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الأساسيات
الإيماءات الأساسية
الإيماءات والاختصارات الأساسية
قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.
الإيماءات الهوائية
يمكنك التنقل على جهازك باستخدام الإيماءات الهوائية دون الحاجة إلى النقر على الشاشة .على سبيل المثال ،يمكنك استخدام الإيماءات
الهوائية لالتقاط لقطة شاشة أو التمرير لأعلى أو لأسفل أو الرد على مكالمة أو إيقاف تشغيل الصوت/الفيديو مؤق ًتا.
انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاستشعار الذكي وتأ ّكد من أنه تم تمكين التمرير الهوائيأو التقاط لقطة شاشة بقبضة
اليد أو الضغط الهوائي.
التقاط لقطة شاشة بقبضة اليد
لالتقاط لقطة شاشة باستخدام الإيماءات الهوائية:
ضع راحة يدك على حوالي نصف ذراع )من  ٢٠إلى ٤٠سم ،أو من  ٨إلى  ١٦بوصة(
بعي ًدا عن الشاشة حتى يظهر

أعلى الشاشة ،ثم قم بحركة قبضة اليد.

الضغط الهوائي
للرد على مكالمة أو إيقاف تشغيل الصوت/الفيديو مؤق ًتا باستخدام الإيماءات الهوائية:
ضع راحة يدك على حوالي من  ٣٠إلى  ٤٠سم )من ١٢إلى  ١٦بوصة( بعي ًدا عن الشاشة
حتى تظهر

في أعلى الشاشة ،وحرك راحة يدك بالقرب من الشاشة ،وتوقف عندما

تبعد حوالي  ٥سم ) ٢بوصة( عن الشاشة.
لاستئناف التشغيل ،كرر العملية السابقة.
يعمل الضغط الهوائي فقط عند تشغيل الفيديو في تطبيق الفيديو.
لن تتمكن من استخدام الضغط الهوائي للتحكم في تشغيل الصوت في
السيناريوهات التالية:
•

يتم قفل الشاشة ولن يتم عرض التحكم في الموسيقى على شاشة القفل.

•

يعمل مشغل الموسيقى في الخلفية عندما يكون هناك تطبيق آخر مفتوحً ا.

•

يتم فتح مشغل الموسيقى لأول مرة بعد تشغيل جهازك وعدم تشغيل أي
موسيقى.

١
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للتمرير لأعلى أو لأسفل على الشاشة باستخدام الإيماءات الهوائية:
•

التمرير لأعلى
ضع يدك على حوالي نصف ذراع )من  ٢٠إلى  ٤٠سم ،أو من  ٨إلى  ١٦بوصة(
بعي ًدا عن الشاشة ،مع توجيه راحة يدك نحو الشاشة وتوجيه أصابعك للأعلى حتى
تظهر

•

في أعلى الشاشة ،ثم حرك معصمك للأسفل.

التمرير لأسفل
ضع يدك على حوالي نصف ذراع )من  ٢٠إلى  ٤٠سم ،أو من  ٨إلى  ١٦بوصة(
بعي ًدا عن الشاشة ،مع توجيه ظهر يدك نحو الشاشة وتوجيه أصابعك للأسفل ،حتى
تظهر

في أعلى الشاشة ،ثم حرك معصمك للأعلى.

للتمرير إلى اليمين أو إلى اليسار على الشاشة باستخدام الإيماءات الهوائية:
•

التمرير إلى اليسار
ضع يدك على حوالي نصف ذراع )من  ٢٠إلى  ٤٠سم ،أو من  ٨إلى  ١٦بوصة(
بعي ًدا عن الشاشة ،مع توجيه راحة يدك نحو الشاشة وتوجيه أصابعك إلى اليسار حتى
تظهر

•

في أعلى الشاشة ،ثم حرك معصمك لليمين.

التمريرإلى اليمين
ضع يدك على حوالي نصف ذراع )من  ٢٠إلى  ٤٠سم ،أو من  ٨إلى  ١٦بوصة(
بعي ًدا عن الشاشة ،مع توجيه ظهر يدك نحو الشاشة وتوجيه أصابعك لليمين ،حتى
تظهر

في أعلى الشاشة ،ثم حرك معصمك لليسار.

قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.
إيماءات أزرار التنقل
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < أزرار التنقل ،وتأكد من أن الإيماءات محدد.
العودة إلى الشاشة السابقة
اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للعودة إلى الشاشة السابقة.

العودة إلى الشاشة الرئيسية
اسحب لأعلى من أسفل الشاشة للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

٢
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عرض المهام الحديثة
اسحب لأعلى من أسفل الشاشة لعرض المهام الحديثة.

إغلاق تطبيق
عند عرض المهام الحديثة ،اسحب لأعلى في معاينة التطبيق لإغلاقه.

تبديل التطبيقات
•

اسحب من الحافة السفلية للشاشة.
قبل استخدام هذه الإيماءة  ،انتقل إلى أزرار التنقل < الإعدادات وتأكد من تمكين
التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفق ًيا على الحافة السفلية للشاشة.

•

اسحب من أسفل الشاشة على شكل قوس.

إيماءات ال ُبرجمة
انتقِل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات لتمكين التقاط لقطة شاشة ،تسجيل الشاشة.
التقاط لقطة شاشة
اطرق على الشاشة مرتين ببُرجمتين لالتقاط لقطة شاشة.

التقاط لقطة شاشة طويلة
اطرق على الشاشة ببُرجمة واحدة وارسم حرف " "Sلالتقاط لقطة شاشة طويلة.

التقاط جزء من الشاشة
اطرق وارسم منطقة مغلقة باستخدام بُرجمة لالتقاط جزء من الشاشة.

٣
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تسجيل الشاشة
اطرق على الشاشة مرتين ببُرجمتين لبدء تسجيل الشاشة أو إنهائه.

المزيد من الإيماءات
الدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية
ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية.

عرض لوحة الاختصارات على شاشة القفل
اسحب للأعلى من أسفل شاشة القفل.

عرض شريط البحث
اسحب لأسفل على الشاشة الرئيسية.

فتح لوحة الإشعارات
اسحب لأسفل من شريط الحالة.

اختصارات الأزرار
إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل
اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يظهر خيار إيقاف التشغيل وخيار إعادة
التشغيل.

٤
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زيادة مستوى الصوت
اضغط على زر رفع الصوت.

خفض مستوى الصوت
اضغط على زر خفض الصوت.

التقاط لقطة شاشة
اضغط على زر خفض الصوت وزر التشغيل في نفس الوقت.

التصوير السريع
اضغط مرتين على زر خفض الصوت عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها لالتقاط صورة.

توجيه النظام
تغيير وضع التوجيه في النظام
التوجيه باستخدام الإيماءات
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < أزرار التنقل ،وم ّكن أو عطل الإيماءات.
يمكنك بعد ذلك:
•

الرجوع إلى الشاشة السابقة :اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى.

•

الرجوع إلى الشاشة الرئيسية :السحب للأعلى من أسفل الشاشة.

•

الوصول إلى شاشة الملفات الحديثة :السحب للأعلى من أسفل الشاشة مع الاستمرار.

•

إغلاق تطبيق :من شاشة المهام الحديثة ،اسحب لأعلى في معاينة التطبيق .اسحب لأسفل في معاينة التطبيق لقفله .لن يتم مسح التطبيق
المقفل عند النقر على

•

في شاشة المهام الأخيرة.

تبديل التطبيقات :اسحب لأسفل الشاشة بشكل قوس .أو عند تمكين التبديل بين التطبيقات عبر السحب أفق ًيا على الحافة السفلية
للشاشة ،اسحب عبر الحافة السفلية للشاشة.

يمكنك تمكين إظهار شريط التنقل لعرض شريط التنقل لمساعدة عمليات الإيماءات الخاصة بك.

٥
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استخدام التنقل بثلاثة أزرار
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < أزرار التنقل ،وحدد ثلاثة أزرار افتراضية.
يمكنك بعد ذلك:
•

النقر على

للرجوع إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي .يمكنك أيضًا استخدام هذا المفتاح لإغلاق لوحة المفاتيح

على الشاشة.
•

انقر على

للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

•

انقر على

للوصول إلى شاشة المهام الحديثة.

يمكنك النقر على الإعدادات لتكوين المزيد من الإعدادات.
•

حدد مجموعة زر التنقل.

•

م ّكن إخفاء أزرار التنقل للسماح لك بإخفاء شريط التنقل عندما لا يكون قيد الاستخدام.

•

انقر على

)إذا كان متوفرً ا في مجموعة زر التنقل المحددة( لفتح لوحة الإشعارات.

استخدام الزر العائم لتشغيل الجهاز
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < أزرار التنقل < المزيد ،وم ّكن الزر العائم.
بعد ظهور الزر العائم ،يمكنك:
•

اسحب الزر إلى الموضع المطلوب.

•

انقر على الزر للرجوع.

•

انقر مطولاً على الزر ،ثم حرِّ ره للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

•

انقر مطولاً على الزر ،ثم اسحب لليسار أو لليمين لعرض المهام الحديثة.
يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

استنساخ الهاتف
استخدم استنساخ الهاتف لنقل البيانات إلى جهازك الجديد
يتيح لك استنساخ الهاتف نقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة )بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو( من
جهازك القديم إلى جهازك الجديد.
ترحيل البيانات من جهاز أندرويد

١

على جهازك الجديد ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف .بدلاً من ذلك ،انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < استنساخ الهاتف،
وانقر على هذا هو الجهاز الجديد ،ثم انقر على هواوي أو جهاز أندرويد آخر.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الهاتف وتثبيتها على جهازك القديم.

٣

على جهازك القديم ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف وانقر على هذا هو الجهاز القديم .اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك
القديم بجهازك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.

٤

على جهازك القديم ،حدد البيانات التي تريد استنساخها ،ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
استنساخ الهاتف متاح فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد  ٧.٠أو الإصدارات الأحدث.
٦
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ترحيل البيانات من جهاز  iPhoneأو iPad

١

على جهازك الجديد ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف .بدلاً من ذلك ،انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < استنساخ الهاتف،
وانقر على هذا هو الجهاز الجديد ،ثم انقر على آيفون أو آيباد.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الهاتف وتثبيتها على جهازك القديم.

٣

على جهازك القديم ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف وانقر على هذا هو الجهاز القديم .اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك
القديم بجهازك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.

٤

على جهازك القديم ،حدد البيانات التي تريد استنساخها ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لاستكمال استنساخ البيانات.
استنساخ الهاتف متاح فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام  ٨.٠ iOSأو الإصدارات الأحدث.

قفل شاشتك وإلغاء قفلها
قفل شاشتك وفتح قفلها
قفل الشاشة
إذا ظل جهازك في حالة انعدام النشاط لفترة من الوقت ،فسيقفل الشاشة تلقائيًا وسيدخل في وضع توقف الشاشة لتوفير الطاقة.
وبدلاً من ذلك ،يمكنك قفل الشاشة يدويًا بأي من الطرق التالية:
•

اضغط على زر الطاقة.

•

في الشاشة الرئيسية ،ضع إصبعين وضمهما لبعضهما للدخول في وضع تحرير الشاشة .انقر على التطبيقات المصغرة ،ثم اسحب
أيقونة قفل الشاشة ،إلى الشاشة الرئيسية .يمكنك أيضًا النقر على أيقونة قفل الشاشة لقفل الشاشة.

تعيين فترة مهلة الشاشة
انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < توقف الشاشة وحدد فترة مهلة الشاشة.
الحفاظ على الشاشة قيد التشغيل أثناء النظر إليها
يمكنك تعيين الشاشة لتبقى قيد التشغيل أثناء النظر إليها ،مثلاً عندما تقرأ.
انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاستشعار الذكي ،ويتم تمكين استمرار تشغيل الشاشة أثناء النظر إليها.
تشغيل الشاشة
يمكنك تشغيل الشاشة بأي من الطرق التالية:
•

اضغط على زر الطاقة.

•

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < إيقاظ الشاشة ،وم ّكن رفع الجهاز لإيقاظه ،النقر
المزدوج على الشاشة لإيقاظها ،و/أو رفع راحة اليد لإيقاظ الشاشة .ثم استخدم الميزة المقابلة لتشغيل الشاشة.
إذا لم يكن لدى جهازك هذا الخيار ،فهذا يشير إلى أن هذه الميزة غير مدعومة.

فتح قفل الشاشة باستخدام كلمة المرور
بمجرد تشغيل الشاشة ،اسحب لأعلى من منتصف الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور .ثم ،أدخل كلمة مرور شاشة القفل.
استخدام فتح القفل باستخدام الوجه
افتح الشاشة وقم بمحاذاتها مع وجهك .سيتم فتح جهازك بمجرد التعرف على وجهك.
٧

الأساسيات

استخدام بصمة الأصابع لفتح القفل
بمجرد تشغيل الشاشة ،سيتم عرض أيقونة بصمة الإصبع على الشاشة .انقر على الأيقونة بإصبع منشأ لفتح قفل الشاشة.

تغيير عرض شاشة القفل
عند استخدام سمة رسمية ،يمكنك تعيين عرض عدد خطواتك وتوقيعك على شاشة القفل.
عرض توقيعك على شاشة القفل
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية ،والمس توقيع شاشة القفل ،ثم اكتب النص لعرضه على شاشة القفل.
لإزالة التوقيع ،المس توقيع شاشة القفل واحذف النص.

الوصول إلى التطبيقات من شاشة القفل
يمكنك الوصول إلى التطبيقات شائعة الاستخدام ،مثل الكاميرا ،ومسجل الصوت والآلة الحاسبة من شاشة القفل.
•

ش ّغل الشاشة ،ثم اسحب أيقونة الكاميرا لأعلى في الزاوية السفلية اليسرى لفتح الكاميرا.

•

ش ّغل الشاشة ،ثم اسحب لأعلى من أسفل شاشة القفل لفتح لوحة الاختصارات .ثم انقر على التطبيق الذي تريد الوصول إليه من
الاختصارات المتاحة مثل المصباح ،الآلة الحاسبة ،أو المؤقت.

تعرف على الشاشة الرئيسية
التعرف على الشاشة الرئيسية
يمكنك القيام بما يلي من الشاشة الرئيسية:
•

تحقق من حالة جهازك والإشعارات من شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة.

•

اسحب لليسار أو لليمين لعرض التطبيقات والتطبيقات المص ّغرة المعروضة على الشاشة الرئيسية.

٨

الأساسيات

أيقونة الحالة وأيقونة الإشعارات
أيقونات الإشعارات والحالة
قد تختلف أيقونات حالة الشبكة وف ًقا لمنطقتك أو موفر خدمة الشبكة الذي تتبعه.
وقد تختلف الوظائف المدعومة وف ًقا لطراز الجهاز .قد لا تكون بعض الأيقونات التالية قابلة للتطبيق على جهازك.
تم الاتصال بشبكة الجيل الخامس

تم الاتصال بشبكة الجيل الرابع

تم الاتصال بشبكة الجيل الثالث

تم الاتصال بشبكة الجيل الثاني

قوة الإشارة الكاملة

التجوال

تم تمكين موفر البيانات

لم يتم اكتشاف بطاقة SIM
٩

الأساسيات

تم تمكين نقطة الاتصال

تم الاتصال بنقطة الاتصال

تم الاتصال بشبكة Wi-Fi

تم قطع الاتصال بنقطة الاتصال

تبديل الشبكة عبر Wi-Fi+

إعداد التنبيه

البطارية فارغة

بطارية منخفضة

جار الشحن
ٍ

الشحن السريع

الشحن الفائق

الشحن اللاسلكي الفائق

الشحن اللاسلكي السريع

الشحن اللاسلكي المنتظم

تم تمكين وضع توفير الطاقة

تم تمكين مدة استخدام الجهاز

تم تمكين البلوتوث

بطارية جهاز البلوتوث

تم الاتصال بجهاز البلوتوث

تم الاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة
)(VPN

وضع القيادة

تم الاتصال بجهاز العرض

تم تمكين خدمة الموقع

تم تمكين وضع حماية البصر

تم الاتصال بسماعة الرأس

تم الاتصال بسماعة رأس مزودة بميكروفون

جار الاتصال
ٍ

تم تمكين المكالمة الصوتية عبر شبكة الجيل
الرابع VoLTE

مكالمة فائتة

رسالة نصية غير مقروءة

وضع الصمت

الاهتزاز

تم تمكين ميزة NFC

تم تمكين وضع عدم الإزعاج

مزامنة البيانات

فشلت مزامنة البيانات

تم تمكين وضع الأداء

بريد إلكتروني جديد

تذكير بحدث

المزيد من الإشعارات
١٠

الأساسيات

تم تمكين وضع الطائرة

مفاتيح الاختصارات
استخدام مفاتيح الاختصارات
تشغيل مفتاح الاختصار
اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.

•

انقر على مفتاح الاختصار لتمكين الميزة المقابلة أو تعطيلها.

•

انقر مطولاً على مفتاح الاختصار للوصول إلى شاشة الإعدادات للميزة المقابلة) .مدعوم ببعض الميزات(.
١١

الأساسيات
•

انقر على

للوصول إلى شاشة إعدادات النظام.

تخصيص مفاتيح الاختصارات
انقر على

ً
مطولا على مفتاح الاختصار ،ثم اسحبه إلى الموضع المطلوب.
 ،وانقر

بشكل متكرر
الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات ال ُمستخدمة
ٍ
الوصول إلى ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر من الشاشة الرئيسية
يمكنك الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر لبعض التطبيقات من أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية ،وحتى إضافة
اختصارات لهذه الميزات إلى الشاشة الرئيسية.
بشكل متكرر
الوصول السريع إلى ميزات التطبيقات ال ُمستخدمة
ٍ
بشكل متكرر للوصول إليها.
انقر مطولاً على أيقونة تطبيق حتى تظهر قائمة منبثقة ،ثم انقر على إحدى الميزات المستخدمة
ٍ
على سبيل المثال ،انقر مطولاً على أيقونة

 ،ثم انقر على وضع تصوير مثل صورة ذاتية أو فيديو من القائمة المنبثقة للوصول إليه.

إذا لم يتم عرض قائمة منبثقة بعد النقر المطول على أيقونة التطبيق ،فإن التطبيق لا يدعم هذه الميزة.
إضافة ميزات التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية
انقر مطولاً على أيقونة تطبيق على شاشتك الرئيسية لإظهار القائمة المنبثقة .انقر مطولاً على الميزة المطلوبة واسحبها إلى شاشتك
الرئيسية لإنشاء اختصار.

التطبيقات المصغرة للشاشة الرئيسية
إضافة التطبيقات المصغرة الموجودة على الشاشة الرئيسية ،أو نقلها ،أو حذفها
يمكنك إضافة التطبيقات المص ّغرة الموجودة على الشاشة الرئيسية أو نقلها ،أو حذفها ،مثل قفل الشاشة ،والطقس ،والمفكرة ،والساعة،
وجهات الاتصال ،والتقويم ،وف ًقا لمتطلباتك الشخصية.
إضافة الطقس والساعة والتطبيقات المصغرة الأخرى إلى الشاشة الرئيسية

١

ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية.

٢

انقر على التطبيقات المصغرة ،ثم اسحب لليمين لعرض جميع التطبيقات المصغرة.

٣

تأتي بعض التطبيقات المصغرة مثل الطقس بتنسيقات مختلفة .انقر على التطبيق المصغر لإظهار جميع التنسيقات ،ثم اسحب لليسار
لطيه.

٤

انقر على تطبيق مصغر لإضافته إلى الشاشة الرئيسية .إذا لم يكن هناك مكان في صفحة الشاشة الحالية ،فانقر عليه مطولاً ثم اسحبه
إلى شاشة مختلفة.
لتكوين تطبيق الطقس ،افتحه وانقر على

لتعيين التكوينات كما هو مطلوب.

على سبيل المثال ،للتبديل بين الدرجة المئوية ودرجة فهرنهايت ،انتقل إلى

< وحدة درجة الحرارة ،وانقر على مئوية

)°م( أو فهرنهايت )°ف(.
١٢

الأساسيات

نقل تطبيق مصغر أو حذفه
المس تطبي ًقا مصغرً ا موجو ًدا على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى يهتز جهازك ،ثم اسحبه إلى الموضع المطلوب أو المس إزالة.

تعيين خلفيتك
تعيين خلفيتك
استخدام خلفية محددة مسب ًقا

١

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية < الخلفية.

٢

انقر على صورة ترغب في تعيينها كخلفية.

٣

اضبط التالي وف ًقا لتفضيلاتك:

٤

•

تمويه :يطبق تأثير ضبابي ،والذي يمكن ضبطه عن طريق سحب شريط التمرير.

•

ممتدة :يم ّكن خلفية الشاشة من التمرير على الشاشة الرئيسية.

انقر على

 ،ثم حدد ما إذا كنت ترغب في تعيينها كخلفية لـ لشاشة القفل ،أو للشاشة الرئيسية ،أو لكليهما.

تعيين صورة من المعرض كخلفيتك

١
٢

افتح المعرض ،وافتح الصورة التي تريد تعيينها كخلفيتك.
انتقل إلى

< تعيين كـ < خلفية ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة
التقاط لقطة شاشة
التقاط لقطة شاشة بقبضة اليد

١
٢

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاستشعار الذكي < التقاط لقطة شاشة بقبضة اليد ،وتأ ّكد من أنه تم تمكين التقاط
لقطة شاشة بقبضة اليد.
ضع يدك على بعد نصف طول ذراعك من الشاشة بحيث تكون راحة يدك في مواجهة الشاشة ،وانتظر حتى تظهر
الشاشة .ثم أغلِق قبضة يدك لالتقاط لقطة شاشة.

في أعلى

١٣

الأساسيات

قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.
استخدام عقلة إصبعك لالتقاط لقطة شاشة

١

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < التقاط لقطة شاشة ،وتأكد من تمكين لقطة شاشة
باستخدام ُبرجمة الإصبع.

٢

انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلة إصبع واحدة لالتقاط لقطة شاشة.

استخدام مجموعة مفاتيح لالتقاط لقطة شاشة
اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لالتقاط لقطة شاشة.
استخدام اختصار لالتقاط لقطة شاشة
اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات .انقر على
لالتقاط لقطة شاشة.
مشاركة لقطة شاشة وتحريرها أو التبديل إلى لقطة شاشة طويلة

١٤

الأساسيات

بعد أن تلتقط لقطة شاشة ،سيتم عرض صورة مصغرة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة .يمكنك بعد ذلك:
•

السحب لأسفل على الصورة المصغرة لالتقاط لقطة شاشة طويلة.

•

السحب لأعلى على الصورة المصغرة لمشاركة لقطة الشاشة مع أصدقائك.

•

النقر على الصورة المصغرة لتحريرها أو حذفها .يمكنك أيضًا النقر على لقطة شاشة طويلة لالتقاط لقطة شاشة طويلة.

بشكل افتراضي.
يتم حفظ لقطات الشاشة في المعرض
ٍ
استخدام عقلة إصبعك لالتقاط لقطة شاشة طويلة

١٥

الأساسيات

١

انقر على الشاشة بعقلة إصبع مطولاً لرسم حرف " ."Sستقوم الشاشة بالتمرير تلقائيًا للأسفل لالتقاط الصفحة بأكملها.

٢

يمكنك لمس الشاشة في أي نقطة لوقف تصوير الشاشة.

التقاط لقطة شاشة جزئية

١٦

الأساسيات

١

انقر على الشاشة بعقلة إصبع مع الاستمرار لرسم مخطط تفصيلي حول جزء الشاشة الذي تريد التقاطه .تأكد من عدم ترك عقلة
إصبعك للشاشة.

٢

ستقوم الشاشة بعرض مسار حركة عقلة إصبعك وستلتقط لقطة شاشة للمنطقة المحددة .يمكنك بعد ذلك:

٣

•

سحب الإطار إلى الموضع المطلوب أو تغيير حجمه.

•

النقر على أيقونة الشكل لتحديد شكل لقطة الشاشة الجزئية أو الاحتفاظ بالشكل الحالي.

النقر على

لحفظ لقطة الشاشة.

تدابير وقائية لاستخدام ميزة أخذ لقطات شاشة باستخدام مفاصل الأصابع
•

يُرجى النقر على الشاشة مرتين على التوالي بمفصل الإصبع في نفس المكان بسرعة مناسبة.

•

أبق مفصل إصبعك في وضع عمودي بالنسبة للشاشة.
ِ

•

إذا أردت أخذ أكثر من لقطة شاشة ،فانتظر لمدة ثانيتين قبل النقر على الشاشة مجد ًدا بمفصل إصبعك.

•

أزل واقي الشاشة وأعِ د المحاولة.
إذا وُ ِجد ٍ
واق للشاشة على الشاشة ،فقم بالنقر على الشاشة بمفصل إصبعك بقوة أكبر ،أو ِ

تسجيل الشاشة
سجِّ ل أنشطة شاشتك في مقاطع فيديو قابلة للمشاركة لإنشاء فيديو تعليمي ،وإظهار مهاراتك في الألعاب الرائعة وأكثر من ذلك بكثير.
استخدام مجموعة المفاتيح لبدء تسجيل الشاشة
اضغط مع الاستمرار على زري التشغيل ورفع الصوت في وقت واحد لبدء تسجيل الشاشة .لإيقاف التسجيل ،اضغط مع الاستمرار على
كلا الزرين مرة أخرى.
١٧

الأساسيات

استخدام اختصار لبدء تسجيل الشاشة

١

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.

٢

المس تسجيل الشاشة لبدء تسجيل الشاشة.

٣

لإيقاف التسجيل ،المس المؤقت في الجزء العلوي من الشاشة.

٤

سيتم حفظ التسجيل في المعرض.

استخدام عقلتي الإصبع لبدء تسجيل الشاشة

١

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < تسجيل الشاشة ،وتأكد من أن تسجيل الشاشة مُم ّكن.

٢

انقر على الشاشة مرتين في تتابع سريع بعقلتي إصبع لبدء تسجيل الشاشة .لإيقاف التسجيل ،انقر مرتين مرة أخرى.

تسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة
يمكنك تمكين الميكروفون لتسجيل صوتك أثناء تسجيل الشاشة.
بمجرد بدء تسجيل الشاشة ،انقر على أيقونة الميكروفون وتأكد من عرضه كـ
إذا تم تعطيل الميكروفون )أي إذا كان معروضًا كـ

 .يمكنك الآن تسجيل صوتك.

( ،فستتمكن فقط من تسجيل أصوات النظام مثل الموسيقى .إذا كنت لا

تريد سماع أي أصوات نظام عند تسجيل شاشتك ،فقم بكتم صوت جهازك وأقف تشغيل أي موسيقى أو أصوات وسائط أخرى قبل
بدء تسجيل الشاشة.

عرض الإشعارات ومسحها
عرض الإشعارات ومسحها
عرض الإشعارات
عند وجود تذكير بالإشعارات ،يمكنك فتح الشاشة والسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وعرض الإشعار.
مسح الإشعارات
•

•

يمكنك إزالة الإشعار عن طريق سحبه نحو اليمين.
يمكنك النقر على

لمسح جميع الإشعارات.

لا يمكن مسح بعض إشعارات النظام والإشعارات الواردة من التطبيقات التي تظهر في المقدمة.
إعدادات "عدم الإزعاج" للإشعارات
إذا كنت ترغب بأن لا يزعجك الإشعار ،فاسحبه نحو اليسار ،ثم انقر على

 ،واختر من الخيارات بما في ذلك إيقاف الإشعارات،

والتذكير بلطف ،وتأخير.
يتعذر تعطيل بعض إشعارات النظام والإشعارات الواردة من التطبيقات التي تظهر في المقدمة أو تأخيرها.

ضبط إعدادات الصوت
١٨

الأساسيات

ضبط إعدادات الصوت
اضغط على زر رفع الصوت لضبط مستوى الصوت
اضغط على زر رفع أو خفض الصوت لضبط مستوى الصوت.
استخدام شريط تمرير الصوت داخل الشاشة عند الحافة
يلغي هذا الجهاز أزرار الصوت المادية لصالح شريط تمرير للصوت داخل الشاشة عند حافتها .انقر مرتين على الجزء العلوي من يسار
أو يمين حافة الشاشة لعرض شريط تمرير الصوت .للتحكم في الصوت ،اسحب لأعلى على الحافة إلى جانب شريط تمرير الصوت ،أو
على شريط تمرير الصوت نفسه.

١

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < إيماءات التحكم بمستوى الصوت لاختيار الموضع الذي تريد أن يظهر فيه شريط
تمرير الصوت داخل الشاشة.

٢

انقر مرتين على الجزء العلوي من يسار أو يمين حافة الشاشة ،وف ًقا للموضع الذي عيَّنته لعرض شريط تمرير الصوت .يمكنك بعد
ذلك:
•

•

التمرير لأعلى أو لأسفل على شريط التمرير لضبط مستوى الصوت بسرعة.
النقر على

لكتم صوت الوسائط .يمكنك ضبط صوت الوسائط من خلال السحب لأعلى على الحافة إلى جانب شريط

تمرير الصوت ،أو على شريط تمرير الصوت نفسه.
•

النقر على

لتهيئة المزيد من إعدادات الصوت.

اضغط على زر الطاقة لكتم صوت جهازك أثناء رنينه
عندما يرن جهازك بسبب مكالمة واردة أو منبه ،يمكنك الضغط على زر الطاقة لكتم الصوت.
القلب لكتم مستوى صوت الرنين أو الرفع لتقليله
عندما تتلقى مكالمة واردة ،يمكنك قلب جهازك لكتم صوته ،أو رفعه لتقليل مستوى صوت الرنين.
انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاختصارات والإيماءات < كتم الرنين/خفض مستوى الصوت ،ثم م ّكن قلب الجهاز
لكتم الرنين ورفع الجهاز للأعلى لخفض مستوى الصوت.
تغيير إعدادات الصوت والاهتزاز
يمكنك ضبط نغمة الرسائل ونغمة الإشعار ونغمة رنين المكالمات حسب تفضيلاتك ،بالإضافة إلى تعيين نمط الاهتزاز.

١

انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز وانقر على نغمة رنين الهاتف أو نغمة الرسائل ،أو نغمة الإشعارات.

٢

يمكنك بعد ذلك:
•

تعيين النغمة.
حدد نغمة محددة مُسب ًقا ،أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتحديد أغنية محفوظة على هذا الجهاز.
إذا تم استخدام بطاقتي  ،SIMفيمكنك تعيين نغماتهما بشكل فردي.

•

تعيين نمط الاهتزاز.
انقر على الاهتزاز وحدد نمط الاهتزاز الذي تفضله.
عندما يتم تحديد متزامن مع النغمة )الافتراضي( ،سيهتز هاتفك وف ًقا لإيقاع النغمة.
بالنسبة للخيارات الأخرى ،يتم تثبيت نمط الاهتزاز الخاص بهاتفك.
يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.
١٩
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استخدام اختصار للتبديل بين أوضاع الصوت ،أو الاهتزاز ،أو كتم الصوت

١
٢

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات.
انقر على أيقونة

رنين ،أو

صامت ،أو

اهتزاز للتبديل بين الأوضاع المختلفة.

في وضع الصوت ،يقوم هاتفك بتشغيل جميع الأصوات كالمعتاد.
في الوضع الصامت ،يقوم هاتفك بكتم صوت نغمات رنين المكالمات الواردة والرسائل والإشعارات وبعض إشعارات تطبيق الطرف
الثالث فقط .لن يتم كتم الأصوات الأخرى ،بما في ذلك التنبيهات ،والمكالمات الصوتية ،والموسيقى ،والفيديوهات ،والألعاب.
في وضع الاهتزاز ،يتم كتم صوت هاتفك واهتزازه لتقديم تنبيهات سرية للمكالمات أو الرسائل.
يمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز للتبديل بين الأوضاع رنين ،واهتزاز ،وصامت.
النظر إلى الشاشة لتقليل مستوى صوت نغمة الرنين
عندما تتلقى مكالمة واردة ،سيخفض جهازك نغمة الرنين إذا اكتشف أنك تنظر إلى الشاشة.
قبل استخدام هذه الميزة ،انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاستشعار الذكي ،وتأكد من تمكين استمرار تشغيل الشاشة
أثناء النظر إليها.
يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.
لمسات النظام
تستخدم لمسات النظام لتقديم ملاحظات عند اكتمال عمليات معينة ،على سبيل المثال عندما تنقر مطولاً على نص أو جهة اتصال أو بعض
العناصر الأخرى على الشاشة.
انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < إعدادات إضافية وم ِّكن أو ّ
عطل تفاعل النظام عند اللمس حسب تفضيلاتك.
تعيين مستوى الصوت الافتراضي
انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز ،ويمكنك بعد ذلك ضبط مستوى صوت العناصر التالية:
•

الرنين والرسائل والإشعارات

•

المنبه

•

الموسيقى والفيديو والألعاب

•

المكالمات

ع ّين إعدادات إضافية
على شاشة الأصوات والاهتزاز ،انقر على إعدادات إضافية ،ثم عيّن المزيد من طرق الإشعار وف ًقا لتفضيلاتك .على سبيل المثال ،يمكنك
تعيين نغمة لمس لوحة الاتصال وصوت لقطة الشاشة.
قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

إدخال نص
يمكنك تحديد النص أو نسخه أو لصقه أو مشاركته
يمكنك تحديد النص المعروض على شاشتك ،ونسخه أو قصه إلى الحافظة ،ثم لصقه في مكان آخر .يمكن أيضًا مشاركته بعدة طرق.

١

انقر مطولاً على النص حتى يظهر

.
٢٠

الأساسيات

في بعض التطبيقات ،قد يختلف ما يحدث بعد النقر مطولاً على النص .على سبيل المثال ،إذا قمت بالنقر مطولاً على رسالة
مرسلة أو مستلمة ،فسيتم عرض قائمة الخيارات ،وسيظهر

فقط بعد النقر على تحديد النص.

٢

اسحب

٣

انقر على نسخ أو قص حسب الحاجة.

٤

انقر مطولاً على المكان الذي تريد لصق النص فيه إلى أن يظهر لصق ،ثم انقر على لصق.

لتحديد النص الذي تريده ،أو انقر على تحديد الكل لتحديد كل النص.

و

النوافذ المتعددة
نوافذ متعددة لعدة مهام
تتيح لك النوافذ المتعددة فتح التطبيقات في تقسيم الشاشات في نافذة عائمة للقيام بعدة مهام.
تمكين وضع تقسيم الشاشة
تمكين وضع تقسيم الشاشة:

١

افتح تطبي ًقا واسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.

٢

اسحب أيقونة تطبيق خارج شريط النوافذ المتعددة.

جزئي تقسيم الشاشة:
التبديل بين
ْ
انقر مطولاً على

في أعلى جزء من تقسيم الشاشة حتى يتقلص الجزء ،ثم اسحبه إلى الجانب الآخر من الشاشة للتبديل بين الجزأين.

الخروج من وضع تقسيم الشاشة:

٢١
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انقر مطولاً على

أو

في منتصف خط تقسيم الشاشة واسحبه إلى أن يختفي أي جزء.

•

يختلف دعم وضع تقسيم الشاشة باختلاف التطبيق.

•

يقتصر وضع تقسيم الشاشة على تطبيقين في أي وقت من الأوقات.

استخدام النافذة العائمة
افتح النافذة العائمة أثناء اللعب ،ويمكنك الدردشة مع صديق دون تفويت ثانية من الحدث.
عرض النافذة العائمة:

١

اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.

٢

انقر على أيقونة تطبيق في شريط النوافذ المتعددة لفتح التطبيق في النافذة العائمة.

إعادة تحديد موضع النافذة العائمة:
اسحب الشريط الموجود في أعلى النافذة العائمة لتحريك النافذة إلى الموقع الذي تريده.
العرض في وضع ملء الشاشة:
انقر على

في أعلى النافذة العائمة لعرضها في وضع ملء الشاشة.

تصغير النافذة العائمة:
انقر على

في أعلى النافذة العائمة لتصغيرها ،وستنتقل مباشر ًة إلى الكرة العائمة.

الكرة العائمة قادرة على احتواء  ١۰نوافذ عائمة مصغرة كحد أقصى.
إغلاق النافذة العائمة:
انقر على

في أعلى النافذة العائمة لإغلاقها.

التبديل بين تقسيم الشاشة والنافذة العائمة
•

التبديل من وضع تقسيم الشاشة إلى النافذة العائمة :انقر مطولاً على الشريط في أعلى جزء من تقسيم الشاشة ،ثم اسحبه إلى الجانب

•

الأيسر/الأيمن من الشاشة عندما تكون في الوضع العمودي أو اسحبه إلى الحافة السفلية عندما تكون في وضع الاتجاه الأفقي.
التبديل من نافذة عائمة إلى وضع تقسيم الشاشة :انقر مطولاً على الشريط في أعلى النافذة العائمة ،ثم اسحبه إلى الجزء العلوي/السفلي
من الشاشة عندما تكون في الوضع العمودي أو إلى اليسار أو اليمين عندما تكون في وضع الاتجاه الأفقي.

السحب والإفلات بين التطبيقات باستخدام النوافذ المتعددة
استخدم ميزة النوافذ المتعددة لسحب الصور والنصوص والمستندات وإفلاتها بسهولة بين التطبيقات.
•

سحب صورة وإفلاتها :عند تدوين ملاحظات باستخدام المفكرة ،افتح مدير الملفات ،وحدد الصورة التي تريد إضافتها ،واسحبها إلى
محرر المفكرة.

•

سحب النصوص وإفلاتها :عند إرسال رسالة نصية ،افتح المفكرة ،وانقر مطولاً على النص الذي تريد إرساله واسحبه إلى مربع
إدخال نص الرسالة.

•

سحب مستند وإفلاته :عند كتابة رسالة بريد إلكتروني ،افتح مدير الملفات ،وحدد المستند الذي تريد إرفاقه ،واسحبه إلى محرر البريد
الإلكتروني.
لا تدعم جميع التطبيقات السحب والإفلات باستخدام النوافذ المتعددة بشكل كامل.

٢٢
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إضافة تطبيق أو نقله أو إزالته من شريط النوافذ المتعددة
•

إضافة تطبيق :في شريط النوافذ المتعددة ،انقر على

•

نقل تطبيق :في شريط النوافذ المتعددة ،انقر على

•

إزالة تطبيق :في شريط النوافذ المتعددة ،انقر على

 ،وانقر على التطبيق الذي تريد إضافته ،ثم انقر على تم.
 ،واسحب التطبيق المطلوب إلى أي موقع في الشريط ،ثم انقر على تم.
 ،وانقر على

في الزاوية اليسرى العلوية من أيقونة التطبيق الذي تريد

إزالته ،ثم انقر على تم.
تعطيل النوافذ المتعددة
بشكل افتراضي .لتعطيلها ،انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < النوافذ المتعددة ،ثم ّ
عطل شريط
يتم تمكين النوافذ المتعددة
ٍ
النوافذ المتعددة.
اعثر بسرعة وبدّ ل بين النوافذ العائمة للتطبيقات
يمكنك العثور والتبديل بين النوافذ العائمة للتطبيقات سريعًا باستخدام وظيفة إدارة النوافذ العائمة.

١

تأكد من أنك فتحت النوافذ العائمة لتطبيقات متعددة وقم بتصغيرها للكرة العائمة.

٢

انقر على الكرة العائمة لعرض جميع معاينات النافذة العائمة:
•

تصفح من خلال معاينات النافذة العائمة :اسحب لأعلى أو لأسفل للعثور على معاينة النافذة العائمة للتطبيق الذي تبحث عنه.

•

عرض النافذة العائمة لأحد التطبيقات :انقر على معاينة النافذة العائمة للتطبيق لعرضه في نافذة عائمة.

•

إغلاق النافذة العائمة لأحد التطبيقات :انقر على

في النافذة العائمة لإغلاقها.

عرض النوافذ المتعددة لتطبيق واحد
يمكن أن يعمل عرض النوافذ المتعددة الآن داخل تطبيقات محددة )مثل البريد الإلكتروني والمفكرة( .يمكنك إنشاء نافذتي مهام لنفس
التطبيق ،وسحب الصور أو النصوص أو المستندات بينهما .يمكنك أيضًا فتح رابط أو مرفق داخل التطبيق في النافذة العائمة.

١

٢

ادخل إلى عرض تقسيم الشاشة داخل التطبيق.
•

افتح تطبيق البريد الإلكتروني.

•

اسحب للداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للجهاز مع الاستمرار لإظهار شريط النوافذ المتعددة.

•

انقر مطولاً على أيقونة البريد الإلكتروني ،واسحبها إلى الشاشة للدخول إلى عرض تقسيم الشاشة.

اسحب الصور أو النصوص أو المستندات بين نوافذ تقسيم الشاشة.
•

سحب صورة :حدد صورة من نافذة تقسيم الشاشة واسحبها إلى النافذة الأخرى.

•

سحب نص :انقر مطولاً على النص وحدد الجزء المطلوب من نافذة واحدة من تقسيم الشاشة ،ثم انقر مطولاً على النص مرة
أخرى واسحبه إلى النافذة الأخرى.

•

٣

سحب مستند :حدد مستن ًدا من نافذة تقسيم الشاشة واسحبه إلى النافذة الأخرى.

انقر فوق رابط أو مرفق في تطبيق البريد الإلكتروني لفتحه في النافذة العائمة.
•

فتح رابط :انقر على رابط في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في النافذة العائمة.

•

فتح مرفق :انقر على مرفق )مثل مستند أو صورة أو فيديو( في تطبيق البريد الإلكتروني لعرضه في النافذة العائمة.

٢٣
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عرض التاريخ والوقت عند إيقاف تشغيل الشاشة
عرض التاريخ والوقت عند إيقاف تشغيل الشاشة
عند تمكين عرض المعلومات دو ًما ،ستعرض شاشة القفل التاريخ والوقت والمزيد عند إيقاف تشغيل الشاشة.
تمكين عرض المعلومات دو ًما

١

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية < عرض المعلومات دو ًما ،وم ِّكن عرض المعلومات دو ًما.

٢

تعيين وضع العرض كما هو مطلوب .على سبيل المثال ،يمكنك تحديد طوال اليوم.

تعيين نمط عرض المعلومات دو ًما
يمكنك تخصيص نمط عرض المعلومات دومًا وف ًقا لتفضيلاتك.

١

بعد تمكين عرض المعلومات دو ًما ،انقر على نمط العرض ،واسحب لعرض الأنماط المتاحة.

٢

حدد النمط المفضل ،وانقر على استخدام.

تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله
تشغيل جهازك وإيقافه أو إعادة تشغيله
تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
ثوان ،ثم انقر على إيقاف التشغيل وانقر لإيقاف التشغيل.
لإيقاف تشغيل جهازك ،اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع
ٍ
ثوان حتى يهتز جهازك ويعرض الشعار.
لتشغيل جهازك ،اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضع
ٍ
إعادة تشغيل جهازك
أعد تشغيل جهازك بشكل منتظم لمسح ذاكرة التخزين المؤقت والحفاظ على الجهاز في أفضل حالة .يمكن أن تؤدي إعادة التشغيل في
بعض الأحيان إلى حل المشكلة عندما يواجه جهازك مشكلة.
ثوان ،ثم انقر على إعادة التشغيل و انقر لإعادة التشغيل.
اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل فقط لبضع
ٍ
فرض إعادة تشغيل جهازك
يمكنك فرض إعادة تشغيل جهازك إذا كان لا يعمل أو لا يتم إيقاف تشغيله بشكل طبيعي .وللقيام بذلك ،فقط اضغط مع الاستمرار على زر
ثوان أو أكثر.
الطاقة وزر خفض الصوت في نفس الوقت لمدة ١٠
ٍ

قيد الشحن
شحن جهازك
سيقوم جهازك بتنبيهك عندما تنفد طاقته .يُرجى التأكد من شحن جهازك في الوقت المناسب لمنعه من إيقاف التشغيل تلقائيًا عند نفاذ طاقته.

٢٤

الأساسيات

احتياطات الشحن
•

اشحن جهازك باستخدام المحول القياسي وكابل  USBالمرفق مع جهازك .قد يتسبب استخدام شواحن أو كابلات  USBأخرى في
تكرار إعادة التشغيل أو بطء الشحن أو ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو تأثيرات أخرى غير مرغوبة.

•

سيقوم جهازك تلقائيًا بإجراء فحص متعلق بالأمان عند توصيل شاحن أو جهاز آخر بمنفذ  .USBإذا اكتشف جهازك وجود رطوبة
في منفذ  ،USBفسيقوم تلقائيًا بتنشيط تدابير السلامة وإيقاف الشحن .افصل جهازك عن منفذ  USBوانتظر حتى يجف منفذ .USB

•

الوقت اللازم لشحن البطارية بالكامل يعتمد على درجة الحرارة المحيطة وعمر البطارية.

•

لدى البطاريات عدد محدود من دورات الشحن .عندما يصبح عمر البطارية أقصر بشكل ملحوظ ،انتقل إلى مركز خدمة عملاء
هواوي المعتمد لاستبدال البطارية.

•

لا تغطِ الجهاز أو الشاحن أثناء الشحن.

•

قد ترتفع درجة حرارة جهازك عند استخدامه لفترة طويلة من الوقت ،خاصة في درجات الحرارة العالية .في هذه الحالة ،أوقف الشحن
ّ
وعطل بعض الميزات ثم انقل جهازك إلى مكان بارد.

•

يُرجى عدم استخدام جهازك أثناء الشحن.

•

إذا لم يستجب جهازك بعد الضغط مطولاً على زر الطاقة ،فربما تكون البطارية قد نفدت .اشحنه لمدة  ١۰دقائق ثم قم بتشغيله.

استخدم الشاحن المرفق مع هاتفك

١

استخدم كابل  USBالمرفق مع جهازك لتوصيل جهازك والمحول.

٢

قم بتوصيل المحول في مقبس الطاقة.

استخدام الشاحن اللاسلكي
يتكون الشاحن اللاسلكي من محول وكابل ولوحة شحن .لضمان الشحن الآمن ،يُرجى شراء لوحة شحن من قناة هواوي الرسمية،
واستخدام المحول وكابل  USBالمرفق مع جهازك.
اشتر لوحة شحن تدعم الشحن السريع الفائق.
لشحن جهازك لاسلكيًا،
ِ

١

وصّل المحول ولوحة الشحن باستخدام كابل  ،USBثم وصّل المحول بمقبس الطاقة.

٢

ضع لوحة الشحن على الطاولة ،ثم ضع جهازك في منتصف لوحة الشحن بحيث تكون الشاشة متجهة لأعلى.

٣

عند سماع صوت تنبيه ،يجب أن يبدأ جهازك في الشحن.
•

إذا كنت تستخدم محول شحن فائق السرعة عالي الجهد ،فستشحن لوحة الشحن جهازك بسرعة شحن فائقة السرعة .سيتم
عرض أيقونة  SuperChargeاللاسلكي

•

إذا كنت تستخدم محول شحن سريع عالي الجهد ،فستشحن لوحة الشحن جهازك بسرعة شحن سريعة .س ُتعرض أيقونة
 QuickChargeاللاسلكي

•

في شاشة القفل.

في شاشة القفل.

إذا كنت تستخدم محول عادي ،فستشحن لوحة الشحن جهازك بسرعة شحن عادية .سيتم عرض أيقونة الشحن العادي اللاسلكي
في شاشة القفل.

مؤشر لوحة الشحن

الوصف

يومض مرة واحدة

الشاحن متصل بمصدر الطاقة.

يضيء بشكل ثابت

الشحن قيد التشغيل.

