
جهات االتصالالمكالمات التحكم والتخصيص الشاشة الرئيسية والتطبيقاتالبدء بلمحة

الصور ومقاطع الفيديوالتصفحالمشاركة االجتماعية الكتابة الرسائل
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الحماية

االتصال والنقلالعمل الكتب

مواضيع البحثأفضل المواضيع استكشاف األخطاء وإصالحهاهل تريد المزيد؟
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التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

بلمحة

النظرة األولى
إّن Moto E الجديد مصّمم ليناسب احتياجاتك. فهو يحتوي على شاشة عرض 

واضحة ومتينة، وأحدث البرامج، وبطارية تستمر طول اليوم. ويمكنك أيًضا 
.Motorola Shells تخصيص هاتفك بما يناسب أسلوبك مع

قد يبدو هاتفك مختلًفا بعض الشيء.مةحظةل 

4:40

4:40
األربعاء، 30 أبريل

GoogleGoogle Play سوق

مقبس سماعات 
الرأس

مفتاحا الصوت

فتحة بطاقة 
Micro SIM

Micro USB/شاحن

الرجوع
الصفحة الرئيسية
التطبيقات 
الحديثة

فتحة اختيارية 
 Micro لبطاقة

SIM ثانية

فتحة بطاقة 
ذاكرة 

microSD

مفتاح الطاقة

 LED مؤشر
للتنبيهات

مكبر الصوت األمامي

التلميحات والحيل
بدءل هل أنت جاهز إلعداد هاتفك؟ انظر “بدء”.	 
أفضل المواضيعل هل تريد قائمة سريعة فقط بما يمكن للهاتف القيام به؟ انظر 	 

“أفضل المواضيع”.
مساعدةل تتم اإلجابة على جميع أسئلتك المتعلقة بالهاتف على الهاتف مباشرة. 	 

المس تطبيقات  <  مساعدة. هل تريد حتى المزيد؟ انظر “الحصول 
على مساعدة”.

إن بعض التطبيقات والميزات قد ال تتوفر في جميع الدول.مةحظةل 
يستوفي هذا المنتج إرشادات التعرض للتردد الالسلكي الوطنية والدولية 
)إرشادات معدل االمتصاص النوعي( عند استخدامه بشكل عادي مقابل 
الرأس أو عند ارتدائه أو حمله، على مسافة 1,5 سم من الجسم. تتضمن 
إرشادات معدل االمتصاص النوعي هامش سالمة كبيًرا تم تصميمه لضمان سالمة 

جميع األشخاص، بغض النظر عن العمر والحالة الصحية.

قبل استخدام هاتفك، يرجى قراءة معلومات السالمة والمعلومات تنبيبل 
التنظيمية والقانونية المرافقة للمنتج.

بلمحة
   النظرة األولى

   أفضل المواضيع



التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

بلمحة

أفضل المواضيع
تعّرف على ما يمكن لهاتفك القيام به.

تخصيص شاشتك الرئيسية: انظر “إعادة تزيين صفحتك الرئيسية”.	 
إجراء تغيير سريع: انظر “إعدادات سريعة”.	 
االتصال باإلنترنت: انظر “التصفح”.	 
 	.”Google Play™“ االستكشاف: انظر
العثور على تطبيقات: انظر “تنزيل تطبيقات”.	 
كن اجتماعًيا: انظر “المشاركة االجتماعية”.	 
العثور على موقع بنفسك: انظر “تحديد الموقع والتنقل”.	 
التقاط صورة: انظر “التقاط الصور”.	 
 	.”Wi-Fi انظر “شبكات :Wi-Fi االتصال بشبكة
مشاهدة فيلم: انظر “أفةم Play والتليفزيون”.	 
حماية الهاتف: انظر “تأمين الشاشة”.	 
مشاهدة برامج تعليمية إرشادية تفاعلية: انظر “التعليمات والمزيد”.	 
الحصول على جميع المساعدة التي تحتاجها: انظر “الحصول على مساعدة”.	 

التلميحات والحيل
سهولة االستخدامل لبدء االستخدام سريًعا، المس تطبيقات  <  مساعدة 	 

لالطالع على البرامج التعليمية التفاعلية.
مساعدة  ™Google : في كل تطبيق Google Mobile، يمكنك لمس 	 

القائمة  < مساعدة. كما يمكنك عرض مراكز مساعدة Google عبر 
.www.google.com/support إنترنت على

بلمحة
   النظرة األولى

   أفضل المواضيع
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البدء
فلتعد الجهاز وتشغله

إعداد الهاتف
قم بإزالة الغطاء الخلفي.

وإذا كنت تقوم بتغيير الغطاء الخلفي إلى غطاء ملون جديد، فهذه هي طريقة إزالة 
الغطاء القديم.

ال تستخدم األدوات إلزالة الغطاء - فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر تنبيبل 
 SIM بالبطارية إلى جانب التسبب في حروق وإصابات. تأّكد من استخدام بطاقة

.SIM ذات الحجم الصحيح، وال تستخدم المحوالت مع بطاقة

1
اخلع الغطاء الخلفي.

شاهد مقطع الفيديو لرؤية الكيفية:
www.motorola.com/backcover

ضع ظفرك في منفذ الشحن.

اضغط بإبهامك على 
.Motorola رمز

انزع الغطاء.

 .1

 .2

 .3

ال تقلق من استخدام
قوة بسيطة.

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة
 .microSDو SIM أدخل بطاقات

تنشيط بطاقات SIM الخاصة بك
في بعض البلدان، تستطيع استخدام بطاقة SIM ثانية. إذا كان الهاتف يتضمن بطاقة 
SIM واحدة، فهو جاهز لالستخدام. تأكد فقط أنها في الفتحة العلوية. في حال وجود 

بطاقتين، يمكنك استخدام إحديهما أو كلتيهما.
المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < إعدادات بطاقة SIM المزدوجة وحدد 

اإلعدادات، مثل أي بطاقة SIM تريد استخدامها للمكالمات والمراسالت النصية 
وغيرها. كذلك، خالل اإلعداد، ستتم مطالبتك بتحديد بطاقة SIM التي تريد 

استخدامها للبيانات.
 في حال وجود بطاقتي SIM، سترى   في الشريط في أعلىتلميحل  

الشاشة الرئيسية.

2
أدخل بطاقات SIM وبطاقة الذاكرة. 

ادفع البطاقة للداخل مع جعل المالمسات الذهبية لألسفل. تصدر بطاقات SIM صوت طقطقة 
عند دخولها

SIM 1 بطاقة

microSD

SIM 2  بطاقة

 nano SIM
ومحول

micro SIM

SIM
(اختياري)

(اختياري)

مالحظة: إلزالة بطاقة 
SIM، اضغط عليها 
للداخل لتحريرها. ثم 

اجعلها تنزلق للخارج. 
إلزالة بطاقة الذاكرة، 
ما عليك سوى سحبها 

للخارج.

البدء
   إعداد الهاتف

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة   
...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة   

   التشغيل
   فترة عمل البطارية

   تسجيل الدخول
   من هاتف قديم إلى هاتف جديد

Google Play™   
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البدء

...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة
 .microSD أدخل بطاقة الذاكرة

2
أدخل بطاقة الذاكرة. 

ادفع البطاقة للداخل مع جعل المالمسات الذهبية لألسفل.

microSD

مالحظة: إلزالة 
بطاقة الذاكرة، أمسك 

حافتها واسحبها 
للخارج.

التشغيل
اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى يتم تشغيل الشاشة. ثم اشحن البطارية عند 

الحاجة.

3 س

اشحن عندما تكون بحاجة 
إلى ذلك.

قم بالتشغيل.3

اضغط مع االستمرار 
على مفتاح الطاقة إلى 

أن تضيء الشاشة.

البدء
   إعداد الهاتف

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة   
...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة   

   التشغيل
   فترة عمل البطارية

   تسجيل الدخول
   من هاتف قديم إلى هاتف جديد

Google Play™   
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البدء

التلميحات والحيل
 مفتاح الطاقة/السكونل لجعل الشاشة في وضع السكون أو النشاط، اضغط	 

 على مفتاح الطاقة. لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله، اضغط باستمرار على
مفتاح الطاقة.

 البطاريةل استغل كل جزء من الطاقة الصادرة من البطارية. انظر	 
“فترة عمل البطارية”.

ال تحاول إزالة البطارية أو استبدالها بنفسك ألن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق تحذيرل 
الضرر بها إلى جانب التسبب بحروق وإصابات. إذا توقف هاتفك عن االستجابة، 

فحاول إعادة التشغيل. اضغط على مفتاح الطاقة باستمرار حتى تصبح الشاشة داكنة 
وُيعاد تشغيل هاتفك.

البدء
   إعداد الهاتف

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة   
...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة   

   التشغيل
   فترة عمل البطارية

   تسجيل الدخول
   من هاتف قديم إلى هاتف جديد

Google Play™   
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البدء

فترة عمل البطارية
إن هاتفك مثل كمبيوتر صغير، يمنحك قدًرا كبيًرا من المعلومات والتطبيقات، 
بسرعة فائقة. ووفًقا لما تستخدمه، يمكن أن يستهلك ذلك قدًرا كبيًرا من الطاقة.
لمعرفة ما الذي يستهلك طاقة البطارية، المس تطبيقات  <  اإلعدادات 

<  البطارية.
Assist  >  لتعيين قواعد تلقائية لتوفير الطاقة، المس تطبيقات 

.)”Motorola Assist“ انظر(

التلميحات والحيل
لحفظ المزيد من عمر البطارية بين عمليات الشحن، يمكنك تقليل:

 استخدام Wi-Fi وبلوتوث®: المس تطبيقات  <  اإلعدادات ثم	 
 المس المفتاح بجوار Wi-Fi أو بلوتوث لتحويلهما إلى الوضع إيقاف التشغيل

عند عدم الحاجة إليهما.
استخدام GPS: المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < الموقع  < الوضع 	 

.GPS توفير شحن البطارية إليقاف تشغيل تعقب  >
سطوع شاشة العرض: المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < الشاشة 	 

  < السطوع <   )مرر إعداد خافض شدة اإلضاءة يساًرا(، إذا كنت ال ترغب
في استخدام أداة استشعار الضوء التلقائية.

الفاصل الزمني لمهلة شاشة العرض: المس تطبيقات  <  اإلعدادات 	 
 < العرض  < السكون < )إعداد ذو مدة أقصر(.

 األدوات التي تعمل على تدفق المعلومات إلى شاشتك الرئيسية، مثل األخبار	 
أو الطقس.

الحسابات عبر اإلنترنت غير المستخدمة التي سجلتها: المس تطبيقات  < 	 
 اإلعدادات. انتقل إلى قسم الحسابات، والمس الحساب الذي تريد إزالته. 

المسه مرة أخرى، ثم المس القائمة  < إزالة الحساب.
تسجيل ملفات الفيديو أو مشاهدتها أو االستماع إلى الموسيقى أو التقاط صور.	 

البدء
   إعداد الهاتف

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة   
...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة   

   التشغيل
   فترة عمل البطارية

   تسجيل الدخول
   من هاتف قديم إلى هاتف جديد

Google Play™   
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البدء

تسجيل الدخول
إذا كنت تستخدم  ™Gmail، فسيكون لديك حساب Google بالفعل - إذا لم يكن 

لديك، فيمكنك إنشاء حساب اآلن. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص 
بك لرؤية جهات االتصال والمواعيد والصور وغيرها.

حدد ببساطة لغتك واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لبدء االستخدام.

نعم

ال

ألديك حساب Google؟

هل لديك حساب Google؟

،Google أو تطبيقات Gmail إذا كنت تستخدم
فأجب بنعم.

البريد وجهات االتصال والمواعيد
والصور وغيرها المزيد—قم بتسجيل 

الدخول لرؤية كل هذا.

أو المس هنا إلنشاء
حساب Google جديد.

التلميحات والحيل
شبكة Wi-Fiل للوصول إلى اإلنترنت بشكل أسرع، حرك شريط الحالة ألسفل 	 

. ”Wi-Fi لتشغيله. يوجد المزيد في “شبكات WI-FI >  والمس
الحساباتل إلضافة حسابات أو تحريرها أو حذفها، المس تطبيقات  < 	 

 اإلعدادات. انتقل إلى قسم الحسابات، والمس  إضافة حساب. أو المس 
أحد الحسابات < القائمة   < إزالة الحساب لحذفه من هاتفك، إذا كان مسموًحا 

بذلك. إلعداد حسابات البريد اإللكتروني، انظر “البريد اإللكتروني”.
 للمساعدة في حساب Google، تفضل بزيارة

.www.google.com/accounts
جهات االتصالل للحصول على جهات االتصال من الهاتف القديم، لديك 	 

خيارات. إذا كان هاتفك القديم يستخدم ™Android أيًضا واستخدمت ميزة 
 النسخ االحتياطي واالستعادة في Android، فستظهر جهات االتصال 

 Motorola Migrate في الهاتف الجديد تلقائًيا. أو استخدم تطبيق 
في “من هاتف قديم إلى هاتف جديد”. 

يدعم هذا الهاتف التطبيقات والخدمات التي قد تستخدم الكثير من البيانات، مةحظةل 
 لذلك تأكد من أن خطة بياناتك تفي باحتياجاتك. اتصل بمزود الخدمة للحصول

على تفاصيل.

البدء
   إعداد الهاتف

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة   
...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة   

   التشغيل
   فترة عمل البطارية

   تسجيل الدخول
   من هاتف قديم إلى هاتف جديد

Google Play™   
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البدء

من هاتف قديم إلى هاتف جديد
يمكنك بسهولة نسخ المحتوى الشخصي من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد باستخدام 

Migrate - نعدك بذلك. 
Android ل في هاتفك السابق، قم بتنزيل تطبيق Motorola Migrate على 	 

 ™Google Play لبدء االستخدام. وفي هاتفك الجديد بعد ذلك، المس 
تطبيقات  <  Android >  Motorola Migrate لبدء االستخدام.

iPhone ل في هاتفك الجديد، المس تطبيقات  < 	 
 iPhone >  Motorola Migrate لبدء االستخدام.

ال يمكن نسخ كل الموسيقى.مةحظةل 

قم بالتبديل من القديم إلى الجديد.

انسخ المحتوى من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد في 
غضون دقائق معدودة.

من أي هاتف تنقل ملفاتك؟

Motorola Migrate نصيحة: إذا لم تقم
بنسخ المحتوى 

مباشرة بعد إعداد 
هاتفك، فيمكنك 

دائًما القيام بذلك في
وقت الحق. 

التالي

Android

تريد النقل من هذا الهاتف بدالً من ذلك؟ 

التلميحات والحيل
في هواتف Android، يؤدي تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص 	 

بك إلى نسخ تطبيقاتك. 
في هواتف iPhone، يقوم Motorola Migrate بنسخ جهات االتصال 	 

وأحداث التقويم من حساب iCloud الخاص بك إلى حساب Google. يجب 
أن تكون بيانات اعتماد حساب iCloud وGoogle جاهزة لالستخدام.

أثناء الترحيل، يمكنك االستمرار في استخدام الهاتف.	 
إذا لم تقم بالترحيل عند إعداد هاتفك الجديد، فيمكنك القيام بذلك الحًقا.	 

البدء
   إعداد الهاتف

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة   
...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة   

   التشغيل
   فترة عمل البطارية

   تسجيل الدخول
   من هاتف قديم إلى هاتف جديد

Google Play™   
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البدء

Google Play™
Google Play عبارة عن تجربة محتويات رقمية من Google حيث يمكنك 
العثور على الموسيقى واألفالم والبرامج التلفزيونية والكتب والمجالت وتطبيقات 

Android واأللعاب المفضلة لديك، واالستمتاع بها. إنه محور الترفيه لديك: 
يمكنك الوصول إليه من الويب أو من جهاز Android الخاص بك، ويصبح كل 

محتواك متوفًرا على الفور عبر أجهزتك.

مالحظة: قد يختلف المحتوى الخاص بك تبًعا لبلدك.

تطبيقات

Play موسيقى

Play سوق

Play ألعاب أفالم Play والتليفزيون

Play كتب

التلميحات والحيل
 اكتشف المزيد عن منتجات Google ل انظر	 

.www.google.com/about/products
 تسجيل الدخول أو فتح حساب Google ل تفضل بزيارة	 

.www.google.com/accounts
 	.www.google.com/support ل انظر Google مساعدة
 	.Play ل المس تطبيقات  <  سوق Android تنزيل تطبيقات
الوصول إلى جميع ملفاتك في السحابةل راجع “السحابة”.	 

البدء
   إعداد الهاتف

...SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة   
...SIM إذا كان هاتفك ال يستخدم بطاقة   

   التشغيل
   فترة عمل البطارية

   تسجيل الدخول
   من هاتف قديم إلى هاتف جديد

Google Play™   



التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

الشاشة الرئيسية والتطبيقات
تمتع بوصول سريع

بدء التشغيل السريعل الشاشة الرئيسية والتطبيقات
. سترى الشاشة الرئيسية عند تشغيل الهاتف أو لمس الرئيسية 

 البحثل اكتب نًصا في مربع بحث Google في أعلى الشاشة الرئيسية،	 
أو المس  للبحث بالصوت.

قائمة التطبيقات واألدواتل لعرض التطبيقات واألدوات، المس  تطبيقات. 	 
)لرؤية األدوات، المس األدوات في األعلى.(

4:40

4:40
 30 

GoogleGoogle Play 

المفضلة
المس تطبيقات       لعرض كل 
التطبيقات واألدوات.

    

حرك ألسفل لرؤية التنبيهات 
واإلعدادات.

ابحث بالكتابة أو
المس      للبحث الصوتي.

مرر سريًعا لليسار أو اليمين 
لرؤية مزيد من الصفحات.

االختصارات
المس للفتح.

التلميحات والحيل
الصفحاتل لعرض الصفحات األخرى لالختصارات واألدوات، حرك الشاشة 	 

الرئيسية لليسار أو لليمين.
اإلعداداتل لفتح اإلعدادات سريًعا، حرك شريط الحالة ألسفل والمس  < 	 

 اإلعدادات.
إزالة التثبيتل إلزالة تثبيت تطبيقات، المس تطبيقات  والمس تطبيًقا مع 	 

االستمرار ثم اسحبه إلى إزالة )إذا كان متوفًرا(.
 رموز بطاقة SIM المزدوجةل بالنسبة للهواتف التي تستخدم بطاقة	 

 SIM المزدوجة، عند وجود بطاقتين، سترى   في شريط الحالة
في أعلى الشاشة.
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إعادة تزيين صفحتك الرئيسية
للوصول السريع إلى األشياء المفضلة لديك، خصص شاشتك الرئيسية بالطريقة 

التي تريدها.
تغيير الخلفيةل المس مع االستمرار موضًعا فارًغا على شاشتك الرئيسية 	 

الختيار خلفية.

، والمس مع االستمرار التطبيق 	  إضافة اختصارات وأدواتل المس تطبيقات 
أو األداة ثم اسحب إلى إحدى صفحات الشاشة الرئيسية. لمشاهدة جميع 

التطبيقات واألدوات الخاصة بك، المس تطبيقات  وحرك القائمة إلى 
اليسار، أو المس تطبيقات أو األدوات في األعلى.

تتضمن بعض التطبيقات أدوات. لتنزيل التطبيقات، المس تطبيقات  تلميحل 
.Play سوق  >

إنشاء مجموعات االختصاراتل يمكنك تجميع اختصارات التطبيقات مًعا على 	 
الشاشة الرئيسية لتنظيمها.

إلنشاء مجموعة اختصارات على الشاشة الرئيسية، اسحب اختصاًرا فوق 
اختصار آخر. قم بإضافة مزيد من االختصارات عن طريق سحبها على 

االختصار األول. لتسمية المجموعة، المسها وأدخل اسًما أسفل التطبيقات.
تغيير حجم األدواتل يمكنك تغيير حجم بعض األدوات - المس مع االستمرار 	 

أداة إلى أن تشعر باهتزاز، ثم حّررها. اسحب الدوائر البيضاء إلى الحواف 
لتغيير الحجم.

نقل األدوات واالختصارات أو حذفهال المس مع االستمرار أداة أو اختصاًرا 	 
حتى تشعر باهتزاز ثم اسحبه إلى موضع آخر أو صفحة أخرى أو إلى إزالة في 

أعلى الشاشة.
 نغمات الرنين وغيرهال لمعرفة المزيد حول التخصيص، انظر	 

“التحكم والتخصيص”.

التعليمات والمزيد
كيف تفعل ذلك؟ مشاهدة برنامج تعليمي. قراءة الكيفية. التحدث مع شخص. تعرف 

على أي شيء عن هاتفك.
تطبيقات  <  مساعدةابحث عن الميزة المطلوبةل 

بحث
 في أعلى الشاشة الرئيسية، المس مربع بحث Google إلجراء بحث نصي

أو المس  إلجراء بحث  ™ Google الصوتي.
عند الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث:

للبحث عن اقتراح، المسه.	 

بحث في موضوعات المساعدة واألسئلة الشائعة وغيرها  –أو االتصال
بمندوب الدعم.

مساعدة

مساعدة

البحث في تعليمات الهاتف

المحادثة مكاملة

مشاهدة البرامج التعليمية وقراءة ملفات 
اإلرشادات وغيرها الكثير.

دعنا نقترح عليك عدة تغييرات.

هل تحتاج إلى شخص فعلي؟ دردش معنا 
أو اتصل بنا.
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للبحث عن نص في حقل البحث، المس  على لوحة المفاتيح التي تعمل 	 
باللمس.
.تلميحل  إلغالق لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، المس 

Google Now™
يوفر لك Google Now المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، حتى قبل أن 
تسأل. يتم عرض الطقس وحركة المرور وجداول النقل وحتى آخر النتائج تلقائًيا، 

فتظهر خالل النهار لتلبي احتياجاتك.
، ثم حرك إلى الرمز  لبدء االستخدام، المس مع االستمرار الرئيسية 

.  Google

More

Nearby events

The Bordertown Devils
University Auditorium
in 3 days, 8:00PM

Concerts

Capital Cities
Merrill Civic Center East, Morrison...
Tomorrow

Concerts

Search

تظهر ملفاتك المهمة هنا.

.Google Now تخصيص

تشغيل Google Now وإيقاف تشغيله 
وضبط اإلعدادات وغير ذلك الكثير.

تعيين التذكيرات.

المس         لبدء بحث صوتي.

لتشغيل Google Now أو إيقاف تشغيله، قم بتعيين التفضيالت أو معرفة المزيد، 
افتح Google Now ومرر إلى أسفل الشاشة ثم المس القائمة  < اإلعدادات.

الحالة والتنبيهات
في أعلى الشاشة، تعلمك الرموز الموجودة على اليسار بالرسائل أو األحداث 
الجديدة. إذا لم تكن تعرف معنى الرمز، فحرك شريط الحالة ألسفل لمعرفة 

التفاصيل.

 لتغيير اإلعدادات العامة سريًعا، المس  في أعلى اليمين
)أو حرك شريط الحالة ألسفل بإصبعين بدالً من إصبع واحد(. للمزيد، انظر 

“إعدادات سريعة”.

4:00

3 رسائل جديدة
Yahoo!

10:49 ص

حماية الهاتف
المس لتمكين ميزات الهاتف المفقود

12/17/13

4:00 األربعاء، 18 ديسمبر

312-555-1234
رسالة جديدة واحدة

03:28 م

°38 - سحاب متفرق 04:00 م
5 بطاقات

مسح التنبيهات.

