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البدء في الشروع

يُستخدم؟ ولماذا يعني ماذا-  ™Android نظام
أداء Android بنظام تعمل لأجهزة يمكن. Android نظام على Sony من ™Xperia هاتف يعمل
المثال، سبيل على. لاحتياجاتك وفقًا تخصيصه ويمكنك كمبيوتر جهاز مثل الوظائف نفس من العديد
Google في ويمكنك،. الوظائف لتحسين الحالية التطبيقات تعزيز أو وحذفها، التطبيقات إضافة يمكنك

Play™، يمكنك كما. مستمر بشكل متنامية مجموعة بين من والألعاب التطبيقات من واسع نطاق إنزال
ومع الأخرى التطبيقات مع ™Android بنظام يعمل الذي جهازك على الموجودة التطبيقات دمج كذلك

احتياطيًا، الأرقام/الأسماء نسخ يمكنك المثال، سبيل فعلى. تستخدمها التي الإنترنت على خدماتك
مواعيدك، وتتبع واحد، مكان من المختلفة الإلكتروني بريدك وحسابات تقويماتك إلى والوصول
.الاجتماعية الشبكات في والمشاركة

ودعم جديد برنامج إصدار توفر حالة وفي. مستمر بشكل ™Android بنظام تعمل التي الأجهزة تتطور
.التحسينات وأحدث جديدة ميزات على للحصول جهازك تحديث يمكنك الجديد، البرنامج لهذا جهازك

ً ™Android بنظام يعمل الذي جهازك يكون من القصوى الاستفادة ولتحقيق. ™Google بخدمات مسبقًا محملا
بتشغيل قيامك عند به الدخول تسجل وأن ™Google حساب تمتلك أن يجب تزويدها، يتم ™Google خدمات أي

في الموجودة الميزات من الكثير على للحصول الإنترنت إلى وصول لامتلاك كذلك بحاجة وأنت. مرة لأول جهازك
Android™.

.الأجهزة جميع مع للبرامج الجديدة الإصدارات تتوافق لا قد

عامة نظرة

القرب مستشعر1

الرأس سماعة موصل منفذ2

الأذن سماعة3

للكاميرا الأمامية العدسة4

للإشعار LED مصباح5

التشغيل مفتاح6

تصغير/تكبير مفتاح/الصوت مستوى مفتاح7

الكاميرا مفتاح8

البحث مفتاح9
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الميكروفون10

العودة مفتاح11

الرئيسية الشاشة مفتاح12

القائمة مفتاح13

اللمسية الشاشة14

™HDMI منفذ15

USB كبل/للشاحن Mini USB منفذ16

العلوي الغطاء17

الكاميرا عدسة18

الكاميرا في LED مصباح19

السماعة20
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تركيب

العلوي الغطاء إزالة كيفية

.الجهاز من العلوي الجزء على من الغطاء اسحب الابهام، إصبعي باستخدام•

SIM وبطاقة الذاكرة بطاقة إدخال كيفية

على فتحتها في الذاكرة بطاقة أدخل ثم للجهاز، الخلفي الغطاء وأزل جهازك تشغيل أوقف1
.لأسفل متجهة الذهبية الموصّلات مع الأيسر، الجانب

.ميكرو SIM بطاقة حامل اسحب العلوي، الأيمن الجانب على2
.الأسفل نحو مواجهة الذهبية الموصّلات تكون بحيث ميكرو SIM بطاقة أدخل3
.أخرى مرة الجهاز في ميكرو SIM بطاقة مثبت أدخل4

.الأسواق كل في الشراء عند ذاكرة بطاقة تضمين يتم لا ربما
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SIM ميكرو بطاقة إزالة كيفية

.ميكرو SIM بطاقة مثبت اسحب ثم العلوي، العطاء وإخراج الجهاز تشغيل بإيقاف قم1
.micro SIM بطاقة مثبت بتدوير قم2
.المثبت من ميكرو SIM بطاقة بإخراج قم3
.micro SIM بطاقة مثبت بتدوير قم4
.أخرى مرة الجهاز في ميكرو SIM بطاقة مثبت أدخل5

الذاكرة بطاقة لإزالة

بطاقة فصل>  التخزين>  الإعدادات من الذاكرة بطاقة تحميل إلغاء أو الجهاز تشغيل بإلغاء قم•
SD.
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العلوي الغطاء تثبيت كيفية

.الفتحات في بتثبيته قم ثم الجهاز، من العلوي الخلفي الجانب على العلوي الغطاء ضع1
.الصحيح مكانه في الغطاء قفل عند صوتًا تسمع. لأسفل العلوي الغطاء اسحب2

وإيقافه الجهاز تشغيل

الجهاز تشغيل كيفية

.مرة لأول الجهاز تشغيل قبل الأقل على دقيقة 30 لمدة البطارية شحن من تأكد

.الجهاز يهتز حتى  الطاقة مفتاح على الاستمرار مع لأسفل اضغط1
.الشاشة لتنشيط  التشغيل مفتاح على وجيزة لفترة فاضغط لديك، الشاشة اعتمت إذا2
.لأسفل  اسحب أو لأعلى  اسحب الشاشة، قفل لإلغاء3
.موافق حدد ثم طلبه، حال في SIM ببطاقة الخاص PIN رمز أدخل4
.الجهاز تشغيل يبدأ حتى لبرهة انتظر5

أي لتصحيح. الإعدادات قائمة من لاحقًا تغييره يمكنك لا لكن مبدئيًا، SIM لبطاقة PIN برمز الشبكة مشغّل يزودك
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،SIM لبطاقة PIN رقم إدخال أثناء حدث خطأ

الجهاز تشغيل إيقاف كيفية
.الخيارات قائمة تفتح حتى  الطاقة مفتاح على الاستمرار مع لأسفل اضغط1
.التشغيل إيقاف فوق سريعًا نقرًا انقر الخيارات، قائمة في2
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر3

.الجهاز تشغيل لإيقاف الوقت بعض الأمر يستغرق قد
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إجباريًا الجهاز تشغيل لإيقاف
.ثوان 10 لمدة  الطاقة ومفتاح الصوت رفع مفتاح من كل على الاستمرار مع اضغط1
.تلقائيًا الجهاز ينطفئ. المفاتيح بتحرير قم مرات، ثلاث الجهاز اهتزاز بعد2

الشاشة قفل
طاقة على للحفاظ الشاشة إعتام يتم محددة، زمنية لفترة الخمول وضع في وتركه الجهاز تشغيل عند

اللمس شاشة على فيها المرغوب غير الإجراءات تنفيذ الشاشة قفل يمنع. تلقائيًا القفل ويتم البطارية
.الصوتية المسارات وتشغيل الصور التقاط بإمكانك يزال لا القفل، شاشة في. هاتفك استخدام عدم أثناء

الشاشة تنشيط كيفية
. التشغيل مفتاح على قصيرة لفترة اضغط•

الشاشة قفل إلغاء كيفية

.لأسفل  اسحب أو لأعلى  اسحب•

يدويًا الشاشة قفل كيفية
.الطاقة مفتاح على وجيزة لفترة اضغط نشطة، الشاشة تكون عندما•

الإعداد دليل
إدخال في ومساعدتك الأساسية الوظائف لشرح إعداد معالج فتح يتم الأولى، للمرة جهازك تشغيل عند

الوصول أيضًا ويمكنك. الخاصة احتياجاتك حسب الجهاز لتهيئة جيدًا وقتًا هذا ويعتبر. الضرورية الإعدادات
.الإعدادات قائمة من لاحقًا الإعداد دليل إلى