يومض بسرع

حدث خطأ في الشحن.
٢٥
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شحن جهازك باستخدام جهاز كمبيوتر

١

قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل .USB

٢

إذا ظهر مربع الحوار استخدام كابل  USBلـ على الجهاز ،فانقر على الشحن فقط.
إذا تم تعيين خيار آخر مسب ًقا ،فلن ينبثق مربع الحوار .اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،فانقر على الإعدادات،
ثم حدد الشحن فقط.

نظرة عامة على أيقونات البطارية
يمكنك التحقق من مستوى البطارية من أيقونة البطارية على شاشة الجهاز.
أيقونة البطارية

مستوى البطارية
يتبقى أقل من  ٪٤من طاقة البطارية
متبق أقل من  ٪١٠من طاقة البطارية
جار الشحن،
ٍ
ِ
متبق ما بين  ٪١٠إلى  ٪٩٠من طاقة البطارية
جار الشحن،
ٍ
ِ
متبق  ٪٩٠على الأقل من طاقة البطارية
جار الشحن،
ٍ
ٍ
في حالة عرض  ٪١٠٠بجانب أيقونة البطارية ،أو في حالة عرض رسالة اكتمال الشحن على شاشة
القفل ،يكون قد تم شحن البطارية بالكامل.

استخدام الشحن العكسي اللاسلكي
تدعم الأجهزة التي تدعم معيار الشحن اللاسلكي الشحن العكسي اللاسلكي ،مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات والأساور.
قبل استخدام الشحن العكسي اللاسلكي ،تأكد من أن مستوى بطارية جهازك أعلى من .٪٢٠

١

انتقِل إلى الإعدادات < البطارية ،وم ّكن الشحن العكسي اللاسلكي.

٢

ش ّغل الجهاز ليتم شحنه ،وضعه في منتصف الجزء الخلفي من جهازك .لا تضع أي أشياء معدنية بين جهازك والجهاز الذي يتم
شحنه.

٣

ثوان ،فاضبط موضعه وحاول مرة أخرى.
إذا لم يبدأ الجهاز في الشحن خلال ٥
ٍ

٤

إذا تمت إزالة الجهاز الذي يتم شحنه من الجهاز لأكثر من دقيقتين أثناء الشحن ،فسيتم تعطيل الشحن العكسي اللاسلكي تلقائيًا.

الشحن العكسي باستخدام كابل OTG
) On-The-Go (OTGهي تقنية إرسال  USBتتيح للجهاز الوصول مباشرة إلى الملفات الموجودة على فلاشة  USBأو كاميرا
رقمية أو الاتصال بجهاز خارجي مثل لوحة المفاتيح أو الماوس ،بمساعدة كابل .OTG
يمكنك استخدام جهازك لشحن الأجهزة الأخرى باستخدام كابل .OTG

١

قم بتوصيل جهازك بالجهاز المطلوب شحنه باستخدام كابل .OTG

٢

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،وانقر على انقر هنا لعرض المزيد من الخيارات ،.ثم حدد الشحن العكسي.

٣

اتبع التعليمات على الشاشة على الجهاز المطلوب شحنه لبدء الشحن.

٢٦
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العدسة الذكية
تمكين العدسة الذكية
توجد طرق متعددة للوصول إلى العدسة الذكية.
من الكاميرا
افتح الكاميرا ،وحدد وضع صورة ،وانقر على

للوصول إلى العدسة الذكية.

من شريط البحث
عندما يتم فتح قفل الشاشة ،اسحب لأسفل من وسط الشاشة الرئيسية لفتح مربع البحث ،وانقر على

بجواره للوصول إلى العدسة

الذكية.
من شاشة القفل
قم بتشغيل الشاشة عندما تكون مقفلة ،واسحب لأعلى من الأسفل لفتح لوحة الاختصارات ،وانقر على

لفتح قفل الشاشة والوصول

إلى العدسة الذكية.

المسح الضوئي للتسوق
عندما ترى عنصرً ا ترغب في شرائه في مجلة أو أثناء تجولك في الشارع ،يمكنك استخدام العدسة الذكية للبحث بسرعة عن العنصر
ومقارنة الأسعار عبر منصات التسوق المتعددة قبل إجراء عملية الشراء.
للتسوق باستخدام الكاميرا
استخدام قارئ الرموز
ّ

١

انتقل إلى الكاميرا < صورة ,وانقر على

٢

ضع العنصر الذي تريد شراؤه ضمن شاشة تحديد المنظر ،وانتظر حتى يتم تحديده.

٣

بعد تحديد العنصر باستخدام العدسة الذكية ،سيتم عرض روابط شرائه على منصات تسوق مختلفة.

 ،ثم انقر على

.

المسح الضوئي للترجمة
يتيح لك العدسة الذكية مسح النص ضوئيًا وترجمته بلغة أجنبية ،بحيث تستطيع بسهولة قراءة لافتات الطرق أو القوائم أو الأوصاف على
زجاجات مستحضرات التجميل عندما تسافر أو تتسوق في الخارج.
المسح الضوئي للترجمة باستخدام الكاميرا

١

انتقل إلى الكاميرا < صورة ،وانقر على

٢

حدد اللغة المصدر واللغة الهدف من قائمة اللغات.

٣

ضع النص الذي تريد ترجمته داخل شاشة تحديد المنظر ،وانتظر حتى يتم ترجمته.

 ،ثم انقر على

.

المسح الضوئي لمعرفة المزيد
يسمح لك العدسة الذكية بمعرفة المزيد عن الأعمال الفنية أو المعالم التي تراها من خلال مسح الكائنات ضوئيًا باستخدام الكاميرا.
٢٧
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استخدام قارئ الرموز لمعرفة المزيد باستخدام الكاميرا

١

انتقل إلى الكاميرا < صورة ,وانقر على

٢

ضع العنصر ضمن شاشة تحديد المنظر وانتظر حتى يتم تحديده.

٣

انقر على بطاقة المعلومات للحصول على معلومات إضافية.

 ،ثم انقر على

.

المسح الضوئي وحساب السعرات الحرارية
يسمح لك العدسة الذكية بحساب السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الموجودة بعنصر من الأطعمة عن طريق مسحه ضوئيًا باستخدام
الكاميرا الخاصة بك.
المسح الضوئي وحساب السعرات الحرارية بالكاميرا

١

انتقل إلى الكاميرا < صورة ،وانقر على

٢

اضبط موضع الطعام ليكون داخل شاشة تحديد المنظر وانتظر إلى أن يتم عرض معلومات عن السعرات الحرارية والمواد الغذائية
لكل  ١٠٠جم.

 ،ثم انقر على

.

ُتقدم المعلومات كمرجع فقط.

المسح الضوئي لرموز الخدمات والمعلومات
يمكنك مسح أنواع مختلفة من رموز  QRوالرموز الشريطية ضوئيًا باستخدام العدسة الذكية ،ثم انقر على النتيجة المحددة لإعادة
توجيهها إلى صفحات أخرى للحصول على مزيد من الخدمات والمعلومات.
المسح الضوئي للرموز باستخدام الكاميرا

١

انتقل إلى الكاميرا < صورة ،وانقر على

٢

ضع رمز  QRأو الرمز الشريطي داخل إطار المسح الضوئي وانتظر حتى يتم التعرف عليه.

 ،ثم انقر على

.

تطبيق HiTouch
تمكين AI Touch
عندما ترى على جهازك أي محتوى يثير اهتمامك ،انقر مطولاً على الشاشة بإصبعين متباعدين قليلاً لإظهار  AI Touchلمعرفة
المزيد.
انتقل إلى الإعدادات < أدوات المساعدة الذكية من هواوي <  AI Touchوم ِّكن .AI Touch

التسوق باستخدام AI Touch
عندما ترى عنصرً ا ترغب في شرائه ،يمكنك استخدام  AI Touchللبحث بسرعة عن العنصر ومقارنة الأسعار عبر منصات التسوق
المتعددة قبل إجراء عملية الشراء.
النقر المطول على الشاشة بإصبعين للتسوق المرئي

١

انتقل إلى الإعدادات < أدوات المساعدة الذكية من هواوي <  AI Touchوم ِّكن .AI Touch

٢

عندما ترى عنصرً ا ترغب في شرائه على جهازك ،انقر مطولاً على الشاشة بإصبعين متباعدين قليلاً.
٢٨
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٣

عند عرض العديد من العناصر على الشاشة ،اضبط حجم مربع التعريف وموضعه ليلائم العنصر الذي ترغب في شرائه.

٤

بعد تحديد العنصر ،سيتم بعد ذلك عرض روابط لشرائه على منصات التسوق المختلفة.

البحث الذكي
البحث عن التطبيقات والإعدادات على جهازك
يمكنك البحث عن الكلمات الأساسية للعثور على بطاقات التطبيقات والإعدادات والملفات وجهات الاتصال والملاحظات على جهازك.
اسحب لأسفل من وسط الشاشة وأدخل كلمة أساسية في مربع البحث ،مثل اسم التطبيق أو الإعداد للعثور على المحتوى المقابل.
إذا كنت تبحث عن تطبيق مثبت على جهازك ،فانقر على

لتحديد موقع التطبيق.

وضع العرض
عرض شاشة جهازك لاسلك ًيا
لأسباب أمنية ،بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكيًا على شاشة كبيرة )مثل التلفاز( للعمل أو الترفيه ،سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات
المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١

قم بإجراء ما يلي بنا ًء على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:
•

إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي  ،Miracastفقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.

•

إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي  ،Miracastفقم بتوصيل مهايئ  HDMIاللاسلكي بها .تأكد من توصيل
مهايئ  HDMIاللاسلكي بمصدر طاقة.
للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي  Miracastومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها ،راجع
دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.

٢

في جهازك ،اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،وش ّغل

٣

اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات وم ِّكن عرض لاسلكي .سيبدأ جهازك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.
يمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < وضع العرض وتمكين العرض اللاسلكي.

٤

من قائمة الأجهزة ،انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهايئ  HDMIاللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

.

بعد إعداد الاتصال ،يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل .يتم عرض تنبيهات المكالمات الواردة
والرسائل وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط .لتغيير الإعدادات ،انقر على
للخروج من العرض اللاسلكي ،انتقل إلى

ّ
وعطل إخفاء الإشعارات.

< قطع الاتصال.

عرض الجهاز باستخدام اتصال لاسلكي
يمكنك عرض جهازك على شاشة كبيرة )على سبيل المثال ،تلفاز( باستخدام وصلة لاسلكية.
يُوصى بشراء ملحق من القنوات المعتمدة.
العرض باستخدام كابل من النوع C

١

قم بتحضير كابل من النوع .C
٢٩
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استخدم كابل من النوع  Cإلى  ،HDMIأو من النوع  Cإلى  ،MiniDPبنا ًء على شاشتك الكبيرة.

٢

قم بتوصيل طرف كابل من النوع  Cبجهازك والطرف الآخر بالشاشة الكبيرة.

٣

من الشاشة الخارجية ،اضبط مدخل  HDMIأو  DPأو  MiniDPالمقابل كمصدر إشارة.

العرض باستخدام محطة إرساء
يمكنك استخدام محطة الإرساء لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة وتوصيلهما بلوحة مفاتيح وماوس لاسلكي.

١

قم بتجهيز محطة إرساء.
تتوفر أنواع من المنافذ في محطة الإرساء .إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم  HDMIوتتطلب استخدام الماوس ولوحة المفاتيح
اللاسلكية ،فاستخدم محطة إرساء بمنفذ  HDMIواحد على الأقل ومنفذين .USB

٣٠
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٢

قم بتوصيل جهازك والشاشة الكبيرة بمحطة الإرساء ،ثم قم بتوصيل الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية بمحطة الإرساء.

٣

من الشاشة الخارجية ،اضبط مدخل  HDMIأو  DPأو  MiniDPالمقابل كمصدر إشارة.

استخدام وضع سطح المكتب
بعد عرض شاشة هاتفك ،انتقل إلى

< وضع العرض على هاتفك وانقر على وضع الحاسوب.

في وضع الحاسوب ،يعمل هاتفك والشاشة الكبيرة بشكل مستقل ويمكنهما عرض محتوى مختلف .يكون المحتوى المعروض على الشاشة
الكبيرة بتخطيط مشابه لذلك الموجود على سطح مكتب الحاسوب.
لذا ،يمكنك تحرير مستند على الشاشة الكبيرة أثناء الدردشة على جهازك .لا داعي للقلق بشأن الإشعارات أو المكالمات أو الرسائل
المفقودة ،حيث ستظهر نقطة حمراء على لوحة الإشعارات على الشاشة الخارجية لإعلامك.
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استخدام جهازك كلوحة لمسية
بعد عرض هاتفك على الشاشة الكبيرة في وضع الحاسوب ،في حالة عدم توفر لوحة مفاتيح ،يمكن لهاتفك العمل كلوحة لمسية لإكمال
عمليات الإدخال بالماوس ولوحة المفاتيح.
انتقل إلى

< اللوحة اللمسية .يمكنك:

•

استخدام الإيماءات حسب التعليمات لمحاكاة أوامر الماوس.

•

عندما لا تكون هناك لوحة مفاتيح خارجية متصلة ،انقر على مربع إدخال النص على الشاشة الخارجية لعرض لوحة المفاتيح على
الشاشة لإدخال النص.
إذا كانت لوحة المفاتيح الخارجية متصلة ،فلن تكون لوحة المفاتيح على الشاشة متاحة .في هذه الحالة ،تحتاج إلى استخدام لوحة
المفاتيح الخارجية لإدخال النص.

استخدام عرض الشاشة لجعل العمل أسهل
في وضع الحاسوب ،يمكنك استخدام الميزات التالية:
•

عرض النوافذ المتعددة :افتح النوافذ المتعددة في آن واحد للقيام بمهام متعددة.

•

إدارة الملفات :قم بحفظ الملفات على سطح المكتب ،وإنشاء ملفات أو مجلدات وإعادة تسميتها أو حذفها.

•

البحث السريع :ابحث عن المستندات وملفات الوسائط المتعددة والتطبيقات باستخدام مربع البحث في قائمة ابدأ.

•

عرض التطبيق بسرعة :انقر مطولاً على أيقونة التطبيق على هاتفك لعرض خيارات العرض .يمكنك الآن عرض التطبيق وفتحه
على الشاشة الكبيرة.
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الخروج من وضع سطح المكتب
< وضع العرض وحدد الهاتف.

للخروج من وضع سطح المكتب ،انتقل إلى

التعاون على الشاشات المتعددة
المشاركة بين الشاشات بين هاتفك وحاسوبك
قم بتوصيل هاتفك بحاسوب من  Huaweiأو  Honorلاستخدام ميزة المشاركة بين الشاشات للتحكم عبر الأجهزة ومشاركة الملفات
وتحريرها.
قم بتوصيل هاتفك بالحاسوب قبل استخدام Huawei Share OneHop

١

تأكد من أن الحاسوب يدعم

٢

على الحاسوب ،م ِّكن  ،Wi-Fiوالبلوتوث و PC Managerوالموافقة على اتفاقية ترخيص المستخدم.

٣

على هاتفك ،اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات وقائمة الاختصارات ،وم ّكن  ،NFCو ،Wi-Fiوالبلوتوث.

أو

.

٤

ضع منطقة )NFCبالقرب من الكاميرا الخلفية( على الجزء الخلفي من هاتفك في الجهة المقابلة من العلامة
الموجودة على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة.

٥

اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل هاتفك بالحاسوب.

أو

توصيل هاتفك بالحاسوب باستخدام بحث البلوتوث

١

على هاتفك ،اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وم ّكن

٢

افتح )PC Managerإصدار  ١٠.٠أو الإصدار الأحدث( ،وانتقل إلىهاتفي < اتصال ،وحدد للبحث عن هاتفك عبر البلوتوث.
ضع هاتفك على لوحة المفاتيح وسيبدأ الحاسوب في البحث عن هاتفك.
للتحقق من إصدار  ،PC Managerانتقل إلى

.

< حول .لتحديث  ،PC Managerانتقل إلى

< التحقق من

وجود تحديثات.

٣

اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل هاتفك بالحاسوب.

توصيل هاتفك بالحاسوب من خلال مسح رمز QR

١

افتح )PC Managerإصدار  ١٠.٠أو الإصدار الأحدث( ،وانتقل إلىهاتفي < اتصال ،وحدد لمسح رمز .QR
للتحقق من إصدار  ،PC Managerانتقل إلى

< حول .لتحديث  ،PC Managerانتقل إلى

< التحقق من

وجود تحديثات.

٢

تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت ،واستخدمه لمسح رمز  QRضوئيًا.

٣

اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل هاتفك بالحاسوب.

قم بتوصيل هاتفك بالحاسوب باستخدام كابل USB

١

استخدِم كابل  USBلتوصيل هاتفك بالحاسوب.

٢

على الحاسوب ،افتح )PC Managerإصدار  ١٠.١أو الإصدار الأحدث(.
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للتحقق من إصدار  ،PC Managerانتقل إلى

< حول .لتحديث  ،PC Managerانتقل إلى

< التحقق من

وجود تحديثات.

٣

تأكد من الاتصال الحاسوب بهاتفك.
إذا قمت بإلغاء الاتصال على هاتفك ،يمكنك إنشاء اتصال لاسلكي مرة أخرى .للقيام بذلك ،افتح  PC Managerوانتقل إلى
اتصال < .USB

قطع اتصال هاتفك بالحاسوب
بعد الانتهاء من استخدام هاتفك والحاسوب ،يمكنك قطع اتصالهما باستخدام الطرق التالية:
•

على حاسوبك ،افتح  ،PC Managerوانقر على قطع الاتصال.

•

على هاتفك ،اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وانقر على قطع الاتصال.

•

إذا كان هاتفك وحاسوبك متصلين عبر كابل  ،USBفقم بإزالة الكابل لقطع اتصالهما.

السحب لنقل الملفات بين هاتفك وحاسوبك
بعد توصيل هاتفك وحاسوبك ،يمكنك نقل الملفات بينهما لتسهيل العمل.
سحب الملفات وإفلاتها
بعد إنشاء المشاركة بين الشاشات بين هاتفك وحاسوبك ،يمكنك سحب الملفات وإفلاتها مثل الصور ومقاطع الفيديو بينهما لتسهيل عملك.
نقل الملفات من هاتفك إلى الحاسوب.
•

من نافذة الهاتف على الهاتف ،افتح المعرض أو مدير الملفات ،أو انقر مطولاً فوق صورة أو مقطع فيديو أو انقر مطولاً فوق أي من
الملفات المحددة حتى يتم عرض أيقونة السحب ،ثم اسحب الملفات إلى مجلد على حاسوبك.

•

من نافذة الهاتف على الحاسوب ،اسحب الصور أو النص المحدد وأفلته في مستند مفتوح على حاسوبك.
على سبيل المثال ،اسحب صورة أو نص من المفكرة في نافذة الهاتف وأفلته في مستند  Officeمفتوح على حاسوبك ،ثم تابع التحرير
على حاسوبك.

قم بنقل الملفات من حاسوبك إلى هاتفك:
•

انتقل إلى المعرض < الألبومات في نافذة الهاتف واسحب الصورة أو الفيديو من حاسوبك إلى نافذة الهاتف.

•

افتح مدير الملفات في نافذة الهاتف ،واسحب المستند من حاسوبك إلى نافذة الهاتف.
بشكل افتراضي.
سيتم حفظ الملف في المجلد المفتوح في مدير الملفات،أو في مجلد Huawei Share
ٍ

•

افتح مل ًفا في نافذة الهاتف على الحاسوب ،ثم اسحب صورة أو نصًا من المفكرة إلى نافذة الهاتف.
على سبيل المثال ،اسحب صورة من حاسوبك إلى عنصر مفكرة مفتوحة في نافذة الهاتف ،ثم تابع التحرير على هاتفك.

استخدام  Huawei Share OneHopلنقل الملفات
بعد تمكين ميزة المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والحاسوب ،يمكنك نقل الملفات بينها باستخدام  Huawei Share OneHopدون
الحاجة إلى كابل بيانات أو أي برنامج.
مشاركة الصور ومقاطع الفيديو
•

قم بنقل الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك إلى حاسوبك:

١

من هاتفك ،حدد صورة واحدة أو أكثر أو مقطع فيديو واحد أو أكثر في المعرض.

٢

أو
ضع منطقة )NFCبالقرب من الكاميرا الخلفية( على الجزء الخلفي من هاتفك في الجهة المقابلة من العلامة
الموجودة على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة .سيتم نقل الصور أو مقاطع الفيديو إلى حاسوبك بشكل سريع.
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يمكنك النقر على
•

في مستعرض الصور لاستخراج نص من صورة ونسخه أو حفظه في ملف جديد.

نقل الصور من حاسوبك إلى هاتفك:

١

انقر بزر الماوس الأيمن فوق صورة على حاسوبك واستخدم عارض الصور من هواوي لفتحها.

 ٢على هاتفك ،اخرج من المعرض أو انتقل إلى الشاشة الرئيسية ،ثم ضع هاتفك مقابل حاسوبك )بنفس الطريقة المذكورة أعلاه(
لنقل الصورة من حاسوبك إلى هاتفك.
تأكد من أن  PC Managerيعمل بالإصدار  ٩.٠أو الإصدار الأحدث.
تسجيل شاشة الحاسوب:
قم بهز هاتفك وضعه في الجهة المقابلة لحاسوبك لعرض شاشة الحاسوب وتسجيلها على هاتفك.

١

قم بهز هاتفك وضع منطقة  NFCعلى الفور )بالقرب من الكاميرا الخلفية( على الجزء الخلفي من هاتفك في الجهة المقابلة من
الموجودة على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة .سيتم بعد ذلك عرض شاشة حاسوبك وتسجيلها
أو
العلامة
على هاتفك .يمكن أن تصل مدة تسجيل شاشة الحاسوب إلى  ٦٠ثانية.

٢

انقر على

في هاتفك لإيقاف تسجيل الشاشة ،والذي سيتم حفظه في المعرض على هاتفك.

•

هذه الميزة مدعومة حاليًا على أجهزة الحاسوب المحمول من  Intelفقط.

•

تأكد من أن  PC Managerيعمل بالإصدار  ٩.١أو الإصدار الأحدث.

مشاركة المستندات
•

نقل المستندات من هاتفك إلى حاسوبك:

١

•

في هاتفك ،استخدم  Microsoft Officeلفتح المستند الذي تريد نقله.

 ٢ضع منطقة )NFCبالقرب من الكاميرا الخلفية( على الجزء الخلفي من هاتفك في الجهة المقابلة من العلامة
الموجودة على الحاسوب حتى يهتز هاتفك أو يصدر نغمة .سيتم نقل المستندات إلى حاسوبك بشكل سريع.
نقل المستندات من حاسوبك إلى هاتفك:

أو

١

في حاسبوك ،استخدم  Microsoft Officeلفتح المستند الذي تريد نقله.

٢

من هاتفك ،اخرج من Microsoft Officeأو ارجع إلى الشاشة الرئيسية ،ثم ضع الهاتف في الجهة المقابلة لحاسوبك )بنفس
الطريقة المذكورة أعلاه( .سيتم نقل الملف المفتوح على حاسوبك إلى هاتفك.
تأكد من أن  PC Managerيعمل بالإصدار  ٩.١أو الإصدار الأحدث.

تشغيل هاتفك من حاسوبك
بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك وحاسوبك ،يمكنك استخدام الماوس ولوحة مفاتيح الحاسوب لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف
وملفاته.
تشغيل تطبيقات الهاتف على حاسوبك
استخدام الماوس لإجراء العمليات بسرعة
•

فتح تطبيق :انقر على أحد التطبيقات في نافذة الهاتف على حاسوبك لفتحه.

•

تصفح الصفحة :استخدم عجلة تمرير الماوس لتصفح صفحات الويب في نافذة الهاتف أو قم بالتمرير بين علامات تبويب سطح
المكتب.

استخدام لوحة المفاتيح لإجراء العمليات بسرعة
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•

إدخال نص :استخدم طريقة الإدخال على حاسوبك لإدخال نص في نافذة الهاتف.

•

نسخ النص ولصقه :اضغط على  Ctrl+Cفي لوحة مفاتيح الحاسوب لنسخ النص ،واضغط على  Ctrl+Vللصقه في نافذة الهاتف.
لعرض معلومات حول النص الذي نسخته مؤخرً ا ،انقر فوق رمز مركز الإشعارات على الحاسوب ،ثم حدد علامة التبويب
الحافظة.

•

إرسال رسائل بشكل سريع :اضغط على  Ctrl + Enterفي لوحة المفاتيح لإرسال رسالة في نافذة الهاتف.

•

الخروج من تطبيق :اضغط على مفتاح  ESCفي لوحة مفاتيح الحاسوب للخروج من التطبيق في نافذة الهاتف.

عرض معلومات نافذة الهاتف في المقدمة دو ًما
في نافذة الهاتف على حاسوبك ،انقر فوق

لتثبيت نافذة الهاتف بحيث يتم عرضها دائمًا في الأعلى ،وانقر فوق هذه الأيقونة مرة

أخرى لإلغاء تثبيت نافذة الهاتف.
الرد على مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو على حاسوبك
بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والحاسوب ،يمكنك استخدام الحاسوب للرد على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو )مثل
تلك الموجودة في  WeChatو QQو (MeeTimeعلى هاتفك .يمكن تشغيل الصوت والفيديو أثناء المكالمة من خلال حاسوبك
وملحقاته مثل مكبر الصوت والكاميرا.
على هاتفك ،اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات ،ثم انقر على تبديل الصوت/الفيديو إلى الهاتف أو تشغيل الصوت/الفيديو
على الحاسوب لتبديل جهاز إخراج الصوت.
تأكد من تثبيت  PC Managerإصدار رقم  ١٠.١أو الإصدار الأحدث على الحاسوب.
فتح الملفات على هاتفك وتحريرها باستخدام التطبيقات على الحاسوب
بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والحاسوب ،يمكنك استخدام تطبيق على الحاسوب لفتح الملفات وتحريرها على هاتفك ،كما
هو الحال في المواقف التالية.
•

المستندات :استخدم تطبيق  Microsoft Officeعلى حاسوبك لفتح مستند.

•

الصور :استخدم برنامج  Photoshopعلى حاسبوك لفتح صورة.

•

الملفات الصوتية وملفات الفيديو :استخدم  Windows Media Playerلفتح ملف صوتي أو فيديو.

•

صفحات الويب :استخدم برنامج المتصفح  IEعلى حاسبوك لفتح صفحة ويب.

•

الملفات المضغوطة :استخدم  WinRARعلى حاسوبك لاستخراج الملفات المضغوطة وفتحها.
تأكد من تثبيت  PC Managerإصدار رقم  ١٠.١أو الإصدار الأحدث على الحاسوب.

مشاركة شبكة بيانات الهاتف الجوال مع حاسوبك
بعد تمكين المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والحاسوب ،يمكنك مشاركة نقطة اتصال هاتفك مع حاسوبك في .PC Manager

١

تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت باستخدام بيانات الجوال.

٢

افتح  PC Managerوانتقل إلى هاتفي < نقطة اتصال فورية.

بعد تمكين نقطة الاتصال الفورية ،سيستخدم حاسوبك بيانات الجوال الخاصة بهاتفك للوصول إلى الإنترنت.
تأكد من أن  PC Managerيعمل بالإصدار  ١١.٠أو الإصدار الأحدث.

التعاون على الشاشات المتعددة بين جهازك اللوحي وهاتفك
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المشاركة بين الشاشات بين هاتفك والجهاز اللوحي الخاص بك
قم بتوصيل هاتفك بجهازك اللوحي لاستخدام ميزة المشاركة بين الشاشات للعمليات التي تتم عبر الأجهزة ،مثل عرض شاشة هاتفك على
الجهاز اللوحي ،واستخدام تطبيقات هاتفك على الجهاز اللوحي ،وسحب الملفات عبر الجهازين ،وتحرير ملف من هاتفك على الجهاز
اللوحي.
توصيل جهازك اللوحي بهاتفك
تدعم بعض الأجهزة اللوحية من  Huaweiأو  Honorفقط هذه الميزة.
قم بتوصيل جهازك اللوحي بهاتفك لتمكين المشاركة بين الشاشات باستخدام أي من الطرق التالية:
الاتصال عبر البلوتوث

١

اسحب لأسفل من شريط الحالة على الجهاز اللوحي الخاص بك وم ِّكن المشاركة بين الشاشات.

٢

على هاتفك ،اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وم ّكن

٣

ضع هاتفك بالقرب من جهازك اللوحي واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء اتصال.

.

امسح رمز  QRللاتصال:

١

على جهازك اللوحي ،م ِّكن المشاركة بين الشاشات ،على شاشة المشاركة بين الشاشات ،وانقر على يمكنك قراءة الرمز للاتصال.

٢

تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت ،ووصّل هاتفك بالجهاز اللوحي كما هو مطلوب.

الاتصال بالنقر على لوحة مفاتيح تدعم ميزة :NFC
يمكنك وضع هاتفك في الجهة المقابلة للوحة المفاتيح القياسية التي تدعم ميزة  ،NFCالتي تأتي مع جهازك اللوحي لتمكين المشاركة بين
الشاشات.

١

تأكد من اقتران جهازك اللوحي بلوحة المفاتيح.

٢

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ،ثم ش ّغل

٣

انقر على منطقة  NFCفي الجزء الخلفي من هاتفك )حول الكاميرا الخلفية( المقابل لمنطقة  NFCفي لوحة المفاتيح في الزاوية
اليمنى السفلية إلى أن يهتز هاتفك أو يقوم بتشغيل صوت إشعار.

٤

قم بتوصيل هاتفك بجهازك اللوحي كما هو مطلوب.

.

الوصول إلى تطبيقات وملفات الهاتف من جهازك اللوحي
بعد توصيل هاتفك بجهازك اللوحي ،يمكنك تشغيل هاتفك من جهازك اللوحي ،مثل تشغيل تطبيقات الهاتف وملفاته ،وعرض إشعارات
الهاتف ) WeChatمثل الرسائل النصية( ،وإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها.
عندما تكون شاشة هاتفك مقفلة ،يمكنك إجراء العمليات التالية في نافذة الهاتف على جهازك اللوحي:
•

افتح الهاتف لإجراء مكالمة عن طريق الاتصال برقم.

•

افتح الرسائل لعرض الرسائل النصية والرد عليها.

•

افتح المعرض أو مدير الملفات لعرض الصور ومقاطع الفيديو والملفات ،وكذلك تشغيل مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية من هاتفك.

•

تبديل الصوت/الفيديو إلى الجهاز اللوحي

•

إذا كان جهازك اللوحي متصلاً بلوحة مفاتيح خارجية أو قلم شاشة ،فيمكنك استخدامه لإدخال النص والتحكم في نافذة الهاتف في
جهازك اللوحي.

٣٧

الميزات الذكية

السحب لنقل الملفات بين هاتفك وجهازك اللوحي

١

افتح المعرض أو مدير الملفات ،وانقر مطولاً على صورة أو فيديو أو مستند.

٢

حدّد المزيد من الملفات إذا لزم الأمر ،وانقر مطولاً على أي من الملفات المحددة ،ثم اسحبها عند ظهور أيقونة سحب الملفات.

على سبيل المثال ،يمكنك استخدام:
•

السحب لنقل الملفات في المعرض أو مدير الملفات بين هاتفك وجهازك اللوحي.

•

السحب لنقل الملفات في مدير الملفات بين هاتفك والجهاز اللوحي.

•

سحب صورة أو نص أو ملف من هاتفك إلى مستند مفتوح في جهازك اللوحي ،مثل مستند  Microsoft Officeأو مذكرة أو بريد
إلكتروني.

قطع اتصال هاتفك عن جهازك اللوحي
بعد الانتهاء من استخدام هاتفك والجهاز اللوحي ،يمكنك قطع اتصالهما باستخدام الطرق التالية:
لقطع اتصاله.

•

على نافذة الهاتف المعروضة على الجهاز اللوحي ،انقر على

•

على هاتفك أو جهازك اللوحي ،اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات وانقر على قطع الاتصال.

Huawei Share
Huawei Share
 Huawei Shareهي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة
بسرعة .تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم  Huawei Shareو Wi-Fi Directلنقل الملفات دون
استخدام بيانات الجوال.
تمكين  Huawei Shareأو تعطيله
يمكنك تمكين  Huawei Shareأو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:
•

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ،ثم ش ّغل
 Huawei Shareأو أوقف تشغيله .يمكنك النقر مطولاً على  Huawei Shareللوصول إلى شاشة إعداداته.
انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى <  Huawei Shareلتمكين أو تعطيل .Huawei Share

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام Huawei Share
يمكنك استخدام  Huawei Shareلمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة هواوي .يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها ،ثم عرض
محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها .على سبيل المثال ،يُمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

٣٨

الميزات الذكية

١

على جهاز الاستقبال ،م ّكن .Huawei Share

٢

على جهاز الإرسال ،انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته ،ثم انقر على
على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.
قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣

على جهاز الاستقبال ،انقر على موافق لقبول النقل.

 .انقر على  ،Huawei Shareثم انقر

لعرض الملفات المستلمة ،افتح مدير الملفات ،وانقر على علامة التبويب الفئات ،ثم انتقل إلى وحدة التخزين الداخلية < Huawei
.Share
يمكنك أيضًا عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى المعرض < الألبومات < .Huawei Share
مشاركة الملفات بين جهازك وجهاز كمبيوتر باستخدام Huawei Share
يمكنك استخدام  Huawei Shareلمشاركة الملفات بكل سهولة لاسلكيًا بين جهازك والكمبيوتر الخاص بك )الذي يعمل بنظام
 Windowsأو .(macOS

٣٩

الميزات الذكية

١

تأكد من اتصال جهازك والكمبيوتر الخاص بك بشبكة  Wi-Fiنفسها.

٢

على جهازك ،ادخل إلى إعدادات  Huawei Shareوم ّكن  Huawei Shareوالمشاركة مع الحاسوب.

٣

دوّ ن الاسم المعروض بجانب الاسم الظاهر على الحاسوب ،بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور ضمن التحقق من هوية
المستخدم.

٤

قم بإجراء العمليات التالية على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام )Windowsمكتبي أو كمبيوتر محمول( أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام
التشغيل )macOSكمبيوتر محمول(:
•

نظام  :Windowsانتقل إلى هذا الكمبيوتر )الكمبيوتر( < الشبكة على الكمبيوتر.

•

نظام  :macOSانتقل إلى الباحث < انتقل إلى < الشبكة على الكمبيوتر.
حاليًا ،لا تتوفر هذه الميزة إلا على أجهزة  Macالتي تعمل بنظام  ٨.١۰ macOSإلى .١۰.١٤

٥

في الكمبيوتر الخاص بك ،انقر نقرً ا مزدوجً ا على اسم جهازك وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المدونين في السابق.

٦

افتح المجلد المشترك على جهازك ،مثل وحدة التخزين الداخلية أو مجلد الألبوم لعرض الملفات أو تحريرها أو نسخها من جهازك إلى
الكمبيوتر الخاص بك أو العكس.
ستتم مزامنة التغييرات التي طرأت على الملفات في المجلدات المشتركة على الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا مع جهازك والعكس.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة Huawei Share
عند وجود طابعة تدعم  Huawei Shareفي مكان قريب ،يمكنك استخدام  Huawei Shareللعثور على الطابعة وطباعة الصور أو
ملفات  PDFالمخزنة على جهازك.

٤٠

الميزات الذكية

١

وف ًقا لنوع الطابعة ،تأكد مما يلي:
•

طابعات تدعم شبكة  :Wi-Fiيجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.

•

طابعات تدعم اتصال  :WiFi Directيجب تشغيل الطابعة وتمكين .WiFi Direct

•

الطابعات التي تدعم البلوتوث :يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢

على جهازك ،قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته ،ثم انتقل إلى مشاركة < .Huawei Share

٣

بمجرد اكتشاف الطابعة ،انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة .ثم انقر على طباعة للطباعة.
إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة ،فابحث عن الطابعة على جهازك ،وانقر على اسم الطابعة ،ثم اضغط
مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.
للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة ،انقر على مساعدة في شاشة مشاركة  ،Huawei Shareوحدد الطابعات ،ثم انقر
على ما هي الطابعات المدعومة؟.

مسطرة القياس
استخدم جهازك لقياس الارتفاع والحجم والمزيد
تم ّكنك مسطرة القياس من قياس الطول والحجم والمزيد دون الحاجة إلى شريط قياس.
قبل إجراء القياسات ،تأكد من إضاءة محيطك جي ًدا وخلوه من العقبات والأشياء العاكسة.

٤١

الميزات الذكية

قياس الارتفاع
•

للحصول على نتائج أفضل ،حافظ على مسافة  ٢-١.٥م )حوالي  ٦.٦-٥أقدام( بين جهازك والهدف المُراد تصويره.

•

لقياس ارتفاع شخصين أو ثلاثة أشخاص في نفس الوقت ،اجعلهم يقفون جنبًا إلى جنب ،ثم حدد أقدام أحد الأشخاص كنقطة
بداية .ارفع جهازك حتى يتم تحديد وجوه الأشخاص ،وعند هذه النقطة سيتم عرض ارتفاعاتهم الفردية.

١

افتح مجلد الأدوات على الشاشة الرئيسية ،ثم انقر على مسطرة القياس.

٢

في شاشة مسطرة القياس ،انقر على الارتفاع.

٣

حدد شكل أقدام الشخص المُراد تصويره في شاشة تحديد المنظر وحرك جهازك ببطء لتحديد موقع المسطح.

٤

أشر بـ

٥

ارفع جهازك ببطء لتشمل جسم الشخص بالكامل في شاشة تحديد المنظر .عند تحديد وجه الشخص المُراد تصويره ،سيعرض جهازك
تلقائيًا ارتفاع الشخص المُراد تصويره.
اسحب نقطة النهاية لضبط نتيجة القياس.

انقر على

على أقدام الشخص المُراد تصويره وانقر على

لتحديد نقطة البداية.

لالتقاط شاشة القياس.

قياس الطول
للحصول على نتائج أفضل ،حافظ على مسافة  ١.٥-٠.٣متر )حوالي  ٥-١أقدام( بين جهازك والكائن.

١

في شاشة مسطرة القياس ،انقر على الطول.

٢

حدد إطارً ا للكائن في شاشة تحديد المنظر ،وحرِّ ك جهازك ببطء لتحديد موقع المسطح.

٣

أشر بـ

٤

حرك جهازك ببطء بحيث ينتقل

٥

سيعرض جهازك تلقائيًا النتيجة.
اسحب نقطة النهاية لضبط نتيجة القياس.

على الهدف المُراد تصويره وانقر على

لتحديد نقطة البداية.

بمحاذاة حافة الهدف المُراد تصويره .عندما يصل إلى نهاية الحافة ،انقر على

.

قياس المساحة
حاليًا ،يمكن قياس مساحة المستطيلات فقط.

١

على شاشة مسطرة القياس ،انقر على المساحة.

٢

حدد الكائن المراد تصويره في شاشة تحديد المنظر وحرك جهازك ببطء لتحديد موقع المسطح.

٣

عندما يتعرف جهازك على الكائن ،سيظهر إطار .بعد تداخل الإطار مع الكائن ،انقر على

٤

سيعرض جهازك تلقائيًا النتيجة.
اسحب نقطة النهاية لضبط نتيجة القياس.

.

قياس الحجم
•

حاليًا ،يمكن قياس حجم المكعبات فقط.

•

تأكد أن الكائن ليس موضوعًا في مواجهة حائط .تأكد من وجود مسافة مقدرها  ١.٥–١م ) ٥-٣.٣أقدام( بين جهازك
والكائن.
٤٢

الميزات الذكية

١

في شاشة مسطرة القياس ،انقر على الحجم .حدد إطارً ا للكائن في شاشة تحديد المنظر ،وحرِّ ك جهازك ببطء لتحديد موقع المسطح.

٢

أشِ ر بـ

٣

حرك جهازك ببطء بحيث ينتقل

٤

حرِّ ك جهازك لإنشاء إطار للجزء السفلي للكائن .عند تداخل الإطار مع المسطح السفلي ،انقر على

٥

حرِّ ك جهازك لإنشاء إطار للكائن بأكمله .بعد تداخل الإطار مع الكائن ،انقر على

٦

سيعرض جهازك تلقائيًا النتيجة.
اسحب الأطراف لضبط نتيجة القياس.

على طرف الحافة السفلية للكائن ،وانقر على

لتحديد نقطة البداية.

بمحاذاة الحافة الطويلة للكائن .عندما يصل إلى نهاية الحافة ،انقر على

.

.

.

التحكم الذكي
استخدام جهازك كوحدة تحكم عن ُبعد
يستخدم جهازك تقنية الأشعة تحت الحمراء ،مما يتيح لك اقترانه مع الأجهزة المنزلية في تطبيق التحكم الذكي واستخدامه للتحكم عن بُعد
في الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون ،ومكيفات الهواء وأجهزة  ،STBومشغلات  ،DVDوالكاميرات وأجهزة البروجيكتور وصناديق
الشبكة.
إضافة وحدة تحكم عن ُبعد واستخدامها

١

 ،وحدد نوع الجهاز )مثل التلفزيون ،أو مكيف الهواء ،أو  ،STBأو مشغل  ،DVDأو
انتقِل إلى الأدوات < التحكم الذكي <
الكاميرا ،أو جهاز البروجيكتور أو صندوق الشبكة( ،ثم العلامة التجارية.

٢

وجّ ه مستشعر الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي من جهازك في الجهاز المنزلي ،واتبع التعليمات على الشاشة لإضافته إلى
جهاز التحكم عن بُعد.

٣

بعد إضافة الجهاز ،انقر ببساطة على

للتحكم فيه عن بُعد.

إعداد التحكم عن ُبعد

١

انتقِل إلى التحكم الذكي <

٢

اسحب عبر لوحات التحكم عن بُعد لتحديد ما تريد ،والمس الدخول إلى لوحة التحكم عن ُبعد.

٣

وجّ ه مستشعر الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي من الجهاز في مستشعر الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد لجهاز
منزلي ،مع إبقائه على مسافة حوالي  ٥سم .انقر مع الاستمرار على مفتاح على الجهاز الذي تريد برمجته لمدة ثانيتين لبدء تعلم
العملية .اجعل جهازك وجهاز التحكم عن بعد المنزلي ثابتين أثناء العملية.

والمس

.

تمكين أصوات لمس لوحة المفاتيح لوحدة التحكم عن ُبعد أو تعطيلها
انتقِل إلى التحكم الذكي <

< الإعدادات لتمكين أصوات لمس لوحة المفاتيح و /أو الاهتزاز أو تعطيلهما.

تبديل القنوات الصوتية بين الأجهزة
٤٣

الميزات الذكية

التبديل إلى جهاز إخراج مختلف أثناء التشغيل
عند تشغيل موسيقى أو مقاطع فيديو عبر سماعات الأذن الخاصة بك ،يمكنك التبديل بسرعة إلى جهاز آخر دون الاضطرار إلى فصل
سماعات الأذن السلكية الخاصة بك أو قطع اتصال سماعات الأذن البلوتوث الخاصة بك.

١

قم بتمكين البلوتوث على جهازك وتوصيله بسماعات الأذن السلكية أو جهاز البلوتوث الصوتي )مثل سماعات أذن بلوتوث أو مكبر
صوت بلوتوث أو الجهاز المثبت في السيارة(.

٢

بعد الاقتران بنجاح ،سترى بطاقة جهاز إخراج الصوت الحالي هو أو جهاز إدخال/إخراج الصوت الحالي :إذا سحبت لوحة
الإشعارات لأسفل على جهازك .انقر على
حدد الجهاز الذي تريد تبديل الصوت إليه.

في البطاقة لعرض أجهزة إخراج الصوت المتاحة حاليًا.

إذا كان جهازك يدعم سماعات الأذن السلكية بمنفذ ليس من النوع  ،Cفسيتم تبديل قناة إخراج الصوت بجهازك من هذا الجهاز
بشكل افتراضي.
إلى سماعات الأذن السلكية
ٍ

٤٤

الكاميرا والمعرض
تشغيل الكاميرا
تشغيل الكاميرا
هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.
من الشاشة الرئيسية
من الشاشة الرئيسية ،افتح الكاميرا.
من شاشة القفل
عند قفل الشاشة ،ش ّغل الشاشة ،ثم اسحب رمز الكاميرا لأعلى في الزاوية السفلية اليمنى لفتح الكاميرا.
استخدام التصوير السريع
عند التمكين ،فقط اضغط مرتين على زر خفض الصوت لفتح الكاميرا أو التقاط لقطة عندما تكون الشاشة مغلقة أو مقفلة.

١

انتقل إلى الكاميرا <

٢

يُمكنك الآن فتح الكاميرا أو التقاط صورة سريعة دون إلغاء قفل الشاشة.

< صورة سريعة وحدّد فتح الكاميرا أو التقاط صور سريعة.

التقاط الصور
التقاط الصور

٤٥

الكاميرا والمعرض

١

افتح الكاميرا.

٢

يمكنك بعد ذلك:
•

التركيز :انقر على الموقع الذي تريد التركيز عليه.
لضبط التركيز ومقياس الضوء بشكل منفصل ،انقر مطولاً على شاشة تحديد المنظر واسحب الإطار أو الحلقة المعنية إلى
الموقع المطلوب.
بجوار إطار التركيز ،اسحبه لأعلى أو لأسفل.

•

ضبط السطوع :انقر على شاشة تحديد المنظر .عندما يظهر رمز

•

التكبير أو التصغير :على شاشة تحديد المنظر ،ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعد بينهما أو اسحب شريط تمرير التكبير/
التصغير.

•

•

تحديد وضع الكاميرا :اسحب لأعلى ،أو لأسفل ،أو لليسار ،أو لليمين عبر خيارات وضع الكاميرا.
تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله :انقر على

وحدّد

)تلقائي(،

)تشغيل(،

)إيقاف( ،أو

)تشغيل

دائمًا(.
٤٦

الكاميرا والمعرض

إذا حددت

)تلقائي( واكتشفت الكاميرا أنك في بيئة بها إضاءة خافتة ،فستظهر أيقونة الفلاش في شاشة تحديد المنظر

وسيتم تشغيل الفلاش تلقائيًا عند التقاط صورة.
قد لا تتوفر هذه الميزات في بعض الأوضاع على الكاميرا.

٣

انقر على زر الغالق لالتقاط صورة.

استخدام زر التقاط الصور العائم لالتقاط الصور
يمكنك تمكين عرض زر التقاط الصور العائم عند استخدامك للكاميرا .اسحبه إلى أي مكان تريده لالتقاط الصور بسرعة.

١

انتقل إلى الكاميرا <

٢

سيظهر زر التقاط الصور العائم في شاشة تحديد المنظر .يمكن أن تسحبه إلى أي مكان تريده.

٣

انقر على زر التقاط الصور العائم لالتقاط صورة.

 ،ثم م ّكن زر التقاط الصور العائم.

التقاط صور متتابعة
استخدم وضع التقاط الصور المتتابعة لالتقاط سلسلة من الصور في تتابع سريع بحيث يمكنك اختيار أفضل واحدة منها.

١

افتح الكاميرا ،وحدد وضع صورة ،وتأكد من استخدام الكاميرا الخلفية.

٢

أو اضغط مع الاستمرار على أحد زري مستوى الصوت لالتقاط صور متتابعة.
انقر مطولاً على
عند التصوير ،سترى عدا ًدا يشير إلى عدد الصور التي التقطتها حتى الآن.

٣

ارفع إصبعك لإيقاف التصوير.

حدد الصور المتتابعة التي تريد الاحتفاظ بها

١

افتح المعرض .انقر على صورة متتابعة )والتي سيتم تمييزها بـ

٢

اسحب من خلال الصور المتتابعة ،وحدد الصور التي تريد الاحتفاظ بها ،ثم انقر على

لحذف الصور المتتابعة بالكامل ،انقر مطولاً لتحديد الصورة ،ثم انقر على

( ،ثم انقر على

.
واتبع التعليمات على الشاشة.

