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مالحظة:

.T774H هذا دليل المستخدم لطراز

قد تكون هناك بعض االختالفات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار 
البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

تعليمات

راجع المصادر التالية لمعرفة المزيد من األسئلة الشائعة، والبرامج، ومعلومات الصيانة:

مراجعة األسئلة الشائعة

https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html نتقل إلى

IMEI العثور على الرقم التسلسلي أو هوية

يمكنك العثور على الرقم التسلسلي أو الهوية الدولية لألجهزة المتنقلة )IMEI( على مواد العبوة. بداًل من ذلك، اختر 
اإلعدادات < النظام < حول الهاتف < الحالة < معلومات IMEI على الهاتف نفسه.

الحصول على خدمة الضمان

www.tcl.com/global/ar/service-support-mobile. أواًل اتبع النصائح الواردة في هذا الدليل أو انتقل إلى
www.tcl.com/global/en/service- الساخنة ومعلومات مركز اإلصالح عبر  الخطوط  ثم تحقق من   .html

support-mobile/hotline&service-center.html

عرض المعلومات القانونية

على الهاتف، انتقل إلى اإلعدادات < النظام < حول الهاتف < معلومات قانونية.

CJA68J001AYA - العربية

http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html
http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html
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أساسيات 1

نظرة عامة على الجهاز 111

ميكروفون

مستقبل + مكبر صوت

USB Type-C

موصل سماعة الرأس

الكاميرا األمامية

الزر رجوع

زر الصفحة الرئيسية

شاشة اللمس

التطبيقات الحديثة

ميكروفونالسماعة الخارجية
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مستشعر بصمة 
اإلصبع

كاميرات خلفية متعددة
LED كشاف

 Google زر
Assistant

/SIM فتحة بطاقة
فتحة بطاقة 
microSD

NFC منطقة مستشعر

مفاتيح مستوى 
الصوت

مفتاح التشغيل

زر Google Assistant )يسار الجهاز(
 	Google Assistant اضغط للوصول

الزر رجوع
المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لغلق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة اإلخطارات، وما 	 

إلى ذلك.

زر الصفحة الرئيسية
من أي تطبيق أو شاشة، المس للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.	 
المس واضغط عليه باستمرار لتشغيل مساعد Google. يمكنك الحصول على المساعدة، مثل معرفة 	 

االتجاهات ومعلومات المطاعم حسب المحتوى المستكَشف على الشاشة.
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التطبيقات الحديثة
المس لعرض التطبيقات التي قمت بالوصول إليها مؤخًرا.	 

مفتاح التشغيل/ مستشعر بصمة اإلصبع )بالجانب األيمن بالجهاز(
الضغط:	 

لقفل الشاشة/إلضاءة الشاشة.
في وضع المكالمات، يتم إنهاء المكالمة عند تشغيل اإلعدادات < الزر واإليماءات < مفتاح التشغيل < 

إنهاء المكالمة بواسطة زر التشغيل. اإلعداد االفتراضي هو إيقاف.
التشغيل/وضع 	  التشغيل/إعادة  إيقاف  بين  لالختيار  المنسدلة  القائمة  إظهار  االستمرار:  مع  الضغط 

الطائرة/البث.
اضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في الوقت ذاته اللتقاط لقطة شاشة.	 
اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 10 ثواٍن على األقل لفرض إعادة التشغيل.	 
المس لفتح الشاشة إذا كنت قد قمت بضبط بصمة اإلصبع إللغاء قفل الشاشة.	 

مفاتيح مستوى الصوت 
لضبط مستوى صوت السماعة أو سماعة الرأس، في وضع المكالمات.	 
ُيستخدم في أوضاع الموسيقى/الفيديو/البث لضبط مستوى صوت الوسائط.	 
في الوضع العام، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت الوسائط.	 
لكتم صوت نغمة رنين المكالمة الواردة.	 
في وضع معاينة الكاميرا، اضغط على مفتاح رفع أو خفض مستوى الصوت اللتقاط صورة أو اضغط 	 

مع االستمرار لاللتقاط المتتابع. للضبط، المس الكاميرا < اإلعدادات < وظيفة زر مستوى الصوت.
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بدء التشغيل 112

اإلعداد

إدخال بطاقة SIM/microSD أو إزالتها

1   أدخل دبوس SIM المرفق في الفتحة.

.SIM 2   اسحب درج بطاقة

3   ضع بطاقة SIM أو بطاقة microSD في فتحة الدرج وأغلق درج بطاقة SIM بعناية.





Micro 
SD SIM





or

Micro 
SD SIM 1

SIM 2

األجهزة بشريحتي SIM فقطاألجهزة بشريحة SIM واحدة فقط

 SIM إلجراء المكالمات الهاتفية. لن تحتاج إلى إيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة SIM يجب عليك إدخال بطاقة
أو إخراجها نظًرا ألن الهاتف يدعم ميزة استبدال البطاقة أثناء التشغيل.

 ال يدعم هاتفك سوى بطاقات SIM فائقة الصغر. ال تحاول إدخال أي أنواع أخرى من بطاقات SIM؛ وإال 
فقد يتعرض هاتفك للتلف.
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شحن البطارية

ننصحك بشحن البطارية بالكامل )  (. تتم اإلشارة إلى حالة الشحن بحسب النسبة المئوية المعروضة على الشاشة 
بينما يكون الهاتف قيد إيقاف التشغيل. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.

 Wi-Fi لتقليل استهالك الطاقة وفقدها، عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن من القابس؛ قم بإغالق 
أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما ال تكون قيد االستخدام؛ قلل مدة ضوء 

الخلفية وهكذا.

OTG الشحن العكسي باستخدام كابل

.OTG تسمح للهاتف باالتصال بجهاز خارجي بمساعدة كابل USB هي تقنية إرسال عبر On-The-Go )OTG(

.OTG يمكنك استخدام هاتفك لشحن األجهزة األخرى باستخدام كابل

.OTG 1.  قم بتوصيل هاتفك بالجهاز المراد شحنه باستخدام كابل

2.  بعد التوصيل، سيظهر مربع تذكير يشير إلى أن هاتفك يمكنه شحن الهاتف اآلخر وأن البطارية ستنخفض بسرعة 
أثناء الشحن.

3.  حّرك ألسفل من شريط الحالة لفتح لوحة اإلشعارات؛ والمس شحن الجهاز المتصل عبر USB، ثم تحقق من تحديد 
اإلمداد بالطاقة كخيار افتراضي.
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تشغيل الهاتف

اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتم تشغيل الهاتف، وافتح قفل هاتفك )من خالل التحريك، أو إدخال 
رمز PIN أو كلمة مرور، أو رسم النمط أو استخدام بصمة إصبع أو ميزة التعرف على الوجه(، إذا لزم األمر، وقم 

بالتأكيد. تظهر الشاشة الرئيسية.

إذا كنت ال تعرف رمز PIN أو نسيته، اتصل بمشغل الشبكة. تأكد من حفظك لرمز PIN بأمان.

إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظهر الخيارات، ثم حدد إيقاف التشغيل.

الشاشة الرئيسية 113
يمكنك نقل جميع العناصر )التطبيقات واالختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم( التي تحبها أو تستخدمها 

بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريًعا. المس زر الشاشة الرئيسية لالنتقال إلى الشاشة الرئيسية.

شريط الحالة
مؤشرات الحالة/اإلخطار 	 
المس واسحب ألسفل لفتح لوحة اإلخطارات	 

شريط البحث
المس  للدخول إلى شاشة البحث النصي	 
المس  للدخول إلى شاشة البحث الصوتي	 

المس أحد الرموز لفتح تطبيق أو مجلد، وما إلى ذلك.

تطبيقات شريط المفضلة
المس إلدخال التطبيق.	 
المس باستمرار لنقل أو التطبيقات أو حذفها.	 

تتوفر الشاشة الرئيسية بتنسيق ممتد للسماح بالمزيد من المسافات إلضافة التطبيقات واالختصارات وما إلى ذلك. حّرك 
الشاشة الرئيسية أفقًيا إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل.
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استخدام شاشة اللمس

اللمس   

للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.

اللمس مع االستمرار    

للدخول إلى الخيارات المتاحة ألحد العناصر، المس أحد العناصر مع االستمرار. على سبيل المثال. حدد جهة اتصال 
في جهات االتصال والمس مع االستمرار. سوف تظهر قائمة الخيارات بعد ذلك.

السحب   

ضع إصبعك على الشاشة لسحب كائن إلى موقع آخر.

التمرير/التحريك   

حّرك الشاشة للتمرير ألعلى وألسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب. يمكنك تمرير الشاشة أفقًيا أيًضا.

التمرير السريع   

مماثل للتحريك، لكن النقر يؤدي إلى التحرك بسرعة.

ضم /فرد اإلصبعين   

ضع إصبعيك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.

التدوير   

تغيير اتجاه الشاشة تلقائًيا من االتجاه األفقي إلى االتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة 
عرض أفضل للشاشة.
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شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كٍل من حالة الهاتف )على الجانب األيمن( ومعلومات اإلخطار )على الجانب األيسر(.

اسحب شريط الحالة ألسفل لعرض اإلخطارات واسحب مرة أخرى للدخول إلى لوحة اإلعدادات السريعة.

المسها واسحبها ألعلى إلغالقها. عند وجود إشعارات، يمكن الوصول إليها عن طريق لمسها.

لوحة اإلخطارات

عندما تكون هناك إخطارات، المس شريط الحالة واسحبه ألسفل لفتح لوحة اإلخطارات لقراءة المعلومات المفصلة.

المس لمسح جميع اإلخطارات القائمة على األحداث 
)ستظل اإلخطارات األخرى المستمرة موجودة(.

المس للوصول إلى اإلعدادات، حيث يمكنك ضبط المزيد 
من العناصر.
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لوحة اإلعداد السريع

المس واسحب ألسفل من أعلى الشاشة مرتين لفتح لوحة اإلعدادات السريعة.

يمكنك تفعيل أو تعطيل الوظائف أو تغيير األوضاع عن طريق لمس األيقونات. 

المس الرمز تحرير  لتخصيص لوحة اإلعدادات السريعة الخاصة بك.

المس لتخصيص لوحة اإلعدادات 
السريعة.

قفل/إلغاء قفل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل الشاشة باستخدام نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة إصبع أو بصمة 
وجه.

إلنشاء إعداد إللغاء قفل الشاشة، المس اإلعدادات < األمان والمقاييس الحيوية < قفل الشاشة.

لقفل شاشة الهاتف

إذا استمر الهاتف غير نشط لفترة زمنية، فسيتم قفل الشاشة تلقائًيا والدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة. انتقل 	 
إلى اإلعدادات < العرض < السكون وحدد مدة مهلة الشاشة.

