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 البدء 

 SIM تركيب بطاقة 
 قبل استخدام الهاتف. SIMينبغي عليك تركيب بطاقة 

 < الخطوات: -

 قم بإيقاف تشغيل الهاتف.  .1

 بشكل صحيح في فتحة البطاقة )انظر الشكل باألسفل(   SIMقم بتركيب بطاقة   .2
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 Micro SD تركيب بطاقة 
، وهي بطاقة ذاكرة وسائط تستخدم لمضاعفة Micro SDيدعم الهاتف بطاقة  

 ذاكرة الجهاز. يرجى اتباع التعليمات المذكورة سابقًا. 
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 شحن الهاتف المحمول 
عرض هاتفك رسالة تخبرك بأن  يعمل هاتفك بواسطة بطارية قابلة للشحن. إذا

شحن  إعادة  يرجى  اللحظة،  هذه  في  للغاية،  منخفض  البطارية  طاقة  مستوى 

 البطارية، إذا كان مستوى الشحن منخفض جدًا، قد يقلص ذلك من عمر البطارية. 
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 نقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف 
باستخدام موصل   بالكمبيوتر  الهاتف  الكمبيوتر  USBبمجرد توصيل  ، سيقوم 

بشحن الهاتف المحمول تلقائيًا. في هذه الحالة، سيظهر االتصال بجهاز الكمبيوتر  

 على الشاشة.

 . USBاسحب لوحة اإلشعارات لألسفل وانقر على شحن هذا الجهاز عبر  .1

 لنقل الملفات.  USBاختر استخدام  .2

يتعرف الكمبيوتر على الهاتف باعتباره جهاز تخزين خارجي. افتح المجلد   .3

 وانقل أو انسخ الملفات من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر والعكس صحيح. 
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  األزرار واألجزاء 

شعوراً وتجربة مذهلين من خالل الكاميرا ومسجل الفيديو   يمنحك الهاتف

ومسجل الموسيقى والصوت. يمكنك تثبيت مختلف التطبيقات، واأللعاب 

 .جوجل بالي( من خالل تنزيلها من APKوغيرهم )يدعم ملفات 
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 . جهاز االستقبال1
لسماع صوت الطرف اآلخر في لسماع صوت الطرف اآلخر في 

  المكالمات.المكالمات.

 األمامية . الكاميرا 2
تسمح لك بالتقاط الصور أثناء الوقوف  تسمح لك بالتقاط الصور أثناء الوقوف  

  ..أمام الشاشةأمام الشاشة

 . منفذ السماعة3
لتوصيل السماعة حتى تتمكن من االستماع  لتوصيل السماعة حتى تتمكن من االستماع  

  إلى الموسيقى أو الراديو وما إلى ذلك.إلى الموسيقى أو الراديو وما إلى ذلك.

 USB. منفذ 4
للتوصيل بالشاحن أو موصل بيانات  للتوصيل بالشاحن أو موصل بيانات  

UUSSBB   .لنقل البيانات والملفات. لنقل البيانات والملفات  

. زر رفع/خفض 5

 الصوت

صوت الرنين، وضبط  صوت الرنين، وضبط  لضبط مستوى لضبط مستوى 

مستوى الصوت أثناء المكالمة وضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة وضبط 

  مستوى صوت الوسائط.مستوى صوت الوسائط.

 . زر التشغيل . زر التشغيل 66
  تشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف.  تشغيل أو إيقاف تشغيل الهاتف.  

  اضغط مطواًل لفتح قائمة خيارات الهاتف. اضغط مطواًل لفتح قائمة خيارات الهاتف. 

 . الكشاف . الكشاف 77
اللتقاط الصور في ظروف اإلضاءة  اللتقاط الصور في ظروف اإلضاءة  

  المنخفضة.المنخفضة.