.

التقاط الصور بوقت محدد
يسمح لك مؤقت الكاميرا بتعيين عد تنازلي حتى تتمكن من الوصول إلى الموضع بعد النقر على زر الغالق.

١

انتقل إلى الكاميرا <

٢

عد إلى شاشة تحديد المنظر وانقر على زر الغالق .سيلتقط جهازك صورة عندما ينتهي العد التنازلي.

< المؤقت ،وحدد ع ًدا تنازليًا.

التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة
التصوير في وضع البورتريه والوضع الليلي ووضع العدسة الواسعة
استخدام وضع البورتريه لالتقاط صور بورتريه
يتيح لك وضع البورتريه تطبيق تأثيرات التجميل والإضاءة على صورك لتصوير صور بورتريه مذهلة.
٤٧

الكاميرا والمعرض

١

افتح الكاميرا وحدد وضع بورتريه.

٢

ضع الهدف المُراد تصويره في إطار ضمن شاشة تحديد المنظر.
لالتقاط صورة ذاتية ،انقر على

٣

.

يمكنك بعد ذلك:
•

تمكين تأثير التجميل :انقر على

واسحب شريط التمرير لضبط إعدادات التجميل .ستضفي القيمة الأكبر تأثيرً ا جماليًا أكثر

وضوحً ا.
لتعطيل تأثير التجميل ،اسحب الإعداد إلى أدنى قيمة له ،أو انقر على

.

وح ِّدد ما تفضله.

•

تعيين تأثير الإضاءة :انقر على

•

تشغيل الفلاش :عند استخدام الكاميرا الأمامية ،انقر على أيقونة الفلاش في الأعلى.
)تلقائي( أو

حدد

)تشغيل دائمًا(.

قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

٤

انقر على

لالتقاط صورة.

التقاط لقطات ليلية
يمنحك الوضع الليلي تفاصيل أكثر حدة وألوا ًنا أكثر إشرا ًقا في الصور ،حتى عند التقاطها في إضاءة خافتة أو في الليل.

١

افتح الكاميرا وحدد وضع ليلي.

٢

إذا كنت تستخدم الكاميرا الخلفية ،فانقر على

٣

ثبِّت جهازك وانقر على زر الغالق.

٤

أبق جهازك ثاب ًتا حتى ينتهي العد التنازلي.
سيضبط جهازك وقت التعريض الضوئي بنا ًء على السطوع المحيطِ .
كذلك يمكنك النقر على زر الغالق لإيقاف العد التنازلي والتقاط الصورة فورً ا.

في شاشة تحديد المنظر لضبط حساسية  ISOأو

لضبط سرعة الغالق.

استخدام الكاميرا الأمامية لالتقاط صور بورتريه ليلية
لالتقاط صورة ذاتية ليلاً أو عند عدم وجود إضاءة كافية ،يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية في الوضع الليلي.
في البيئات ذات الإضاءة الخافتة ،يمكنك تشغيل الفلاش للحصول على صورة مضيئة لوجهك.

١
٢

افتح الكاميرا وحدد وضع ليلي.
انقر على
•

للتبديل إلى الكاميرا الأمامية .يمكنك بعد ذلك:

النقر على أيقونة الفلاش في الجزء العلوي وحدد

)تلقائي( أو

)تشغيل دائمًا( لتشغيل الفلاش في الإضاءة

المنخفضة.
•

٣

انقر على

واضبط مستوى التجميل.

ثبّت جهازك وانقر على زر الغالق.

٤٨

الكاميرا والمعرض

التقاط الصور بالعدسة الواسعة
يسمح لك وضع العدسة الواسعة بتصوير الصور حيث تكون الخلفية ضبابية بينما يظل التركيز على الهدف المُراد تصويره ليصبح أكثر
وضوحً ا.

١

افتح الكاميرا وحدد وضع عدسة واسعة.

٢

انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه .للحصول على أفضل النتائج ،يجب أن يكون جهازك على بُعد مترين )حوالي  ٧أقدام( من
الهدف المُراد تصويره.

٣

في شاشة تحديد المنظر واسحب شريط التمرير لضبط إعدادات العدسة الواسعة .س ُتنشئ القيمة الأصغر حجمًا للعدسة
انقر على
الواسعة المزيد من الخلفية الضبابية.

٤

انقر على زر الغالق لالتقاط صورة.

تصوير مقاطع فيديو في وضع العدسة الواسعة
يسمح لك وضع العدسة الواسعة بتصوير مقاطع فيديو حيث تكون فيها الخلفية ضبابية بينما يظل التركيز على الكائن ليصبح أكثر
وضوحً ا.

١

افتح الكاميرا وحدد وضع عدسة واسعة.

٢

انقر على

٣

في شاشة تحديد المنظر واسحب شريط التمرير لضبط إعدادات العدسة
انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه .انقر على
الواسعة .س ُتنشئ القيمة الأصغر حجمًا للعدسة الواسعة المزيد من الخلفية الضبابية.

٤

انقر على زر الغالق لبدء التسجيل .عند التسجيل ،انقر على شاشة تحديد المنظر لضبط التركيز.

للتبديل إلى وضع الفيديو.

تحرير ضبابية الخلفية في صور وضع العدسة الواسعة
يمكنك ضبط التركيز وضبابية الخلفية بعد التقاطك صورة في وضع العدسة الواسعة.

١

انتقل إلى المعرض < الألبومات < الكاميرا.

٢

انقر على صورة تم وضع علامة

٣

انقر على الصورة لضبط التركيز .اسحب شريط التمرير الموجود في الأسفل لضبط العدسة الواسعة.

 ،عليها ثم انقر على

في الجزء العلوي من الصورة.

٤

انقر على

لحفظ الإعدادات.

٥

انقر على

لحفظ الصورة التي تم تعديلها كصورة جديدة .لا تسمح الصورة الجديدة بتعديل الخلفية الضبابية.

التصوير الذكي
التقاط صور بمظهر احترافي باستخدام وضع التصوير الذكي
وضع التصوير الذكي هو ميزة مثبتة مسب ًقا بالكاميرا تساعدك في التقاط صور أفضل من خلال التعرف الذكي على الأجسام وال َمشاهد
وتحسين إعدادات الكاميرا وف ًقا لذلك.
يتمتع وضع التصوير الذكي بقدرة التعرف على مختلف المشاهد ،مثل المسارح والشواطئ والسماء الزرقاء والخضرة بالإضافة إلى
النص .يعمل فقط عند استخدام الكاميرا الخلفية.
٤٩

الكاميرا والمعرض

١

افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢

تأكد من تشغيل

٣

قم بإحاطة الهدف بإطار في شاشة تحديد المنظر .بمجرد أن تحدد الكاميرا ما تقوم بتصويره ،فسيوصي تلقائيًا بوضع )مثل بورتريه
أو خضرة أو نص(.

٤

.

لتعطيل الوضع الذي تم اقتراحه ،انقر على

بجانب نص الوضع أو أوقف تشغيل

.

استخدام وضع القمر

١

افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢

انقر على

٣

وجّ ه الكاميرا تجاه القمر وباعد أصابعك على شاشة تحديد المنظر لضبط التكبير إلى  ١٠xأو أكثر.
عندما يكتشف جهازك القمر ،سيدخل الهاتف تلقائيًا في وضع قمر.

٤

انقر على

لضمان تمكين التصوير الذكي.

لالتقاط صورة.

يمكن لوضع قمر التعرف على القمر إذا كان على الأقل في مرحلة نصف الاكتمال .قد لا يتم تشغيل وضع قمر إذا كان القمر
م ً
ُحاطا بالسحب.

تكبير/تصغير لالتقاط صور
التقاط الصور بزاوية عريضة أو بعيدة البؤرة
تتيح لك إمكانيات التكبير/التصغير الخاصة بكاميرا جهازك التقاط المزيد من المشهد أو مشاهد بعيدة.
التقاط الصور بزاوية عريضة

١

افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢

تأكد من أن

٣

وجّ ه الكاميرا نحو الكائن الذي تريد التقاط صورة له .ستقوم الكاميرا تلقائيًا باقتراح وضع زاوية عريضة للغايةعند اكتشاف مبنى.
انقر على واسعة للحصول على زاوية رؤية أعرض.
كما يمكنك سحب شريط تمرير التكبير/التصغير في شاشة تحديد المنظر ،أو وضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو المباعدة بينهما
لضبط مستوى التكبير/التصغير .ستؤدي القيمة الأصغر إلى زاوية رؤية أعرض.

٤

انقر على

قيد التمكين.

لالتقاط صورة.

التبديل تلقائ ًيا إلى زاوية عريضة عند التقاط صور ذاتية بالكاميرا الأمامية
عندما تكتشف الكاميرا الأمامية لجهازك عدة أشخاص في الإطار ،فإنها ستتحول تلقائيًا إلى الزاوية العريضة لاستيعاب المزيد من
الأشخاص في صورتك.

١

افتح الكاميرا ،وحدد وضع صورة أو بورتريه ثم انقر على

٢

بعد تبديل جهازك من الاتجاه العمودي إلى الاتجاه الأفقي ،ستتحول الكاميرا تلقائيًا إلى وضع الزاوية العريضة .عندما يكون هناك
ثلاثة أشخاص أو أكثر في شاشة تحديد المنظر ،ستتحول الكاميرا تلقائيًا إلى الزاوية الأعرض في وضع الزاوية العريضة.
كما يمكنك سحب شريط تمرير التكبير/التصغير في شاشة تحديد المنظر للتبديل يدويًا بين مستويات التكبير/التصغير.

للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

٥٠

الكاميرا والمعرض

٣

انقر على

لالتقاط صورة.

التقاط الصور من مكان بعيد

١

افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢

وجّ ه الكاميرا نحو الكائن البيعيد الذي تريد التقاط صورة له .اسحب شريط تمرير التكبير/التصغير أو ضع إصبعين وضمهما لبعضهما
أو باعد بينهما لضبط مستوى التكبير/التصغير.
عند تعيين مستوى التكبير/التصغير بمعدل  ١٥مرة أو أكثر ،يتم عرض معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر لمساعدتك في ضبط
التركيز.
قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

٣

في شاشة تحديد المنظر ،انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه .عندما تكون الكاميرا في وضع التركيز ،انقر على

.

ماكرو
استخدام وضع الصورة القريبة
يسهل وضع الصورة القريبة التقاط لقطات مقربة للأجسام الصغيرة ،مثل قطرات الندى وأوراق الشجر ،وكذلك الأجسام اليومية الأخرى،
لإظهار التفاصيل بسهولة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

١

افتح الكاميرا وتأكد من تمكين

٢

ضع الكائن الذي تريد تصويره ضمن شاشة تحديد المنظر واقترب منه .عندما تكون المسافة مناسبة ،ستقوم الكاميرا بالتحديد
والتركيز تلقائيًا ،وستظهر شاشة صورة قريبة.

٣

انقر على

.

لالتقاط صورة.

التقاط صور بانورامية
التقاط صور بانورامية
أضف اتساعًا للمناظر الطبيعية أو الصور الجماعية باستخدام ميزة صور البانوراما .تلتقط الكاميرا صورً ا متعددة للكائنات في مجال
الرؤية وتجمعها معًا في صورة بانورامية واحدة.
استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور بانورامية
يجمع وضع بانوراما لقطات متعددة في صورة بانورامية سلسة .ما عليك سوى تحريك الكاميرا أثناء التصوير وستتولى الكاميرا باقي
الأمر.

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع بانوراما.

٢

انقر على

٣

وجّ ه الكاميرا عند نقطة البداية ،ثم انقر على
بالسهم في خط الوسط عند التقاط الصورة.

وقم بتعيين وضع اتجاه الدوران.
لبدء التصوير .حرك الكاميرا في اتجاه السهم المعروض على الشاشة .احتفظ
٥١

الكاميرا والمعرض

٤

انقر على

عندما تنتهي.

استخدام الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية بانورامية

١

في وضع بانوراما ،انقر على
انقر على

للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

واسحب شريط التمرير لضبط تأثير الجمال .ستنتج القيمة الأكبر تأثيرً ا جماليًا أكثر وضوحً ا.

٢

وجّ ه الكاميرا إلى مركز التصوير ،ثم انقر على

٣

أدر الكاميرا إلى اليسار واليمين ببطء حسب التعليمات .عندما يتداخل الإطاران على شاشة تحديد المنظر ،ستلتقط الكاميرا الصورتين
الثانية والأخيرة تلقائيًا.

لالتقاط الصورة الأولى.

بعد التقاط الصور الثلاث ،تقوم الكاميرا تلقائيًا بدمجها في صورة بانورامية.

التقاط صور أسود وأبيض
التقاط صور باللونين الأسود والأبيض
يزيل التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود من تشوه الألوان لمساعدتك على التركيز بشكل أكبر على الشكل والهيئة والبنية.

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع أبيض وأسود.

٢

حدد أحد الأوضاع التالية بنا ًء على هدف التصوير ومشهدك:

٣

•

عادي :هذا الوضع يناسب جميع أنواع موضوعات التصوير.

•

عدسة واسعة :هذا الوضع يطمس الخلفية ويزيد من التركيز على موضوع التصوير.

•

بورتريه :هذا الوضع يطمس الخلفية ويسمح لك بضبط تأثير التجميل.

•

احترافي :يسمح لك هذا الوضع بضبط إعدادات الكاميرا ،بما في ذلك وضع القياس والحساسية وسرعة الغالق.

انقر على

لالتقاط صورة.

عدسة الواقع المعزز
استخدام عدسة الواقع المعزز لالتقاط صور رائعة
استخدم  Qmojiثلاثية الأبعاد لإنشاء  Qmojisالخاصة بك

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيدوحدد وضع الواقع المعزز وانقر على .3D Qmoji

٢

ّ
ويمثل تعبيرات وجهك بالتبعية.
حدد  Qmojiمتحرك .بعد ذلك سوف يحاكيك Qmoji
انقر على

لتمكين الخلفية أو تعطيلها.

٣

انقر على

لتمكين وضع  ،GIFثم انظر مباشر ًة نحو الكاميرا الأمامية.

٤

انقر مطولاً على

٥

بعد اكتمال التسجيل ،أضف نصًا أو احفظ  Qmojiمباشر ًة .سيتم حفظ  Qmojiفي المعرض بتنسيق .GIF

لتبدأ التسجيل.

٥٢

الكاميرا والمعرض

استخدام  Qmojiثلاثية الأبعاد لتسجيل الفيديوهات

١

في وضع الواقع المعزز انقر على  ،3D Qmojiوحدد  Qmojiمتحرك.
انقر على

لتمكين الخلفية أو تعطيلها.

٢

انقر على

لتعطيل وضع  ،GIFثم انظر مباشر ًة نحو الكاميرا الأمامية.

٣

انقر على

لبدء التسجيل.

٤

انقر على

لإنهاء التسجيل.

تصوير الإضاءة
استخدام تصوير الإضاءة لالتقاط آثار أضواء السيارات
يساعدك تصوير الإضاءة في التقاط آثار أضواء السيارات بتمكين الغالق من البقاء مفتوحً ا لمدة أطول .لا يتضمن ذلك ضبط العدسة
الواسعة والغالق يدويًا.
فقط اختر من الخيارات المتاحة بنا ًء على أهداف التصوير وظروف الإضاءة .لتقليل اهتزاز الكاميرا ،يُوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم
لجعل جهازك ثاب ًتا.
التقاط آثار أضواء السيارات في وضع آثار حركة المرور
يسمح لك وضع آثار حركة المرور بإنشاء صورً ا واقعية لآثار أضواء السيارات في الليل.

١

انتقِل إلى الكاميرا < المزيد < تصوير الإضاءة وحدد آثار أضواء السيارات.

٢

اعثر على الموقع ،الذي سيمكنك من رؤية آثار أضواء السيارات من مسافة بعيدة .تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة لا تتجه
مباشرة إلى الكاميرا ،لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تعريض الصورة ضوئيًا.

٣

انقر على

٤

ً
مضبوطا ،انقر على
عندما يكون التعريض الضوئي

لبدء التصوير .انظر نحو اللقطة في شاشة تحديد المنظر.
لإنهاء التصوير.

التقاط رسومات مضيئة في وضع الكتابات الضوئية
تسمح لك الكتابات الضوئية بإنشاء أنماط أو كتابة كلمات عن طريق تحريك مصدر الإضاءة أمام الكاميرا.

١

في وضعتصوير الإضاءة ،حدد كتابات ضوئية.

٢

في البيئة مظلمة دون تشويش مصادر الإضاءة ،حرّ ك مصدر إضاءة ساطع الخاص بلون مناسب ،مثل شعلة صغيرة أو عصا
متوهجة ،أمام الكاميرا .تجنب حركات الأجسام المبالغ فيها فقد يؤثر ذلك على نتائج التصوير.

٣

انقر على

٤

ً
مضبوطا ،انقر على
عندما يكون التعريض الضوئي

لبدء التصوير .انظر نحو اللقطة في شاشة تحديد المنظر.
لإنهاء التصوير.

التقاط الأنهار والشلالات باستخدام وضع حركة المياه
يسمح لك وضع حركة المياه بالتقاط صور سلسلة للشلالات والأنهار.
٥٣

الكاميرا والمعرض

١

في وضعتصوير الإضاءة ،حدد حركة المياه.

٢

تعمل هذه الميزة بشكل أفضل عند التقاط صور لمجرى مائي أو شلال حيث يتدفق الماء بغزارة.

٣

انقر على

٤

ً
مضبوطا ،انقر على
عندما يكون التعريض الضوئي

لبدء التصوير .انظر نحو اللقطة في شاشة تحديد المنظر.
لإنهاء التصوير.

التقاط جمال النجوم في وضع آثار أضواء النجوم
يسمح لك وضع آثار أضواء النجوم باستخدام الكاميرا لالتقاط حركة النجوم في السماء ليلاً.

١

في وضعتصوير الإضاءة ،حدد آثار أضواء النجوم.

٢

خال من العوائق.
خال من التلوث الضوئي ذا منظر للسماء ٍ
للحصول على أفضل النتائج ،اختر ليلة صافية في مكان ٍ

٣

انقر على

٤

ً
مضبوطا ،انقر على
عندما يكون التعريض الضوئي

لبدء التصوير .انظر نحو اللقطة في شاشة تحديد المنظر.
لإنهاء التصوير.

التقاط الصور بتقنية HDR
استخدام  HDRلالتقاط الصور
عال ،يمكن أن يساعدك وضع المدى الديناميكي العالي ) (HDRعلى تحسين
عند التقاط الصور مع الإضاءة الخلفية أو تباين إضاءة ٍ
تأثيرات الإضاءة والظلال في صورك ،مما يمنح صورك تفاصيل أكثر وضوحً ا.

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيدوحدد وضع .HDR

٢

ثبت جهازك.

٣

انقر على

لالتقاط صورة.

صور متحركة
التقاط صور متحركة لبث الحياة في الصور
عندما تريد التقاط لحظة تستحق التقاط صورة لها ،ولكنك لست متأك ًدا من وقت النقر على زر الغالق ،يمكنك استخدام ميزة الصور
المتحركة.
تلتقط الصورة المتحركة الأصوات والصور بدقة  ٤Kقبل وبعد النقر على زر الغالق ،وتسمح لك بتحديد أفضل لقطة وحفظها كصورة
منفصلة .يمكنك أيضًا حفظ صورة متحركة كملف  GIFأو فيديو.
التقاط صور متحركة

١

افتح الكاميرا وحدد وضع صورة.

٢

انقر على

للدخول في وضع الصور المتحركة.

٣

انقر على

لالتقاط صورة.
٥٤
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تشغيل صور متحركة
يتم حفظ الصور المتحركة بتنسيق  JPGفي المعرض.
انتقل إلى المعرض < الألبومات < الكاميرا ،وانقر على صورة متحركة ،ثم انقر على

أعلى الصورة لعرضها.

ستتوقف الصورة المتحركة تلقائيًا بعد التشغيل الكامل .كما يمكنك النقر على الشاشة لإيقاف التشغيل.
مشاركة الصور المتحركة
يمكنك مشاركة الصور المتحركة مع أجهزة هواوي أو  Honorباستخدام طرق متعددة ،مثل اتصال  Wi-Fiالمباشر أو البلوتوث أو
.Huawei Share
انتقل إلى المعرض < الألبومات < الكاميرا ،وانقر مطولاً لتحديد الصور المتحركة التي تريد مشاركاتها ،ثم انقر على

لمشاركتها.

في حالة مشاركة الصور المتحركة مع تطبيقات الطرف الثالث أو أجهزة غير متوافقة ،س ُتعرض الصور المتحركة كصور ثابتة.
حفظ صورة متحركة كملف  GIFأو فيديو
لحفظ صورة متحركة كملف  GIFأو فيديو ،انقر على الصورة المتحركة في الألبوم ،وانقر على

 ،ثم حدد حفظ كفيديو أو حفظ

كصورة متحركة .GIF

إضافة الملصقات إلى الصور
إضافة ملصقات إلى الصور
أضف ملص ًقا ،مثل الوقت أو الطقس أو الحالة المزاجية أو الطعام ،لإضفاء نكهة على صورك.

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع الملصقات.
إذا لم يكن خيار الملصقات موجو ًدا ،فانقر على

 ،ثم ّ
نزل الملصقات.

٢

انقر على

٣

اسحب الملصق لتغيير موضعه .كما يمكنك تعديل النص لبعض أنواع الملصقات.

٤

انقر على

وحدد أحد الملصقات .سيتم عرض الملصق المحدد في شاشة تحديد المنظر.

لالتقاط صورة.

وضع تصوير المستندات
استخدام وضع تصوير المستندات لتسوية الصور
دائمًا ما تعاني الصور الملتقطة بزاوية من مشكلة في الرؤية .في حالة عدم قدرتك على التقاط صورة لملف بتركيز وتفاصيل حادة بشكل
مثالي ،استخدم وضع تصوير المستندات.
ستقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط الصور المائلة الملتقطة في وضع تصوير المستندات وإزالة الظلال منها.
التقاط الصور في وضع تصوير المستندات

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع تصوير المستندات.
٥٥

الكاميرا والمعرض

 ،ثم ّ
نزل تصوير المستندات.

إذا لم يكن خيار تصوير المستندات موجو ًدا في المزيد ،فانقر على

٢

حدد شكل المستند الذي تريد تصويره داخل شاشة تحديد المنظر ،ثم انقر على

٣

ستتعرف الكاميرا تلقائيًا على الجزء المحتوي على النص ضمن شاشة تحديد المنظر وتقوم بإمالة الصورة وإزالة ظلالها.

.

ضبط الجزء المحتوي على النص
إذا وجدت تصحيح إمالة الصورة غير مرضيًا بالنسبة لك ،فبإمكانك أيضًا ضبط الجزء المحتوي على النص يدويًا.
هذا فقط متاح للصور الملتقطة في وضع تصوير المستندات.

١

انتقل إلى المعرض < الألبومات < الكاميرا ،ثم انقر على الصورة التي تود ضبطها.

٢

انقر على

٣

اسحب الزوايا الأربع لتخصيص منطقة التصحيح .ثم انقر على

في أعلى الصورة.
 .سيعيد جهازك تشكيل الصورة كصورة مسطحة ومستطيلة.

التقاط صور عالية الدقة
التقاط صور عالية الدقة
التقط صور عالية الدقة إذا كنت تريد طباعتها أو عرضها على شاشة كبيرة.

١
٢

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع دقة عالية.
انقر على

عندما تقوم بتصوير أهداف ثابتة أو مشهد في إضاءة جيدة ،حدد
وق ًتا أطول .حافظ على ثبات جهازك عند التقاط الصورة.

•

لالتقاط صورة عالية الدقة بسرعة ،حدد

•

٣
٤

وحدد

أو

.
لالتقاط صور عالية الدقة .قد يستغرق التقاط الصورة

.

حدد شكل الهدف داخل شاشة تحديد المنظر ،ثم انقر على المكان الذي تريد التركيز عليه.
لا يسمح لك دقة عالية بالتكبير أو التصغير أو ضبط أبعاد الصورة.
انقر على

لالتقاط صورة.

•

إذا لم يكن لدى جهازك هذا الخيار ،فهذا يشير إلى أن هذه الميزة غير مدعومة.

•

قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

الوضع الاحترافي
استخدام الوضع الاحترافي لالتقاط الصور مثل المحترفين
يتيح لك الوضع الاحترافي ضبط الصور ومقاطع الفيديو ويمنحك التحكم الكامل في حساسية  ISOووضع التركيز والمزيد من ذلك عند
التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.
٥٦
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استخدام وضع التصوير الاحترافي لالتقاط صور

١

افتح الكاميرا وحدد وضع احترافي.

٢

يمكنك بعد ذلك:
•

ضبط وضع مقياس الضوء :انقر على  ،Mوحدد وضع مقياس الضوء.
وضع مقياس الضوء
المصفوفة

المركز

الوصف
يقوم بقياس الضوء في الإطار الكامل .قابل للتطبيق عند تصوير المناظر
الطبيعية.
يُولي المزيد من التأكيد على مستويات الإضاءة في مركز الشاشة .قابل
للتطبيق عند تصوير البورتريهات.

٥٧

الكاميرا والمعرض

الوصف

وضع مقياس الضوء

يركز على الإضاءة في منطقة صغيرة من الشاشة ،مثل عيون الشخص

نقطة التركيز
•

المُراد تصويره.

ضبط حساسية  :ISOانقر على  ISOواسحب شريط التمرير.
في ظروف الإضاءة المنخفضة ،يُوصى بزيادة حساسية  .ISOفي بيئات الإضاءة الجيدة ،قم بتقليل حساسية  ISOلتجنب
تشويش الصورة.

•

ضبط سرعة الغالق :انقر على  Sواسحب شريط التمرير.
تؤثر سرعة الغالق على كمية الضوء المسموح بدخولها إلى عدسة الكاميرا .عندما تقوم بتصوير مشاهد ثابتة أو بورتريهات،
يُوصى بتقليل سرعة الغالق .عندما تقوم بتصوير مشاهد أو أجسام متحركة ،يُوصى بزيادة سرعة الغالق.

•

ضبط مقدار التعريض الضوئي  :EVانقر على  EVواسحب شريط التمرير.
قم بزيادة قيمة  EVفي ظروف الإضاءة المنخفضة وخفض قيمة  EVفي بيئات الإضاءة الجيدة.

•

•

ضبط التركيز :انقر على  ،AFوحدد وضع التركيز.
وضع التركيز

الوصف

)AF-Sأحادي(

قابل للتطبيق على الأجسام الثابتة.

)AF-Cمستمر(

قابل للتطبيق على الأجسام المتحركة.

)MFيدوي(

انقر على هدف التصوير الذي تريد التركيز عليه.

ضبط اللون غير الحقيقي :انقر على  ،WBوحدد وضعًا.
عند التقاط الصور في ضوء الشمس الساطع ،حدد
انقر على

•

 .في بيئات الإضاءة المنخفضة ،حدد

.

لضبط درجة حرارة الألوان.

حدد تنسيق وحدة التخزين :يمكنك حفظ الصورة بتنسيق  JPGأو  .RAWيسجل تنسيق  RAWمزي ًدا من التفاصيل ويمنحك
مجموعة واسعة من خيارات المعالجة اللاحقة .يشغل تنسيق  ،JPGالذي يمكن أن يكون عالي الدقة أو على الوضع
ً
مقارنة بتنسيق .RAW
الافتراضي ،مساحة تخزين أقل
انقر على

لتحديد تنسيق وحدة التخزين.

في حالة اختيارك تنسيق  ،RAWسيتم حفظ الصور بتنسيق  RAWوالتنسيق العادي .سيتم حفظ الصور بتنسيق  RAWفي
ألبوم صور  RAWفي المعرض.
•

٣

تمكين الإضاءة المساعدة للتركيز التلقائي ) :(AFلتحسين التركيز في بيئات الإضاءة المنخفضة ،انقر على

.

انقر على زر الغالق لالتقاط صورة.
في وضع التصوير الاحترافي ،سيتسبب أحيا ًنا تغيير أحد الإعدادات المُح َّددة في تغيير الإعدادات الأخرى أيضًا .قم بضبطها بنا ًء
على متطلباتك الفعلية.

استخدام وضع التصوير الاحترافي لتسجيل مقاطع الفيديو

١

في وضع احترافي ،انقر على
•

للتبديل إلى وضع الفيديو .يمكنك بعد ذلك:

ضبط وضع مقياس الضوء :انقر على  ،Mوحدد وضع مقياس الضوء.

٥٨

الكاميرا والمعرض

وضع مقياس الضوء
المصفوفة

يقوم بقياس الضوء في الإطار الكامل .قابل للتطبيق عند تصوير المناظر
الطبيعية.
يُولي المزيد من التأكيد على مستويات الإضاءة في مركز الشاشة .قابل

المركز

للتطبيق عند تصوير البورتريهات.

نقطة التركيز
•

الوصف

يركز على الإضاءة في منطقة صغيرة من الشاشة ،مثل عيون الشخص
المُراد تصويره.

ضبط حساسية  :ISOانقر على  ISOواسحب شريط التمرير.
في ظروف الإضاءة المنخفضة ،يُوصى بزيادة حساسية  .ISOفي بيئات الإضاءة الجيدة ،قم بتقليل حساسية  ISOلتجنب
تشويش الصورة.

•

ضبط سرعة الغالق :انقر على  Sواسحب شريط التمرير.
تؤثر سرعة الغالق على كمية الضوء المسموح بدخولها إلى عدسة الكاميرا .عندما تقوم بتصوير مشاهد ثابتة أو بورتريهات،
يُوصى بتقليل سرعة الغالق .عندما تقوم بتصوير مشاهد أو أجسام متحركة ،يُوصى بزيادة سرعة الغالق.

•

ضبط مقدار التعريض الضوئي  :EVانقر على  EVواسحب شريط التمرير.
قم بزيادة قيمة  EVفي ظروف الإضاءة المنخفضة وخفض قيمة  EVفي بيئات الإضاءة الجيدة.

•

•

ضبط التركيز :انقر على  ،AFوحدد وضع التركيز.
وضع التركيز

الوصف

)AF-Sأحادي(

قابل للتطبيق على الأجسام الثابتة.

)AF-Cمستمر(

قابل للتطبيق على الأجسام المتحركة.

)MFيدوي(

انقر على هدف التصوير الذي تريد التركيز عليه.

ضبط اللون غير الحقيقي :انقر على  ،WBوحدد وضعًا.
عند التقاط الصور في ضوء الشمس الساطع ،حدد
انقر على

٢

انقر على

 .في بيئات الإضاءة المنخفضة ،حدد

.

لضبط درجة حرارة الألوان.
لبدء التسجيل.

في وضع التصوير الاحترافي ،سيتسبب أحيا ًنا تغيير أحد الإعدادات المُح َّددة في تغيير الإعدادات الأخرى أيضًا .قم بضبطها بنا ًء
على متطلباتك الفعلية.

تسجيل مقاطع الفيديو
تسجيل مقاطع فيديو

١

افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٢

ضبط الإعدادات التالية:
•

التكبير أو التصغير :ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على شاشة تحديد المنظر أو باعد بينهما أو اسحب شريط التكبير/
التصغير.

•

التركيز :انقر على الموقع الذي تريد التركيز عليه .انقر مطولاً على شاشة تحديد المنظر لقفل التعريض الضوئي والتركيز.
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•

تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله :انقر على

لإبقاء الفلاش مُش َّغلاً ،أو

 ،ثم انقر على

عند استخدام الكاميرا الأمامية لتسجيل مقاطع فيديو ،يمكنك تعيين الفلاش على

لإيقاف تشغيله.

)قيد التشغيل دائمًا( عند وجود إضاءة غير

كافية .حينها ،ستقوم الكاميرا بزيادة سطوع الشاشة لإضاءة وجه الهدف.
واسحب شريط التمرير لضبط إعدادات التجميل.

•

ضبط تأثير التجميل :انقر على

•

ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار :انتقل إلى

< دقة الفيديو وحدد الدقة المطلوبة .ينتج عن الدقة الأعلى فيديو عالي الجودة

بملف حجمه أكبر.
انقر على معدل الإطار لتحديد معدل الإطار.
•

تحديد تنسيق فيديو يحافظ على مساحة التخزين :انقر على

وم ِّكن تنسيق الفيديو الأمثل.

عند تمكين هذه الميزة ،سيستخدم جهازك تنسيق فيديو يشغل مساحة تخزين أقل .ومع ذلك ،فقد يؤدي هذا الأمر إلى تعذر تشغيل
الفيديو على أجهزة أخرى .يُرجى توخي الحذر عند تحديد هذا الخيار.
لا تدعم كل الأجهزة هذه الميزات.

٣

انقر على

لبدء التسجيل.

أثناء التسجيل ،انقر مطولاً على

٤

أو

انقر على

لالتقاط صورة أثناء التسجيل.

انقر على

لإيقاف التسجيل مؤق ًتا ،و

للتكبير أو التصغير بسلاسة.

لإنهاء التسجيل.

استخدام تأثيرات الأفلام المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتسجيل مقاطع الفيديو
استخدم تأثيرات الأفلام المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بك دون الحاجة إلى المعالجة اللاحقة.

١

افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٢

قم بالتبديل إلى الكاميرا الخلفية ،وانقر على

 ،وحدد تأثيرً ا خاصًا.

٣

انتقل إلى

< دقة الفيديو وحدد  ٢١:٩لإضفاء سمة سينمائية على الفيديو الخاص بك.

٤

انقر على

لبدء التسجيل.

أثناء التسجيل ،انقر على

٥

انقر على

لالتقاط صورة بالتأثير الخاص المحدد.

لإنهاء التسجيل.

تصوير مقاطع فيديو  4Kبدقة فائقة
يدعم جهازك تسجيل الفيديو  4Kفائقة الدقة )دقة فائقة(.

١

افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٢

< دقة الفيديو وحدد ].٤K [٩:١٦
انتقِل إلى
ّ
وضع التجميل وعوامل التصفية والتأثيرات الخاصة لا تدعم التسجيل بتقنية  ،4Kوسوف تتعطل تلقائيًا حين تحدد دقة .4K
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٣

ارجع إلى شاشة فيديو وانقر على

لتسجيل مقطع فيديو.

سينتج عن الدقة العالية فيديو بجودة أعلى ،ولكنه سيشغل أيضًا مساحة تخزين أكبر.
تمكين مستوى الصوت لضبطه باستخدام مستوى التكبير/التصغير
عندما تقوم بتصوير فيديو ،يمكن لجهازك التركيز على صوت الهدف الذي تقوم بتصويره ،بحيث يرتفع الصوت أثناء التكبير.
على سبيل المثال ،إذا كنت تقوم بتسجيل طفل يغني على المسرح ،فسيصبح صوت الطفل أكثر وضوحً ا أثناء تكبير الطفل.

١

افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٢

عند استخدام الكاميرا الخلفية ،وجّ ه الكاميرا نحو الهدف الذي تريد تسجيله.

٣

لبدء التسجيل .قم بتكبير هدف التصوير من خلال المباعدة بين إصبعيك على شاشة تحديد المنظر أو سحب شريط
انقر على
التكبير/التصغير لأعلى.
عندما تقوم الكاميرا بالتكبير ،سيصبح الصوت المُسجل أكثر وضوحً ا.

٤

انقر على

لإنهاء التسجيل.

لقطة تتبع
التقاط لقطات التتبع
يسمح وضع لقطات التتبع للكاميرا بتتبع الأهداف التي يتم تسجيلها حتى تظل في منتصف شاشة تحديد المنظر.

١

افتح الكاميرا وحدد وضع فيديو.

٢

انقر على

٣

حدد شكل الهدف داخل شاشة تحديد المنظر .سيحدد جهازك تلقائيًا الأهداف القابلة للتتبع ويعرض أيقونة

لتأكيد تمكين لقطة التتبع.
حولها .انقر على أحد

لبدء تتبع الهدف.
أيقونات
تدعم لقطات التتبع الأشخاص والقطط والكلاب .يمكن تتبع ثلاثة أهداف بحد أقصى على نفس شاشة تحديد المنظر.

٤

٥

لبدء التسجيل .أثناء التسجيل ،تقوم الكاميرا تلقائيًا بالتكبير أو التصغير بمحاذاة الهدف المتعقب بحيث يظل الهدف في
انقر على
منتصف شاشة تحديد المنظر.
يمكنك أيضًا النقر على الأهداف الأخرى القابلة للتتبع في شاشة تحديد المنظر لبدء تعقبها.
انقر على

للإيقاف مؤق ًتا ،و

لإنهاء التسجيل.

تسجيل بالحركة البطيئة
تصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة
استخدم وضع الحركة البطيئة لالتقاط اللحظات العابرة بالتفصيل .اضبط سرعة الحركة البطيئة بنا ًء على مدى بطء ظهور لقطاتك الذي
تريده.
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•

الحركة البطيئة للغاية بمقدار  :١٢٨xتبطئ الكاميرا الوقت بمقدار  .١٢٨xهذا الوضع مناسب لتصوير الحركات ذات السرعة الفائقة،
مثل رفرفة أجنحة الحشرات الطائرة وضربات البرق.

•

الحركة البطيئة للغاية بمقدار  :٣٢xعندما تكتشف الكاميرا جسم متحرك في شاشة تحديد المنظر ،ستقوم بتسجيل فيديو بالحركة البطيئة
للغاية .هذا الوضع مناسب لتصوير الحركات السريعة ،مثل فرقعة الفقاعات أو تناثر الماء.

•

الحركة البطيئة للغاية بمقدار  ٤xأو  :٨xيمكنك تخصيص مدة التصوير كلها وطول جزء الحركة البطيئة .هذا الوضع مناسب لتصوير
تفاصيل الحركات السريعة ،مثل الغوص تحت الماء وركل كرة قدم.

تصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة بمقدار ١٢٨x

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع حركة بطيئة.

٢

انقر على

٣

لبدء التسجيل .عندما تكتشف الكاميرا جسم متحرك في شاشة تحديد
حدد شكل الهدف داخل شاشة تحديد المنظر ،ثم انقر على
المنظر ،ستقوم بتسجيل فيديو بالحركة البطيئة للغاية بمقدار .١٢٨x

 ،وحدد  ،128Xوتأكد من تمكين اكتشاف الحركة )يجب عرض

لتسجيل فيديو يدويًا ،انقر على

لتعطيل اكتشاف الحركة ،ثم انقر على

في أعلى الشاشة(.

لبدء التسجيل.

تصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة بمعدل  ×٣٢أسرع

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع حركة بطيئة.

٢

تأكد بأن السرعة هي  32Xوتأكد من تمكين اكتشاف الحركة )يُفترض أن يتم عرض

٣

حدد شكل الهدف داخل شاشة تحديد المنظر ،ثم انقر على
المنظر ،ستقوم بتسجيل فيديو ملحمي بالحركة البطيئة للغاية.

لتسجيل فيديو يدويًا ،انقر على

في أعلى الشاشة(.

لبدء التسجيل .عندما تكتشف الكاميرا جسمًا متحر ًكا في شاشة تحديد

لتعطيل اكتشاف الحركة ،ثم انقر على

لبدء التسجيل.

تصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع حركة بطيئة.

٢

وحدد  ٤xأو .٨x
انقر على
لا يتوفر خيار  ٨xفي بعض الأجهزة.

٣

انقر على

لبدء التسجيل.

٤

انقر على

لإنهاء التسجيل.

تصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة باستخدام الكاميرا الأمامية
يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية لالتقاط مقاطع فيديو ذاتية بالحركة البطيئة مثل شعرك المتطاير بسبب الرياح.

١
٢

انتقل إلى الكاميرا < المزيد ،وحدد وضع حركة بطيئة ثم انقر على
انقر على

للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.

وحدّد سرعة.
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٣

انقر على

لبدء التسجيل.

٤

انقر على

لإنهاء التسجيل.

ضبط جزء الحركة البطيئة في الفيديو بالحركة البطيئة
لا يمكن ضبط طول جزء الحركة البطيئة في الفيديو بالحركة البطيئة.
هذه الميزة متوفرة فقط في مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة التي يتم تسجيلها بمقدار  ٤xأو .٨x

١

انتقل إلى المعرض < الألبومات < الكاميرا وحدد فيديو بالحركة البطيئة.

٢

انقر على

٣

اسحب شرائط التمرير لضبط الجزء الذي ترغب في عرضه بالحركة البطيئة.
سيتم تشغيل الأجزاء الأخرى من الفيديو مرة أخرى بسرعة عادية.

لتشغيل الفيديو .أثناء التشغيل ،انقر على الفيديو لعرض شاشة التحرير.

٤

انقر على

٥

عند الانتهاء ،انتقل إلى،

لضبط مستوى صوت الموسيقى والسطوع في الخلفية.
< حفظ فيديو الحركة البطيئة لحفظ ما قمت بتحريره.

لتحقيق أفضل النتائج عند المشاركة ،شارك مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة  ٤xأو  ٨xالتي تم حفظ تعديلاتك فيها.

التصوير الفوتوغرافي الزمني
استخدام التصوير بتقنية الفاصل الزمني لإنشاء مقطع فيديو قصير
يمكنك استخدام تقنية الفاصل الزمني لإنشاء الصور ببطء على مدار عدة دقائق أو حتى ساعات ،ثم تكثيفها في مقطع فيديو قصير .تتيح لك
هذه التقنية التقاط جمال التغير  -الزهور المتفتحة والسحب المتحركة والمزيد.

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع تصوير زمني.

٢

اضبط وضع جهازك حسب المطلوب .لتقليل اهتزاز الكاميرا ،استخدِم حاملاً ثلاثي القوائم لتثبيت جهازك.

٣

انقر على

لبدء التسجيل ،وانقر على

لإنهاء التسجيل.

سيتم حفظ مقطع الفيديو المسجل في المعرض تلقائيًا.
صورا بتقنية الفاصل الزمني مع تعيين إعدادات مخصصة
التقط
ً
بشكل افتراضي ،يستخدم وضع تصوير زمني إعدادات يتم تحديدها مسب ًقا .لتخصيص الإعدادات ،انقر على تلقائي .يمكنك بعد ذلك:
•

النقر على

لضبط سرعة التسجيل .على سبيل المثال ،سجِّ ل الحركات المرورية بمعدل  ١٥ضع ًفا ،أو تفتح الزهور بمعدل

 ١٨٠٠ضعف.
الفيديو المسجل بسرعة أعلى سيتم تشغيله بسرعة أكبر.
•

انقر على

لتعيين مدة التسجيل.

•

النقر على

لضبط وضع القياس وسرعة الغالق و  ISOوغير ذلك.
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•

النقر على

لبدء التسجيل .إذا لم يتم تعيين مدة التسجيل ،فانقر على

لإنهاء التسجيل.

منشئ القصة
اذكر قصتك في وضع منشئ القصة
في وضع منشئ القصص ،يمكنك اختيار قالب واتباع التعليمات لإنشاء صورة لها قصة دون استخدام التركيز أو التكبير/التصغير.

١

انتقل إلى الكاميرا < المزيد وحدد وضع منشئ القصص.

٢

انقر على القالب لمعاينة التأثير .انقر على

٣

سيرشدك جهازك إلى التقاط عدة لقطات .قبل التصوير ،ستظهر شاشة تحديد المنظر تأثير كل لقطة .انقر على
المعاينة.
انقر على

للبدء.
لإغلاق

لبدء التسجيل .سيهتم جهازك بالتركيز والتكبير على شاشة تحديد المنظر .عند انقضاء الوقت المحدد مسب ًقا ،سيتوقف

جهازك عن التسجيل .يمكنك النقر على

وتسجيل اللقطة التالية حتى يتم تسجيل اللقطات.

٤

لتصوير مشهد مختلف ،اخرج من الكاميرا .سيحفظ جهازك اللقطات تلقائيًا .عندما تدخل إلى وضع منشئ القصص مرة أخرى،
يمكنك الاستمرار في اللقطات المحفوظة )يتم حفظ اللقطات المسجلة من آخر مرة فقط(.

٥

عندما تنتهي من ذلك سيقوم جهازك تلقائيًا بدمج اللقطات وإنشاء مقطع فيديو مع موسيقى .إذا لم تكن راضيًا عن أي من اللقطات،
فانقر على إطار معاينة اللقطة ثم انقر على

واتبع التعليمات على الشاشة لإعادة التقاط الصورة.

إذا لم تكن راضيًا عن جميع اللقطات ،فانقر على

٦

عندما تنتهي من ذلك ،انقر على

لإزالتها جميعًا والتصوير مرة أخرى.

لتصدير الفيديو إلى ألبوم الفيديوهات.

ألوان Leica
استخدام ألوان Leica

١

افتح الكاميرا ،وتأكد من استخدام الكاميرا الخلفية.

٢

انقر على

٣

انقر على زر الغالق لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو.

 ،ثم حدد  Leicaالقياسي أو  Leicaالساطع أو  Leicaالناعم.

لا تدعم جميع أوضاع الكاميرا ألوان .Leica

عوامل التصفية
تطبيق فلتر على الصور أو الفيديوهات

١
٢

افتح الكاميرا وحدد الوضع صورة أو فيديو.
انقر على

أو

لتحديد فلتر ومعاينة التأثير.
٦٤

الكاميرا والمعرض

بعض الأجهزة لا تحتوي على أيقونة

٣

.

انقر على زر الغالق لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو.

ضبط إعدادات الكاميرا
ضبط إعدادات الكاميرا
يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا لالتقاط صور ومقاطع فيديو بسرعة أكبر.
قد لا تتوفر الميزات التالية في بعض طرازات الكاميرات.
ضبط أبعاد الصورة
انتقل إلى الكاميرا <

< أبعاد الصورة ،وحدد أبعاد الصورة.

هذه الميزة غير متاحة في بعض الأوضاع.
تمكين علامة الموقع
م ّكن وسم الموقع الجغرافي لوضع علامة على موقعك في الصور والفيديو.
اسحب لأعلى على صورة أو مقطع فيديو في معرض لعرض موقع تصويرها.
إضافة علامات مائية خاصة بالجهاز
م ّكن إضافة علامة مائية .ستضيف الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بالكاميرا الخلفية علامة مائية خاصة بالجهاز.
ميزة إضافة علامة مائية خاصة بالجهاز إلى مقاطع الفيديو غير مدعومة على بعض الأجهزة.
استخدام شبكة خطوط الكاميرا لتكوين صورك
استخدم شبكة خطوط الكاميرا لمساعدتك في محاذاة اللقطة المثالية.

١

م ّكن شبكة خطوط الكاميرا .ستظهر خطوط الشبكة بعد ذلك في شاشة تحديد المنظر.

٢

ضعّ هدف صورتك في نقطة من نقاط التقاطع ،ثم انقر على زر الغالق.

تمكين انعكاس المرآة
عند استخدام الكاميرا الأمامية ،المس

لتمكين أو تعطيل عكس الصورة.

كتم صوت الغالق
قم بتمكين كتم لكتم صوت غالق الكاميرا.
هذه الميزة متاحة فقط في بعض البلدان والمناطق.
التقاط الوجوه المبتسمة
م ّكن تصوير الوجوه المبتسمة .سوف تلتقط الكاميرا صورة تلقائيًا عندما تكتشف ابتسامة في شاشة تحديد المنظر.
استخدام موازنة الصورة من أجل عمليات تعريض ضوئية أفضل
م ِّكن موازنة الصورة لعرض خط استرشادي أفقي على شاشة تحديد المنظر.
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عندما يتداخل الخط المنقط مع الخط الثابت ،فهذا يشير إلى أن الكاميرا متوازية مع موزانة الصورة.