ويمكنك أيًضا قفل الشاشة يدوًيا بالضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة.	 
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اسحب لفتح الشاشة
اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة إلنارة الشاشة، واسحب ألعلى الشاشة إللغاء قفل الشاشة. )1(

اسحب إلى اليسار للدخول 
إلى الكاميرا )1(

قم باللمس المزدوج للدخول 
إلى الشاشة المفصلة 

اسحب لليمين للدخول 
إلى الهاتف )1(

اسحب ألعلى لفتح 
الشاشة

إدخال كلمة مرور إللغاء قفل الشاشة

تأمين  أدخل كلمة مرور  المرور. وبعد ذلك،  إدخال كلمة  لوحة  الشاشة لعرض  الشاشة، حّرك ألعلى  بمجرد تشغيل 
الشاشة.

استخدام نمط إلغاء القفل

ارسم نمط إلغاء القفل ذاته الذي قمت بتعيينه إللغاء قفل الشاشة.

استخدام تأمين الجهاز بالوجه

من قائمة التطبيقات، المس اإلعدادات < األمان والقياسات الحيوية < إلغاء القفل باستخدام الوجه. قبل استخدام 	 
إلغاء القفل باستخدام الوجه، تحتاج إلى تعيين نمط/رمز PIN/كلمة مرور.

امسك هاتفك على مسافة 20 إلى 50 سم من وجهك. ضع وجهك في المربع الموضح على الشاشة. للحصول على 	 
أفضل النتائج، نقترح تسجيل مفتاح الوجه في الداخل وبعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة.

قم بتمكين إلغاء القفل باستخدام الوجه عند تشغيل الشاشة، أو يجب عليك التحريك على الشاشة أواًل.	 

مخصص من خالل لمس اإلعدادات < الشاشة الرئيسية وشاشة القفل < اختصار شاشة القفل.  )1(
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استخدام بصمة اإلصبع إللغاء القفل

المس مستشعر بصمة اإلصبع باإلصبع المسجل إللغاء قفل الشاشة.

تخصيص الشاشة الرئيسية

اإلضافة

العنصر ألي شاشة  واجهة مستخدم واسحب  أو عنصر  التطبيقات  أو  المجلدات  أحد  االستمرار  مع  تلمس  أن  يمكنك 
رئيسية حسب تفضيلك.

إعادة ضبط الموقع

المس مع االستمرار أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المطلوب ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية 
وشريط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية 

أخرى.

إزالة

، ثم حرره بعدما يتحول لونه إلى األحمر. المس مع االستمرار أحد العناصر واسحبه إلى أعلى الرمز 

إنشاء مجلدات

لتحسين ترتيب االختصارات أو التطبيقات على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق 
تجميع أحد العناصر فوق اآلخر. إلعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد إلدخال االسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

المس مع االستمرار أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس خلفيات الشاشة لتخصيص الخلفية.

عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخًرا

استشر عناصر واجهة المستخدم

المس مع االستمرار أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم حدد عناصر واجهة المستخدم لعرض جميع عناصر 
واجهة المستخدم.

المس مع االستمرار عنصر واجهة المستخدم المحدد واسحبه لتحريكه إلى شاشتك المفضلة.
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مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخًرا

لمراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخًرا:

المس المفتاح أحدث التطبيقات.	 

في حالة ضبط اإلعدادات < الزر واإليماءات < التنقل في النظام < التنقل في اإليماءات، حرك ألعلى من أسفل 	 
الشاشة واستمر لمدة 0،3 ثواٍن على األقل.

المس إحدى الصور المصغرة من الشاشة لفتح التطبيق.

المس صورة مصغرة واحدة وحركها ألعلى إلغالق التطبيق، وحركها يميًنا/يساًرا لتبديل التطبيقات.

المس مسح الكل أعلى الشاشة إلغالق جميع التطبيقات المفتوحة.
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ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط.

المس الرمز  لضبط مستوى صوت الرنين واإلنذار واإلخطار.

إدخال النص 114

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

المس اإلعدادات < النظام < اللغة واإلدخال، ثم المس لوحة المفاتيح االفتراضية التي تريد إعدادها و ستظهر لك سلسلة 
من اإلعدادات المتاحة لالختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك ضبطه عن طريق تغيير 
اإلعدادات )المس لتشغيل/إيقاف اإلعدادات < الشاشة < تدوير الشاشة تلقائًيا(.
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Android لوحة مفاتيح

1

2

3
45

6

1   أدخل أرقام المستلمين أو اختر من جهات االتصال
MMS أو رسالة وسائط متعددة SMS 2   المس إرسال رسالة قصيرة

3   المس باستمرار لتبديل اللغة
4   المس إلدخال نقطة

المس مع االستمرار لتحديد الرموز

5   المس للوصول إلى لوحات مفاتيح األرقام والرموز
6   المس إلدخال فاصلة

المس مع االستمرار للوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح، وإدخال رمز مشاعر وضع إدخال الكتابة من اليمين 
أو اليسار.
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تحرير النص

يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.

المس مع االستمرار النص الذي تريد تحريره أو المسه مرتين.	 

اسحب عالمات التبويب لتغيير مقدار النص المراد تحريره.	 

سوف تظهر الخيارات التالية: قص، ونسخ ومشاركة. 	 

يمكنك أيًضا إدخال نص جديد إذا كنت تفضل ذلك

المس المكان الذي تريد الكتابة فيه، أو المس مع االستمرار على مساحة فارغة. سيومض المؤشر وستظهر عالمة 	 
التبويب. اسحب عالمة التبويب لتحريك المؤشر.

إذا كنت قد قصصت أو نسخت أي نص، المس عالمة التبويب لعرض خيار لصق وتحديد الجميع، والذي يتيح لك 	 
إكمال اللصق على الفور.
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تطبيقات الوسائط المتعددة 2

الكاميرا................................................................  211
قبل استخدام الكاميرا، ُيرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

تشغيل الكاميرا

هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

. من الشاشة الرئيسية، المس الكاميرا 

من شاشة القفل

عندما تكون الشاشة مقفلة، اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة إلنارة الشاشة، ثم حّرك يساًرا فوق أيقونة الكاميرا 
في أسفل اليمين لفتح الكاميرا.

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10

11
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1   حدد خيارات الفلترة 
2   وضع الفالش:  المس لتشغيل/إيقاف تشغيل الفالش

تحذير: اترك مسافة آمنة عند استخدام الفالش. ال تصوب الفالش نحو أعين األشخاص أو الحيوانات.

3   التقاط صورة بمؤقت
4   التقاط صور بتقنية HDR )النطاق الديناميكي العالي(

5   التكبير/التصغير
6   التبديل بين الكاميرا األمامية/الخلفية

7   التقاط صورة
8   المس للوصول إلى اإلعدادات

9   حجم الصورة
10   قّرب إصبعين مًعا للتصغير، أو باعد بينهما للتكبير

11   لعرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها

التقاط صورة

الشاشة تعمل كباحث للمشاهد. اضبط أواًل وضع الشيء أو المنظر في الباحث عن المشاهد، والمس الشاشة للتركيز 

إذا لزم األمر. المس  لاللتقاط. سيتم حفظ الصورة تلقائًيا. يمكنك أيًضا لمس  مع االستمرار اللتقاط صور 
متالحقة، بحد أقصى 20.

التقاط فيديو

المس فيديو لتغيير وضع الكاميرا إلى وضع الفيديو. 

المس  لبدء تسجيل الفيديو. المس الجزء األيسر من هذا الرمز  اللتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو. 

المس الجزء األيمن من هذا الرمز  إليقاف تسجيل الفيديو مؤقًتا والمس  للمتابعة. المس  إليقاف 
التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائًيا.

المزيد من العمليات عند عرض الصورة/الفيديو الملتقط

اسحب لليسار أو لليمين لعرض الصور أو الفيديوهات التي قمت بالتقاطها.	 

المس  ثم Gmail أو Bluetooth أو رسائل الوسائط المتعددة )MMS( إلخ، لمشاركة الصورة أو الفيديو.	 

المس زر الرجوع  للعودة إلى الكاميرا.	 
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األوضاع واإلعدادات

األوضاع

حرك إلى اليمين أو اليسار للتبديل بين األوضاع.

الشاشة 	  إلى  المزيد من األوضاع. يمكن نقل هذه األوضاع  إلى  المزيد، يمكنك الوصول  من خالل تحديد  المزيد: 
. الرئيسية عن طريق لمس 

بانورامي: المس لتشغيل وظيفة بانوراما. المس زر الغالق لبدء التقاط صورة بانورامية وحّرك الهاتف بثبات على 
طول االتجاه المشار إليه بواسطة الخط الظاهر على الشاشة. بمجرد امتالء المنافذ، سيتم حفظ الصورة تلقائًيا. إذا 

لم تكن المنافذ قد امتألت بالكامل، المس زر الغالق مرة أخرى لحفظ الصورة.
STOP MOTION )إيقاف الحركة(: التقط عدًدا من الصور لمشهد معين، ثم قم بتحويلها إلى فيديو مسّرع.
متعقب الضوء: التقط الحركات اإلبداعية للضوء باستخدام التصوير الفوتوغرافي بالتعرض الضوئي الطويل.

SUPER MACRO )تكبير فائق(: المس للوصول إلى وضع التكبير الفائق. 4 سم هي أفضل مسافة اللتقاط 
الصور بالتكبير الفائق.

حركة بطيئة SLO1MO: سّجل مناسبات خاصة ومشاهد سريعة الحركة، ثم أِعد تشغيلها بمعدل إطارات بطيء.
ميجابكسل.   48 بدقة  الخلفية  الكاميرا  الجهاز  سيستخدم  الصور،  التقاط  عند  مرتفع(:  )بكسل   HIGH PIXEL
إال في مشاهد  الوضع  يعمل هذا  التلقائي. ال  الوضع  الملتقطة في  الصور  من  أكبر وأكثرروعة وتفصيالً  الصور 

ساطعة جزئًيا، مثلما هو الحال عندما تشرق الشمس.

تلقائي: تلقائي هو الوضع االفتراضي للكاميرا.	 

فيديو: المس للوصول إلى وضع الفيديو.	 

صورة شخصية: المس إلنشاء تأثير عمق المجال. يمكنك تكوين صورة تبرز الموضوع الخاص بك في حين تنتج 	 
خلفية شديدة الضبابية.

ووقت 	   ISO في  كاماًل  تحكًما  ويمنحك  المعلمات  ضبط  االحترافي  الكاميرا  وضع  لك  يتيح  )احترافي(:   PRO
التعرض لتوازن اللون األبيض والفتحة وسرعة الغالق وما إلى ذلك.

اإلعدادات

المس  لعرض المزيد من الخيارات:

حجم الصورة: المس لتحديد حجم الصورة.	 

جودة الفيديو: المس لتحديد جودة الفيديو.	 

تثبيت الفيديو )EIS(: المس  لتمكين خاصية التثبيت اإللكتروني للصورة )EIS(. تساعد هذه الخاصية 	 
في الحد من الضبابية المرتبطة بحركة الكاميرا خالل التعرض.