حرك ألسفل لرؤية اإلعدادات والتنبيهات.

تلميح: لمسح تنبيه واحد فقط،
حركه لليسار أو اليمين.
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تخبرك الرموز الواقعة على اليمين عن حالة الهاتف:

 قوة الشبكة
  للهواتف التي تستخدم بطاقة 

SIM المزدوجة

/ شحن البطارية/البطارية 
كاملة

 صامت/ Wi-Fi في النطاق/متصلة

/ بلوتوث® في وضع التشغيل 
)شفاف(/متصل )مصمت(

 اهتزاز

 تعيين التنبيه GPS نشط
 تحذير وضع الطائرة

قد تعرض التطبيقات التي تنزلها من سوق Google Play رموًزا مةحظةل 
أخرى في شريط الحالة لتنبيهك إلى أحداث معّينة.

تنزيل تطبيقات
Google Play

احصل على الموسيقى واألفالم والكتب والتطبيقات واأللعاب وغيرها الكثير.
تطبيقات  <  سوق Playابحث عن الميزة المطلوبةل 

البحثل للبحث، المس  في أعلى اليمين.	 
التنزيلل لتنزيل تطبيق قد عثرت عليه، المسه لفتح التفاصيل ثم المس تثبيت أو 	 

السعر.
المشاركةل لمشاركة تطبيق عثرت عليه، المسه لفتح التفاصيل ثم المس القائمة 	 

 < مشاركة.
إعادة التثبيتل لعرض تطبيقات قمت بتنزيلها من سوق Play، المس القائمة  	 

< التطبيقات.

استخدام كمبيوترل للبحث عن تطبيقات وإدارتها من أي كمبيوتر، انتقل إلى 	 
play.google.com//لhttp مستخدًما حساب Google وكلمة المرور 

الخاصة بك.
وهنا يمكنك تصّفح التطبيقات على الشاشة الكبيرة وإدارة التطبيقات عبر العديد 
من األجهزة )مثل هاتف وكمبيوتر لوحي( وحتى تعيين تطبيقات جديدة لتنزيلها 

إلى أجهزتك.
 	 Google االستمتاع بالكتب والموسيقى واألفةمل يمكنك أيًضا استخدام سوق

 Play و“أفةم ”Play و“كتب ”Play للوصول إلى تطبيقات “موسيقى Play
والتليفزيون”.

الحصول على مساعدةل للحصول على المساعدة وأكثر، المس القائمة  في 	 
أعلى اليمين.

تطبيقات من الويب
يمكنك الحصول على تطبيقات من متاجر التطبيقات عبر إنترنت باستخدام 

المتصفح.
اختر التطبيقات والتحديثات بعناية، حيث قد يؤثر بعضها على أداء تلميحل  

هاتفك—انظر “عليك االختيار بعناية”.
عند تثبيت تطبيق، تأكد من قراءة التنبيهات التي تخبرك بالمعلومات التي مةحظةل 

سيصل إليها التطبيق. إذا كنت ال تريد تمكين التطبيق من الوصول إلى هذه 
المعلومات، فقم بإلغاء التثبيت.

لتسمح لهاتفك بتثبيت تطبيقات ليست من Google Play، المس تطبيقات  < 
 اإلعدادات  < األمن وحدد مصادر غير معروفة.

لتنزيل ملفات من المتصفح، انظر “التنزيةت”.

الشاشة الرئيسية والتطبيقات
   بدء التشغيل السريعل الشاشة الرئيسية والتطبيقات

   إعادة تزيين صفحتك الرئيسية
   التعليمات والمزيد

   بحث
   الحالة والتنبيهات

   تنزيل تطبيقات
   العناية بالتطبيقات

   تحديث الهاتف



التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

الشاشة الرئيسية والتطبيقات

عليك االختيار بعناية
التطبيقات رائعة. هنالك ما يناسب كل شخص. تمتع باللعب والتواصل والعمل مع 

المرح. لكن تذكر أن تختر تطبيقاتك بعناية. إليك بعض النصائح:
للمساعدة على منع برامج التجسس أو التصيد االحتيالي أو الفيروسات من 	 

التأثير على هاتفك أو خصوصيتك، استخدم تطبيقات من مواقع موثوق بها، مثل 
.Google Play سوق

 في سوق Google Play، تحقق من تصنيفات التطبيقات والتعليقات	 
قبل التثبيت.

إذا ساورتك الشكوك بشأن مستوى األمان بأحد التطبيقات، فال تقم بتثبيته.	 
شأن جميع التطبيقات، ستستهلك التطبيقات التي يتم تنزيلها قدًرا من الذاكرة 	 

والبيانات والبطارية وطاقة المعالجة - وقد تستهلك بعض التطبيقات قدًرا أكبر 
من التطبيقات األخرى. على سبيل المثال، فإن األداة البسيطة والخاصة بقياس 

مستوى البطارية ستستخدم قدًرا أقل مما يستخدمه تطبيق تشغيل الموسيقى. بعد 
تثبيت تطبيق ما، إذا لم تشعر بالرضى تجاه مقدار الذاكرة أو البيانات أو 

البطارية أو طاقة المعالجة التي يستهلكها، فقم بإلغاء تثبيته. ويمكنك دوًما معاودة 
تثبيته الحًقا.

كما هو الحال بالنسبة لتصّفح الويب، قد تريد مراقبة وصول أطفالك إلى 	 
التطبيقات للمساعدة على منع التعرض لمحتوى غير مالئم.

قد ال توفر تطبيقات معينة معلومات دقيقة تماًما. توخ الحذر خاصًة عندما يتعلق 	 
األمر بالصحة الشخصية.

العناية بالتطبيقات
من الشاشة الرئيسية، المس تطبيقات  ثم مرر لليسار للتمرير عبر التطبيقات. 

. إلغالق شاشة التطبيقات، المس “الرئيسية”  أو “السابق” 
 إزالة تثبيت التطبيقاتل المس تطبيقات  <  اإلعدادات <  تطبيقات.	 

 مرر لليسار إلى الكل والمس تطبيًقا ثم المس تعطيل أو إزالة في أعلى اليمين
)إذا كان متوفًرا(.

يؤدي تعطيل إلى إزالة التطبيق من القائمة - لتمكينب، قم بإعادة فتح هذه النافذة 
والمس تمكين )توجد التطبيقات المعطلة في أسفل القائمة(.

إذا قام تطبيق بتأمين هاتفك بمجرد تشغيله، فقم إعادة التشغيل في الوضع اآلمن: 
 ”Motorola“ قم بإيقاف تشغيل هاتفك ثم أعد تشغيله—عندما يظهر شعار

خالل التشغيل، اضغط مع االستمرار على كال مفتاحي مستوى الصوت حتى 
ترى الشاشة الرئيسية، مع وجود الوضع اآلمن في الزاوية السفلية اليسرى. ثم 

جرب إزالة التطبيق.
 	 ،Google Play إعادة تثبيت التطبيقاتل إلعادة تثبيت التطبيقات من سوق

المس تطبيقات  <  سوق Play < القائمة  < التطبيقات. يتم سرد 
التطبيقات التي قمت بتنزيلها وتصبح متوفرة للتنزيل.

مشاركة تفاصيل التطبيقات أو عرضها أو مسحهال المس تطبيقات  < 	 
 اإلعدادات <  تطبيقات. يخبرك شريط في األسفل عن مساحة تخزين 
التطبيقات المتبقية لديك. اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين لمشاهدة قائمة 

التطبيقات التي تم تنزيلها أو التي قيد التشغيل أو كل التطبيقات، ثم المس تطبيًقا 
في القائمة لعرض تفاصيله واستخدام التخزين. يمكنك لمس محو البيانات أو محو 

ذاكرة التخزين المؤقت أو خيارات أخرى.
لعرض تفاصيل التطبيق سريًعا من شاشة التطبيقات: ما عليك سوى تلميحل 

لمس تطبيق مع االستمرار، ثم سحبه إلى معلومات التطبيق.
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إظهار استخدام بيانات التطبيقاتل إلظهار التطبيقات التي تستخدم بيانات أكثر 	 
من سواها، المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < استخدام البيانات. لمعرفة 

المزيد، انظر “استخدام البيانات”.

تحديث الهاتف
 استخدم الهاتف أو الكمبيوتر للتحقق من وجود تحديثات برامج الهاتف

وتنزيلها وتثبيتها:
استخدام هاتفك:	 

إذا أعلمك هاتفك بتحديث ما، فاتبع التعليمات لتنزيله وتثبيته.
للتحقق يدوًيا من وجود تحديثات، المس تطبيقات  <  اإلعدادات <  حول 

الهاتف <  تحديثات النظام.
يقوم الهاتف بتنزيل التحديثات عبر اتصال Wi-Fi )إن توفر( أو شبكة 

المحمول. ونوصيك بتنزيل التحديثات عبر اتصال Wi-Fi. تذكر أن هذه 
التحديثات قد تكون كبيرة تماًما )25 ميجابايت أو أكثر( وقد ال تتوفر في جميع 
البلدان. إذا كانت تحديثات شبكة المحمول غير متاحة في بلدك، فقم بالتحديث 

مستخدًما كمبيوتر.
استخدام الكمبيوتر:	 

.www.motorola.com/update على الكمبيوتر، انتقل إلى
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التحكم والتخصيص
كيف يعمل وكيف يبدو

بدء التشغيل السريعل التحكم والتخصيص
التحكم في هاتفك:

إضافة اختصاراتل المس تطبيقات  والمس باستمرار تطبيًقا أو أداة، ثم 	 
اسحبها إلى شاشتك الرئيسية. 

اختيار أدواتل لوضع أدوات مثل ساعة وتقويم تفاعلي والمزيد على الشاشة 	 
الرئيسية، المس تطبيقات  <  األدوات )في األعلى(.

تخصيصل غّير Wi-Fi والسطوع والمزيد، حّرك شريط الحالة ألسفل والمس 	 
. المس  لمزيد من اإلعدادات.

4:40

4:40
 30 

GoogleGoogle Play 

المس أداة لتعديلها. المسها مع االستمرار 
لنقلها أو إزالتها أو غير ذلك.

اسحب االختصارات فوق بعضها إلنشاء 
مجموعة.

المس نقطة فارغة مع االستمرار لتغيير 
الخلفية.

التلميحات والحيل
اللمسل اختر رمًزا أو خياًرا.	 
اللمس مع االستمرارل فتح خيارات للعناصر في القائمة.	 
السحبل تحريك العناصر على الشاشة الرئيسية.	 
التحريكل فتح العناصر أو حذفها سريًعا.	 
التمريرل التمرير عبر القوائم أو بين الشاشات.	 
النقر بإصبعين مع السحب أو النقر المزدوجل لتكبير مواقع ويب وصور 	 

وخرائط وتصغيرها.
الليل قم بلي خريطة بواسطة إصبعين لتدويرها واسحب اإلصبعين ألسفل 	 

إلمالتها.
التحدثل المس  في نافذة البحث، أو  على لوحة المفاتيح التي تعمل 	 

باللمس.
إزالة التثبيتل إلزالة تثبيت تطبيقات، المس تطبيقات  والمس تطبيًقا مع 	 

االستمرار ثم اسحبه إلى إزالة )إذا كان متوفًرا(.
نغمة رنين لجهة اتصالل لتعيين نغمة رنين لجهة اتصال، المس  أشخاص، 	 

المس جهة االتصال، ثم المس القائمة  < تعيين نغمة رنين.
إعدادات سريعةل لتغيير إعدادات Wi-Fi وبلوتوث والسطوع ووضع الطائرة 	 

. لمزيد من  وغيرها من اإلعدادات، حرك شريط الحالة ألسفل والمس 
اإلعدادات، المس  اإلعدادات.

الشاشة الرئيسيةل لمعرفة المزيد حول تغيير شاشتك الرئيسية، انظر “إعادة 	 
تزيين صفحتك الرئيسية”.
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التحكم والتخصيص

تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها وإلغاء تأمينها
يتم تشغيل شاشة اللمس عند الحاجة إليها وإيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة. لتشغيل 

الشاشة، اضغط على مفتاح الطاقة لفترة وجيزة.

إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيلهال اضغط على مفتاح الطاقة إليقاف تشغيل 	 
الشاشة وتشغيلها.

قد تبقى شاشة اللمس مظلمة، أثناء المكالمة، إذا تمت تغطية أداة مةحظةل 
 استشعار التقارب الموجودة فوق أعلى الشاشة مباشرة. ال تستخدم األغطية

أو واقيات الشاشة )حتى الشفافة منها( التي تغطي هذا المستشعر.

شكًرا للعثور على هاتفي! 
إنني مدين لك بفنجان قهوة.

4:40
األربعاء، 30 أبريل

اسحب القفل إلى الدائرة 
الخارجية إللغاء تأمين 
الشاشة.

قم بإضافة معلومات المالك 
أو رسالة إلى أي شخص يعثر 
على الهاتف.

مرر سريًعا لليسار لفتح الكاميرا.

.Google Now حرك ألعلى لفتح

تأمين الشاشةل إللغاء تأمين الشاشة، المس  ثم اسحب إلى الدائرة الخارجية 	 
التي تظهر. الستخدام كلمة مرور أو نقش أو رقم التعريف الشخصي أو أمن 

التعرف على الوجه أو إلغاء تأمين الشاشة، المس تطبيقات  < 
 اإلعدادات  < األمن  < تأمين الشاشة )انظر “تأمين الشاشة”(.

معلومات المالكل إلضافة رسالة إلى شاشة التأمين في حالة فقد الهاتف، المس 	 
تطبيقات  <  اإلعدادات  < األمن  < معلومات المالك. )لتعيين الرسالة، 

). المس فقط رجوع 
ال تضع رقم الهاتف المحمول كمعلومات اتصال بك إال إذا كان يمكنك تلميحل 

الوصول إلى البريد الصوتي من جهاز آخر.
مهلة الشاشةل لتغيير المهلة )تأمين الشاشة تلقائًيا(، المس تطبيقات  < 	 

 اإلعدادات  < الشاشة  < السكون.

المس
اعثر على طريقك:

الرجوعل المس رجوع  لالنتقال إلى الشاشة السابقة.	 
الرئيسيةل المس الرئيسية  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	 
التطبيقات الحديثةل المس حديثة  لعرض التطبيقات الحديثة والمس تطبيًقا 	 

إلعادة فتحه. إلزالة تطبيق من القائمة، حركه لليسار أو اليمين. لتمرير القائمة، 
مرر ألعلى أو ألسفل.

القائمةل عند ظهور القائمة  في زاوية الشاشة، يمكنك لمسها لفتح خيارات 	 
للشاشة الحالية.

التحكم والتخصيص
   بدء التشغيل السريعل التحكم والتخصيص
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   إعدادات سريعة
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التحكم والتخصيص

ضللت أم غير قادر على المتابعة؟ إذا كنت غير متأكد بشأن ما تفعله بعد ذلك، 
فجرب أحد هذه اإلجراءات:

من أجل فتح رسالة نصية أو االطالع على تفاصيل جهة االتصال أو فتح 	 
عناصر في قائمة، المس الرسالة أو جهة االتصال أو العنصر.

 من أجل عرض خيارات لعنصر قائمة )إذا كان متوفراً(، المس العنصر	 
مع االستمرار.

 من أجل عرض قائمة للشاشة الحالية، المس القائمة  في زاوية الشاشة	 
)إن وجد(.

 	. من أجل العودة إلى الشاشة الرئيسية، المس الشاشة 
 	. من أجل العودة شاشة واحدة فقط للخلف، المس رجوع 
 	. من أجل إغةق لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، المس 
 من أجل إعادة فتح تطبيق قمت بإغالقه، المس حديثة  والمس التطبيق	 

في القائمة.
من أجل إعادة تشغيل هاتف توقف عن االستجابة، اضغط على مفتاح الطاقة مع 	 

االستمرار حتى تصبح الشاشة داكنة وُيعاد تشغيل هاتفك.

اضغط على
مفتاح الطاقة

 اضغط على مفتاح الطاقة مع االستمرار الختيار
إيقاف التشغيل أو وضع الطائرة )ال توجد اتصاالت 

السلكية — انظر “وضع الطائرة”( أو صامت  
. أو اهتزاز  أو تشغيل الصوت 

للمحافظة على طاقة البطارية أو لمنع اللمسات 
العرضية أو عندما تريد مسح اللطخات عن شاشة 

اللمس، قم بتشغيل وضع السكون لشاشة اللمس 
بالضغط على مفتاح الطاقة. لجعل شاشة اللمس في 

وضع نشاط، ما عليك سوى الضغط على مفتاح 
الطاقة مرة أخرى.

إلضافة مزيد من األمان إلى هاتفك، انظر “الحماية”.تلميحل  

مفتاحا الصوت
تساعدك مفاتيح مستوى الصوت بعدة طرق:

 مستوى صوت نغمة الرنينل اضغط على المفاتيح في الشاشة الرئيسية.	 
اضغط عليها أثناء رنين الهاتف لكتم صوت الرنين.

مستوى صوت سماعة األذنل اضغط على المفاتيح خالل مكالمة.	 
 مستوى صوت الموسيقى/الفيديول اضغط على المفاتيح أثناء تشغيل أغنية	 

أو مقطع فيديو.

مفتاح 
الطاقة
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التحدث
ما عليك سوى إطالع هاتفك على ما تود القيام به.

تحدث طبيعًيا لكن بوضوح، مثل استخدام مكبر الصوت.تلميحل  
. للطلب، قل “اتصال” ثم اسم جهة االتصال	   االتصال واألوامرل المس 

 أو رقم هاتف. أو قل أمًرا مثل “إرسال رسالة نصية” أو “االنتقال إلى” تطبيق
أو “مساعدة” لطلب الحصول على مساعدة عبر األوامر الصوتية.

إذا كان لجهة االتصال أكثر من رقم، فيمكنك نطق الرقم الذي تريد تلميحل 
االتصال به. على سبيل المثال، “اتصل بالهاتف المحمول لجمال علي” أو 

“اتصل بعمل سوزي فهيم”.
الختيار التأكيدات والمطالبات التي تريد سماعها، المس  < القائمة  

< اإلعدادات  < الصوت.
بحثل المس  في الشاشة الرئيسية للبحث بالصوت.	 

لتغيير إعدادات البحث الصوتي وتحويل النص إلى كالم، المس تطبيقات  < 
 اإلعدادات  < اللغة واإلدخال.

، ثم قل رسالتك 	  إدخال النصل على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، المس 
أو نص البحث. يمكن أيًضا نطق عالمات الترقيم.

لجعل الهاتف يقرأ بصوت مرتفع، انظر “TalkBack”.تلميحل  

التخصيص
تخصيص أصوات الهاتف ومظهره:

نغمة الرنين والتنبيهاتل الختيار نغمات الرنين أو التنبيهات، المس تطبيقات 	 
 <  اإلعدادات  < الصوت.

اهتزاز أو صامتل لضبط هاتفك على االهتزاز في حالة المكالمات الواردة، 	 
المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < الصوت  < اهتزاز عند الرنين. إليقاف 

تشغيل نغمات الرنين للمكالمات الواردة، المس تطبيقات  <  اإلعدادات 
 < الصوت  < نغمة رنين الهاتف  < بدون.

نغمة رنين لجهة اتصالل لتعيين نغمة رنين لجهة اتصال، المس  أشخاص، 	 
المس جهة االتصال، ثم المس القائمة  < تعيين نغمة رنين.

مستوى الصوتل لتعيين مستوى الصوت، ما عليك سوى الضغط على مفاتيح 	 
مستوى الصوت في الشاشة الرئيسية )مستوى صوت نغمة الرنين( أو أثناء 

مكالمة )مستوى صوت سماعة األذن( أو أثناء تشغيل موسيقى أو فيديو )مستوى 
صوت الوسائط(.

تنبيب الرسائلل لتغيير إعدادات التنبيه بالرسالة الجديدة، المس تطبيقات  < 	 
 المراسةت < القائمة  < اإلعدادات، وحدد التنبيهات.

إعدادات العرضل لتغيير إعدادات السطوع والرسوم المتحركة وإعدادات 	 
العرض األخرى، المس تطبيقات  <  اإلعدادات   < الشاشة.

التدويرل في العديد من التطبيقات تقوم شاشة اللمس بالتبديل من الوضع العمودي 	 
للوضع األفقي عند تدوير هاتفك. لتشغيل ذلك أو إيقاف تشغيله، المس تطبيقات 

 <  اإلعدادات  < الشاشة  < التدوير التلقائي للشاشة.
الخلفيةل لتغيير الخلفية، المس مع االستمرار موضًعا فارًغا على شاشتك 	 

الرئيسية. لمعرفة المزيد، انظر “إعادة تزيين صفحتك الرئيسية”.
اللغة والمنطقةل لتعيين لغة ومنطقة القائمة، المس تطبيقات  < 	 

 اإلعدادات  < اللغة واإلدخال  < اللغة.
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إعدادات سريعة
للوصول سريًعا إلى إعدادات Wi-Fi وبلوتوثوالسطوعووضع الطائرة وغيرها من 

. لمزيد من اإلعدادات، المس  اإلعدادات، حرك شريط الحالة ألسفل والمس 
 اإلعدادات. 

هل تحتاج إلى مساعدة للعثور على هذه الشاشة؟ انظر “الحالة والتنبيهات”.
قد تبدو اإلعدادات السريعة مختلفة إلى حد ما.مةحظةل 

اختصار اإلعدادات السريعةل لفتح شاشة اإلعدادات السريعة مباشرًة، حرك 	 
شريط الحالة ألسفل بإصبعين.

اختصارات بلوتوث وWi-Fi ل لتشغيل بلوتوث أو Wi-Fi وإيقاف تشغيله، 	 
المس مع االستمرار رمز اإلعدادات الموجود على شاشة اإلعدادات السريعة 

حتى تشعر باهتزاز.
الملف الشخصي للمالكل إلعداد الملف الشخصي للمالك، المس تطبيقات  < 	 

 أشخاص  < إعداد الملف الشخصي. )تحتاج إلى التمرير إلى أعلى الشاشة.(

وضع الطائرة إيقاف البلوتوث

4:00األربعاء، 18 ديسمبر

الموقع

تم الشحن

السطوع

إشارة
الشبكة

 Wi-Fi شبكة
FREDDY الخاصة بـ

اإلعدادات

عرض جميع اإلعدادات.

الرجوع إلى التنبيهات.

تعيين الملف الشخصي للمالك.

Motorola Assist
هل ترغب في قيام الهاتف تلقائًيا بالرد على الرسائل النصية عندما تقود السيارة 

وكتم صوت الرنين أثناء االجتماعات والمحافظة على البطارية عند انخفاض 
طاقتها؟ يمكنه ذلك.

يقترح Motorola Assist جعل بعض اإلجراءات تلقائية استناًدا إلى كيفية 
استخدامك للهاتف. عند رؤيتك القتراح في شريط الحالة، اسحب الشريط ألسفل 

لقبوله أو حذفه.
تطبيقات  <  Assist.ابحث عن الميزة المطلوبةل 

نائم
انعم بليلة هانئة

اجتماع
تجنب المقاطعات

المساعدة

اجعل الهاتف صامًتا عندما 
تحتاج إلى ذلك.