إدارة المعرض
عرض الصور والفيديوهات
في المعرض ،يمكنك عرض الصور والفيديوهات الخاصة بك وتعديلها ومشاركتها ،بالإضافة إلى تصفح المقاطع التي تم إنشاؤها تلقائيًا
منها.

العرض حسب وقت التصوير
افتح المعرض .في علامة التبويب الصور ،ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري وباعد بينهما للتبديل
إلى العرض اليومي.
يمكنك أيضًا سحب كرة التتبع إلى الحافة لعرض الوقت.
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العرض حسب الألبوم
يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم في علامة التبويب الألبومات.
يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الافتراضية .على سبيل المثال ،يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم
الكاميرا .يتم حفظ لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة في ألبوم لقطات الشاشة.
العرض حسب الفئة
يفرز المعرض الصور إلى فئات بطريقة ذكية ،ليتيح لك فرز الألبومات الكبيرة حسب الفئة.
انقر على فئة الألبوم في علامة تبويب اكتشاف )مثل الطعام ،أو البورتريه ،أو المناظر الطبيعية( لعرض الصور الموجودة في هذا الألبوم.
عرض التفاصيل حول الصور والفيديوهات

١
٢

في معرض الصور ،انقر على صورة أو مقطع الفيديو لعرض أيٍ منهما في وضع ملء الشاشة .انقر على الشاشة مرة أخرى لإخفاء
القائمة.
عند تمكين وضع ملء الشاشة ،انقر على
والحجم.

لعرض التفاصيل حول الصورة أو الفيديو ،مثل مسار وحدة التخزين ،والدقة،

عرض الصور أو مقاطع الفيديو على الأجهزة الأخرى من جهازك
من خلال التصفح بين العديد من الأجهزة ،يمكنك التصفح والبحث عن الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الهواتف والأجهزة اللوحية
الأخرى.
•

هذه الميزة متاحة فقط في بعض البلدان والمناطق.

•

قبل استخدام هذه الميزة ،تأكد من أن مستوى بطارية جهازك أكثر من .٪١٠

١

وصل جهازك والجهاز المستهدف بنفس الموجّ ه أو نقطة الاتصال الشخصية ،وسجّ ل الدخول إلى حساب هواوي نفسه ،وم ّكن
البلوتوث على كلا الجهازين .سيتصل حينئ ٍذ الجهازان ببعضهما البعض تلقائيًا.

٢

انتقِل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < المشاركة بين الأجهزة وتأكد من تمكين المشاركة بين الأجهزة وتصفح المعرض بين
العديد من الأجهزة )إذا تم عرضهما(.
إذا كان جهازك لا يتضمّن مفتاح المشاركة بين الأجهزة ،فهذا يشير إلى أن هذه الميزة غير مدعومة.

٣

بعد إعداد الاتصال ،سيتم عرض تبويب أجهزة أخرى ضمن المعرض < الألبومات.

٤

انقر على تبويب أجهزة أخرى لعرض الأجهزة المتصلة .يمكنك:
•

تصفح الصور أو مقاطع الفيديو على الأجهزة المتصلة :انقر على أحد الأجهزة المتصلة لعرض الألبومات المُخزنة على هذا
الجهاز.

•

البحث عن الصور :على تبويب الألبومات ،أدخل كلمة رئيسية )مثل "طعام" أو "منظر طبيعي"( .سيتم عرض نتائج البحث
حسب الجهاز.

•

حفظ العناصر من الأجهزة الأخرى على جهازك :افتح الجهاز المستهدف ،وانقر مطولاً لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو ،ثم
انقر على

.

يتم عرض العناصر المحفوظة في المعرض < الألبومات < من الأجهزة الأخرى.
لتعطيل هذه الميزةّ ،
عطل المشاركة بين الأجهزة.

البحث السريع عن الصور في المعرض
حدد موقع صورة بسرعة من خلال البحث باستخدام الكلمات الرئيسية في المعرض.
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١

افتح المعرض ،ثم انقر على خانة البحث في الأعلى.

٢

أدخِل إحدى الكلمات الرئيسية )مثل "طعام" أو "منظر طبيعي" أو "زهرة"(.

٣

سيتم عرض الصور ذات الصلة بتلك الكلمة الرئيسية بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية المقترحة .انقر على كلمة رئيسية مقترحة أو
أدخِل المزيد من الكلمات الرئيسية للعثور على نتائج أكثر دقة.

تحرير الصور ومقاطع الفيديو
يوفر المعرض مجموعة واسعة من ميزات التحرير للصور ومقاطع الفيديو.
التعديل الأساسي

١

افتح المعرض ،وانقر على الصورة المصغرة للصورة التي تو ّد تحريرها ،ثم انقر على
•

للوصول إلى خصائص التحرير.

الاقتصاص والتدوير :انقر على اقتصاص ،وحدد إطارً ا ،ثم اسحب الشبكة أو زواياها لتحديد الجزء الذي تريد الاحتفاظ به.
لتدوير الصورة ،انقر على اقتصاص ،واسحب عجلة الزاوية إلى الاتجاه المطلوب.
لتدوير الصورة بزاوية  ٩٠درجة ،انقر على

٢

 .لإنشاء نسخة متطابقة من الصورة ،انقر على

.

•

إضافة تأثير عامل التصفية :انقر على فلتر لتحديد عامل تصفية.

•

ضبط تأثيرات الصورة :انقر على ضبط لضبط السطوع ،والتباين ،وتشبع اللون ،والجوانب الأخرى للصورة.

•

أخرى :انقر على المزيد لتحرير الصورة بطرق أخرى ،مثل إضافة بقعة ألوان ،أو تمويه ،أو رسم عابث ،أو عنصر نص.

انقر على

لحفظ ما قمت بتحريره ،وانقر على

لحفظ الصورة.

إضافة ملصقات إلى الصور

١

في المعرض ،انقر على إحدى الصور ،ثم انتقل إلى

٢

حدد نوع الملصق الذي تريد إضافته ،مثل وقت ،أو طقس ،أو المزاج.

٣

حدد ملص ًقا واسحبه لتغيير موضعه .كما يمكنك تحرير النص لبعض أنواع الملصقات.

٤

انقر على

لحفظ ما قمت بتحريره ،وانقر على

< المزيد < ملصقات.

لحفظ الصورة.

تقطيع الصور

١

في المعرض ،انقر على إحدى الصور ،ثم انتقل إلى

٢

حدد نمط الفسيفساء وحجمه لتغطية أجزاء من الصورة.

٣

لإزالة نمط الفسيفساء ،انقر على ممحاة وامسحه من الصورة.

٤

انقر على

لحفظ ما قمت بتحريره ،وانقر على

< المزيد < فسيفساء.

لحفظ الصورة.

إعادة تسمية الصور

١

في المعرض ،انقر على الصورة المصغرة للصورة التي تود إعادة تسميتها.

٢

انتقل إلى

٣

انقر على موافق.

< إعادة التسمية وأدخل اسمًا جدي ًدا.
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دمج الصور
يمكنك استخدام ميزة دمج الصور في المعرض لدمج عدة صور في صورة واحدة بشكل سريع لتسهيل مشاركتها.

١

٢

يمكنك الوصول إلى ميزة دمج الصور بأي من الطرق التالية:
•

في تبويب اكتشاف ،انقر على دمج الصور ،وحدد الصورة المطلوبة ثم انقر على إنشاء.

•

في تبويب الصور أو الألبومات ،انقر مطولاً لتحديد الصور المطلوبة ،ثم انتقِل إلى

< دمج صور.

حدد قالبًا .يمكنك بعد ذلك:
•

إعادة تحديد موضع صورة :انقر مطولاً على الصورة واسحبها إلى موضع مختلف.

•

ضبط الجزء المعروض من صورة :اسحب على الصورة ،أو ضع إصبعين وضمهما لبعضهما أو باعِ د بينهما ،حتى يتم عرض
الجزء المطلوب فقط في الشبكة.

٣

لتدويرها ،أو

لقلبها.

•

تدوير صورة :انقر على الصورة ،ثم انقر على

•

بشكل افتراضي .لإزالتها ،انقر على إطار.
إضافة حدود أو إزالتها :يتم عرض الحدود بين الصور وعلى طول حواف الشبكة
ٍ

لحفظ دمج الصور.
انقر على
لعرض دمج الصور المحفوظة ،انتقِل إلى الألبومات < صور مدمجة.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو
هناك عدة طرق لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من المعرض:
.

•

مشاركة صورة أو مقطع فيديو واحد :انقر على الصورة أو مقطع الفيديو ،ثم انقر على

•

مشاركة عدة صور أو مقاطع فيديو :في أحد الألبومات ،انقر مطولاً لتحديد عدة صور ومقاطع فيديو ،ثم انقر على

.

تنظيم الألبومات
نظم الصور والفيديوهات في ألبومات لتصفحها بسهولة.
إضافة ألبومات

١

انتقِل إلى المعرض < الألبومات.

٢

انقر على

٣

حدد الصور أو الفيديوهات التي تريد إضافتها ،ثم انقلها أو انسخها إلى الألبوم الجديد.

 ،وقم بتسمية الألبوم ،ثم انقر على موافق.

فرز الألبومات

١
٢

انتقل إلى المعرض < الألبومات <
اسحب
الافتراضي.

وانقر على فرز الألبومات.

المجاور للألبوم إلى الموضع المطلوب .انقر على استعادة الترتيب الافتراضي لإعادة تعيين الألبومات على الترتيب

نقل الصور ومقاطع الفيديو

١

افتح ألبومًا ،ثم انقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها.
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٢

انقر على

٣

بمجرد نقل العناصر ،لن تكون في ألبومها الأصلي.

< نقل لتحديد الألبوم المطلوب.

تعرض الألبومات جميع الصور والفيديوهات كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك.
لن يؤثر نقل العناصر بين الألبومات على العرض في هذه الألبومات.
حذف الصور والفيديوهات
انقر مطولاً لتحديد العناصر التي تريد حذفها ،ثم انتقل إلى

< حذف.

لا يمكن حذف بعض الألبومات الموجودة مثل ألبومات جميع الصور ،والمفضلة ،والفيديوهات ،والكاميرا.
مؤخرا قبل حذفها نهائيًا بعد  ٣٠يومًا.
سيتم نقل الصور والفيديوهات المحذوفة مؤق ًتا إلى ألبوم المحذوفات
ً
مؤخرا ،ثم انتقل
لحذف صورة أو مقطع فيديو بشكل دائم يدويًا ،انقر مطولاً على مصغر الصورة أو مقطع الفيديو في ألبوم المحذوفات
ً
إلى

< حذف.

استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة
مؤخرا ،انقر مطولاً على العناصر التي تريد استرجاعها ،ثم انقر على
في ألبوم المحذوفات
ً

لاستعادتها إلى ألبوماتها الأصلية.

إذا كان الألبوم الأصلي قد تم حذفه ،فسوف يتم إنشاء ألبوم جديد.
إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة
افتح صورة أو مقطع فيديو ،ثم انقر على

.

سيظهر العنصر في كل من الألبوم الأصلي وألبوم المفضلة.
حظر الألبومات
حظر ألبومات تطبيقات الطرف الثالث لمنع عرضها في المعرض.

١

في قائمة ألبومات أخرى ،انقر على الألبوم الذي تريد حظره.

٢

< حظر.
في الأعلى ،فانتقل إلى
إذا تم عرض
لا يمكن عرض الألبومات المحظورة في التطبيقات الأخرى باستثناء مدير الملفات.

٣

لإلغاء حظر ألبوم ،انتقل إلى

< الألبومات المحظورة ،ثم انقر على إلغاء الحظر بجوار الألبوم.

يمكن حظر بعض الألبومات فقط في ألبومات أخرى.
إخفاء الألبومات
يمكنك إخفاء الصور ومقاطع الفيديو في المعرض لإبقائها خاصة.
في علامة التبويب الألبومات ،انقر على الألبوم ،وانقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد إخفاءها ،ثم انتقل إلى

<

إخفاء < موافق.
سيتم بعد ذلك إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة .يمكنك بعد ذلك:
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< عناصر مخفية لعرض الصور ومقاطع الفيديو المخفية.

•

في علامة التبويب الألبومات ،انتقل إلى

•

في عناصر مخفية ،انقر مطولاً لتحديد الصور ومقاطع الفيديو ،ثم انقر على إلغاء الإخفاء.
ستتم استعادة هذه الصور ومقاطع الفيديو إلى ألبوماتها الأصلية.

Golden Snap
تجميل الصور باستخدام تطبيق Golden Snap
يمكنك رفع مستوى لعبة الصور لديك باستخدام تطبيق  Golden Snapالمدعوم بالذكاء الاصطناعي ،الذي يساعدك في إزالة
الانعكاسات غير المرغوب فيها بسرعة والتمويه من الصور ،أو تسوية الصور ،أو التخلص من الظلال في صور المستندات.
إذا كنت قد التقطت صورة متحركة ،فيمكنك أيضًا استخدام تطبيق  Golden Snapلإزالة المارة.
تفتيح صورتك وتقليل إضاءتها وتسويتها

١

افتح المعرض ،وانقر على إحدى الصور ،ثم انقر على

٢

انقر على ذكي للوصول إلى شاشة التحرير الذكي .يمكنك بعد ذلك:

.

•

القيام بعملية التحسين التلقائية بنقرة واحدة :انقر على تلقائي من جهازك لتحسين الصورة بطريقة ذكية.

•

إزالة الانعكاسات :انقر على إزالة الانعكاس .سيقوم جهازك باكتشاف الانعكاسات وإزالتها تلقائيًا من الصورة.

•

إضاءة الصورة :انقر على تفتيح.

•

إزالة التمويه :انقر على إزالة الضباب .سيقوم جهازك باكتشاف التمويه وإزالته تلقائيًا من الصورة.

•

تسوية الصورة :انقر على تسوية .سيقوم جهازك تلقائيًا بالتحقق من إمالة الصورة )على سبيل المثال ،إمالة خط الأفق للخلفية(
وسيقوم بتصحيح الإمالة.
إذا كنت تريد تطبيق أكثر من ميزة من الميزات المذكورة أعلاه على الصورة ،فاحفظ الصورة في كل مرة تقوم فيها بتطبيق
ميزة.

٣

انقر على

واتبع التعليمات على الشاشة لحفظ الصورة في الألبوم نفسه مثل الصورة الأصلية.

إزالة المارة من الصور المتحركة
قد لا تتوفر الميزات المذكورة أدناه في جميع الأجهزة.

١

افتح المعرض ،وانقر على الصورة المتحركة التي تريد تحريرها ،ثم انقر على

٢

انقر على ذكي للوصول إلى شاشة التحرير الذكي .يمكنك بعد ذلك:
•

.

تعيين الغلاف :يوصي جهازك بأفضل ثلاثة إطارات ،والتي يشار إليها برموز التاج .حدد الإطار المطلوب وانقر على تعيين
كواجهة للصورة لتعيينه كغلاف ،والذي يُشار إليه بنقطة فوق الإطار.

•

إزالة المارة :بعد ضبط الغلاف ،انقر على

 .سيتعرف جهازك تلقائيًا على المارة ويزيلها من الصورة.

لا تدعم هذه الميزة إزالة المارة التي دخلت على الإطار بالكامل أثناء التصوير.
•

ميزات التحرير الذكي الأخرى :بعد تعيين الغلاف ،يمكنك النقر على تلقائي أو إزالة الانعكاس أو إزالة الضباب لإجراء
التحسين التلقائي ،وإزالة الانعكاسات ،وإزالة التمويهات.
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إذا كنت تريد تطبيق أكثر من ميزة من الميزات المذكرة أعلاه في الصورة ،فاحفظ الصورة في كل مرة تقوم فيها
بتطبيق ميزة.

٣

عندما تنتهي من ذلك ،انقر على

٤

لحفظ الصورة المتحركة كصورة ثابتة ،انقر على
الغلاف كصورة ثابتة.

لحفظ الصورة في نفس الألبوم مثل الصورة الأصلية.
 ،وحدد وضع آخر غير ذكي ،ثم انقر على

 .سيتم بعد ذلك حفظ إطار

التصنيف الذكي للصور
التصنيف الذكي للصور
يفرز المعرض صورك تلقائيًا إلى فئات مثل صور البورتريه ،والمواقع ،والمناظر الطبيعية ،حتى يمكنك العثور على ما تبحث عنه
بسرعة.
انتقل إلى المعرض < اكتشاف لعرض صورك بطريقة منظمة على هيئة فئات.
لإزالة صورة من ألبوم ،انقر مطولاً لتحديد الصورة ،ثم انقر على

)أو

لصور البورتريه(.

لا يمكن إزالة جميع الصور من ألبومات الفئات.
عرض ألبومات الأشخاص وتعيينها
بمجرد التقاط عدد كا ٍ
ف من الصور ،سيقوم المعرض تلقائيًا بإنشاء ألبومات الأشخاص من الأفراد أو المجموعات عن طريق تحديد الوجوه
في صورك .سيحدث هذا عندما يتم شحن جهازك والشاشة مغلقة.
يمكنك تسمية ألبومات الأشخاص هذه وتعيين علاقات الأفراد معك.
تتطلب ألبومات الصور الجماعية عد ًدا محد ًدا من الصور التي تحتوي على وجهين إلى  ١٠وجوه تم تسميتها بالفعل في ألبومات
الأشخاص.

١
٢

انتقل إلى المعرض < اكتشاف واعرض ألبومات الأشخاص المنشئة.
انقر على ألبوم ،وانتقل إلى

< تعديل ،ثم قم بتعيين الاسم والعلاقة )مثل طفلي أو أمي(.

بمجرد الانتهاء ،يمكنك العثور على ألبوم الأشخاص عن طريق إدخال الاسم أو العلاقة في شريط البحث.

محرر Huawei Vlog
مشاركة Huawei Vlogs

١

انتقل إلى المعرض < الألبومات <  ،Video Editorحيث ستعثر على جميع مقاطع الفيديو المُص َّدرة.

٢

انقر مطولاً لتحديد مقاطع الفيديو التي ترغب في مشاركتها ،ثم انقر على

.

إنشاء مقاطع فيديو باستخدام القوالب
تتيح لك ميزة إنشاء قصة ملاءمة عدة مقاطع فيديو بصورة جيدة في قالب محدد مسب ًقا مع وضع انتقالات وخلفية موسيقية وتأثيرات
خاصة أخرى.
٧٢
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١

انتقل إلى المعرض < اكتشاف وانقر على إنشاء قصة.

٢

انقر على قالب لمعاينة شكله ،ثم انقر على إنشاء فيديو لبدء الإنشاء.

٣

اتبع التعليمات على الشاشة لتحديد عدة مقاطع فيديو ،ثم انقر على إنشاء.

٤

سيعرض جهازك المعاينة .يمكنك النقر على الفلاتر لتغيير الفلتر أو النقر على النهاية لإضافة خاتمة.
إذا لم تكن راضيًا عن أيٍ من المقاطع ،فانقر على المقطع في تحرير ،ثم انقر على
لتحديد مقطع فيديو آخر.

٥

انقر على

لتحديد مقطع آخر ،أو انقر على استبدال

لحفظ الفيديو.

Huawei Vlogs
عرض مقاطع فيديو لألبوم الأشخاص وتحريرها ومشاركتها
ينشئ المعرض تلقائيًا ألبومات الأشخاص عن طريق تحديد الوجوه في الصور.
قم بعرض وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها في ألبومات الأشخاص هذه.
عرض Huawei Vlogs

١
٢

انتقل إلى المعرض < اكتشاف وحدد ألبوم صور الأشخاص.
انقر على

في غلاف الألبوم.

مشاركة مقاطع فيديو ألبوم الأشخاص
انتقل إلى المعرض < الألبومات <  ،Video Editorحيث ستعثر على جميع مقاطع الفيديو المُص َّدرة.
انقر مطولاً على مقاطع الفيديو التي ترغب في مشاركتها ،ثم انقر على

.

اللحظات المميزة
المميز
يقوم المعرض تلقائيًا بإنشاء ألبومات مميزة من أفضل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بنا ًء على الوقت والموقع ومعلومات السمة ،كما
أنه ينشئ مقطع فيديو قصير حتى تتمكن من استعادة الأوقات الجيدة في الحال.
وم ّكن وسم الموقع الجغرافي.

•

للبدء في استخدام المميز ،انتقل إلى الكاميرا <

•

يتم إنشاء ألبومات اللحظات المميزة تلقائيًا عند شحن جهازك ،وتكون الشاشة مقفلة ،وحين يكون مستوى شحن البطارية  %٥٠على
الأقل .قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت.
لن يتم إنشاء الألبومات المميزة إذا وُ ِجد أقل من  ۱٠صور أو مقاطع فيديو في المعرض.

عرض مقاطع الفيديو للحظات المميزة

١
٢

انتقل إلى المعرض < اللحظات المميزة وانقر على ألبوم.
انقر على

لتشغيل الفيديو.
٧٣
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مشاركة مقاطع الفيديو للحظات المميزة
يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو للحظات المميزة كصور أو مقاطع فيديو.
مشاركة مقاطع الفيديو للحظات المميزة كمقاطع فيديو

١

انتقل إلى المعرض < الألبومات <  ،Video Editorحيث ستعثر على كل مقاطع الفيديو المُص َّدرة.

٢

انقر مطولاً على مقاطع الفيديو التي ترغب في مشاركتها ،ثم انقر على

.

مشاركة مقاطع الفيديو للحظات المميزة كصور
انقر على ألبوم اللحظات المميزة الذي تريد مشاركته ،ثم انتقل إلى

< مشاركة .اتبع التعليمات على الشاشة لمشاركة الصورة التي

تم إنشاءها.
يمكنك أيضًا مشاركة الصورة ضمن المعرض < الألبومات < صور مدمجة ،حيث يتم حفظ الصور التي تم إنشاؤها لمقاطع الفيديو
بشكل افتراضي.
الخاصة باللحظات المميزة
ٍ
إضافة أو حذف صور ومقاطع فيديو من الألبومات المميزة:

١

في علامة تبويب اللحظات المميزة ،انقر على ألبوم.

٢

يمكنك بعد ذلك:
وحدد الصورة التي تريد إضافتها ،ثم انقر على

.

•

إضافة الصور أو مقاطع الفيديو :انقر على

•

إزالة الصور أو مقاطع الفيديو :انقر مطولاً لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو التي ترغب في إزالتها ،وانقر على

 ،ثم انقر

على حذف.
إعادة تسمية الألبومات المميزة

١
٢

في علامة تبويب اللحظات المميزة ،انقر على ألبوم.
انتقل إلى

< إعادة التسمية وأدخل اسمًا جدي ًدا.

حذف الألبومات المميزة

١
٢

في علامة تبويب اللحظات المميزة ،انقر على ألبوم.
انتقِل إلى

< حذف وانقر على حذف.

٧٤

تطبيقات
التطبيقات
أساسيات التطبيق
تحديد موقع تطبيق مثبت
اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث وأدخل اسم التطبيق .عند العثور على التطبيق ،انقر على

بجوار

اسمه.
إزالة تثبيت تطبيق
يمكنك إزالة تثبيت تطبيق باستخدام إحدى الطرق التالية:
• انقر مطولاً على أيقونة التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته حتى يهتز جهازك ،وانقر على إزالة ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإزالة
تثبيت التطبيق.
•

انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات ،وانقر على التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته ،ثم انقر على إزالة..
لا يمكن إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسب ًقا ،لأن إزالة تثبيتها قد يسبب أخطاء في النظام.

إدارة التطبيقات في الخلفية

١

قم بالوصول إلى شاشة المهام الحديثة باستخدام أي من الطرق التالية ،وف ًقا لطريقة التوجيه التي تستخدمها:
•

•

٢

الإيماءات :اسحب مطوّ لاً للأعلى من أسفل الشاشة.
ثلاثة أزرار افتراضية :انقر على

.

من شاشة المهام الأخيرة ،يمكنك:
•

السحب لعرض معاينات التطبيق.

•

لمس معاينة تطبيق للوصول إلى تطبيق.

•

اسحب لأعلى في معاينة تطبيق لإغلاقه.

•

اسحب لأسفل في معاينة التطبيق لقفله .سيظهر

في الجزء العلوي من معاينة التطبيق .لن يؤدي لمس

إلى إغلاق

هذا التطبيق.
•

•

اسحب لأسفل مر ًة أخرى لإلغاء قفله .سيظهر
انقر على

.

لإغلاق جميع التطبيقات )باستثناء التطبيقات التي قمت بقفلها(.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق
احذف ملفات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق لتحرير مساحة التخزين.
انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات ،وحدد التطبيق الذي تريد مسح ذاكرة تخزينه المؤقت ،ثم انتقل إلى التخزين < مسح ذاكرة
التخزين المؤقت.

٧٥

تطبيقات

جهات الاتصال
إنشاء وتحرير المعلومات الشخصية
يمكنك إنشاء جهات اتصال بطرق متعددة ،إلى جانب عرض قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وإدارتها.
إنشاء جهات اتصال

١

.
افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال وانقر على
إذا كنت تقوم بإنشاء جهة اتصال لأول مرة ،فانقر على إنشاء جهة اتصال جديدة لبدء إضافة جهة الاتصال.

٢

قم بتعيين صورة الحساب الشخصي لجهة الاتصال ،وأدخل معلومات مثل الاسم ،والمؤسسة ،ورقم هاتف جهة الاتصال ،ثم انقر على
.

استيراد جهات الاتصال

١

من شاشة جهات الاتصال ،انتقل إلى

٢

حدد استيراد عبر البلوتوث أو استيراد عبر اتصال  Wi-Fiالمباشر أو استيراد من وحدة تخزين ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة
لاستيراد جهات الاتصال.

< الإعدادات < استيراد/تصدير.

البحث عن بطاقات الأعمال لإضافتها إلى جهات الاتصال

١

من شاشة جهات الاتصال ،انتقل إلى

٢

ضع بطاقة الأعمال على سطح مستو ،واضبط الكاميرا بحيث يتم عرض محتويات بطاقة الأعمال بوضوح في شاشة تحديد المنظر،
ثم انقر على

٣

< قراءة أو انتقل إلى بطاقات الأعمال < قراءة.

لالتقاط بطاقة أعمال واحدة أو بطاقات أعمال متعددة في صف واحد.

بعد التقاط الصور ،سيقوم جهازك تلقائيًا بتحديد معلومات الاتصال .انقر على

لحفظ جهة الاتصال.

يمكنك عرض بطاقات الأعمال الممسوحة ضوئيًا في بطاقات الأعمال.
امسح رمز  QRضوئ ًيا لإضافة جهة اتصال
إذا كان رمز  QRيحتوي على معلومات جهة الاتصال ،فيمكنك مسح رمز  QRلإضافة جهة اتصال بسرعة.

١

من شاشة جهات الاتصال ،انتقل إلى

٢

التقط صورة لرمز  QRأو حدد صورة لبطاقة  QRمن المعرض ،ويمكن التعرف على معلومات جهة الاتصال الموجودة في رمز
 QRوإضافتها.

< قراءة أو انتقل إلى بطاقات الأعمال < قراءة.

دمج جهات الاتصال المكررة

١

على شاشة جهات الاتصال ،انتقل إلى

٢

حدد جهات الاتصال المكررة التي تريد دمجها وانقر على دمج.

< الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < دمج جهات الاتصال المكررة.

٧٦
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البحث عن جهات الاتصال

١

< الإعدادات < تفضيلات العرض ،وانقر على جميع جهات الاتصال لعرض جميع جهات
افتح جهات الاتصال ،وانتقل إلى
الاتصال الخاصة بك .تأكد من تمكين الأيقونة المقابلة في الأسفل.

٢

ابحث عن جهات الاتصال باستخدام أي من الطرق التالية:
•

اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية ،وأدخل كلمة رئيسية لجهة الاتصال التي تريد البحث عنها في مربع البحث )مثل
الاسم أو الأحرف الأولى أو عنوان البريد الإلكتروني(.
يمكنك أيضًا إدخال كلمات رئيسية متعددة ،مثل " ،"John Londonللعثور على جهات الاتصال المتطابقة بسرعة.

•

في أعلى شاشة جهات الاتصال ،أدخل كلمات رئيسية لجهة الاتصال التي تريد العثور عليها في مربع البحث.

مشاركة جهات الاتصال

١

على شاشة جهات الاتصال:
•

•

٢

انقر مطولاً على جهة الاتصال التي تريد مشاركتها ،ثم انقر على مشاركة جهة الاتصال.
انقر على جهة الاتصال التي تريد مشاركتها ،ثم انتقل إلى

< مشاركة جهة الاتصال.

حدد طريقة المشاركة ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لمشاركة جهة الاتصال.

تصدير جهات الاتصال

١

على شاشة جهات الاتصال ،انتقل إلى

٢

انقر على تصدير إلى وحدة تخزين واتبع التعليمات على الشاشة لتصدير جهات الاتصال.

< الإعدادات < استيراد/تصدير.

بشكل افتراضي.
يتم حفظ ملفات  vcf.التي تم حفظها في مدير الملفات < الفئات < وحدة التخزين الداخلية
ٍ
حذف جهات الاتصال
احذِف جهات الاتصال باستخدام أيٍ من الطرق التالية:
• انقر مطولاً على جهة الاتصال التي تريد حذفها ،ثم انقر على حذف.
•

•

انقر على جهة الاتصال التي تريد حذفها ،ثم انتقل إلى

< حذف جهة الاتصال.

على شاشة جهات الاتصال ،انتقل إلى

< الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < حذف جماعي لجهات الاتصال ،وحدد جهات

الاتصال التي تريد حذفها ،ثم انقر على

.

لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة ،انتقل إلى

مؤخرا ،وانقر مطولاً على جهة
< الإعدادات < تنظيم جهات الاتصال < المحذوفات
ً

الاتصال التي تريد استعادتها ،وحدد أي جهات اتصال أخرى تريد استعادتها كذلك ،ثم انقر على

.

إدارة مجموعات جهات اتصال
يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني بسهولة أو إرسال الرسائل إلى جهات اتصال متعددة عن طريق إنشاء مجموعات جهات الاتصال
وإدارتها .يقوم جهازك تلقائيًا بتجميع جهات الاتصال حسب الشركة والمدينة ووقت الاتصال الأخير ،ولكن يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات
جديدة بنا ًء على تفضيلاتك.
٧٧

تطبيقات

إنشاء مجموعة جهة اتصال

١

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال وانقر على المجموعات.

٢

انقر على

٣

اتبع التعليمات على الشاشة لإضافة جهات اتصال إلى المجموعة ،ثم انقر على

 ،وأدخل اسم المجموعة ،مثل "العائلة" أو "الأصدقاء" ،ثم انقر على موافق.
.

تحرير مجموعة جهات اتصال

١
٢

في شاشة المجموعات حدد المجموعة التي تريد تحريرها وانقر على
انقر على

لإضافة جهة اتصال جديدة.

لـإزالة الأعضاء ،أو نغمة رنين المجموعة ،أو حذف المجموعة ،أو إعادة التسمية.

إرسال مجموعة رسائل أو بريد إلكتروني
على شاشة المجموعات ،افتح مجموعة .يمكنك بعد ذلك:
•

النقر على

لإرسال رسالة إلى مجموعة.

•

النقر على

لإرسال بريد إلكتروني إلى مجموعة.

حذف مجموعات جهة الاتصال
على شاشة المجموعات ،قم بأي مما يلي لحذف مجموعة جهة اتصال من جهازك:
• انقر مطولاً على المجموعة وحدد حذف.
•

انقر على

 ،وحدد المجموعات التي ترغب في حذفها وانقر على

.

إنشاء المعلومات الشخصية
يمكنك إنشاء بطاقة أعمال تتضمن معلوماتك الشخصية كي تشاركها مع الآخرين .كما يمكنك إضافة معلومات شخصية للطوارئ بحيث
يمكنك الاتصال بسرعة طلبًا للمساعدة في حالة الطوارئ.
إنشاء بطاقة أعمال شخصية

١

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال وانقر على بطاقة معلوماتي.

٢

عيّن صورة حسابك الشخصي وأدخل المعلومات الشخصية مثل اسمك ،وعنوان عملك ،ورقم هاتفك.

٣

لإنشاء بطاقة أعمال برمز .QR
انقر على
يمكنك مشاركة بطاقة الأعمال الخاصة بك باستخدام رمز .QR

إضافة معلومات الطوارئ

١

من شاشة جهات الاتصال ،انتقل إلى بطاقة معلوماتي < معلومات الطوارئ.

٢

انقر على إضافة وعيّن معلومات الاتصال الشخصية والطبية والطوارئ الخاصة بك.

بمجرد إضافة جهات اتصال الطوارئ ووجدت نفسك في حالة طوارئ ،قم بالوصول إلى شاشة القفل لإدخال كلمة المرور الخاصة بك،
وانتقل إلى مكالمة طوارئ < معلومات الطوارئ < جهات التواصل عند الطوارئ ،وحدد جهة اتصال الطوارئ لإجراء مكالمة.
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حذف سجلات تتبع جهات الاتصال

١
٢

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ثم انقر على جهة اتصال لحذف سجلات تتبعها.
< حذف السجلات < حذف لحذف جميع سجلات المكالمات والرسائل الخاصة بجهة الاتصال تلك.

انتقل إلى

الهاتف
إجراء مكالمة
الاتصال برقم هاتف أو تحديد جهة اتصال للاتصال بها
استخدِم أيٍ من الطرق التالية لإجراء مكالمة:
•

افتح الهاتف ،وأدخل جزءًا من رقم الهاتف ،أو الحرف الأول من اسم جهة اتصال ،أو الأحرف الأولى من اسمها للعثور على رقم جهة
الاتصال ،ثم انقر عليه لإجراء مكالمة.

•

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ،ثم ابحث عن جهة اتصال أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال
لإجراء مكالمة.

انقر على

لإنهاء المكالمة.

استخدام الاتصال السريع
بمجرد إعداد الاتصال السريع لجهة اتصال ،يمكنك الاتصال بسرعة بجهة الاتصال هذه باستخدام مفتاح الرقم المحدد.
انتقل إلى الهاتف <

< الإعدادات < الاتصال السريع ،ثم حدد زر رقم ما ،ثم قم بتعيين جهة اتصال لرقم الاتصال السريع هذا.

اضغط على زر الطاقة لإنهاء مكالمة
أثناء المكالمة ،اضغط زر الطاقة لإنهاء المكالمة.
انتقل إلى الهاتف <

< الإعدادات < المزيد من الإعدادات ،وم ّكن إنهاء الاتصال بزر التشغيل.

تعيين خلفية للمكالمة
لتعيين خلفية كخلفية للمكالمة ،قم بما يلي:

١

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية < الخلفية.

٢

حدد صورة وعيّنها كخلفية.

كما يمكنك تعيين صورة الحساب الشخصي لجهة اتصال لعرضه على خلفية المكالمة.

١
٢

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال وحدد جهة اتصال.
انقر على

ثم انقر على

لتعيين صورة حساب شخصي لجهة الاتصال المحددة.

إجراء مكالمة دولية

١

تواصل مع شركة اتصالات الجوال التي تتبعها لتنشيط خدمة الاتصال الدولي والاستفسار عنها.
َ

٢

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ثم حدد جهة اتصال لإجراء مكالمة معها.
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٣

بالنسبة للأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال ،افتح لوحة الاتصال واضغط مطولاً على زر الرقم  ٠حتى يتم عرض أيقونة
 .+أدخل رمز البلد ورقم الهاتف ثم انقر على

لإجراء مكالمة دولية.

إدارة سجلات المكالمات
ً
إيجازا ،أو حذف سجلات المكالمات كما هو
يمكنك دمج سجلات المكالمات لنفس جهة الاتصال أو الرقم لواجهة أكثر ترتيبًا وأكثر
مطلوب.
دمج سجلات المكالمات

١

انتقل إلى الهاتف <

٢

حدد بحسب جهة الاتصال وسيقوم جهازك تلقائيًا بدمج سجلات المكالمات الخاصة بنفس الرقم أو جهة الاتصال.

< الإعدادات < دمج سجل المكالمات.

عرض المكالمات الفائتة

١

٢

لعرض جميع المكالمات الفائتة ،افتح الهاتف ،واسحب لأسفل في قائمة سجل المكالمات ،ثم انقر على علامة التبويب الفائتة.
يتم عرض جميع المكالمات الفائتة باللون الأحمر في قائمة سجل المكالمات لك لتحديدها بسرعة .يمكنك أيضًا العثور عليهم على
شاشة الكل.
انقر على

بجوار سجل المكالمات لمعاودة الاتصال وإرسال رسالة.

حذف سجلات المكالمات
احذف سجلات المكالمات باستخدام أي من الطرق التالية:
• في شاشة الهاتف انقر مطولاً على سجل مكالمة ،ثم انقر على حذف سجل المكالمة.
< حذف سجلات المكالمات ،وحدد الإدخالات التي تريد حذفها ،ثم انقر على حذف.

•

في شاشة الهاتف ،انتقل إلى

•

في شاشة الهاتف ،اسحب لليسار على سجل الإدخال الذي تريد حذفه ،ثم انقر على

.

تعيين نغمة رنين للمكالمات الواردة
يمكنك ضبط الموسيقى المفضلة لديك أو الفيديو كنغمة رنين للمكالمات الواردة.
إذا كنت تحمل جهازك في جيبك ،فسيرتفع مستوى صوت نغمة الرنين تدريجيًا .ويساعدك هذا على تجنب فقدك للمكالمات المهمة.
في حالة وجود بطاقتي  SIMفي هاتفك ،قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة  ١ SIMوبطاقة .٢ SIM
إعداد نغمة رنين موسيقية

١

< الإعدادات < نغمة الرنين.
انتقِل إلى الهاتف <
أو انتقِل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < نغمة رنين الهاتف.

٢

حدد نغمة رنين للنظام ،أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتعيين أغنية محلية كنغمة رنين.

٣

إذا حددت نغمة رنين للنظام ،فانقر على الاهتزاز على الشاشة نفسها ،وحدد متزامن مع النغمة )الافتراضي( .عند وجود مكالمة
واردة ،سيهتز جهازك بإيقاع أثناء تشغيل نغمة رنين النظام.
لا تدعم جميع المنتجات الاهتزاز ونغمة الرنين المتزامنين.
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تعيين نغمة رنين فيديو
عيِّن فيديو كنغمة رنين للمكالمات الواردة على جهازك.

١

< الإعدادات < نغمة الرنين.
انتقل إلى الهاتف <
أو انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < نغمة رنين الهاتف.

٢

انقر على نغمات الفيديو وحدد فيديو .يمكنك بعد ذلك معاينة الشكل الذي تبدو عليه المكالمات الواردة.

٣

انقر على تعيين لتعيين الفيديو كنغمة رنين.

تعيين نغمة رنين لجهة اتصال
قم بتعيين نغمة رنين مختلفة لجهة اتصال معينة لتمييزها بسهولة عندما يتصل بك هذا الشخص.

١

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ،ثم حدد جهة الاتصال التي تريد تعيين نغمة رنين لها.

٢

في شاشة بيانات جهة الاتصال ،انقر على نغمة الرنين لتحديد نغمة رنين.

استخدام بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع  VoLTEلإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة
بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع ) (VoLTEهي تقنية لنقل البيانات تعتمد على بروتوكول الإنترنت .بمجرد تمكين
بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع ) ،(VoLTEيمكنك إجراء مكالمات أثناء الوصول إلى الإنترنت على جهازك .إذا
كان جهازك يدعم بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع ) (VoLTEالمزدوجة لبطاقتي  ،SIMفيمكنك تلقي مكالمة
واردة على بطاقة  SIMحتى عندما تكون بطاقة  SIMالأخرى في مكالمة بالفعل.
كما يوفر لك بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع  VoLTEأوقات إجراء اتصال سريع ومكالمات صوتية ومكالمات
فيديو ذات جودة أعلى.
تمكين تقنية VoLTE

١

اتصل بشركة الاتصالات لتنشيط خادم تقنية  VoLTEلبطاقة  SIMالخاصة بك .إذا كان كل من درجي بطاقة  SIMالأساسية
لكل من بطاقتي .SIM
والثانوية لجهاز ثنائي الشريحة يدعم تقنية  ،VoLTEفيمكن تمكينها ٍ

٢

إذا تم إدخال بطاقتي  ،SIMفانتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < بيانات الجوال .في منطقة إعدادات الشبكة الخاصة ببطاقة SIM
 ١أو  ،٢ SIMم ّكن مكالمات شبكة الجيل الرابع الصوتية.
•

قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

•

خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.

إجراء مكالمة فيديو
لا يكون إجراء مكالمات الفيديو ممك ًنا إلا عندما يستخدم كلا الطرفين أجهزة تن ِّشط تقنية المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الجيل الرابع
).(VoLTE

١
٢

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال في أسفل الشاشة ،ثم حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
انقر على

يمكنك النقر على

لإجراء مكالمة فيديو.
أثناء إجراء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.
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استخدم المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية ) (VoWiFiلتجربة اتصال جديدة مميزة
تمكنك وظيفة المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية من إجراء مكالمات على الشبكة اللاسلكية .يمكنك حتى إجراء مكالمات صوتية
عبر الشبكة اللاسلكية في وضع الطائرة.

١
٢

تتطلب هذه الوظيفة دعمًا من شركة اتصالات الجوال .اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لتنشيط وظيفة المكالمات الصوتية عبر
الشبكة اللاسلكية.
انتقل إلى الهاتف <

< الإعدادات < مكالمات الشبكة اللاسلكية ،ثم م ّكن مكالمات الشبكة اللاسلكية.

إدارة المكالمات الواردة
يمكنك استخدام ميزة انتظار المكالمات للرد على المكالمات الواردة عندما تكون مشتر ًكا بالفعل في مكالمة سابقة .إذا لم تتمكن من الرد
على مكالمة بسبب عطل في جهازك أو أن إشارة الشبكة ضعيفة ،فيمكنك أيضًا تعيين إعادة توجيه المكالمات لإعادة توجيه المكالمات إلى
رقم أو جهاز آخر.
الرد على مكالمة واردة أو رفضها
إذا تلقيت مكالمة عندما تكون الشاشة مقفلة:
•

اسحب

إلى اليمين للرد على المكالمة.

•

اسحب

إلى اليسار لرفض المكالمة.

•

انقر على

لرفض المكالمة والرد بإرسال رسالة.

•

انقر على

لتعيين تذكير بمعاودة الاتصال.

إذا تلقيت مكالمة عندما تكون الشاشة مفتوحة:
•

انقر على

للرد على المكالمة.

•

انقر على

لرفض المكالمة.

•

انقر على

لرفض المكالمة والرد بإرسال رسالة.

•

انقر على

لتعيين تذكير بمعاودة الاتصال.

الرد على مكالمة واردة بالإيماءات الهوائية
عندما يكون من غير المناسب لمسك للشاشة ،على سبيل المثال ،أثناء قيامك بالطهي أو غسل يديك ،يمكنك استخدام الإيماءات الهوائية للرد
على مكالمة واردة وتشغيل وضع حر اليدين.
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١

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < الاستشعار الذكي < الضغط الهوائي ،وم ّكن الضغط الهوائي.

٢

عندما تكون هناك مكالمة واردة ،اجعل يدك بعيدة عن الشاشة بمسافة  ٤٠-٣٠سم )حوالي  ١٦-١٢بوصة( حتى يتم تعطيل
الجزء العلوي من الشاشة ،ثم حركها بالقرب من الشاشة للرد على المكالمة.

في

يمكنك الوصول إلى شاشة الضغط الهوائي والنقر على إرشادات تعليمية لمعرفة العمليات ذات الصلة.
تمكين انتظار المكالمات
تتيح لك ميزة انتظار المكالمات الرد على المكالمة الواردة عندما تكون المكالمة قيد التنفيذ بالفعل من خلال وضع المكالمة الأولى قيد
الانتظار .تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك .للحصول على التفاصيل ،اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.
انتقل إلى الهاتف <

< الإعدادات ،ثم انتقل إلى المزيد من الإعدادات < وضع المكالمات في الانتظار.

في حالة وجود بطاقتي  SIMفي هاتفك ،قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة  ١ SIMوبطاقة .٢ SIM
قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.
الرد على مكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة

١

عندما تتلقى مكالمة واردة عندما تكون مشتر ًكا بالفعل في مكالمة سابقة ،المس

٢

أو المس مكالمة معلقة في قائمة المكالمات للتبديل بين المكالمتين.

المس

للإجابة عليها.
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تمكين إعادة توجيه المكالمات
بعد تمكين ميزة إعادة توجيه المكالمات ،يتم تلقائيًا نقل المكالمات التي تفي بمجموعة من الشروط المعينة مسب ًقا إلى رقم هاتف محدد.
تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك .للحصول على التفاصيل ،اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١

افتح الهاتف ،وانتقل إلى

٢

حدد طريقة إعادة التوجيه وم ّكنها ،ثم أدخل الرقم المستهدف وقم بتأكيده.

< الإعدادات ،وانقر على تحويل المكالمات.

في حالة وجود بطاقتي  SIMفي هاتفك ،قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة  ١ SIMوبطاقة .٢ SIM
قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.
تعطيل إعادة توجيه المكالمات

١

افتح الهاتف ،وانتقل إلى

٢

حدد وضع إعادة التوجيه وقم بتعطيله.

< الإعدادات ،وانقر على تحويل المكالمات.

تصفية المكالمات المزعجة وحظرها
عيِّن قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيال والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.
تصفية المكالمات المزعجة

١

انتقل إلى الهاتف <

< حظر المضايقات <

.

بدلاً من ذلك ،انتقل إلى مدير الهاتف < حظر المضايقات <

٢

.

انقر على قواعد حظر المكالمات وقم بتشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.

حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة
يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أيٍ من الطرق التالية:
•

انتقل إلى الهاتف <

< حظر المضايقات <

< قائمة الحظر ،وانقر على

 ،ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد

حظرها.
•

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ،ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها ،ثم اختر

< إضافة إلى

القائمة السوداء.
تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا
انتقل إلى الهاتف <

< حظر المضايقات <

< تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر

المكالمات.
إدارة المكالمات المحظورة
على الشاشة المحظورة ،يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو
إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.
انتقل إلى الهاتف <

< حظر المضايقات .يمكنك بعد ذلك:
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•

النقر على سجل وتحديد مكالمة لمعاودة الاتصال بالأرقام ،أو تحديد إضافة إلى القائمة الموثوقة أو إضافة جهة اتصال ،أو النقر على
حذف لحذف سجلات المكالمة.

•

النقر على حذف لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.

•

النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

مكالمات الطوارئ ونداء الاستغاثة
استخدام نداء الاستغاثة
إذا واجهتك حالة طارئة ،فيمكنك إرسال نداء استغاثة بسرعة وأمان أو إجراء مكالمة نداء استغاثة إلى جهات اتصال الطوارئ.

١

انتقل إلى الإعدادات < الحماية < نداء استغاثة ،وانقر على جهات التواصل عند الطوارئ لإضافة جهة اتصال الطوارئ.

٢

م ّكن إرسال رسالة نداء استغاثة وإجراء مكالمة نداء الاستغاثة آل ًيا ،وعيّن الأذونات ذات الصلة كما هو مطلوب.