اكتشاف مشهد بالذكاء االصطناعي: بمجرد التشغيل، ستتعرف الكاميرا تلقائًيا على محتوى صورة المشهد وتقوم 	 
بتصنيفها وفًقا لذلك. هناك عدد كبير مدعوم من فئات المشاهد المختلفة. تعمل هذا الخاصية فقط عند استخدام الكاميرا 

الرئيسية.
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التقاط 	  كشف السعرات الحرارية)1(: قم بتشغيل  للكشف عن محتوى السعرات الحرارية للعنصر الذي تم 
صورته.

بالذكاء 	  تعمل  التي  الوجه  على  التعرف  ميزة  الخاصية  هذه  توفر  للتشغيل/اإليقاف.  المس  الذكية)1(:  اإلرشادات 
االصطناعي وأدلة إنشاء الصور البورتريه. تعمل فقط عند استخدام الكاميرا الرئيسية.

التصوير في الظالم: تشغيل  اللتقاط صور رائعة في بيئة مظلمة.	 

وظيفة زر مستوى الصوت: المس لتخصيص زر مستوى الصوت للوصول للغالق، أو التكبير، أو مستوى الصوت 	 
عند استخدام الكاميرا.

المس لاللتقاط: المس للتشغيل/اإليقاف. عند التنشيط، سيتم التقاط الصورة بمجرد لمس شاشة الباحث عن المشاهد.	 

الشبكة: المس للتشغيل/اإليقاف. تقسم طريقة العرض هذه الشاشة إلى أجزاء متساوية، وتساعدك على التقاط صور 	 
أفضل من خالل تبسيط عملية محاذاة العناصر، مثل األفق أو المباني إلى خطوط الشبكة.

التخزين: المس لالختيار بين الهاتف وتخزين بطاقة SD عند إدخال بطاقة SD. اإلعداد االفتراضي هو تخزين 	 
الهاتف.

حفظ معلومات الموقع: قم بتشغيل  لوضع عالمة على الصور أو مقاطع الفيديو بموقعك. يتوفر هذا الخيار 	 
.)GPS( عند تمكين خدمة الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي

صوت الغالق: المس لتشغيل/إيقاف تشغيل صوت الغالق عند التقاط الصورة.	 

عن 	  الباحث  على  إرشادي  خط  لعرض   "Spirit "مستوى  خاصية  تمكين  تستطيع  )الحيوية(:   Spirit مستوى 
المناظر لمساعدتك في التقاط صور أفضل.

عالمة مائية: المس لتشغيل/إيقاف تشغيل العالمة المائية.	 

إعادة تعيين اإلعدادات: المس إلعادة ضبط الكاميرا على إعدادات المصنع االفتراضية.	 

تتوفر خيارات أخرى عند التبديل إلى استخدام الكاميرا األمامية:

تجميل الوجه: المس للتشغيل/اإليقاف. عند التنشيط, المس  لضبط تجانس البشرة وتحسين تأثيرات التلوين في 	 
الصور.

كاميرا المرآة: المس للتشغيل/اإليقاف.	 

تتوفر فقط عند تشغيل خاصية اكتشاف مشهد بالذكاء االصطناعي.  )1(
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212  .............................................................. المعرض
يعمل المعرض كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. باإلضافة إلى ذلك، تتاح مجموعة 

إضافية من اإلجراءات للصور ومقاطع الفيديو لالختيار من بينها.

لعرض الصور التي التقطها، من الشاشة الرئيسية، المس  من الشاشة الرئيسية.

1
2
3

4

1   اضغط للوصول إلى مزيد من الخيارات

2   استكشاف
تعمل ميزة "استكشاف" على جمع الصور ووضعها في مجموعات حتى يمكنك العثور عليها بسهولة

3   ألبومات الصور
يتم تلقائًيا تجميع الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة، وما إلى ذلك في األلبومات

4   اللحظات
عرض الصور/مقاطع الفيديو التي التقطتها
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العمل مع الصور

يمكنك العمل على الصور عن طريق تدويرها أو قصها أو مشاركتها مع األصدقاء أو إعدادها كصورة لجهة االتصال 
أو كخلفية، وما إلى ذلك.

ابحث عن الصورة التي تريد العمل عليها، والمس الصورة من طريقة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

المس  لمشاركة الصورة.	 

المس  لتحرير الصورة. 	 

 حدد خيارات الفلترة.

 قص، أو تدوير، أو عكس الصورة.

 رسم الصورة.

 اضبط لون الصورة.

 المس لضبط إزالة الضباب، وماسح الكائن والسماء.

المس  لضبط الصورة حسب تفضيلك.	 

المس  لحذف الصورة. 	 

المس  < تعيين كـ لتعيين الصورة كصورة جهة اتصال أو خلفية.	 
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إدارة األلبوم

عند وجود مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو، يمكنك إدارة األلبومات للحصول على طريقة عرض مريحة.

إنشاء ألبوم

اضغط على  إلنشاء ألبوم جديد وتسميته. حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي ترغب في تضمينها عن طريق الضغط 
على  لنسخها أو نقلها.

نقل/نسخ الصور أو مقاطع الفيديو

المس مع االستمرار الصورة )الصور( أو مقطع الفيديو )مقاطع الفيديو( التي ترغب في نقلها/نسخها. المس  < نسخ 
إلى ألبوم / نقل إلى ألبوم، ثم حدد األلبوم الذي تريد النقل إليه / النسخ إليه.

حذف/استعادة الصور أو مقاطع الفيديو

المس مع االستمرار الصورة )الصور( أو مقطع الفيديو )مقاطع الفيديو( التي ترغب في حذفها، ثم المس  < حذف.

ستظل العناصر المحذوفة في ألبوم سلة المحذوفات لمدة 30 يوًما، وبعد ذلك يتم حذفها نهائًيا. لحذف الصورة )الصور( 
أو مقطع الفيديو )مقاطع الفيديو( نهائًيا خالل هذه الفترة، ابحث عنها في ألبوم سلة المحذوفات ثم المسها مع االستمرار.

الستعادة الصورة )الصور( أو مقطع الفيديو )مقاطع الفيديو( خالل هذه الفترة، المسها مع االستمرار في ألبوم سلة 
المحذوفات والمس  الستعادتها.
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إخفاء ألبوم )1(

المس باستمرار األلبوم الذي تريد إخفاءه، ثم المس  < نقل. سيتم إخفاء محتويات األلبوم من اللحظات.

213  ............................................................. الموسيقى
.microSD يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على هاتفك أو بطاقة

. لتشغيل ملف موسيقى، حّرك ألعلى على الشاشة الرئيسية، ثم المس الموسيقى 

1

2

3
4

5

1   المزيد من الخيارات

2   البحث عن أغنية

3   تشغيل أو إيقاف مؤقت

4   تشغيل األغنية التالية

5   إعدادات الموسيقى

 أثناء تشغيل األغاني باستخدام ميزة تشغيل الموسيقى، تظل عملية اإليقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي 
متاحة حتى مع قفل الشاشة.

ال يمكن إخفاء أو نقل األلبومات االفتراضية، مثل الكاميرا، ومقاطع الفيديو، ولقطات الشاشة، وما إلى ذلك.  )1(
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التطبيقات والميزات 3

311  ................................................................ الهاتف

إجراء مكالمة

إلجراء مكالمة، المس  في درج المفضالت.

جهات االتصال

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن المكالمة

سجالت المكالمات

األرقام المفضلة

إظهار لوحة الطلب
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المس مع االستمرار للوصول 
إلى البريد الصوتي

أدخل الرقم المطلوب من لوحة الطلب والمس  إلجراء مكالمة أو حدد جهة اتصال من جهات االتصال أو سجل 
المكالمات عن طريق تحريك عالمات التبويب أو لمسها، ثم قم بإجراء المكالمة.

يمكن حفظ الرقم الذي أدخلته في جهات االتصال من خالل لمس إنشاء جهة اتصال جديدة أو إضافة إلى جهة اتصال.

. إذا ارتكبت خطأ ما، فيمكنك حذف األرقام غير الصحيحة بلمس 

إلنهاء المكالمة، المس  .

المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، المس  باستمرار، إلدخال "+"، ثم أدخل بادئة البلد الدولية يليها رقم الهاتف بالكامل والمس  .

مكالمة طوارئ

إذا كانت لدى هاتفك تغطية شبكة، فاطلب رقم الطوارئ والمس  إلجراء مكالمة طوارئ. وفًقا لشبكتك وبلدك، قد 
 .SIM لبطاقة PIN ودون كتابة رمز SIM يعمل هذا حتى بدون بطاقة
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الرد على مكالمة أو رفضها

عندما تتلقى مكالمة:

اضغط على الرد أو اسحب الرمز  ألعلى للرد؛	 

اضغط على رفض، أو اسحب الرمز  ألسفل للرفض؛	 

المس  لرفض المكالمة من خالل إرسال رسالة محددة مسبًقا.	 

االتصال بالبريد الصوتي 

توفر الشبكة بريًدا صوتًيا خاًصا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد اآللي الذي يمكن استعراض تسجيالته 
في أي وقت. 

للوصول إلى البريد الصوتي، المس  مع االستمرار.

إذا تلقيت بريًدا صوتًيا، فسيظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة اإلخطارات، ثم المس بريًدا صوتًيا جديًدا.
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أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.

إلنهاء المكالمة الحالية.

المس لكتم صوت المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى إللغاء كتم صوت المكالمة.

لعرض لوحة الطلب.

المس لتنشيط السماعة الخارجية أثناء المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى إللغاء تنشيط السماعة 
الخارجية.

إجراء مكالمة أخرى.

إجراء مكالمة فيديو.

وضع مكالمة قيد االنتظار.

دمج المكالمات لبدء مكالمة جماعية.

إدارة المكالمات الجماعية.

التبديل بين المكالمات.
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 لتجنب التشغيل غير المتعمد لشاشة اللمس أثناء أي مكالمة، يتم قفل الشاشة تلقائًيا عند وضع الهاتف المحمول 
بالقرب من أذنك؛ كما يتم إلغاء قفلها عند إبعاد الهاتف المحمول عن أذنك.

إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت. 

التبديل بين المكالمات

عندما تقبل مكالمتين، المس الرمز  للتبديل بين الخطين. يتم وضع المكالمة الحالية قيد االنتظار ويمكنك االنضمام 
إلى المكالمة األخرى.

المكالمات الجماعية)1(

يمكنك إعداد مكالمة جماعية عل النحو التالي. 

االتصال بأول مشترك في المكالمة الجماعية. 	 

المس  إلضافة مكالمة أخرى.	 

. يمكنك أيًضا إضافة مشاركين من 	  أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمة الجماعية والمس 
سجل المكالمات أو جهات االتصال.

المس  لبدء المكالمة الجماعية.	 

المس  إلنهاء المكالمة الجماعية وفصل جميع المتصلين.	 

إعدادات االتصال

المس  من شاشة الهاتف ثم المس اإلعدادات لضبط إعدادات الهاتف وجهات االتصال.