يدويًا الإعداد دليل إلى الوصول كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الإعداد دليل>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2

والخدمات الحسابات
إمكانية على للحصول جهازك من الإنترنت عبر بك الخاصة الخدمة حسابات إلى الدخول بتسجيل قم

وادمجها ™Google حسابات من الأرقام/الأسماء اجمع المثال، سبيل فعلى. السير أثناء السهلة الوصول
الفورية الخدمات في الاشتراك يمكنك. واحد مكان في شيء كل لديك يتوفر بحيث الأرقام؛/الأسماء في

.كذلك وكمبيوتر جهاز خلال من الشبكة على الجديدة

™Google حساب
جهاز باستخدام والخدمات التطبيقات من مجموعة استخدام نحو الأساس ™Google حساب وجود يعتبر

Android حساب إلى تحتاج. بك الخاص Google™، تطبيق لاستخدام المثال، سبيل على Gmail™ في
مع جهازك على التقويم تطبيق ومزامنة ™Google Talk باستخدام الأصدقاء مع والدردشة جهازك

Google Calendar™ .حساب إلى أيضًا تحتاج Google™ والموسيقى والألعاب التطبيقات لتنزيل
.™Google Play من والكتب والأفلام

®Microsoft® Exchange ActiveSync حساب

وبهذه. بشركتك الخاص ®Microsoft® Exchange ActiveSync حساب مع جهازك بمزامنة قم
جميع في بعملك الخاصة التقويم وأحداث الأرقام،/والأسماء إلكتروني، ببريد الاحتفاظ يمكنك الطريقة،
.الأوقات
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™Facebook حساب
Facebook™ العالم حول والزملاء والأسرة الأصدقاء مع بتوصيلك تقوم اجتماعية شبكية خدمة هي.

.مكان أي من اتصال على تظل أن يمكنك حتى جهازك على ليعمل Facebook حساب بإعداد قم
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جهازك على التعرّف

المفاتيح استخدام

الحالي التطبيق أو الشاشة في المتوفرة الخيارات لائحة فتح•القائمة

الشاشة
الرئيسية

شاشة أو تطبيق أي من الرئيسية الشاشة إلى انتقل•
مؤخرًا المستخدمة التطبيقات أكثر يعرض إطار لفتح الاستمرار مع اضغط•

السابقة الشاشة إلى رجوع•عودة
لوحة أو الخيارات، قائمة أو الحوار، مربع أو الشاشة، على المعروضة الأرقام مفاتيح لوحة إغلاق•

الإشعارات

Google™ Search خدمة إلى اختصار•البحث

البطارية
.مضمنة بطارية به جهازك إن

البطارية شحن
البطارية أيقونة ظهور قبل دقائق بضع الأمر يستغرق قد. الجهاز شراء عند جزئيًا مشحونة البطارية تكون

يزال لا. شاحن أو USB منفذ مثل طاقة بمصدر الشاحن كبل بتوصيل قيامك عند الشاشة على 
طوال المثال، سبيل على طويلة، زمنية لفترة الجهاز شحن يؤدي لا. شحنه أثناء جهازك استعمال بإمكانك
.الجهاز أو البطارية تلف إلى الليل،

ً الشحن تفريغ في البطارية ستبدأ توصيل عند معينة فترة بعد أخرى مرة تشحن ثم بالكامل شحنها بعد قليلا
100 دون الشحن مستوى عرض الشحن حالة عن ينتج وقد الافتراضي البطارية عمر لتمديد ذلك يتم. الشاحن
.بالمائة
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الجهاز شحن كيفية

.الطاقة بمأخذ الشاحن صل1
).كمبيوتر في USB بمنفذ أو (بالشاحن USB كبل طرفي أحد بتوصيل قم2
USB رمز يكون بحيث جهازك، في micro USB بمنفذ الكبل من الآخر الطرف بتوصيل قم3

.الشحن بدء عند البطارية بحالة الخاص LED مؤشر يضيء. لأعلى متجهًا
بشكلٍ مشحونًا الجهاز يكون الأخضر، باللون البطارية بحالة الخاص LED مؤشر إضاءة حالة في4

عدم من تأكد. مستقيم بشكل الخارج نحو سحبه خلال من الجهاز عن USB كبل افصل. كامل
.الجهاز من الكبل إزالة عند الموصل ثني

كبل بتوصيل قيامك بعد LED مؤشر إضاءة قبل دقائق عدة تستغرق فقد تمامًا، مشحونة غير البطارية كانت إذا
.الطاقة إمداد بمصدر الشاحن

للبطارية LED مصباح حالة

بالكامل مشحونة البطاريةأخضر

.منخفض البطارية شحن مستوىأحمر

وممتلئ منخفض بين ما الشحن مستوى. شحن حالة في البطاريةبرتقالي

البطارية شحن مستوى من للتحقق
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر البطارية شحن مستوى>  الحالة>  الهاتف حول>  إعدادات عن ابحث2

البطارية أداء تحسين
:البطارية أداء تحسين في التالية النصائح تساهم

.البطارية صلاحية مدة في هذا يؤثر لم. كثيرًا جهازك شحن•
الإنترنت، استخدام عدم حالة وفي. الطاقة من كبير قدر استهلاك إلى الإنترنت من بيانات تنزيل يؤدي•

هذا يمنع لا. النقال الهاتف شبكات عبر البيانات اتصالات جميع تعطيل طريق عن الطاقة توفير يمكنك
.الأخرى اللاسلكية الشبكات عبر البيانات إرسال من جهازك الإعداد

ويمكنك. الميزات لتلك بحاجة تكون لا عندما® Wi-Fiو Bluetooth™و GPS خدمة تشغيل بإيقاف قم•
إلى السريعة للإعدادات الرسومية الواجهة إضافة طريق عن أكبر بسهولة وإيقافها الخدمات تلك تشغيل
.3G تشغيل إيقاف إلى بحاجة لست أنت. الرئيسية الشاشة

.نشطة غير الشاشة تكون عندما البطاية استهلاك لخفض الممتد الانتظار وضع إعداد استخدم•
)الأرقام/والأسماء والتقويم، الإلكتروني، بريدك مزامنة في تستخدم التي (المزامنة تطبيقات اضبط•

الفاصلة الزمنية الفترات بزيادة قم ولكن تلقائيًا المزامنة إجراء أيضًا بإمكانك. يدويًا المزامنة لإجراء
.للمزامنة

تستهلك. الطاقة معظم تستهلك التطبيقات أي لمعرفة الجهاز في البطارية استهلاك قائمة افحص•
.YouTube ™مثل والموسيقى، الفيديو مقاطع دفق تطبيقات استخدام عند الطاقة من المزيد البطارية

.كذلك الطاقة بعض Google Play ™من إنزالها يتم التي التطبيقات بعض تستهلك قد
.باستخدامها تقوم لا التي التطبيقات وأخرج أغلق•
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.الشاشة عرض سطوع مستوى بخفض قم•
.شبكة تغطية بها يتوفر لا منطقة في كنت إذا الطائرة وضع إعداد تنشيط أو جهازك تشغيل بإيقاف قم•

.الهاتف طاقة استهلاك في زيادة إلى يؤدي مما المتاحة الشبكات عن المتكرر بالبحث جهازك سيقوم وإلا
بعد عن التحدث أجهزة تتطلب. الموسيقى إلى للاستماع Sony من أصلية بعد عن تحدث عدة استخدم•

.الجهاز صوت مكبرات من أقل بطارية طاقة
توصيل فيه يتم الذي الوقت إلى الانتظار زمن يشير. ممكنا ذلك كان كلما الانتظار وضع في جهازك إبقاء•