بمجرد تمكين خاصية نداء الاستغاثة وكنت في حالة طارئة ،اضغط على زر الطاقة خمس مرات في تتابع سريع ،ومن ث ّم سيرسل جهازك
تلقائيًا رسالة بموقعك الحالي إلى جهات اتصال الطوارئ .كما سيقوم تلقائيًا بالاتصال بجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك واحدة تلو
الأخرى وتشغيل رسالة نداء استغاثة مسجلة مسب ًقا ،ثم سينهي المكالمة تلقائيًا.
إذا تم تعطيل إجراء مكالمة نداء الاستغاثة آل ًيا بعد إرسال تلك الرسالة ،فسيقوم جهازك بعرض شاشة إجراء مكالمة الطوارئ حيث يمكنك
الاتصال بسرعة بخدمة الطوارئ أو أيٍ من جهات اتصال الطوارئ.
إجراء مكالمات الطوارئ
في حالة وقوع حادث طارئ ،يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ مباشر ًة من شاشة القفل في جهازك ،حتى لو لم توجد إشارة.
تخضع خاصية مكالمة الطوارئ للوائح المحلية واللوائح الفردية لشركات اتصالات الجوال .قد تؤدي مشكلات الشبكة أو الأنواع
الأخرى من التداخل إلى عدم التمكن من إجراء مكالمات الطوارئ.

١

من شاشة القفل ،قم بالوصول إلى شاشة إدخال كلمة المرور الخاصة بك ،وانقر على مكالمة طوارئ .إذا كنت في منطقة بها إشارة
جيدة وكان جهازك يحتوي على اتصال بالإنترنت ،فسيقوم تلقائيًا بالحصول على موقعك وعرضه على الشاشة.

٢

للاتصال بالرقم .بدلاً من ذلك ،انقر على معلومات الطوارئ وحدد إحدى

أدخل رقم الطوارئ المحلي الخاص بك وانقر على
جهات اتصال الطوارئ كي تتصل بها.

إجراء عمليات أثناء المكالمة
أثناء إجراء مكالمة ،سيتم عرض قائمة داخل المكالمة.
•

انقر على

•

انقر على

لتبديل قناة الصوت إلى مكبر الصوت.
لبدء مكالمة أخرى .تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك .لمزيد من التفاصيل ،اتصل بشركة

الاتصالات الخاصة بك.
لاستخدام لوحة الاتصال.

•

انقر على

•

أثناء إجراء مكالمة ،يمكنك إخفاء شاشة المكالمة والدخول إلى تطبيقات أخرى ،من خلال العودة إلى الشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية
باستخدام وضع التنقل الحالي على جهازك.
للعودة إلى شاشة المكالمة ،انقر على الأيقونة الخضراء الموجودة في شريط الحالة.

•

انقر على

لإنهاء المكالمة.
٨٥

تطبيقات

استخدام البريد الصوتي
يمكنك تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي عندما يكون الجهاز قيد إيقاف التشغيل أو عندما لا تكون هناك تغطية لشبكة الهاتف .يمكن
للمتصلين ترك رسالة صوتية والتي يمكنك سماعها لاح ًقا.
تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة اتصالات الجوال الخاصة بك .اتصل بشركة اتصالات الجوال للحصول على التفاصيل.
تمكين البريد الصوتي

١

< الإعدادات وانقر على المزيد من الإعدادات.
انتقل إلى الهاتف <
في حالة وجود بطاقتي  SIMفي هاتفك ،قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة  ١ SIMوبطاقة .٢ SIM

٢

انتقل إلى البريد الصوتي < رقم البريد الصوتي ،وأدخِل رقم البريد الصوتي الذي تم الحصول عليه من شركة الاتصالات الخاصة
بك ،ثم انقر على موافق.

الاستماع إلى رسالة بريد صوتي
المس المفتاح الأول في طالب الاتصال مع الاستمرار ،ثم أدخل رقم البريد الصوتي الخاص بك.

الرسائل
إرسال وإدارة الرسائل
يمكنك إرسال واستقبال الرسائل التي تشمل النص والرموز التعبيرية والصور والملفات الصوتية وأكثر من ذلك .ويمكنك أيضًا إدارة
رسائلك في قائمة الرسائل.
إرسال رسائل

١

افتح الرسائل وانقر على

٢

على شاشة رسالة جديدة ،أدخل محتوى رسالتك .انقر على

٣

.
 ،وحدد جهات الاتصال أو مجموعات جهات الاتصال ،ثم انقر على
في مربع المستلم ،انقر على
لإرسال رسالة جماعية إلى هؤلاء غير المُدرجين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ،قم بالنقر على أي مكان فارغ في مربع
المستلم وأدخل رقم هاتف المستلمين .انقر على مفتاح العودة في لوحة المفاتيح عند انتهائك من إدخال جميع أرقام الهاتف.

٤

.

بعد الانتهاء من التحرير ،انقر على

لإضافة أنواع أخرى من المحتوى مثل الصور والملفات الصوتية.

لإرسال الرسالة.

حفظ مسودة رسالة
من شاشة رسالة جديدة ،انقر على

أثناء تحرير رسالة لحفظ مسودة.

إلغاء إرسال رسالة
على شاشة الرسائل ،انتقل إلي

< الإعدادات < إعدادات متقدمة ،وم ِّكن استدعاء الرسائل.

في غضون ست ثوان بعد إرسال رسالة ،يمكنك النقر على الرسالة نقرً ا مزدوجً ا لإلغاء إرسالها.

٨٦

تطبيقات

عرض الرسائل والرد عليها

١

على شاشة الرسائل ،حدد جهة اتصال لعرض محادثاتك.

٢

للرد على رسالة ،أدخل محتوى رسالتك في مربع النص ،ثم انقر على

.

سيتم عرض إشعارات الرسائل الجديدة في صورة شرائط في لوحة الإشعارات ،ويمكنك النقر عليها للرد على الرسائل.
تمييز الرسائل كمقروءة
يمكنك استخدام أي من الطرق التالية لتمييز الرسائل كمقروءة:
•

سيتم عرض رسائل جديدة في لوحة الإشعارات في شكل لافتة ويمكنك وضع علامة عليها كمقروءة.

•

في شاشة الرسائل ،اسحب إلى اليسار على الرسالة التي تريد تمييزها كرسالة مقروءة ،ثم انقر على

•

< تعليم الكل كمقروءة.

من الشاشة الرسائل ،انتقِل إلى

.

حذف رسالة
يمكنك حذف الرسائل باستخدام الطرق التالية:
.

•

في شاشة الرسائل ،اسحب الرسالة التي تريد حذفها لليسار ثم انقر على

•

انقر مطولاً على الرسالة ،وحدد الرسائل المتعددة التي تريد حذفها ،ثم انقر على

 .لا يمكن استرجاع الرسائل المحذوفة.

تصفية الرسائل المزعجة وحظرها
عيِّن قواعد مختلفة للحظر ،مثل القائمة السوداء الخاصة بك ،لحظر رسائل المبيعات والاحتيال والأشكال الأخرى من الرسائل المزعجة.
حظر الرسائل المزعجة

١

انتقل إلى الرسائل <

< حظر المضايقات <

.

بدلاً من ذلك ،انتقل إلى مدير الهاتف < حظر المضايقات <

٢

.

انقر على قواعد حظر الرسائل وم ِّكن حظر الأرقام المجهولة .سيقوم جهازك بعد ذلك بحظر جميع الرسائل المُرسلة من أرقام
مجهولة.

حظر الرسائل من أرقام محددة

١

انتقل إلى الرسائل <

٢

وأضف جهات الاتصال التي تريد حظرها .سيتم حظر جميع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة المرسلة
انقر على
بواسطة هذه الأرقام.

< حظر المضايقات <

< قائمة الحظر.

حظر الرسائل التي تحتوي على كلمات رئيسية محددة

١
٢

انتقل إلى الرسائل <
انقر على

< حظر المضايقات <

< قائمة الحظر للكلمات الدلالية.

وأضف الكلمات الرئيسية المراد تصفيتها .سيتم حظر جميع الرسائل التي تحتوي على هذه الكلمات الأساسية.
٨٧

تطبيقات

تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للرسائل المحظورة
< حظر المضايقات <

انتقل إلى الرسائل <

< تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر

الرسائل.
إدارة الرسائل المحظورة
على الشاشة المحظورة ،يمكنك إدارة الرسائل المحظورة ،على سبيل المثال ،عن طريق حذف السجلات أو استعادة الرسائل أو إرسال
طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.
انتقل إلى الرسائل <
•

< حظر المضايقات .يمكنك بعد ذلك:

النقر على سجل وتحديد استعادة إلى الرسائل لاستعادة هذه الرسالة إلى تطبيق الرسائل .النقر على إضافة إلى القائمة الموثوقة
لإضافة الرقم المقابل لهذه الرسالة إلى القائمة الموثوقة .النقر على حذف لحذف سجل الرسالة.

•

النقر على حذف لحذف الرسائل المحظورة على دفعات.

•

النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

التقويم
استخدام الأحداث
تساعدك الأحداث في جدولة الأنشطة في حياتك اليومية والعملية ،مثل حضور اجتماعات الشركة وترتيب التجمعات الاجتماعية وسداد
أقساط البطاقات الائتمانية .يمكنك إضافة أحداث وإعداد تذكيرات لمساعدتك في ترتيب جدولك الزمني مسب ًقا.
إضافة حدث

١

افتح التقويم وانقر على

٢

أدخل تفاصيل الحدث ،مثل العنوان والموقع وأوقات البدء والانتهاء.

٣

انقر على إضافة تذكير لضبط وقت التذكير بالحدث.

٤

عندما تنتهي ،انقر على

.

.

البحث عن حدث

١

من شاشة التقويم ،انقر على

٢

أدخل الكلمات الأساسية لهذا الحدث في مربع البحث ،مثل العنوان والموقع.

.

مشاركة حدث

١
٢

افتح التقويم،ثم انقر على حدث ما من شاشة التقويم أو ضمن علامة التبويب المجدولة.
انقر على

لمشاركة الحدث بالطريقة التي تفضلها عندما يُطلب منك ذلك.

حذف حدث
يمكنك حذف حدث ما باستخدام أي من الطرق التالية:
٨٨

تطبيقات

.

•

من شاشة التقويم ،انقر على الحدث الذي تريد حذفه ،ثم انقر على

•

في شاشة جدول الأعمال ،انقر مطولاً على أحد الأحداث ،وحدد الأحداث التي تريد حذفها ،ثم انقر على

.

إعداد إشعار التقويم
عيِّن نوع إشعار التقويم وف ًقا لمتطلباتك .يمكنك تعيين إشعارات شريط الحالة ،وشريط الإشعارات ،ونغمة رنين الإشعارات .بعد تعيين
وقت التذكير الافتراضي ،سيرسل جهازك إشعارً ا في الوقت المحدد.
انتقل إلى التقويم <

< الإعدادات.

•

انقر على وقت التذكير الافتراضي أو وقت التذكير لكافة أحداث اليوم لتعيين وقت التذكير.

•

انقر على الإشعارات وم ِّكن السماح لجميع الإشعارات .ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين نوع الإشعارات.

تخصيص إعدادات عرض التقويم
يمكنك تخصيص إعدادات عرض التقويم ،مثل تحديد يوم بداية الأسبوع ،وما إذا كنت تريد إظهار أرقام الأسبوع.

١

انتقل إلى التقويم <

٢

حدد يوم بداية الأسبوع ،أو م ِّكن المفتاح لإظهار أرقام الأسبوع.

< الإعدادات.

تعيين تقويمات بديلة
يمكنك التبديل إلى تقويم آخر مثل التقويم القمري الصيني أو التقويم الإسلامي.
انتقل إلى التقويم <

< الإعدادات < تقويمات أخرى ،وحدد التقويم الذي تريد استخدامه.

عرض العطل الوطنية/الإقليمية
اعرض العطل الوطنية/الإقليمية في التقويم لمساعدتك في التخطيط لسفرك.
ِ

١

انتقل إلى التقويم <

٢

ش ِّغل زر البلد/الإقليم ،وسيتولى جهازك التنزيل التلقائي لمعلومات العطل لذلك البلد أو الإقليم وعرضها في التقويم.

< الإعدادات < العطل الوطنية/الإقليمية.

الساعة
تعيين المنبهات
يمكنك ضبط المنبهات لتشغيل الصوت أو الاهتزاز في أوقات محددة.
تعيين تنبيه

١

انتقل إلى الساعة < المنبه وانقر على

٢

اضبط صوت التنبيه ونمط الاهتزاز وتكرار الدورة والإعدادات الأخرى حسب الحاجة.

٣

عندما تنتهي ،انقر على

لإضافة تنبيه.

.
٨٩

تطبيقات

تعديل أو حذف منبه
انقر على المنبه الموجود لتعديله أو حذفه.
غفوة المنبه
إذا كنت لا تريد الاستيقاظ عندما يصدر المنبه رني ًنا ،كل ما عليك فعله هو النقر على زر الغفوة أو الضغط على زر التشغيل.
يتم تعيين مدة الغفوة عند إنشاء المنبه.
إيقاف تشغيل منبه
عندما يصدر المنبه رني ًنا ،اسحب لليسار أو لليمين على الزر الظاهر أسفل الشاشة لإيقاف تشغيله.

استخدام المؤقت أو ساعة الإيقاف
يمكنك استخدام المؤقت للعد التنازلي من وقت محدد .يمكنك أيضًا استخدام ساعة الإيقاف لقياس مدة الحدث.
المؤقت
انتقل إلى الساعة < المؤقت ،وقم بتعيين مدة من الوقت وانقر على

لبدء المؤقت .لإيقافه ،انقر على

.

ساعة الإيقاف
انتقل إلى الساعة < ساعة إيقاف ،وانقر على

لبدء ساعة الإيقاف .لإيقافها ،انقر على

.

عرض الوقت في المدن في جميع أنحاء العالم
استخدم الساعة لمعرفة الوقت المحلي في مناطق زمنية مختلفة حول العالم.
 ،وأدخل اسم مدينة أو اختر واحدة من قائمة المدن.

انتقل إلى الساعة < الساعة العالمية ،وانقر على

عرض ساعة مزدوجة على شاشة القفل
عندما تكون بعي ًدا عن منطقتك الزمنية ،استخدم الساعة المزدوجة لعرض وقت كلاً من مدينتك الأساسية والموقع الحالي على شاشة القفل.
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < التاريخ والوقت ،وم ّكن الساعة المزدوجة ،وقم بتعيين المدينة الأساسية .سيتم عرض وقت
كل من مدينتك الأساسية وموقعك الحالي على شاشة القفل.
ٍ
سيتم عرض ساعة واحدة فقط على شاشة القفل إذا كان موقعك الحالي في نفس المنطقة الزمنية لمدينتك الأساسية.

المفكرة
إنشاء ملاحظة
بشكل سريع ،يمكنك إنشاء ملاحظات باستخدام الكتابة بخط اليد )لكتابة المحتوى أو رسمه( ،أو مسح
لمساعدتك على تتبع أفكارك وإلهامك
ٍ
المستندات ضوئيًا.
إضافة المحتوى إلى ملاحظة

١

انتقل إلى المفكرة < الملاحظات وانقر على

.
٩٠

تطبيقات

٢

٣

أدخل العنوان ومحتوى الملاحظة .يمكنك بعد ذلك إجراء ما يلي:
•

النقر على

لإضافة قائمة تحقق.

•

النقر على

لتغيير نمط النص ومحاذاة الفقرة والخلفية.

•

النقر على

لإدراج صورة .النقر مطولاً على الصورة ،ثم سحبها إلى الموضع المطلوب في الملاحظة.

•

لتنظيم ملاحظاتك من أجل تسهيل الوصول إليها وعرضها ،انقر على

انقر على

بعدما تنتهي من ذلك لإضافة علامة لها.

لحفظ الملاحظة.

إضافة ملاحظة عن طريق مسح المستندات ضوئ ًيا

١

افتح المفكرة وانتقل إلى الملاحظات <

٢

قم بمحاذاة كاميرا هاتفك مع الصورة أو الملف الذي تريد مسحه ضوئيًا وانقر على
الممسوحة ضوئيًا في المفكرة.

٣

< تصوير مستند.

<

انتقل إلى استخراج النص < حفظ < حفظ الصور والنص <

لبدء المسح الضوئي .يتم حفظ الصفحات

لحفظ الملاحظة.

إضافة ملاحظة بخط اليد
يمكنك إنشاء ملاحظات مكتوبة بخط اليد لتدوين الأفكار والإلهامات التي يصعب تحويلها إلى نص.

١

انتقل إلى المفكرة < الملاحظات وانقر على

٢

انقر على

٣

انقر على

.

لتدوين المحتوى الذي تحتاجه باللون المحدد.
لحفظ الملاحظة.

إنشاء مهام
يمكنك إنشاء مهام لتتبع الضروريات اليومية مثل :قوائم التسوق اليومية ،ومهام العمل ،والأعمال المنزلية.
إضافة عنصر مهام
يمكنك إضافة عنصر مهام وتعيين تذكير بالوقت الخاص به.
إذا قمت بتمييز عنصر المهام على أنه مهم ،فسيُطلب منك تذكير بملء الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة.

١

انتقل إلى المفكرة < المهام وانقر على

٢

أدخل عنصر المهام الخاص بك.

٣

انقر على

٤

م ِّكن

٥

انقر على حفظ.

.

 ،وقم بتعيين وقت التذكير ،وانقر على موافق.
وضع علامة على عنصر المهام على أنه مهم.
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تعيين تذكير متكرر لعنصر المهام
إذا قمت بتحديد وقت لعنصر المهام ،فيمكنك تحديد وضع مكرر )على سبيل المثال ،لا ،أو يوم ًيا ،أو أسبوع ًيا ،أو شهر ًيا ،أوسنو ًيا(،
وسيطالبك جهازك بشكل متكرر بإكمال عنصر المهام في الوقت المحدد.

إدارة مفكرتك
يمكنك فرز عناصر مفكرتك من خلال تصنيفها إلى فئات ثم وضعها في مجلدات مختلفة ،وحذف العناصر غير المرغوب فيها ،ومشاركة
العناصر مع أشخاص آخرين.
عند عرض قائمة العناصر أو عنصر منفرد في المفكرة ،انقر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للرجوع بسرعة إلى العنصر الأول أو
إلى بداية العنصر الذي تعرضه.
تمكين قفل التطبيقات على المفكرة
انتقل إلى الإعدادات < الحماية < قفل التطبيقات ،وحدد كلمة مرور شاشة القفل أو عيّن رمز  ،PINثم ش ّغل مفتاح قفل التطبيقات
المجاور للمفكرة.
يمكنك أيضًا إلغاء فتح قفل المفكرة بشكل أسرع باستخدام بصمة الإصبع أو بالتعرف على الوجه.
فرز عناصر المفكرة حسب الفئة
لفرز الملاحظات في مجلدات مختلفة حسب الفئة ،يمكنك إضافة تسميات بألوان مختلفة.
يمكنك فرز عناصر المفكرة باستخدام أي من الطرق التالية:
•

افتح شاشة جميع الملاحظات ،واسحب لليسار على عنصر ،ثم حدد

أو

لتحريك هذا العنصر إلى الأعلى أو لإضافة علامة

نجمة عليه.
 ،ثم حدد مفكرة لهذا العنصر.

•

على شاشة جميع الملاحظات أو جميع المهام ،اسحب لليسار على العنصر ،وانقر على

•

انقر مطولاً على ملاحظة أو عنصر المهمة ،وحدد تلك الملاحظات أو المهام التي تريد تصنيفها ضمن الفئة نفسها ،ثم انقر على
.
لا يمكن نقل العناصر الموجودة في حساب .Exchange

مزامنة عناصر المفكرة
اسحب لأسفل من قائمة بريد  Exchangeلمزامنة الملاحظات والمهام من الحساب الحالي إلى المفكرة .سيتم بعد ذلك إنشاء الملاحظات
وعناصر المهمة المقابلة تلقائيًا.
سيتم إنشاء مجلد باسم حساب  Exchangeتلقائيًا في المفكرة.
مشاركة عناصر المفكرة
يمكنك مشاركة عناصر المفكرة بالطرق التالية:
•

لمشاركة ملاحظة واحدة أو عنصر مهمة ،افتح العنصر الذي تريد مشاركته من شاشة جميع الملاحظات أو جميع المهام ،وانقر على
 ،وشاركه كما يُطلب منك.
يمكن مشاركة الملاحظات عن طريق النقر على كصورة ،أو كنص ،أو تصدير كمستند ،أو مع/إلى جهاز آخر.
بعد النقر على تصدير كمستند ،يمكنك اختيار تصدير الملاحظة كملف  TXTأو  ،HTMLوالذي سيتم حفظه في مدير
بشكل افتراضي.
الملفات < وحدة التخزين الداخلية < Documents > NotePad
ٍ
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•

لمشاركة ملاحظات متعددة في شاشة جميع الملاحظات ،انقر مطولاً على ملاحظة وحدد الملاحظات التي تريد مشاركتها .ثم انقر على
وشاركها كما يُطلب منك.

طباعة عناصر من المفكرة

١
٢

في شاشة جميع الملاحظات ،افتح العنصر الذي تريد طباعته.
ً
طابعة وهيئ إعدادات الطباعة حسب المطلوب.
< طباعة ،ثم حدد

انتقل إلى

حذف عناصر المفكرة
يمكنك حذف عناصر المفكرة باستخدام أي من الطرق التالية:
•

على شاشة جميع الملاحظات أو جميع المهام ،اسحب لليسار على العنصر ،وانقر على

•

انقر مطولاً على الملاحظة أو عنصر المهمة الذي تريد حذفه ،وحدد خانات اختيار الملاحظات أو المهام التي تريد حذفها أيضًا أو
اسحبها ،ثم انقر على

لحذفه.

.

مؤخرا،
لاستعادة عنصر مفكرة محذوف ،انقر على جميع الملاحظات أو جميع المهام ،وحدد العنصر الذي تريد استعادته في المحذوفات
ً
ثم انقر على

.

مسجل الصوت
جار التسجيل
ٍ

١

في مجلد الأدوات ،افتح مسجل الصوت ،وانقر على

لبدء التسجيل.

٢

أثناء التسجيل ،يمكنك النقر على

لإضافة علامة.

٣

حين تنتهي من عملك ،انقر على

لإيقاف التسجيل.

٤

كذلك يمكنك النقر مطولاً على أحد التسجيلات ،ثم مشاركته أو إعادة تسميته أو حذفه.

يتم حفظ التسجيلات ضمن مدير الملفات < الفئات < وحدة التخزين الداخلية < .Sounds
تشغيل تسجيل
يتم سرد ملفات التسجيل على شاشة مسجل الصوت الرئيسية .انقر على تسجيل لتشغيله.
في شاشة تشغيل التسجيل ،يمكنك:
•

النقر على

لتخطي الأجزاء الصامتة.

•

النقر على

لضبط سرعة التشغيل.

•

النقر على

لإضافة علامة.

•

النقر على علامة لإعادة تسميتها.
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تحرير تسجيل

١

على شاشة مسجل الصوت الرئيسية ،انقر على تسجيل.

٢

انقر على

٣

اسحب أشرطة البداية والنهاية لضبط طول المقطع .ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشكل الموجي للتكبير أو التصغير لضبط
طول المقطع بدقة أكبر.

٤

انقر على

لعرض الشكل الموجي للتسجيل.

وحدد الاحتفاظ بالجزئية ال ُمحددة أو حذف الجزئية ال ُمحددة.

مشاركة التسجيلات

١

في شاشة مسجل الصوت الرئيسية ،انقر على التسجيل الذي تريد مشاركته.

٢

انتقل إلى

٣

حدد طريقة المشاركة المفضلة لك واتبع التعليمات على الشاشة لمشاركة التسجيل.

< مشاركة.

البريد الإلكتروني
إضافة حسابات بريد إلكتروني
أضِ ف حساب بريدك الإلكتروني في البريد الإلكتروني ،لبدء استخدام جهازك من أجل الوصول المناسب إلى البريد الإلكتروني.
إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

١

افتح البريد الإلكتروني على جهازك ،ثم حدد من بين المزوِّ دين المتاحين لصندوق البريد أو انقر على حساب آخر.

٢

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك ،وانقر على تسجيل الدخول ،واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين .سيتصل
النظام تلقائيًا بالخادم ويتحقق من إعداداته.

إضافة حساب Exchange
يتيح  Microsoft Exchangeالمراسلة الرقمية داخل شركة .إذا كان صندوق بريد شركتك يستخدم خادم  ،Exchangeفيمكنك
تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني لشركتك من على جهازك.

١

اتصل بمسؤول خادم البريد الإلكتروني بالشركة للحصول على اسم المجال وعنوان الخادم ورقم المنفذ ونوع الأمان.

٢

افتح البريد الإلكتروني ،وحدد .Exchange

٣

أدخل عنوان البريد الإلكتروني ،واسم المستخدم ،وكلمة المرور.

٤

انقر على إعداد يدوي .على الشاشة إعداد الحساب أدخل اسم مجال البريد الإلكتروني ،وعنوان الخادم ،ورقم المنفذ ،ونوع الأمان.

٥

انقر على التالي ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التكوين .سيتصل النظام تلقائيًا بالخادم ويتحقق من إعداداته.

استخدام رسائل البريد الإلكتروني
حدد حساب بريد إلكتروني ،ثم اكتب رسائل بريدية وأرسِ لها إلى عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستلمين.
إرسال رسائل بريد إلكتروني

١

افتح البريد الإلكتروني وانقر على

.
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٢

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم ،أو انقر على

٣

أضف عناوين أي مستلمين ترغب في إرسال نسخة أو نسخة مخفية من رسالة البريد الإلكتروني إليهم.
إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد ،فستحتاج أيضًا إلى تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال البريد
الإلكتروني منه.

٤

لتحديد جهة اتصال أو مجموعة ،ثم انقر على

اكتب رسالة البريد الإلكتروني وأدخل الموضوع ،ثم انقر على

.

.

حفظ رسالة بريد إلكتروني كمسودة
في شاشة إنشاء رسالة ،أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو الموضوع أو محتوى الرسالة البريدية الخاص بالمستلم ،وانقر على
لحفظ رسالة البريد الإلكتروني كمسودة.
لعرض رسائل البريد الإلكتروني في المسودة ،انتقل إلى البريد الوارد < إظهار كافة المجلدات < المسودات.
الرد على رسالة بريد إلكتروني

١

من شاشة البريد الوارد ،افتح رسالة البريد الإلكتروني التي ترغب في الرد عليها.

٢

انقر على

٣

بعد كتابة ردك ،انقر على

للرد على مرسل البريد الإلكتروني فقط ،أو انقر على

للرد على الجميع في سلسلة.

.

تعيين تشفير رسائل البريد الإلكتروني الصادرة
يمكنك تشفير رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لحماية معلوماتك السرية .لا يمكن مشاهدة رسائل البريد الإلكتروني المشفرة إلا بواسطة
المستلمين الذين لديهم الشهادات الرقمية المطلوبة ،مما يضمن أمان المعلومات.

١

ق ِّدم طلبًا للحصول على شهادة رقمية وتثبيتها.
تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على شهادة رقمية من جهة إصدار شهادات تابعة لطرف ثالث موثوق به ) (CAقبل تثبيته.
يختلف إجراء المعالجة بين جهات الإصدار المختلفة .للحصول على التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى موقع جهة الإصدار ذي
الصلة.

٢

من شاشة البريد الوارد ،انتقل إلى

٣

انقر على الحساب الذي تريد ضبط التشفير له ،وانقر على تشفير رسائل البريد الإلكتروني ،ثم م ّكن تشفير الرسائل الصادرة.

٤

إذا تم تثبيت الشهادة ،فحدد شهادة التشفير وقم بتعيين خوارزمية التشفير وف ًقا لتفضيلاتك.
إذا لم يتم تثبيت أي شهادة ،فم ِّكن إرسال رسائل مشفرة دون الحاجة إلى تثبيت شهادات.

< الإعدادات.

تعيين الردود التلقائية لحساب Exchange

١

انتقل إلى البريد الإلكتروني <

٢

حدد حساب  Exchangeالذي تريد تعيين الردود التلقائية له ،وانقر على الردود التلقائية ،وقم بتشغيل الزر الردود التلقائية.

٣

اضبط الوقت أو محتوى الرد التلقائي ،ثم انقر على تم.

< الإعدادات.

تعيين إشعارات البريد الإلكتروني
عيّن وضع إشعارات رسائل البريد الإلكتروني كما هو مطلوب.
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١

انتقل إلى البريد الإلكتروني <

٢

حدد حساب البريد الإلكتروني الذي تريد تعيين إشعاراته ،وش ِّغل مفتاح السماح لجميع الإشعارات ،ثم حدد وضعًا للإشعارات.

< الإعدادات < إعدادات عامة < الإشعارات ،وم ِّكن السماح لجميع الإشعارات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها
واعرضها وأدِرها.
استلِم رسائل البريد الإلكتروني من صندوق الوارد لديك
ِ
عرض رسائل البريد الإلكتروني

١

افتح البريد الإلكتروني ،ثم اسحب لأسفل على شاشة البريد الوارد لتحديث قائمة البريد الإلكتروني.
إذا كان لديك حسابات بريد إلكتروني متعددة ،فانقر على البريد الوارد وحدد حساب البريد الإلكتروني الذي تريد عرضه.

٢

افتح رسالة بريد إلكتروني ،ثم قم بعرض الرسالة أو الرد عليها أو إعادة توجيهها أو حذفها.
إذا تم إخطارك بحدث مهم في رسالة بريد إلكتروني ،فانتقل إلى

٣

< إضافة إلى التقويم لاستيراد الحدث إلى التقويم الخاص بك.

اسحب لليسار أو اليمين على شاشة البريد الإلكتروني لعرض رسالة البريد الإلكتروني السابقة أو التالية.

تنظيم رسائل البريد الإلكتروني حسب الموضوع
من شاشة البريد الوارد ،انتقل إلي

< الإعدادات < إعدادات عامة ،وم ّكن الترتيب حسب الموضوع.

إضافة جهة اتصال بريد إلكتروني إلى مجموعة
يمكنك إنشاء مجموعات بريد إلكتروني للتواصل بشكل أكثر كفاءة.

١

من شاشة البريد الوارد ،افتح رسالة بريد إلكتروني ،وانقر على إضافة إلى مجموعة.

٢

اختر إضافة مرسل البريد الإلكتروني أو المستلم إلى المجموعة ،وانقر على موافق.

٣

لحفظ جهة الاتصال في المجموعة.
من شاشة اختيار المجموعة ،حدد مجموعة موجودة ،ثم انقر على
وبدلاً من ذلك ،انقر على إنشاء مجموعة جديدة ،وأدخل اسم المجموعة ،ثم انقر على حفظ.

بمجرد إنشاء مجموعة ،يمكنك تحديد المجموعة من القائمة المنسدلة للمستلم لإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى أعضاء المجموعة.
مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائ ًيا
بعد تمكين مزامنة البريد الإلكتروني التلقائية ،سيتم مزامنة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة على جهازك تلقائيًا مع تلك الموجودة على
خادم البريد الإلكتروني.

١

من شاشة البريد الوارد ،انتقل إلى

٢

انقر على الحساب الذي ترغب في مزامنة رسائل البريد الإلكتروني له ،ثم قم بتشغيل المفتاح مزامنة البريد الإلكتروني.

٣

انقر على أوقات المزامنة لضبط فترة المزامنة التلقائية.

< الإعدادات.

البحث عن رسائل البريد الإلكتروني
من شاشة البريد الوارد انقر على مربع البحث ،ثم أدخل كلمات أساسية مثل موضوع أو محتوى البريد الإلكتروني.
حذف رسائل البريد الإلكتروني
من شاشة البريد الوارد ،انقر مطولاً على البريد الإلكتروني الذي تريد حذفه ،ثم انقر على أي رسائل بريد إلكتروني أخرى تريد حذفها
أيضًا ،ثم انقر على

.
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إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة
يمكنك إضافة عدة حسابات بريد إلكتروني وإدارتها.
إضافة حسابات بريد إلكتروني متعددة

١

انتقل إلى البريد الإلكتروني <

٢

اختر مزود خدمة بريد إلكتروني موجود أو انقر على حساب آخر ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإضافة حساب بريد إلكتروني .كرر
ذلك مع كل حساب ترغب في إضافته.

< الإعدادات < إضافة حساب.

التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني
من شاشة البريد الوارد ،انقر على البريد الوارد وحدد حساب البريد الإلكتروني الذي ترغب في استخدامه.
تغيير اسم الحساب والتوقيع
من شاشة البريد الوارد ،انتقل إلى

< الإعدادات ،وحدد حسابًا ،وعيّن اسم الحساب ،والتوقيع ،والحساب الافتراضي المقابل.

تسجيل الخروج من حساب بريد إلكتروني
من شاشة البريد الوارد ،انتقل إلى

< الإعدادات ،وحدد حسابًا ،وانقر على إزالة الحساب.

إدارة جهات الاتصال المهمة جدًا
يمكن إضافة جهات اتصال البريد الإلكتروني المهمة كجهات اتصال مهمة ج ًدا .سيتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني من جهات الاتصال
المهمة ج ًدا تلقائيًا في صندوق الوارد للرسائل المهمة ج ًدا.
إضافة جهة اتصال مهمة
يمكنك إضافة جهات الاتصال المهمة من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:
•

انتقل إلى البريد الإلكتروني <

< الإعدادات < جهات الاتصال المهمة .من شاشة قائمة جهات الاتصال المهمة ،اختر إضافة <

إنشاء جهة اتصال ،أو انقر على إضافة من جهات الاتصال.
•

افتح بري ًدا إلكترونيًا ،وانقر على صورة الحساب الشخصي ،ثم انقر على إضافة إلى قائمة جهات الاتصال المهمة.

حذف جهة اتصال مهمة جدًا

١

انتقل إلى البريد الإلكتروني <

٢

من شاشة قائمة جهات الاتصال المهمة ،انقر على

٣

حدد جهة الاتصال التي تريد حذفها ،ثم انقر على

< الإعدادات < جهات الاتصال المهمة.
.
.

الآلة الحاسبة
الآلة الحاسبة
استخدم الآلة الحاسبة على جهازك لإجراء العمليات الحسابية الأساسية ولحساب الدوال الأسية واللوغاريتمية والدوال المثلثية.
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استخدام الآلة الحاسبة الأساسية
يمكنك فتح الآلة الحاسبة باستخدام أي من الطرق التالية:
•

اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية لعرض خانة البحث .ابحث عن الآلة الحاسبة ،وستكون النتيجة الأولى هي تطبيق الآلة
الحاسبة المثبت مسب ًقا.

•

اعثر على الآلة الحاسبة في مجلد الأدوات.

•

اسحب لأعلى من أسفل شاشة القفل لعرض لوحة الاختصارات ،ثم انقر على

لفتح الآلة الحاسبة.

استخدام الآلة الحاسبة العلمية
< حاسبة علمية.

افتح الآلة الحاسبة وانتقل إلي
نسخ الأرقام أو حذفها أو مسحها
•

نسخ نتيجة عملية حسابية :انقر مطولاً على ناتج العملية الحسابية ،وانقر على نسخ ،ثم الصق الناتج في مكان آخر ،مثل في مفكرة أو
رسالة.

•

حذف الرقم الأخير :انقر على

•

مسح الشاشة :انقر على

.
 .كما يمكنك النقر على

لمسح الشاشة بعد النقر على

لإكمال العملية الحسابية.

المصباح
المصباح
يمكنك تشغيل المصباح باستخدام أي من الطرق التالية:
لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،وانقر على

•

اسحب لأعلى من الحافة السفلية لشاشة القفل لعرض لوحة الاختصارات ،وانقر على

عند التشغيل ،سيتم عرض إشعار على شاشة القفل يشير إلى تشغيل المصباح .انقر على

لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله.
لإيقاف تشغيل المصباح.

البوصلة
البوصلة
تبين لك البوصلة الاتجاه الذي يشير إليه جهازك ،فضلاً عن الإحداثيات والارتفاع.
يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

١

يمكنك فتح البوصلة باستخدام أي من الطرق التالية:
•

اسحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية لعرض خانة البحث .ابحث عن البوصلة ،والنتيجة الأولى ستكون تطبيق البوصلة
المثبت مسب ًقا.

•

اعثر على البوصلة في مجلد الأدوات.
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٢

لعرض اتجاهاتك ،والإحداثيات ،والارتفاع:
إذا كنت تحمل جهازك بشكل أفقي ،فستعرض شاشة البوصلة قرصًا بالاتجاه الذي يشير إليه جهازك ،والإحداثيات الحالية،

•

والارتفاع.
إذا كنت تحمل جهازك بشكل رأسي ،فستعرض شاشة البوصلة شاشة تحديد المنظر للكاميرا الخلفية على جهازك ،مع الاتجاه

•

الذي يشير إليه جهازك ،والإحداثيات الحالية ،والارتفاع.

٣

لقفل اتجاهك الحالي ،انقر على القرص الدائري للبوصلة .إذا غيرت الاتجاه ،فستتحول علامات القرص إلى اللون الأزرق.

لتحديد الاتجاهات بدقة أكثر ،احمل جهازك أفقيًا أو رأسيًا عند استخدام البوصلة.
للحصول على بيانات الارتفاع بدقة أكثر ،انقر على

 ،وم ّكن معايرة الارتفاع عن سطح البحر عبر الإنترنت.

المرآة
استخدام جهازك كمرآة
يمكنك استخدام جهازك كمرآة للتحقق من مظهرك.
انتقل إلى الأدوات < المرآة .يمكنك بعد ذلك:
•

التكبير أو التصغير :اسحب شريط تمرير التكبير/التصغير في الأسفل .كما يمكنك النقر على الشاشة مرتين للتكبير وإعادة النقر عليها
مرتين لاستعادة العرض الأصلي.

•

حفظ الصورة :انقر على الشاشة لإيقاف الصورة الحالية مؤق ًتا .انقر على الشاشة مرة أخرى للاستئناف .عند إيقاف الصورة مؤق ًتا،
انقر على

لحفظ الصورة .يمكنك العثور على الصورة التي تم حفظها في المعرض.
في أعلى الشاشة.

•

ضبط سطوع المرآة :انقر على

أو

•

عمل ضباب الشاشة :انقر على

وقم بتمكين النفخ .ثم قم بنفخ الهواء داخل الميكروفون لعمل ضباب على الشاشة .امسح الشاشة

لمسح الضباب.
للتبديل إلى إطار مختلف.

•

تغيير إطار المرآة :انقر على

•

إنشاء تأثير مرآة مكسورة :انقر مطولاً على الشاشة "لكسر" المرآة ،وأكمل بتأثير الصوت .انقر على الشاشة مرة أخرى "لإصلاح"
المرآة.

الدخول المتعدد للتطبيقات
تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات
يتيح لك الدخول المتعدد للتطبيقات تسجيل الدخول إلى حسابيّ واتساب أو فيسبوك في ذات الوقت ،مما يسمح لك بأن تجعل عملك وحياتك
الشخصية منفصلين.
تدعم بعض التطبيقات فقط الدخول المتعدد للتطبيقات.
انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < الدخول المتعدد للتطبيقات ،وقم بتمكين الدخول المتعدد للتطبيقات .لن يتم عرض التطبيق التوأم على
الشاشة الرئيسية.
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المحسن
ّ
تنظيف وحدة التخزين بالجهاز
يمكنك استخدام تنظيف الموجودة في مدير الهاتف للبحث عن الملفات المكررة أو الكبيرة ،مثل مخلفات التطبيق وحزم التثبيت غير
المرغوب فيها وبيانات تطبيق  WeChatوما إلى ذلك .بمجرد اكتشافها ،يمكنك اختيار حذف الملفات المُقترح حذفها من عدمه.

١

افتح مدير الهاتف ،ثم انقر على تنظيف.

٢

عند اكتمال البحث ،انقر على تنظيف بعد كل عنصر واحذف أي ملفات لست بحاجة إليها.

تنظيف سلة مهملات النظام تلقائ ًيا

١

افتح مدير الهاتف ،وانقر على تنظيف.

٢

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة ،وسيقوم جهازك تلقائيًا بتنظيف سلة مهملات النظام.

تنظيف سلة مهملات النظام يدو ًيا
بالإضافة إلى التنظيف التلقائي ،سيقوم جهازك أيضًا باكتشاف ملفات سلة المهملات ويوصيك بتنظيفها يدويًا.
من شاشة تنظيف ،انقر على تنظيف بجانب فئة ،وحدد العناصر التي تريد تنظيفها ،ثم انقر على حذف .
تنظيف الملفات المكررة
يمكن أن يحدد مدير الهاتف الملفات المكررة على جهازك.
من شاشة تنظيف ،انقر على ملفات مكررة  ،ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

إدارة استخدام البيانات
افتح مدير الهاتف ،ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.
عرض تطبيقات الاستهلاك العالي للبيانات وإدارتها

١

ً
مقارنة ببعضها البعض من خلال الانتقال إلى استخدام البيانات لهذا الشهر على
يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها تطبيقاتك
شاشة استخدام البيانات.

٢

انقر على تطبيق الاستهلاك العالي للبيانات لضبط بيانات الجوال أو بيانات التجوال أو حدود استخدام بيانات الخلفية له.

عرض وتعيين إذن الوصول إلى الشبكة للتطبيق
على شاشة استخدام البيانات ،انقر على الاتصال بالإنترنت ،ثم قم بتغيير إعدادات التطبيقات التي تستهلك مقدارً ا كبيرً ا من البيانات )مثل
تطبيقات بث الفيديو( بحيث يمكن استخدامها فقط عندما تكون متصلاً بشبكة لاسلكية.
تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله
م ّكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

١

على شاشة استخدام البيانات ،انقر على موفر البيانات الذكي ،ثم م ّكنه .لا تظهر أيقونة

٢

إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية ،فش ّغل مفاتيح هذه التطبيقات.

بعد ذلك في شريط الحالة.

إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال
أضِ ف باقات بيانات لبطاقات  SIMالخاصة بك وتذكيرات الاستخدام في مدير الهاتف لإخطارك دائمًا باستهلاكك للبيانات.

١٠٠
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١

على شاشة بيانات الجوال ،انتقل إلى إعدادات إضافية < حد البيانات الشهري واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة باقة بيانات.

٢

على شاشة إعدادات إضافية ،انقر على تذكيرات الاستخدام .من هذه الشاشة ،يمكنك تعيين ما إذا كانت الإشعارات س ُترسل وما إذا
كان سيتم تعطيل بيانات الجوال بمجرد اجتياز الحد الشهري للبيانات أو حد بيانات التجوال.

٣

على شاشة إعدادات إضافية ،يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد إظهار مقدار البيانات ال ُمستخدمة على الشاشة وهي مقفلة.

تصفية المكالمات المزعجة وحظرها
عيِّن قواعد مختلفة للحظر لحظر مكالمات المبيعات والاحتيال والأشكال الأخرى من المكالمات المزعجة.
تصفية المكالمات المزعجة

١

انتقل إلى الهاتف <

.

< حظر المضايقات <

بدلاً من ذلك ،انتقل إلى مدير الهاتف < حظر المضايقات <

٢

.

انقر على قواعد حظر المكالمات وقم بتشغيل أزرار قواعد الحظر المقابلة.

حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة
يمكنك حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة باستخدام أيٍ من الطرق التالية:
•

انتقل إلى الهاتف <

< حظر المضايقات <

< قائمة الحظر ،وانقر على

 ،ثم أضف أرقام الهاتف التي تريد

حظرها.
•

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ،ثم انقر على جهة الاتصال التي تريد حظرها ،ثم اختر

< إضافة إلى

القائمة السوداء.
تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للمكالمات المحظورة أم لا
انتقل إلى الهاتف <

< حظر المضايقات <

< تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر

المكالمات.
إدارة المكالمات المحظورة
على الشاشة المحظورة ،يمكنك إدارة المكالمات المحظورة على سبيل المثال عن طريق معاودة الاتصال بالأرقام أو حذف السجلات أو
إرسال طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.
انتقل إلى الهاتف <
•

< حظر المضايقات .يمكنك بعد ذلك:

النقر على سجل وتحديد مكالمة لمعاودة الاتصال بالأرقام ،أو تحديد إضافة إلى القائمة الموثوقة أو إضافة جهة اتصال ،أو النقر على
حذف لحذف سجلات المكالمة.

•

النقر على حذف لحذف المكالمات المحظورة على دفعات.

•

النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

تصفية الرسائل المزعجة وحظرها
عيِّن قواعد مختلفة للحظر ،مثل القائمة السوداء الخاصة بك ،لحظر رسائل المبيعات والاحتيال والأشكال الأخرى من الرسائل المزعجة.

١٠١
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حظر الرسائل المزعجة

١

انتقل إلى الرسائل <

.

< حظر المضايقات <

بدلاً من ذلك ،انتقل إلى مدير الهاتف < حظر المضايقات <

٢

.

انقر على قواعد حظر الرسائل وم ِّكن حظر الأرقام المجهولة .سيقوم جهازك بعد ذلك بحظر جميع الرسائل المُرسلة من أرقام
مجهولة.

حظر الرسائل من أرقام محددة

١

انتقل إلى الرسائل <

٢

وأضف جهات الاتصال التي تريد حظرها .سيتم حظر جميع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة المرسلة
انقر على
بواسطة هذه الأرقام.

< قائمة الحظر.

< حظر المضايقات <

حظر الرسائل التي تحتوي على كلمات رئيسية محددة

١
٢

انتقل إلى الرسائل <
انقر على

< قائمة الحظر للكلمات الدلالية.

< حظر المضايقات <

وأضف الكلمات الرئيسية المراد تصفيتها .سيتم حظر جميع الرسائل التي تحتوي على هذه الكلمات الأساسية.

تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للرسائل المحظورة
انتقل إلى الرسائل <

< حظر المضايقات <

< تلقي الإشعارات وقم بتعيين ما إذا كان سيتم تلقي الإشعارات عند حظر

الرسائل.
إدارة الرسائل المحظورة
على الشاشة المحظورة ،يمكنك إدارة الرسائل المحظورة ،على سبيل المثال ،عن طريق حذف السجلات أو استعادة الرسائل أو إرسال
طعون إذا تم تمييز الرقم بشكل غير صحيح.
انتقل إلى الرسائل <
•

< حظر المضايقات .يمكنك بعد ذلك:

النقر على سجل وتحديد استعادة إلى الرسائل لاستعادة هذه الرسالة إلى تطبيق الرسائل .النقر على إضافة إلى القائمة الموثوقة
لإضافة الرقم المقابل لهذه الرسالة إلى القائمة الموثوقة .النقر على حذف لحذف سجل الرسالة.

•

النقر على حذف لحذف الرسائل المحظورة على دفعات.

•

النقر على قواعد الحظر لتغيير قواعد الحظر.

التحسين بنقرة واحدة
استخدم ميزة تحسين الخاصة بـ مدير الهاتف للحفاظ على جهازك في حالة مثالية.

١

افتح مدير الهاتف ،وانقر على تحسين.

٢

انتظر حتى ينتهي مدير الهاتف من فحص جهازك ويزودك بنتائج التحسين.

استنساخ الهاتف
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استخدم استنساخ الهاتف لنقل البيانات إلى جهازك الجديد
يتيح لك استنساخ الهاتف نقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة )بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو( من
جهازك القديم إلى جهازك الجديد.
ترحيل البيانات من جهاز أندرويد

١

على جهازك الجديد ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف .بدلاً من ذلك ،انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < استنساخ الهاتف،
وانقر على هذا هو الجهاز الجديد ،ثم انقر على هواوي أو جهاز أندرويد آخر.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الهاتف وتثبيتها على جهازك القديم.

٣

على جهازك القديم ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف وانقر على هذا هو الجهاز القديم .اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك
القديم بجهازك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.

٤

على جهازك القديم ،حدد البيانات التي تريد استنساخها ،ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
استنساخ الهاتف متاح فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد  ٧.٠أو الإصدارات الأحدث.