سجل المكالمات

الفائتة والمكالمات  يمكنك الوصول إلى سجل المكالمات عن طريق لمس  من شاشة الهاتف لعرض المكالمات 
الصادرة والمكالمات الواردة.

المس مكالمة لعرض المعلومات أو المزيد من العمليات. يمكنك بدء اتصال جديد أو إرسال رسالة إلى جهة االتصال 
أو الرقم أو رؤية معلومات مفصلة عن المكالمة.

لحذف سجل المكالمات لجهة االتصال أو الرقم المحدد، المس مع االستمرار جهة االتصال واختر حذف.

وفًقا لمشغل الشبكة الخاص بك.  )1(
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جهات االتصال........................................................  312
جهات االتصال تمّكن من الوصول السهل والسريع إلى األشخاص الذين تريد الوصول إليهم. 

يمكنك عرض جهات االتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات االتصال في Gmail أو في التطبيقات األخرى 
على الويب أو في هاتفك.

الرجوع إلى جهات االتصال الخاصة بك

لرؤية جهات االتصال الخاصة بك، المس  من درج التطبيقات.

إضافة جهة اتصال جديدة

المس لفتح لوحة جهة االتصال السريعة	 
المس مع االستمرار لمشاركة جهة االتصال المحددة أو حذفها	 

 تتم أيًضا إزالة جهات االتصال التي تم حذفها من التطبيقات األخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب 
في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.
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إضافة جهة اتصال

المس  في قائمة جهات االتصال إلنشاء جهة اتصال جديدة.

يتعين عليك إدخال اسم جهة االتصال والمعلومات األخرى الخاصة بجهة االتصال. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى 
وإلى أسفل، يمكنك االنتقال من حقل إلى آخر.

حدد صورة أو التقط صورة لجهة اتصال الهاتف

المس للحفظ

المس لفتح تصنيفات متاحة

إضافة إلى/إزالة من المفضالت )1(

إلضافة جهة اتصال إلى المفضالت، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس  إلضافة جهة االتصال 
إلى المفضالت. 

إلزالة جهة اتصال من المفضالت، المس  على شاشة تفاصيل جهة االتصال.

تحرير جهات االتصال

لتحرير معلومات جهة االتصال، المس  في شاشة تفاصيل جهة االتصال.

عند االنتهاء، المس حفظ.

يمكن إضافة جهات اتصال الهاتف وGmail إلى المفضالت.  )1(
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استخدام لوحة االتصال السريع

المس جهة اتصال لفتح لوحة االتصال السريع.

المس  أو الرقم إلجراء مكالمة.	 

المس  إلرسال رسالة.	 

المس  إلجراء مكالمة فيديو .	 

تعتمد الرموز المتاحة على لوحة االتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة االتصال والتطبيقات والحسابات 
الموجودة على هاتفك.

مشاركة جهات االتصال

 vCard إرسال  آخرين عن طريق  أشخاص  مع  االتصال  جهات  من  العديد  أو  واحدة  اتصال  جهة  مشاركة  يمكنك 
الخاصة بجهة االتصال إلى األشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

 	. من شاشة جهات االتصال، المس مع االستمرار جهة اتصال والمس 

وحدد التطبيق الذي سينفذ هذا اإلجراء.	 
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الحسابات

المثبتة على  للتطبيقات  وفًقا  الحسابات،  العديد من  أو معلومات أخرى من  البيانات  أو  االتصال  يمكن مزامنة جهات 
هاتفك.

إلضافة حساب، المس  من قائمة جهات االتصال والمس اإلعدادات < الحسابات < إضافة حساب، أو من شاشة 
التطبيقات، المس اإلعدادات < الحسابات < إضافة حساب.

ُيطلب منك تحديد نوع الحسابات التي تريد إضافتها، مثل Google، إلخ.

وكما هو األمر في إعدادات الحسابات األخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما 
إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. المس الحساب الذي ترغب في حذفه < المس إزالة 
الحساب، ثم قم بالتأكيد.

مزامنة تلقائية

في  التغييرات  جميع  مزامنة  تتم  التنشيط،  عند   . تلقائًيا  البيانات  مزامنة  بتشغيل  قم  الحسابات،  شاشة  على 
المعلومات الموجودة على الهاتف أو عبر اإلنترنت بصورة تلقائية مع بعضها البعض.

313  ................................................................  الرسائل

كتابة رسالة جديدة

يمكنك إنشاء رسائل SMS ورسائل MMS، وتعديلها وإرسالها واستقبالها بهذا الهاتف المحمول.

للوصول إلى الرسائل، المس  من درج التطبيقات.

من شاشة قائمة الرسائل، المس  لكتابة رسائل نصية/رسائل وسائط متعددة.
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إرسال رسالة نصية

إلضافة مستلمين، أدخل رقم هاتف محمول أو حدد جهة اتصال في شريط إلى.	 

المس شريط رسالة نصية إلدخال نص الرسالة.	 

عند االنتهاء، المس  إلرسال الرسالة النصية. 	 

 ستؤدي األحرف المحددة )المميزة( أيًضا إلى زيادة حجم الرسائل القصيرة. وقد يؤدي ذلك إلى تلقي المستلم 
رسالتك كرسائل SMS متعددة.

إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، ورسومات متحركة، وأصوات إلى 
هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني. 

يتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائًيا عند إرفاق ملفات وسائط )صورة أو فيديو أو صوت أو شرائح، 
وما إلى ذلك( أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

إلرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط إلى.	 

اكتب نص الرسالة في شريط رسالة نصية.	 

المس  للوصول إلى الموقع أو إرسال رسالة صوتية أو إرفاق ملفات.	 

المس  اللتقاط صورة/فيديو أو إرفاق صورة/فيديو قمت بالتقاطه.	 

عند االنتهاء، المس  إلرسال رسالة الوسائط المتعددة.	 
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إدارة الرسائل

لوحة  لفتح  ألسفل  الحالة  شريط  اسحب  إخطار.  صورة  في  الحالة  شريط  على  سيظهر   رسالة،  استالم  عند 
اإلخطارات. المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. ويمكنك أيًضا الوصول إلى تطبيق الرسائل ولمس الرسالة لفتحها. 

يتم عرض الرسائل في شكل محادثة. 

المس رسالة للدخول إلى شاشة تكوين الرسالة:

1
2
3

4

1   اضغط لعرض المزيد من الخيارات

2   اضغط للبحث داخل محادثة

3   اضغط لالتصال بالرقم

4  اضغط لحفظ الرقم إلى جهات االتصال أو عرض تفاصيل جهة االتصال إذا كان الرقم محفوًظا

لضبط إعدادات الرسائل، المس  واختر اإلعدادات على شاشة قائمة الرسائل.
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314  ................................................................ التقويم
استخدم التقويم لتتبع االجتماعات المهمة والمواعيد، وما إلى ذلك.

لعرض التقويم وإنشاء أحداث، افتح تطبيقات Google من الشاشة الرئيسية، ثم المس التقويم.

عرض األوضاع المتعددة

يمكنك عرض التقويم حسب جدول األعمال أو اليوم أو 3 أيام أو األسبوع أو الشهر، ثم المس  للتحديد.

إلنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم. 

 	. اللمس 

اليوم، فيمكنك تشغيل 	  إذا كان الحدث مستمًرا طوال  الجديد.  المطلوبة الخاصة بهذا الحدث  المعلومات  امأل جميع 
. طوال اليوم 

دعوة الضيوف إلى الحدث. أدخل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالضيوف الذين تريد دعوتهم مع وضع فواصل 	 
بينهم. سيتلقى الضيوف دعوة من التقويم والبريد اإللكتروني.

عند االنتهاء، المس حفظ من أعلى الشاشة.	 

إلنشاء حدث بسرعة من شاشات عرض اليوم و3 أيام واألسبوع، المس منطقة فارغة لتحديد منطقة الهدف، ثم المس 
مرًة أخرى إلنشاء حدث جديد.

لحذف حدث أو تحريره

لحذف حدث أو تحريره، المس الحدث للدخول إلى شاشة التفاصيل الخاصة به. المس  لتحرير الحدث أو المس 
 < حذف للحذف.
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مذكر األحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فسيظهر رمز الحدث التالي  على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت التذكير. 

المس شريط الحالة واسحبه ألسفل لفتح لوحة اإلخطارات، ثم المس اسم الحدث لعرض قائمة إخطارات التقويم. المس 
زر رجوع لإلبقاء على التذكيرات معلقة في شريط الحالة ولوحة اإلخطارات.

315  ................................................................ الساعة
يشتمل هاتفك المحمول على ساعة مدمجة.

لعرض الوقت الحالي، مرر ألعلى الشاشة الرئيسية، ثم المس الساعة، أو اضغط على الوقت على الشاشة الرئيسية 
للوصول إليها.

المنبه

من شاشة الساعة، المس المنبه للدخول.

قم بتشغيل  لتمكين المنبه.	 

المس  إلضافة منبه جديد، ثم المس  للحفظ.	 

المس منبًها موجوًدا حالًيا للدخول إلى شاشة تحرير منبه.	 

المس حذف ثم أّكد لحذف المنبه المحدد.	 

الساعة

لعرض التاريخ والوقت، المس الساعة.

المس  إلضافة مدينة من القائمة.	 
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المؤقت

من شاشة الساعة، المس الموقت للدخول.

المس الوقت الظاهر لبدء العد التنازلي مباشرًة. أو	 

اضبط الوقت. المس  لبدء العد التنازلي. 	 

المس  لإليقاف المؤقت.	 

المس  إلعادة الضبط.	 
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ساعة اإليقاف

من شاشة الساعة، المس ساعة اإليقاف للدخول.

المس  لتشغيل ساعة اإليقاف.	 

المس  لإليقاف المؤقت.	 

المس  إلعادة الضبط.	 

المس  للمشاركة.	 

ضبط إعدادات الوقت

المس  للوصول إلى إعدادات الساعة والمنبهات.
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316  ............................................................... الحاسبة

. لحل المسائل الرياضية باستخدام الحاسبة، حّرك ألعلى من الشاشة الرئيسية، ثم انقر 

1
2
3

4

1   سجل الحاسبة

2   المس للتبديل بين الحاسبة األساسية والحاسبة العلمية

3   الطالع على مزيد من الخيارات حول تحويل العملة والوحدة

4   المس لحذف األرقام واحًدا تلو اآلخر
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317 TCL تطبيقات

 .....................................................................................NXTVISION

NXTVISION يوفر تحسيًنا للصور وتحسيًنا للفيديو واأللعاب ووظائف الشاشة األخرى، مما يساعد شاشتك على 
أن تنبض بالحياة مع تجربة رائعة محسنة بصرًيا. 

 .............................................................................................. TCL+

يساعدك +TCL على معرفة المزيد عن أخبار واتجاهات TCL، وتحسين تجربة هاتفك الذكي والعثور علينا من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي وغيرها.

 .......................................................................................... مركز الدعم

يساعدك مركز الدعم على تعلم المزيد حول األسئلة الشائعة المتكررة وتعليمات التشغيل واستكشاف األخطاء وإصالحها 
وما إلى ذلك. ويمكنك استخدامه لتقديم تعليقاتك لنا.