. عدسات الكاميرا  . عدسات الكاميرا  88

 الخلفية الخلفية 
  اللتقاط الصور.اللتقاط الصور.
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  وإلغاء قفل الشاشة قفل 
اضغط على زر التشغيل للدخول إلى وضعية النوم وسيتم قفل الشاشة في ذلك  

الوقت؛ اضغط على زر التشغيل مجددًا إليقاظ الهاتف ثم التمرير على الشاشة 

 . لألعلى إللغاء القفل
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 لوحة اإلشعارات 
أحداث أحداث     تبلغك أيقونات اإلشعارات على شريط الحالة بوصول رسائل جديد أوتبلغك أيقونات اإلشعارات على شريط الحالة بوصول رسائل جديد أو

التقويم أو تعيين المنبه وأي إعدادات جارية مثل تشغيل توجيه المكالمات أو حالة  التقويم أو تعيين المنبه وأي إعدادات جارية مثل تشغيل توجيه المكالمات أو حالة  

المكالمة الحالية. يمكنك فتح لوحة اإلشعارات لفتح الرسائل أو التذكير أو إشعار المكالمة الحالية. يمكنك فتح لوحة اإلشعارات لفتح الرسائل أو التذكير أو إشعار 

  الحدث ورؤية اسم مشغل الهاتف الحدث ورؤية اسم مشغل الهاتف 

  < فتح لوحة اإلشعارات < فتح لوحة اإلشعارات --

فتح لوحة اإلشعارات. فتح لوحة اإلشعارات. اضغط مطواًل على شريط الحالة، مرر إصبعك لألسفل لاضغط مطواًل على شريط الحالة، مرر إصبعك لألسفل ل

إذا كان لديك العديد من اإلشعارات، يمكنك تصفح شريط الحالة لألسفل لعرض إذا كان لديك العديد من اإلشعارات، يمكنك تصفح شريط الحالة لألسفل لعرض 

  المزيد من اإلشعارات.المزيد من اإلشعارات.

  < إغالق لوحة اإلشعارات< إغالق لوحة اإلشعارات--

. اضغط مطواًل على الشريط السفلي للوحة اإلشعارات، ثم مرر إصبعك إلى  . اضغط مطواًل على الشريط السفلي للوحة اإلشعارات، ثم مرر إصبعك إلى  11

  أعلى الشاشة.أعلى الشاشة.

  باشرة.باشرة.. اضغط على زر العودة أو الشاشة الرئيسية م. اضغط على زر العودة أو الشاشة الرئيسية م22
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  ترتيب وإعادة تنظيم األيقونات  
مساحة  لترك  الرئيسية  الشاشة  على  األيقونات  وترتيب  تنظيم  إعادة  مساحة يمكنك  لترك  الرئيسية  الشاشة  على  األيقونات  وترتيب  تنظيم  إعادة  يمكنك 

  إلضافة المزيد من العناصر على الشاشة الرئيسية. إلضافة المزيد من العناصر على الشاشة الرئيسية. 

  < اضغط مطواًل على أيقونة التطبيق التي تريد نقلها. < اضغط مطواًل على أيقونة التطبيق التي تريد نقلها. --

  سترى أيقونة الحذف أعلى الشاشة. سترى أيقونة الحذف أعلى الشاشة. 

التطبيق إلى الموقع الجديد على الشاشة. توقف عند الجانب التطبيق إلى الموقع الجديد على الشاشة. توقف عند الجانب < اسحب أيقونة  < اسحب أيقونة  --

األيسر أو األيمن من الشاشة لسحب أيقونة التطبيق إلى لوحة أخرى على الشاشة  األيسر أو األيمن من الشاشة لسحب أيقونة التطبيق إلى لوحة أخرى على الشاشة  

  الرئيسية. الرئيسية. 

< عندما تكون أيقونة التطبيق في المكان الذي تريده، حرر إصبعك من على < عندما تكون أيقونة التطبيق في المكان الذي تريده، حرر إصبعك من على --

ساحة لوضع  ساحة لوضع  الشاشة. إذا حررت إصبعك وظهرت رسالة تخبرك بعدم وجود مالشاشة. إذا حررت إصبعك وظهرت رسالة تخبرك بعدم وجود م

الشاشة   على  أخرى  لوحة  إلى  مجددًا  اليسار  أو  اليمين  إلى  احسبها  الشاشة  األيقونة،  على  أخرى  لوحة  إلى  مجددًا  اليسار  أو  اليمين  إلى  احسبها  األيقونة، 

  الرئيسية. الرئيسية. 
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  إضافة المجلدات على الشاشة 
يمكنك استخدام المجلدات لتجميع التطبيقات واالختصارات األخرى ذات الصلة يمكنك استخدام المجلدات لتجميع التطبيقات واالختصارات األخرى ذات الصلة 

  للحفاظ على الشاشة الرئيسية مرتبة ومنظمة.للحفاظ على الشاشة الرئيسية مرتبة ومنظمة.