ترحيل البيانات من جهاز  iPhoneأو iPad

١

على جهازك الجديد ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف .بدلاً من ذلك ،انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < استنساخ الهاتف،
وانقر على هذا هو الجهاز الجديد ،ثم انقر على آيفون أو آيباد.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الهاتف وتثبيتها على جهازك القديم.

٣

على جهازك القديم ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف وانقر على هذا هو الجهاز القديم .اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك
القديم بجهازك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.

٤

على جهازك القديم ،حدد البيانات التي تريد استنساخها ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لاستكمال استنساخ البيانات.
استنساخ الهاتف متاح فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام  ٨.٠ iOSأو الإصدارات الأحدث.

HiSuite
مقدمة عن تطبيق HiSuite
تطبيق  HiSuiteمن هواوي هو أداة توجد بالأساس على أجهزة الكمبيوتر ،و ُتستخدم لإدارة أجهزة هواوي الذكية التي تعمل بنظام )بما
فيها الهواتف والأجهزة اللوحية(.
عند استخدام  HiSuiteمن هواوي ،يمكنك استخدام كمبيوتر لإدارة بيانات جهازك مثل جهات الاتصال والرسائل والصور ومقاطع
الفيديو والتطبيقات .يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو استعادتها ،أو تحديث جهازك إلى أحدث إصدار.

١

تفضل بزيارة موقع ويب هواوي الرسمي من على الكمبيوتر ،وابحث عن  ،HiSuiteثم قم بتنزيل أحدث إصدار وتثبيته.

٢

استخدم كابل  USBلتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك .عندما يظهر مربع الحوار استخدام كابل  USBلـ على جهازك ،حدد
نقل الملفات.

٣

على الكمبيوتر ،افتح  HiSuiteمن هواوي وحدد  .USBثم اتبع التعليمات على الشاشة لإجراء اتصال بين جهازك والكمبيوتر.

النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها باستخدام HiSuite
بعد تثبيت  HiSuiteعلى الكمبيوتر وتوصيل الكمبيوتر مع جهازك ،يمكنك استخدام  HiSuiteلعمل نسخة احتياطية من البيانات )مثل
جهات الاتصال والرسائل وسجلات المكالمات والصور ومقاطع الفيديو وملفات الصوت والمستندات( من جهازك إلى الكمبيوتر .يمكنك
أيضًا استعادة البيانات الموجودة على جهازك من الكمبيوتر.
١٠٣

تطبيقات

نسخ البيانات احتياط ًيا إلى جهاز كمبيوتر

١

افتح  HiSuiteعلى الكمبيوتر الخاص بك ،وانقر فوق النسخ الاحتياطي على شاشته الرئيسية.

٢

حدد العناصر التي ترغب في نسخها احتياطيًا.

٣

انقر على النسخ الاحتياطي ،واتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور ،وقم بتأكيد الإعدادات.
لن تتمكن عملية نسخ البيانات احتياطيًا من القيام بالاستعادة إذا نسيت كلمة المرور.

٤

بعد ذلك ،سيقوم  HiSuiteبالنسخ الاحتياطي للبيانات التي حددتها .اجعل كابل  USBمتصلاً عند نسخ البيانات احتياطيًا.

٥

انقر على تم عند نسخ جميع البيانات احتياطيًا.

يتم حفظ بيانات النسخ الاحتياطي افتراضيًا ضمن  C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backupعلى
الكمبيوتر .لتغيير دليل النسخ الاحتياطي على الكمبيوتر ،انتقل إلى

< الإعدادات < النسخ الاحتياطي.

استعادة البيانات

١

في صفحة  HiSuiteالرئيسية انقر على استعادة.

٢

انقر على ملفات النسخ الاحتياطي ،حدد العناصر التي تريد استعادتها إلى جهازك ،ثم انقر على استعادة.

٣

أدخل كلمة المرور لنسخ البيانات احتياطيًا وانقر على موافق.

٤

ابق كابل  USBمتصلاً عند استعادة البيانات.
بعد ذلك ،سيستعيد  HiSuiteالعناصر التي حددتهاِ .

٥

انقر على تم عندما تتم استعادة جميع البيانات بنجاح.

تحديث النظام باستخدام HiSuite
بعد تثبيت  HiSuiteعلى الكمبيوتر وتوصيل الكمبيوتر بجهازك ،يمكنك استخدام  HiSuiteلتحديث نظام جهازك.
تحديث النظام
•

ربما ُتمسح البيانات الشخصية أثناء إجراء تحديث للنظام .نوصيك بنسخ بياناتك احتياطيًا قبل تحديث جهازك.

•

تأكد أن جهازك مشحون بنسبة  %۲٠على الأقل ،وأبقِه متصلاً بكابل  USBعلى مدار عملية التحديث .لا توقِف تشغيل
تزل منه بطاقة ذاكرة أو تدخِلها فيه.
جهازك أو تعيد تشغيله ،أو ِ

•

بعض تطبيقات الطرف الثالث ،مثل التطبيقات البنكية عبر الإنترنت وتطبيقات الألعاب ،قد لا تتوافق مع أحدث إصدار
للنظام .قد يستغرق مطوِّ رو التطبيق بعض الوقت في إطلاق نسخة متوافقة من التطبيق.

في صفحة  HiSuiteالرئيسية ،انقر على تحديث .إذا تم اكتشاف إصدار جديد ،فسيتم عرض رقم الإصدار ويمكنك النقر عليه لبدء
تحديث النظام.
عند اكتمال التحديث ،ستتم إعادة تشغيل جهازك تلقائيًا.

تلميحات
التلميحات
يزوِّ دك قسم التلميحات بمعلومات وفيرة كي يمكنك التعود سريعًا على جهازك واستخدامه على أكمل وجه .في قسم التلميحات ،يمكنك
كذلك أن تجد مجموعة كاملة من أدلة المستخدم للمزيد من التعليمات التفصيلية.
مقدمة إلى أقسام التلميحات:
١٠٤

تطبيقات
•

منوعات :تص َّفح البطاقات سهلة القراءة التي تحتوي على مقطع فيديو قصير أو صورة كي تبدأ سريعًا التعامل مع جميع الخصائص
الأكثر فائد ًة في جهازك .يتم تصنيف البطاقات في فئات بحيث يمكنك الانتقال السريع المباشر إلى الفئة التي تهمك.

•

المزيد من التلميحات :يمكنك العثور على تعليمات تفصيلية في أدلة المستخدم الشاملة.

•

أنا :تكوين الإعدادات ذات الصلة .على سبيل المثال ،تحقق من وجود تحديثات لتطبيق التلميحات.

الوظائف الرئيسية التي توفرها التلميحات:
•

البحث :يمكنك العثور على ما تريده من خلال البحث عنه في شريط البحث من التلميحات .سوف تتضمن نتائج البحث أيضًا
موضوعات ذات صلة قد ترغب في الاطلاع عليها.

•

الإعجاب و عدم الإعجاب :تقييم البطاقات وإعطاء إفادتك.

•

جرب الآن في بطاقات معينة كي يتيح لك تجربة الميزة فورً ا.
جرِّ ب بعض الميزات :يتوفر زر ّ
يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

١٠٥

الإعدادات
البحث عن عناصر في الإعدادات
العثور بسرعة على ما تبحث عنه
هل تعبت من التنقل بين طبقات الإعدادات؟ ابحث فقط عنها باستخدام خانة البحث.
•

اسحب لأسفل من منتصف الشاشة لعرض خانة البحث .أدخل اسم إعداد للحصول على نتائج البحث.

•

افتح الإعدادات ،وأدخل اسم إعداد في خانة البحث في أعلى الشاشة للحصول على نتائج البحث.

الشبكة اللاسلكية
مقدمة عن الشبكة اللاسلكية
إنَّ التوصيل بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية يعد طريقة فعالة للحفاظ على بيانات الجوال .يمكنك أيضًا تمكين مراقبة أمان الشبكة
اللاسلكية لتجنب نقاط الاتصال الخطرة وضمان الوصول الآمن إلى الإنترنت.
الاتصال بشبكة لاسلكية
كن حذرً ا ج ًدا عند الاتصال بنقطة اتصال لاسلكية عامة متاحة لتجنب مخاطر الأمان والخسارة الاقتصادية الناتجة عن تسرب
بياناتك الشخصية.

١

انتقِل إلى الإعدادات <  ،Wi-Fiوقم بتمكين .Wi-Fi

٢

اتصل بشبكة لاسلكية على شاشة  Wi-Fiباستخدام أي من الطرق التالية:
•

حدد الشبكة اللاسلكية المطلوب الاتصال بها ضمن الشبكات المتاحة .يلزم إدخال كلمة مرور للشبكات المُشفرة.

•

لإضافة شبكة لاسلكية يدويًا ،قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الشاشة ،والمس إضافة شبكة ،وأدخل اسم شبكة الاتصال )(SSID
وكلمة المرور كما هو مطلوب لإكمال الاتصال.

يشير الرمز

المعروض على شريط الحالة إلى أن الجهاز متصل بشبكة لاسلكية.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct
يمكنك استخدام  Wi-Fi Directلنقل البيانات بين أجهزة هواوي .يسمح لك  Wi-Fi Directبنقل الملفات الكبيرة إلى جهاز قريب أسرع
من البلوتوث ودون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

١

في جهاز الاستقبال ،انتقل إلى الإعدادات <  Wi-Fiوقم بتمكين .Wi-Fi

٢

انتقل إلى إعدادات إضافية < اتصال  Wi-Fiالمباشر لبدء البحث عن الأجهزة القريبة التي تم تمكين  Wi-Fi Directعليها.

٣

 ،وحدد اتصال  Wi-Fiالمباشر.
في جهاز الإرسال ،انقر مطولاً لتحديد الملفات التي تريد مشاركتها ،وانقر على
قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٤

انقر على أيقونة جهاز الاستقبال لإنشاء اتصال ،ثم شارك الملفات.

٥

في جهاز الاستقبال ،اقبل طلب النقل عبر .Wi-Fi Direct

ثم انتقل إلى مدير الملفات < الفئات < وحدة التخزين الداخلية <  Wi-Fi Directلعرض الملفات المستلمة.
١٠٦

الإعدادات

تحديد شبكة باستخدام +Wi-Fi
عند تمكين  ،Wi-Fi+وفي حالة قيام جهازك باكتشاف  Wi-Fiالتي تم الاتصال بها مسب ًقا أو هي مجانية ،سيقوم الجهاز تلقائيًا بتمكين
 Wi-Fiوالاتصال بالشبكة .كما سيقوم جهازك بتقييم جودة شبكة  Wi-Fiالحالية والتبديل إلى بيانات الجوال عندما تكون إشارة Wi-Fi
ضعيفة.

١

انتقل إلى الإعدادات < .Wi-Fi

٢

انقر على إعدادات إضافية وم ّكن أو ّ
عطل الشبكة اللاسلكية الذكية.

البلوتوث
البلوتوث
يمكنك توصيل جهازك بسماعات رأس ومكبرات الصوت وطقم سيارة يعمل بالبلوتوث .يمكنك أيضًا استخدام البلوتوث لمشاركة البيانات
بين جهازك والأجهزة الأخرى.
تأكد من أن جهازك على بعد  ۱٠أمتار )حوالي  ۳۳قدمًا( من أجهزة البلوتوث الأخرى.
تمكين البلوتوث أو تعطيله
يمكنك تمكين البلوتوث أو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:
•

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع مفاتيح الاختصارات ،ثم م ّكن
البلوتوث أو ّ
عطله .انقر مطولاً على المفتاح للدخول إلى شاشة الإعدادات البلوتوث.
انتقل إلى الإعدادات < البلوتوث ،ثم م ّكن تشغيل البلوتوث أو ّ
عطله.

تعيين اسم البلوتوث
قم بتعيين اسم البلوتوث لجهازك للتعرف عليه بسهولة أثناء الاتصال.

١

على شاشة إعدادات البلوتوث ،ش ّغل مفتاح تشغيل البلوتوث.

٢

انقر على اسم الجهاز ،وأدخل اسمًا ،ثم انقر على موافق.

الاقتران بجهاز بلوتوث

١

م ّكن البلوتوث على الجهاز الهدف وقم بتعيينه على إمكانية الاكتشاف .للحصول على تعليمات مفصلة ،راجع دليل مستخدم الجهاز.

٢

من جهازك ،قم بالوصول إلى شاشة إعدادات البلوتوث ،وم ّكن تشغيل البلوتوث لجعل جهازك يبحث تلقائيًا عن أجهزة البلوتوث
القريبة.

٣

من قائمة الأجهزة المتاحة ،حدد الجهاز الذي تريد إقران جهازك به ،واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.

على شاشة إعدادات البلوتوث ،انقر على

لعرض نصائح لتوصيل أجهزة البلوتوث المختلفة.

نقل الملفات عبر البلوتوث
يُمكنك استخدام البلوتوث لنقل الفيديوهات والصور وجهات الاتصال ووالمزيد إلى جهاز آخر بشرط أن يكون كلا الجهازين ضمن نطاق
البلوتوث الفعال.

١

قم بإقران أجهزة الإرسال والمستلم عبر البلوتوث.
١٠٧

الإعدادات

٢

على جهاز الإرسال ،انقر مطولاً على ملف وحدّد الملفات التي ترغب في مشاركتها وانقر على
قد تختلف العمليات إذا كنت تشارك الملفات من التطبيقات مباشرة.

٣

انقر على اسم البلوتوث الخاص بجهاز المستلم لبدء المشاركة.

٤

على جهاز المستلم ،اقبل طلب نقل البلوتوث.

 ،وحدّد البلوتوث.

إلغاء اقتران جهاز بلوتوث

١
٢

على شاشة إعدادات البلوتوث ،م ّكن مفتاح تشغيل البلوتوث.
في قائمة الأجهزة المقترنة ،انقر على

بجانب اسم الجهاز الذي ترغب في إلغاء اقترانه ،ثم انقر على إلغاء الاقتران.

بيانات الجوال
الاتصال ببيانات الجوال

١

تأ َّكد من أن بيانات الجوال متاحة لبطاقة  SIMالخاصة بك.

٢

اتصِ ل ببيانات الجوال باستخدام أيٍ من الطرق التالية:
اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات .ش ِّغل بيانات

•

الجوال.
انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < بيانات الجوال ،وقم بتمكين بيانات الجوال.

•

لتوفير طاقة البطارية واستخدام البياناتِّ ،
عطل خدمة بيانات الجوال عندما لا تكون بحاجة إليها.

تمكين تقنية الجيل الخامس
•

خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.

•

لا تدعم كل الأجهزة الجيل الخامس.

ً
ومقارنة بشبكة الجيل الرابع ،فإن شبكة الجيل الخامس لديها معدل نقل بيانات
يشير  ٥Gإلى الجيل الخامس لتكنولوجيا اتصالات الجوال.
أعلى وتأخير أقصر.
عند إدخال بطاقتي  ،SIMستدعم بطاقة  SIMالافتراضية لبيانات الجوال شبكة الجيل الخامس فقط ،بينما تدعم البطاقة الأخرى الجيل
الرابع/الثالث/الثاني.

١

تعتمد خدمة الجيل الخامس على دعم شبكة شركة الاتصالات الخاصة بك ونشرها للخدمات ذات الصلة .يُرجى التواصل مع شركة
الاتصالات لتنشيط خدمة الجيل الخامس.

٢

إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي  SIMمدرجتين ،فانتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < إدارة بطاقات  ،SIMوقم بتعيين بطاقة
 ١ SIMأو بطاقة  ٢ SIMباعتبارها بطاقة  SIMالافتراضية لبيانات الجوال.

٣

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < بيانات الجوال ،وم ِّكن شبكة الجيل الخامس لبطاقة  SIMالافتراضية لبيانات الجوال.

قد لا تتوفر خدمة الجيل الخامس في مناطق معينة بسبب تداخل التردد في شبكة شركة الاتصالات.

إدارة بطاقات SIM
يمكنك تمكين بطاقات  SIMأو تعطيلها وتسميتها لتسهيل التعرف عليها.

١٠٨

الإعدادات

تمكين بطاقة  SIMأو تعطيلها
انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < إدارة بطاقات  ،SIMوم ّكن أو ّ
عطل بطاقة  SIMحسب الحاجة.
بمجرد تعطيل بطاقة  ،SIMلا يمكن استخدامها للاتصال أو المراسلة أو الوصول إلى الإنترنت.
تسمية بطاقة SIM
يمكنك تسمية بطاقات  SIMالخاصة بك لتسهيل التعرف عليها وإدارتها .على سبيل المثال ،يمكنك وضع علامة على بطاقة  SIMواحدة
باسم "العمل" والأخرى باسم "شخصية".
انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < إدارة بطاقات  ،SIMوانقر على

لتحرير اسم بطاقة .SIM

تكوين إدارة بطاقات SIM
إذا كان جهازك يحتوي على بطاقتي  SIMمُدخلتين ،فيمكنك تعيين بطاقة  SIMافتراضية لبيانات الجوال وبطاقة  SIMافتراضية
للاتصال أو تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي .SIM
تنطبق هذه الميزة على الأجهزة المزودة ببطاقتي  SIMفقط.
قم بتعيين بطاقات  SIMافتراضية لبيانات الجوال وبطاقات  SIMافتراضية للاتصال
انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < إدارة بطاقات  SIMوقم بتعيين بطاقة  ١ SIMأو  ٢ SIMكبطاقة  SIMافتراضية لبيانات
الجوال أو بطاقة  SIMافتراضية للاتصال.
تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقات SIM
بعد تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي  ،SIMإذا تعذر على المكالمات الواردة الوصول إلى إحدى بطاقات  ،SIMفستتم إعادة
توجيهها إلى البطاقة الأخرى.
تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك .لمزيد من التفاصيل ،اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

١

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < إدارة بطاقات  < SIMتحويل المكالمات بين بطاقات .SIM

٢

حدد وضع إعادة توجيه المكالمات وش ّغل المفتاح المقابل.
سيتم تمكين إعادة توجيه المكالمات بين بطاقتي  SIMعند تكوينها لبطاقتي .SIM

التبديل السريع إلى بطاقة  SIMالافتراضية لبيانات الجوال
إذا تم تثبيت بطاقتي  SIMعلى جهازك ،فيمكنك استخدام اختصار للتبديل السريع إلى بطاقة  SIMالافتراضية لبيانات الجوال.

١
٢

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات .ش ِّغل بيانات الجوال.
انقر على النص الموجود أسفل

حتى يتم عرض مطالبة ،ثم حدد بطاقة  SIMوانقر على موافق.

عندما يتم عرض المطالبة ،انقر على الإعدادات للوصول إلى شاشة إدارة بطاقات .SIM

بطاقة eSIM
البطاقة المضمنة ) (eSIMهي بطاقة افتراضية يمكن استخدامها بدلاً من بطاقة  SIMالفعلية .تعمل بطاقة  eSIMبالطريقة نفسها التي
تعمل بها بطاقة  ،SIMولكنها تشغل مساحة أقل بكثير ويمكن ربطها بأرقام بطاقات متعددة .لك حرية التبديل بين شركات الاتصالات
لإيجاد أفضل عرض لك.

١٠٩

الإعدادات
•

قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

•

هذه الميزة متاحة فقط في بعض البلدان والمناطق.

•

قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

التقدم بطلب للحصول على بطاقة eSIM
تواصل مع شركة الاتصالات لديك لطلب بطاقة .eSIM
تحتاج إلى توفير معلومات عن معرّ ف بطاقة  SIMالمضمنة ) (EIDعند تقديم طلب الحصول على بطاقة  .eSIMترتبط هذه المعلومات
بما إذا كان لدى جهازك شريحة  eSIMذكية مدمجة .لعرض معلومات  ،EIDانتقل إلىالإعدادات < حول الهاتف < إظهار رقم .EID
في حالة عدم عرض معلومات  ،EIDفإن هذا يشير إلى أن هذه الميزة غير مدعومة على جهازك.
•

يمكنك طلب بطاقات  eSIMمتعددة ،ويتم تحديد أقصى عدد لها من خلال سعة شرائح  eSIMعلى جهازك .إذا تجاوز عدد
بطاقات  eSIMالتي تقدم طلب للحصول عليها الحد الأقصى ،فسترى مطالبة على جهازك تشير إلى أنه لا يمكنك إضافة
المزيد من بطاقات .eSIM

•

يمكن استخدام بطاقة  eSIMواحدة فقط في كل مرة.

إضافة بطاقة eSIM

١

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < إدارة بطاقات .SIM
•

إذا كان جهازك عبارة عن جهاز يعمل ببطاقة  SIMواحدة ،فستظل شاشة إدارة بطاقات  SIMتعرض خيارينSIM :
بشكل افتراضي.
 ١و .٢ SIMيتم تثبيت بطاقة  eSIMفي فتحة بطاقة ٢ SIM
ٍ

•

إذا كان جهازك مزود ببطاقتي  SIMوتم إدخال بطاقة  SIMفعلية بالفعل في فتحة بطاقة  ،٢ SIMفسيُطلب منك تعطيل
بطاقة  ٢ SIMعند إضافة بطاقة  .eSIMلن تؤثر عملية إدخال بطاقة  ٢ SIMأو إزالتها على خدمات .eSIM

٢

انقر على
•

وح ِّدد بطاقة  .٢ SIMقم بإجراء أي من العمليات التالية لإضافة بطاقة :eSIM

مسح رمز  QRضوئيًا :بعد تقديم طلب بالحصول على رقم بطاقة  ،eSIMستقوم شركة الاتصالات بتقديم رمز  .QRبعد
بشكل افتراضي.
مسح رمز  QRضوئيًا ،سيقوم جهازك بتنزيل ملف التكوين وتثبيته وتمكين بطاقة  eSIMالجديدة
ٍ

•

مسح الصورة ضوئيًا :في حالة عدم التمكن من استخدام الكاميرا لمسح رمز  QRضوئيًا الذي وفرته شركة الاتصالات )على
سبيل المثال ،عند تقديم طلب بالحصول على بطاقة  eSIMعبر تطبيق شركة الاتصالات( ،احفظ رمز  QRالمقدم من شركة
الاتصالات كصورة .انقر علىاختيار من المعرض أثناء مسح رمز  ،QRوحدد صورة رمز  QRالمحفوظة .سيتعرف جهازك
تلقائيًا على رمز  QRويقوم بتنزيل ملف التكوين وتثبيته.

•

إدخال رمز التفعيل :انقر على الإدخال يدو ًيا ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال رمز التفعيل الذي قدمته شركة الاتصالات.

تمكين بطاقة eSIM
م ّكن بطاقة  eSIMإذا كنت تريد استخدامها مرة أخرى.
على شاشة إدارة بطاقات  ،SIMانقر على

بجانب بطاقة  .٢ SIMم ّكن بطاقة  eSIMكما هو مطلوب.

تعطيل بطاقة eSIM
إذا كنت لا تريد استخدام بطاقة  eSIMأو أردت التبديل إلى بطاقة  eSIMأخرى ،فيمكنك تعطيلها بسهولة.
بعد تعطيل  ،eSIMلا يمكنك استخدامه للتواصل مع الآخرين .ومع ذلك ،لن يتم تعليق الرسوم الشهرية أو إيقافها .بعد تعطيل بطاقة
 ،eSIMتظل معلومات بطاقة  eSIMفي قائمة  eSIMويمكنك تمكين بطاقة  eSIMمرة أخرى.
١١٠

الإعدادات

على شاشة إدارة بطاقات  ،SIMانقر على

بجانب بطاقة ّ .٢ SIM
عطل بطاقة  eSIMكما هو مطلوب.

إذا كنت تريد تبديل بطاقة  ٢ SIMإلى بطاقة فعلية ،فانقر على بطاقة  SIMفعلية .سيقوم جهازك تلقائيًا بتعطيل بطاقة .eSIM
لا يمكن تعطيل بطاقات  eSIMبعد تمكينها .للحصول على التفاصيل ،اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.
تسمية بطاقة eSIM
يمكنك إعطاء أسماء مختلفة لبطاقات  eSIMالخاصة بك مثل "العمل" أو "شخصية".
على شاشة إدارة بطاقات  SIMانقر على

بجانب بطاقة  ،٢ SIMثم اتبع التعليمات على الشاشة لتحرير اسم بطاقة .eSIM

حذف بطاقة eSIM
يمكنك حذف بطاقة  eSIMالتي لم تعد تستخدمها .لا يمكن استعادة بطاقة  eSIMتم حذفها ولن يتم عرضها في قائمة .eSIM
ّ
عطل بطاقة  eSIMقبل حذفها.
على شاشة إدارة بطاقات  ،SIMانقر على
•

بجانب بطاقة  .٢ SIMاتبع التعليمات على الشاشة لحذف بطاقة .eSIM

لا يعني حذف بطاقة  eSIMأنك قمت بإلغاء العقد مع شركة الاتصالات .ستستمر شركة الاتصالات في فرض رسوم على
بطاقة  .eSIMلوقف فرض الرسوم ،اتصل بشركة الاتصالات لإلغاء تسجيل خدمة بطاقة .eSIM

•

لا يمكن حذف بعض بطاقات  .eSIMللحصول على التفاصيل ،اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

استعادة بطاقة  eSIMإلى إعدادات المصنع
•

إذا حددت إعادة الضبط مع الاحتفاظ ببطاقات  eSIMعند استعادة جهازك إلى إعدادات المصنع الخاصة به ،فما يزال من الممكن
استخدام بطاقة  eSIMبعد تشغيل الجهاز مرة أخرى.

•

إذا قمت بتحديد إعادة الضبط ،فسيتم حذف المعلومات المتعلقة ببطاقة  eSIMولن يمكن استخدام بطاقة  eSIMبعد الآن .لا يعني هذا
أنك قمت بإلغاء العقد مع شركة الاتصالات .ستستمر شركة الاتصالات في فرض رسوم على رقم البطاقة .لوقف فرض الرسوم،
اتصل بشركة الاتصالات لإلغاء تسجيل خدمة بطاقة .eSIM
معلومات بطاقة  eSIMهي بياناتك الشخصية ويجب عليك توخي الحذر بشأنها.

مشاركة اتصال الشبكة مع أجهزة أخرى
بمجرد تمكين نقطة اتصال شخصية ،يمكنك مشاركة بيانات الجوال أو الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها جهازك حاليًا مع أجهزة أخرى.
مشاركة الشبكة لديك عبر نقطة اتصال شخصية
•

تختلف عناصر الإعدادات حسب الجهاز .إذا لم يوفر جهازك عنصرً ا معي ًنا ،فهذا يشير إلى أن الميزة المقابلة غير مدعومة.

•

لا يمكن مشاركة بعض شبكات  Wi-Fiالتي تتطلب مصادقة.

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < نقطة اتصال شخصية ،وم ِّكن نقطة اتصال شخصية .ستتم مشاركة بيانات الجوال أو اتصال شبكة
 Wi-Fiبجهازك مع أجهزة أخرى.
يمكنك أيضًا إجراء ما يلي للحصول على نقطة اتصال شخصية:
•

عيّن اسم الجهاز.

•

عيّن كلمة المرور.

•

انقر على الأجهزة المتصلة لعرض قائمة الأجهزة المتصلة وقائمة الحظر .انقر على الجهاز من قائمة الأجهزة المتصلة لتحريكها إلى
قائمة قائمة الحظر كما هو مطلوب .يمكنك أيضًا إزالة الجهاز من القائمة.
١١١

الإعدادات
•

إذا كنت تشارك شبكة بيانات الجوال ،فيمكنك أيضًا النقر على إعدادات إضافية لتعيين حد البيانات وتردد نقطة الاتصال.

مشاركة شبكتك عبر البلوتوث

١

انتقل إلى الإعدادات < البلوتوث ،وقم بتمكين تشغيل البلوتوث .حدد جهاز ما ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الاقتران.

٢

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < نقطة اتصال شخصية < إعدادات إضافية ،وقم بتمكين مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث.

٣

على شاشة إعدادات البلوتوث الخاصة بالجهاز المقترن ،انقر على
شبكتك.

بجوار اسم الجهاز ،ثم م ّكن الاتصال بالإنترنت لمشاركة

مشاركة شبكتك عبر USB

١

استخدم كابل  USBلتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك.

٢

على جهازك ،انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < نقطة اتصال شخصية < إعدادات إضافية ،وم ّكن مشاركة الإنترنت عبر
 USBلمشاركة بيانات الجوال الخاصة بك أو شبكة  Wi-Fiالمتصلة حاليًا.

استخدام بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع  VoLTEلإجراء مكالمات فيديو فائقة الدقة
بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع ) (VoLTEهي تقنية لنقل البيانات تعتمد على بروتوكول الإنترنت .بمجرد تمكين
بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع ) ،(VoLTEيمكنك إجراء مكالمات أثناء الوصول إلى الإنترنت على جهازك .إذا
كان جهازك يدعم بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع ) (VoLTEالمزدوجة لبطاقتي  ،SIMفيمكنك تلقي مكالمة
واردة على بطاقة  SIMحتى عندما تكون بطاقة  SIMالأخرى في مكالمة بالفعل.
كما يوفر لك بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع  VoLTEأوقات إجراء اتصال سريع ومكالمات صوتية ومكالمات
فيديو ذات جودة أعلى.
تمكين تقنية VoLTE

١

اتصل بشركة الاتصالات لتنشيط خادم تقنية  VoLTEلبطاقة  SIMالخاصة بك .إذا كان كل من درجي بطاقة  SIMالأساسية
لكل من بطاقتي .SIM
والثانوية لجهاز ثنائي الشريحة يدعم تقنية  ،VoLTEفيمكن تمكينها ٍ

٢

إذا تم إدخال بطاقتي  ،SIMفانتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < بيانات الجوال .في منطقة إعدادات الشبكة الخاصة ببطاقة SIM
 ١أو  ،٢ SIMم ّكن مكالمات شبكة الجيل الرابع الصوتية.
•

قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

•

خدمات الجيل الخامس متوفرة فقط في بعض البلدان والمناطق.

إجراء مكالمة فيديو
لا يكون إجراء مكالمات الفيديو ممك ًنا إلا عندما يستخدم كلا الطرفين أجهزة تن ِّشط تقنية المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الجيل الرابع
).(VoLTE

١
٢

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال في أسفل الشاشة ،ثم حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
انقر على

يمكنك النقر على

لإجراء مكالمة فيديو.
أثناء إجراء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.

إدارة استخدام البيانات
افتح مدير الهاتف ،ثم انقر على بيانات الجوال لعرض استخدام البيانات وإدارة الوصول إلى الشبكة.
١١٢

الإعدادات

عرض تطبيقات الاستهلاك العالي للبيانات وإدارتها

١

ً
مقارنة ببعضها البعض من خلال الانتقال إلى استخدام البيانات لهذا الشهر على
يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تستخدمها تطبيقاتك
شاشة استخدام البيانات.

٢

انقر على تطبيق الاستهلاك العالي للبيانات لضبط بيانات الجوال أو بيانات التجوال أو حدود استخدام بيانات الخلفية له.

عرض وتعيين إذن الوصول إلى الشبكة للتطبيق
على شاشة استخدام البيانات ،انقر على الاتصال بالإنترنت ،ثم قم بتغيير إعدادات التطبيقات التي تستهلك مقدارً ا كبيرً ا من البيانات )مثل
تطبيقات بث الفيديو( بحيث يمكن استخدامها فقط عندما تكون متصلاً بشبكة لاسلكية.
تمكين موفر البيانات الذكي أو تعطيله
م ّكن موفر البيانات الذكي لمنع التطبيقات من استخدام بيانات الجوال في الخلفية.

١

على شاشة استخدام البيانات ،انقر على موفر البيانات الذكي ،ثم م ّكنه .لا تظهر أيقونة

٢

إذا كنت تريد السماح بالوصول غير المقيد إلى البيانات لبعض التطبيقات حتى عند تشغيلها في الخلفية ،فش ّغل مفاتيح هذه التطبيقات.

بعد ذلك في شريط الحالة.

إضافة تذكيرات استخدام بيانات الجوال
أضِ ف باقات بيانات لبطاقات  SIMالخاصة بك وتذكيرات الاستخدام في مدير الهاتف لإخطارك دائمًا باستهلاكك للبيانات.

١

على شاشة بيانات الجوال ،انتقل إلى إعدادات إضافية < حد البيانات الشهري واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة باقة بيانات.

٢

على شاشة إعدادات إضافية ،انقر على تذكيرات الاستخدام .من هذه الشاشة ،يمكنك تعيين ما إذا كانت الإشعارات س ُترسل وما إذا
كان سيتم تعطيل بيانات الجوال بمجرد اجتياز الحد الشهري للبيانات أو حد بيانات التجوال.

٣

على شاشة إعدادات إضافية ،يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد إظهار مقدار البيانات ال ُمستخدمة على الشاشة وهي مقفلة.

تمكين تجوال البيانات
بمجرد تنشيط خدمة التجوال الدولي ،يمكنك تمكين هذه الميزة لاستخدام بيانات الجوال عند السفر إلى الخارج.
•

تتطلب هذه الميزة دعمًا من شركة الاتصالات الخاصة بك .لمزيد من التفاصيل ،اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

•

قد يتم فرض رسوم عند استخدام خدمة التجوال الدولي .لمزيد من التفاصيل حول كيفية فرض رسوم على تجوال البيانات،
اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك.

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال < بيانات الجوال ،وقم بتمكين تجوال البيانات.
في حالة وجود بطاقتي  SIMفي هاتفك ،قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة  ١ SIMوبطاقة .٢ SIM

طرق توصيل أخرى
تمكين وضع الطائرة أو تعطيله
عند استقلال طائرة ،يمكنك تمكين وضع الطائرة عندما تطلب شركة الطيران القيام بذلك .في وضع الطائرة ،لن يتمكن جهازك من إجراء
مكالمات ،أو إرسال رسائل نصية أو تلقيها ،أو استخدام بيانات الجوال ،ولكن ستكون كل الوظائف الأخرى متاحة.
يمكنك تمكين وضع الطائرة أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:
•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع الاختصارات .انقر على
لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله.
١١٣

الإعدادات
•

انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال ،وم ّكن أو ّ
عطل وضع الطائرة.

عند تمكين وضع الطائرة ،سيتم تلقائيًا تعطيل  Wi-Fiوالبلوتوث .يمكنك إعادة تمكينهما إذا سمحت شركة الطيران بذلك.
يُرجى التأكد من تحديث جهازك إلى أحدث إصدار للنظام.

مقدمة عن تقنية NFC
الاتصال بالحقل القريب ) (NFCهي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى تتيح لأجهزة الجوال والأجهزة الإلكترونية الأخرى الاتصال
بطرق لا حصر لها ،مما يسمح لك بنقل البيانات وإجراء عمليات الدفع عبر الجوال بسهولة.
•

لا تدعم كل الأجهزة .NFC

•

م ّكن القراءة والكتابة/نقطة إلى نقطة في شاشة إعدادات  NFCإن وجدت .قد تختلف هذه الميزة حسب شركة الاتصالات
الخاصة بك.

تمكين تقنية  NFCأو تعطيلها
يمكنك تمكين  NFCأو تعطيله كما يلي:
•

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع مفاتيح الاختصارات ،ثم م ّكن NFC
أو ّ
عطله .يمكنك النقر مطولاً على  NFCللوصول إلى شاشة الإعدادات.
انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى <  ،NFCثم م ّكن  NFCأو ّ
عطله.

مشاركة البيانات باستخدام ميزة Huawei Beam
يُمكنك تثبيت مستشعرات  NFCلجهازي هواوي مقابل بعضهما البعض لنقل البيانات بسرعة بينهما ،دون الحاجة إلى اقتران الأجهزة.

١

انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى وم ّكن  NFCوHuawei Beamعلى أجهزة كل من المرسل والمستلم.

٢

على الجهاز الذي يرسل بيانات ،انقر مطولاً على ملف ما وحدّد الملفات التي ترغب في مشاركتها وانقر على
.Huawei Beam
قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣

اجعل الجهازين مفتوحين والشاشات قيد التشغيل ،ثم أمسك مستشعرات )NFCالموجودة حول الكاميرا الخلفية( للجهازين مقابل
بعضهما البعض حتى يتم سماع صوت وتتقلص حجم شاشة المشاركة ،مما يشير إلى وجود اتصال ناجح وبدء نقل الملفات.
بمجرد بدء النقل ،يمكنك إبعاد الجهازين قليلاً ،ولكن اجعلهما قريبان من بعضهما على بعد  ١٠سم.

 ،وحدّد

الدفع بسرعة باستخدام تقنية NFC
إذا قمت بتثبيت تطبيق دفع )مثل  Alipayأو  (WeChatعلى جهازك وتمكين خدمة الدفع ،فيمكنك الدفع باستخدام تقنية .NFC

١

افتح  NFCوقم بالوصول إلى شاشة إعدادات  NFCثم حدد تطبي ًقا التطبيق الافتراضي.

٢

تمكين الدفع بتقنية  NFCفي تطبيق الدفع. .

٣

اضغط مطولاً على مستشعر تقنية )NFCالموجود بالقرب من الكاميرا الخلفية( في جهازك في الجهة المقابلة للوحدة الطرفية لنقطة
البيع للدخول إلى شاشة الدفع تلقائيًا .أكمل الدفع باستخدام كلمة مرور أو بصمة إصبع.

عرض شاشة جهازك لاسلك ًيا
لأسباب أمنية ،بعد عرض شاشة هاتفك لاسلكيًا على شاشة كبيرة )مثل التلفاز( للعمل أو الترفيه ،سيتم عرض الإشعارات مثل إشعارات
المكالمات الواردة والرسائل النصية وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط.

١

قم بإجراء ما يلي بنا ًء على طراز الشاشة الكبيرة ووظائفها:
١١٤

الإعدادات
•

إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي  ،Miracastفقم بتشغيل مفتاح العرض اللاسلكي الخاص بها.

•

إذا كانت الشاشة الكبيرة لا تدعم البث اللاسلكي  ،Miracastفقم بتوصيل مهايئ  HDMIاللاسلكي بها .تأكد من توصيل
مهايئ  HDMIاللاسلكي بمصدر طاقة.
للتحقق مما إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم البث اللاسلكي  Miracastومعرفة طريقة تمكين العرض اللاسلكي عليها ،راجع
دليل المستخدم أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة المصنعة للشاشة الكبيرة.

٢

في جهازك ،اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،وش ّغل

٣

اسحب لأسفل مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات وم ِّكن عرض لاسلكي .سيبدأ جهازك في البحث عن أجهزة الشاشات المتاحة.
يمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < وضع العرض وتمكين العرض اللاسلكي.

٤

من قائمة الأجهزة ،انقر على الاسم المقابل لشاشة العرض الكبيرة أو مهايئ  HDMIاللاسلكي لإكمال اتصال العرض.

.

بعد إعداد الاتصال ،يمكنك وضع هاتفك في وضع المنظر الطبيعي للحصول على عرض أفضل .يتم عرض تنبيهات المكالمات الواردة
والرسائل وتنبيهات الساعة على هاتفك فقط .لتغيير الإعدادات ،انقر على
للخروج من العرض اللاسلكي ،انتقل إلى

ّ
وعطل إخفاء الإشعارات.

< قطع الاتصال.

عرض الجهاز باستخدام اتصال لاسلكي
يمكنك عرض جهازك على شاشة كبيرة )على سبيل المثال ،تلفاز( باستخدام وصلة لاسلكية.
يُوصى بشراء ملحق من القنوات المعتمدة.
العرض باستخدام كابل من النوع C

١

قم بتحضير كابل من النوع .C
استخدم كابل من النوع  Cإلى  ،HDMIأو من النوع  Cإلى  ،MiniDPبنا ًء على شاشتك الكبيرة.

٢

قم بتوصيل طرف كابل من النوع  Cبجهازك والطرف الآخر بالشاشة الكبيرة.

١١٥

الإعدادات

٣

من الشاشة الخارجية ،اضبط مدخل  HDMIأو  DPأو  MiniDPالمقابل كمصدر إشارة.

العرض باستخدام محطة إرساء
يمكنك استخدام محطة الإرساء لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة وتوصيلهما بلوحة مفاتيح وماوس لاسلكي.

١

قم بتجهيز محطة إرساء.
تتوفر أنواع من المنافذ في محطة الإرساء .إذا كانت الشاشة الكبيرة تدعم  HDMIوتتطلب استخدام الماوس ولوحة المفاتيح
اللاسلكية ،فاستخدم محطة إرساء بمنفذ  HDMIواحد على الأقل ومنفذين .USB

٢

قم بتوصيل جهازك والشاشة الكبيرة بمحطة الإرساء ،ثم قم بتوصيل الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية بمحطة الإرساء.

١١٦

الإعدادات

٣

من الشاشة الخارجية ،اضبط مدخل  HDMIأو  DPأو  MiniDPالمقابل كمصدر إشارة.

Huawei Share
 Huawei Shareهي تقنية مشاركة لاسلكية تتيح لك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وأنواع أخرى من الملفات بين الأجهزة
بسرعة .تستعين هذه التقنية بالبلوتوث لاكتشاف الأجهزة القريبة التي تدعم  Huawei Shareو Wi-Fi Directلنقل الملفات دون
استخدام بيانات الجوال.
تمكين  Huawei Shareأو تعطيله
يمكنك تمكين  Huawei Shareأو تعطيله بإحدى الوسائل التالية:
•

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ،ثم ش ّغل
 Huawei Shareأو أوقف تشغيله .يمكنك النقر مطولاً على  Huawei Shareللوصول إلى شاشة إعداداته.
انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى <  Huawei Shareلتمكين أو تعطيل .Huawei Share

مشاركة الملفات بسرعة بين الأجهزة باستخدام Huawei Share
يمكنك استخدام  Huawei Shareلمشاركة الملفات بسرعة بين أجهزة هواوي .يمكن للمستلم معاينة الملفات قبل إرسالها ،ثم عرض
محتوى الملفات بالكامل بمجرد استلامها .على سبيل المثال ،يُمكن للمستلم عرض الصور أو مقاطع الفيديو في المعرض.

١١٧

الإعدادات

١

على جهاز الاستقبال ،م ّكن .Huawei Share

٢

على جهاز الإرسال ،انقر مطولاً لتحديد ملف أو ألبوم تريد مشاركته ،ثم انقر على
على أيقونة جهاز الاستقبال لإرسال الملفات.
قد تختلف الخطوات هذه إذا كنت تقوم بمشاركة الملفات مباشرة من أحد التطبيقات.

٣

على جهاز الاستقبال ،انقر على موافق لقبول النقل.

 .انقر على  ،Huawei Shareثم انقر

لعرض الملفات المستلمة ،افتح مدير الملفات ،وانقر على علامة التبويب الفئات ،ثم انتقل إلى وحدة التخزين الداخلية < Huawei
.Share
يمكنك أيضًا عرض الصور أو مقاطع الفيديو المستلمة بالانتقال إلى المعرض < الألبومات < .Huawei Share
مشاركة الملفات بين جهازك وجهاز كمبيوتر باستخدام Huawei Share
يمكنك استخدام  Huawei Shareلمشاركة الملفات بكل سهولة لاسلكيًا بين جهازك والكمبيوتر الخاص بك )الذي يعمل بنظام
 Windowsأو .(macOS

١١٨

الإعدادات

١

تأكد من اتصال جهازك والكمبيوتر الخاص بك بشبكة  Wi-Fiنفسها.

٢

على جهازك ،ادخل إلى إعدادات  Huawei Shareوم ّكن  Huawei Shareوالمشاركة مع الحاسوب.

٣

دوّ ن الاسم المعروض بجانب الاسم الظاهر على الحاسوب ،بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور ضمن التحقق من هوية
المستخدم.

٤

قم بإجراء العمليات التالية على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام )Windowsمكتبي أو كمبيوتر محمول( أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام
التشغيل )macOSكمبيوتر محمول(:
•

نظام  :Windowsانتقل إلى هذا الكمبيوتر )الكمبيوتر( < الشبكة على الكمبيوتر.

•

نظام  :macOSانتقل إلى الباحث < انتقل إلى < الشبكة على الكمبيوتر.
حاليًا ،لا تتوفر هذه الميزة إلا على أجهزة  Macالتي تعمل بنظام  ٨.١۰ macOSإلى .١۰.١٤

٥

في الكمبيوتر الخاص بك ،انقر نقرً ا مزدوجً ا على اسم جهازك وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المدونين في السابق.

٦

افتح المجلد المشترك على جهازك ،مثل وحدة التخزين الداخلية أو مجلد الألبوم لعرض الملفات أو تحريرها أو نسخها من جهازك إلى
الكمبيوتر الخاص بك أو العكس.
ستتم مزامنة التغييرات التي طرأت على الملفات في المجلدات المشتركة على الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا مع جهازك والعكس.

الطباعة بنقرة واحدة باستخدام ميزة Huawei Share
عند وجود طابعة تدعم  Huawei Shareفي مكان قريب ،يمكنك استخدام  Huawei Shareللعثور على الطابعة وطباعة الصور أو
ملفات  PDFالمخزنة على جهازك.

١١٩

الإعدادات

١

وف ًقا لنوع الطابعة ،تأكد مما يلي:
•

طابعات تدعم شبكة  :Wi-Fiيجب تشغيل الطابعة وتوصيلها بنفس الشبكة التي على جهازك.

•

طابعات تدعم اتصال  :WiFi Directيجب تشغيل الطابعة وتمكين .WiFi Direct

•

الطابعات التي تدعم البلوتوث :يجب تشغيل الطابعة وأن تكون قابلة للاكتشاف.

٢

على جهازك ،قم بمعاينة الملف الذي ستتم طباعته ،ثم انتقل إلى مشاركة < .Huawei Share

٣

بمجرد اكتشاف الطابعة ،انقر على اسمها في جهازك واضبط الإعدادات في شاشة المعاينة .ثم انقر على طباعة للطباعة.
إذا كنت تقوم بتوصيل طابعة عبر البلوتوث بجهازك لأول مرة ،فابحث عن الطابعة على جهازك ،وانقر على اسم الطابعة ،ثم اضغط
مطولاً على زر التشغيل في الطابعة لمدة ثانية واحدة لتأكيد الاتصال.
للحصول على قائمة بالطابعات المدعومة ،انقر على مساعدة في شاشة مشاركة  ،Huawei Shareوحدد الطابعات ،ثم انقر
على ما هي الطابعات المدعومة؟.

نقل البيانات بين جهازك والحاسوب باستخدام كابل USB

١

قم بتوصيل جهازك بحاسوب باستخدام كابل  .USBبعد تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا على الحاسوب ،سيتم عرض اسم برنامج
التشغيل مقابل الرسالة على جهازك.

٢

على جهازك ،اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،واسحب لأسفل أكثر لإظهار جميع مفاتيح الاختصار ،وانتقل إلى
انقر هنا لعرض المزيد من الخيارات ،.وحدد وضع اتصال  USBلنقل البيانات.
•

نقل الصور :استخدم بروتوكول نقل الصور ) (PTPلنقل الصور ما بين جهازك والحاسوب .في برنامج التشغيل الجديد
المعروض على الحاسوب ،يمكنك عرض الصور المُخزنة على جهازك ،أو نسخ الصور ولصقها بين الجهاز والحاسوب.

١٢٠

الإعدادات
•

نقل الملفات :استخدم بروتوكول نقل الوسائط ) (MTPلنقل ملفات الوسائط ما بين جهازك والحاسوب .في برنامج التشغيل
الجديد المعروض على الحاسوب ،يمكنك عرض الصور المُخزنة على جهازك ،أو نسخ الصور ولصقها بين الجهاز
والحاسوب.
ثبّت  ١١ Windows Media Playerأو الإصدار الأحدث على الحاسوب الخاص بك لعرض ملفات الوسائط
على جهازك.