.استخدامه يجري ولا بالشبكة جهازك
.مباشرة خلفية أي بتعطيل قم•

البطارية استخدام قائمة إلى الوصول كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
تستهلك التي المثبتة التطبيقات على للاطلاع البطارية>  الطاقة إدارة>  إعدادات فوق وانقر ابحث2

.البطارية طاقة معظم

الرئيسية الشاشة إلى البيانات لنقل الرسومية الواجهة لإضافة
.بك الخاص الرئيسية الشاشة في خالية مساحة فوق الاستمرار مع اضغط1
.الأدوات>  رسومية واجهات فوق سريعًا نقرًا انقر2
للشاشة خالية منطقة إلى اسحبه ثم ،النقال شبكة بيانات واجهة عنصر على الاستمرار مع اضغط3

.لديك الرئيسية

الرئيسية شاشتك إلى السريعة للإعدادات الرسومية الواجهة إضافة كيفية
.بك الخاص الرئيسية الشاشة في خالية مساحة فوق الاستمرار مع اضغط1
.الأدوات>  .ر الواجهات فوق سريعًا نقرًا انقر2
من خالية منطقة إلى اسحبه ثم ،سريعة إعدادات واجهة عنصر على الاستمرار مع اضغط3

.الرئيسية الشاشة

الممتد الانتظار وضع مع البطارية استهلاك تقليل
ً تدوم البطارية لجعل الممتد الانتظار وضع استخدم ®Wi-Fi اتصال إيقاف يتم الطاقة، لتوفير. طويلا
بإمكانك يزال لا. الانتظار وضع في الجهاز يكون عندما مؤقتًا المستخدمة غير والتطبيقات البيانات وحركة
مرة نشطة الشاشة كون بمجرد. المتعددة الوسائط ورسائل النصية والرسائل الهاتفية المكالمات استلام
.مؤقتًا إيقافها تم التي الوظائف جميع استئناف ويتم الانتظار وضع هاتفك يخرج أخرى،

الممتد الانتظار وضع تنشيط كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.الطاقة إدارة>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تنشيط فوق انقر ثم ،الممتد الانتظار وضع الاختيار مربع حدد3

الممتد الانتظار وضع تعطيل كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
وضع الاختيار مربع تحديد بإلغاء قم ثم فوقه، سريعًا انقر ثم الطاقة إدارة>  إعدادات عن ابحث2

.الممتد الانتظار

اللمس شاشة استخدام
قبل الطبقة هذه نزع عليك يتعين. شرائه عند بالفعل جهازك بشاشة واقية بلاستيكية طبقة إرفاق يتم

.صحيح بشكل اللمس شاشة تعمل لا فقد وإلا،. اللمس شاشة استخدام

طاقة على للحفاظ الشاشة إعتام يتم محددة، زمنية لفترة الخمول وضع في وتركه الجهاز تشغيل عند
اللمس شاشة على فيها المرغوب غير الإجراءات تنفيذ الشاشة قفل يمنع. تلقائيًا القفل ويتم البطارية
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إلى الوصول عدم وضمان اشتراكك لحماية شخصية أقفال إعداد أيضًا يمكنك. هاتفك استخدام عدم أثناء
.غيرك شخص أي قبل من جهازك محتويات

إصلاح محاولة وتجنب. مكسورًا أو مشقوقًا الزجاج كان إذا الشاشة، تلمس فلا. الزجاج من مصنوعة جهازك شاشة
خدمة تغطي لا. الميكانيكية والصدمات السقوط لحالات حساسة الزجاجية فالشاشات. بنفسك متضررة شاشة أي

.الإهمال حالات Sony كفالة

عنصر تمييز أو فتح كيفية
.العنصر فوق انقر•

التحديد خيارات

محدد اختيار مربع

محدد غير اختيار مربع

محدد لائحة خيار

محدد غير لائحة خيار

خيارات تحديد إلغاء أو تحديد كيفية
.اللائحة خيار أو الصلة ذي الاختيار مربع فوق انقر•

الإبعاد/التقريب
.تستخدمه الذي التطبيق حسب الإبعاد/التقريب خيارات تتوفر

الإبعاد/التقريب كيفية

).للتقريب (بينهما باعد أو) للإبعاد (معًا عليهما واضغط واحدة مرة الشاشة على إصبعين ضع•

في أصبعيك وجود حالة في إلا الإبعاد/التقريب يمكنك لا الإبعاد،/للتقريب الشاشة على أصبعين استخدامك عند
في أصبعيك وجود من فتأكد صورة، تقريب في ترغب كنت إذا المثال، سبيل فعلى. الإبعاد/للتقريب قابلة منطقة
.الصورة إطار منطقة

التمرير
ويب صفحات بعض على أيضًا يمكنك. الشاشة وأسفل أعلى أصبعك تحريك طريق عن بالتمرير قم

.الجانبين على التمرير

.الشاشة على شيء أي تنشيط إلى النقر أو السحب يؤدي لا
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للتمرير

.الشاشة على إليه التمرير في ترغب الذي الاتجاه في حرّكه أو إصبعك اسحب•

.الشاشة على إليه الانتقال في ترغب الذي الاتجاه في إصبعك حرّك أكبر، بسرعة للتمرير

السريع النقر كيفية

.الشاشة على إليه الانتقال في ترغب الذي الاتجاه في بسرعة بإصبعك انقر أكبر، بسرعة للتمرير•
.الشاشة فوق بالنقر فورًا إيقافه يمكنك أو نفسها، تلقاء من التمرير حركة توقف انتظار يمكنك

المستشعرات
مستوى عن الضوء مستشعر يكشف. والتقارب الإضاءة من كلا تكتشف مستشعرات على الجهاز يشتمل
شاشة بإيقاف القرب مستشعر يقوم. الشاشة سطوع ضبط على يعمل عليه وبناءً المحيطة، البيئة ضوء

الوظائف تنشيط يمنع فهو وبالتالي،. الشاشة من قريبة أذنك تكون عندما الصوتية المكالمات أثناء اللمس
.المكالمات مع التعامل أثناء قصد دون جهازك على الأخرى

القفل شاشة استخدام
قفل إلغاء بدون الفيديو مقاطع وتسجيل الصور والتقاط المسارات تشغيل يمكنك القفل، شاشة على

.الشاشة
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القفل شاشة من صورة التقاط كيفية

. وجيزة لفترة التشغيل مفتاح على اضغط الشاشة، لتنشيط1
.الشاشة عبر اليسار إلى  اسحب الكاميرا، تحكم عناصر لتنشيط2
. فوق انقر3

القفل شاشة من صوتية مقطوعة تشغيل كيفية

. وجيزة لفترة التشغيل مفتاح على اضغط الشاشة، لتنشيط1
.الشاشة عبر اليمين إلى to the  اسحب الموسيقى، مشغل تحكم عناصر لتشغيل2
. فوق انقر3

القفل شاشة من مؤقتًا موسيقية مقطوعة إيقاف كيفية
. وجيزة لفترة التشغيل مفتاح على اضغط الشاشة، لتنشيط1
. فوق انقر الموسيقى، مشغل في التحكم عناصر ظهور عند2

القفل شاشة من حاليًا تشغيلها الجاري الصوتية المقطوعة تغيير كيفية
. وجيزة لفترة التشغيل مفتاح على اضغط الشاشة، لتنشيط1
. أو  فوق انقر الموسيقى، مشغل في التحكم عناصر ظهور عند2

الرئيسية الشاشة
الشاشة تخصيص ويمكنك. جهازك على الموجودة الأساسية الميزات إلى مدخلك الرئيسية الشاشة تعد