قم بتعيين ساعات نومك لكتم 
صوت الهاتف خاللها. أو يمكنك 
استثناء سماع مكالمات من شخص 
معين، في أي وقت من الليل.
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إمكانية الدخول
شاهد واسمع وتكلم واشعر واستخدم. تتوفر ميزات إمكانية الدخول للجميع للمساعدة 

على جعل األشياء أسهل.
تطبيقات  <  اإلعدادات  < إمكانية الدخولابحث عن الميزة المطلوبةل 

 لالطالع على معلومات عامة والملحقات والمزيد، تفضل بزيارةمةحظةل 
.www.motorola.com/accessibility

التعرف على الصوت
ما عليك سوى إطالع هاتفك على ما تود القيام به، مثالً االتصال واالستعراض 

والبحث وإرسال رسالة نصية والمزيد غير ذلك. تحقق من ذلك - المس  في 
أعلى الشاشة الرئيسية للبحث الصوتي. 

TalkBack
استخدم TalkBack لقراءة الشاشة بصوت مرتفع-مثل التنقل والتحديدات التي 

تقوم بها وحتى الكتب.
لتشغيل TalkBack، المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < إمكانية الدخول 

. تشغيل إيقاف التشغيل في األعلى لتحويله إلى   < TalkBack، ثم المس 
قد تحتاج إلى تنزيل برنامج تحويل النص إلى كالم )قد يتم فرض رسوم مةحظةل 

على البيانات(.
:TalkBack الستخدام

القوائم والشاشاتل المس عنصًرا في قائمة أو شاشة. ينطق هاتفك االسم.	 
Dialer وإدخال النصل ابدأ بالكتابة. ينطق هاتفك كل رقم أو حرف.	 
التنبيهاتل اسحب شريط الحالة ألسفل. ينطق هاتفك كل التنبيهات.	 

الكتب والمزيدل افتح كتاًبا وملًفا ورسالة والمزيد غير ذلك. يقرأ هاتفك النص 	 
بصوت مرتفع )بحسب التطبيق(.

المتصفحاتل لتمكين قراءة صفحات ويب في المتصفح بصوت مرتفع. تنقل بين 	 
الصفحات أو المقاطع أو األسطر أو الكلمات أو األحرف.

تنقل خالل التطبيقات والقوائم لمعرفة كيفية عمل مخرجات الصوت تلميحل  
المقروءة على هاتفك.

إليقاف تشغيل TalkBack مؤقًتا/استئناف تشغيله:
لّوح بيدك فوق مستشعر التقارب في أعلى هاتفك. لتنشيط هذه الميزة، المس 	 

تطبيقات  <  اإلعدادات  < إمكانية الدخول  < TalkBack  < اإلعدادات  
< استخدام أداة استشعار التقارب.

عندما يكون “االستكشاف باللمس” قيد التشغيل، مرر ألسفل ثم إلى اليمين لفتح 	 
قائمة السياق العام، ثم استخدم القائمة إليقاف تشغيل TalkBack مؤقًتا.

االستكشاف باللمس
استخدم “االستكشاف باللمس” لتوسيع TalkBack ولتتم قراءة لمساتك بصوت 

مرتفع بينما تحّرك إصبعك على الشاشة.
 لتشغيل االستشكاف باللمس عندما يكون TalkBack نشًطا، المس تطبيقات

 <  اإلعدادات  < إمكانية الدخول  < TalkBack  < اإلعدادات 
 < االستكشاف باللمس.

عند تشغيل TalkBack للمرة األولى، يسألك هاتفك ما إذا كنت تريد تمكين تلميحل  
االستكشاف باللمس؟ المس موافق لتشغيله.

يغّير االستكشاف باللمس إيماءات اللمس الخاصة بالهاتف بحيث يمكن قراءة موقع 
لمساتك بصوت مرتفع.

التحكم والتخصيص
   بدء التشغيل السريعل التحكم والتخصيص
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التحكم والتخصيص

المس عنصًرا على الشاشة لسماع وصف له أو لقراءة نصه بصوت مرتفع.	 
 انقر نقًرا مزدوًجا في أي مكان على الشاشة لفتح آخر عنصر تم لمسه	 

أو لتنشيطه.
مرر باستخدام إصبعين للتمرير بين القوائم أو بين الشاشات.	 

تسمح لك إيماءات االختصار بالتنقل في هاتفك بإيماءات تمرير بسيطة )على سبيل 
المثال، مرر ألعلى ثم إلى اليسار بحركة واحدة لالنتقال إلى الشاشة الرئيسية(. 

لرؤية هذه االختصارات أو تغييرها، المس تطبيقات  <  اإلعدادات 
 < إمكانية الدخول   < TalkBack  < اإلعدادات  < إدارة اإليماءات.

يتم تفسير هذه اإليماءات بطريقة معينة في TalkBack. وقد تستخدم مةحظةل 
خدمات إمكانية الدخول األخرى نفس اإليماءات إلجراءات مختلفة.

لتعلّم المزيد حول التنقل في هاتفك باستخدام االستكشاف باللمس، المس تطبيقات 
 <  اإلعدادات  < إمكانية الدخول  < TalkBack  < اإلعدادات  < بدء برنامج 

“االستكشاف باللمس” التعليمي.
إليقاف تشغيل االستشكاف باللمس عندما يكون TalkBack نشًطا، المس تطبيقات 
 <  اإلعدادات  < إمكانية الدخول  < TalkBack  < اإلعدادات، وقم بإلغاء 

تحديد االستكشاف باللمس.

Braille نظام
امزج شاشتك التي تعتمد نظام Braille مع TalkBack للحصول على مالحظات 

حول نظام Braille والكالم.
 

قم بتنزيل تطبيق BrailleBack من سوق Google Play )المس تطبيقات  1
 <  سوق Play(، وقم بتثبيته على هاتفك.

2 .BrailleBack >  المس التطبيقات  <  اإلعدادات  < إمكانية الوصول

شّغل الشاشة التي تعتمد نظام Braille وعّينها على وضع إقران بلوتوث. 3
على هاتفك، المس التطبيقات  <  اإلعدادات  < بلوتوث، ثم المس زر  4

تشغيل وابدأ البحث. تشغيل بلوتوث لتحويله إلى 
المس اسم الشاشة التي تعتمد نظام Braille إلقرانها بالهاتف. 5

اختصار إمكانية الدخول
استخدم إيماءات بسيطة لتقوم بسرعة بتنشيط Talkback وميزات أخرى مرتبطة 

بإمكانية الدخول على هاتفك. لمزيد من المعلومات، المس تطبيقات  < 
 اإلعدادات  < إمكانية الدخول  < اختصارات تسهيل الدخول.

معّرف المتصل
عندما تريد سماع اسم المتصل:

القراءة بصوت مرتفعل يمكنك سماع اإلعالن عن هوية المتصل-المس 	 
  Talkback >  التطبيقات  <  اإلعدادات  < إمكانية الوصول

< اإلعدادات  < قول معّرف المتصل.
نغمات الرنينل عّين نغمة رنين فريدة لجهة اتصال - المس تطبيقات  < 	 

 أشخاص، المس جهة االتصال، ثم المس القائمة  < تعيين نغمة رنين.

مستوى الصوت واالهتزاز
التطبيقات  <  اإلعدادات  < الصوت ابحث عن الميزة المطلوبةل 

 < مستويات الصوت أو اهتزاز أثناء الرنين
مستويات الصوت تفتح شريط تمرير يتيح لك تعيين مستويات صوت مختلفة 	 

للموسيقى أو الفيديو ونغمة الرنين وتنبيهات الرسائل أو البريد اإللكتروني 
والتنبيهات.
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التحكم والتخصيص

 اهتزاز أثناء الرنين يحدد ما إذا كان الهاتف يهتز عند ورود مكالمات	 
)حتى إذا تم تعيين الرنين على صامت(.

التكبير/التصغير
تمتع بنظرة أقرب.

ضم إصبعين للتصغير أو التكبيرل قم بضم إصبعين للتصغير أو التكبير على 	 
الخرائط وصفحات الويب والصور - للتكبير، المس الشاشة بإصبعين ثم 
اسحبهما بعيًدا عن بعضهما البعض. للتصغير، اسحب إصبعيك في اتجاه 

بعضهما البعض.
للتكبير، يمكنك أيًضا النقر نقًرا مزدوًجا.تلميحل 

تكبير الشاشةل انقر ثالث مرات فوق الشاشة للتكبير إلى ملء الشاشة، أو انقر 	 
ثالث مرات باستمرار للتكبير مؤقًتا-المس التطبيقات  <  اإلعدادات  

< إمكانية الوصول  < إيماءات التكبير.
نص كبيرل اعرض نًصا أكبر عبر هاتفك ككل-المس التطبيقات  < 	 

 اإلعدادات  < إمكانية الوصول  < نص كبير.
المتصفحل اختر إعدادات التصغير/التكبير وإعدادات أخرى مرتبطة بإمكانية 	 

الوصول إلى المتصفح - المس تطبيقات  <  Chrome < القائمة  
< اإلعدادات  < إمكانية الدخول.

استخدم فرض تمكين التصغير/التكبير للسماح بالتصغير/التكبير على كل تلميحل 
صفحات ويب.

سطوع شاشة العرض
يقوم الهاتف بتعديل سطوع الشاشة تلقائًيا عندما تكون في أماكن ساطعة أو معتمة. 

لكن يمكنك تعيين مستوى السطوع الخاص بك بدالً من ذلك:
تطبيقات  <  اإلعدادات < الشاشة  < السطوع، ابحث عن الميزة المطلوبةل 

وقم بتعديل شريط التمرير لتعيين مستوى السطوع.

يؤدي تعيين السطوع على مستوى مرتفع إلى خفض عمر بطارية الهاتف. مةحظةل 
إلطالة عمر البطارية ألقصى حد، المس تلقائي لتنشيط السطوع التلقائي.

شاشة اللمس والمفاتيح
لسماع صوت لمسات الشاشة أو الشعور بها، المس تطبيقات  < 

 اإلعدادات  < الصوت:
شاشة اللمسل لسماع صوت النقر عند لمس شيء على الشاشة، حدد أصوات 	 

اللمس.
المفاتيحل للشعور باهتزاز عند لمس مفتاح على لوحة المفاتيح التي تعمل 	 

باللمس، حدد االهتزاز عند اللمس.
 تأمين الشاشةل لسماع صوت النقر عند تأمين أو إلغاء تأمين الشاشة،	 

حدد صوت تأمين الشاشة.

الرسائل
لتسهيل عملية إدخال النص أكثر، استخدم ميزات مثل أحرف كبيرة تلقائًيا 

والتصحيح التلقائي والمزيد - المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < اللغة 
واإلدخال ثم المس  بجانب نوع لوحة المفاتيح. وبالطبع إذا كنت ال تريد الكتابة 

على اإلطالق، فاستخدم صوتك - المس  على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.

التطبيقات
هل تريد المزيد؟ ال مشكلة. يوفر سوق Google Play الوصول إلى آالف 

التطبيقات، والتي تحتوي الكثير منها على ميزات مفيدة فيما يتعلق بإمكانية الدخول.
تطبيقات  <  سوق Playابحث عن الميزة المطلوبةل 
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بدء التشغيل السريعل المكالمات
يمكنك طلب جهات االتصال أو المكالمات األخيرة أو األرقام، جميًعا من تطبيق 

واحد.
 الهاتفابحث عن الميزة المطلوبةل 

لطلب جهة اتصال أو مكالمة حديثة، المسها.	 
. أدخل رقًما، ثم المس  لالتصال به.	  لفتح لوحة االتصال، المس 

Type a name or phone number

All contacts

Abe Baudo
Mobile

5 mins ago

Jim Somers

AstridDaniel Mary

بحث في جهات االتصال.

أثناء مكالمة:

قطع االتصال.

المس لطلب جهة اتصال.

عرض جميع جهات االتصال.
فتح لوحة االتصال لطلب رقم.

لوحة االتصال
سجل المكالمات

الخيارات

لوحة االتصال
السماعة إضافة متصل

كتم

وضع نجمة إلضافتها إلى أعلى الشاشة.

التلميحات والحيل
أثناء مكالمةل تعتم شاشة اللمس لتجنب اللمسات العرضية. لتنشيطها، قم 	 

بإبعادها عن وجهك أو اضغط على زر الطاقة.
المهام المتعددةل أثناء إجراء مكالمة، المس الرئيسية  إلخفاء شاشة 	 

المكالمة والبحث عن رقم هاتف أو عنوان أو فتح تطبيقات أخرى. إلعادة فتح 
شاشة المكالمة، حرك شريط الحالة ألسفل والمس مكالمة حالية.

أشخاصل للبحث في جهات االتصال، المس  كل جهات االتصال.	 
جهة االتصال المفضلةل هل هناك شخص تتصل به دائًما؟ المس تطبيقات  	 

والمس األدوات في األعلى، ثم المس مع االستمرار أداة طلب مباشر. اسحبها إلى 
الشاشة الرئيسية ثم حدد جهة االتصال. المس األداة لالتصال بهذا الشخص.

البريد الصوتيل  يظهر في شريط الحالة عندما تتلقى بريًدا صوتًيا جديًدا. 	 
لسماع البريد الصوتي، المس  الهاتف، ثم المس مع االستمرار 1.

إجراء المكالمات والرد عليها وإنهاؤها
عند إجراء مكالمة أو الرد عليها، تتوفر لديك خيارات:

إجراء مكالمةل المس  الهاتف لرؤية المكالمات األخيرة والمفضلة وجهات 	 
االتصال التي يتم االتصال بها بشكل متكرر. حدد جهة اتصال أو رقًما لالتصال 

به.
لطلب رقم، المس  وأدخل رقًما ثم المس  لالتصال به.

إلدخال رمز االتصال الدولي )+(، المس مع االستمرار 0. إلضافة توقف 
. مؤقت أو انتظار بعد األرقام، المس القائمة 

المكالمات
   بدء التشغيل السريعل المكالمات

   إجراء المكالمات والرد عليها وإنهاؤها
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المكالمات

 	. الرد على مكالمةل المس  واسحب إلى 
 مع تشغيل خاصية انتظار المكالمات، المس  واسحب إلى  للرد

على المكالمة الجديدة ثم المس تعليق المكالمة الحالية والرد أو إنهاء المكالمة 
الحالية والرد. 

تجاهل مكالمةل المس  واسحب إلى  إلرسال المكالمة إلى البريد 	 
الصوتي. كما يمكنك الضغط على مفتاح الطاقة لتجاهل المكالمة أو اضغط على 

مفتاح مستوى الصوت لكتم صوت الرنين.
الرد برسالة نصيةل إلرسال رسالة معدة مسبًقا إلى مكالمة واردة، المس  	 

. حدد رسالة إلرسالها على الفور. واسحب إلى 
 	. إنهاء مكالمةل المس 
أثناء مكالمةل المس  كتم الصوت في أسفل شاشة المكالمة لكتم صوت 	 

. إلعادة فتحها، حرك  المكالمة. إلخفاء شاشة المكالمة، المس الرئيسية 
شريط الحالة ألسفل والمس مكالمة حالية.

عند وضع الهاتف على أذنك، تظلم شاشة اللمس لمنع اللمسات مةحظةل 
العرضية. عند إبعاد الهاتف عن أذنك، تضيء الشاشة مرة أخرى.

قد تبقى شاشة اللمس مظلمة، أثناء المكالمة، إذا تمت تغطية المستشعر الموجود 
فوقها بالضبط. ال تستخدم األغطية أو واقيات الشاشة )حتى الشفافة منها( التي 

تغطي هذا المستشعر.

المكالمات األخيرة
 عرض مكالماتك )األحدث أوالً(، ثم االتصال بها أو إرسال رسالة نصية

أو تخزينها:
 الهاتف < ابحث عن الميزة المطلوبةل 

لالتصال برقم، المس  على اليمين.	 
إلرسال رسالة نصية أو تخزين رقم أو خيارات أخرى، المس اإلدخال.	 
إلزالة إدخال من سجل المكالمات، المسه ثم المس القائمة  < إزالة من سجل 	 

المكالمات.
لمسح القائمة، المس القائمة  < محو سجل المكالمات.	 

المكالمات الثةثية
أثناء إجراء مكالمة، يمكنك بدء مكالمة أخرى أو التبديل بينها أو ضمهما في مكالمة 

ثالثية:
. لتجاهلها، المس 	  للرد على مكالمة ثانية، المس  واسحب إلى 

.  واسحب إلى 
يتم تعليق المكالمة األولى إذا قمت بالرد على المكالمة الثانية. للتبديل بين 

. المكالمات، المس 
لطلب مكالمة ثانية، المس  وأدخل رقًما ثم المس  لالتصال به.	 

. لدمج المكالمات بعد الرد على  يتم تعليق المكالمة األولى عندما تلمس 
. المكالمة الثانية، المس 

المكالمات
   بدء التشغيل السريعل المكالمات

   إجراء المكالمات والرد عليها وإنهاؤها
   المكالمات األخيرة
   المكالمات الثةثية

   رقم هاتفك
   مكالمات الطوارئ



التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

المكالمات

رقم هاتفك
تطبيقات  <  اإلعدادات  < حول الهاتف ابحث عن الميزة المطلوبةل 

 < الحالة  < رقم هاتفي

مكالمات الطوارئ
يقوم موفر الخدمات ببرمجة رقم هاتف طوارئ أو أكثر يمكنك االتصال مةحظةل 

به تحت أي ظرف، حتى وإن كان الهاتف مؤمًنا. تختلف أرقام الطوارئ من دولة 
ألخرى. قد ال يعمل رقم )أرقام( الطوارئ المبرمج مسبًقا في كل المواقع وأحياًنا 
يتعذر إجراء مكالمة طوارئ بسبب مشكالت تتعلق بالشبكة أو البيئة أو التشويش.

  

 المس  الهاتف )إذا كان الهاتف مؤّمًنا، فالمس مكالمة طوارئ 1
أو المس القائمة  < مكالمة طوارئ(.

أدِخل رقم الطوارئ. 2
المس  لالتصال برقم الطوارئ. 3

 يمكن لهاتفك استخدام الخدمات التي تستند إلى المواقع )GPSمةحظةل 
وAGPS( لمساعدة خدمات الطوارئ في العثور عليك. انظر “خدمات المواقع” 

في المعلومات القانونية ومعلومات السالمة.
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بدء التشغيل السريعل جهات االتصال
يمكنك دمج معلومات من جهات اتصال ™Google والشبكات االجتماعية 

الخاصة بك للوصول السريع لجميع من تعرفهم.
تطبيقات  <   أشخاصابحث عن الميزة المطلوبةل 

اإلنشاءل المس  في أسفل الشاشة.	 
التحرير أو الحذفل المس جهة اتصال ثم المس القائمة  < تحرير أو حذف.	 
االتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكترونيل المس جهة اتصال ثم المس 	 

أحد الخيارات.

أنا

A

إعداد الملف الشخصي

107 جهة اتصال

Abe Baudo

Astrid Fanning

Anna Medina

Allie Smyth

Barry Smyth

المس لعرض معلومات جهة االتصال 
واالتصال وإرسال رسالة نصية والمزيد.

إنشاء مجموعات جهات اتصال وعرضها.

بحث في جهات االتصال.

فرز جهات االتصال وتغيير 
اإلعدادات والحسابات وغيرها.

إضافة جهة اتصال.

التلميحات والحيل
 المجموعاتل لعرض مجموعة من جهات االتصال أو إنشائها، المس  	 

ثم المس المجموعة أو  في أسفل الشاشة.
البحث في جهات االتصالل من الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى لمس مربع 	 

. بحث Google وإدخال اسم جهة االتصال. في القائمة أشخاص، المس 
إرسال جهات اتصالل المس جهة اتصال ثم المس القائمة  < مشاركة إلرسالها 	 

في رسالة أو عبر اتصال بلوتوث®.
االختصاراتل المس تطبيقات  والمس األدوات في األعلى ثم المس مع 	 

االستمرار أداة جهة االتصال. اسحبها إلى الشاشة الرئيسية ثم حدد جهة االتصال 
التي تريد إنشاء اختصار لها.

مزامنةل على هاتفك، المس تطبيقات  <  اإلعدادات. انتقل إلى قسم 	 
الحسابات، واختر حساب Google الخاص بك، ثم اضغط على اسم حسابك 

لمزامنته في حال ما لم يتم تحديثه مؤخًرا. كما يمكنك رؤية جهات االتصال تلك 
.www.gmail.com على

 للمساعدة في نقل جهات االتصال، انظر “من هاتف قديم إلى هاتف جديد”
.www.motorola.com/TransferContacts أو انتقل إلى

جهات االتصال
   بدء التشغيل السريعل جهات االتصال

   إنشاء جهات اتصال
   االتصال بجهات االتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها

   المفضلة
   تحرير جهات االتصال أو حذفها أو إخفاؤها

   الحصول على جهات االتصال
   مشاركة جهات اتصال

   المجموعات
   تفاصيلي

جهات االتصال
يمكن أن تكون شخًصا اجتماعًيا



التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

جهات االتصال

إنشاء جهات اتصال
تطبيقات  <   أشخاص < ابحث عن الميزة المطلوبةل 

المس مربع نص لكتابة االسم والتفاصيل. عند االنتهاء، المس  تم في األعلى.
الستيراد جهات اتصال أو تغيير مكان تخزينها، انظر “الحصول على مةحظةل 

جهات االتصال”.

 االتصال بجهات االتصال أو إرسال رسالة نصية
أو بريد إلكتروني إليها
تطبيقات  <  أشخاصابحث عن الميزة المطلوبةل 

المس جهة اتصال لرؤية مزيد من الخيارات. تبًعا للمعلومات المتوفرة لديك عن 
الشخص، يمكنك االتصال أو إرسال رسالة نصية أو إرسال بريد إلكتروني. يمكنك 

أيًضا استخدام التعرف على الصوت )انظر “التحدث”(.

المفضلة
يمكنك تعيين جهات االتصال األكثر استخداًما كمفضلة، بحيث يمكنك الوصول إليها 

بشكل أسرع.
 لتعيين مفضلة، المس تطبيقات  <  أشخاص وحدد جهة اتصال	 

. ثم المس 
. تظهر جهات 	  لعرض المفضلة، المس تطبيقات  <  أشخاص < 

االتصال المميزة بنجوم في أعلى الشاشة عندما تفتح شاشة االتصال.

تحرير جهات االتصال أو حذفها أو إخفاؤها
تطبيقات  <   أشخاصابحث عن الميزة المطلوبةل 

لتحرير جهة اتصال، المسها ثم المس القائمة  < تحرير. المس حقالً لتحريره. 	 
المس  الختيار صورة جهة االتصال.

لتعيين نغمة رنين شخصية لجهة االتصال، المسها ثم المس القائمة  < تعيين 	 
نغمة رنين.

لحذف جهة االتصال، المسها ثم المس القائمة  < حذف.	 
ستصبح جهات االتصال من الشبكات االجتماعية مخفية إذا حددت حذف. 

لعرض جهات االتصال هذه أو حذفها نهائًيا، استخدم تطبيق الشبكة االجتماعية 
أو موقع الويب الخاص بها.

إلخفاء جهات االتصال من حساب أو مجموعة ضمن قائمة األشخاص، المس 	 
القائمة  < جهات االتصال المعروضة. المس نوع حساب لعرضه. المس 

تخصيص إللغاء تحديد الحسابات التي تريد دائًما إخفاءها.

جهات االتصال
   بدء التشغيل السريعل جهات االتصال

   إنشاء جهات اتصال
   االتصال بجهات االتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها

   المفضلة
   تحرير جهات االتصال أو حذفها أو إخفاؤها

   الحصول على جهات االتصال
   مشاركة جهات اتصال

   المجموعات
   تفاصيلي
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جهات االتصال

الحصول على جهات االتصال
اجمع جميع جهات االتصال الخاصة بك في مكان واحد.