•

منفذ للآلات الموسيقية الرقمية ) :(MIDIاستخدم جهازك كجهاز إدخال صوت للواجهة الرقمية للآلة الموسيقية ) (MIDIوقم
بتشغيل الموسيقى على جهاز الحاسوب الخاص بك.

طباعة الصور والمستندات
قم بتوصيل جهازك بطابعة معتمدة من  Mopriaعبر الشبكة اللاسلكية ،وبعد ذلك ستتمكن من طباعة الصور والمستندات من جهازك.
توصيل جهازك بطابعة

١

تحقق من دليل الطابعة أو استشر الشركة المص ّنعة لها للتحقق من أنها معتمدة من .Mopria
إذا لم تكن كذلك ،فاستشر الشركة المص ّنعة لها لتثبيت التطبيق أو المكون الإضافي المقابلين لذلك على جهازك.

٢

قم بتوصيل جهازك والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية باستخدام أي من الطرق التالية:
•

الاتصال بموجّ ه الشبكة اللاسلكية :قم بتمكين الشبكة اللاسلكية في الطابعة وتوصيلها بموجّ ه الشبكة اللاسلكية .في جهازك ،انتقِل
إلى الإعدادات <  ،Wi-Fiوقم بتمكين  ،Wi-Fiوالمس نفس موجّ ه الشبكة اللاسلكية ،واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال
الإعدادات.

•

الاتصال باستخدام اتصال  Wi-Fiالمباشر :إذا كانت الطابعة تدعم اتصال  Wi-Fiالمباشر ،فاتبع التعليمات الموجودة في دليل
الطابعة لتمكين هذه الميزة .في جهازك ،انتقِل إلى الإعدادات <  ،Wi-Fiوقم بتمكين  ،Wi-Fiوانتقِل إلى إعدادات إضافية <
اتصال  Wi-Fiالمباشر ،ثم المس الطابعة لتأسيس الاتصال.

•

التوصيل بنقطة اتصال الطابعة :إذا كانت طابعتك يمكن أن تتضاعف كنقطة اتصال لاسلكية ،فاتبع التعليمات الموجودة في دليل
الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور .في جهازك ،انتقِل إلى الإعدادات <  ،Wi-Fiوقم بتمكين  ،Wi-Fiوالمس
نقطة اتصال الطابعة ،واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعدادات.

٣

انتقِل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < طباعة < خدمة الطباعة الافتراضية ،وقم بتمكين خدمة الطباعة الافتراضية.

٤

حدد الطابعة من نتائج البحث واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة الطابعة.

طباعة الملفات
لطباعة الملفات في المعرض و المفكرة ،قم بعمل الآتي:
•

طباعة صورة :افتح المعرض .افتح الصورة التي تريد طباعتها ،وانتقِل إلى المزيد < طباعة/تصدير إلى  ،PDFوحدد الطابعة ،ثم
اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الطباعة.

•

طباعة ملاحظة :افتح المفكرة .افتح الملاحظة التي تريد طباعتها ،والمس طباعة ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الطباعة.

الاتصال بشبكة وهمية خاصة
الشبكة الوهمية الخاصة ) (VPNهي اتصال مؤقت يوسع شبكة خاصة عبر شبكة عامة ،حيث يقوم بتشفير نقل البيانات لتوفير الأمن.
عند العمل خارج المكتب ،يمكنك استخدام شبكة وهمية خاصة للوصول إلى إنترانت شركتك بشكل آمن.
أنواع الخوادم التالية مدعومة:
•

 :PPTPوهو يرمز إلى بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة ،والذي يوفر تشفير .MPPE

•

 :L۲TPوهو يرمز إلى بروتوكول الأنفاق ) ،Layer ۲ (Data Link Layerالذي يوفر تشفير  IPSec PSKوIPSec
.RSA
١٢١

الإعدادات
•

 :IPSec Xauthتقديم تشفير  PSKو RSAو.Hybrid RSA

الاتصال بخادم PPTP

١

احصل على البيانات المطلوبة مثل اسم خادم الشبكة الوهمية الخاصة وعنوانه من مسؤول خادم الشبكة الوهمية الخاصة.

٢

انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < شبكة  < VPNإضافة شبكة  ،VPNوأدخل اسم الشبكة الوهمية الخاصة ،وقم بتعيين
نوع الخادم على  ،PPTPثم أدخل عنوان الخادم.

٣

إذا لم يكن لخادم الشبكة الوهمية الخاصة عنوان  ،DNSفانقر على إظهار الخيارات المتقدمة ،وأدخل مجال  DNSوعنوان خادم
 DNSومسار إعادة التوجيه.

٤

انقر على حفظ.

٥

انقر على الشبكة الوهمية الخاصة التي قمت بإعدادها للتو ،وأدخل اسم مستخدم الشبكة الوهمية الخاصة وكلمة المرور ،ثم انقر على
اتصال.

الاتصال بخادم L٢TP/IPSec PSK

١

احصل على اسم خادم الشبكة الوهمية الخاصة وعنوان الخادم ومفتاح )L٢TPاختياري( ومعرّ ف )IPSecاختياري( ومفتاح
 IPSecالمشترك من مسؤول خادم الشبكة الوهمية الخاصة.

٢

انتقل إلى الإعدادات < طرق توصيل أخرى < شبكة  < VPNإضافة شبكة  ،VPNوأدخل اسم الشبكة الوهمية الخاصة ،وقم بتعيين
نوع الخادم على  ،L٢TP/IPSecPSKثم أدخل عنوان الخادم ومفتاح  L٢TPومعرّ ف  IPsecومفتاح  IPsecالمشترك.

٣

إذا لم يكن لخادم الشبكة الوهمية الخاصة عنوان  ،DNSفانقر على إظهار الخيارات المتقدمة ،وأدخل مجال  DNSوعنوان خادم
 DNSومسار إعادة التوجيه.

٤

انقر على حفظ.

٥

انقر على الشبكة الوهمية الخاصة التي قمت بإعدادها للتو ،وأدخل اسم مستخدم الشبكة الوهمية الخاصة وكلمة المرور ،ثم انقر على
اتصال.

الشاشة الرئيسية والخلفية
إدارة تخطيط الشاشة الرئيسية
يمكنك تخصيص تخطيط الشاشة الرئيسية ليناسب عادات استخدام جهازك.
نقل أيقونة تطبيق على الشاشة الرئيسية
انقر مطولاً على أيقونة تطبيق حتى يهتز الجهاز ،ثم اسحبها إلى المكان المطلوب على الشاشة الرئيسية.
الحفاظ على محاذاة أيقونات الشاشة الرئيسية
ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية ،ثم قم بتمكين المحاذاة التلقائية.
عند تمكين هذه الميزة ،سيتم ملء المساحات الفارغة تلقائيًا عند إزالة التطبيقات.
مواضع أيقونة شاشة القفل الرئيسية
ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع إعدادات الشاشة الرئيسية ،ثم قم بتمكين تثبيت تخطيط الشاشة
الرئيسية.

١٢٢

الإعدادات

تحديد نمط تخطيط الشاشة الرئيسية
ضع إصبعين وضمهما لبعضهما على الشاشة الرئيسية ،وانتقل إلى إعدادات الشاشة الرئيسية < تخطيط الشاشة الرئيسية ،ثم حدد نمط
تخطيط تفضله.
تعيين شاشتك الرئيسية في الإعدادات
كما يمكنك الانتقال أيضًا إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية < إعدادات الشاشة الرئيسية ،ثم قم بتمكين المحاذاة التلقائية وأكثر
من ذلك.
وضع أيقونات التطبيقات في مجلدات
لسهولة إدارة أيقونات التطبيقات الخاصة بك على الشاشة الرئيسية ،يمكنك تكديس تطبيقات مماثلة في مجلد وتسميته.

١

المس أيقونة تطبيق مع الاستمرار حتى يهتز جهازك ،ثم اسحبها فوق تطبيق آخر .سيتم إنشاء مجلد لاستضافة هذين التطبيقين تلقائيًا.

٢

افتح مجل ًدا ،والمس اسمه ،ثم أدخل اسمًا له.

إضافة أيقونات التطبيقات إلى مجلد أو إزالتها
افتح أحد المجلدات والمس

 .ثم يمكنك:

•

حدد تطبي ًقا أو أكثر ،والمس موافق لإضافتها إلى المجلد.

•

قم بإلغاء تحديد تطبي ًقا أو أكثر ،والمس موافق لإزالتها من المجلد .إذا قمت بإلغاء تحديد جميع التطبيقات ،فسيتم حذف المجلد.

استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات
يمكنك وضع تطبيقاتك في درج وعرض التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر فقط على شاشتك الرئيسية لتبسيط شاشتك الرئيسية.
تمكين درج التطبيقات
انتقل إلى الإعدادات < الشاشة الرئيسية والخلفية < نمط الشاشة الرئيسية ،وحدد درج التطبيقات.
بمجرد تمكين هذه الخاصية ،يمكنك السحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى جميع تطبيقاتك في الدرج.
إضافة التطبيقات في درج التطبيقات على الشاشة الرئيسية
في وضع درج التطبيقات ،يمكنك السحب لأعلى على الشاشة الرئيسية لعرض درج التطبيقات .انقر مطولاً على التطبيق الذي تريد
إضافته حتى يهتز جهازك ،ثم اسحب التطبيق للموضع المطلوب على الشاشة الرئيسية.
نقل التطبيقات مرة أخرى إلى الدرج
المس أيقونة تطبيق مع الاستمرار حتى يهتز جهازك ،ثم المس إزالة .ستؤدي هذه العملية فقط إلى إزالة أيقونة التطبيق من شاشتك
الرئيسية ،ولكن لن تقوم بإلغاء تثبيته.
لا يزال بإمكانك العثور عليها في درج التطبيق.
تعطيل نمط درج التطبيقات
لتعطيل نمط درج التطبيقات ،قم بتعيين نمط الشاشة الرئيسية على قياسي.

الشاشة والسطوع
١٢٣

الإعدادات

ضبط سطوع الشاشة ،ووضع الألوان ،حرارة الألوان
يمكنك ضبط سطوع الشاشة ،ووضع الألوان وحرارة الألوان حسب تفضيلاتك.
ضبط سطوع الشاشة تلقائ ًيا
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع ،وقم بتمكين ضبط تلقائي.
يقوم جهازك تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة وف ًقا لظروف الإضاءة المحيطة.
ضبط سطوع الشاشة يدو ًيا
يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدويًا باستخدام أي من الطرق التالية:
•

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات .في القسم
انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع .في القسم

 ،اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.

 ،اسحب شريط التمرير لضبط سطوع الشاشة.

ضبط وضع الألوان
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < نمط وحرارة الألوان ،وحدد وضع اللون الذي تفضله .سيكون وضع عادي أسهل لعينيك
وبالتالي يُوصى به.
•

عادي :درجات الألوان الطبيعية

•

ساطع :درجات الألوان المشرقة

ضبط حرارة الألوان
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < نمط وحرارة الألوان ،وحدد حرارة الألوان التي تفضلها .سيكون افتراضية و دافئة أسهل
لعينيك وبالتالي يُوصى به.
•

افتراضية :لون طبيعي

•

دافئة :لون مصفر

•

باردة :لون مُب َيض

•

يمكنك لمس أي منطقة في دائرة الألوان أو سحب النقطة لضبط حرارة الألوان.

استخدام وضع حماية البصر
بشكل فعال من الإضاءة الزرقاء الضارة وضبط الشاشة لعرض ألوان أكثر دف ًئا ،مما يخفف من إجهاد
يمكن لوضع حماية البصر أن يقلل
ٍ
العين ويحمي بصرك.
•

أرح عينيك لمدة  ١٠دقائق على الأقل كل نصف ساعة.

•

انظر إلى مسافة بعيدة كي تريح عينيك من الشاشة وتخفف من إجهاد العين.

•

إن تبني عادات جيدة للعناية بالعين ستحمي نظرك وتمنع الإصابة بقصر النظر.

تمكين وضع حماية البصر أو تعطيله
•

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ،ثم ش ّغل حماية
البصر أو أوقف تشغيله .يمكنك النقر مطولاً على وضع حماية البصر للوصول إلى شاشة الإعدادات.
انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر ،وم ِّكن أو عطل تشغيل طوال اليوم.
١٢٤

الإعدادات

بمجرد تمكين وضع حماية البصر ،سيتم عرض

في شريط الحالة ،وسوف تأخذ الشاشة لو ًنا أصفر إذا تم إصدار ضوء أزرق أقل.

تعيين جدول لوضع حماية البصر
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر ،وقم بتمكين تحديد وقت ،ثم قم بتعيين وقت البدء ووقت الانتهاء حسب
تفضيلاتك.
تمكين مانع الاهتزاز أو تعطيله
انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر ،وم ّكن مانع الاهتزاز أو ّ
عطله.
سيعمل تمكين مانع الاهتزاز على خفض درجة اهتزاز الشاشة ،ولكن قد يؤثر على لونها وسطوعها.
تخصيص وضع حماية البصر
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < وضع حماية البصر ،وم ِّكن تشغيل طوال اليوم أو قم بإعداد تحديد وقت،واضبط شريط
التمرير الموجود أسفل مستوى التصفية لتخصيص ك ّم الضوء الأزرق الذي تو ّد تصفيته.

تمكين الوضع الليلي
يمكنك تمكين الوضع الليلي لتطبيق نظام اللون الداكن ،مما يساعد على منع تسبب إضاءة الشاشة الزائدة في إجهاد عينيك وتوفير طاقة
البطارية.
انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < الوضع الليلي ،وحدد الوقت الذي تريد فيه تفعيل هذه الميزة.

ضبط إعدادات نمط النص
يمكنك ضبط حجم نص النظام وحجم عرض التطبيق ،وكذلك نمط النص.
تكبير حجم النص أو تقليله
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < حجم الخط وحجم العرض ،واسحب شريط التمرير لـ حجم الخط.
تكبير حجم العرض أو تقليله
يحدد حجم العرض حجم المحتوى )بما في ذلك النص والصور( المعروض داخل التطبيقات.
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < حجم الخط وحجم العرض ،واسحب شريط التمرير لـ حجم العرض.

استخدام دقة الشاشة الذكية
انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < دقة الشاشة ،وم ّكن الضبط الذكي للدقة .سيضبط جهازك دقة الشاشة وف ًقا لحالة التشغيل
الحالية.

ضبط معدل تحديث الشاشة
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < معدل تحديث الشاشة ،وحدد معدل تحديث الشاشة الذي تريد استخدامه.
سيساعد معدل تحديث الشاشة العالي في تقديم تجربة بصرية أكثر سلاسة.

عرض ملء الشاشة
تطبيق عرض ملء الشاشة
•

ستتكيف معظم التطبيقات المثبتة على جهازك تلقائيًا للعرض بشكل صحيح في وضع ملء الشاشة.
١٢٥

الإعدادات
•

للتطبيقات التي لا ُتعرض في هذا الوضع ،انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < المزيد من إعدادات الشاشة < العرض ملء
الشاشة ،وقم بتشغيل أزرارها .قد يؤدي تمكين العرض ملء الشاشة إلى عرض بعض التطبيقات بشكل غير صحيح ،على سبيل
المثال ،من خلال تمديدها بشكل غير صحيح.

عرض نتوء الشاشة

١

انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < المزيد من إعدادات الشاشة < منطقة الكاميرا الأمامية ،وحدد افتراضي.

٢

إذا كنت ترغب في إظهار أو إخفاء نتوء الشاشة لتطبيق معين ،فانقر على تخصيص ،وحدد التطبيق ،ثم حدد أحد الخيارات التالية:
•

تلقائي

•

إظهار منطقة الكاميرا الأمامية

•

إخفاء منطقة الكاميرا الأمامية

إخفاء نتوء الشاشة
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < المزيد من إعدادات الشاشة < منطقة الكاميرا الأمامية ،وحدد إخفاء منطقة الكاميرا
الأمامية.

عرض اسم شركة الاتصالات وسرعة الشبكة في شريط الحالة
يمكنك التحقق من اسم شركة الاتصالات وسرعة الشبكة بنظرة واحدة على شريط الحالة.
انتقِل إلى الإعدادات < الشاشة والسطوع < المزيد من إعدادات الشاشة ،وقم بتمكين إظهار اسم شركة الاتصالات أو تعطيله وإظهار
سرعة الشبكة حسب تفضيلاتك.

التبديل تلقائ ًيا بين الاتجاهين الرأسي والأفقي
اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات .انقر على
لتمكين ميزة التدوير التلقائي.
بعد ذلك ،سيكون جهازك قادرً ا على ضبط عرض الشاشة تلقائيًا ،بمساعدة مستشعر الإيماءات المنحني المُدمج )للكشف عن اتجاه وجهك(
ومستشعر الجاذبية.
على سبيل المثال:
•

عندما تحتاج إلى تبديل جهازك بين الاتجاهين الرأسي والأفقي حين يكون الجهاز موضوعًا على سطح ما ،فليس عليك سوى وضع
وجهك أمام الشاشة وتدوير جهازك.

•

عندما تستخدم جهازك أثناء الاستلقاء الأفقي ،لن تغيِّر الشاشة اتجاهها في العرض حين تغيِّر أنت الطريقة التي تستلقي بها.
بشكل فعال ،حافظ
يقع مستشعر الإيماءات المنحني في أعلى الشاشة .للتأكد من أن المستشعر يمكنه التعرف على اتجاه وجهك
ٍ
على وجهك أمام الشاشة أثناء الاستخدام.

لماذا لا يمكن للشاشة التدوير بطريقة ذكية؟
تكون الأسباب المحتملة كما يلي:
•

ً
مجهزا بمستشعر إيماءات التمايل للكشف عن اتجاه الوجه .ومن ث ّم يلزمك التأكد من قدرة المستشعر على الكشف عن
يأتي جهازك
الوجوه.
–

لا ِّ
تغط المستشعر الذي يقع في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

–

َ
وابق على مسافة  ٤٠إلى  ٦٠سم من المستشعر.
انظر مباشر ًة إلى الشاشة،

–

بشكل أفضل في بيئة جيدة الإضاءة.
يعمل المستشعر
ٍ
١٢٦

الإعدادات
•

العرض في الوضع الأفقي غير مدعوم في بعض التطبيقات )مثل تطبيقات التصفح أو الألعاب( وفي الشاشة الرئيسية.

مقدمة عن تقنية GPU Turbo
تمثل تقنية  GPU Turboإعادة تصميم جذرية لإطار معالجة الرسومات بالجهاز في مستواه الأساسي ،حيث يتم دمج الأجهزة والبرامج
لتحقيق معالجة رسومات متسارعة .تعمل على تحسين كفاءة معالجة الرسومات ،وجودة الصور ،والأداء بالجهاز ،مع تقليل استهلاك طاقة
النظام في وقت واحد.
تتمثل النتيجة النهائية في تحسن كبير في تجربة المستخدم عند لعب ألعاب مكثفة رسوميًا.

الأصوات والاهتزاز
تعيين وضع عدم الإزعاج
يساعدك عدم الإزعاج على منع المقاطعات عندما تحتاج إلى التركيز .عند تمكين هذا الوضع ،سيتم كتم المكالمات والرسائل ولن يتم
عرض إشعارات الشعار.
تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله
يمكنك تمكين عدم الإزعاج أو تعطيله باستخدام أي من الطرق التالية:
•

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،ثم اسحب لأسفل عليها مرة أخرى لإظهار جميع الاختصارات ،ثم ش ّغل عدم
الإزعاج أو أوقف تشغيله .يمكنك النقر مطولاً على عدم الإزعاج للوصول إلى شاشة الإعدادات.
انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < عدم الإزعاج ،وم ِّكن أو عطل عدم الإزعاج.

بمجرد تمكين عدم الإزعاج ،سيتم عرض

في شريط الحالة .للتحقق من الإشعارات ،انتقل إلى شاشة القفل أو اسحب شريط الحالة

لفتح لوحة الإشعارات .اسحب لليمين على الإشعار وانقر على

لتأخير الإشعار.

عند تلقي المكالمات الواردة والإشعارات والرسائل الواردة ،سيتم كتم صوت جهازك ولن يتم تشغيل شاشته تلقائيًا أو عرض شريط
الإشعارات.
تعيين جدول لعدم الإزعاج

١

ّ
وعطل عدم الإزعاج.
انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < عدم الإزعاج،

٢

بشكل افتراضي.
م ّكن تشغيل مجدول .سيدخل جهازك في وضع عدم الإزعاج في وقت محدد في أيام السبت والأحد
ٍ

٣

انقر على تشغيل مجدول لتعيين الإطار الزمني وتكرار الدورة.

٤

كما يمكنك النقر على إضافة لتعيين أوقات بدء متعددة.

إجراء استثناءات في وضع عدم الإزعاج
أثناء تواجدك في وضع عدم الإزعاج ،يمكنك تمكين جهازك من الرنين للمكالمات والرسائل من مصادر معينة حتى لا تفوت أي شيء
مهم.
انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < عدم الإزعاج وم ّكن عدم الإزعاج أو تشغيل مجدول .ثم يمكنك:
•

انقر على المكالمات أو الرسائل وحدد أحد الخيارات .إذا قمت بتعيين استثناء ،فسيرن جهازك للمكالمات أو الرسائل من المصدر
المحدد.

•

بمجرد تمكين المكالمات المكررة ،لن يتم كتم صوت مكالمة ثانية من نفس الرقم خلال  ۱٥دقيقة.
١٢٧
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تعيين نغمة رنين للمكالمات الواردة
يمكنك ضبط الموسيقى المفضلة لديك أو الفيديو كنغمة رنين للمكالمات الواردة.
إذا كنت تحمل جهازك في جيبك ،فسيرتفع مستوى صوت نغمة الرنين تدريجيًا .ويساعدك هذا على تجنب فقدك للمكالمات المهمة.
في حالة وجود بطاقتي  SIMفي هاتفك ،قم بتكوين إعدادات منفصلة لبطاقة  ١ SIMوبطاقة .٢ SIM
إعداد نغمة رنين موسيقية

١

< الإعدادات < نغمة الرنين.
انتقِل إلى الهاتف <
أو انتقِل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < نغمة رنين الهاتف.

٢

حدد نغمة رنين للنظام ،أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتعيين أغنية محلية كنغمة رنين.

٣

إذا حددت نغمة رنين للنظام ،فانقر على الاهتزاز على الشاشة نفسها ،وحدد متزامن مع النغمة )الافتراضي( .عند وجود مكالمة
واردة ،سيهتز جهازك بإيقاع أثناء تشغيل نغمة رنين النظام.
لا تدعم جميع المنتجات الاهتزاز ونغمة الرنين المتزامنين.

تعيين نغمة رنين فيديو
عيِّن فيديو كنغمة رنين للمكالمات الواردة على جهازك.

١

< الإعدادات < نغمة الرنين.
انتقل إلى الهاتف <
أو انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < نغمة رنين الهاتف.

٢

انقر على نغمات الفيديو وحدد فيديو .يمكنك بعد ذلك معاينة الشكل الذي تبدو عليه المكالمات الواردة.

٣

انقر على تعيين لتعيين الفيديو كنغمة رنين.

تعيين نغمة رنين لجهة اتصال
قم بتعيين نغمة رنين مختلفة لجهة اتصال معينة لتمييزها بسهولة عندما يتصل بك هذا الشخص.

١

افتح الهاتف ،وانقر على علامة التبويب جهات الاتصال ،ثم حدد جهة الاتصال التي تريد تعيين نغمة رنين لها.

٢

في شاشة بيانات جهة الاتصال ،انقر على نغمة الرنين لتحديد نغمة رنين.

تعيين نغمة إشعارات تطبيق معين
يمكنك تعيين نغمة إشعارات بعض التطبيقات عن طريق القيام بما يلي:

١

انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات.

٢

حدد تطبي ًقا )على سبيل المثال ،المفكرة(.

٣

انتقل إلى الإشعارات < إشعارات المهام < نغمة الإشعارات.

٤

يمكنك بعد ذلك:
•

تعيين نغمة.
حدد نغمة محددة مُسب ًقا ،أو انقر على الموسيقى على الجهاز لتحديد أغنية محفوظة على هذا الجهاز.

•

عيّن نمط الاهتزاز.
انقر على الاهتزاز وح ِّدد نوع الاهتزاز الذي تفضله.
عندما يتم تحديد متزامن مع النغمة )الافتراضي( ،سيهتز هاتفك وف ًقا لإيقاع النغمة.
بالنسبة للخيارات الأخرى ،يتم تثبيت نمط الاهتزاز الخاص بهاتفك.
١٢٨
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يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.

Sound Booster
يستخدم  Sound Boosterميكرفون جهازك لرفع الصوت ثم ينقل الصوت لا سلكيًا إلى سماعة رأس تعمل بالبلوتوث حتى يتمكن من
يعانون من ضعف بالسمع من السماع بوضوح أكثر أو ينقل الصوت إلى مكبر صوت يعمل بالبلوتوث لتشغيله بصوت أعلى.
سيناريوهات التطبيق:
•

عند مشاهدة التلفاز معًا ،اعطِ سماعة رأس تعمل بالبلوتوث إلى شخص مسن يعاني من ضعف بالسمع ،ثم ضعّ جهازك أسفل جهاز
التلفاز لرفع الصوت ونقله إلى سماعة رأس تعمل بالبلوتوث.

•

في البيئة الصاخبة ،استخدم جهازك كميكرفون وقم بتوصيله بمكبر صوت يعمل بالبلوتوث لرفع الصوت أكثر.

١

قم بتوصيل جهازك بسماعة رأس أو بمكبر صوت يعمل بالبلوتوث.

٢

معزز الصوت لتمكين ّ
على جهازك ،انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < ّ
معزز الصوت .انقر على الجهاز الذي تريد
الاتصال به.

٣

عند الاتصال بسماعة رأس تعمل بالبلوتوث ،ضعّ جهازك بالقرب من مصدر الصوت .عند الاتصال بمكبر صوت يعمل بالبلوتوث،
امسك جهازك وتحدث بالميكروفون.

٤

ارت ِد سماعة الرأس أو ضعّ مكبر الصوت في موقع مناسب .تأكد من عدم تجاوز المسافة بين مكبر الصوت أو سماعة الرأس
وجهازك  ١٠أمتار )حوالي  ٣٣قدمًا(.

تمكين مؤثرات الصوت Huawei Histen
توفر مؤثرات الصوت  ،Huawei Histenمع دعم الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد ،صوت نابض بالحياة وحاد لخلق تجربة صوتية
غامرة.
تتوفر مؤثرات صوت  Huawei Histenفقط عند توصيل سماعة رأس.
انتقل إلى الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < مؤثرات  Huawei Histenالصوتية وحدد خيارً ا:
•

تلقائي :يتعرف تلقائيًا على ما تقوم بتشغيله ويطبق المؤثرات الصوتية بذكاء لتحسين تجربتك.

•

صوت ثلاثي الأبعاد :يقدم أصوا ًتا مكانية ثلاثية الأبعاد.

•

طبيعي :يعيد إنتاج الأصوات الأصلية بصفاء.

•

قياسي :يتطلب قدرً ا أقل من الطاقة لتشغيل ملف صوتي .يمكنك أيضًا تخصيص إعدادات موازن الصوت بنفسك لتحقيق الصوت
الدقيق الذي تبحث عنه.

تتيح لك أوضاع تلقائي ،وصوت ثلاثي الأبعاد ،وقياسي تحديد نوع سماعة رأس حتى تتمكن من مطابقة المؤثرات الصوتية مع سماعات
الرأس الخاصة بك.
يعد تحديد نوع سماعات الرأس متاحً ا فقط عند توصيل مقبس سماعة الرأس  ٣.٥مم .إذا لم يكن لدى جهازك مقبس  ٣.٥مم،
فاستخدم محول سماعة الرأس الأصلي من .Huawei

الإشعارات
شارات التطبيقات
عند وصول إشعارات جديدة لتطبيق ما ،ستظهر شارة مرقمة على أيقونة التطبيق .يمكنك أيضًا تعيين نقطة كشارة أو إخفاء الشارة لبعض
التطبيقات أو جميعها.

١٢٩
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إيقاف التشغيل شارات التطبيقات

١

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات ،وانقر على شارة أيقونات التطبيقات.

٢

أوقف تشغيل المفتاح لبعض التطبيقات أو جميعها.

تغيير وضع عرض الشارات
على شاشة شارة أيقونات التطبيقات ،انقر على طريقة عرض شارة الإشعارات وحدد رقم أو نقطة وف ًقا لتفضيلاتك.

تعطيل إشعارات التطبيقات
تعطيل الإشعارات من تطبيق معين
إذا كنت لا تريد أن تزعجك الإشعارات الواردة من أحد التطبيقات ،فقم بإجراء أي مما يلي:
< إيقاف الإشعارات.

•

بعد تلقي إشعار من التطبيق ،اسحبه نحو اليسار في لوحة الإشعارات ،وانتقل إلى

•

انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات ،وقم بتحديد موقع التطبيق الذي تريد تعطيل إشعاراته ،ثم ّ
عطل السماح لجميع الإشعارات.

تعطيل الإشعارات الواردة من التطبيقات على دفعات
لتعطيل الإشعارات من عدة تطبيقات في وقت واحد ،انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < إدارة جماعية ،وأوقف تشغيل المفتاح المجاور
لكل تطبيق.

إخفاء محتوى الإشعارات من شاشة القفل
انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات ،وم ّكن إخفاء محتوى الإشعارات .لن يتم بعد ذلك عرض محتوى الإشعارات على شاشة القفل.

المزيد من إعدادات إشعار التطبيق
تعيين وضع إشعار التطبيق
انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات وحدد تطبي ًقا .يمكنك بعد ذلك تعيين وضع إشعاره.
•

م ِّكن الإشعارات اللطيفة :يتم عرض الإشعارات فقط في لوحة الإشعارات .لن تكون هناك شعارات أو إشعارات شاشة القفل أو أيقونات
شريط الحالة ،لذلك لن يرن جهازك أو يهتز.

•

م ِّكن شاشة القفل والإشعارات أعلى شريط الحالة.

•

عيّن نغمة الإشعارات :يمكنك تغيير نغمة الإشعار أو تعيين نمط الاهتزاز أو تحديد عدم الاهتزاز.

•

م ِّكن السماح بالإزعاج :ما يزال بإمكانك تلقي إشعارات من هذا التطبيق حتى إذا تم تمكين وضع "عدم الإزعاج".
قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

تشغيل الشاشة عند تلقي الإشعارات
انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < المزيد من إعدادات الإشعارات ،وم ّكن إيقاظ الشاشة .سيقوم جهازك تلقائيًا بتشغيل شاشة القفل عندما
يتلقى إشعارً ا.
إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة
انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < المزيد من إعدادات الإشعارات ،وم ّكن إظهار أيقونات الإشعارات في شريط الحالة.

١٣٠
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قفل الجهاز وكلمات المرور
تعيين بصمات الأصابع
يمكنك إنشاء بصمة إصبع ثم استخدامها لفتح قفل الشاشة والوصول إلى الخزانة الخاصة بك ،وقفل التطبيقات ،وأكثر من ذلك.
إنشاء بصمة إصبع

١

انتقِل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع واتبع التعليمات لتعيين كلمة مرور شاشة القفل أو إدخالها.

٢

المس بصمة إصبع جديدة لبدء إنشاء بصمة إصبعك.

٣

ضع أنملة إصبعك على قارئ بصمات الأصابع .عندما تشعر بالاهتزاز ،ارفع إصبعك ثم اضغط مرة أخرى .حرّ ك إصبعك حولها
لتسجيل أجزاء مختلفة منه.

٤

عند اكتمال التسجيل ،المس حس ًنا.

يمكنك الآن وضع إصبعك على قارئ بصمات الأصابع لفتح قفل الشاشة.
إعادة تسمية بصمة الإصبع أو حذفها

١

انتقِل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

٢

في القسم قائمة بصمات الأصابع ،المس بصمة إصبع تم إنشاؤها مسب ًقا لإعادة تسميتها أو حذفها.

تحديد بصمة إصبع
يتيح لك تعريف بصمة الإصبع مطابقة أصابعك ببصمات الأصابع المُسجّ لة.

١

انتقِل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

٢

في القسم قائمة بصمات الأصابع ،المس التعرف على بصمة الإصبع.

٣

المس مستشعر بصمة الإصبع بإصبعك .سيتم تمييز بصمة الإصبع التي تم التعرف عليها.

استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى خزانتك

١

انتقِل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

٢

قم بتشغيل الزر لـ الوصول إلى الخزانة واتبع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بالخزانة.

يمكنك الآن الانتقال إلى مدير الملفات < الفئات ،ولمس الخزانة ،ثم استخدام بصمة إصبعك للوصول إليها.
استخدام بصمة إصبعك للوصول إلى تطبيق ُمقفل

١

انتقِل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < بصمة الإصبع وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

٢

قم بتشغيل الزر لـ الوصول إلى قفل التطبيقات واتبع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك بقفل التطبيق.

يمكنك الآن لمس تطبيق مُقفل على شاشتك الرئيسية واستخدام بصمة إصبعك للوصول إليه.
تمكين الدفع باستخدام بصمات الأصابع واستخدامه
يمكنك استخدام بصمة إصبعك للتحقق من المدفوعات الخاصة بك في تطبيق دفع.
انتقل إلى تطبيق الدفع واتبع التعليمات على الشاشة لتمكين هذه الميزة.

١٣١

الإعدادات

التعرف على الوجه
يستخدم التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد معلومات أكثر من تقنية التعرف على الوجه التقليدية لزيادة تعزيز أمان جهازك .تسمح تقنية
التصوير ثلاثي الأبعاد ) Time-of-Flight (ToFبإمكانية التعرف على الوجه حتى في البيئات المظلمة.
يمكنك فتح قفل جهازك وإجراء المدفوعات والوصول إلى التطبيقات المقفلة باستخدام بيانات وجهك .يمكنك أيضًا إنشاء مظهر بديل لمزيد
من الراحة.
إنشاء بيانات الوجه

١

انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < التعرف على الوجه ،وأدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.
إذا لم تقم بتعيين كلمة مرور لشاشة القفل ،فقم بتعيين رقم الدخول المكوّ ن من  ٦أرقام أو انقر على تغيير طريقة القفل لإعداد نوع
كلمة مرور آخر.

٢

حدد تشغيل ميزة "رفع الجهاز لإيقاظه".

٣

انقر على إدراج صورة الوجه واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات التعرف على وجهك.

تعيين مظهر بديل
يمكنك إضافة مظهر بديل للتعرف على وجه أكثر دقة وملاءمة.
على شاشة التعرف على الوجه ،انقر على تعيين مظهر بديل لوجهك واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء بيانات الوجه البديلة.
تمكين فتح القفل باستخدام الوجه
على شاشة التعرف على الوجه ،انقر على فتح قفل الجهاز ،وحدد طريقة فتح القفل.
يمكنك أيضًا تمكين تفعيل التعرف على الوجه فقط عند النظر للشاشة لتحسين الأمان .بمجرد تمكين هذه الميزة ،ستحتاج إلى إبقاء عينيك
مفتوحة لفتح قفل الشاشة.
إذا قمت بتمكين المنطقة الخاصة أو قمت بإضافة مستخدمين متعددين لهاتفك ،فيمكنك استخدام فتح القفل باستخدام الوجه فقط في
المنطقة الرئيسية أو باستخدام حساب المالك.
تمكين الدفع باستخدام الوجه واستخدامه
حاليًا تدعم أجهزة  HUAWEIالدفع باستخدام الوجه على تطبيقات مثل .Alipay
تواصل مع مطوِّ ر التطبيق.
تختلف طريقة تمكين الدفع باستخدام الوجه وف ًقا للتطبيقات .للاطلاع على التفاصيل،
َ
الوصول إلى قفل التطبيقات بالتعرف على الوجه
على شاشة التعرف على الوجه ،م ّكن الوصول إلى قفل التطبيقات ،واتبع التعليمات على الشاشة لإضافة بيانات وجهك إلى قفل التطبيقات.
ستتمكن بعد ذلك من الوصول إلى التطبيقات المقفلة من خلال التعرف على الوجه.
تعطيل بيانات الوجه أو حذفها
في شاشة التعرف على الوجه ،يمكنك القيام بما يلي:
•

تعطيل استخدام بيانات الوجه في خصائص معينةِّ :
عطل فتح قفل الجهاز أو الوصول إلى قفل التطبيقات حسب المطلوب .لن يحذف
هذا بيانات وجهك.

•

حذف بيانات الوجه :انقر على حذف بيانات الوجه واتبع التعليمات على الشاشة لحذف بيانات وجهك.

كلمة مرور شاشة القفل
يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة ككلمة مرور شاشة القفل.
١٣٢

الإعدادات

تعيين كلمة مرور شاشة القفل
يمكنك تعيين كلمة مرور رقمية أو نمط أو مختلطة.

١

انتقِل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور وانقر على قفل الشاشة.

٢

أدخل كلمة مرور تحتوي على  ٦أرقام.

٣

وبدلاً من ذلك ،انقر على تغيير طريقة القفل وحدد نوع كلمة مرور ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور جديدة.

تغيير كلمة مرور شاشة القفل

١

على شاشة قفل الجهاز وكلمة المرور ،انتقل إلى تغيير قفل الشاشة.

٢

أدخل كلمة مرور شاشة القفل الأصلية.

٣

أدخل كلمة مرور جديدة أو انقر على تغيير طريقة القفل لتحديد نوع كلمة مرور ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمة مرور
جديدة.

تعطيل كلمة مرور شاشة القفل
على شاشة قفل الجهاز وكلمة المرور ،انتقل إلى إيقاف قفل الشاشة.

تمكين التأمين
هناك طرق عديدة لفتح قفل جهازك .في بعض الحالات )مثلاً إذا كنت نائمًا أثناء ركوبك إحدى الموصلات العامة( ،يتميز فتح القفل
باستخدام كلمة المرور بمزيد من الأمان مقارنة بطرق فتح القفل الأخرى .بمجرد تمكين وضع تأمين الجهاز على شاشة القفل ،ستتمكن
فقط من فتح قفل جهازك باستخدام كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك .سيتم تعطيل طرق فتح القفل الأخرى مؤق ًتا.
يجب عليك تعيين كلمة مرور شاشة القفل لاستخدام هذه الميزة.

١

انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < إعدادات قفل الحماية ،وم ّكن إظهار زر تأمين الجهاز على شاشة القفل.

٢

اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يتم عرض خيار تأمين الجهاز على الشاشة.

٣

انقر على تأمين الجهاز واتبع التعليمات على الشاشة لتمكين وضع التأمين على شاشة القفل .بمجرد تمكين وضع التأمين على شاشة
القفل ،يمكن فتح قفل جهازك فقط باستخدام كلمة مرور شاشة القفل.

٤

يتم تعطيل وضع التأمين على شاشة القفل تلقائيًا عند فتح قفل جهازك .يمكنك استخدام طرق فتح القفل الأخرى كالمعتاد في المرة
القادمة التي تقوم فيها بفتح قفل جهازك.
ً
َ
احتجت إلى إعادة تمكين وضع التأمين على شاشة القفل ،فاضغط مطولا على زر التشغيل ،وانقر على خيار تأمين الجهاز مرة
إذا
أخرى.

التطبيقات
تمكين الدخول المتعدد للتطبيقات
يتيح لك الدخول المتعدد للتطبيقات تسجيل الدخول إلى حسابيّ واتساب أو فيسبوك في ذات الوقت ،مما يسمح لك بأن تجعل عملك وحياتك
الشخصية منفصلين.
تدعم بعض التطبيقات فقط الدخول المتعدد للتطبيقات.
انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < الدخول المتعدد للتطبيقات ،وقم بتمكين الدخول المتعدد للتطبيقات .لن يتم عرض التطبيق التوأم على
الشاشة الرئيسية.

١٣٣

الإعدادات

عرض إعدادات التطبيق أو تغييرها
انتقل إلىالإعدادات < التطبيقات < التطبيقات وانقر على أحد التطبيقات .يمكنك فرض إيقافه ،وإلغاء تثبيته ،وعرض أذونات التطبيق
وتغييرها ،وتعيين أوضاع الإشعارات وغير ذلك الكثير.
تتعذر إزالة تثبيت بعض التطبيقات.

البطارية
التحقق من استهلاك طاقة جهازك
انتقل إلى الإعدادات < البطارية )أو مدير الهاتف <

( ،ويمكنك بعد ذلك:

•

عرض تفاصيل استهلاك البطارية لمعرفة استهلاك الطاقة خلال آخر  ٢٤ساعة وترتيب استخدام الطاقة للتطبيقات.
ً
شريطا في المخطط لمعرفة استهلاك الطاقة خلال الفترة المقابلة.
انقر على

•

انقر على تطبيق واعرض تفاصيل استخدام البطارية ،أو انقر على فرض الإيقاف لإغلاق التطبيق.

•

لا يمكن إغلاق بعض التطبيقات المثبتة مسب ًقا.

إدارة الطاقة
في شاشة البطارية ،يمكنك التحقق من وقت البطارية المُق َّدر ،وتمكين وضع توفير الطاقة لتمديد عمر بطارية جهازك.
تمكين وضع توفير الطاقة
إذا تم تمكين وضع توفير الطاقة على جهازك وكان مستوى البطارية أعلى من  ،٪١٠فسيتم تعطيل بعض الوظائف وتقييد تطبيقات الخلفية
وإضعاف التأثيرات المرئية لتقليل استهلاك الطاقة .عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي  ،٪١٠يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة
لتوفير الطاقة لضمان أطول مدة في وضع الاستعداد .يوصى بتمكين وضع توفير الطاقة عندما يكون مستوى البطارية أقل من أو يساوي
.٪٢٠
للقيام بذلك ،انتقل إلى الإعدادات < البطارية )أو مدير الهاتف <

( ،وقم بتمكين وضع توفير الطاقة .سيتم بعد ذلك عرض أيقونة

في شريط الحالة.
يمكنك النقر على معرفة المزيد لعرض التفاصيل حول تدابير توفير الطاقة.

تمكين وضع الأداء
ً
خاصة
يعمل وضع الأداء العالي على ضبط إعدادات الطاقة لتحقيق أقصى قدر من الأداء .سيؤدي ذلك إلى تفريغ البطارية بسرعة أكبر،
عند استخدام تطبيقات كثيفة الرسوم.
عندما يكون مستوى البطارية كافيًا ،انتقل إلى الإعدادات < البطارية )أو مدير الهاتف <
سيتم بعد ذلك عرض أيقونة

( وم ّكن وضع الأداء العالي.

في شريط الحالة.

وضع الأداء العالي غير متاح على بعض الأجهزة .في حالة عدم عرض هذا الخيار في مدير الهاتف ،هذا يشير إلى أن جهازك
لا يدعم هذه الميزة.

١٣٤

الإعدادات

تمكين وضع الشحن الذكي
يتعلم وضع الشحن الذكي من عادات الشحن الخاصة بك ويدير عملية الشحن بذكاء .تقلل هذه الميزة من مستوى تآكل البطارية وتطيل
عمر البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهازك ليكون مشحو ًنا بالكامل .يُنصح بتمكين هذه الميزة دائمًا.
على سبيل المثال ،إذا كنت معتا ًدا على شحن أجهزتك طوال الليل أو لفترة زمنية طويلة ،فسيقوم وضع الشحن الذكي بإيقاف الشحن مؤق ًتا
عندما تصل سعة البطارية إلى مستوى معين .وقبل أن تستيقظ في الصباح ،سيستأنف وضع الشحن الذكي عملية الشحن حتى يتم شحن
جهازك بالكامل .يقلل هذا الأمر من الوقت الذي يتم فيه شحن جهازك بالكامل لإبطاء تآكل البطارية وإطالة عمرها.
سيتم استخدام البيانات المتعلقة بعاداتك عند الشحن فقط ولن يتم نسخها احتياطيًا أو رفعها إلى السحابة.
لتمكين هذه الميزة ،انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية ,وم ّكن وضع الشحن الذكي.
تمكين الإدارة الذكية لسعة البطارية
تعمل الإدارة الذكية لسعة البطارية على ضبط الحد الأقصى لسعة البطارية المتاحة بذكاء بنا ًء على حالة البطارية الحالية لإبطاء تآكل
البطارية وإطالة عمرها .يُنصح بتمكين هذه الميزة دائمًا.
لتمكين هذه الميزة ،انتقل إلى الإعدادات < البطارية < إعدادات إضافية ,وم ّكن الإدارة الذكية لسعة البطارية.

تخصيص إعدادات البطارية
يمكنك أيضًا تعيين ما إذا كنت تريد عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة ،وما إذا كنت تريد الحفاظ على اتصال الشبكة
عند إيقاف تشغيل شاشة الجهاز.
عرض نسبة مستوى شحن البطارية في شريط الحالة
انتقل إلى الإعدادات < البطارية )أو مدير الهاتف <

( ،وانقر على نسبة البطارية ،واختر عرض نسبة مستوى شحن البطارية ،إما

داخل أيقونة البطارية أو خارجها في شريط الحالة.
البقاء متصلاً أثناء دخول جهازك في وضع السكون
إذا كنت ترغب في أن يستمر جهازك في تلقي الرسائل أو تنزيل البيانات أثناء وجوده في وضع السكون ،فقم بتعيين جهازك على البقاء
متصلاً عند الدخول في وضع السكون .يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.
من الشاشة البطارية ،انقر على إعدادات إضافية ،ثم م ّكن استمرار الاتصال عند انطفاء شاشة الجهاز أو تعطيله كما هو مطلوب.

وحدة التخزين
التحقق من استخدام التخزين
انتقل إلى الإعدادات < التخزين للتحقق من استخدام سعة التخزين وتحسينها عند الضرورة.

تنظيف وحدة التخزين بالجهاز
يمكنك استخدام تنظيف الموجودة في مدير الهاتف للبحث عن الملفات المكررة أو الكبيرة ،مثل مخلفات التطبيق وحزم التثبيت غير
المرغوب فيها وبيانات تطبيق  WeChatوما إلى ذلك .بمجرد اكتشافها ،يمكنك اختيار حذف الملفات المُقترح حذفها من عدمه.

١

افتح مدير الهاتف ،ثم انقر على تنظيف.

٢

عند اكتمال البحث ،انقر على تنظيف بعد كل عنصر واحذف أي ملفات لست بحاجة إليها.
١٣٥

الإعدادات

تنظيف سلة مهملات النظام تلقائ ًيا

١

افتح مدير الهاتف ،وانقر على تنظيف.

٢

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة ،وسيقوم جهازك تلقائيًا بتنظيف سلة مهملات النظام.

تنظيف سلة مهملات النظام يدو ًيا
بالإضافة إلى التنظيف التلقائي ،سيقوم جهازك أيضًا باكتشاف ملفات سلة المهملات ويوصيك بتنظيفها يدويًا.
من شاشة تنظيف ،انقر على تنظيف بجانب فئة ،وحدد العناصر التي تريد تنظيفها ،ثم انقر على حذف .
تنظيف الملفات المكررة
يمكن أن يحدد مدير الهاتف الملفات المكررة على جهازك.
من شاشة تنظيف ،انقر على ملفات مكررة  ،ثم حدد الملفات غير المرغوب فيها لحذفها.

الأمان
استخدام مخزن كلمات المرور لملء كلمة المرور تلقائ ًيا
يحفظ مخزن كلمات المرور أسماء المستخدم وكلمات المرور الخاصة بك ويقوم بالملء التلقائي لها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول
إلى تطبيق .هذه البيانات هي مكونات مشفرة ومخزنة على جهازك فقط .لا تملك هواوي حق الوصول إليها ،ولن تقوم برفعها على الشبكة
أو الخادم.
•

قبل استخدام مخزن كلمات المرور ،عيّن كلمة مرور شاشة القفل لجهازك.