التطبيقات األخرى)1( 318
التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبًقا على هاتفك. لتنزيل وتثبيت تطبيقات من جهات خارجية، استخدم 

.Google Play تطبيق متجر

319 Google تطبيقات
تطبيقات جوجل مثبتة ُمسبًقا على هاتفك لتحسين كفاءة العمل ولمساعدتك على االستمتاع بحياتك.

المستخدم،  الخصائص وأدلة  للحصول على معلومات مفصلة حول  التطبيقات.  الدليل مقدمة مختصرة عن  يوفر هذا 
ُيرجى الرجوع إلى مواقع الويب المرتبطة أو المقدمة المتوفرة في التطبيقات.

يوصى بأن تقوم بالتسجيل في حساب جوجل لتستمتع بجميع الوظائف.

يتوقف توافر التطبيق على الدولة والمشغل.  )1(
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Chrome

متصفح ويب يمكنك من خالله تصفح اإلنترنت.

يمكن مزامنة عالماتك المرجعية وسجل التصفح واإلعدادات عبر جميع األجهزة المثبت عليها المتصفح عبر حساب 
جوجل الخاص بك.

Gmail

قائمة على   Google إلكتروني من  بريد  باعتبارها خدمة  بإعداد هاتفك ألول مرة،  تقوم  Gmail عندما  تكوين  يتم 
اإللكتروني  البريد  اإللكتروني واستالمها، وإدارة رسائل  البريد  يمكنك إرسال رسائل  التطبيق،  باستخدام هذا  الويب. 
حسب تسمياتها وأرشفة رسائل البريد اإللكتروني وغير ذلك ويمكن مزامنة رسائل البريد اإللكتروني تلقائًيا باستخدام 

حساب Gmail الخاص بك.

خرائط

للشوارع  درجة   360 بزاوية  بانورامية  ومناظر  للشوارع  وخرائط  الصناعية  باألقمار  صوًرا  جوجل  خرائط  توفر 
وظروف حركة المرور في الزمن الحقيقي وتخطيط الطرق للمسافرين على األقدام أو بالسيارة أو عبر وسائل النقل 
المقترح  الطريق  تخطيط  ومعرفة  ما  مكان  عن  والبحث  موقعك  على  التعرف  يمكنك  التطبيق،  هذا  باستخدام  العام. 

لرحالتك.

YouTube

YouTube هو تطبيق لمشاركة الفيديو عبر اإلنترنت يتمكن المستخدم من خالله من رفع مقاطع الفيديو ومشاركتها 
وعرضها. يشمل المحتوى المتوفر مقاطع فيديو ومقاطع تليفزيون وموسيقى وفيديو ومحتوى آخر مثل مدونات الفيديو 
ومقاطع فيديو أصلية قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة مقاطع الفيديو 

بمجرد أن يبدأ تنزيلها من اإلنترنت.

Play Store متجر

يعد بمثابة متجر التطبيقات الرسمي لنظام التشغيل أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح وتحميل التطبيقات واأللعاب. 
تتوفر التطبيقات إما مجاًنا أو بتكلفة.

في متجر Play Store، ابحث عن التطبيق الذي تحتاج إليه، وقم بتحميله، ثم اتبع دليل التثبيت لتثبيت التطبيق. يمكنك 
أيًضا إلغاء تثبيت التطبيق وتحديثه وإدارة تنزيالتك.
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Duo

تطبيق أجهزة محمولة للمحادثة بالفيديو.

مع التحقق من أرقام الهواتف، يستطيع المستخدمون بسهولة مكالمة األشخاص بالفيديو من قائمة جهات االتصال لديهم.

الصور

يخزن Google Photos الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ويأخذ نسخة احتياطية منها. كما يحلل الصور تلقائًيا 
وينظمها في مجموعات، بحيث يسهل عليك العثور بسرعة على الصور التي تحتاجها.

Google Pay

تتيح لك خدمة Google Pay إجراء عمليات دفع بدون تالمس باستخدام هاتفك، وهي الطريقة السريعة والبسيطة 
واآلمنة للدفع في ماليين األماكن - في المتاجر وعبر اإلنترنت وغير ذلك.

Google Assistant

.Google Assistant يمكن أن تحتوي األجهزة على زر مخصص لألجهزة لتطبيق

افتراضي — ضغطة واحدة للتنشيط 	 

الوضع االفتراضي هو نفسه لبدء تشغيل Google Assistant عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة 
الرئيسية. 

مدير الملفات

البيانات المخزنة على بطاقة SD ووحدة  البيانات المخزنة على الهاتف، بما في ذلك  تطبيق "ملفات" يعرض جميع 
التخزين الداخلية، مثل التطبيقات وملفات الوسائط التي تم تنزيلها من Google Play Store أو YouTube أو 
البيانات األخرى التي تم نقلها  غيرها من المواقع، أو ملفات الفيديو أو الصور أو الصوت التي التقطتها/سجلتها، أو 

عبر Bluetooth أو كابل USB، وما إلى ذلك.
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اإلعدادات............................................. 4
. لالنتقال إلى اإلعدادات، حّرك ألعلى من الشاشة الرئيسية، ثم حّرك لليسار وانقر على اإلعدادات 

. ويمكنك أيًضا التحريك ألسفل من لوحة اإلخطارات ولمس 

411 Wi-Fi
يمكنك االتصال باإلنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة السلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف 

.SIM حتى بدون إدخال بطاقة

لتشغيل وظيفة Wi-Fi واالتصال بالشبكة الالسلكية

 	.Wi-Fi > المس إعدادات

 	. قم بتشغيل 

بمجرد تشغيل Wi-Fi، تظهر قائمة بشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها.	 

المس شبكة Wi-Fi لالتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فُيطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات 	 
اعتماد أخرى ) يمكنك االتصال بمشغل الشبكة للحصول على التفاصيل(. عند االنتهاء، المس اتصال. 

Wi-Fi إلضافة شبكة

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفًقا لتفضيالتك. 

المس اإلعدادات < Wi-Fi < إضافة شبكة.	 

أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.	 

المس اتصال.	 

Wi-Fi لنسيان شبكة

تعمل الخطوات التالية على منع االتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.	 

من شاشة Wi-Fi، المس اسم الشبكة المحفوظة.	 

المس نسيان في مربع الحوار الذي سيفتح.	 
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412 Bluetooth تقنية
بأجهزة  االتصال  أو  البيانات  لتبادل  استخدامها  يمكنك  المدى  قصيرة  السلكية  اتصاالت  تقنية  هي   Bluetooth

Bluetooth أخرى للعديد من االستخدامات. 

Bluetooth لتشغيل

 	.Bluetooth > المس اإلعدادات

قم بتشغيل  .	 

سيظهر اسم جهازك على الشاشة.

إعادة تسمية جهازك

 	.Bluetooth > المس اإلعدادات

المس اسم الجهاز.	 

أدخل اسًما، والمس إعادة تسمية للتأكيد.	 

 Bluetooth إلقران/توصيل هاتفك بجهاز

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل 
البيانات معه.

المس اإلعدادات < Bluetooth < + إقران جهاز جديد.	 

المس جهاز Bluetooth الذي تريد إقران هاتفك معه في القائمة.	 

في مربع الحوار المنبثق، المس إقران للتأكيد.	 

عند نجاح اإلقران، يتصل هاتفك بالجهاز.	 

Bluetooth إللغاء اإلقران من جهاز

المس  بجوار الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.	 

المس نسيان للتأكيد.	 
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Super Bluetooth
بمجرد توصيل جهازي BT أو أكثر، سيمكنك Super Bluetooth من ضبط مستوى الصوت وتوازن الصوت لكل 

جهاز BT ومعايرة مكبر صوت متصل لمزامنة الصوت بشكل أفضل مع الفيديو على هاتفك الذكي.
للحصول على تجربة استماع أفضل، نقترح أن يتصل جهازك بما يصل إلى أربعة أجهزة صوتية في وقت واحد.

إضافة جهاز  يمكن  المتصل.   Bluetooth مكبر صوت  فيها  يتغير  مرة  كل  في  المعايرة  تذكير   سيظهر 
Bluetooth ثالث أو رابع فقط إذا كنت متصالً بشبكة Wi-Fi بسرعة 5جيجاهرتز.

بطاقة SIM وشبكة الهاتف المحمول 413

)1( SIM إعدادات بطاقة

المس لالختيار بين بطاقة SIM 1 أو بطاقة SIM 2 لالتصال بالشبكة وإجراء االتصاالت وإرسال الرسائل النصية 
القصيرة.

استخدام البيانات

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف وبداخله بطاقة SIM الخاصة بك، فسيقوم تلقائًيا بتهيئة خدمة الشبكة: 2G، أو 
 .5G 4 أوG 3، أوG

موفر البيانات

بتمكين موفر البيانات، يمكنك تقليل استخدام البيانات عن طريق منع بعض التطبيقات من إرسال البيانات أو استقبالها 
في الخلفية.

بيانات الهاتف المحمول

إذا لم تكن الشبكة متصلة، فيمكنك تشغيل  في بيانات الهاتف المحمول.

إذا لم تكن بحاجة إلى نقل البيانات على شبكات الهاتف المحمول، فقم بإيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول لتجنب تكبد 
رسوم كبيرة الستخدام البيانات على شبكات المحمول المحلية، خاصة إذا لم تكن لديك اتفاقية بيانات الهاتف المحمول.

 يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة االتصاالت بشكل مختلف.

بطاقة SIM المزدوجة فقط.  )1(
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وضع الطائرة

 Wi-Fi ذلك  في  بما  متزامن  بشكل  الالسلكية  االتصاالت  جميع  لتعطيل  الطائرة   وضع  بتشغيل   قم 
وBluetooth، وغير ذلك. 

نقطة االتصال والربط

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف عبر Wi-Fi وBluetooth وUSB والربط عبر Ethernet أو استخدامه كنقطة 
اتصال هواتف محمولة، انتقل إلى اإلعدادات < بطاقة SIM وشبكة الهاتف المحمول < نقطة االتصال والربط لتفعيل 

هذه الوظائف.

إلعادة تسمية أو تأمين الشبكة الالسلكية من الهاتف الخاصة بك

عند تنشيط نقطة اتصال الهاتف المحمول، يمكنك إعادة تسمية شبكة )Wi-Fi  )SSID الخاصة بالهاتف وتأمين شبكة 
.Wi-Fi

المس اإلعدادات < بطاقة SIM وشبكة الهاتف المحمول < نقطة االتصال والربط < نقطة اتصال الهاتف المحمول.	 

المس اسم نقطة االتصال إلعادة تسمية SSID للشبكة أو ضبط أمان شبكتك.	 

المس موافق.	 

 قد يترتب على استخدام الوظائف أعله فرض رسوم إضافية للشبكة من ِقبل مشغل الشبكة. كما يمكن أيًضا 
فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.