إلضافة جهات اتصال الشبكات االجتماعية، المس تطبيقات  < 	 
 اإلعدادات وانتقل إلى قسم الحسابات والمس  إضافة حساب.

إلضافة جهات اتصال البريد اإللكتروني الخاص بك، انظر “البريد اإللكتروني”.	 
إذا أضفت حساب مزامنة الشركة، فيمكنك إرسال رسائل إلى زمالء تلميحل 

العمل، حتى إذا لم تكن جهات االتصال الخاصة بهم مخزنة في جهات االتصال 
لديك.

الستيراد جهات اتصال من بطاقة SIM )إذا لم يحدث ذلك تلقائًيا(: المس 	 
تطبيقات  <  أشخاص < القائمة  < استيراد/تصدير <  استيراد من 

بطاقة SIM. المس موافق للتأكيد.
الستيراد جهات اتصال من الكمبيوتر، قم بتحميل جهات االتصال إلى حساب 	 

™Google على contacts.google.com//لhttp. على الهاتف، 
المس تطبيقات  <   أشخاص < القائمة  < الحسابات <  مزامنة تلقائية 

 لبيانات التطبيق. يمكنك أيًضا رؤية جهات االتصال هذه على
.httpل//mail.google.com

للمساعدة في نقل جهات االتصال، انظر “من هاتف قديم إلى هاتف جديد”.

مشاركة جهات اتصال
 Google إرسال جهة اتصال باستخدام اتصال بلوتوث® أو البريد اإللكتروني أو

:Drive™
تطبيقات  <   أشخاصابحث عن الميزة المطلوبةل 

إلرسال جهة اتصال، المسها ثم المس القائمة  < مشاركة واختر كيفية إرسالها.
ال يمكنك إرسال جهات اتصال الشبكة االجتماعية.مةحظةل 

المجموعات
قم بإنشاء مجموعات جهات اتصال )مثل “األصدقاء” أو “العائلة” أو “زمالء العمل”( 

ثم اعثر على جهات االتصال بطريقة أسرع من خالل عرض مجموعة واحدة.
تطبيقات  <   أشخاص < ابحث عن الميزة المطلوبةل 

إلنشاء مجموعة أو عرضها، المس  ثم المس  أسفل الشاشة.

تفاصيلي
تطبيقات  <   أشخاصابحث عن الميزة المطلوبةل 

لتخزين ملف المستخدم الشخصي، المس إعداد الملف الشخصي أسفل أنا في أعلى 
قائمة جهات االتصال.

جهات االتصال
   بدء التشغيل السريعل جهات االتصال

   إنشاء جهات اتصال
   االتصال بجهات االتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها

   المفضلة
   تحرير جهات االتصال أو حذفها أو إخفاؤها

   الحصول على جهات االتصال
   مشاركة جهات اتصال

   المجموعات
   تفاصيلي
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الرسائل

بدء التشغيل السريعل الرسائل
ابق على اتصال بالرسائل والصور.

تطبيقات  <   المراسةتابحث عن الميزة المطلوبةل 
إنشاءل المس  في أسفل الشاشة.	 
إرفاقل عند كتابة رسالة، المس  إلرفاق صورة أو فيديو أو ملف آخر.	 
إرسالل المس  إلرسال الرسالة.	 

يرجى إلقاء نظرة على أحدث مراجعات..
10:23 ص

55-555-1234 (4) 

10:23 م، 17 ديسمبر 2013

Astrid Fanning(18) 

ال تنس إحضار الكتاب عند...
8:18 ص

900-555-2525 (1)

هل نتناول الغداء مًعا غًدا؟
6:56 م، 17 ديسمبر 2013

Daniel Lester (6)

قابلني خارج المسرح الساعة 8:00. و...
2:23 م، 17 ديسمبر 2013

Mary Morgan (5)

يروق لي هذا. أخبرني متى...
3:06 م، 16 ديسمبر 2013

Abe Baudo (22)

المراسلة

المس صورة المرسل إلضافتها 
إلى جهات االتصال.

المس محادثة لفتحها.
المس مع االستمرار لحذف
الرسالة وغيرها.

إنشاء رسالة جديدة.

البحث في الرسائل.

تغيير التنبيهات وغيرها.

الرسائل
قلها ثم انطلق

التلميحات والحيل
إعادة توجيب رسالةل في محادثة، المس رسالة مع االستمرار للحصول على 	 

مزيد من الخيارات مثل إعادة توجيهها.
حفظ الصورل المس صورة مع االستمرار لحفظها. لرؤية الصورة، المس 	 

تطبيقات  <  المعرض  < التنزيل.
إدخال الصوتل المس مربع النص ثم المس  على لوحة المفاتيح.	 

إذا لم تر  على لوحة المفاتيح، فالمس تطبيقات  <  اإلعدادات تلميحل 
<  اللغة واإلدخال <  كتابة البحث الصوتي في Google لتنشيط إدخال الصوت.

إرسال رسالة نصية ألفضل أصدقائكل استخدم أداة إلرسال رسالة نصية لجهة 	 
االتصال المفضلة لديك بسرعة: المس تطبيقات  ثم المس األدوات في األعلى 
ثم المس مع االستمرار رسالة مباشرة لسحبها إلى الشاشة الرئيسية ثم اختر جهة 

اتصال.

قراءة رسائل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها
تطبيقات  <   المراسةتابحث عن الميزة المطلوبةل 

فتحل المس محادثة لفتحها.	 
المرفقاتل عند فتح رسالة تتضمن مرفق، المس المرفق لفتحه أو المسه مع 	 

االستمرار لحفظه.
الردل افتح محادثة، ثم أدخل ردك في مربع النص في األسفل.	 
إعادة التوجيبل افتح محادثة والمس الرسالة التي تريدها باستمرار ثم المس 	 

إعادة توجيب.

الرسائل
   بدء التشغيل السريعل الرسائل

   قراءة رسائل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها
   تعيين تطبيق المراسلة االفتراضي

   البريد اإللكتروني
Google Hangouts™  الدردشة باستخدام   
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الرسائل

حذفل المس محادثة مع االستمرار ثم المس  في األسفل. أو افتح المحادثة 	 
والمس رسالة مع االستمرار ثم المس حذف.

اإلعداداتل المس القائمة  < اإلعدادات لتغيير التنبيهات والخيارات األخرى.	 

تعيين تطبيق المراسلة االفتراضي
يمكنك أيًضا استخدام ™Google Hangouts إلرسال الرسائل النصية وتلقيها.

لتعيين  Hangouts أو  المراسةت كتطبيق المراسالت االفتراضي:
تطبيقات  <  اإلعدادات <  المزيد <   تطبيق ابحث عن الميزة المطلوبةل 

الرسائل القصيرة SMS االفتراضي
للحصول على مزيد من المعلومات حول Google Hangouts، انظر “الدردشة 

.”Google Hangouts™ باستخدام

البريد اإللكتروني
يمكنك التحقق من البريد اإللكتروني. وكذلك إعداد الحسابات وإدارتها.

تطبيقات  <  Gmail أو  بريد إلكترونيابحث عن الميزة المطلوبةل 

إضافة حسابات Gmailل في المرة األولى التي تقوم بها بتشغيل هاتفك، ربما 	 
تقوم بإعداد حساب Google أو تسجيل الدخول إليه — ويؤدي هذا إلى إعداد 

 ،Google لحساب واحد. إلضافة المزيد من حسابات Gmail  تطبيق
المس تطبيقات  <  اإلعدادات، انتقل إلى قسم الحسابات والمس 

.Google  > إضافة حساب 

تم حذف اثنين. تراجع

gmail.com@أنت
أساسي

"مّيز" رسالة إلضافتها
Gmail إلى تسمية
"المميزة بنجمة".

رؤية اإلعدادات 
والخيارات.

اختر عدة رسائل،
ثم المس القائمة   .

مرر إلى اليسار أو اليمين 
ألرشفة سلسلة الرسائل.

الرسائل
   بدء التشغيل السريعل الرسائل

   قراءة رسائل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها
   تعيين تطبيق المراسلة االفتراضي

   البريد اإللكتروني
Google Hangouts™  الدردشة باستخدام   
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الرسائل

إضافة حسابات البريد اإللكترونيل إلضافة حسابات  بريد إلكتروني 	 
شخصية، اتبع المطالبات عند فتح التطبيق ألول مرة، أو المس تطبيقات  < 
 اإلعدادات، وانتقل إلى قسم الحسابات، ثم المس  إضافة حساب <  بريد 

 Microsoft® إلكتروني. بالنسبة لحسابات البريد اإللكتروني للعمل على
Exchange server، المس  إضافة حساب <  الشركة وأدخل التفاصيل 

من مسؤول تكنولوجيا المعلومات.
تغيير إعدادات الحسابل لتغيير إعدادات حساب Gmail، المس تطبيقات  	 

.Google  > اإلعدادات  >
لتغيير إعدادات حساب البريد اإللكتروني، المس تطبيقات  <  اإلعدادات 

<  بريد إلكتروني <  إعدادات الحساب.
حذف حساباتل لحذف حساب Gmail أو بريد إلكتروني، المس اسم الحساب 	 

ثم المس القائمة  < إزالة الحساب.

Google Hangouts™ الدردشة باستخدام
قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google لتبقى على اتصال باألصدقاء 

والعائلة.
تطبيقات  <  Hangoutsابحث عن الميزة المطلوبةل 

 بدء hangout جديدل انقر فوق + )أو مرر سريًعا لليسار(، ثم انقر فوق	 
اسم في قائمة أصدقائك. يمكنك إرسال رسالة نصية أو النقر فوق  إلجراء 

مكالمة فيديو.
تغيير اإلعداداتل انقر فوق القائمة  لعرض محادثات hangouts القديمة 	 

وتغيير صورة الملف الشخصي واإلعدادات األخرى وغير ذلك الكثير.
الدردشة من جهاز كمبيوترل يمكنك أيًضا الدردشة من كمبيوتر. تعرف على 	 

.www.google.com/hangouts المزيد على

الرسائل
   بدء التشغيل السريعل الرسائل

   قراءة رسائل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها
   تعيين تطبيق المراسلة االفتراضي

   البريد اإللكتروني
Google Hangouts™  الدردشة باستخدام   
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الكتابة

بدء التشغيل السريعل الكتابة
عند لمس مربع نص، كما في رسالة أو بحث، تتوفر لديك خيارات لوحة المفاتيح.

كتابة أو إيماءةل أدخل األحرف عن طريق النقر فوق حرف في المرة. أو أدخل 	 
كلمة عن طريق تتبع مسار من خالل األحرف.

 	. إغةق لوحة المفاتيحل المس 

Anne

e r t y u i o pq w

a s d f g h j k l

?123 .

z x c v b n m

41 2 3 098765

And AnnexAnne
هل تريد عرض لوحة 
مفاتيح مختلفة؟ إنها تختلف 
حسب التطبيق. هذه 
للرسائل النصية.

إضافة وجوه رمزية وغيرها.

الكتابة
لوحة المفاتيح عند الحاجة إليها

التلميحات والحيل
تغييرات لوحة المفاتيحل تتغير لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس تبًعا لما إذا كنت 	 

تقوم بإدخال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو نص آخر.
تحريك المؤشرل المس موضع في النص لتحديد مكان المؤشر ثم اسحب السهم 	 

أسفل المؤشر لتحريكه.
القاموسل إلضافة كلمة تدخلها بكثرة، أدخلها ثم المس الكلمة في قائمة الكلمات 	 

أسفل مربع النص ثم المس هناك مرة أخرى إلضافتها إلى القاموس.
الرموزل المس مفتاح مع االستمرار إلدخال الرقم أو الرمز الصغير في أعاله.	 

. ?123 إلدخال العديد من األرقام أو الرموز، المس 
األحرف المزدوجةل ضع دائرة حول أحد االحرف إلدخاله مرتين.	 
األحرف الكبيرةل المس  أو اسحبه إلى الحرف الذي تريد كتابته بشكل كبير.	 
األحرف الخاصةل المس حرًفا مع االستمرار لالختيار من األحرف الخاصة 	 

األخرى.
التنبؤ بالكلماتل أثناء قيامك بالكتابة، تظهر اقتراحات الكلمات أعلى لوحة 	 

المفاتيح. المس اقتراًحا لتحديده.
إدخال الصوتل المس  على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس ثم قل ما تريد 	 

كتابته. يمكنك التحدث كيفما تشاء والتوقف متى شئت وإمالء عالمات الترقيم 
إلنشاء جمل.

االهتزازل أال تريد اهتزاز المفاتيح عند الكتابة؟ المس تطبيقات  < 	 
 > Google اإلعدادات <  اللغة واإلدخال. ثم المس  بجوار لوحة مفاتيح 

االهتزاز عند الضغط على المفتاح.

الكتابة
   بدء التشغيل السريعل الكتابة

   إعدادات إدخال النص والقاموس
   قص ونسخ ولصق
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الكتابة

إعدادات إدخال النص والقاموس
اختر نمط لوحة المفاتيح وحرر قاموس الكلمات التي يقترحها هاتفك:

تطبيقات  <  اإلعدادات <  اللغة واإلدخالابحث عن الميزة المطلوبةل 
الختيار لوحة مفاتيح تعمل باللمس، المس افتراضي. للسماح بإدخال الصوت من 	 

.Google لوحة المفاتيح، المس  كتابة البحث الصوتي في
. يمكنك تغيير اللغة والترقيم التلقائي 	  لتغيير تفضيالت لوحة المفاتيح، المس 

والمزيد.
 إلضافة الكلمات التي يقترحها الهاتف ويتعرف عليها أو تحريرها،	 

المس قاموس شخصي.

قص ونسخ ولصق
يمكنك قص األسماء أو أرقام الهواتف أو العناوين أو االقتباسات أو أي شيء آخر 

ونسخه ولصقه في مربع نص.

  

لتمييز كلمة، انقر عليها نقًرا مزدوًجا. 1
لتمييز المزيد من الكلمات، اسحب سهم المحدد في حافة التمييز.

المس الرموز للقص أو النسخ. 2
المس الرموز مع االستمرار لعرض التسميات.تلميحل 

 افتح مربع النص المطلوب لصق النص إليه )حتى وإن كان ضمن 3
تطبيق مختلف(.

المس موضع ضمن مربع النص ثم المس مع االستمرار لعرض الخيار لصق.  4
المس لصق للصق النص.

Anne Hotel Send

Text selection نسخ

قص

تحديد الكل

الكتابة
   بدء التشغيل السريعل الكتابة

   إعدادات إدخال النص والقاموس
   قص ونسخ ولصق
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المشاركة االجتماعية

بدء التشغيل السريعل المشاركة االجتماعية
™+Google يجعل االتصال على الويب أشبه بكثير باالتصال في العالم الفعلي. 

شارك أفكارك وروابطك وصورك مع الدوائر المناسبة.
تطبيقات  <  +Googleابحث عن الميزة المطلوبةل 

ما المثير

صورة الموقعالمزاجكتابة

Google Maps
منذ 25 دقيقة

هل رقصت اليوم؟

اليوم هو اليوم العالمي للرقص، لكن +...

رقصة واحدة في المرة، حول العالم

فتح خيارات.

رؤية التنبيهات.

رؤية أصدقاء والبحث عنهم.

نقوم بإجراء تغييرات دائًما. قد تبدو شاشتك 
مختلفة بعض الشيء. ربما تكون أفضل.

المشاركة االجتماعية
حياتك وأصدقاؤك

التلميحات والحيل
تحميل الصورل المس تطبيقات  <  المعرض والمس صورة أو فيديو. 	 

اختر   < +Google وحدد حسابك.
إضافة أداةل استخدم أداة لقراءة عمليات نشر +Google سريًعا. المس 	 

 Google+ تطبيقات  والمس األدوات في األعلى، ثم المس عمليات نشر
لسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

 مساعدةل لمعرفة المزيد عن +Google، تفضل بزيارة	 
.www.google.com/+

 	Facebook® الشبكات االجتماعية األخرىل يمكنك أيًضا استخدام 
وTwitter وأكثر. افتح سوق Google Play للعثور على أحدث التطبيقات 

الرسمية واألدوات.
إزالة الحساباتل لحذف حساب )مع جهات االتصال والرسائل الخاصة به على 	 

الهاتف(، المس  تطبيقات  <  اإلعدادات، وانتقل إلى قسم الحسابات 
وحدد الحساب ثم المس القائمة  < إزالة الحساب.

المشاركة االجتماعية
   بدء التشغيل السريعل المشاركة االجتماعية
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التصفح
االستكشاف والبحث

Chrome™ بدء التشغيل السريعل
تطبيقات  <  Chromeابحث عن الميزة المطلوبةل 

االنتقال إلى صفحة ويبل المس شريط العناوين في أعلى الصفحة وأدخل 	 
عنوان.

إضافة إشارة مرجعيةل افتح شريط العناوين )اسحب ألسفل(، ثم المس القائمة  	 
.  >

فتح إشارة مرجعيةل افتح شريط العناوين )اسحب ألسفل(، ثم المس القائمة  	 
< اإلشارات المرجعية.

www.google.com/search?clie

الويب الصور

لماذا نتثاءب

مقاطع الفيديو األخبار المزيد

www.huffingtonpost.com/.../... 

science.howstuffworks.com/.../question5

www.m.webmd.com/a.../why-we-yawn 
WebMD - لماذا نتثاءب

HowStuffWorks ”ما الذي يدفعنا للتثاؤب؟“ 

حقائق عن التثاؤب: لماذا نتثاءب، لماذا هو معٍد... 

المس ارتباًطا لتحديده. 
المس مع االستمرار لمزيد 
من الخيارات.

رؤية الخيارات.

رؤية عالمات تبويب 
أخرى للمتصفح، أو فتح 
عالمة تبويب جديدة.

اكتب عنواًنا.

التلميحات والحيل
اختصار صفحة ويبل إلضافة اختصار لصفحة ويب على الشاشة الرئيسية، 	 

أثناء عرض صفحة ويب، المس القائمة  < إضافة إلى الشاشة الرئيسية.
اختصار في البحث في إنترنتل في الشاشة الرئيسية، المس مربع بحث 	 

Google في األعلى ثم أدخل عنوان موقع ويب.
إذا تعذر عليك االتصال، فاتصل بموفر الخدمة.مةحظةل 

مواقع الجوالل تعرض لك بعض مواقع ويب تلقائًيا إصداًرا “للجوال” من 	 
الصفحة—إذا أردت عرض إصدارات الكمبيوتر القياسية لجميع موقع ويب، 

.Request desktop site >  فالمس القائمة
 	. إعادة التحميلل إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، فالمس 
مسح السجلل في المتصفح، المس القائمة  < اإلعدادات <  الخصوصية <  مسح 	 

السجل في أسفل الصفحة. ثم اختر السجل وذاكرة التخزين المؤقت وملفات 
تعريف االرتباط وخيارات أخرى.

 مساعدةل لمعرفة المزيد حول Google Chrome، المس القائمة  < مساعدة	 
.www.supportgoogle.com/chrome أو تفضل بزيارة

اتصال الويب
للوصول إلى الويب، يستخدم الهاتف شبكة Wi-Fi )أو شبكة الهاتف المحمول في 

حالة عدم وجود شبكة Wi-Fi متصلة(.
قد يفرض موفر الخدمة رسوًما على تصفح الويب أو تنزيل البيانات عبر مةحظةل 

شبكة الهاتف المحمول.
.”Wi-Fi انظر “شبكات ،Wi-Fi لالتصال بشبكة

التصفح
Chrome™ بدء التشغيل السريعل   

   اتصال الويب
   اإلشارات المرجعية

   التنزيةت
   خيارات المتصفح

   التصفح والبحث اآلمن
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التصفح

اإلشارات المرجعية
. لإلشارة مرجعًيا إلى صفحة في المتصفح، المس القائمة  < 

لالنتقال إلى إشارة مرجعية، المس القائمة  < اإلشارات المرجعية ثم المس اإلشارة 
المرجعية.

التنزيةت
يمكن أن تكون التطبيقات التي تم تنزيلها من الويب من مصادر غير تحذيرل 

معروفة. لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، ال تقم بتنزيل تطبيقات إال من 
.Google Play

 Chrome  >  لتنزيل ملف أو صورة أو صفحة ويب، المس تطبيقات
وانتقل إلى موقع الويب:

الملفاتل المس ارتباط التنزيل. لعرض الملف أو التطبيق، المس تطبيقات  	 
<  التنزيةت.

الصورل المس مع االستمرار عليها الختيار حفظ الصورة. لرؤية الصورة، المس 	 
تطبيقات  <  المعرض  < التنزيل.

التطبيقات والبرامجل لتنزيل تطبيقات أو تحديثات الهاتف، انظر “تنزيل 	 
تطبيقات” أو “تحديث الهاتف”.

خيارات المتصفح
لتغيير إعدادات أمن المتصفح وحجم النص وخيارات أخرى، المس القائمة  

< اإلعدادات.

التصفح والبحث اآلمن
تتبع ما يعرضه المتصفح وعمليات البحث باستمرار:

 التصفح الخفيل لفتح عالمة تبويب ال تظهر في المتصفح أو سجل البحث،	 
المس تطبيقات  <  Chrome < القائمة  < عةمة تبويب جديدة 

للتصفح الخفي.
محو السجلل لمسح سجل المتصفح والمعلومات المحفوظة األخرى، المس 	 

تطبيقات  <  Chrome < القائمة  < اإلعدادات  < الخصوصية 
 < مسح السجل.

اإلكمال التلقائيل عند إدخال اسمك في نموذج عبر اإلنترنت، يمكن للمتصفح 	 
إدخال معلومات العنوان الخاص بك تلقائًيا. إذا لم تكن تريد ذلك، المس تطبيقات 

 <  Chrome < القائمة  < اإلعدادات  < تلقائي للنماذج، ثم المس 
. إيقاف التشغيل المفتاح في األعلى لتحويله إلى الوضع 

النوافذ المنبثقةل إليقاف فتح النوافذ المنبثقة، المس تطبيقات  < 	 
 Chrome < القائمة  < اإلعدادات   < إعدادات المحتوى  <

حظر النوافذ المنبثقة.

التصفح
Chrome™ بدء التشغيل السريعل   

   اتصال الويب
   اإلشارات المرجعية

   التنزيةت
   خيارات المتصفح

   التصفح والبحث اآلمن
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الصور ومقاطع الفيديو

بدء التشغيل السريعل الصور ومقاطع الفيديو
التقط صوًرا شديدة النقاء وشاركها بسهولة.

تطبيقات  <  الكاميراابحث عن الميزة المطلوبةل 
التقاط صورةل المس أي مكان على الشاشة اللتقاط الصورة. 	 
شاهدهال اسحب إلى اليسار لمشاهدة معرض الصور. 	 
 	 . شاركهال اعرض صورة أو فيديو من المعرض، ثم المس مشاركة 

عندما تكون في الكاميرا، اسحب إلى اليمين للتأثيرات واإلعدادات. اسحب تلميحل  
إلى اليسار لمشاهدة  المعرض.

?

المس أي مكان اللتقاط 
الصورة. المس
مع االستمراراللتقاط
عدة صور.

 الحصول على مساعدة في الكاميرا.

بدء تسجيل فيديو.

مرر سريًعا لليسار للوصول إلى 
المعرض أو لليمين لخيارات 
الصور. قم بتدوير قرص 
الخيارات للحصول على المزيد.