•

لا يتوافق مخزن كلمات المرور إلا مع تطبيقات معينة.

تسجيل الدخول بسرعة أكبر باستخدام مخزن كلمات المرور

١

حين تسجل دخولك إلى أحد التطبيقات للمرة الأولى ،سيطالبك جهازك تلقائيًا بحفظ كلمة المرور .انقر على حفظ عند مطالبتك بذلك.
إذا نقرت من غير قصد على عدم الحفظ أبدًا ،فما يزال بإمكانك تمكين ميزة التعبئة التلقائية لهذا التطبيق عن طريق الانتقال إلى
الإعدادات < الحماية < مخزن كلمات المرور < إعدادات التعبئة الآلية ،ثم تشغيل المفتاح الموجود إلى جانب هذا التطبيق .عند
إيقاف تشغيل هذا المفتاح ،سيتم تعطيل ميزة التعبئة التلقائية.

٢

إذا سجلت خروجك من التطبيق ،ففي المرة القادمة التي تسجل الدخول فيها سيقوم جهازك بالتعبئة التلقائية لاسم المستخدم وكلمة
المرور بمجرد التحقق من هويتك باستخدام كلمة مرور شاشة القفل أو بصمة الإصبع أو معرّ ف الوجه.

حين تنتقل إلى استخدام جهاز هواوي جديد ،يمكنك استخدام ميزة استنساخ الهاتف لنقل البيانات الموجودة في مخزن كلمات المرور إلى
جهازك الجديد.
عرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة أو حذفها
يمكنك عرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة في مخزن كلمات المرور أو حذفها في أي وقت.
انتقل إلى الإعدادات < الحماية < مخزن كلمات المرور < الحسابات لعرض أسماء المستخدم وكلمات المرور المخزنة أو حذفها.
تعطيل مخزن كلمات المرور
بشكل افتراضي ،ولكن يمكن تعطيله إذا لزم الأمر.
مخزن كلمات المرور مم ّكن
ٍ
ّ
وعطل مخزن كلمات المرور.
انتقل إلى الإعدادات < الحماية < مخزن كلمات المرور،
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استخدام قفل التطبيقات لحماية خصوصيتك
مع قفل التطبيقات ،يمكنك قفل التطبيقات التي تحتوي على معلومات خاصة ،مثل تطبيقات الدردشة والدفع ،لمنع الدخول غير المصرح به.
إذا م ّكنت قفل التطبيقات وقمت بتعيين التعرف على الوجه كطريقة لفتح قفل التطبيقات ،وفي حالة عدم اكتشاف وجهك من جهازك ،لا
يمكن الوصول إلى التطبيق المغلق مرة أخرى بعد إغلاقه حتى تتحقق من هويتك .تحمي هذه الميزة خصوصيتك بشكل ذكي وتعمل بشكل
أفضل في بيئة تتوفر فيها الإضاءة الجيدة.
تمكين قفل التطبيقات
انتقل إلى الإعدادات < الحماية < قفل التطبيقات < تشغيل ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور قفل التطبيقات وحدد
التطبيقات المراد قفلها.
إذا قمت بتمكين فتح القفل باستخدام الوجه أو بصمة الإصبع ،فيمكنك ربط قفل التطبيقات بمعرِّ ف وجه أو معرِّ ف بصمة الإصبع كما هو
مطلوب.
لا تدعم كل الأجهزة ميزات بصمة الإصبع.
تمكين الحماية الذكية للتطبيقات المقفلة
إذا كنت قد م ّكنت قفل التطبيقات وقمت بتعيين التعرف على الوجه كطريقة فتح قفل التطبيقات ،سيكتشف النظام بذكاء أنه وجه مختلف
ويوفر حماية أمنية إضافية للتطبيقات المقفلة .في حالة عدم اكتشاف الوجه ،على سبيل المثال عند استخدام شخص آخر لجهازك ،لا يمكن
الوصول إلى التطبيق المقفل مرة أخرى بعد إغلاقه ما لم يتم التحقق من هويتك .تعمل هذه الميزة بشكل أفضل في بيئة مضاءة جي ًدا.
سيتم تمكين الحماية الذكية تلقائيًا بمجرد تعيين التعرف على الوجه كطريقة فتح قفل التطبيقات بأي طريقة من الطرق التالية:
•

إذا قمت بتمكين التعرف على الوجه لجهازك ،فاتبع التعليمات على الشاشة لربط وجهك عند تمكين قفل التطبيقات .س ُتمكن ميزة الحماية
الذكية بعد ذلك تلقائيًا.

•

إذا لم تقم بتمكين التعرف على الوجه على جهازك ،فانتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < التعرف على الوجه واتبع
التعليمات على الشاشة لدخول شاشة التعرف على الوجه وإدخال بيانات وجهك .ثم قم بتمكين الوصول إلى قفل التطبيقات لربط وجهك
بالتطبيقات المقفلة.

تغيير كلمة مرور قفل التطبيقات أو أسئلة الأمان
ادخل إلى شاشة الإعدادات قفل التطبيقات ،وانتقِل إلى

< طريقة القفل ،وحدد كلمة مرور شاشة القفل أو رقم دخول مخصص

ككلمة مرور قفل التطبيقات.
إذا قمت بتحديد رقم دخول مخصص ،فيمكنك متابعة تعيين كلمة مرور جديدة وأسئلة الأمان.
إلغاء قفل التطبيقات أو تعطيله
في شاشة الإعدادات قفل التطبيقات ،قم بعمل الآتي:
•

•

إلغاء قفل التطبيقات :في قائمة التطبيقات المقفلة ،قم بإيقاف الأزرار الموجودة بجانب التطبيقات التي تريد إلغاء قفلها.
إعادة ضبط قفل التطبيقات :انتقِل إلى

< إيقاف تشغيل قفل التطبيقات < إيقاف .سيؤدي هذا إلى إلغاء جميع الأقفال ،ومسح

جميع إعدادات قفل التطبيقات.

تمكين الفتح الذكي للقفل
يم ّكنك الفتح الذكي للقفل من فتح قفل جهازك عبر جهاز بلوتوث ،مثل سوار ذكي .عند اكتشاف جهاز بلوتوث متوافق ،يمكنك حينها فتح
قفل جهازك بسحبة واحدة بسيطة.
١٣٧

الإعدادات

١

قم بإقران جهازك بجهاز بلوتوث.

٢

على جهازك ،انتقل إلى الإعدادات < قفل الجهاز وكلمة المرور < الفتح الذكي للقفل ،وقم بتمكين الفتح الذكي للقفل.

٣

اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور شاشة القفل .تخط إعداد كلمة مرور شاشة القفل إذا تم تعيين كلمة مرور شاشة القفل
بالفعل.

٤

من قائمة الأجهزة المقترنة ،انقر على اسم الجهاز الذي تريد استخدامه للفتح الذكي للقفل ،واتبع التعليمات على الشاشة لتعيينه كـ
أجهزة فتح القفل.

لمعرفة المزيد حول الفتح الذكي للقفل ،انقر على

على شاشة الفتح الذكي للقفل.

تشفير المحتوى على بطاقة الذاكرة
يمكنك تشفير الملفات المخزنة على بطاقة الذاكرة .لا يمكن عرض الملفات المش َّفرة واستخدامها إلا على جهازك.

١

أدخل بطاقة ذاكرة في جهازك وتأكد من أن بطاقة الذاكرة بها مساحة تخزين كافية.

٢

انتقِل إلى الإعدادات < الحماية < إعدادات إضافية < التشفير وبيانات الاعتماد.

٣

انقر على تشفير بطاقة الذاكرة واتبع التعليمات على الشاشة لتشفير بطاقة الذاكرة.
أثناء التشفير ،لا تعيد تشغيل جهازك أو تخرج بطاقة الذاكرة بالقوة .وإلا ،قد تفشل عملية التشفير أو قد يتم فقدان البيانات.

لفك تشفير بطاقة ذاكرة ،انقر على فك التشفير عن بطاقة ذاكرة واتبع التعليمات على الشاشة لفك تشفير الملفات الموجودة على بطاقة
الذاكرة .يمكن أن يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة أيضًا إلى فك تشفير بطاقة الذاكرة ،ولكنه ستحذف هذه العملية جميع البيانات الموجودة على
بطاقة الذاكرة.
لن يتم دعم تشفير بطاقة الذاكرة وفك تشفيرها إذا لم تقم بتسجيل الدخول بصفتك المالك.

تعيين قفل رمز  PINلبطاقة SIM
رمز  PINهو رمز تعريف بطاقة  ،SIMويمكن تعيينه بمثابة قفل بطاقة  .SIMبعد إعداده ،سيُطلب منك إدخال رمز  PINالصحيح
لإلغاء قفل بطاقة  SIMفي كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك أو التبديل إلى جهاز جديد لمنع الدخول غير المصرح به.
إذا أدخلت رمز  PINخاطئ وتجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح بها لإلغاء قفل رمز  ،PINفسيتعين عليك الدخول إلى
مفتاح إلغاء قفل رمز  ،(PUK) PINثم إعادة تعيين رمز  .PINإذا تجاوزت الحد الأقصى لعدد المحاولات للدخول إلى رمز ،PUK
بشكل دائم.
فسيتم حظر بطاقة  SIMالخاصة بك
ٍ
توفر شركة الاتصالات التي تتبعها رمز  PINورمز  PUKلبطاقة  .SIMيخضع عدد الأرقام والحد الأقصى لعدد المحاولات المسموح
بها لإلغاء قفل رمز  PINورمز  PUKلشركة الاتصالات التي تتبعها.

١

انتقل إلى الإعدادات < الحماية < إعدادات إضافية للدخول إلى شاشة إعدادات قفل بطاقة .SIM

٢

م ِّكن قفل بطاقة  ،SIMوأدخل رمز  ،PINثم انقر على موافق.
لتغيير رمز  ،PINانقر على تغيير رمز  PINلبطاقة  SIMواتبع التعليمات على الشاشة.

تثبيت شاشة
يمكنك تثبيت شاشة تطبيق حتى تتمكن من التركيز عليه .جرب هذه الميزة عند لعب الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو والمزيد.
انتقل إلى الإعدادات < الحماية < إعدادات إضافية < تثبيت الشاشة ،وم ّكن تثبيت الشاشة.
•

عند استخدام التوجيه بالإيماءات ،اسحب لأعلى من أسفل الشاشة مع الاستمرار للوصول إلى شاشة المهام الحديثة ،ثم انقر على
في معاينة تطبيق .لإلغاء التثبيت ،اسحب للأعلى من أسفل الشاشة.

١٣٨
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•

عند استخدام التوجيه ثلاثي المفاتيح ،انقر على
التثبيت ،انقر مطولاً على

للوصول إلى شاشة المهام الحديثة ،وانقر على

في معاينة تطبيق .لإلغاء

.

الوضع الآمن للجهاز
يستخدم الوضع الآمن نظام تشغيل مبسط مع توفير الوظائف الأساسية والتطبيقات المثبتة مسب ًقا فقط .يمكن استخدامه لتحديد تطبيقات
الطرف الثالث التي تسبب فشل النظام.
وظائف الوضع الآمن
بعد تثبيت بعض تطبيقات الطرف الثالث ،قد يفشل جهازك في العمل بشكل صحيح .في هذه الحالة ،يمكنك إدخال الوضع الآمن للتحقق مما
إذا كانت المشكلة ناتجة عن تطبيق طرف ثالث أو عن النظام نفسه.
•

إذا كان النظام يعمل بشكل صحيح في الوضع الآمن ،فمن المحتمل أن يكون سبب المشكلة هو تطبيق طرف ثالث .في الوضع الآمن،
انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < التطبيقات ،وابحث عن تطبيق الطرف الثالث المعني ،وقم بإلغاء تثبيته بعد التبديل مرة أخرى إلى
الوضع العادي.

•

إذا كان النظام يعمل بشكل غير طبيعي في الوضع الآمن ،فعندئذ يكون النظام به عطل .انسخ بياناتك احتياطيًا ،وتوجه بجهازك وإثبات
الشراء إلى مركز خدمة معتمد من هواوي للحصول على المساعدة.

الدخول إلى الوضع الآمن والخروج منه
•

دخول الوضع الآمن :أثناء عملية بدء التشغيل ،اضغط مع الاستمرار على زري الطاقة ورفع الصوت في وقت واحد حتى يتم عرض
شاشة التحديد .اضغط على زر الصوت لتحديد  Safe modeواضغط على زر التشغيل للدخول في الوضع الآمن .في الوضع
الآمن ،يتم عرض الوضع الآمن في أسفل الزاوية اليسرى.

•

خروج من الوضع الآمن :أعد تشغيل جهازك للخروج.

الخصوصية
إدارة أذونات الوصول إلى التطبيقات
قد تتطلب التطبيقات أذونات معينة ،مثل أذونات الموقع ،لتزويدك بالخدمات المطابقة.
لكن بعض التطبيقات قد تحصل على الكثير ج ًدا من الأذونات غير الضرورية ،مما يعرض خصوصيتك ومعلومات الأمان الخاصة بك
لمخاطر مُحتملة .يمكنك مراقبة الأذونات الممنوحة لكل تطبيق ورفض تلك الأذونات التي تظنها غير ضرورية.
إدارة إذن الموقع
بعد منح إذن الموقع لأحد التطبيقات ،يمكنه الحصول على معلومات موقعك في أي وقت .على سبيل المثال ،إذا تم منح إذن الموقع لتطبيق
الخرائط ،فيمكنه تزويدك بخدمات الموقع والتوجيه .يمكنك إبطال الإذن إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الخدمات.

١

انتقِل إلى الإعدادات < التطبيقات < مدير الأذونات.

٢

في شاشة مدير الأذونات ،انقر على الموقع ،وانقر على أيقونة التطبيق المقابل ،ثم حدد السماح دو ًما ،أو السماح أثناء الاستخدام
فقط ،أو رفض.

إدارة الأذونات للوصول إلى معلومات خاصة أخرى
يمكنك أيضًا إدارة الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية ،مثل جهات الاتصال والمراسلة وسجلات المكالمات ومستشعرات الجسم
والتقويم والكاميرا ،للتمتع بخدمات أفضل وحماية خصوصيتك.
١٣٩
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في شاشة مدير الأذونات ،انقر على الإذن الذي تريد إدارته ،وش ِّغل المفتاح لكل تطبيق أو أوقِف تشغيله حسب المطلوب.

استخدام خدمات الموقع
تحتاج بعض التطبيقات إلى الحصول على معلومات موقعك لتقديم خدمات أفضل .يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها ،ومنح إذن
الوصول إلى معلومات الموقع لتطبيقات معينة أو رفضه عند اللزوم.
تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها
يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها بإحدى الوسائل التالية:
•

اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات ،واسحب لأسفل مرة أخرى لعرض جميع أزرار الاختصارات .انقر على

•

لتمكين هذه الوظيفة أو تعطيلها.
وبدلاً من ذلك ،انتقل إلى الإعدادات < الوصول إلى الموقع وم ّكن الوصول إلى موقعي أو ّ
عطله.

بعد تعطيل خدمات الموقع ،سيمنع جهازك جميع التطبيقات والخدمات من جمع واستخدام معلومات الموقع باستثناء بعض التطبيقات
المدمجة .إذا كانت تلك التطبيقات أو الخدمات بحاجة لاستخدام معلومات الموقع ،سيقوم جهازك بتذكيرك بتمكين خدمات الموقع مرة
أخرى.
زيادة دقة خدمات الموقع
يمكنك تحسين دقة تحديد المواقع لجهازك عن طريق السماح للتطبيقات والخدمات بالمسح ً
بحثا عن شبكات Wi-Fiوأجهزة البلوتوث
القريبة أو الوصول إلى بيانات التصحيح لأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ).(GNSS
يختلف توفر الميزة حسب الجهاز.
انتقل إلى الإعدادات < الوصول إلى الموقع < إعدادات متقدمة ،ثم عيّن الخيارات حسب الحاجة.
السماح للتطبيقات بالحصول على معلومات الموقع أو حظر ذلك
يمكنك السماح لأي تطبيق بالوصول إلى معلومات الموقع أو حظر ذلك ،بما في ذلك منح الوصول لمرة واحدة أو الوصول الدائم ،أو
رفض الوصول إلى معلومات الموقع أثناء استخدام التطبيق.

١

انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < مدير الأذونات وانقر على الموقع ،وتحقق من التطبيقات التي تم منحها إمكانية الوصول إلى
معلومات الموقع.

٢

انقر على التطبيق الذي تريد تغيير إعداداته واتبع التعليمات على الشاشة لمنح الأذونات أو رفضها.

إنشاء منطقة خاصة لبياناتك الخاصة
قم بإنشاء منطقة خاصة تكون مستقلة تمامًا عن المنطقة الرئيسية )المنطقة الأصلية( لجهازك ،والتي يمكن الوصول إليها باستخدام إصبعك
أو كلمة مرورك.
لا تدعم كل الأجهزة ميزات بصمة الإصبع.
يمكنك نقل الصور الخاصة والفيديوهات والملفات الأخرى إلى منطقتك الخاصة لمنع الدخول غير المصرح به .يمكنك أيضًا نقل تطبيقات
الدفع والألعاب إلى المنطقة الخاصة لمنع وصول طفلك إليهم.
تمكين المنطقة الخاصة والوصول إليها

١

انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة < تشغيل ،واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء منطقة خاصة.

٢

يمكنك دخول منطقتك الخاصة بواسطة إحدى الطريقتين التاليتين:
•

في شاشة القفل ،قم بالوصول إلى المنطقة الخاصة باستخدام بصمة الإصبع أو كلمة المرور المحددة للمنطقة.
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•

أو بدلاً من ذلك ،في المنطقة الرئيسية ،انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة ،وانقر على تسجيل الدخول.
إذا قمت بإعادة تشغيل جهازك؛ فيجب عليك إدخال كلمة المرور للوصول إلى المنطقة الرئيسية أولاً ،ثم التبديل إلى المنطقة
الخاصة.

إخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة أو إلغاء إخفاءه
يمكنك إخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة في إعدادات المنطقة الرئيسية ،بحيث لا يمكنك الوصول إلا إلى المنطقة الخاصة باستخدام
بصمة الإصبع أو كلمة المرور المحددة للمنطقة.
•

لإخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة :في المنطقة الخاصة ،انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة ،وقم بتمكين إخفاء
المنطقة الخاصة.

•

لإلغاء إخفاء المدخل إلى المنطقة الخاصة :في المنطقة الرئيسية ،انتقِل إلى الإعدادات < الحماية < إعدادات إضافية ،ثم انتقِل إلى
إظهار جميع الإعدادات < موافق.

نقل الملفات بين المنطقة الرئيسية والمنطقة الخاصة

١

في المنطقة الخاصة ،انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة ،وانقر على من المنطقة الرئيسية إلى المنطقة الخاصة
أو من المنطقة الخاصة إلى المنطقة الرئيسية.

٢

حدد الملفات )مثل والصور ،ومقاطع الفيديو ،وملفات الصوت( التي تريد نقلها ،وانقر على نقل ،واتبع التعليمات على الشاشة لنقل
الملفات.

في المنطقة المستهدفة ،انتقل إلى المعرض < الألبومات < ألبومات أخرى <  ،SharedImagesأو المعرض < الألبومات < ألبومات
أخرى <  SharedVideosلعرض الصور ومقاطع الفيديو.
إعادة ضبط كلمة المرور للمنطقة الخاصة
يمكنك تعيين سؤال أمان عند إنشاء كلمة المرور للمنطقة الخاصة ،مما سيساعدك على إعادة تعيين كلمة المرور إذا حدث ونسيتها.

١

في المنطقة الخاصة ،انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة ،ثم المس حماية كلمة المرور.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال التحقق ،وحدد سؤال الأمان وأجب عنه ،ثم المس إنهاء.

٣

في المنطقة الرئيسية ،انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة ،ثم انتقِل إلى
التعليمات على الشاشة لإكمال التحقق وإعادة تعيين كلمة المرور.

< إعادة تعيين كلمة المرور ،واتبع

نقل البيانات في المنطقة الخاصة إلى جهازك الجديد
يمكنك نقل بيانات منطقتك الخاصة بسرعة ،مثل جهات الاتصال ،والصور ،والملفات ،من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد.

١

في جهازك الجديد ،قم بإنشاء منطقتك الخاصة وادخل إليها ،وانتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة < استنساخ
المنطقة ،وحدد هذا هو الجهاز الجديد.

٢

في جهازك القديم ،ادخل إلى منطقتك الخاصة ،وانتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة < استنساخ المنطقة ،وحدد
هذا هو الجهاز القديم.

٣

اتبع التعليمات على الشاشة لمسح رمز  QRأو توصيل الجهاز القديم بالجهاز الجديد يدويًا.

٤

في جهازك القديم ،حدد البيانات المراد نقلها .يمكنك إلغاء نقل البيانات أثناء العملية ،ومن َثم متابعته بمجرد توصيل جهازك القديم
بالجهاز الجديد مرة أخرى.

حذف المنطقة الخاصة
َّ
المخزنة في المنطقة ولن يمكن استعادتها .يُرجى توخي الحذر عند
إذا قمت بحذف المنطقة الخاصة ،فسيتم حذف جميع التطبيقات والبيانات
حذف المنطقة الخاصة.
١٤١

الإعدادات

يمكنك حذف المنطقة الخاصة بإحدى الطرائق التالية:
< حذف المنطقة الخاصة.

•

في المنطقة الرئيسية ،انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة ،ثم انتقِل إلى

•

وبدلاً من ذلك ،في المنطقة الخاصة ،انتقِل إلى الإعدادات < الخصوصية < المنطقة الخاصة ،ثم المس حذف.

ميزات إمكانية الوصول
استخدام تطبيق قارئ الشاشة
تم تصميم تطبيقات قارئ الشاشة لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر على استخدام الجهاز.
تمكين تصحيح الألوان لتخصيص لون الشاشة
يساعد تصحيح الألوان الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر على رؤية محتوى الشاشة بسهولة أكبر.

١

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < إمكانية الوصول < تصحيح الألوان وم ِّكن تصحيح الألوان.

٢

انقر على وضع التصحيح لتحديد وضع تصحيح الألوان.

استخدام إيماءات التكبير
استخدم إيماءات التكبير للتكبير على الشاشة.
على شاشة إمكانية الوصول < التكبير ،انقر على التكبير ،ثم مكنها.
يمكنك التكبير أو التصغير بالنقر على الشاشة ثلاث مرات متتالية.
•

أثناء التكبير ،انشر إصبعين أو أكثر لزيادة التكبير ،ثم ضع إصبعين أو أكثر وضمهما لبعضهما للتصغير.

•

اسحب الشاشة بإصبعين أو أكثر لعرض أجزاء أخرى من الشاشة.

تمكين ميزة عكس الألوان
تسمح ميزة عكس الألوان بعكس لون النص والخلفية .عند تمكين ميزة عكس الألوان ،سيعرض جهازك النص باللون الأبيض والخلفية
باللون الأسود.
على شاشة إمكانية الوصول ،م ِّكن عكس الألوان.
استخدام اختصار لتنشيط ميزة إمكانية الوصول
يمكنك استخدام زري مستوى الصوت لتنشيط ميزة إمكانية الوصول بسرعة.

١

على شاشة إمكانية الوصول ،انقر على اختصار إعدادات إمكانية الوصول.

٢

انقر على تحديد الخدمة لتحديد الميزة التي تريد تنشيطها باستخدام الاختصار.

٣

م ّكن اختصار إعدادات إمكانية الوصول .يمكنك الآن الضغط مع الاستمرار على زري رفع وخفض الصوت في نفس الوقت لمدة ۳
ثوان لتنشيط الميزة.
ٍ

ضبط تأخير النقر المطول
يسمح لك النقر المطول بضبط الوقت الذي تستغرقه الشاشة للاستجابة عند النقر المطول على شيء.
على شاشة إمكانية الوصول ،انقر على مهلة النقر المطول ،ثم حدد خيار تأخير وف ًقا لتفضيلاتك.

١٤٢

الإعدادات

تشغيل جهازك بيد واحدة
يمكنك التبديل إلى عرض الشاشة المصغرة حتى تتمكن من استخدام جهازك بيد واحدة بسهولة أكثر.

١

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < وضع الاستخدام بيد واحدة ،وم ّكن وضع الاستخدام بيد واحدة.

٢

قم بالوصول إلى وضع الاستخدام بيد واحدة باستخدام إحدى الطرق التالية ،اعتما ًدا على وضع التوجيه الذي تستخدمه على جهازك.

٣

•

إذا كنت تستخدم الإيماءات ،فاسحب لأعلى بشكل مائل من إحدى الزوايا السفلية مع الاستمرار.

•

إذا كنت تستخدم ثلاثة أزرار افتراضية ،فاسحب لليسار أو لليمين عبر شريط التنقل.

انقر على المنطقة الفارغة للخروج.

لن يعمل وضع الاستخدام بيد واحدة في حالة تمكين إيماءات التكبير على جهازك.

ماذا تفعل إذا لم تج ِد الإيماءات الهوائية نف ًعا

١

تأكد من وضع يدك على مسافة نصف ذراع تقريبًا من الشاشة.

٢

ضع يدك أمام الجزء العلوي من الشاشة حتى يكتشفها المستشعر الموجود أعلى الشاشة.

٣

للتمرير لأعلى ،ضع ظهر يدك أمام الشاشة مع توجيه أصابعك لأسفل حتى يظهر

 .ثم حرّ ك يدك بلطف لأعلى.

١٤٣

الإعدادات

٤

للتمرير لأسفل ،ضع راحة يدك أمام الشاشة مع توجيه أصابعك لأعلى حتى يظهر

٥

بشكل صحيح ،تأكد من تحريك يدك لأعلى أو لأسفل ببطء وعدم تحريك يدك بعي ًدا ج ًدا عن الهاتف .في كل
لكي يتم تمرير الشاشة
ٍ
مرة يظهر فيها رمز

أو

 .ثم حرّ ك يدك بلطف لأسفل.

 ،لن يستجيب جهازك إلا لإيماءة التلويح أو الإمساك بيدك مرة واحدة.

قد تختلف هذه الميزة باختلاف الجهاز.

ما الذي عليك فعله إذا لم يعمل التقاط لقطة الشاشة بقبضة اليد

١

تأكد من وضع يدك على بعد نصف ذراع تقريبًا من الشاشة.

١٤٤

الإعدادات

٢

تأكد من أن يدك أمام الشاشة مباشرة.

٣

سيستجيب جهازك عندما تضم يدك على شكل قبضة مرة واحدة فقط بعد ظهور

.

ما الذي عليك فعله إذا لم يعمل الضغط الهوائي

١

عند تشغيل الضغط الهوائي ،اجعل راحة يدك على بعد  ٣٠سم ) ١٢بوصة( من الشاشة.

٢

تأكد من أن يدك أمام الشاشة مباشرة.
١٤٥

الإعدادات

٣

تأكد من وضع راحة يدك مفتوحة أمام الشاشة حتى تظهر
على بعد حوالي  ٥سم ) ٢بوصة( من الشاشة.

٤

تأكد من تحريك يدك نحو الجزء العلوي من الشاشة.

أعلى الشاشة .ثم حرك راحة يدك بالقرب من الشاشة حتى تصبح

حماية جهازك بغطاء قلاب
للحصول على أفضل النتائج ،يُنصح باستخدام غطاء قلاب قياسي من هواوي.
تمكين وضع الغلاف الذكي
انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < وضع الغلاف الذكي ،وقم بتمكين وضع الغلاف الذكي .إذا كان غلاف القلاب مزود
بنافذة عرض ،فقم بتمكين استخدام غلاف بنافذة عرض أيضًا.
فتح الغطاء القلاب أو غلقه
•

سيؤدي فتح الغطاء القلاب إلى إيقاظ جهازك وعرض شاشة القفل )أو مجلة الشاشة(.

•

في حالة تعيين كلمة مرور شاشة القفل ،سيؤدي غلق الغطاء القلاب لجهازك إلى قفل الشاشة إذا كانت في وضع الاستعداد.

•

عند غلق غطاء قلاب مزود بنافذة عرض ،يمكنك التحقق من التاريخ والوقت والطقس والمزيد في النافذة.

تمكين منع النقر غير المقصود للأزرار أو تعطيله
م ّكن منع اللمس غير المقصود لمنع إجراء عمليات غير مقصودة ناتجة عن عمليان نقر عرضية على الشاشة ،مثل عند وضع جهازك في
جيبك أو حقيبة ظهرك.
١٤٦

الإعدادات

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول ،وم ّكن أو ّ
عطل منع اللمس غير المقصود حسب الحاجة.

استخدام جهازك أثناء ارتداء القفازات
يمكن لجهازك الاستجابة للنقرات حتى عند ارتداء القفازات.
انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول ،وم ّكن وضع القفازات.
لضمان معدل نجاح أعلى ،استخدم قوة كافية عند النقر أو السحب على الشاشة.

تعيين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول
استخدم ميزة التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول لتشغيل جهازك وإيقاف تشغيله في أوقات محددة من أجل توفير الطاقة ومنع الانقطاعات
أثناء وقت الاستراحة.

١

انتقل إلى الإعدادات < ميزات إمكانية الوصول < التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول ،وم ّكن التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

٢

قم بتعيين أوقات التشغيل وإيقاف التشغيل ،وكذلك دورة التكرار .سيتم تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله تلقائيًا في الأوقات المعينة.

للتوقف عن استخدام هذه الميزةّ ،
عطل التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول.

المستخدمون والحسابات
إضافة حساب مستخدم أو ضيف

١

انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون ،وانقر على إضافة مستخدم أو إضافة زائر ،ثم اتبع التعليمات على
الشاشة لإضافة حساب.

٢

انقر على تبديل للتبديل إلى حساب المستخدم أو الضيف .قم بتكوين إعدادات الحساب الجديد كما هو مطلوب.

٣

قم بتثبيت التطبيقات حسب الحاجة .لاحظ أنه إذا تم تثبيت إصدار أحدث لتطبيق من قبل مستخدم آخر ،فسيفشل تثبيت التطبيق.

يمكن إضافة حسابات ثلاثة مستخدمين وضيف واحد بحد أقصى.
السماح لحساب مستخدم أو ضيف بإجراء مكالمات وإرسال رسائل
يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد السماح لحساب مستخدم أو ضيف بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية والمزيد.
•

بعد الوصول إلى جهازك كمالك ،انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون.

•

انقر على الحساب المرتبط ،وحدد الأذونات التي تريد السماح بها.

التبديل بين المالك ،والمستخدم ،والضيف
يمكنك التبديل إلى حساب مختلف باستخدام إحدى الطرق التالية:
•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،وانقر على

 ،ثم انقر على صورة الحساب الشخصي الذي تريد التبديل

إليه.
•

انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون ،وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في التبديل إليه.

حذف حساب مستخدم أو ضيف
سيؤدي حذف حساب مستخدم أو ضيف إلى حذف جميع البيانات ذات الصلة .لذا ،يُرجى توخي الحذر.
بعد الوصول إلى جهازك كمالك ،استخدم إحدى الطرق التالية لحذف حساب مستخدم أو ضيف:
١٤٧

الإعدادات
•

انتقل إلى الإعدادات < المستخدمون والحسابات < المستخدمون ،وانقر على اسم الحساب الذي ترغب في حذفه ،ثم اتبع التعليمات
على الشاشة لحذفه.

•

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ،وانقر على

< المزيد من الإعدادات ،وانقر على اسم الحساب الذي

ترغب في حذفه ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لحذفه.

النظام والتحديثات
تغيير لغة النظام والمنطقة

١

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < اللغة والإدخال < اللغة والمنطقة ،ثم حدد اللغة التي تريد استخدامها.

٢

إذا لم تكن اللغة مدرجة في القائمة ،فانقر على إضافة لغة ،ثم حدد موقعها ثم انقر عليها لإضافتها إلى القائمة.

٣

انقر على المنطقة لتحديد بلد/منطقة ،وبالتالي فإن محتوى العرض سيتكيف مع الثقافة والعادات المحلية للبلد/المنطقة التي حددتها.

استخدم طريقة إدخال أخرى
يمكنك تنزيل طريقة إدخال طرف ثالث وتعيينها كطريقة إدخال افتراضية.

١

قم بتنزيل طريقة الإدخال من سوق تطبيقات رسمي.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لضبط الطريقة كطريقة إدخال افتراضية ،أو انتقِل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < اللغة والإدخال
< لوحة المفاتيح الافتراضية وحدد طريقة الإدخال.

ضبط تاريخ ووقت النظام
يستطيع جهازك مزامنة التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال .يمكنك أيضًا ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية
لجهازك يدويًا.
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < التاريخ والوقت ،ثم قم بتعيين الخيارات وف ًقا لمتطلباتك.
ضبط التاريخ والوقت تلقائ ًيا أو يدو ًيا
•

م ّكن الضبط التلقائي ،وسيقوم جهازك بمزامنة التاريخ والوقت المحليين عبر شبكة جوال.

•

لضبط التاريخ والوقت يدويًاّ ،
عطل الضبط التلقائي.

تغيير المنطقة الزمنية
•

م ّكن الضبط التلقائي ،وسيقوم جهازك بمزامنة المنطقة الزمنية المحلية عبر شبكة جوال.

•

لضبط لمنطقة الزمنية يدويًاّ ،
عطل الضبط التلقائي.

تغيير تنسيق الوقت
•

م ّكن تنسيق الوقت  ٢٤ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق  ۲٤ساعة.

•

ّ
عطل تنسيق الوقت  ٢٤ساعة وسيعرض جهازك الوقت بتنسيق  ۱۲ساعة.

استخدم استنساخ الهاتف لنقل البيانات إلى جهازك الجديد
يتيح لك استنساخ الهاتف نقل جميع البيانات الأساسية بسرعة وسهولة )بما في ذلك جهات الاتصال والتقويم والصور ومقاطع الفيديو( من
جهازك القديم إلى جهازك الجديد.
١٤٨

الإعدادات

ترحيل البيانات من جهاز أندرويد

١

على جهازك الجديد ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف .بدلاً من ذلك ،انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < استنساخ الهاتف،
وانقر على هذا هو الجهاز الجديد ،ثم انقر على هواوي أو جهاز أندرويد آخر.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الهاتف وتثبيتها على جهازك القديم.

٣

على جهازك القديم ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف وانقر على هذا هو الجهاز القديم .اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك
القديم بجهازك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.

٤

على جهازك القديم ،حدد البيانات التي تريد استنساخها ،ثم انقر على نقل لبدء الاستنساخ.
استنساخ الهاتف متاح فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد  ٧.٠أو الإصدارات الأحدث.

ترحيل البيانات من جهاز  iPhoneأو iPad

١

على جهازك الجديد ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف .بدلاً من ذلك ،انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < استنساخ الهاتف،
وانقر على هذا هو الجهاز الجديد ،ثم انقر على آيفون أو آيباد.

٢

اتبع التعليمات على الشاشة لتنزيل استنساخ الهاتف وتثبيتها على جهازك القديم.

٣

على جهازك القديم ،افتح تطبيق استنساخ الهاتف وانقر على هذا هو الجهاز القديم .اتبع التعليمات على الشاشة لتوصيل جهازك
القديم بجهازك الجديد عن طريق مسح رمز أو الاتصال يدويًا.

٤

على جهازك القديم ،حدد البيانات التي تريد استنساخها ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لاستكمال استنساخ البيانات.
استنساخ الهاتف متاح فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام  ٨.٠ iOSأو الإصدارات الأحدث.

النسخ الاحتياطي باستخدام جهاز تخزين خارجي
النسخ الاحتياطي ببطاقة الذاكرة
أدخل بطاقة ذاكرة في جهازك حتى تتمكن من نسخ بياناتك احتياطيًا بشكل مريح للحفاظ عليها آمنة.

١

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < النسخ الاحتياطي والاستعادة < النسخ الاحتياطي للبيانات < وحدة تخزين خارجية
وانقر على بطاقة ذاكرة.

٢

انقر على نسخ احتياطي ،وح ِّدد البيانات التي ترغب في نسخها احتياطيًا ،ثم انقر على نسخ احتياطي.

٣

اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور .سيتم تشفير البيانات ونسخها احتياطيًا .ستكون كلمة المرور
مطلوبة إذا كنت ترغب في استعادة النسخ الاحتياطي للبيانات.
< إعادة تعيين كلمة المرور.
لتعيين كلمة المرور ،انتقل إلى شاشة النسخ الاحتياطي لـ بطاقة ذاكرة ،ثم
كلمة المرور الجديد صالحة فقط لعمليات النسخ الاحتياطي التي تم القيام بها فيما بعد.

٤

بعد اكتمال النسخ الاحتياطي ،يمكنك العثور على النسخ الاحتياطي للبيانات في مجلد هواوي في مدير الملفات < الفئات < بطاقة
الذاكرة.

يمكنك الانتقال إلى شاشة النسخ الاحتياطي بطاقة ذاكرة وتمكين النسخ الاحتياطي التلقائي .سيقوم جهازك تلقائيًا بنسخ احتياطي لبياناتك
كل سبعة أيام عندما يتم شحنه ،والشاشة مقفلة ،ويكون مستوى البطارية  %٧٥على الأقل.
استعادة النسخ الاحتياطي الخاص بك من بطاقة الذاكرة

١

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < النسخ الاحتياطي والاستعادة < النسخ الاحتياطي للبيانات < وحدة تخزين خارجية
وانقر على بطاقة ذاكرة.

٢

حدد النسخ الاحتياطي الذي تريد استعادته من قائمة استعادة البيانات من نسخة احتياطية موجودة.
١٤٩

الإعدادات

٣

حدد البيانات التي تريد استعادتها ،وانقر على استعادة ،وأدخل كلمة المرور كما هو مطلوب.

النسخ الاحتياطي باستخدام جهاز تخزين USB
في حالة عدم وجود مساحة تخزين كافية على جهازك ،يمكنك إجراء نسخ احتياطي للملفات الكبيرة وأي بيانات على جهاز تخزين ،USB
مثل فلاشة  USBأو قارئ بطاقات.

١

قم بتوصيل جهازك بجهاز تخزين  USBباستخدام كابل .USB OTG

٢

على شاشة وحدة تخزين خارجية في جهازك ،انقر على وحدة تخزين .USB

٣

انقر على نسخ احتياطي ،وح ِّدد البيانات التي ترغب في نسخها احتياطيًا ،ثم انقر على نسخ احتياطي.

٤

اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور .سيتم تشفير البيانات ونسخها احتياطيًا .ستكون كلمة المرور
مطلوبة إذا كنت ترغب في استعادة النسخ الاحتياطي للبيانات.
< إعادة تعيين كلمة المرور.
لتعيين كلمة المرور ،انتقل إلى شاشة النسخ الاحتياطي لـ وحدة تخزين  ،USBثم
كلمة المرور الجديد صالحة فقط لعمليات النسخ الاحتياطي التي تم القيام بها فيما بعد.

استعادة بياناتك من جهاز تخزين USB

١

قم بتوصيل جهازك بجهاز تخزين  USBباستخدام كابل .USB OTG

٢

على شاشة وحدة تخزين خارجية في جهازك ،انقر على وحدة تخزين .USB

٣

حدد النسخ الاحتياطي الذي تريد استعادته من قائمة استعادة البيانات من نسخة احتياطية موجودة.

٤

حدد البيانات التي تريد استعادتها ،وانقر على استعادة ،وأدخل كلمة المرور كما هو مطلوب.

النسخ الاحتياطي باستخدام جهاز تخزين شبكي
يمكنك عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة على جهاز تخزين شبكي ) (NASوالمعروف أيضًا باسم خادم خاص يوفر سعة تخزينية
سحابية .يوفر جهاز التخزين الشبكي مجلدات مشتركة للنسخ الاحتياطي للبيانات.

١

على شاشة وحدة تخزين خارجية في جهازك ،انقر على مجلد مشترك.

٢

على جهازك ،ابحث عن أجهزة التخزين الشبكية باستخدام الشبكة اللاسلكية ،ثم انقر على أحد الأجهزة القابلة للتطبيق للوصول إلى
المجلدات المشتركة وإضافتها.

٣

انقر على نسخ احتياطي ،وح ِّدد البيانات التي ترغب في نسخها احتياطيًا ،ثم انقر على نسخ احتياطي.

٤

اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة المرور وتلميح كلمة المرور .سيتم تشفير البيانات ونسخها احتياطيًا .ستكون كلمة المرور
مطلوبة إذا كنت ترغب في استعادة النسخ الاحتياطي للبيانات.
< إعادة تعيين كلمة المرور.
لتعيين كلمة المرور ،انتقل إلى شاشة النسخ الاحتياطي لـ مجلد مشترك ،ثم
كلمة المرور الجديد صالحة فقط لعمليات النسخ الاحتياطي التي تم القيام بها فيما بعد.

استعادة بياناتك من جهاز تخزين شبكي

١

على شاشة وحدة تخزين خارجية في جهازك ،انقر على مجلد مشترك.

٢

على جهازك ،ابحث عن أجهزة التخزين الشبكية باستخدام الشبكة اللاسلكية ،ثم انقر على أحد الأجهزة القابلة للتطبيق للوصول إلى
المجلدات المشتركة وإضافتها.

٣

حدد النسخ الاحتياطي الذي تريد استعادته من قائمة استعادة البيانات من نسخة احتياطية موجودة.

٤

حدد البيانات التي تريد استعادتها ،وانقر على استعادة ،وأدخل كلمة المرور كما هو مطلوب.
١٥٠

الإعدادات

استعادة جهازك للإعدادات الافتراضية
إعادة ضبط إعدادات الشبكة
ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية ،وشبكة بيانات الجوال ،وإعدادات البلوتوث .لن تغير أي إعدادات أخرى
على جهازك أو تحذف أي بيانات.
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < إعادة الضبط ،والمس إعادة ضبط إعدادات الشبكة ،ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإعادة
ضبط إعدادات الشبكة.
استعادة جميع الإعدادات
ستؤدي هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة ،إلى جانب كلمة مرورك لشاشة القفل وتخطيط الشاشة الرئيسية .إذا كان
جهازك يدعم ميزة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه ،فسيتم حذف بصمات الأصابع المسجَّ لة وكذلك بيانات الوجه .لن
يتم حذف بيانات أو ملفات أخرى من جهازك .لا تؤدي هذه العملية إلى استعادة الإعدادات الخاصة بميزة إيجاد الجهاز ،أو ميزة
المستخدمين والحسابات ،أو مديري الجهاز ،أو الإعدادات الأخرى للتطبيقات.
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < إعادة الضبط ،وانقر على استعادة جميع الإعدادات الافتراضية ،واتبع التعليمات على الشاشة
لإتمام العملية.
استعادة إعدادات المصنع
ستؤدي هذه العملية إلى مسح البيانات الموجودة على جهازك ،بما في ذلك حساباتك وبيانات التطبيقات وإعدادات النظام والتطبيقات المثبتة
والموسيقى والصور وجميع الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية ومحتويات شريحة الأمان والنظام والتطبيق والبيانات الشخصية
المخزنة على الجهاز المتعلقة بحسابات هواوي .تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل استعادة جهازك لإعدادات المصنع الخاصة به.
انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < إعادة الضبط < إعادة ضبط الهاتف ،وانقر على إعادة ضبط الهاتف ،واتبع التعليمات على
الشاشة لاستعادة إعدادات المصنع.

تمكين الوضع البسيط أو الخروج منه
ً
إيجازا لسهولة التوجيه ،وتكبير الأيقونات ،والخطوط للشاشة الرئيسية ،ويزيد من مستوى الصوت.
يعتمد الوضع البسيط على تخطيط أكثر
تمكين الوضع البسيط
انتقِل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات < الوضع البسيط والمس استخدام.
انقر مطولاً على أي أيقونة لسحبها إلى الموقع المطلوب أو قم بإلغاء تثبيتها إذا لم تكن تطبي ًقا إلزاميًا.
الخروج من الوضع البسيط
افتح الإعدادات والمس الخروج من الوضع البسيط.

تحديث نظام جهازك عبر الإنترنت
عندما يتوفر تحديث ،سيطالبك جهازك بتنزيل حزمة التحديث وتثبيتها.

١٥١

الإعدادات
•

قبل التحديث ،تأكد من تشغيل جهازك لإصدار نظام رسمي .وإلا ،فقد يفشل التحديث وقد يواجه جهازك مشكلات غير
معروفة.

•

انسخ بياناتك المستخدم احتياطيًا قبل التحديث.

•

بعد التحديث ،قد لا تتوفر تطبيقات الطرف الثالث غير المتوافقة مع إصدار النظام الجديد .في بعض الحالات ،قد يستغرق
إصدار تطبيق متوافق بعض الوقت.
إصدار
ِ

•

أثناء التحديث ،لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله ،أو إخراج بطاقة الذاكرة ،أو إدخال بطاقة ذاكرة.

١

انتقل إلى الإعدادات < النظام والتحديثات ،وقم بلمس تحديث النظام.

٢

عندما يتوفر تحديث ،يمكنك إما تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها يدويًا ،وأما تحديث جهازك تلقائيًا ليلاً.
تنزيل حزمة التحديث وتثبيتها :انتقل إلى نسخة جديدة < التنزيل والتثبيت .لتجنب استخدام البيانات ،قم بتوصيل جهازك بشبكة

•

لاسلكية عند تنزيل حزمة التحديث.
ستتم إعادة تشغيل جهازك تلقائيًا بمجرد اكتمال التحديث.
التحديث الليلي :انقر على

•

 ،وقم بتمكين التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية و التحديث الليلي.

سيقوم جهازك تلقائيًا بالتحديث وإعادة التشغيل بين الساعة  ٠۲:٠٠إلى .٠٤:٠٠
لضمان تحديث ناجح ليلاً ،تأكد من أن جهازك قيد التشغيل ،وأن الشاشة مقفلة ،وعدم ضبط منبهات في هذه الفترة الزمنية ،وأن
مستوى البطارية سيظل أعلى من  .%۳٥وصِّل جهازك بشاحن ،إذا لزم الأمر.
لتعطيل التحديثات التلقائية ،انقر على

على شاشة تحديث النظام ،ثم قم بتعطيل التنزيل التلقائي عبر الشبكة اللاسلكية.

حول الهاتف
إشعار قانوني
حقوق الملكية لشركة ©  .Huawei 2020جميع الحقوق محفوظة.

بيان حول مقاومة المياه
تم اختبار الجهاز تحت ظروف خاصة لا يتم التحكم فيها إلا في المختبر وهو مقاوم للرذاذ والمياه والأتربة مع تصنيف  IP٦٨بموجب
 .٦٠٥٢٩ IECلا تمثل مقاومة الرذاذ والمياه والأتربة ظرو ًفا دائمة وقد تقل نتيجة البلي والتآكل العادي .لا تشحن هذا الجهاز في بيئة
رطبة .للحصول على تفاصيل حول هذه الميزة ،يُرجى زيارة الرابط ./https://consumer.huawei.com/en/support
شروط مقاومة :IP٦٨
•

العمق :حتى  ١.٥متر ) ٤.٩قدم( من المياه الثابتة

•

المدة ٣٠ :دقيقة

•

فرق درجة الحرارة بين المياه والجهاز :لا يزيد عن  ٥درجات مئوية

١٥٢

ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ھﻮ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ .ﻗﺪ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﺤﺼﺮ ،اﻟﻠﻮن واﻟﺤﺠﻢ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺸﺎﺷﺔ .ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺿﻤﺎ ًﻧﺎ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ،ﺻﺮاﺣﺔ ﻛﺎن أم ﺿﻤﻨﯿًﺎ.

ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة  https://consumer.huawei.com/en/support/hotlineﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
آﺧر ﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن وﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد.
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