والخلفيات الشاشة خلفية وأنماط والمجلدات والاختصارات الرسومية الواجهات باستخدام لديك الرئيسية
.الأخرى والعناصر

مع سريعًا النقر إلى تحتاج فإنك لذلك العادي، الرئيسية الشاشة عرض لخلف الرئيسية الشاشة تمتد
جزء  تعرض. الرئيسية الشاشة أقسام كافة في المحتوى لعرض اليمين أو اليسار جهة الحركة
أقسام وإضافة الرئيسية، الشاشة قسم أنه على قسم تعيين ويمكنك. فيه تتواجد الذي الرئيسية الشاشة

.حذفها أو
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.السريع الوصول أجل من دائمًا الشاشة من السفلي الجزء في الشريط عناصر تتوفر

الرئيسية الشاشة إلى الانتقال كيفية
. على اضغط•

الرئيسية الشاشة استعراض كيفية
.اليسار أو اليمين جهة بسرعة انقر•

الأساسية الرئيسية الشاشة كجزء جزء تعيين كيفية

.الجهاز يهتز حتى لديك الرئيسية الشاشة في خالية منطقة على الاستمرار مع اضغط1
الرئيسية الشاشة كجزء تعيينه تريد الذي الجزء لاستعراض اليمين أو اليسار إلى بسرعة انقر2

.فوق انقر ثم الأساسية،

الرئيسية الشاشة إلى جزء إضافة كيفية
.الجهاز يهتز حتى لديك الرئيسية الشاشة في خالية منطقة على الاستمرار مع اضغط1
. فوق انقر ثم الأجزاء، لاستعراض اليمين أو اليسار إلى بسرعة انقر2

الرئيسية الشاشة من جزء حذف كيفية
.الجهاز يهتز حتى لديك الرئيسية الشاشة في خالية منطقة على الاستمرار مع اضغط1
.فوق انقر ثم حذفه، تريد الذي الجزء لاستعراض اليمين أو اليسار إلى بسرعة انقر2

.ر الواجهات
المثال، سبيل على. الرئيسية الشاشة على مباشرةً استخدامها يمكنك صغيرة تطبيقات هي. ر الواجهات

.مباشرةً الموسيقى تشغيل بدء ”WALKMAN “لمشغل الرسومية الواجهة لك تتيح
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لتوفير تقليصه أو المحتوى من المزيد لعرض توسيعها ويمكنك الحجم، لتغيير قابلة. ر الواجهات بعض
.بك الخاصة الرئيسية الشاشة على مساحة

الرئيسية الشاشة إلى رسومية واجهة لإضافة
انقر ثم الجهاز، يهتز حتى لديك الرئيسية الشاشة في خالية منطقة على الاستمرار مع اضغط1

..ر الواجهات فوق
.فوقها وانقر إضافتها في ترغب التي الرسومية الواجهة عن ابحث2

رسومية واجهة حجم تغيير كيفية
الواجهة هذه حرر ثم الجهاز، ويهتز حجمها يزيد حتى رسومية واجهة على الاستمرار مع اضغط1

واجهة عنصر المثال سبيل على الرسومية، الواجهة حجم تغيير من التمكن حالة في. الرسومية
.حجم تغيير ونقاط مميز إظهار يظهر التقويم،

.الرسومية الواجهة توسيع أو لتقليص الخارج أو الداخل إلى النقاط اسحب2
.الرئيسية الشاشة فوق مكان أي في انقر الرسومية، للواجهة الجديد الحجم لتأكيد3

الرئيسية شاشتك ترتيب إعادة
بتغيير وقم. خلالها من إليها الوصول يمكنك التي الميزات وتغيير الرئيسية شاشتك مظهر بتخصيص قم

.الرسومية والواجهات الاختصارات وإضافة المجلدات، وإنشاء العناصر، ونقل الخلفية،

التخصيص خيارات
:التالية التخصيص خيارات تظهر الاستمرار، مع الرئيسية الشاشة في فارغة منطقة بلمس قيامك عند

.الرئيسية شاشتك إلى المستخدم واجهة عناصر أضف

.والاختصارات التطبيقات أضف

.الرئيسية لشاشتك خلفية بتعيين قم

.الشاشة خلفية نمط بتعيين قم

الرئيسية الشاشة من التخصيص خيارات عرض كيفية
التخصيص خيارات وتظهر الجهاز يهتز حتى الرئيسية الشاشة في طويلة لمدة خالية مساحة المس•

.الشاشة أسفل

الرئيسية الشاشة إلى اختصار إضافة كيفية
.الجهاز يهتز حتى لديك الرئيسية الشاشة في خالية منطقة على الاستمرار مع اضغط1
.الاختصارات>  التطبيقات فوق سريعًا نقرًا انقر2
.اختصاراً إختر3

.الاستمرار مع التطبيق لمس طريق عن التطبيقات شاشة من مباشر بشكل تطبيق اختصار إضافة يمكنك

الرئيسية الشاشة على عنصر نقل كيفية
الموقع إلى العنصر اسحب ثم الجهاز، ويهتز يكبر حتى العناصر أحد فوق الاستمرار مع اضغط•

.الجديد

الرئيسية الشاشة من عنصر حذف كيفية
إلى العنصر هذا اسحب ثم الجهاز، ويرتج حجمه يزيد حتى العناصر أحد فوق طويلة لفترة اضغط•

.

الرئيسية الشاشة على مجلد إنشاء كيفية
بسحبه قم ثم الجهاز، ويهتز يكبر حتى له اختصار أو تطبيق أيقونة على الاستمرار مع اضغط1

.آخر تطبيق اختصار أو أيقونة أعلى وإفلاته
.تم سريعا نقرا انقر و للمجلد اسماً أدخل2
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الرئيسية الشاشة على مجلد إلى عناصر إضافة كيفية
إلى العنصر هذا اسحب ثم الجهاز، ويرتج حجمه يزيد حتى العناصر أحد فوق طويلة لفترة اضغط•

.المجلد

الرئيسية الشاشة على مجلد تسمية إعادة كيفية
.لفتحه المجلد فوق انقر1
.المجلد اسم حقل لعرض الاستمرار مع المجلد عنوان شريط فوق انقر2
.تم فوق وانقر الجديد المجلد اسم أدخل3

الرئيسية شاشتك خلفية تغيير
الشاشة خلفيات وأنماط الخلفيات باستخدام بك الخاص النمط يلائم بحيث الرئيسية الشاشة بضبط قم

.المختلفة

الرئيسية الشاشة خلفية لتغيير
.الجهاز يهتز حتى الرئيسية الشاشة في فارغة منطقة على الاستمرار مع اضغط1
.الخيارات أحد وحدد الخلفيات فوق سريعًا انقر2

الرئيسية لشاشتك نمط تعيين كيفية
.الجهاز يهتز حتى لديك الرئيسية الشاشة في خالية منطقة على الاستمرار مع اضغط1
.شاشة خلفية نمط حدد ثم ،السمات فوق انقر2

.التطبيقات بعض في أيضًا الخلفية تتغير شاشة، خلفية نمط بتغيير تقوم عندما

واستخدامها التطبيقات إلى الوصول
.التطبيق شاشة من أو بك الخاصة الرئيسية الشاشة على الموجودة الاختصارات من التطبيقات افتح

التطبيقات شاشة
مسبقًا مثبتة تأتي التي التطبيقات على لديك، الرئيسية الشاشة من تفتحها التي التطبيقات، شاشة تحتوي
.بتنزيلها تقوم التي التطبيقات إلى بالإضافة جهازك، على