الصور ومقاطع الفيديو
شاهدها والتقطها وشاركها!

التلميحات والحيل
 تسجيل فيديول المس  في شاشة الكاميرا لبدء التسجيل. ثم المس 	 

إليقاف التسجيل.
التقاط لقطة ثابتة أثناء فيديول المس أي مكان على الشاشة أثناء التسجيل لحفظ 	 

صورة.
عرض أو مشاركة أو حذفل لفتح المعرض، اسحب شاشة الكاميرا لليسار. 	 

التقط صورة أو فيديو. اختر  للمشاركة أو  للحذف أو القائمة  
للحصول على مزيد من الخيارات مثل اقتصاص أو تحرير.

تغيير اإلعداداتل لفتح خيارات الكاميرا، اسحب شاشة الكاميرا لليمين.	 
تكبير/تصغيرل اسحب شاشة الكاميرا ألعلى أو ألسفل باستخدام إصبع واحد.	 
لقطة متعددةل عندما تكون مستعًدا، المس شاشة الكاميرا مع االستمرار اللتقاط 	 

مجموعة من الصور.
بانوراميةل اللتقاط لقطة بانورامية، اسحب شاشة الكاميرا لليمين لفتح 	 

. استخدم اإلرشادات على الشاشة لتحريك  اإلعدادات، ثم المس 
الهاتف ببطء.

توضيحل للحصول على صور ومقاطع فيديو أوضح، امسح عدسة الكاميرا 	 
بقطعة قماش ناعمة وجافة.

السحابةل لمشاهدة كل الصور في السحابة، المس تطبيقات  <  الصور.	 
طباعةل هل تريد طباعة صورك؟ راجع “طباعة”.	 

الصور ومقاطع الفيديو
   بدء التشغيل السريعل الصور ومقاطع الفيديو

   التقاط الصور
   تسجيل مقاطع الفيديو

   االلتقاط األمثل
   عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها

   التقاط الشاشة
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الصور ومقاطع الفيديو

التقاط الصور
تطبيقات  <  الكاميراابحث عن الميزة المطلوبةل 

المس أي مكان على شاشة الكاميرا اللتقاط الصورة.
إلرسال صورة في رسالة نصية، اسحب شاشة الكاميرا لليسار لفتح تلميحل  

المعرض والمس الصورة ثم اختر  للمشاركة.

تسجيل مقاطع الفيديو
تطبيقات  <  الكاميرا، ثم المس ابحث عن الميزة المطلوبةل 

تتحول الكاميرا إلى كاميرا فيديو بشكل مؤقت وتبدأ التسجيل في الحال. المس 
 إليقاف التسجيل.

إلرسال فيديو في رسالة نصية، اسحب شاشة الكاميرا لليسار لفتح المعرض تلميحل  
والمس الفيديو ثم اختر  للمشاركة.

االلتقاط األمثل
ب  وّجه والمس وتكون قد فعلتها. لكن عندما تريد شيًئا مختلًفا لحد ما، فعليك أن تجرِّ

خيارات الكاميرا هذه.
 لفتح خيارات الكاميرا، اسحب شاشة الكاميرا لليمين.تلميحل  

الخيارات

HDR  )النطاق الديناميكي العالي( HDR تشغيل تأثير
للحصول على صور أفضل في حاالت اإلضاءة 

الصعبة، مثل األماكن الخارجية.

يتم تعيين تشغيل أو إيقاف التشغيل أو فةش تلقائي. فةش

التقاط فيديو بطيء الحركة. حركة بطيئة

التقاط لقطة عريضة الزاوية. استخدم اإلرشادات  بانورامية
على الشاشة للتحريك ببطء أثناء التقاط الصورة.

 عةمة الموقع 
الجغرافي

وضع عالمة بالموقع على الصور.

تشغيل نقرة الغالق أو إيقاف تشغيلها. نغمة الغالق

الصور ومقاطع الفيديو
   بدء التشغيل السريعل الصور ومقاطع الفيديو

   التقاط الصور
   تسجيل مقاطع الفيديو

   االلتقاط األمثل
   عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها

   التقاط الشاشة
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الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها
تطبيقات  <  المعرضابحث عن الميزة المطلوبةل 

تشغيل أو مشاركة أو حذفل المس صورة مصغرة لفتحها، ثم اختر 	 
 للمشاركة أو  للحذف أو القائمة  للمزيد.

لتحديد العديد من الملفات، افتح مجلد ثم المس صورة مع االستمرار ثم تلميحل 
المس صور أخرى.

تكبير/تصغيرل افتح صورة في	 
المعرض ثم اسحب بإصبعين بعيًدا 

 عن بعضهما أو باتجاه بعضهما
على الشاشة.

قم بتحريك الهاتف جانبًيا تلميحل 
للحصول على عرض شاشة 

عريضة.
الخلفية أو صورة جهة االتصالل 	 

افتح صورة ثم المس القائمة  < تعيين الصورة كـ.
تحريرل افتح صورة ثم المس القائمة  < تحرير.	 
عرض الشرائحل افتح مجلًدا ثم المس القائمة  < عرض الشرائح. إليقاف 	 

عرض الشرائح، المس الشاشة.
 لعرض عرض الشرائح على التلفزيون أو جهاز آخر، انظرتلميحل 

“االتصال والنقل”.

التقاط الشاشة
شارك لقطة شاشة لقائمة تشغيل مفضلة لديك أو رصيد نقاط مرتفع حققته أو 
معلومات جهة اتصال صديق. إذا كان بإمكانك عرضها على هاتفك، فيمكنك 

مشاركتها مع أصدقائك.
اللتقاط صورة لشاشة الهاتف، اضغط مع االستمرار على مفتاحي الطاقة وخفض 

مستوى الصوت في نفس الوقت.
لرؤية لقطة الشاشة، المس تطبيقات  <  المعرض  < لقطات الشاشة.

الصور ومقاطع الفيديو
   بدء التشغيل السريعل الصور ومقاطع الفيديو

   التقاط الصور
   تسجيل مقاطع الفيديو

   االلتقاط األمثل
   عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها

   التقاط الشاشة



التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

أفةم Play والتليفزيون
البحث عن أفالم وعروض تلفزيونية وتأجيرها لمشاهدتها على الهاتف أو الجهاز 

اللوحي أو الكمبيوتر:
تطبيقات  <  أفةم Play والتليفزيونابحث عن الميزة المطلوبةل 

 للتسّوق أو التأجير أو المشاهدة على جهاز كمبيوتر، انتقل إلى
www.google.com/play واختر “أفالم وتليفزيون”.

YouTube™
ل الدخول إلى  شاهد مقاطع فيديو من مستخدمي YouTube في كل مكان - أو سجِّ

حسابك لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك.
تطبيقات  <  YouTubeابحث عن الميزة المطلوبةل 

أفةم Play والتليفزيون
       YouTube™

أفةم Play والتليفزيون
أفالم وعروض، حيثما تذهب



التاليالرجوع
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بدء التشغيل السريعل الموسيقى
تتوفر الموسيقى في كل مكان — اجعلها تتدفق، قم بشرائها، وحفظها وتشغيلها. 

يمكنك االستماع إلى قوائم التشغيل وإنشاؤها في أي وقت.
تطبيقات  <  موسيقى Playابحث عن الميزة المطلوبةل 

للوصول إلى الموسيقى الخاصة بك على Google Play باستخدام كمبيوتر، 
.www.google.com/music تفضل بزيارة

المس استماع اآلن لرؤية التوصيات وغيرها.

احصل عليها

مرحًبا بك في استماع اآلن

استماع اآلن

Xtra Crispy
Xtra Crispy

تم التشغيل مؤخًرا

كل الموسيقى

Bordertown Devils
Lost Highway

لااًرخؤم ليغشتلا مت ل اً
Xtra Crispy
Xtra Crispy

يجعلك "استماع اآلن" تتعرف بسهولة على ما سيتم تشغيله 
فيما بعد. كلما قمت بتشغيل المزيد من الموسيقى، تحسنت 
قدرة "استماع اآلن" على إبراز المجموعات الجيدة.

المس لتشغيل األغنية أو مرر سريًعا لليسار 
أو اليمين لرؤية غيرها في قائمة االنتظار.

ضبط إعدادات الصوت وغيرها.

المس ألبوًما لعرض مزيد من المعلومات.

بحث عن الموسيقى وتنزيلها.

انتقال إلى مكتبة الموسيقى 
أو قوائم التشغيل.

Play موسيقى
عندما تتطلب الحياة مساًرا صوتًيا

التلميحات والحيل
مستوى الصوتل اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.	 
إخفاء مشغل الموسيقىل الستخدام تطبيق آخر أثناء تشغيل الموسيقى الخاصة 	 

. للعودة إلى مشغل الموسيقى، حرك شريط الحالة  بك، المس الرئيسية 
ألسفل والمس عنوان األغنية.

الشاشة الرئيسيةل تحكم في تشغيل الموسيقى من الشاشة الرئيسية بواسطة 	 
.Google Play Music إضافة األداة

 التسوقل المس تسوق للتسوق للحصول على مزيد من الموسيقى.	 
)إذا كنت ال ترى الخيار تسوق، فالمس أعلى يسار الشاشة أوالً.(

قوائم التشغيلل المس القائمة  بجوار أغنية في المكتبة إلضافتها إلى قائمة 	 
تشغيل أو عرض خيارات أخرى. لتحرير قائمة تشغيل أو إعادة تسميتها أو 

حذفها، المس مع االستمرار اسمها في مكتبة الموسيقى.
أثناء رحلة طيرانل اضغط مع االستمرار على مفتاح الطاقة < وضع الطائرة 	 

إليقاف تشغيل جميع اتصاالت الشبكة واالتصاالت الالسلكية واالستماع إلى 
الموسيقى أثناء الرحلة.

 	 AAC+و AACو M4Aو MP3 أنواع الملفاتل يمكن لهاتفك تشغيل ملفات
.WAVو MIDIو

حقوق الطبع والنشر—هل تمتلك الحق؟ اتبع القواعد دوًما. راجع مةحظةل 
“حقوق طبع المحتوى ونشره” في المعلومات القانونية ومعلومات السالمة.

Play موسيقى
   بدء التشغيل السريعل الموسيقى
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Play كتب
حتى الكتب كبيرة الحجم تكون مالئمة

بدء التشغيل السريعل الكتب
اقرأ الكتب، والمجالت، والصحف المفضلة لديك متى وحيثما أردت.

تطبيقات  <  كتب Playابحث عن الميزة المطلوبةل 

قراءة اآلن

تسوق لشراء الكتب

مستعد للقراءة؟

موصى به لك

مغامرات أليس في بالد العجائب...
لفيس كارول

أفضل الكتب 0.00 دوالر

توقعات جّيدة
شارلز ديكينز

أفضل الكتب 0.00 دوالر

ق ال ك ال الغ

تسوق من الكتب المجانية والمدفوعة أو راجع المكتبة 
لالطالع على بعض الكالسيكيات. تظهر الكتب التي تقرؤها 
أو اشتريتها مؤخًرا هنا.

تحديد خيارات، مثل سماع 
قراءة كتاب بصوت عاٍل.

المس كتاًبا لعرض مزيد من المعلومات.

انتقل إلى المكتبة أو تسوق لشراء الكتب.

بحث عن كتب وتنزيلها.

التلميحات والحيل
قلب الصفحاتل أثناء قراءة الكتاب، اقلب الصفحات عن طريق تحريكها.	 
الصفحة األخيرةل عند فتح كتاب، يتم عرض آخر صفحة تمت قراءتها.	 
جدول المحتوياتل المس إحدى صفحات الكتاب، ثم المس القائمة  لفتح جدول 	 

المحتويات أو لتغيير العرض.
إغةقل للرجوع إلى قائمة الكتب، المس عنوان الكتاب في األعلى. 	 
التسوقل لتسوق الكتب، المس تطبيقات  <  كتب Play  < تسوق.	 

تصّفح بحسب الفئة، أو المس  وابحث عن عنوان أو مؤلف. المس كتاًبا 
لعرض التفاصيل. ثم المس سعر الكتاب لشرائه )أو المس فتح لفتح كتاب 

مجاني(. بعد تأكيد عملية شراء، تتم إضافة الكتاب إلى المكتبة.
 	.Play Newsstand  >  المجةت والمزيدل المس تطبيقات

Play كتب
   بدء التشغيل السريعل الكتب
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Play ألعاب
لماذا تشعر بالملل؟

بدء التشغيل السريعل األلعاب
تنزيل أحدث األلعاب الممتعة واالستمتاع بلعبها.

 تطبيقات  <   ألعاب Play <  الحصولابحث عن الميزة المطلوبةل 
على األلعاب

ألعابي

األلعاب المميزة

الالعبون

المزيد رؤية 

المزيد رؤية 

المزيد رؤية 

Sonic Dash

الحصول على األلعاب

إضافة أصدقاء

Play ألعاب

لم تلعب أي لعبة مع أي شخص حتى اآلن. 
جرب تحدي صديق في مباراة.

لم تلعب أي لعبة حتى اآلن. جرب ممارسة 
لعبة بها ميزات اإلنجازات أو لوحات 
المتسابقين أو متعددة الالعبين.

اعثر على أصدقاء للتحدي.

العب اآلن أو ابحث عن ألعاب جديدة.

بحث عن ألعاب وتنزيلها.

احصل على مزيد من األلعاب. 
وداًعا أيها الملل.

التلميحات والحيل
تحدي األصدقاءل يمكنك اللعب ضد أشخاص في دوائر ™+Google الخاصة 	 

بك. قم بالتمرير ألسفل إلى الةعبين واختر شخًصا أو المس إضافة أصدقاء.
العثور على مزيد من األصدقاءل قم بالتمرير ألسفل إلى األشخاص الذين ربما 	 

تعرفهم واختر شخًصا أو المس عرض المزيد.

Play ألعاب
   بدء التشغيل السريعل األلعاب
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تحديد الموقع والتنقل
حيثما كنت، أينما توجهت

بدء التشغيل السريعل تحديد الموقع والتنقل
اعثر على مقهى قريب واحصل على االتجاهات أو استخدم التنقل الصوتي خطوة 

بخطوة بنظام GPS باستخدام ™Google Maps الذي تعرفه وتثق به.
تطبيقات  <  خرائط <  ابحث عن الميزة المطلوبةل 

أدخل ما تريد العثور عليه، ثم المسه لمعرفة المزيد من المعلومات والخيارات.

بحث رؤية األماكن المحفوظة وآخر عمليات 
البحث وغيرها الكثير.

رؤية موقعك الحالي.

الحصول على االتجاهات 
وإرشادات التنقل.

مرر سريًعا إلى اليمين 
لإلعدادات، لمعرفة كيفية 
استخدام التنقل وغيره.

التلميحات والحيل
البحث عن عنوانل المس  وأدخل عنواًنا أو شيًئا تبحث عنه، مثل “مطعم”. 	 

تتحرك الخريطة لعرض العنوان أو االقتراحات المحلية. المس ورقة المعلومات 
في األسفل لرؤية مزيد من التفاصيل. أو المس الخيار استكشاف أو خدمات.

الحصول على االتجاهاتل المس  وأدخل مكاًنا أو عنواًنا.	 
 حفظ عنوانل المس العنوان في ورقة معلومات العنوان أسفل الشاشة	 

ثم المس النجمة.
 تكبير/تصغيرل للتكبير أو التصغير، اسحب إصبعين باتجاه بعضهما	 

أو بعيًدا عن بعضهما على الشاشة.
 التدوير واإلمالةل قد بتدوير إصبعين على الخريطة لتدويرها أو اسحب	 

ألسفل/أعلى إلمالتها.
 إرسال موقعكل إلخبار اآلخرين بمكانك، المس الموقع على الخريطة	 

ثم اختر مشاركة.
 تحديد عنوانل المس موضًعا على الخريطة مع االستمرار لعرض	 

أقرب عنوان.
الحصول على تعليمات الخريطةل اسحب الخريطة إلى اليمين والمس مساعدة.	 

تحديد الموقع والتنقل
   بدء التشغيل السريعل تحديد الموقع والتنقل
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العمل
نفذ مهامك في أي وقت

مزامنة الشركة
إذا كنت تستخدم Microsoft® Office Outlook على كمبيوتر العمل، فيمكن 

للهاتف مزامنة البريد اإللكتروني واألحداث وجهات االتصال باستخدام 
.Microsoft Exchange server

إلضافة حساب الشركة، انظر “البريد اإللكتروني”.	 
الختيار ما تريد مزامنته من حساب الشركة، المس تطبيقات  < 	 

 اإلعدادات < الشركة والمس حسابك ثم اختر خيارات مثل التقويم أو جهات 
االتصال أو بريد إلكتروني.

Quickoffice™
استخدم برنامج Quickoffice لعرض الملفات وتحريرها.

تطبيقات   <  Quickofficeابحث عن الميزة المطلوبةل 
المس ملًفا أو مجلًدا لفتحه أو المس مع االستمرار ملًفا لرؤية الخيارات. يمكنك 

تحرير معظم المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية:
حدد موضع المؤشر بلمس النص.	 
حدد نًصا بالنقر المزدوج عليه.	 
 	. لفتح لوحة مفاتيح أو تنسيق نص أو اختيار خيارات أخرى، المس القائمة 

شبكة المكتب
لالتصال بشبكة المكتب باستخدام اتصال شبكة ظاهرية خاصة، انظر “الشبكات 

.” )VPN( الظاهرية الخاصة

Google Drive™
ضع جميع الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الخاصة بك وغيرها بأمان في مكان 

واحد-خاص ما لم تختر مشاركته. وتكون متوفرة على Google Drive من 
جميع األجهزة.

تطبيقات  <  Driveابحث عن الميزة المطلوبةل 

الساعة
 تطبيقات   <  الساعة < ابحث عن الميزة المطلوبةل 

)في أسفل اليسار(
المنببل المس منبًها لتحريره أو المس  إلضافة منبه جديد.	 

عندما يرن المنبه، المس  واسحب إلى   إليقاف تشغيله أو المس  
واسحب إلى   للغفوة لمدة عشر دقائق.

اإلعداداتل لتغيير صوت المنبه أو فترة تأخير الغفوة أو إعدادات أخرى، المس 	 
القائمة  < اإلعدادات.

 	. المؤقتل بالنسبة للمؤقت، المس 
 	. ساعة التوقيفل بالنسبة لساعة التوقيف، المس 
 	. الساعة العالميةل لمعرفة المناطق الزمنية األخرى، المس  

لمعرفة معاني الرموز، المسها مع االستمرار. لتعيين التاريخ والوقت تلميحل  
الحاليين والمنطقة الزمنية والتنسيقات، المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < 

التاريخ والوقت. 

العمل
   مزامنة الشركة

Quickoffice™   
   شبكة المكتب

Google Drive™   
   الساعة
   التقويم
   طباعة
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العمل

التقويم
 Google مشاهدة األحداث المخزنة على الهاتف وفي التقويمات، مثل

 ™Calendar، كلها في مكان واحد.
تطبيقات  <  التقويمابحث عن الميزة المطلوبةل 

تغيير العرضل المس التاريخ في الزاوية العلوية اليسرى الختيار يوم أو أسبوع 	 
أو شهر أو أجندة.

االنتقال إلى تاريخ اليومل المس  في أعلى الشاشة.	 
إضافة أحداثل من أي عرض، المس القائمة  < حدث جديد، وأدخل تفاصيل 	 

الحدث ثم المس  تم.

1 72 3 4 5 6

22 2823 24 25 26 27

29 430 31 1 2 3

5 117 7 8 9 10

15 2116 17 18 19 20

8 149 10 11 12 13

SUN FRITHUWEDTUEMON SAT

December 2013 18

777777773 4 5 6

211117 18 19 20

144444440 11 12 13

FRFRFRIIITHTHTHUUUWEWEWEDDDE SASASATTTTTT

New event

Settings

Calendars to display

Search

Refresh قائمة التقويم

تغيير عرض التقويم.

تظهر أحداث التقويم األخرى
بألوان مختلفة.

مرر ألعلى/ألسفل لرؤية 
الشهور األخرى.

عرض األحداث أو تحريرها أو حذفهال المس حدث لفتحه ثم المس تحرير  	 
. أو حذف 

عرض التقويمات أو إخفاؤها أو إضافتهال المس القائمة  < التقاويم المطلوب 	 
عرضها لعرض تقويمات من حساب ™Google أو إخفاؤها. يمكنك استخدام 

 كمبيوتر إلضافة تقويمات أو إزالتها على حساب Google على
.www.google.com/calendar

أضف أداة التقويم إلى الشاشة الرئيسية. المس تطبيقات  < األدوات ثم تلميحل  
المس مع االستمرار أداة التقويم.

طباعة
لطباعة الصور والمستندات وغيرها من هاتفك، تحقق لمعرفة ما إذا كانت الشركة 

المصّنعة للطابعة لديها تطبيق على سوق Google Play. ثم المس تطبيقات  
<  اإلعدادات  < الطباعة لبدء االستخدام.

يمكنك أيًضا إرسال الصور والمستندات وغيرها إلى أي جهاز Android في 
 Cloud Print ما عليك سوى تنزيل تطبيق .Google Drive السحابة أو إلى

.Google Play من سوق

العمل
   مزامنة الشركة

Quickoffice™   
   شبكة المكتب

Google Drive™   
   الساعة
   التقويم
   طباعة



التاليالرجوع

مساعدةالقائمة

بدء التشغيل السريعل االتصال والنقل
يمكنك توصيل الملحقات وأجهزة الكمبيوتر والشبكات والمزيد.

تطبيقات  <  اإلعداداتابحث عن الميزة المطلوبةل 

تشغيل

تشغيل

اإلعدادات

االتصاالت الالسلكية والشبكات

الجهاز

Wi-Fi

المزيد...

بلوتوث

استخدام البيانات

الصوت

الحديثة

العرض

التخزين

البطارية

.Wi-Fi غّير إعدادات

غّير إعدادات بلوتوث.

تشغيل نقطة اتصال Wi-Fi محمولة 
وNFC وغيرها الكثير.

تحويل Wi-Fi أو بلوتوث إلى 
إيقاف التشغيل            تشغيل        وضع          أو              .

االتصال والنقل
سلكي أو السلكي

التلميحات والحيل
إعدادات سريعةل قم بالوصول سريًعا إلى اإلعدادات األكثر استخداًما. حرك 	 

. انظر “إعدادات سريعة”. شريط الحالة ألسفل والمس 
أجهزة بلوتوث®ل لتوصيل سماعة رأس أو لوحة مفاتيح أو جهاز بلوتوث آخر، 	 

المس بلوتوث.
 	.Wi-Fi ل لالتصال، المسWi-Fi شبكات
نقطة اتصال Wi-Fi ل لجعل الهاتف نقطة اتصال، المس المزيد  < الربط ونقطة 	 

االتصال المحمولة، ثم حدد نقطة اتصال Wi-Fi محمولة. يمكنك تغيير أمان نقطة 
االتصال.

كبل USB ل يتيح لك منفذ USB الدقيق الموجود بالهاتف استبدال الوسائط 	 
والملفات األخرى مع كمبيوتر متصل. لتغيير نوع اتصال USB، المس 
 USB تطبيقات  <  اإلعدادات  < التخزين < القائمة  < اتصال

بالكمبيوتر.
، يعيد 	  تشغيل االتصاالت التلقائيةل عندما يكون بلوتوث أو Wi-Fi في الوضع 

الهاتف االتصال تلقائًيا باألجهزة والشبكات المتوفرة التي استخدمها من قبل.
وضع الطائرةل هل تحتاج إلى إيقاف تشغيل االتصاالت الالسلكية سريًعا؟ حرك 	 

شريط الحالة ألسفل ثم المس  < وضع الطائرة. 
أو المس مع االستمرار مفتاح الطاقة < وضع الطائرة.