وضع DNS الخاص

المس لتحديد وضع DNS الخاص.

األجهزة المتصلة 414

)VPN( الشبكة الخاصة الظاهرية

الشبكات الظاهرية الخاصة )VPN( من االتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة.  تمكنك 
يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات األخرى حتى يتمكن 
مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند االتصال بشبكة السلكية.
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إلضافة شبكة ظاهرية خاصة

 	. المس اإلعدادات < األجهزة المتصلة < VPN ثم المس 

 	.VPN من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات

المس حفظ.	 

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

 قبل إضافة VPN، عليك ضبط قفل الشاشة لهاتفك.

االتصال بشبكة VPN أو فصلها

لالتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

 	.VPN > المس اإلعدادات < األجهزة المتصلة

شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس VPN التي تريد االتصال بها.	 

من مربع الحوار الذي يفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس اتصال.	 

:VPN لقطع االتصال من

المس VPN التي تريد قطع االتصال منها. في مربع الحوار الذي يفتح، المس قطع اتصال.	 

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

 	.VPN > المس اإلعدادات < األجهزة المتصلة

شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس أيقونة  بجوار شبكة VPN التي تريد تحريرها.	 

بعد التحرير، المس حفظ.	 

:VPN لحذف

المس الرمز  بجوار الشبكة الظاهرية الخاصة المحددة ثم المس نسيان لحذفها.	 

 NFC

.NFC قم بتشغيل  لتمكين

تتيح لك الوظيفة تبادل البيانات عندما يلمس الهاتف جهاًزا آخر.
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البث

التلفزيونية  البرامج  مثل  المحتوى  وعرض  بك  الخاص  التلفزيون  على  جهازك  شاشة  لعرض  البث  استخدام  يمكنك 
واألفالم والصور واأللعاب ومواقع الويب من التطبيقات المدعومة.

USB
باستخدام كابل USB، يمكنك شحن الجهاز، أو نقل الملفات أو الصور )MTP/PTP( بين الهاتف والكمبيوتر.

لتوصيل هاتفك بالكمبيوتر

استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. سوف تحصل على إخطار بأنه 	 
.USB تم التوصيل بـ

 	 USB > افتح لوحة اإلخطار واختر الطريقة التي تريدها لنقل الملفات أو المس اإلعدادات < األجهزة المتصلة
لالختيار. باختيار الوضع االفتراضي، يكون شحن هذا الجهاز هو المحدد. 

إصدار  أو   Windows Media Player 11( التشغيل  برنامج  تثبيت  من  تأكد   ،MTP استخدام   قبل 
أحدث(. 

الطباعة

المس الطباعة لتنشيط خدمات الطباعة. يمكنك تحديد خدمة الطباعة االفتراضية.

)1(Chromebook

في حالة ربط هاتفك بجهاز Chromebook، فيمكنك إرسال رسائل نصية من الكمبيوتر، ومشاركة اتصال اإلنترنت 
الخاص بالهاتف وتسهيل إلغاء التأمين وغير ذلك.

المس  للوصول إلى المزيد من اإلعدادات.

المشاركة مع األجهزة القريبة

قم بتشغيل  لتنشيط هذه الوظيفة.

تتحكم إعدادات ظهور لهاتف في تحديد من يمكنه المشاركة معك أثناء فتح الشاشة.

قبل استخدام المشاركة مع األجهزة القريبة، يتعين عليك:

إنشاء حساب وتسجيل الدخول إليه.	 

تشغيل إعدادات Bluetooth والموقع.	 

تشغيل نقطة اتصال Wi-Fi مؤقتة لمشاركة الملفات.	 

تختلف الميزات حسب الجهاز.  )1(
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Android Auto

بعد إنشاء الحساب وتسجيل الدخول إليه، يمكن استخدام تطبيقات الهاتف على شاشة السيارة.

الشاشة الرئيسية وشاشة القفل 415
تتيح لك هذه القائمة تعيين تطبيقات الصفحة الرئيسية واختيار خلفيات الشاشة المفضلة وشكل السمة، وما إلى ذلك.

وضع الجيب

قم بتشغيل  وضع الجيب لمنع تنفيذ عمليات غير مقصودة على هاتفك أثناء وجوده في جيبك أو الحقيبة.

الشاشة 416

مستوى السطوع

ضبط سطوع الشاشة يدوًيا.

السطوع المالئم

قم بتشغيل  ضبط سطوع الشاشة تلقائًيا.

سطوع وضع الضوء الخافت

اضبط سطوع شاشة وضع الضوء الخافت يدوًيا.

النمط الداكن

ستصبح مساحة الشاشة الفارغة سوداء في هذا الوضع، مما يسهل النظر إلى الشاشة أو القراءة في الضوء الخافت.

الوضع المريح للعين

يتيح يتيح الوضع المريح للعين الحد من انبعاث الضوء األزرق بكفاءة وضبط درجة حرارة اللون بما يريح العينين. 
يمكنك أيًضا إنشاء جدول زمني مخصص لتشغيله.

السكون

تعيين مهلة الشاشة.
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معدل التحديث

حدد معدل التحديث.

حجم الخط

قم بالتحريك لجعل العناصر على شاشتك أصغر أو أكبر.

تدوير الشاشة تلقائًيا

تحديد تدوير الشاشة تلقائًيا أو إيقافه.

شريط الحالة ونتوء الشاشة

اإلشعارات  أيقونات  الحالة وتحديد طي  وتعيين شكل شريط  الشبكة  تشغيل/إيقاف ظهور سرعة  القائمة  لك هذه  تتيح 
وكيفية عرض النسبة المئوية لشحن البطارية.

المزيد من إعدادات العرض

الشاشة المؤقتة

المس لضبط الشاشة المؤقتة كألوان أو صور، فضاًل عن وقت بداية الشاشة المؤقتة.

تطبيقات بملء الشاشة

تتكيف معظم التطبيقات المثبتة على الهاتف تلقائًيا مع العرض بملء الشاشة بدون إعدادها يدوًيا.

وبالنسبة إلى التطبيقات التي ال تتكيف تلقائًيا مع طريقة العرض بملء الشاشة، يمكنك االنتقال إلى اإلعدادات < العرض 
< المزيد من إعدادات العرض < تطبيقات بملء الشاشة لضبطها.

الصوت واالهتزاز 417
استخدم إعدادات الصوت واالهتزاز لتكوين العديد من الجوانب الخاصة بنغمات رنين المكالمة والموسيقى وغيرها من 

إعدادات الصوت.

نغمة رنين الهاتف واالهتزاز

يمكنك تعيين نغمة رنين المكالمة الواردة أو تشغيل/إيقاف االهتزاز للمكالمات الواردة أو اختيار اهتزاز الهاتف فقط.
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تفضيالت عدم اإلزعاج

إذا كنت ترغب في عدم التعرض لإلزعاج الذي يسببه الهاتف أو نغمات رنين المعلومات أثناء العمل أو االستراحة، 
فيمكنك تعيين وضع عدم اإلزعاج. 

حّرك ألسفل مرتين على شريط الحالة للوصول إلى لوحة اإلعدادات السريعة واضغط على  لتشغيل وضع عدم 
اإلزعاج.

االهتزاز واألصوات األخرى

يمكنك ضبط نغمات لوحة الطلب وأصوات قفل الشاشة وأصوات اللمس واالهتزاز عند اللمس وتنبيهات الطوارئ.

اإلخطارات 418
في إعدادات اإلخطار، يمكنك ضبط شارات أيقونة التطبيق واإلعدادات السريعة قفل الشاشة وما إلى ذلك.

الزر واإليماءات 419

التنقل في النظام

حدد مخطط التنقل والزر المفضل )ُيستخدم مع نقل األزرار فقط(.

اإليماءات

لتعيين بعض اإليماءات لسهولة االستخدام، مثل قلب الهاتف لكتم الصوت و3 أصابع للقطة شاشة وتقسيم الشاشة، وما 
إلى ذلك.

مفتاح التشغيل

لتشغيل/إيقاف الوظائف القصيرة السريعة المتعلقة بمفتاح التشغيل إلى جانب قائمة مفتاح التشغيل.

ميزات متقدمة 4110

حماية الخصوصية

لحماية خصوصيتك، يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط نوع اإلخطارات ورسائل التذكير التي سيعرضها الهاتف، وكذلك تحديد 
ما إذا كان سيتم عرض معلومات شخصية على الهاتف أم ال.
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القفل عن ُبعد

سيضع القفل عن ُبعد هاتفك في وضع الفقد بإرسال رسالة نصية تحتوي على أمر محدد. عند التنشيط في وضع الفقد، 
سيتم قفل الهاتف وسُتظهر الشاشة زر الطلب. وسيؤدي لمس زر الطلب إلى االتصال بجهة اتصال الطوارئ الخاصة 

بك مباشرًة.

المس إعداد اآلن لضبط خيارات مثل النمط وكلمة المرور وجهات اتصال الطوارئ وما إلى ذلك.

التشغيل السريع ببصمة اإلصبع

قم بتشعغيل  لتمكين التشغيل السريع ببصمة اإلصبع. المس مستشعر بصمة اإلصبع مرتين لتشغيل لوحة البدء 
السريع. والحد األقصى لعدد التطبيقات التي يمكن تشغيلها بهذه الطريقة هو أربعة تطبيقات.

حّرك  لتبديل القائمة.	 

المس  لإلضافة.	 

المس  < تحرير < حدد التطبيق <  إلزالته.	 

وضع اللعب

في هذا الوضع، يمكنك ضبط "عدم اإلزعاج" أثناء اللعب، ومنع اللمسات العرضية، وتحسين أداء اللعبة.

وضع اليد الواحدة

تقليل المنطقة المستخدمة من الشاشة للعرض وتشغيل الهاتف بيٍد واحدة. 

يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة في لوحة اإلعدادات السريعة عن طريق لمس الرمز  .

مسجل الشاشة

يضبط دقة الفيديو والصوت.

لتنشيط مسجل الشاشة، المس الرمز  في لوحة اإلعدادات السريعة.
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مستخدمون متعددون

أو  الشخصية  المعلومات  الحفاظ على سرية  المتعددون مشاركة جهازك مع اآلخرين مع  المستخدمون  تتيح لك ميزة 
معلومات العمل.

ولتحسين الخصوصية بين المستخدمين، يتعين على كل مستخدم إعداد قفل شاشة. يمنع قفل الشاشة مستخدًما آخر من 
الوصول إلى المعلومات الموجودة في لف التعريف الخاص بمستخدم مختلف.

المدير الذكي 4111
يضمن المدير الذكي تشغيل هاتفك بأعلى كفاءة من خالل فحص استخدام البيانات تلقائًيا وتحسينه للحفاظ على مستويات 

طاقة البطارية وإدارة وحدة التخزين وتوفير الحماية ضد التهديدات.

إن تقييد التطبيقات التي تعمل تلقائًيا يمكن أن يؤدي إلى تشغيل النظام بطريقة أسرع وإطالة عمر البطارية.