واليسار اليمين جهة سريعًا النقر يلزمك ولذلك العادي، الشاشة عرض يتجاوز بما التطبيقات شاشة تتسع
.بالكامل المحتوى لعرض

التطبيقات شاشة فتح كيفية

. فوق انقر, الرئيسية الشاشة من•

التطبيقات شاشة استعراض كيفية
.اليسار أو اليمين جهة بسرعة انقر التطبيقات، شاشة من•

الرئيسية الشاشة على لتطبيق اختصار إنشاء كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
يتم. الشاشة أعلى إلى الأيقونة اسحب ثم الشاشة، تهتز حتى الاستمرار مع تطبيق أيقونة المس2

.الرئيسية الشاشة فتح
.أصبعك حرر ثم ،الرئيسية الشاشة على المطلوب المكان إلى الايقونة اسحب3
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التطبيقات شاشة من تطبيق مشاركة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
مشاركتها يمكن التي التطبيقات جميع إلى الإشارة تتم. مشاركة فوق انقر ثم ،  فوق انقر2

.  بواسطة
ارتباط إرسال يتم. الأمر لزم إذا بتأكيد وقم خيارًا حدد ثم مشاركته، تريد الذي التطبيق فوق انقر3

.بتحديدهم قمت الذي الأشخاص إلى التطبيق لتنزيل

وإغلاقها التطبيقات فتح

تطبيق فتح كيفية
.التطبيق فوق انقر التطبيقات، شاشة أو الرئيسية الشاشة من•

تطبيق إغلاق كيفية
. على اضغط•

التطبيقات تشغيل يستمر قد بينما منه، للخروج  على بالضغط قيامك عند مؤقتًا التطبيقات بعض إيقاف يتم
تفتح التي التالية المرة في عندها توقفت التي النقطة من المتابعة يمكنك الأولى، الحالة في. الخلفية في الأخرى

المثال، سبيل على الخلفية، في تشغيلها عند البيانات اتصال رسوم تسبب قد التطبيقات بعض أن تذكر. تطبيقك فيها
.الاجتماعية الشبكات خدمات

مؤخرًا المستخدمة التطبيقات نافذة
فتح كذلك يمكنك. النافذة هذه من إليها والوصول مؤخرًا المستخدمة التطبيقات بين التبديل يمكنك

.الصغيرة التطبيقات

مؤخرًا المستخدمة التطبيقات نافذة فتح كيفية
.  على الاستمرار مع اضغط•

الصغيرة التطبيقات استخدام
من العديد إلى السريع الوصول إمكانية على الحصول بإمكانك مؤخرًا، المستخدمة التطبيقات نافذة من

الصغير التطبيق فقط يأخذ. الصغيرة التطبيقات شريط باستخدام وقت أي في الصغيرة التطبيقات
الوقت نفس في آخر وتطبيق صغير تطبيق مع التعامل يمكنك لذا. لديك الشاشة من صغيرة مساحة
.الشاشة نفس على

الصغيرة التطبيقات شريط فتح كيفية
.الشاشة من السفلية الناحية عند الصغيرة التطبيقات شريط يظهر.  على الاستمرار مع اضغط•

صغير تطبيق فتح كيفية
.  على الاستمرار مع اضغط الصغيرة، التطبيقات شريط لإظهار1
.صغير تطبيق نافذة تظهر. فتحه تريد الذي التطبيق فوق سريعًا نقرًا انقر2

صغير تطبيق غلق كيفية
.الصغيرة التطبيقات إطار على  فوق سريعًا نقرًا انقر•

صغير تطبيق نقل كيفية
الصغير، للتطبيق اليسرى العلوية الزاوية طويلة لمدة المس مفتوحًا، الصغير التطبيق يكون عندما•

.المرغوب المكان إلى بتحريكه قم ثم

صغير تطبيق تصغير كيفية
الصغير، للتطبيق اليسرى العلوية الزاوية طويلة لمدة المس مفتوحًا، الصغير التطبيق يكون عندما•

.للشاشة السفلية الحافة إلى أو اليمنى الحافة إلى اسحبه ثم
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الصغيرة التطبيقات ترتيب إعادة كيفية
. على الاستمرار مع اضغط الصغيرة، التطبيقات شريط لإظهار1
التطبيقات شريط في المطلوب الموضع إلى بسحبه وقم صغير تطبيق على الاستمرار مع اضغط2

.الصغيرة

الصغيرة التطبيقات شريط من صغير تطبيق إزالة كيفية
. على الاستمرار مع اضغط الصغيرة، التطبيقات شريط لإظهار1
التطبيقات شريط عن بعيدًا بسحبها وقم الصغيرة للتطبيقات أيقونة على الاستمرار مع اضغط2

.الصغيرة

مسبقًا إزالته تم صغير تطبيق استعادة كيفية
. على الاستمرار مع اضغط الصغيرة، التطبيقات شريط لإظهار1
.المثبتة الصغيرة التطبيقات>   فوق سريعًا نقرًا انقر2
.استعادته تريد الذي الصغير التطبيق حدد3

صغير تطبيق تنزيل كيفية
. على اضغط الصغيرة، التطبيقات شريط لإظهار1
. فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.التثبيت لإكمال التعليمات اتبع ثم تنزيله، تريد صغير تطبيق عن ابحث3

التطبيق قائمة
وفقًا مختلف نحو على قائمة كل ستبدو. ما تطبيق باستخدام قيامك عند وقت أي في قائمة فتح بإمكانك

.تستخدمه الذي التطبيق إلى

تطبيق في قائمة فتح كيفية
. على اضغط التطبيق، استخدام عند•

.التطبيقات كل في متاحة القائمة تكون لا

تطبيقك شاشة ترتيب إعادة
.تفضيلاتك حسب التطبيقات شاشة حول التطبيقات حرِّك

التطبيق شاشة على التطبيقات ترتيب كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.خيارًا حدد ثم للشاشة، اليسرى العلوية الزاوية على المنسدلة القائمة فوق انقر2

التطبيقات شاشة في تطبيق نقل كيفية
.التطبيق شاشة افتح1
الموقع إلى العنصر اسحب ثم الجهاز، ويهتز يكبر حتى العناصر أحد فوق الاستمرار مع اضغط2

.الجديد

.خاص ترتيب تحديد عند تطبيقاتك نقل سوى يمكنك لا

التطبيق شاشة من تطبيق تثبيت إلغاء كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
التثبيت لإلغاء القابلة التطبيقات جميع إلى الإشارة تتم. التثبيت إلغاء فوق انقر ثم ،  فوق انقر2

.  بواسطة
.التثبيت إلغاء فوق انقر ثم تثبيته، إلغاء تُريد الذي التطبيق فوق انقر3
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والإشعارات الحالة
الأيسر الجانب في لك وتظهر. جهازك في يجري ما شاشتك من العلوي الجزء في الحالة شريط يعرض

.هنا جديدة ورسالة تقويم إشعارات تظهر المثال، سبيل فعلى. جارٍ أو جديد شيء حدوث عند إشعارات
.أخرى ومعلومات البطارية، وحالة الإشارة، قوة الأيمن الجانب ويعرض

،®Wi-Fi المثال، سبيل على جهازك على الأساسية الإعدادات بضبط الحالة شريط لك يسمح
لتغيير الإشعار لوحة من الإعدادات قائمة فتح كذلك يمكنك. والصوت, البيانات ونقل, ™Bluetoothو

.الأخرى الإعدادات

يعني المثال، سبيل فعلى. الإشعارات وبعض البطارية حالة حول معلومات الإشعار ضوء يمنحك كما
انخفاض عند الإشعار ضوء يعمل لا قد. فائتة مكالمة أو جديدة رسالة هناك أن الوامض الأزرق الضوء
.البطارية في الطاقة مستوى