طباعةل هل تريد طباعة الصور أو المستندات أو أشياء أخرى؟ راجع “طباعة”.	 
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بلوتوث® السلكي
تشغيل/إيقاف تشغيل بلوتوث

تطبيقات  <  اإلعدادات ثم المس مفتاح بلوتوث ابحث عن الميزة المطلوبةل 
تشغيل لتحويله إلى الوضع 

إلطالة عمر البطارية أو إيقاف االتصاالت، قم بتعيين مفتاح بلوتوث على تلميحل  
إيقاف التشغيل عند عدم استخدامه.

توصيل األجهزة
في المرة األولى التي تقوم فيها بتوصيل جهاز بلوتوث، اتبع الخطوات التالية:

  

تأكد أن الجهاز الذي تقوم باالقتران به في وضع قابل لالكتشاف )للحصول على  1
تفاصيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز(.

المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < بلوتوث. 2
، ثم المس البحث عن  3 تشغيل تأكد أن المفتاح الموجود في األعلى في وضع 

أجهزة.
المس الجهاز الذي تم العثور عليه لتوصيله )إذا لزم األمر، فالمس اقتران أو  4

أدخل مفتاح مرور مثل 0000(.
المس  بجوار الجهاز إلعادة تسميته.تلميحل 

. عند اتصال الجهاز، يتحول مؤشر حالة بلوتوث إلى مصمت 
من أجل فصل أو إعادة توصيل جهاز في أي وقت، قم بتشغيله أو إيقاف تشغيله 

وحسب.
يؤدي استخدام جهاز محمول أو ملحق أثناء القيادة إلى تشتيت االنتباه وقد مةحظةل 

يكون مخالًفا للقوانين. التزم دائًما بالقوانين وقُد بأمان.

إدارة األجهزة
 إلعادة توصيل هاتفك يدوًيا بجهاز مقترن، المس اسم الجهاز في القائمة

األجهزة المتاحة.
لفصل الهاتف يدوًيا من جهاز مقترن، المس اسم الجهاز في قائمة األجهزة، ثم 

المس موافق.
 إلزالة جهاز مقترن، المس  بجوار اسم الجهاز في قائمة األجهزة المقترنة

ثم المس إلغاء االقتران.
لتغيير االسم الذي يعرضه الهاتف على األجهزة األخرى، المس تطبيقات  < 

 اإلعدادات  < بلوتوث، وقم بتحويل بلوتوث إلى وضع التشغيل، ثم المس القائمة 
 < إعادة تسمية الهاتف. أدخل اسًما ثم المس إعادة تسمية.

السماح لألجهزة بالعثور على هاتفك
لتمكين جهاز بلوتوث من اكتشاف هاتفك:

  

المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < بلوتوث. 1
المس اسم الهاتف في األعلى للتبديل بين ليس مرئًيا ألجهزة بلوتوث األخرى  2

ومرئي لجميع أجهزة بلوتوث القريبة )لمدة دقيقتين(.

نقل الملفات
الصور ومقاطع الفيديول افتح الصورة أو الفيديو، ثم المس  < بلوتوث.	 
األشخاصل المس تطبيقات  <  أشخاص والمس شخًصا ثم المس القائمة 	 

 < مشاركة  < بلوتوث.
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Wi-Fi  شبكات
Wi-Fi تشغيل/إيقاف تشغيل

تطبيقات  <  اإلعدادات ثم المس مفتاح Wi-Fi ابحث عن الميزة المطلوبةل 
. تشغيل لتعيينه على 

إلطالة عمر البطارية، قم بتعيين مفتاح Wi-Fiعلى إيقاف التشغيل عند عدم تلميحل  
استخدامه.

االتصال بالشبكات
للعثور على شبكات ضمن نطاقك:

  

1 .Wi-Fi >  المس تطبيقات  <  اإلعدادات
لعرض إعدادات عنوان MAC وWi-Fi للهاتف، المس القائمة  تلميحل 

< متقدم.
، ثم المس القائمة   2 تشغيل تأكد أن المفتاح الموجود في األعلى في وضع 

< فحص.
المس شبكة تم العثور عليها لالتصال بها )إذا لزم األمر، فأدخل SSID للشبكة  3

واألمان وكلمة المرور الةسلكية والمس اتصال(.
عندما يكون هاتفك متصالً، يظهر مؤشر حالة Wi-Fi  في شريط الحالة.

، فحرك شريط مةحظةل   Wi-Fi إذا رأيت عالمة استفهام في مؤشر حالة
الحالة ألسفل ثم المس الشبكة وأدخل كلمة مرور الشبكة.

عندما تكون Wi-Fi قيد التشغيل، يعيد الهاتف االتصال تلقائًيا بالشبكات تلميحل  
المتوفرة التي استخدمها من قبل.

إدارة الشبكات
إلزالة شبكة، المسها في القائمة ثم المس نسيان.

إلدارة الشبكات، المس تطبيقات  <  اإلعدادات  < Wi-Fi وقم بتشغيل 
Wi-Fi ثم المس القائمة  < إدارة الشبكات.

Wi-Fi نقطة اتصال
يمكنك جعل هاتفك نقطة اتصال Wi-Fi لتوفير وصول إنترنت متنقل ومالئم 

.Wi-Fi لألجهزة األخرى التي تستخدم
أبِق جهازك اللوحي آمًنا. لحماية هاتفك ونقطة االتصال من أي وصول مةحظةل 

غير مصرح به، ُيوصى بشدة بإعداد أمان نقطة االتصال )نوع WPA2 هو األكثر 
أماًنا(، مع استخدام كلمة المرور.

تطبيقات  <  اإلعدادات  < المزيد  < الربط ابحث عن الميزة المطلوبةل 
ونقطة االتصال المحمولة وحدد نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة

  

يقوم الهاتف بإيقاف تشغيل Wi-Fi ويستخدم شبكة المحمول للوصول إلى  1
اإلنترنت. المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi إلعداد األمن:

SSID للشبكة: أدخل اسًما فريًدا لنقطة االتصال.	 
 األمان: حدد نوع األمان الذي تريده: مفتوح أو WPA2. بالنسبة 	 

لـ WPA2، أدخل كلمة مرور فريدة والتي سيحتاجها اآلخرون للوصول 
.Wi-Fi إلى نقطة اتصال

WPA2 موصى به من قبل IEEE.مةحظةل 
نطاق تردد نقطة االتصال: إذا الحظت تشويًشا بعد تنشيط نقطة االتصال 	 

لفترة، فجرب قنوات مختلفة.
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كلمة المرور: قم بإنشاء كلمة مرور بها ثمانية أحرف على األقل.	 
المس حفظ عند اكتمال اإلعدادات. 2

عندما تكون نقطة اتصال Wi-Fi نشطة، يمكن لألجهزة األخرى الممّكنة فيها تقنية 
Wi-Fi االتصال عن طريق إدخال SSID الخاص بنقطة االتصال وتحديد نوع 

األمن وإدخال كلمة المرور الةسلكية.

 Wi-Fi أوضاع
 Wi-Fi بالنسبة للذين يريدون مزيًدا من األمور التقنية، فإن هاتفك يدعم أوضاع

.n  ،g  ،b  ،802.11a :التالية

USB كبةت
 حقوق الطبع والنشر—هل تمتلك الحق؟ اتبع القواعد دوًما. انظرمةحظةل 

“حق طبع المحتوى ونشره”.
لتحميل الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات أو الملفات األخرى من 
الكمبيوتر، قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كبل USB. لتغيير نوع اتصال 

USB )إذا لزم األمر(، المس تطبيقات  <  اإلعدادات < التخزين < القائمة 
 < اتصال USB بالكمبيوتر.

احرص على توصيل الهاتف بمنفذ USB ذي طاقة عالية. وتقع المنافذ تلميحل  
بشكل نموذجي مباشرة على الكمبيوتر.

عند أول استخدام التصال USB، قد يشير الهاتف إلى أنه يتم تثبيت مةحظةل 
برامج تشغيل. اتبع أية مطالبات تراها إلكمال التثبيت. قد يستغرق ذلك بضعة 

دقائق.
 	Windows Vistaو Microsoft®  Windows®  XP بالنسبة لـ 

 Windows Explorer على الكمبيوتر، اختر ابدأ ثم حدد :Windows 7و
من قائمة البرامج. في Windows Explorer، سيظهر هاتفك كمحرك 

أقراص متصل )جهاز تخزين كبير السعة( حيث يمكنك سحب الملفات 
وإسقاطها، أو سيظهر كجهاز MTP أو PTP يسمح لك باستخدام مشغل 

الوسائط من Windows لنقل الملفات. للمزيد من التعليمات أو ملفات برنامج 
.www.motorola.com/support التشغيل، تفّضل بزيارة

 	 Android File استخدم :Apple™ Macintosh™ بالنسبة لـ
.www.android.com/filetransfer المتوفر على ،Transfer

مشاركة اتصال البيانات
يمكن للكمبيوتر االتصال باإلنترنت من خالل شبكة الجوال للهاتف - تحتاج إلى كبل 

USB فقط.
لمشاركة اتصال Wi-Fi، انظر “نقطة اتصال Wi-Fi”.تلميحل  

  

1 .USB صل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كبل
إذا كان الكمبيوتر يستخدم نظام تشغيل أقدم من مةحظةل 

 ،OSX  Macintosh™  Apple™ أو Microsoft®  Windows®  7
فقد يتطلب تكويًنا خاًصا.

على هاتفك، المس تطبيقات  <  اإلعدادات، ثم تأكد من تعيين مفتاح  2
. إيقاف التشغيل Wi-Fi على 

3 USB في إعدادات، المس الربط ونقطة اتصال الهاتف المحمول، ثم حدد ربط 
لبدء االتصال.

إليقاف االتصال، قم بإلغاء تحديد ربط USB، ثم افصل هاتفك عن الكمبيوتر.
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استخدام البيانات
يمكنك تتبع كمية البيانات التي تم تحميلها وتنزيلها بواسطة هاتفك.

تطبيقات  <  اإلعدادات  < استخدام البياناتابحث عن الميزة المطلوبةل 
يعرض هاتفك مخطط استخدام البيانات. أسفل المخطط، تظهر التطبيقات مرتبة من 

األعلى استخداًما للبيانات إلى األقل. كما يمكن أن تستخدم التطبيقات ذات البيانات 
الكثيرة طاقة بطارية كبيرة.

تقوم بعض البيانات بإرسال بيانات في الخلفية ال تراها، مثل البريد اإللكتروني الذي 
يمكنه التحقق من وجود بريد جديد. إذا أردت إيقاف التطبيق عن القيام بذلك، فالمسه 

ثم حدد تقييد بيانات الخلفية.

13 إلى 20 ديسمبر:
تم استخدام حوالي 148 ميجابايت.

استخدام البيانات

ميجابايت 14 اإللكتروني46 البريد

+27.46Google ميجابايت

سوق 35.19Google Play ميجابايت

16.19Chrome ميجابايت

دورة استخدام البيانات22 نوفمبر - 20 ديسمبر

إيقاف تشغيل/تشغيل المزامنة التلقائية 
ورؤية نقاط اتصال الجوال وغيرها.

اسحب األشرطة البيضاء 
لتغيير نطاقات البيانات.

انقر فوق أحد التطبيقات لعرض بيانات 
الخلفية أو تقييدها.

إليقاف تشغيل بيانات الخلفية لجميع التطبيقات، ما عليك سوى لمس  القائمة  
< تقييد بيانات الخلفية.

 يتم تقديم معلومات االستخدام لمساعدتك على إدارة هاتفك.مةحظةل 
 قد ال يتوافق ذلك مع الكميات التي يفرض موفر الخدمة رسوًما بموجبها حيث

ال يتم قياسها بنفس الطريقة.

السحابة
حساب واحد يتمتع بإمكانية الوصول إلى كل شيء في كل مكان—الهاتف، 

الكمبيوتر اللوحي، الكمبيوتر

Google مزامنة حساب
عند تسجيل الدخول إلى نفس حساب Google، يمكن لجميع األجهزة الوصول إلى 
نفس التطبيقات واألفالم والكتب والموسيقى من Google Play—باإلضافة إلى 

أنك تشارك نفس خدمات Gmail و™Google Calendar وخدمات 
mobile  Google األخرى. إلضافة حسابات إلى هاتفك، المس تطبيقات  < 

 اإلعدادات، ثم انتقل إلى قسم الحسابات، والمس  إضافة حساب 
.Google  >

الهاتف والكمبيوتر اللوحي
يمكن أن يعمل الهاتف والكمبيوتر اللوحي اللذان يستخدمان Android مًعا 

لمساعدتك على االستفادة على النحو األكبر من كليهما:
نقل الوسائط والملفاتل نسخ الملفات إلى هاتفك ونقلها إلى أجهزة أخرى عبر 	 

بلوتوث أو Wi-Fi—انظر “نقل الملفات”.
نقطة اتصال الهاتفل إذا كان لديك كمبيوتر لوحي مزود بتقنية Wi-Fi، فقم 	 

بتحويل الهاتف إلى نقطة اتصال Wi-Fi لتمكين الكمبيوتر اللوحي من الوصول 
.”Wi-Fi إلى اإلنترنت في أي مكان—انظر “نقطة اتصال
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ملحقات بلوتوث®: إذا كان لديك لوحة مفاتيح أو ملحقات أخرى تعمل بتقنية 	 
بلوتوث الستخدامها مع الكمبيوتر اللوحي، فتذكر أنه يمكنك استخدامها مع 

هاتفك أيًضا. لتوصيلها، انظر “بلوتوث® السلكي”.

)VPN( الشبكات الظاهرية الخاصة
تتيح لك شبكة VPN الوصول إلى ملفات على شبكة مؤمنة )مثل شبكة مكتب 

تستخدم جدار الحماية(. اتصل بمسؤول الشبكة لطلب إعدادات شبكة VPN وأية 
تطبيقات إضافة أو متطلبات أخرى.

 .VPN  > المس تطبيقات  <  اإلعدادات < المزيد ،VPN إلدخال إعدادات
اختر نوع شبكة VPN وأدخل اإلعدادات من مسؤول الشبكة. يتم تخزين الشبكة في 

قائمة VPN بحيث يمكنك تحديدها متى أردت االتصال بها.

شبكة الجوال
ينبغي أال تحتاج إلى تغيير أية إعدادات شبكة. اتصل بموفر الخدمة للحصول على 

مساعدة.
لرؤية خيارات إعدادات الشبكة، المس تطبيقات  <  اإلعدادات <  المزيد 

<  شبكات الجوال.

وضع الطائرة
استخدم وضع السفر بالطائرة إليقاف كل االتصاالت الالسلكية - إنها ميزة مفيدة 

أثناء الطيران. اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل < وضع الطائرة.
عند تحديد وضع الطائرة، يتم تعطيل جميع الخدمات الالسلكية. يمكنك مةحظةل 

عندئٍذ إعادة تشغيل Wi-Fi و/أو بلوتوث® إذا سمحت شركة خطوط الطيران بذلك. 
يستمر إيقاف تشغيل بعض خدمات الصوت والبيانات الالسلكية )مثل المكالمات 
والرسائل النصية( في وضع الطائرة. يظل بإمكانك إجراء مكالمات طوارئ إلى 

رقم الطوارئ الخاص بمنطقتك.
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Wi-Fi  شبكات   

USB كبةت   
   مشاركة اتصال البيانات

   استخدام البيانات
   السحابة

   الهاتف والكمبيوتر اللوحي
)VPN( الشبكات الظاهرية الخاصة   

   شبكة الجوال
   وضع الطائرة
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بدء التشغيل السريعل الحماية
تأكد أن معلوماتك محمية في حالة فقد الهاتف أو سرقته.

تطبيقات  <  اإلعدادات < األمنابحث عن الميزة المطلوبةل 
إن أسهل طريقة لحماية الهاتف هي استخدام تأمين الشاشة. يمكنك اختيار خاصية 
التعرف على الوجه أو النقش أو رقم التعريف الشخصي أو خيارات أخرى إللغاء 

تأمين الهاتف.

تأمين الشاشة
تمرير

تشفير الهاتف

أمان الشاشة

التشفير

معلومات المالك

SIM تأمين بطاقة

SIM إعداد تأمين بطاقة

كلمات المرور

تمكين األدوات

األمان

األجهزة الموثوق بها
مفيد عندما يكون نوع القفل ليس تمرير أو بال

يلزم توفير رقم تعريف شخصي (PIN) رقمي أو كلمة مرور لفك 
تشفير الهاتف في كل مرة يتم تشغيله

لتأمين الشاشة، يمكنك استخدام التعرف 
على الوجه أو نقش أو كلمة مرور 
أو خيارات أخرى.

إضافة بعض المعلومات لعرضها 
على شاشة التأمين.

تشفير البيانات المخزنة 
على هاتفك الذكي.

الحماية
المساعدة على االحتفاظ بالجهاز آمن

التلميحات والحيل
إلغاء تأمين الجهاز بالوجبل قم بإلغاء تأمين الهاتف بالنظر إليه. المس تطبيقات 	 

 <  اإلعدادات <  األمن <   تأمين الشاشة  <  إلغاء تأمين الجهاز بالوجب 
واتبع المطالبات.

نسيان النقش أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرورل إذا نسيت النقش أو 	 
رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، فيمكنك إدخال البريد اإللكتروني 

لحسابك على ™Google وكلمة المرور إللغاء تأمين الهاتف )انظر “ال يمكن 
إلغاء التأمين؟”(.

تأمين الشاشة
لإلبقاء على الهاتف آمًنا، يمكنك تأمين شاشة اللمس عندما تنتقل إلى وضع السكون.

تطبيقات  <  اإلعدادات <  األمن <  تأمين ابحث عن الميزة المطلوبةل 
الشاشة، ثم حدد نوع التأمين:

ال شيء: إيقاف تشغيل تأمين الشاشة.	 
تمرير: المس  واسحب إلى الدائرة الخارجية التي تظهر.	 
إلغاء تأمين الجهاز بالوجب: النظر إلى الهاتف إللغاء تأمينه.	 

اتبع المطالبات اللتقاط وجهك وأدخل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور 
)للنسخ االحتياطي أو تغيير إعدادا التأمين(. عندما تعتم الشاشة، اضغط على 
مفتاح الطاقة ثم عدل وجهك بحيث يأتي ضمن إطار المربع في األسفل إللغاء 

التأمين.
إن هذه الميزة أقل أماًنا من النقش أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة مةحظةل 
المرور.

النقش: رسم نقش إللغاء التأمين.	 
رقم التعريف الشخصي: إدخال من أربعة إلى ستة عشر رقًما إللغاء التأمين.	 

الحماية
   بدء التشغيل السريعل الحماية

   تأمين الشاشة
SIM تأمين   

   تشفير الهاتف
   النسخ االحتياطي واالستعادة

   إعادة التعيين
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الحماية

 كلمة المرور: إدخال من أربعة إلى ستة عشر حرًفا أو رقًما أو رمًزا	 
إللغاء التأمين.

لتغيير موعد انتقال شاشة اللمس إلى وضع السكون، انظر “مفتاح الطاقة”.
يمكنك إجراء مكالمات طوارئ من هاتف مؤّمن )انظر “مكالمات مةحظةل 

الطوارئ”(. يستمر الهاتف المؤّمن في الرنين، لكن عليك إلغاء التأمين للرّد.

ال يمكن إلغاء التأمين؟
إلغاء تأمين الجهاز بالوجبل إذا لم يتعرف الهاتف على وجهك، فستطالب بإدخال 

النقش أو رمز PIN االحتياطي إللغاء تأمينه.
النقش أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرورل إذا نسيت النقش أو رقم التعريف 

الشخصي أو كلمة المرور، فيمكنك إدخال البريد اإللكتروني لحسابك على 
™Google وكلمة المرور إللغاء تأمين الهاتف.

إذا لم يكن لديك حساب Googleعلى هاتفك، فاتصل بموفر الخدمة إلعادة تعيين 
الجهاز على إعدادات المصنع.

ستؤدي إعادة التعيين على إعدادات المصنع إلى مسح كافة البيانات تحذيرل 
الموجودة على الهاتف.

SIM تأمين
في حالة إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة SIM ثالث مرات بشكل غير تنبيبل 

صحيح، يقوم الهاتف بتأمين بطاقة SIM ويسأل عن رمز إلغاء تأمين رقم التعريف 
الشخصي. اتصل بموفر الخدمة للحصول على رمز إلغاء تأمين رقم التعريف 

الشخصي.
ال يلزم استخدام هذه الميزة، لكن لتعيين رقم التعريف الشخصي لبطاقة SIM الذي 

يجب عليك إدخاله عند تشغيل الهاتف، المس تطبيقات  <  اإلعدادات 
.SIM card تأمين بطاقة  > SIM األمن <   إعداد تأمين بطاقة  >

لتعيين رمز PIN لبطاقة SIM، أدخل رمًزا مكوًنا من 4 أحرف. لتغيير الرمز، 
.SIM اختر تغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة

تشفير الهاتف
 إذا نسيت رمز التشفير، فال يمكنك استعادة البيانات المخزنة على الهاتف تنبيبل 

أو بطاقة الذاكرة. يستغرق تشفير الملفات ساعة أو أكثر. اترك الهاتف متصالً 
بالقابس وتوخ الحذر بحيث ال تقاطع العملية.

يحمي التشفير الحسابات واإلعدادات والتطبيقات والملفات الموجودة على الهاتف 
بحيث ال يمكن لألشخاص الوصول إليها إذا تمت سرقة الهاتف.

 ال يلزمك استخدام هذه الميزة، لكن لتشفير الهاتف وطلب رقم تعريف شخصي 
أو كلمة مرور متى قمت بتشغيل الهاتف، المس تطبيقات  <  اإلعدادات 

<  األمن <  تشفير الهاتف.

النسخ االحتياطي واالستعادة
يتم إجراء نسخ احتياطي لبيانات حساب Google عبر اإلنترنت. إذا قمت بإعادة 
 Google تعيين الهاتف أو استبداله، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب
الستعادة جهات االتصال واألحداث والتفاصيل األخرى التي قمت بمزامنتها مع 

الحساب. الختيار ما يتم مزامنته مع الحساب، المس تطبيقات  <  اإلعدادات 
<  Google والمس حساب Google وحدد األشياء المطلوب مزامنتها. الرجاء 

مالحظة أنه لن تتم استعادة الرسائل النصية وسجالت المكالمات والعناصر المخزنة 
على هاتفك. الستعادة تطبيقات سوق Google Play، انظر “العناية بالتطبيقات”.
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الحماية

إعادة التعيين
إلعادة تعيين هاتفك على إعدادات المصنع ومسح جميع البيانات الموجودة على 

الهاتف، المس تطبيقات  <  اإلعدادات <  الخصوصية  < إعادة الضبط بحسب 
بيانات المصنع <  إعادة تعيين الهاتف.

سيتم حذف جميع التطبيقات التي تم تنزيلها وبيانات المستخدم الموجودة تحذيرل 
على هاتفك. ولن يتم حذف البيانات الموجودة في السحابة.