ويمكنك أيًضا ضبط بعض اإلعدادات يدوًيا إلجراء المزيد من عمليات التحسين.

األمان والمقاييس الحيوية 4112

قفل الشاشة

حدد طريقة واحدة مثل التحريك أو النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور إللغاء قفل الشاشة.

بصمة اإلصبع

استخدم بصمة إصبعك إللغاء قفل الشاشة أو التطبيق.

قم بالدخول إلضافة بصمة إصبع أو تشغيل/إيقاف المزيد من الخيارات.

إلغاء القفل باستخدام الوجه

يتيح لك إلغاء القفل باستخدام الوجه إلغاء قفل الجهاز باستخدام بيانات الوجه. اضبطه وفًقا للخطوات المعروضة على 
الشاشة.

تأكد من جعل شاشة الهاتف في مستوى الوجه عند استخدام ميزة التعرف على الوجه.

مالحظة: يلزم تعيين نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور قبل استخدام مفتاح الوجه.
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القفل الذكي

يحافظ القفل الذكي على بقاء الجهاز في وضع إلغاء القفل عندما يكون آمًنا معك وعلى قفله عندما يكتشف وضعه.

قفل التطبيقات

يوفر قفل التطبيقات حماية فعالة للخصوصية من خالل قفل بعض التطبيقات باستخدام النمط أو بصمة اإلصبع. انتقل 
إلى اإلعدادات < األمان < قفل التطبيقات لتعيين طريقة القفل ووقت القفل واختيار التطبيقات التي تريد قفلها.

أخرى

يمكنك أيًضا ضبط المساعدة السريعة وقفل بطاقة SIM وتثبيت الشاشة، وما إلى ذلك.

الموقع 4113
تعيين ما إذا كنت تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى موقع الجهاز. يمكنك تعيين السماح بالوصول دائًما أو السماح فقط 

عندما يكون التطبيق قيد االستخدام.

الخصوصية 4114
لحماية الخصوصية، يمكنك الضبط على السماح لتطبيق أو منعه من الوصول إلى موقعك أو بطاقة SMS أو الهاتف، 
وما إلى ذلك. ويمكنك أيًضا اختيار ما إذا كنت تريد إظهار كلمات المرو أو اختيار األنشطة والمعلومات التي تريد أن 

.Google يحفظها

التطبيقات 4115
إجبارها على  أو  بها  الخاص  البيانات  أو إلدارة استخدام  المثبتة على هاتفك،  التطبيقات  تفاصيل حول  المس لعرض 

التوقف. 

في قائمة مدير األذونات، يمكنك منح األذونات للتطبيق، مثل السماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا أو جهات االتصال 
أو الموقع، إلخ. 

التخزين 4116
ادخل إلى اإلعدادات < التخزين للتحقق من مساحة التخزين المستخدمة وتوفير مساحة أكبر عند الحاجة.
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4117 TCL حساب
.TCL للمستخدمين خدمة إدارة ألجهزة وتطبيقات TCL يوفر حساب

الحسابات 4118
المس إلضافة وإزالة وإدارة البريد اإللكتروني الخاص بك والحسابات األخرى المدعومة. يمكنك أيًضا استخدام هذه 
اإلعدادات للتحكم في الخيارات الخاصة بكيفية إرسال جميع التطبيقات واستالمها ومزامنتها للبيانات؛ على سبيل المثال، 

إذا تم ذلك تلقائًيا، وفًقا لجدول زمني لكل تطبيق، أم ال على اإلطالق.

المس إضافة حساب إلضافة حساب للتطبيق المحدد.

الرفاهية الرقمية والرقابة األبوية 4119
في هذه القائمة، يمكنك معرفة مدة استخدامك للجهاز وكذلك مدة استخدامك لكل تطبيق. يمكنك تخصيص حد زمني 

الستخدام الهاتف حتى تنعم بنمط حياة صحي ومتوازن.

وباإلضافة إلى ذلك، يستطيع اآلباء تقييد مدة استخدام األطفال للجهاز إلدارة عادات التصفح.

4120 Google
المس لتكوين إعدادات حساب Google وإعدادات الخدمة.

إمكانية الوصول 4121
استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافة خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

النظام 4122

حول الهاتف
عرض معلومات أساسية حول الهاتف، مثل اسم الطراز ووحدة CPU والكاميرا والدقة، وما إلى ذلك.

يمكنك أيًضا االطالع على المعلومات القانونية ورقم البنية والحالة، وغيرها من المواصفات.

تحديث النظام

 .)"FOTA Upgrade إذا كنت تريد تحديث النظام، فالمس التحقق من وجود تحديثات )ارجع إلى "5 أداة
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تحديث التطبيقات

المس للتحقق و/أو تثبيت تطبيق نظام جديد.

المس  لضبط المزيد من الخيارات.

اللغات واإلدخال

المس لتكوين إعدادات كل من اللغة ولوحة المفاتيح على الشاشة واإلدخال الصوتي وسرعة المؤشر.

التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيالتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

نسخ احتياطي

خوادم  على  األخرى  التطبيقات  وبيانات  بك  الخاصة  الهاتف  إلعدادات  احتياطي  نسخ  إلجراء  بتشغيل   قم 
Google. إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن اإلعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطًيا يتم استعادتها على الهاتف 

.Google الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب

خيارات المطور

لتمكين هذه الوظيفة، انتقل إلى اإلعدادات < النظام < حول الهاتف، ثم المس رقم البنية 7 مرات. وبذلك، تصبح اآلن 
.Android خيارات المطور متوفرة. تحتوي خيارات المطور على اإلعدادات المفيدة لتطوير تطبيقات

إعادة ضبط
اضغط إلعادة ضبط جميع إعدادات الشبكة وتفضيالت التطبيقات، علًما بأنك ال تفقد بياناتك مع هذه اإلعدادات.

إذا تم تحديد إعادة ضبط بيانات المصنع، فسيتم مسح جميع البيانات المخزنة على وحدة التخزين الداخلية، ولذلك يرجى 
نسخ بياناتك احتياطًيا قبل إعادة الضبط.

اللوائح التنظيمية والسالمة
 ،CU ومرجع ،IMEIالمس لعرض معلومات المنتج، مثل طراز المنتج، واسم جهة التصنيع، وعنوان جهة التصنيع، و

ومعّرف إعالن Bluetooth، وما إلى ذلك.

برنامج تحسين تجربة المستخدم
المس لالنضمام إلى برنامج تحسين تجربة المستخدم حتى نتمكن من االستمرار في تحسين تصميم منتجاتنا وتجربة 

المستخدم بشكل عام.
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5 FOTA Upgrade أداة
استخدم أداة ترقية البرامج عبر األثير )FOTA( لتحديث برامج الهاتف. 

للوصول إلى التحديثات، من قائمة التطبيقات، المس اإلعدادات < النظام < تحديث النظام. قم بتشغيل اتصال البيانات 
أو Wi-Fi قبل بدء البحث عن التحديثات. 

عند تشغيل Wi-Fi، يستطيع النظام اكتشاف إذا ما كان هناك إصدار جديد من البرامج الثابتة متوفًرا، وإذا كان األمر 
كذلك، يبدأ في تنزيله تلقائًيا. بمجرد االنتهاء، سيعطيك مربع حوار منبثق خيار تحديث هاتفك اآلن أو في وقت الحق.

إذا تم إيقاف تشغيل خيار اإلعدادات < النظام < تحديث النظام <  < تحديث اإلعدادات < التنزيل تلقائًيا، فسيسألك 
مربع حوار منبثق عما إذا كنت تريد تنزيل إصدار جديد من البرنامج الثابت الذي اكتشفه الهاتف أو إذا ما كنت ترغب 

في تجاهله.

إذا كان لديك اتصال شبكة للهاتف المحمول فقط، فستتلقى إشعاًرا سيظهر في شريط الحالة فقط.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، ال تقم بتغيير موقع التخزين االفتراضي لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم 
التحديث الصحيحة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها 6
قبل االتصال بمركز الخدمة، إليك فيما يلي بعض اإلرشادات التي تساعدك في استكشاف أخطاء جهازك وإصالحها:

للتشغيل األمثل، قم بشحن البطارية بالكامل.	 
لتحسين أداء هاتفك، قم بإزالة الملفات أو التطبيقات غير الضرورية من هاتفك.	 
قم بتحديث برامج هاتفك من خالل اإلعدادات < النظام < تحديثات النظام.	 
أعد ضبط هاتفك من خالل اإلعدادات < النظام < إعادة الضبط < إعادة ضبط بيانات المصنع. منهج آخر يقضي 	 

بخفض مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في آن واحد حين يكون هاتفك مغلًقا. حرر مفتاح التشغيل عندما 
يهتز الجهاز، ثم حدد Wipe data / إعادة ضبط المصنع < إعادة ضبط بيانات المصنع إلعادة التعيين. سوف 
تفقد جميع بيانات هاتفك إلى األبد. وننصحك بشدة بإجراء النسخ االحتياطي التام لبيانات هاتفك قبل إعادة التعيين.

وقم بالفحوصات التالية:

هاتفي متوقف أو ال يمكن تشغيله
عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة 20 دقيقة على األقل لضمان توفر الحد األدنى من طاقة البطارية المطلوبة. 	 

ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، فاضغط باستمرار 	 

على مفتاح التشغيل إلعادة الضبط. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكالت غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد 
تنتج عن استخدام ملفات تابعة لتطبيقات جهات خارجية.

إذا لم تنجح أي طريقة منهما، فقم بإعادة ضبط هاتفك باستخدام مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت بالضغط 	 
عليهما مًعا. حرر مفتاح التشغيل عندما يهتز الجهاز، ثم حدد Wipe data / إعادة ضبط المصنع < إعادة ضبط 

بيانات المصنع إلعادة التعيين. 

هاتفي ال يستجيب لألوامر منذ بضع دقائق
إذا لم يستجب الهاتف، فأوقف تشغيله بالضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتوقف عن التشغيل ثم أعد تشغيله 	 

مرة أخرى.
وإذا استمرت المشكلة، فأعد تعيين الهاتف.	 

يتم إيقاف تشغيل هاتفي تلقائًيا
تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ضغط مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة فتح قفل 	 

الشاشة.
تأكد من مستوى شحن البطارية.	 
ث البرنامج.	  وإذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الهاتف أو َحدِّ
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ال يمكن شحن هاتفي بشكل سليم
تأكد من استخدامك لشاحن TCL الصحيح الذي تم تزويده مع الهاتف.	 
تأكد من عدم نفاد شحن بطاريتك تماًما؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي 20 دقيقة 	 

لعرض مؤشر شحن البطارية على الشاشة.
إلى 40 درجة مئوية 	  فهرنهايت(  تم في ظروف طبيعية من درجة 0 مئوية )32 درجة  قد  الشحن  أن  تأكد من 

)104 درجات فهرنهايت(.
عند التواجد خارج البالد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.	 