الجارية والأنشطة الإشعارات مراجعة
.المعلومات من المزيد على والحصول الإشعارات لوحة لفتح أسفل إلى الحالة شريط سحب يمكنك
فتح يمكنك كما. تقويم حدث عرض أو جديدة رسالة لفتح اللوحة استخدام يمكنك المثال، سبيل فعلى
.الموسيقى مشغل مثل الخلفية، في التشغيل قيد التطبيقات بعض

"الإشعار "لوحة فتح كيفية

.أسفل إلى الحالة شريط اسحب•
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الإشعارات لوحة إغلاق كيفية

.أعلى إلى الإشعارات لوحة من السفلي الجزء في التبويب علامة اسحب•

"الإشعار "لوحة من التشغيل قيد تطبيق فتح كيفية
.لفتحه التشغيل قيد التطبيق أيقونة فوق سريعًا نقرًا انقر•

الإشعار لوحة من إشعار استبعاد كيفية
.لليمين أو لليسار سريعًا نقرًا وانقر الإشعار على إصبعك ضع•

"الإشعار "لوحة إفراغ كيفية
.مسح فوق سريعًا نقرًا انقر ،"الإشعار "لوحة من•

الإشعار لوحة من جهازك ضبط
المثال، سبيل على. الأساسية الجهاز إعدادات لضبط الإشعار لوحة من الإعدادات قائمة فتح يمكنك
.®Wi-Fi تشغيل بإمكانك

"الإشعار "لوحة من الجهاز إعدادات قائمة فتح كيفية
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب1
.  فوق انقر2

الإشعار لوحة من الصوت إعدادات لضبط
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب1
. فوق سريعًا نقرًا انقر2

الإشعار لوحة من ™Bluetooth وظيفة في التحكم كيفية
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب1
. فوق سريعًا نقرًا انقر2

الإشعار لوحة من® Wi-Fi وظيفة في التحكم كيفية
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب1
. فوق سريعًا نقرًا انقر2

تعطيله أو الإشعارات لوحة من البيانات مرور لتمكين
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب1
.  فوق انقر2
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الإعدادات قائمة
.الإعدادات قائمة من بتغييرها وقم جهازك إعدادات اعرض

الجهاز إعدادات إلى الوصول كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2

.جهازك إعدادات إلى للوصول  فوق والنقر الرئيسية الشاشة على لأسفل الحالة شريط سحب يمكنك كما

نص كتابة
وأرقام أحرف على يحتوي نص لكتابة الإدخال وطرق المفاتيح لوحات من عدد من الاختيار بإمكانك
.أخرى ورموز

الشاشة مفاتيح لوحة
بعض تفتح. مريح بشكل النص لإدخال QWERTY نوع من الشاشة مفاتيح لوحة مفاتيح المس

.النص حقل لمس عبر هذه المفاتيح لوحة فتح كذلك ويمكنك. تلقائيًا الشاشة مفاتيح لوحة التطبيقات

الشاشة على مفاتيح لوحة استخدام

المفتاح هذا استخدام يتم اللغات، لبعض بالنسبة. Caps lock العالي تثبيت مفتاح بتشغيل وقم الأحرف، حالة بتغيير قم1
.اللغة في زائدة أحرف إلى للوصول

.الطولي الوضع في تظهر لا الأيقونة هذه أن إلى الإشارة تجدر. الشاشة على مفاتيح لوحة عرض إغلاق2

.والرموز الأرقام اعرض3

.المفاتيح لوحة تخصيص بعد المفتاح هذا يختفي. المفاتيح لوح على الشخصي الطابع بإضفاء قم4

.مسافة أدخل5

.النص إدخال بتأكيد قم أو السطر أول إلى رجوع أدخل6

.المؤشر قبل حرفًا احذف7

.الفعلي للجهاز دقيقاً وصفاً بالتالي تشكّل لا وقد فحسب، التوضيح لأغراض مستخدمة الصور كل إنّ

نص لإدخال الشاشة مفاتيح لوحة لإظهار
.نص إدخال حقل المس•

الشاشة مفاتيح لوحة لإخفاء
. على اضغط مفتوحة، الشاشة مفاتيح لوحة تكون عندما•
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الشاشة على مفاتيح لوحة على الشخصي الطابع إضفاء كيفية
.  فوق انقر ثم الشاشة، على المفاتيح لوحة افتح1
المثال، سبيل على الشاشة، على المفاتيح لوحة على الشخصي الطابع لإضفاء التعليمات اتبع2

.الابتسامة مفتاح الاختيار مربع تحديد

المفاتيح لوحة على الشخصي الطابع بإضفاء قيامك عند الابتسامة مفتاح الاختيار مربع بتحديد قيامك عدم حالة في
.الابتسامة أيقونة تظهر فلن الشاشة، على

العرضي الاتجاه في الشاشة مفاتيح لوحة استخدام كيفية
.الجانبين لأحد الجهاز أدِر نص، إدخال عند•

كما تستخدمه، الذي التطبيق قِبل من مدعومًا العرضي الوضع يكون أن يجب الميزة، هذه المفاتيح لوحة تدعم لكي
.تلقائي على الشاشة اتجاه إعدادات ضبط يجب

الشاشة مفاتيح لوحة باستخدام النص لإدخال
.الحرف فوق انقر المفاتيح، لوحة على مرئي حرف لإدخال•
قائمة على للحصول الاستمرار مع العادية المفاتيح لوحة حرف المس مختلف، حرف لإدخال•

مع" e "المس ،"é "حرف لإدخال المثال، سبيل فعلى. القائمة من حدد ثم المتاحة، بالخيارات
قم ثم المفاتيح، لوحة على بإصبعك الضغط واصل ثم الأخرى، الخيارات تظهر حتى الاستمرار
.وحدده" é "إلى بالسحب

والصغيرة الكبيرة اللاتينية الأحرف بين التبديل كيفية
.العكس أو ، الكبيرة اللاتينية الأحرف إلى للتبديل  فوق انقر ما، حرف إدخال قبل•

Caps lock تشغيل كيفية
. يظهر حتى  أو  على طويلة لفترة اضغط الكلمات، إحدى كتابة قبل•

رموز أو أرقام لإدخال
لعرض  فوق انقر. ورموز أرقام ذات مفاتيح لوحة تظهر.  فوق انقر النص، إدخال عند•

.الخيارات من المزيد

الشائعة الترقيم علامات لإدخال
.المسافة شريط فوق انقر كلمة، إدخال من الانتهاء عند1
.المسافة قبل المختارة العلامة إدخال يتم. الترشيح شريط من ترقيم علامة حدد2

.كلمة إدخال من تنتهي عندما مرتين المسافة شريط فوق انقر سريعة، بصورة نقطة لإدخال

الأحرف حذف كيفيّة
. فوق انقر ثم إضافته، تريد الذي الحرف بعد المؤشر لوضع انقر•

عودة حرف إدخال كيفية
.عودة حرف لإدخال  فوق انقر نص، بإدخال قيامك عند•

نص تحديد كيفية
فوقها بالنقر تقوم التي الكلمة تمييز سيتم. النص فوق مزدوجًا نقرًا انقر ثم ما، نصًا أدخل1

.الجانبين كلا على تبويب بعلامات
.النص من مزيدٍ لتحديد اليمين أو لليسار التبويب علامات اسحب2