الحماية
   بدء التشغيل السريعل الحماية

   تأمين الشاشة
SIM تأمين   

   تشفير الهاتف
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الحصول على مساعدة
يوجد المزيد من التعليمات والتحديثات والمعلومات هنا:

البرامج التعليمية والمساعدةل المس تطبيقات  <  مساعدة للحصول 	 
على البرامج التعليمية التفصيلية أو الدردشة مع األشخاص الذين يمكنهم 

المساعدة.
كل ما يخص Moto Eل  احصل على برامج الكمبيوتر وأدلة المستخدم وغيرها 	 

.www.motorola.com/mymotoe الكثير على
 	.www.motorola.com/mobility الملحقاتل ابحث عن ملحقات لهاتفك على
 	.Play التطبيقاتل المس تطبيقات  <  سوق
األخبارل احصل على آخر األخبار والتطبيقات والتلميحات والحيل ومقاطع 	 

الفيديو والمزيد—انضم إلينا على:
www.youtube.com/motorola   YouTube™ 

 www.facebook.com/motorola   Facebook® 
www.twitter.com/motorola   Twitter 

www.google.com/+Motorola  Google+™ 

هل تريد المزيد؟
هناك المزيد دوًما

التلميحات والحيل
مساعدة  ™Google: في كل تطبيق من تطبيقات Google، يمكنك لمس 	 

القائمة  < مساعدة. كما يمكنك عرض مراكز مساعدة Google عبر إنترنت 
.www.google.com/support على

هل تريد المزيد؟
   الحصول على مساعدة
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استكشاف األخطاء وإصةحها
يمكننا مساعدتك

إصةح األعطال
في حالة توقف الهاتف عن االستجابة للمسات وضغطات المفاتيح وهو أمر بعيد 

االحتمال، جرب إعادة التشغيل-اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظلم 
الشاشة وتتم إعادة تشغيل هاتفك.

الصيانة واإلصةحات
إذا كانت لدية استفسارات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.

انتقل إلى www.motorola.com/support، حيث يمكنك االختيار من 
بين عدد من خيارات االهتمام بالعمالء. 

إذا كانت لدية استفسارات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.

استكشاف األخطاء وإصةحها
   إصةح األعطال

   الصيانة واإلصةحات
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معلومات حول السةمة والمعلومات التنظيمية والقانونية
آمن، ذكي، محمي

استخدام البطارية وإرشادات األمان
يحتوي جهازك المحمول على بطارية يجب إزالتها فقط بواسطة أحد مراكز الخدمة أو إعادة التصنيع المعتمدة من تحذيرل  

.Motorola
ال تحاول إزالة البطارية أو استبدالها بنفسك. فقد تؤدي محاولة إزالة البطارية أو استبدالها إلى إتالف البطارية وقد 	 

تتسبب في حدوث حريق وإصابة.
ال تحاول فك الهاتف الخاص بك أو إصالحه. فقد تؤدي محاولة فك الهاتف أو إصالحه إلى إتالف البطارية وقد تتسبب 	 

في حدوث حريق وإصابة.
ال تقم بسحق الهاتف أو ثنيه أو تعريضه للحرارة أو للسوائل. فقد يؤدي هذا إلى إتالف البطارية وقد يتسبب في حدوث 	 

حريق وإصابة.

شحن البطارية
مةحظات لشحن بطارية المنتجل 

خالل الشحن، اجعل جهازك المحمول والشاحن على درجة حرارة تقترب من درجة حرارة الغرفة للحصول على 	 
شحن فعال للبطارية.

ال تكون البطاريات الجديدة مشحونة بالكامل.	 
قد تستغرق البطاريات الجديدة أو البطاريات المخزنة لمدة طويلة وقًتا أطول في الشحن.	 
تتضمن بطاريات Motorola وأنظمة الشحن الخاصة بها دارة كهربائية تحمي البطارية من التلف الناتج من الشحن 	 

الزائد.

الملحقات التي توفرها جهات أخرى
إن استخدام ملحقات توفرها جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، البطاريات والشواحن وسماعات الرأس 
واألغطية والعلب وواقيات الشاشة وبطاقات الذاكرة، قد يؤثر على أداء الجهاز المحمول. إن استخدام بطارية أو شاحن غير 
 Motorola قد يؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو أي مخاطر أخرى. ال يغطي ضمان Motorola معتمد من

األضرار التي تلحق بالهاتف نتيجة استعمال بطاريات و/أو شواحن غير معتمدة من Motorola. للحصول على قائمة 
 بملحقات Motorola، ُيرجى زيارة موقع

www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories,en_US,sc.html )باللغة اإلنجليزية فقط(.

احتياطات أثناء القيادة
إن القيادة المسؤولة واآلمنة هي مسؤوليتك األساسية عند قيادة أية مركبة. فقد يؤدي إجراء المكالمات أو استخدام التطبيقات 
أثناء القيادة إلى حدوث تشتيت، وقد يكون ذلك محظوًرا أو مقيًدا في بعض المناطق - التزم دوًما بالقوانين واللوائح المحلية 

الستخدام األجهزة المحمولة والملحقات في المركبات.
أثناء القيادة، افعل ما يلي دوًمال 

ابق عينيك على الطريق.	 
استخدم جهاًزا ال يدوًيا حال توفره أو حال كان القانون في منطقتك يفرض ذلك.	 
أدخل معلومات الوجهة إلى جهاز تنقل قبل القيادة.	 
استخدم الميزات التي ُتنشط صوتًيا )مثل االتصال الصوتي( وميزات التحدث )مثل التوجيهات الصوتية(، حال توفرها.	 
رّكز في القيادة، وتوقف عن استخدام الجهاز المحمول إذا كان يتعذر عليك التركيز.	 

توقف بجانب الطريق بشكل آمن قبل استخدام جهازك المحمول إلرسال رسائل أو تصفح الويب أو استخدام التطبيقات 
األخرى.

النوبات المرضية وحاالت الضعف واإلجهاد العيني
لتقليل إجهاد العين وتجنب آالم الرأس، من الجيد دوًما إبقاء الشاشة على مسافة مريحة من عينيك واستخدم الجهاز في 

منطقة جيدة اإلضاءة وأخذ أقساط من الراحة على نحو متكرر.
قد يتعرض بعض األشخاص للحاالت المرضية أو حاالت الضعف )حتى إن لم يتعرضوا لمثل ذلك من قبل( عند التعرض 

ألضواء تصدر وميًضا أو نماذج إضاءة، مثل عند لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة مقاطع فيديو تتضمن مؤثرات ضوئية 
تصدر وميًضا.

توقف عن االستخدام واستشر الطبيب إذا حدث أي من األعراض التالية: النوبات المرضية أو حاالت الضعف أو التشنج أو 
ارتعاش العين أو العضالت أو فقدان الوعي أو اختالل التوازن.

تنبيب حول استخدام أعلى مستوى صوت
لة قد يؤثر علىتحذيرل    إن التعّرض لضجيج مرتفع من أي مصدر لفترات زمنية مطوَّ

حاسة السمع. وكلما كان الصوت أعلى، تأثرت حاسة السمع بشكل أسرع. لحماية حاسة السمع:
قلل من فترات استخدامك لسماعات الرأس بمستوى صوت عاٍل.	 
تجنَّب رفع مستوى الصوت لحجب الضجيج المحيط.	 
اخفض مستوى الصوت إذا تعذر عليك سماع األشخاص بالقرب منك.	 

إذا شعرت باضطراب في حاسة السمع مثل اإلحساس بالضغط أو االنسداد أو سماع طنين في األذنين أو كالم مبهم، ينبغي 
أن تتوقف عن االستماع إلى الجهاز من خالل سماعات الرأس وأن تفحص أذنيك.

الحركات المتكررة
عند تأدية حركات متكررة، كالضغط على المفاتيح، يمكن الشعور بألم في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو 

مواضع أخرى من الجسم. إذا استمر األلم أثناء االستخدام أو بعده، فتوقف واذهب إلى الطبيب.

األطفال
احرص على إبعاد جهازك المحمول وملحقاتب عن متناول األطفال. فهذه المنتجات ليست ألعاًبا وقد تكون خطرة على 

األطفال الصغار. على سبيل المثال، قد تتسبب القطع الصغيرة القابلة للفك في حدوث اختناق.
مراقبة الوصول. في حال استخدام طفل لجهازك المحمول، راقب وصوله للمساعدة في منع فقد البيانات أو المصاريف غير 

المتوقعة لشراء البيانات أو التطبيقات.

القطع الزجاجية
قد تكون بعض قطع الجهاز المحمول الخاصة بك مصنوعة من الزجاج. وقد ينكسر هذا الزجاج إذا تلقى الجهاز صدمة 

كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فال تحاول إصالح الجهاز بنفسك. وتوقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يستبدل الزجاج 
من قبل مركز خدمة معتمد.
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االستخدام والعناية
للعناية بجهاز Motorola المحمول، يرجى مراعاة ما يلي:

 

السوائل 
ض الجهاز المحمول للمياه أو األمطار أو الرطوبة الشديدة أو العرق  ال تعرِّ

أو أي نوع من السوائل.

التجفيف 
ال تحاول تجفيف الجهاز المحمول باستخدام فرن ميكروويف أو فرن تقليدي أو مجفف.

الحرارة أو البرودة الشديدة 
ال ُتخزن الجهاز المحمول أو تستخدمه في درجات حرارة تقل عن -10 درجات مئوية )14 درجة 

فهرنهايت( أو تزيد عن 60 درجة مئوية )140 درجة فهرنهايت(. ال تشحن الجهاز المحمول في درجات 
حرارة تقل عن 0 درجة مئوية )32 درجة فهرنهايت( أو تزيد عن 45 درجة مئوية )113 درجة 

فهرنهايت(.
الغبار واألتربة 

ال تعرِّض جهازك المحمول للغبار أو األتربة أو الرمال أو األغذية أو أي مواد مماثلة.

التنظيف 
لتنظيف الجهاز المحمول الخاص بك، استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة. ال تستخدم الكحول أو أي 

محاليل تنظيف أخرى.

االرتطام واالهتزاز 
ال تقم بإسقاط جهازك المحمول أو تعريضه الهتزاز قوي.

الحماية 
للمساعدة في حماية جهازك المحمول، تأكد دوًما من أن جميع أغطية الموصالت والحجرات مغلقة وآمنة، 

وتجنب حمله مع أجسام صلبة مثل المفاتيح أو العمالت المعدنية.

 تحذيرات االستخدام

التزم بكافة العالمات المعلقة عند استخدام أجهزة الهاتف المحمول في المناطق العامة.
المناطق المحتمل تعرضها لةنفجار

غالًبا، ولكن ليس دائًما، ما توجد عالمات في المناطق القابلة لالنفجار والتي قد تتضمن المناطق القابلة لالنفجار ومحطات 
التزويد بالوقود ومناطق الوقود مثل )أسفل أسطح القوارب( أو منشآت نقل الكيماويات أو تخزينها أو المناطق التي يحتوي 

فيها الهواء على كيماويات أو جسيمات مثل الحبوب أو األتربة أو مساحيق المعادن.
قم بإيقاف تشغيل الجهاز المحمول قبل دخول مثل هذه المناطق، وال تقم بشحن البطاريات. ففي هذه المناطق قد يحدث شرر 

مما ينتج عنه وقوع انفجار أو نشوب حريق.
مفتاح الرمز

قد يحتوي الشاحن أو الجهاز المحمول أو شاشة الجهاز أو دليل المستخدم أو العبوة على رموز، معّرفة على النحو التالي:

التعريفالرمز

في ما يلي معلومات هامة حول السالمة.

 قد تتطلب القوانين المحلية إعادة تصنيع البطارية
أو الجهاز المحمول. اتصل بالسلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

ال تتخلص من البطارية أو جهاز الجوال مع النفايات المنزلية. راجع »التخلص 
وإعادة التصنيع« لمزيد من المعلومات.

لالستخدام المنزلي فقط.

استخدام سماعة الرأس لالستماع إلى الموسيقى أو الصوت بمستوى صوت عالي قد 
يلحق الضرر بأذنيك.

032374o

032375o
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)RF( طاقة التردد الةسلكي
التعرض لطاقة التردد الةسلكي وتشغيل الجهاز

يحتوي الجهاز المحمول على وحدة إرسال واستقبال لطاقة التردد الالسلكي. فهو مصمم ليتوافق مع المتطلبات التنظيمية 
المتعلقة بتعرض البشر للترددات الالسلكية.

للحصول على األداء األمثل للجهاز، ولاللتزام بإرشادات التعرض للترددات الالسلكية:
أمسك الهاتف المحمول مثل الهاتف األرضي عند التحدث فيه.	 
عند استخدام الهاتف المحمول بالقرب من جسدك )باستثناء إمساكه في يدك أو تجاه رأسك(، احرص على إبعاده بمسافة 	 

1.5 سم )3/4 بوصة( عن جسدك ليكون متوافًقا مع كيفية اختبار الهاتف المحمول للتوافق مع متطلبات التعرض 
للترددات الالسلكية.

إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول مع علبة ملحقة أو حامل ملحق، فتأكد من أن الملحق خال من المعادن.	 

اتبع التعليمات لتجنب مشاكل التشويش
قم بإيقاف تشغيل جهازك الجوال في أي موقع ملصق عليه إشعارات تأمرك بالقيام بذلك، مثل المستشفيات أو منشآت 

الرعاية الصحية.
قم بإيقاف تشغيل جهازك المحمول في الطائرة حينما يطلب منك ذلك طاقم الطائرة. إذا كانت ميزة وضع الطائرة أو أي 

ميزة مشابهة متوفرة في الجهاز المحمول الخاص بك، استشر العاملين في الطائرة بشأن استخدامها أثناء الرحلة.
األجهزة الطبية

إذا كنت تستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع أو ُمزيل الرجفان أو جهاًزا طبًيا آخر، فاستشر مقدم الرعاية 
الصحية لديك واطلع على توجيهات الشركة المصّنعة للجهاز قبل استخدام هذا الجهاز المحمول.

يتعين على األشخاص الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب أو ُمزيل الرجفان مراعاة االحتياطات التالية:
 إبعاد الجهاز المحمول دائًما بأكثر من 20 سنتيمتًرا )8  بوصات( عن جهاز تنظيم ضربات القلب	 

أو ُمزيل الرجفان عندما يكون الجهاز المحمول قيد التشغيل.
استخدام األذن البعيدة عن جهاز تنظيم ضربات القلب أو ُمزيل الرجفان لتقليل احتمال التشويش.	 
إيقاف الهاتف المحمول فوًرا ألي سبب عند الشك في حدوث تشويش.	 

معلومات تنظيمية
تم تصميم الجهاز المحمول من Motorola ليتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية. لالطالع على بيانات 

التوافق وتفاصيلها بالكامل، يرجى مراجعة المعلومات التنظيمية الموجودة في دليل المنتج المطبوع.

بيان التوافق مع توجيهات االتحاد األوروبي
إن معلومات التوافق مع CE التالية تسري على األجهزة المحمولة من Motorola واألجهزة التي تحمل إحدى عالمات 

CE التالية:

تعلن Motorola بموجب هذا أن هذا المنتج متوافق مع:
 	1999/5/EC المتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات الصلة بالتوجيه
كل توجيهات االتحاد األوروبي األخرى	 

بالنسبة للمنتجات التي تدعم Wi-Fi 802.11a )كما هو محدد في معلومات المنتج(: فإن هذا الجهاز مقصور على 
.)802.11a( بمعدل من 5.15 إلى 5.25 جيجاهرتز Wi-Fi االستخدام المنزلي عند تشغيله في مجموعة تردد

م يعطي مثااًل لرقم اعتماد منتج نموذجي: إن ما تقدَّ

1999/5/EC الخاص بالمنتج مع إرشادات )DoC( يمكنك االطالع على إعالن التوافق 
 )مع إرشادات المعدات الطرفية الالسلكية والخاصة باالتصاالت )R&TTE(( على

www.motorola.com/rtte . للعثور على DoC، أدخل رقم اعتماد المنتج الموجود على عالمة المنتج في 
الشريط »بحث« على موقع الويب.
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إشعار FCC إلى المستخدمين
FCC إشعار

يسري البيان التالي على جميع المنتجات التي تحمل شعار FCC و/أو معرف FCC على ملصق المنتج. 
 CFR 47 راجع .FCC تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من توافقه مع قيود الجهاز الرقمي فئة ب وفًقا للمادة 15 لقواعد

القسم )b(15.105. تم تصميم هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في تركيب منزلي. يولد هذا الجهاز 
طاقة تردد السلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفًقا لإلرشادات، فقد يؤدي إلى تشويًشا ضاًرا 

باالتصاالت الالسلكية. ومع ذلك، ال يوجد ضمان بأن التشويش لن يحدث في حالة تركيب معين. إذا تسبب الجهاز في أي 
تشويش ضار باستقبال التلفاز أو الراديو، الذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فنوصي المستخدم بمحاولة 

تصحيح التشويش باتباع واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:
أعد توجيه هوائي االستقبال أو أعد تحديد موقعه.	 
قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.	 
قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائي مختلفة من تلك التي تم توصيل جهاز االستقبال بها.	 
استشر بائع التجزئة أو فني تلفاز/راديو ذا خبرة للحصول على المساعدة.	 

يتوافق الجهاز مع المادة 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: )1( لن يتسبب هذا الجهاز في 
إحداث تشويش ضار و )2( يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى 

.15.19)a()3( القسم CFR 47 تشغيل غير مرغوب فيه. راجع
علًما بأن شركة Motorola لم توافق على أي تغييرات أو تعديالت على هذا الجهاز من قبل المستخدم. فمن شأن أي 

تغييرات أو تعديالت إبطال سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز. راجع CFR 47 القسم 15.21.

بالنسبة لألجهزة التي تدعم Wi-Fi 802.11a )كما هو محدد في معلومات المنتج(: في الواليات المتحدة، ال تستخدم 
الجهاز في الخارج أثناء االتصال بشبكة 802.11a. تمنع لجنة FCC استخدام خارجي مثل هذا بما أن ترددات 

 Wi-Fi يتم تحسين نقاط وصول .)MSS( 5.25-5.15 غيغاهرتز قد تسبب تشويشاً مع خدمات األقمار الصناعية للجوال
العامة في هذا النطاق لالستخدام الداخلي.

إشعارات البرامج
إشعارات البرامج

تحذير بشأن إلغاء تأمين برنامج تمهيد نظام التشغيل أو تغيير برنامج نظام تشغيل المنتجل توصيك Motorola بشدة 
بعدم تبديل نظام تشغيل الجهاز، الذي يتضمن إلغاء تأمين برنامج تمهيد نظام التشغيل أو تمهيد جهاز أو تشغيل أي برنامج 

تشغيل بخالف اإلصدارات المعتمدة التي أصدرتها Motorola وشركائها. حيث إن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تلف 
منتجك نهائًيا أو تجعل الجهاز غير آمن و/أو تتسبب في قصور وظيفي للجهاز. وفي هذه الحاالت، لن يشمل التأمين المنتج 

أو أي تلف نتج عن ذلك.
معلومات FCC )مفوضية االتصاالت الفيدرالية( مهمةل يجب عدم إجراء أو تمكين أية تغييرات على المنتج من شأنها 

التأثير على موافقة FCC على اعتماد الجهاز. وتعتمد موافقة FCC على سمات اإلصدار وتنوع خصائص الموجة 
واإلرسال، بما في ذلك: مستويات الطاقة وترددات التشغيل والنطاقات ومستويات معدل SAR ومعدل تكرار الذبذبات 
وأوضاع اإلرسال )على سبيل المثال CDMA، GSM( واألسلوب المتبع الستخدام المنتج )بمعنى كيفية التعامل مع 

المنتج واستخدامه بالقرب من الجسم(. سيؤدي تغيير أيٍ من هذه العوامل إلى إلغاء موافقة FCC. إن تشغيل منتج يقوم 
بإرسال إشارات دون الحصول على موافقة صالحة مخالف للقانون.

خدمات المواقع
الموقع

يمكن لألجهزة المحمولة من Motorola توفير معلومات إلى التطبيقات عن موقعها التقريبي، باستخدام مصادر تتضمن 
GPS وAGPS وWi-Fi. يستخدم GPS )نظام تحديد المواقع العالمي( األقمار الصناعية المشّغلة بواسطة الحكومة 
والتي تخضع لتغييرات يتم تنفيذها وفًقا لسياسة وزارة الدفاع وخطة المالحة الالسلكية الفيدرالية. قد تؤثر هذه التغييرات 
على أداء تقنية تحديد المواقع على جهازك الجوال. يستخدم AGPS )نظام تحديد المواقع العالمي المساعد( شبكة موفر 

الخدمة الالسلكية لديك لتحسين أداء نظام تحديد المواقع العالمي. وقد يتم تطبيق رسوم وقت البث و/أو رسوم البيانات و/أو 
الرسوم اإلضافية وفًقا لخطة الخدمة الخاصة بك. اتصل بموفر الخدمة الالسلكية للحصول على تفاصيل. كما يمكن لجهازك 

الجوال استخدام إشارات Wi-Fi لتحديد موقعك بالتقريب، مستخدًما معلومات من شبكات Wi-Fi المعروفة والمتاحة.
تقوم األجهزة المحمولة بنقل معلومات مستندة إلى الموقع عند االتصال بشبكة السلكية أو عند استخدام تقنيات الموقع 

األخرى مثل GPS. إذا كنت تستخدم تطبيقات تتطلب معلومات مستندة إلى الموقع مثل اتجاهات القيادة، فسيوفر الجهاز 
المحمول معلومات الموقع الخاصة بها. وقد تقوم هذه التطبيقات بمشاركة معلومات الموقع مع جهات أخرى، بما في ذلك 

موفر الخدمة الالسلكية لديك وموفري التطبيقات وMotorola وجهات أخرى توفر الخدمة.
مكالمات الطوارئ

عند إجراء مكالمة طوارئ، قد تنّشط شبكة الهاتف تقنية AGPS في جهازك المحمول إلعالم مراكز االستجابة لحاالت 
الطوارئ بموقعك التقريبي.

يتضمن AGPS بعض القيود وقد ال يعمل في منطقتك. بالتالي:
ُيستحسن أن تطلع مركز االستجابة لحاالت الطوارئ على مكانك عبر تقديم أفضل معلومات متوفرة دائًما؛	 
وابق على الهاتف طيلة الفترة التي يطلب منك مركز االستجابة لحاالت الطوارئ البقاء خاللها على الهاتف.	 
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المةحة
التصفح

إذا كان الجهاز المحمول من Motorola يوفر ميزات المالحة، فانتبه إلى أن معلومات التخطيط واالتجاهات والبيانات 
المالحية األخرى قد تتضمن بيانات غير دقيقة أو غير كاملة. وفي بعض الدول، قد ال تتوفر معلومات كاملة. لذلك يجب 

عليك التأكد ببصرك أن التعليمات المالحية متوافقة مع ما تراه. يجب على جميع السائقين االنتباه لظروف الطريق ونهايات 
الطريق وحركة المرور وجميع العوامل األخرى التي قد تؤثر على حسن القيادة. التزم دوًما باإلشارات الموجودة على 

الطريق.

الخصوصية وحماية البيانات
الخصوصية وحماية البيانات

تدرك شركة Motorola أهمية الخصوصية وحماية البيانات بالنسبة لكل شخص. نظًرا ألن بعض ميزات الجهاز 
المحمول قد تؤثر على الخصوصية أو حماية البيانات، برجاء اتباع هذه التوصيات لتحسين حماية المعلومات الخاصة بك:

مراقبة الوصولل احتفظ بالجهاز المحمول معك وال تتركه حيث يمكن ألي شخص الوصول إليه دون مراقبتك. استخدم 	 
ميزات األمان والتأمين الموجودة بجهازك، أينما أمكن.