ال يمكن لهاتفي االتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" )ال توجد خدمة(
حاول التوصيل بالشبكة عن طريق االنتقال إلى موقع فعلي آخر.	 
تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.	 
 	.SIM تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صالحية بطاقة
حاول االتصال في وقت الحق إذا زاد التحميل على الشبكة.	 

ال يمكن لهاتفي االتصال باإلنترنت
 	.SIM تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى اإلنترنت على بطاقة
افحص إعدادات االتصال باإلنترنت على هاتفك.	 
تأكد من وجودك في مكان تغطيه الشبكة.	 
جرب االتصال في وقت الحق أو مكان آخر.	 

بطاقة SIM غير صالحة
تأكد من تركيب بطاقة SIM بشكل صحيح.	 
تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة.	 
تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.	 

ال يمكن لهاتفي إجراء مكالمات صادرة

 	. تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس 
بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.	 
تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.	 
تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة )الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك(.	 
تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.	 
تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.	 
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ال يمكن لهاتفي استالم مكالمات واردة
تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات )تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها(.	 
تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة )الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك(.	 
تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.	 
تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.	 
تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.	 

اسم/رقم المتصل ال يظهر عند تلقي المكالمات
تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.	 
ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.	 

ال يمكنني العثور على جهات االتصال لدي
تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.	 
تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.	 

جودة صوت المكالمات رديئة
اضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة بالضغط على مفتاح مستوى الصوت.	 
تحقق من قوة الشبكة. انتقل إلى موقع به إشارة أقوى.	 
تأكد من نظافة وحدة االستقبال والموصل والسماعة بهاتفك.	 

ال أستطيع استخدام المزايا الموضحة في الدليل
راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.	 
 	.TCL تأكد من أن هذه الخاصية ال تتطلب وجود أحد ملحقات

عند تحديد أحد األرقام من جهات االتصال لدي، ال يمكن طلب هذا الرقم
تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في جهات االتصال الخاصة بك.	 
تأكد من تحديد رمز البلد عند االتصال برقم دولي.	 

ال يمكنني إضافة جهة اتصال
تأكد من أن جهات اتصال بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض جهات االتصال أو احفظ جهات االتصال في 	 

الهاتف.

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي
اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.	 
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ال يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي
تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في ''رقم البريد الصوتي''.	 
أعد المحاولة الحًقا إذا كانت الشبكة مشغولة.	 

MMS يتعذر علي إرسال واستقبال رسائل
تحقق من وحدة تخزين الهاتف، فقد تكون ممتلئة.	 
 	.MMS اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وإعدادات
تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.	 
قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها. أعد المحاولة الحًقا.	 

SIM الخاص ببطاقة PIN تم قفل رمز
اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK )مفتاح إلغاء الحظر الشخصي(.	 

ال أستطيع توصيل هاتفي بالكمبيوتر الخاص بي
تحقق للتأكد من أن منفذ USB ليس مكسوراً. إذا لم يكن يعمل، فجرب منفذ USB آخر في حاسوبك.	 
تأكد من أن برامج تشغيل USB مثبتة بشكل صحيح.	 
إذا كنت تستخدم حاسوب Windows، فتأكد من أنه يدعم وضع MTP. إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Mac، فتأكد 	 

.www.android.com/filetransfer/ من Android File Transfer من تثبيت ملف نقل

ال أستطيع تنزيل ملفات جديدة
تأكد من توفر مساحة تخزين كافية بالهاتف لتنفيذ تنزيلك.	 
حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.	 
راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.	 

Bluetooth ال يمكن لآلخرين اكتشاف هاتفي عبر
تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك المحمول مرئي بالنسبة للمستخدمين اآلخرين.	 
 	.Bluetooth تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف

ُتستنزف البطارية بسرعة فائقة
تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل )على األقل 150 دقيقة(.	 
بعد الشحن الجزئي، قد ال يكون مؤشر البطارية دقيًقا. انتظر لمدة 20 دقيقة على األقل بعد فصل الشاحن للحصول 	 

على إشارة دقيقة.
اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة.	 
قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد اإللكتروني تلقائًيا إلى أطول فترة ممكنة.	 
قم بتحديث األخبار ومعلومات الطقس يدوًيا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائًيا.	 
اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا لم تتم استخدامها لفترة زمنية طويلة.	 
قم بإيقاف تشغيل Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( في حالة عدم االستخدام.	 
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تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد إجراء مكالمات طويلة، أو تشغيل األلعاب، أو تصفح اإلنترنت، أو تشغيل 
التطبيقات المعقدة األخرى

تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية )CPU( للبيانات الزائدة. سيؤدي إنهاء اإلجراءات 	 
أعاله إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.

Google بعد إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع، ال أستطيع استخدام هاتفي دون إدخال بيانات اعتماد حساب
بعد إجراء إعادة التعيين، يجب عليك إدخال بيانات اعتماد حساب Google األصلية التي تم استخدامها على هذا 	 

الهاتف.
 	.Google الخاص بك، فُيرجى إكمال إجراءات استعادة حساب Google إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب
إذا كنت ما زلت غير قادر على الدخول لهاتفك، فُيرجى التوجه إلى مركز اإلصالح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم 	 

اعتبار ذلك ضمن حاالت الضمان.

لقد نسيت بعض كلمات المرور/الرموز/المفاتيح على الهاتف
نفذ إعادة ضبط بيانات المصنع.	 
إذا كنت ما زلت غير قادر على الدخول لهاتفك، فُيرجى التوجه إلى مركز اإلصالح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم 	 

اعتبار ذلك ضمن حاالت الضمان.
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المواصفات 7
النظام األساسي: 

	 Qualcomm® Snapdragon™ SM6115

نظام التشغيل: 
	 TCL UI ،Android 11

الذاكرة: 
ذاكرة قراءة فقط سعة 128 جيجابايت + ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت	 

األبعاد )الطول x العرض x السمك(: 
166،2 × 76،9 × 9،1 مم	 

الوزن: 
199 جم	 

الشاشة: 
شاشة تعمل باللمس بفتحة مقاس 6،67 بوصة بدقة شاشة 1080×2400 بكسل	 

الشبكة:
	 GSM 850/900/1800/1900
	 UMTS B1/2/5/8
B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 :LTE)2535~2655 ميجاهرتز( 	

 :)GPS( نظام تحديد المواقع العالمي
	 GLONASS/BeiDou/Galileo/)A-GPS مع( GPS

االتصال:
	 Bluetooth 5.1
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2،4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز 	

موصل صوت 3،5 ملم	 
	 C من النوع USB 2.0

الكاميرا:
الكاميرا الخلفية: 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل شديدة االتساع + 2 ميجابكسل FF ماكرو + عمق 2 ميجابكسل	 
الكاميرا األمامية: 16 ميجابكسل	 
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تنسيقات الصوت والفيديو المدعومة: 
 	AMR-  ،AMR-NB  ،enhanced AAC+ ،AAC+ ،AAC LC( Android لنظام  االفتراضي  النطاق 

)PCM/WAVE ،Vorbis ،MIDI ،MP3 ،FLAC ،WB
	 Xvid ،H.263 ،MPEG-4 ،VP9 ،MPEG-2 ،H.264 ،HEVC

البطارية )1(: 
القدرة: 5000 مللي أمبير في الساعة	 

فتحة التوسعة:
 	microSD™ بطاقة ذاكرة

)توفر بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت(  

المستشعرات:
 	G المستشعر
مستشعر اإلضاءة	 
مستشعر القرب	 
بوصلة إلكترونية	 
 	Gyro

مالحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

يمثل استخدام  قد  لذا  التأهيل،  تلبية معايير  الصارمة من أجل  السالمة  للعديد من فحوصات  البطارية األصلية  خضعت   )1(

بطاريات غير األصلية أمًرا خطيًرا.
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الملحقات 8
الملحقات القياسية

الشاحن	 

 	USBكابل

هيكل نصف شفاف	 

 	SIM دبوس بطاقة

دليل البدء السريع	 

مطوية معلومات سالمة المنتج 	 

تعتمد الملحقات على البلدان.	  
استخدم فقط بطاريات وشواحن وملحقات TCL المرفقة مع الجهاز.	 
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التراخيص 9
شعار microSD هو عالمة تجارية.

 Bluetooth SIG, Inc. وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth® العالمة التجارية لكلمة
 TCL Communication Ltd. شركة  جانب  من  العالمات  لهذه  استخدام  أي  ويخضع 
والشركات التابعة لها لتصريح. كما أن العالمات التجارية هي أسماء تجارية ُكل حسب الشركة 

المالكة لها.
D054292 هو TCL T774H للطراز Bluetooth معرف إعالن

.Wi-Fi عالمة اعتماد لتحالف Wi-Fi يعد شعار
يمكن تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول األوروبية.

إن نطاق التردد البالغ 5150-5350 ميجاهرتز مقصور على االستخدام في األماكن الداخلية فقط للدول التالية:

BEBGCZDKDEEEIEELESFRHRIT

CYLVLTLUHUMTNLATPLPTROSI

SKFISENOISLICHTRUK )NI(

 Googleو  Android وشعار   Androidو  Google وشعار   Google من  كل  يعد 
 Google Playو  YouTubeو  Gmail TMو  Google MapsTMو  Search TM

.Google Inc. عالمات تجارية لصالح شركة HangoutsTMو Store

تتم إعادة إنتاج برامج Android اآللية أو تعديلها من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما ُتستخدم 
بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License )سيظهر النص 

عندما تقوم بلمس Google legal في اإلعدادات < النظام < حول الهاتف < معلومات قانونية( )1(. 

 msdosfsو  mtd  )http://opensource.org/( المصدر  مفتوحة  البرامج  يستخدم  منتج  بشراء  قمت   لقد 
بموجب  المرخصة  المصدر  مفتوحة  البرامج  من  وغيرها  البرمجية  التعليمات  في   initrdو  netfilter/iptablesو

.Apache Licenseو GNU General Public License الترخيص

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خالل فترة ثالث سنوات من توزيع المنتج من 
.TCL Communication Ltd. شركة

قد ال يتوفر لجميع البلدان.  )1(
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 .https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/ من  المصدر  البرمجية  التعليمات  تنزيل  يمكنك 
يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاًنا من اإلنترنت.

النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية ُيعد مقصوًرا  بموجب هذا المستند، نود اإلشارة إلى أن ضمان المستخدم 
على االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية/سويسرا فقط.

إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق االتحاد 
تعويض جهة  في  أو حق  أو ضمان  أية مسؤولية  تنتهي صالحية  األوروبية/سويسرا،  االقتصادية  األوروبي/المنطقة 

ردي الخدمة لها بشأن المنتج )بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية(. التصنيع وموِّ



لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، تفضل بزيارة tcl.com وتنزيل دليل المستخدم كاماًل. سيوفر لك موقع الويب أيًضا 
إجابات لألسئلة الشائعة.