  الشاشة الشاشة إضافة مجلد على إضافة مجلد على < < --

اضغط مطواًل على أيقونة التطبيق التي تريد نقلها. ال تحرر إصبعك. اسحب اضغط مطواًل على أيقونة التطبيق التي تريد نقلها. ال تحرر إصبعك. اسحب 

  أيقونة التطبيق وأسقطها على أيقونة تطبيق آخر. أيقونة التطبيق وأسقطها على أيقونة تطبيق آخر. 

  إعادة تسمية مجلد إعادة تسمية مجلد < < --

  انقر على المجلد لفتحه، وقم بإدخال اسم المجلد ثم انقر في أي مكان على الشاشة.انقر على المجلد لفتحه، وقم بإدخال اسم المجلد ثم انقر في أي مكان على الشاشة.

  حذف مجلد حذف مجلد < < --

  المجلد، وسيتم حذف المجلد تلقائيًا. المجلد، وسيتم حذف المجلد تلقائيًا.   اسحب كل أيقونات التطبيقات مناسحب كل أيقونات التطبيقات من
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  ضبط السطوع 
اسحب لوحة اإلشعارات لألسفل وقم بضبط مستوى السطوع. أو يمكنك الدخول اسحب لوحة اإلشعارات لألسفل وقم بضبط مستوى السطوع. أو يمكنك الدخول 

<مستوى السطوع، وضبط مستوى السطوع من هناك  <مستوى السطوع، وضبط مستوى السطوع من هناك  --<الشاشة<الشاشة--إلى اإلعداداتإلى اإلعدادات

)عن طريق سحب شريط تمرير السطوع إلى اليسار لتقليص مستوى السطوع )عن طريق سحب شريط تمرير السطوع إلى اليسار لتقليص مستوى السطوع 

  لزيادة مستوى السطوع(. لزيادة مستوى السطوع(.   أو إلى اليمينأو إلى اليمين

 .انتبه: قم بخفض مستوى سطوع الشاشة إلطالة عمر البطارية
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  تغيير الخلفية 
بطريقة   المفضلة  صورك  باستخدام  الرئيسية  الشاشة  خلفية  تخصيص  بطريقة  يمكنك  المفضلة  صورك  باستخدام  الرئيسية  الشاشة  خلفية  تخصيص  يمكنك 

  سهلة وسريعة إلضافة طابع شخصي إلى هاتفك ومنحه مظهًرا متجددًا. سهلة وسريعة إلضافة طابع شخصي إلى هاتفك ومنحه مظهًرا متجددًا. 

  المساحة الفارغة.المساحة الفارغة.< اضغط مطواًل على الشاشة في < اضغط مطواًل على الشاشة في --

  < سوف تعرض الشاشة خيارات.< سوف تعرض الشاشة خيارات.--

  < اختر الخلفية التي تريد استخدامها ثم قم بتأكيد تعيينها للخلفية.< اختر الخلفية التي تريد استخدامها ثم قم بتأكيد تعيينها للخلفية.--

  

 < الخلفية، ثم عرض الخيارات.-أو يمكنك الدخول إلى اإلعدادات 
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  إجراء مكالمة 

 .إلجراء مكالمةوقم بإدخال رقم الهاتف بالكامل  على شاشة البدء، اختر 
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  سجل المكالمات
قم بالدخول إلى واجهة الهاتف، في المكالمات األخيرة ستتمكن من الوصول إلى 

سجل المكالمات. في شاشة سجل المكالمات، يمكنك إجراء مكالمات، أو إنشاء 

 .جهة اتصال جديدة أو إرسال رسالة وما إلى ذلك
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  مشغولرفض المكالمة بإرسال رسالة 

في حالة وجود مكالمة واردة وال يمكنك الرد على المكالمة، يمكنك إرسال 

 رسالة مشغول لرفض المكالمة. 

انقر على أيقونة الرسالة، ستظهر بعض رسائل االنشغال على الشاشة، انقر على 

 .أي منها إلرسالها إلى المتصل

 

  إضافة جهة اتصال 

للدخول إلى جهات االتصال ثم يمكنك إضافة جهة اتصال )انظر  انقر على 

 الشكل باألسفل(.