إبقاء البرنامج محدًثال إذا طرحت شركة Motorola أو بائع البرنامج/التطبيق ملًفا إصالحًيا أو إصالًحا برمجًيا 	 
للجهاز المحمول الخاص بك لتحديث حماية الجهاز، فقم بتثبيته في أسرع وقت ممكن.

 	 SIM معلومات شخصية آمنةل بإمكان جهازك المحمول تخزين معلومات شخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة
وبطاقة الذاكرة وذاكرة الهاتف. احرص على إزالة كافة المعلومات الشخصية أو محوها قبل إعادة تدوير جهازك أو 

إعادته أو التخلص منه. كما يمكنك حفظ نسخة احتياطية عن بياناتك الشخصية لنقلها إلى جهاز جديد.
للحصول على معلومات حول كيفية إنشاء نسخة احتياطية للبيانات أو مسحها من جهازك المحمول، انتقل إلى مةحظةل 

www.motorola.com/support الموقع
الحسابات عبر اإلنترنتل توفر بعض األجهزة المحمولة حساًبا عبر اإلنترنت على Motorola. انتقل إلى حسابك 	 

للحصول على معلومات حول كيفية إدارة الحساب وكيفية استخدام ميزات األمان مثل المسح عن ُبعد وموقع الجهاز 
)حيث تكون متوفرة(.

التطبيقات والتحديثاتل اختر التطبيقات والتحديثات الخاصة بك بعناية، وال تقم بتثبيتها إال من مصدر موثوق. يمكن 	 
لبعض التطبيقات التأثير على أداء الجهاز المحمول و/أو الوصول إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب 

وبيانات االتصال وتفاصيل الموقع وموارد الشبكة.
السلكيل بالنسبة لألجهزة المحمولة المزودة بميزات Wi-Fi، اتصل بشبكات Wi-Fi موثوقة فقط. وعند استخدام 	 

جهازك كنقطة اتصال )أينما أمكن(، استخدم أمان الشبكة. ستساعد هذه االحتياطات على منع الوصول غير المرخص 
لجهازك.

 	 AGPS أو GPS المعلومات المستندة إلى الموقعل يمكن لألجهزة المحمولة المزودة بتقنيات تستند إلى الموقع مثل
أو Wi-Fi نقل معلومات تستند إلى الموقع. راجع »خدمات المواقع« لمزيد من التفاصيل.

معلومات أخرى يمكن أن ينقلها جهازكل يمكن لجهازك المحمول أيًضا نقل معلومات حول االختبار ومعلومات 	 
تشخيصية أخرى )تشمل معلومات تستند إلى الموقع( ومعلومات غير شخصية لـ Motorola أو خوادم لجهات أخرى. 

.Motorola ُتستخدم هذه المعلومات للمساعدة على تحسين المنتجات والخدمات التي تقدمها

إذا كانت لديك أسئلة إضافية عن الطريقة التي يؤثر بها استخدام الجهاز المحمول الخاص بك على الخصوصية أو أمان 
البيانات، فيرجى االتصال بشركة Motorola على العنوان privacy@motorola.com، أو االتصال بموفر 

الخدمة.

التخلص وإعادة التصنيع
إعادة التدوير

األجهزة المحمولة والملحقات
 يرجى عدم التخلص من األجهزة المحمولة أو الملحقات الكهربية )مثل الشاحن

أو سماعة الرأس أو البطارية( بوضعها مع النفايات المنزلية. تحذيرل ال تتخلص أبًدا من البطاريات، سواء 
أكانت بصورة منفصلة أو ضمن الجهاز المحمول، بإلقائها في النار ألنها قد تنفجر. ينبغي التخلص من 

األجهزة المحمولة أو الملحقات الكهربية وفًقا لمخططات إعادة التصنيع والتجميع القومية التي تشرف عليها 
السلطة اإلقليمية أو المحلية في مدينتك. أو يمكنك إعادة األجهزة المحمولة والملحقات الكهربية من 

 Motorola غير المرغوب فيها إلى أي مركز
من مراكز خدمة Motorola المعتمدة في منطقتك. للحصول على تفاصيل عن مخططات إعادة التصنيع القومية المعتمدة 

www.motorola.com/recycling :انتقل إلى ،Motorola وأنشطة إعادة التصنيع من
العبوة وأدلة المنتج

ينبغي التخلص من أدلة المستخدم وعبوة المنتج فقط وفًقا لمتطلبات إعادة التصنيع والتجميع القومية. اتصل بالسلطات 
اإلقليمية لديك لمزيد من التفاصيل.

حقوق النشر للبرامج
حقوق النشر للبرامج

قد تتضمن منتجات Motorola برامج محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تخص Motorola وجهات خارجية تكون 
مخزنة في ذاكرات شبه موصلة أو في وسائط أخرى. تحفظ القوانين في الواليات المتحدة وغيرها من الدول األخرى 

لشركة Motorola والجهات الخارجية األخرى الموفرة للبرامج بعض الحقوق الحصرية للبرامج المحمية بموجب حقوق 
الطبع والنشر، مثل الحقوق الحصرية لتوزيع البرامج المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر أو إعادة إنتاجها. وفًقا لذلك، ال 

يجوز تعديل أي برنامج مضّمن في منتجات Motorola ومحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، كما ال يجوز عكس هندسته 
أو توزيعه أو إعادة إنتاجه بأي طريقة من الطرق وفًقا للحدود التي ينّص عليها القانون. وعالوة على ذلك، فإن شراء 

منتجات Motorola لن يمنح سواء بشكل مباشر أو ضمني أو بحجة مغلقة أو بأي طريقة أخرى، أي ترخيص بموجب 
حقوق الطبع والنشر أو براءات االختراع أو طلبات تسجيل براءات االختراع لشركة Motorola أو أي جهات خارجية 

أخرى موفرة للبرامج، فيما عدا ترخيص االستخدام العادي وغير الحصري وغير الخاضع لحقوق االمتياز، الذي ينشأ 
بموجب القوانين التي ترعى بيع المنتجات.
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حق طبع المحتوى ونشره
حق طبع المحتوى ونشره

يخالف النسخ غير المسموح به للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر أحكام قوانين حقوق الطبع والنشر السارية في 
الواليات المتحدة ودول أخرى. هذا الجهاز مصّمم فقط لنسخ مواد غير محمية بموجب حقوق الطبع والنشر أو المواد التي 

تملك حقوق طبعها ونشرها أو المواد التي يحق لك نسخها أو ُيسمح لك قانوًنا بنسخها. إذا لم تكن متأكًدا من حقك في نسخ أي 
مادة، فيرجى االتصال بمستشارك القانوني.

معلومات برنامج المصدر المفتوح
معلومات حول برنامج المصدر المفتوح

 Motorola للحصول على تعليمات حول كيفية الحصول على نسخة من أي رمز لمصدر متاح للجميع من قبل شركة
ومتعلق بالبرنامج المستخدم في هذا الجهاز المحمول من Motorola، يمكن إرسال طلبك بشكل كتابي إلى العنوان الوارد 

أدناه. يرجى التأكد من أن الطلب يتضمَّن رقم الطراز ورقم إصدار البرنامج.
MOTOROLA MOBILITY LLC

OSS Management
1000 Enterprise Way

Sunnyvale, CA 94043
USA

opensource.motorola.com عبر ويب Motorola كما يحتوي موقع 
)باللغة اإلنجليزية فقط( على معلومات متعلقة باستخدام Motorola للمصدر المفتوح.

opensource.motorola.com موقع الويب  Motorola لقد صممت شركة 
للعمل كمدخل للتفاعل مع مجموعة البرامج على نطاق واسع.

لالطالع على معلومات إضافية حول التراخيص واإلقرارات وإشعارات حقوق النشر المطلوبة لحزم المصدر المفتوح 
المستخدمة في الجهاز المحمول من Motorola هذا، يرجى االنتقال إلى تطبيقات < إعدادات  < حول الهاتف 

 < المعلومات القانونية  < تراخيص المصادر المفتوحة. باإلضافة إلى ذلك، قد يحتوي هذا الجهاز من 
نة بذاتها تقدم إشعارات إضافية لحزم المصدر المفتوح المستخدمة في تلك التطبيقات. Motorola على تطبيقات مضمَّ

الصيانة واإلصةحات
الصيانة واإلصالحات

إذا كانت لدية استفسارات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.
انتقل إلى www.motorola.com/support، حيث يمكنك االختيار من بين عدد من خيارات االهتمام بالعمالء. 

إذا كانت لدية استفسارات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.
كيفية الحصول على خدمة أو معلومات أخرى

  

الرجاء الوصول إلى قسم دعم العمالء عبر إنترنت ضمن موقع ويب عمالء Motorola وراجعه قبل طلب خدمة . 1
فترة الضمان.

إذا استمر الجهاز ال يعمل على النحو الصحيح بعد استخدام هذا المورد، فيرجى االتصال بجهة منح الضمان المدرجة . 2
على موقع ويب Motorola أو معلومات جهة االتصال للموقع المطابق.

سيساعدك ممثل Motorola أو مركز الصيانة المعتمد من Motorola على تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لصيانة . 3
المنتج لديك. قد تكون مطالًبا بتنزيل تحديثات البرامج أو الحصول عليها وقبولها من Motorola أو مركز صيانة معتمد 

من Motorola. أنت مسئول عن تحمل أية رسوم خدمات تطبقها شركة االتصاالت أثناء الحصول على التنزيالت 
المطلوبة. يلزم االلتزام بعملية الضمان وتعليمات الصيانة وقبول تحديثات البرامج لتلقي دعم الضمان اإلضافي.

إذا لم ُيصلح تحديث البرنامج المشكلة، فستتلقى تعليمات حول كيفية شحن المنتج إلى مركز صيانة معتمد من . 4
Motorola أو إلى كيان آخر.

للحصول على خدمة ضمان، وفًقا لما يسمح به القانون، فأنت مطالب بتضمين: )أ( نسخة من إيصالك أو فاتورة البيع أو . 5
أي إثبات شراء مماثل آخر؛ )ب( وصف كتابي للمشكلة؛ )ج( اسم موفر الخدمة الخاص بك، إن أمكن؛ )د( عنوانك 
ورقم هاتفك. في حال كان ضمان Motorola المحدود ال يشمل المنتج، فإن Motorola ستعلم المستهلك بمدى 

توفره وسعره والشروط األخرى التي تسري على صيانة المنتج.
للحصول على خدمة أو معلومات أخرى، يرجى الوصول إلى قسم دعم العمةء عبر إنترنت ضمن موقع ويب عمةء 

.www.motorola.com ومراجعتب على Motorola
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MOTOROLA MOBILITY LLC
الضمان المحدود العالمي

ما الذي يشمله هذا الضمان المحدود؟
تتعهد Motorola Mobility LLC )يشار إليها فيما يلي بـ “Motorola”( للمشتري األصلي )يشار إليه فيما يلي بـ 
“ضمير المخاطب”( بأن الهاتف المحمول وأي ملحقات في الحاوية مرفقة به )يشار إليها فيما يلي بـ”المنتجات”(، ستكون 

خالية من العيوب لمدة 24 شهًرا من تاريخ الشراء األصلي )يشار إليها فيما يلي بـ “مدة الضمان”( شريطة أن ُتستخدم 
المنتجات ألغراض ]المستهلك/المستخدم النهائي[ العادية )يشار إليه فيما يلي بـ “الضمان المحدود”(. يشمل هذا الضمان 
المحدود فقط شراء منتجات جديدة من Motorola أو من بائع أو موزع معتمد لمنتجات Motorola والمرفق بها في 

الحاوية هذا الضمان المحدود الخطي. هذا الضمان المحدود شخصي لك وال يجوز نقل ملكيته. وال ُتقدم المطالبات بموجب 
هذا الضمان المحدود إال في بلد الشراء. إذا كان هناك أقل من 90 يوًما متبقية في مدة الضمان بعد عملية إصالح، فسيتم 

تمديد مدة الضمان إلى 90 يوًما من تاريخ اإلصالح.
ُتضاف التعهدات المقدمة لك في هذا الضمان المحدود إلى حقوقك القانونية، وال تقلل منها أو تؤثر عليها بأي شكل.

ماذا سنفعل إذا قدمت مطالبة بموجب هذا الضمان؟
إذا قدمت مطالبة صالحة بموجب هذا الضمان المحدود، فستقوم Motorola )حسب تقديرها( إما )1( بإصالح المنتج 

باستخدام أجزاء بديلة جديدة أو مستعملة أو مجددة؛ أو )2( استبدال المنتج بمنتج جديد أو مجدد “كالجديد”؛ أو )3( رد ثمن 
.Motorola الشراء. وأي منتج ُمستبدل أو مردود ثمنه يصبح مملوًكا لشركة

ما الذي ال يشملب الضمان؟
ال يشمل هذا الضمان المحدود ما يلي ما لم يحدث بسبب عيب في المواد أو الصناعة:
)أ( البطاريات أو أي أغطية واقية والتي يتدهور أداؤها بمرور الوقت بشكل طبيعي.

)ب( التلف الجمالي، بما في ذلك الخدوش أو االنبعاجات أو الشقوق أو التلف الجمالي اآلخر الناتج عن البلى باالستعمال 
العادي.

.Motorola ج( التلف الناتج عن استخدام منتجات غير منتجات(
العيوب أو التلف الناتج عن استخدام منتجات أو ملحقات أو أجهزة طرفية و/أو برامج أخرى متوافقة ال تحمل عالمة 

Motorola أو معتمدة منها.
)د( التلف الخارج عن سيطرة Motorola المعقولة، بما في ذلك التلف الناتج عن )1( حادث أو إساءة استعمال أو سوء 

استخدام؛ أو )2( تشغيل منتج خارج نطاق االستخدام  المسموح به أو المخصص له كما هو موضح في دليل المستخدم 
ودليل التشغيل السريع والبرامج التعليمية عبر اإلنترنت وغيرها من الوثائق الخاصة بالمنتجات المقدمة لك]، بما في ذلك 

استخدام المنتجات ألغراض ]التأجير التجاري[[؛ أو )3( التخزين غير السليم )على سبيل المثال، تعريض المنتج لدرجات 
الحرارة الشديدة( أو إساءة االستعمال أو اإلهمال )على سبيل المثال، الكسر/االلتواء/فقدان المشابك/أدوات التثبيت/

الوصالت(؛ أو التلف الناتج عن الصدمات )على سبيل المثال، سقوط المنتج(؛ أو )4( مالمسة السوائل أو الماء أو المطر أو 
الرطوبة الشديدة أو العرق الكثيف على غير العادة أو غيره من الرطوبة؛ أو الرمال أو الطعام أو األوساخ أو المواد 

المشابهة، )باستثناء المنتجات المبيعة على أنها مقاومة لهذه المواد، وذلك فقط إذا كان التلف غير ناتج عن تركيب العناصر 
الواقية للهاتف بشكل غير صحيح أو تعريض المنتج لظروف خارج المواصفات أو الحدود المعلنة له(؛ )5( فيضان أو 

حريق أو زلزال أو إعصار أو حوادث طبيعية أخرى ال تدخل ضمن سيطرة Motorola المعقولة.
)هـ( الخدمة غير المعتمدة.

العيوب أو التلف الناتج عن قيام شخص آخر بخالف Motorola أو مركز خدمة Motorola المعتمد بخدمة المنتجات أو 
اختبارها أو تثبيتها أو صيانتها أو تعديلها أو العبث بها.

.Motorola و( المنتجات التي تم تعديلها بأي طريقة دون الحصول على اإلذن الخطي من(
بما في ذلك )1( األرقام التسلسلية أو عالمات التاريخ أو ترميز آخر للشركة المصنعة تمت إزالته أو تعديله أو طمسه؛ أو 
)2( األرقام التسلسلية غير المطابقة أو المكررة؛ أو )3( األختام المقطوعة أو عالمات العبث األخرى؛ أو )4( المنتجات 

التي تم تعديلها أو يظهر عليها دليل لمحاوالت تعديلها.
هامل  من غير القانوني استخدام هذا المنتج إذا لم يعد متوافًقا مع التصاريح الحكومية التي اعتمدت إصداره. وبناًء عليه، 
يجب عليك عدم إجراء تغييرات على المنتج تؤثر على خصائص البث أو التحويل أو اإلرسال الخاصة به، بما في ذلك 
مستويات الطاقة ومتطلبات التشغيل والنطاقات الترددية ومستويات معدل االمتصاص النوعي  ودورة العمل وأوضاع 

اإلرسال والطريقة المخصصة للمنتج.
)ز( البلى باالستعمال العادي أو نتيجة تقادم عمر المنتج الطبيعي.

)ح( العيوب أو التلفيات أو القصور في المنتج نتيجة ألي خدمة أو شبكة اتصاالت خاصة بجهة خارجية اشتركت بها أو 
استخدمتها من خالل المنتج.

)ط( البرامج
إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، ال تقدم MOTOROLA أي ضمانات أو أي تعهدات، سواء صريحة أو 

ضمنية، فيما يتعلق بالمنتجات.
وعلى وجه الخصوص، ال تضمن أو تتعهد MOTOROLA بأن المنتجات ستفي بمتطلباتك أو تعمل مع أي أجهزة أو 

برامج أو خدمات خاصة بجهات خارجية أو توفر خدمة خالية من األخطاء أو المقاطعات أو تعمل دون خطر فقدان 
البيانات.

يجب أن تعلم أنه ليس مصرًحا ألي بائع تجزئة أو جهة خارجية أخرى بتقديم أي تعهدات نيابة عن MOTOROLA أو 
بتعديل هذا الضمان المحدود.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، تخلي MOTOROLA مسؤوليتها بوجه خاص عن أي ضمانات قانونية قد 
تكون سارية خالًفا لذلك.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، تخلي  MOTOROLA مسؤوليتها القانونية بوجه خاص، سواء بموجب 
تعاقد أو ضرر أو على أي أساس قانوني آخر )بما في ذلك اإلهمال(، عن األضرار التي تتجاوز ثمن شراء المنتجات، أو 
عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو الحقة مهما كان نوعها، أو خسارة اإليرادات أو األرباح، أو خسارة 
العمل، أو توقف العمل، أو خسارة الفرصة، أو خسارة االسم التجاري، أو خسارة السمعة، أو فقدان أو تلف المعلومات أو 
البيانات أو البرامج أو التطبيقات )بما في ذلك أية تكاليف مقترنة باسترداد أو برمجة أو إعادة إنتاج أي معلومات أو بيانات 

أو برامج أو تطبيقات مخزنة على منتجات MOTOROLA أو مستخدمة معها(، أو أي خسارة مالية أخرى متعلقة أو 
ناتجة عن القدرة أو عدم القدرة على استخدام المنتجات أو الخدمات المقدمة بموجب هذا الضمان المحدود.

ويعد قيامك بتقديم مطالبة بموجب هذا الضمان المحدود إقراًرا منك بأنك تعي ذلك.
ال تسمح بعض دوائر االختصاص القضائي بتحديد أو استثناء بعض األضرار ومن ثم فإن إخالء المسؤولية قد ال يقيد 

.MOTOROLA حقوقك القانونية ضد
يمنحك هذا الضمان حقوًقا قانونية خاصة.

وقد تكون لديك أيًضا حقوق أخرى تختلف من دائرة اختصاص قضائي إلى أخرى.
 ال يهدف هذا الضمان المحدود إلى إقصاء تلك الحقوق ما لم يكن القانون المعمول به يجيز لك التعاقد خارج نطاق

تلك الحقوق.
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المنتج الخاص بي معيب، فماذا أفعل؟
راجع موقع ويب لدعم عمالء Motorola عبر اإلنترنت على www.motorola.com للحصول على معلومات . 1

استكشاف األخطاء وإصالحها.
إذا لم يكن المنتج يعمل بشكل سليم بعد اتباع تعليمات استكشاف األخطاء وإصالحها المقترحة على موقع ويب هذا، . 2

 فيرجى االتصال بشركة Motorola باستخدام تفاصيل االتصال المتوفرة على موقع ويب لدعم العمالء على
.www.motorola.com/support

إذا كان المنتج الخاص بك مشموالً بهذا الضمان المحدود، فقد ُيطلب منك تنزيل تحديثات البرامج أو الحصول عليها . 3
وقبولها بشكل آخر. وتتحمل أنت المسؤولية عن أية تكاليف بيانات لجهات خارجية يتم تحملها عند الحصول على 

التنزيالت. قبل أن نتمكن من توفير أي دعم إضافي بموجب هذا الضمان المحدود، يجب عليك أوالً االمتثال لعمليات 
الضمان )1( و )2( و )3(، وتعليمات اإلصالح وقبول أي تحديثات ضرورية للبرامج.

إذا لم ينجح تحديث البرنامج في إصالح المشكلة، فسوف تتلقى تعليمات حول كيفية ومكان شحن المنتج إلجراء تقييم . 4
له. سنحتاج بصفة عامة: )1( إثبات الشراء؛ )2( وصف خطي للمشكلة؛ )3( اسم موفر خدمة شبكة المحمول، إن 

 وجد؛ )4( عنوانك ورقم هاتفك.
وسنستخدم هذه المعلومات فقط ألغراض معالجة طلبك بموجب هذا الضمان المحدود.

إذا لم يكن المنتج مشموالً بهذا الضمان المحدود )وليست لديك حقوق قانونية أخرى في مكان إقامتك المعتادة(، . 5
فستعلمك Motorola بالتوفر والسعر والشروط األخرى السارية على إصالح المنتج أو استبداله أو رد ثمنه.
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حقوق النشر والعةمات التجارية
حقوق الطبع والعالمات التجارية

Motorola Mobility LLC
Consumer Advocacy Office

600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048

www.motorola.com
5870-734-800-1 )الواليات المتحدة(

إن بعض الميزات والخدمات والتطبيقات تعتمد على الشبكة وقد ال تتوفر في جميع المناطق؛ قد تسري بنود وشروط و/أو 
رسوم أخرى. اتصل بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل.

نة في هذا الدليل إلى آخر المعلومات  تستند كل الميزات والوظائف ومواصفات المنتج األخرى وكذلك المعلومات الُمتضمَّ
المتوفرة وهي ُتعتبر دقيقة في وقت الطباعة. تحتفظ Motorola بالحق في تغيير أي معلومات أو مواصفات أو تعديلها من 

دون أي إشعار أو التزام.
إن الصور الواردة في هذا الدليل أمثلة فقط.مةحظةل 

 Motorola Trademark Holdings, النمطي المائل عالمات تجارية لشركة M وشعار MOTOROLA إن
LLC. إن Android وGoogle والعالمات التجارية األخرى مملوكة لشركة .Google Inc وتتم إعادة إنتاج روبوت 
Android أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google واستخدامه وفًقا للشروط المبّينة في رخصة 

المشاع اإلبداعي Attribution 3.0. كل أسماء المنتجات أو الخدمات األخرى هي ملك ألصحابها المعنيين.
حقوق النشر © لعام 2014 محفوظة لشركة Motorola Mobility LLC. جميع الحقوق محفوظة.

ال تتحمل Motorola المسئولية عن التغييرات/التعديالت التي تتم على جهاز اإلرسال/االستقبال.تنبيبل 
)XT1022 طراز( Moto E :معرف المنتج

68017667001-A :رقم الدليل
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