العرضي الاتجاه في النص تعديل كيفية
.إدخاله تم الذي النص فوق مزدوجًا نقرًا انقر ثم ما، نصًا أدخل1
.الخيارات أحد وحدد ...تعديل فوق انقر ثم تعديله، في ترغب الذي النص حدد2
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الطولي الاتجاه في النص تعديل كيفية
.التطبيق شريط لإظهار إدخاله تم الذي النص فوق مزدوجًا نقرًا انقر ثم ما، نصًا أدخل1
.المطلوبة التغييرات لإجراء التطبيقات شريط استخدم ثم تعديله، في ترغب الذي النص حدد2

التطبيقات شريط

التطبيقات شريط أغلق1

بأكمله النص حدد2

النص بقص قم3

النص انسخ4

النص الصق5

.الحافظة في نص تخزين عند فقط رمز يظهر 

الكلمات لكتابة لتكتب إيماءة استخدم وظيفة استخدام
على تظهر التي المفاتيح لوحة على آخر إلى حرف من والتنقل إصبعك بتحريك النص إدخال يمكنك
.الشاشة

.الشاشة مفاتيح لوحة استخدام عند إلا متوفر غير لتكتب إيماءة استخدم

لتكتب إيماءة استخدم وظيفة باستخدام نص لإدخال
آخر إلى حرف من وانتقل إصبعك حرّك الشاشة، على المفاتيح لوحة باستخدام نص إدخال عند1

.كتابتها تريد التي الكلمة لتتبع
قمت التي الأحرف أساس على الكلمة اقتراح يتم. الكلمة إخال من الانتهاء بمجرد إصبعك ارفع2

.الأمر لزم إذا الترشيح، شريط في الصحيحة الكلمة حدد. بتتبعها
تتمكن لم إذا. الخيارات من مزيد لعرض الكلمات ترشيح شريط في اليسار أو اليمين إلى انتقل3

مرة حاول ثم. بأكملها الكلمة لحذف واحدة مرة  اضغط المطلوبة، الكلمة على العثور من
.الكلمة لإدخال حرف كل فوق انقر أو بالإيماء الإدخال وظيفة باستخدام الكلمة تعقب أخرى

ذلك، غير يكن لم إذا. إدخالها تريد التي التالية الكلمة تتبع ،الإيماءات بين مسافة إعداد تنشيط عند4
.إدخالها تريد التي التالية الكلمة تتبع ثم المسافة شريط على اضغط

لإدخال الضغط إلى تحتاج فقد ،الإيماءات بين مسافة إعداد تنشيط عند ببعضها المتصلة المركبة الكلمات لإدخال
.الكلمة باقي لإدخال حرف كل فوق النقر ثم الكلمة، من الأول الجزء

لتكتب إيماءة استخدم إعدادات لتغيير
. فوق انقر الشاشة، مفاتيح لوحة باستخدام نص بإدخال تقوم عندما1
.المفاتيح لوحة إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.النص إدخال إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر3
.لتكتب إيماءة استخدم الاختيار مربع تحديد إلغاء أو بتحديد قم4
كل المسافة شريط على الضغط إلى الحاجة دون الحركات بين تلقائيًا مسافة إضافة تود كنت إذا5

.الإيماءات بين مسافة الاختيار مربع حدد مرة،

الهاتف لوحة
إدخال خيارات تمنحك حيث. مفتاحًا 12 ذات القياسية الهاتف مفاتيح للوحة مشابهة الهاتف لوحة تكون

عبر الهاتف للوحة النص إدخال طريقة تنشيط يمكنك كما. للنص التنبؤي والإدخال المتعدد باللمس
.الطولي الاتجاه في فقط متاحة الهاتف لوحة وتكون. المفاتيح لوحة إعدادات
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الهاتف لوحة استخدام

نص إدخال خيار اختيار1

Caps lock مفتاح وتشغيل الأحرف حالة بتغيير قم2

الأرقام عرض3

المشاعر ورموز الرموز عرض4

مسافة أدخل5

نص إدخال على بالتأكيد قم أو عودة حرف أدخل6

المؤشر قبل حرفًا احذف7

.الفعلي للجهاز دقيقاً وصفاً بالتالي تشكّل لا وقد فحسب، التوضيح لأغراض مستخدمة الصور كل إنّ

الأولى للمرة الهاتف لوحة لفتح
. فوق انقر ثم نص، إدخال حقل المس1
.المفاتيح لوحة إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.المفاتيح لوحة تخطيط>  المفاتيح لوحة مظهر فوق سريعًا نقرًا انقر3
.الهاتف لوحة حدد4

.الطولي الوضع في إلا الهاتف لوحة استخدام يمكن لا

الهاتف لوحة باستخدام نص لإدخال
كان إذا حتى فقط، واحدة مرة حرف مفتاح كل فوق انقر الهاتف، لوحة في  ظهور عند•

 فوق انقر أو تظهر، التي الكلمة فوق انقر. المفتاح في حرف أول يكن لم تريده الذي الحرف
.اللائحة من كلمة حدد ثم الكلمات اقتراحات من المزيد لعرض

.إدخاله تريد الذي للحرف الشاشة على يظهر الذي المفتاح المس الهاتف، لوحة في  ظهور عند•
للحرف الشيء بنفس قم ثم. المطلوب الحرف تحديد يتم حتى المفتاح هذا على الضغط وواصل
.وهكذا إدخاله، تريد الذي التالي

الهاتف لوحة باستخدام أرقام لإدخال
.أرقام ذات هاتف لوحة تظهر.  فوق انقر الهاتف، لوحة فتح عند•

الهاتف لوحة باستخدام مشاعر ورموز رموز لإدخال
.مشاعر ورموز رموز ذات شبكة تظهر.   فوق انقر الهاتف، لوحة فتح عند1
.لتحديده مشاعر رمز أو رمز فوق انقر. الخيارات من المزيد لعرض لأسفل أو لأعلى بالتمرير قم2

المفاتيح ولوحة الهاتف لوحة إعدادات
لغة مثل الهاتف، ولوحة الشاشة، على تظهر التي المفاتيح ولوحة أجل من الإعدادات تحديد يمكنك
.التلقائي والتصحيح الكتابة
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الهاتف ولوحة الشاشة مفاتيح لوحة لإعدادات للوصول
. أو  فوق انقر الهاتف، لوحة أو الشاشة مفاتيح لوحة باستخدام نص بإدخال تقوم عندما1
.المفاتيح لوحة إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2

النصوص لإدخال الكتابة لغة إضافة كيفية
.  أو  فوق انقر الهاتف، لوحة أو الشاشة مفاتيح لوحة باستخدام نص بإدخال تقوم عندما1
.المفاتيح لوحة إعدادات فوق انقر ثم,   فوق انقر2
.للتأكيد OK فوق انقر. الصلة ذات الاختيار مربعات وحدد ،الكتابة لغات>  اللغات فوق انقر3

النص إدخال إعدادات
قائمة إلى الوصول يمكنك الهاتف، لوحة أو الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام نص إدخال أثناء

والتصحيحات التلقائية والمباعدة بالنص للتنبؤ الخيارات تعيين في تساعدك التي النص إدخال إعدادات
تقوم عندما تصحيحها يتم وكيف الكلمات خيارات تقديم كيفية تقرير يمكنك المثال، سبيل فعلى. السريعة
.بكتابتها تقوم التي الجديدة الكلمات لتذكر النص إدخال تطبيق تعيين يمكنك كما. بكتابتها

النص إدخال إعدادات لتغيير
. أو  فوق انقر الهاتف، لوحة أو الشاشة مفاتيح لوحة باستخدام نص بإدخال تقوم عندما1
ذات الإعدادات وحدد النص إدخال إعدادات>  المفاتيح لوحة إعدادات فوق انقر ثم ، فوق انقر2