 إلضافة جهة اتصال جديدة إلى الهاتف. انقر على 
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الرسائل 

 

  
ادخل إلى الرسائل، ثم قم بكتابة رسالة جديدة، ثم يمكنك لمس خانة النص، حيث 

 . تريد إدخال نص الرسالة، لفتح لوحة المفاتيح

 

 

 
 

 تالم رسالة جديدة اس
عند وصول رسالة جديدة، ستظهر أيقونة رسالة جديدة في منطقة اإلشعارات  

 بشريط الحالة لتخبرك بوجود رسالة نصية أو رسالة وسائط جديدة. 

لفتح الرسالة، اضغط مطواًل على شريط الحالة، ثم قم بتمرير شريط الحالة إلى 

 رسائل لقراءة الرسالة مباشرة. األسفل لفتح لوحة اإلشعارات. أو اذهب إلى ال

 

 تحرير رسائل نصية ورسائل وسائط 
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عند كتابة رسالة نصية جديدة، يمكنك اختيار قص أو نسخ النص. المس خانة 

النص أو الجزء الذي يحتوي على النص. يمكنك اختيار كل النص أو الترجمة 

 أو النسخ أو القص أو المشاركة. سيظهر النص المحدد باللون األزرق.

يمكنك أن تحتوي رسالة الوسائط على مقطع فيديو أو صور أو ملف صوتي أو 

موقع وما إلى ذلك. لذا، إذا أردت تحرير رسالة وسائط، يمكنك إضافة مقطع  

 .فيديو أو صور أو غيرهم إلى الرسائل النصية لتتغير إلى رسالة وسائط

 

 محادثات الرسائل 
الوسائط المرسلة إلى أو المستقبلة من جهة  سيتم تجميع الرسائل النصية ورسائل  

اتصال )أو رقم( في محادثات أو سلسلة رسائل في شاشة كل الرسائل. تتيح لك  

سلسلة الرسائل النصية أو رسائل الوسائط برؤية الرسائل المتبادلة )مثل برامج  

 .الدردشة( مع جهة االتصال على الشاشة
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 تصفح اإلنترنت 
على الشاشة للبحث أو على الشاشة للبحث أو   URLURLمتصفح؛ انقر على عنوان  متصفح؛ انقر على عنوان  على شاشة البدء افتح العلى شاشة البدء افتح ال

  انقر على عنوان الموقع اإللكتروني. انقر على عنوان الموقع اإللكتروني. 

لك االستمتاع بتصفح المتصفح  المتصفح   تتيح  بالكامل ويأتي بخصائص متقدمة  لك االستمتاع بتصفح محسن  تتيح  بالكامل ويأتي بخصائص متقدمة  محسن 

  اإلنترنت على الهاتف.اإلنترنت على الهاتف.

السلكية   بشبكة  اتصال  أو  نشط  بيانات  اتصال  لديك  يكون  أن  السلكية  ينبغي  بشبكة  اتصال  أو  نشط  بيانات  اتصال  لديك  يكون  أن      WiWi--FiFiينبغي 

  للوصول إلى اإلنترنت.للوصول إلى اإلنترنت.
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  االستمتاع بالموسيقى
  

عندما تنسخ ملفات الموسيقى على جهازك، سيتم تخزين ملفات الموسيقى في عندما تنسخ ملفات الموسيقى على جهازك، سيتم تخزين ملفات الموسيقى في 

وتشغيل  إلى  بالوصول  موسيقى  يوتيوب  لخدمة  السماح  يمكنك  نفسه.  وتشغيل الملف  إلى  بالوصول  موسيقى  يوتيوب  لخدمة  السماح  يمكنك  نفسه.  الملف 

الملفات الصوتية، يمكنك العثور على الملفات الموسيقية عن طريق األلبومات  الملفات الصوتية، يمكنك العثور على الملفات الموسيقية عن طريق األلبومات  

 .ي والفنانين. ويمكنك أيضاً إنشاء قائمة تشغيل جديدةي والفنانين. ويمكنك أيضاً إنشاء قائمة تشغيل جديدةواألغانواألغان
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 تنزيل التطبيقات من جوجل بالي
 

 أضف حساب على جوجل.
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 قم بتنزيل التطبيقات من جوجل بالي.
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  إدارة التطبيقات 

ادخل إلى اإلعدادات < التطبيقات، ثم ابدأ إدارة التطبيقات. انقر على أي تطبيق  

معلومات التطبيقات، يمكنك أيضاً إيقاف التطبيقات قسًرا أو إلغاء تثبيت لعرض  

 التطبيقات. 

 .لتثبيت التطبيقات، ستحتاج إلى تمكين "السماح من هذا المصدر" في اإلعدادات

 

   