.الصلة

الصوت إدخال باستخدام نص إدخال
ً الصوت إدخال وظيفة استخدام يمكنك نص، إدخال عند نطق سوى عليك ما. الكلمات كتابة من بدلا

لعدد متوفرة وهي ،™Google من تجريبية تقنية الصوت إدخال ميزة تعتبر. إدخالها تريد التي الكلمات
.والمناطق اللغات من

الصوت إدخال لتمكين
. أو  فوق انقر الهاتف، لوحة أو الشاشة مفاتيح لوحة باستخدام نص بإدخال تقوم عندما1
.المفاتيح لوحة إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.Google من الصوت كتابة مفتاح الاختيار مربع حدد3
أو الشاشة مفاتيح لوحة  ميكروفون رمز يظهر. بك الخاصة الإعدادات لحفظ  على اضغط4

.الهاتف لوحة

الصوت إدخال باستخدام نص إدخال كيفية
.الهاتف لوحة أو الشاشة، على المفاتيح لوحة افتح1
ً المس توفره، عدم حالة وفي. على اضغط  توفر حالة في2 على الإدخال، لغة مفتاح مطولا

. المثال، سبيل
يظهر. أخرى مرة  فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند. النص لإدخال تحدث ، تظهر عندما3

.المقترح النص
.الأمر لزم إذا يدويًا النص بتحرير قم4

الجهاز تخصيص
اللغة تغيير يمكنك المثال، سبيل على. الخاصة احتياجاتك لتلائم الجهاز إعدادات من العديد ضبط يمكنك

.الشاشة سطوع تغيير أو شخصية رنين نغمة إضافة أو

الصوت مستوى ضبط
تشغيل إلى بالإضافة والإشعارات، الواردة للمكالمات الرنين نغمات صوت مستوى ضبط يمكنك

.والفيديو الموسيقى

الصوت مستوى مفتاح باستخدام الرنين صوت مستوى ضبط كيفية
.الأسفل إلى أو الأعلى إلى الصوت مستوى مفتاح على اضغط•
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الصوت مستوى مفتاح باستخدام المشغلة الوسائط صوت مستوى ضبط كيفية
.لأسفل أو لأعلى الصوت مستوى مفتاح على اضغط الفيديو، مشاهدة أو الموسيقى تشغيل عند•

الصوت إعدادات ضبط
الصامت الوضع على جهازك ضبط يمكنك المثال، سبيل على. الصوت إعدادات من العديد ضبط يمكنك
.اجتماع في تكون عندما يرن لا حتى

الاهتزاز وضع على الجهاز ضبط كيفية
.الحالة شريط في  يظهر حتى الصوت مفتاح على اضغط•

لتعيين فتحها يتم التي القائمة في فوق النقر ثم  التشغيل مفتاح على الاستمرار مع الضغط يمكنك كما
.الاهتزاز وضع إلى جهازك

الصامت الوضع على جهازك ضبط كيفية
.الحالة شريط في  ويظهر الجهاز يهتز حتى لأسفل الصوت مستوى مفتاح على اضغط1
.الحالة شريط في  ستظهر. ثانية مرة الصوت مستوى مفتاح على اضغط2

لضبط تفتح التي القائمة في  فوق النقر ثم  التشغيل مفتاح على لأسفل الاستمرار مع الضغط يمكنك كما
.الصامت الوضع على جهازك

والرنين الاهتزاز وضع على الجهاز ضبط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الصوت>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الرنين عند اهتزاز الاختيار مربع حدد3

والتاريخ الوقت
.جهازك على والتاريخ الوقت تغيير يمكنك

يدويًا التاريخ ضبط كيفية
.  فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.والوقت التاريخ>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.محددًا كان إذا ،التلقائي والوقت التاريخ الاختيار مربع تحديد بإلغاء قم3
.التاريخ ضبط على انقر4
.ولأسفل لأعلى التمرير خلال من التاريخ اضبط5
.تم على انقر6

يدويًا الوقت ضبط كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.والوقت التاريخ>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.محددًا كان إذا التلقائي والوقت التاريخ الاختيار مربع تحديد بإلغاء قم3
.الوقت ضبط على انقر4
.والدقيقة الساعة لضبط لأسفل أو لأعلى بالتمرير قم5
.العكس أو مساءً إلى للتغيير صباحًا لأعلى بالتمرير قم وجد، إن6
.تم على انقر7

الزمنية المنطقة ضبط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر والوقت التاريخ>  إعدادات عن ابحث2
.محددًا كان إذا ،التلقائية الزمنية المنطقة الاختيار مربع تحديد بإلغاء قم3
.الزمنية المنطقة تحديد فوق انقر4
.خيارًا حدد5
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الرنين نغمات إعدادات

رنين نغمة إعداد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الهاتف رنين نغمة>  الصوت>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الرنين نغمة بتحديد قم3
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر4

اللمسية النغمات تمكين كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الصوت>  إعدادات عن ابحث2
.اللمس أصواتو الطلب لوحة لمس نغمات الاختيار مربعي حدد3

الإشعار صوت تحديد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.التنبيه رنين نغمة>  الصوت>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الإشعارات وصول عند تشغيله المراد الصوت حدد3
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر4

الشاشة إعدادات

الشاشة سطوع ضبط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.السطوع>  الشاشة>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الشاشة سطوع لضبط اليمين إلى التمرير شريط اسحب3
.موافق على انقر4

الاهتزاز وضع في الشاشة إعداد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الصوت>  إعدادات عن ابحث2
البرمجية المفاتيح فوق النقر عند الآن الشاشة تهتز. اللمس عند الاهتزاز الاختيار مربع حدد3

.التطبيقات وبعض

الشاشة إيقاف قبل الخمول وقت ضبط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر السكون>  الشاشة>  إعدادات عن ابحث2
.خيارًا حدد3

. وجيزة لفترة التشغيل مفتاح على اضغط بسرعة، الشاشة تشغيل لإيقاف

الجهاز شحن أثناء نشطة الشاشة إبقاء كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.المطور خيارات>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.نشطًا البقاء الاختيار مربع حدد3

اللغة إعدادات
.لاحق وقت في أخرى مرة وتغييرها لجهازك مختلفة لغة تحديد يمكنك
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اللغة تغيير كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.اللغة>  والإدخال اللغة>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.خيارًا حدد3
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر4

بجوار النص حدد ثم.  فوق وانقر عن فابحث القوائم، نصوص قراءة من تتمكن ولم صحيحة غير لغة اخترت إذا
.تريدها التي اللغة تحديد ذلك بعد يمكنك. فتحها يتم التي القائمة في الأول الخيار وحدد ،

الطائرة وضع
على التشويش لتجنّب وذلك اللاسلكي، والاستلام الإرسال ووظائف الشبكة إيقاف الطائرة وضع في يتم

ومشاهدة الموسيقى، إلى والاستماع الألعاب، تشغيل بإمكانك يظل ذلك، ومع. الحسّاسة المعدّات
أو الذاكرة بطاقة على المحتويات هذه جميع حفظ يتم دام ما الأخرى، والمحتويات الفيديو لقطات
.تنشيطها حالة في بالتنبيهات، إخطارك يمكن كما. لديك الداخلي المخزن

.البطارية استهلاك من الحد إلى الطائرة وضع تشغيل يؤدي

الطائرة وضع تشغيل كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.…المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الطائرة وضع الاختيار مربع حدد3

.تفتح التي القائمة في الطائرة وضع تحديد ثم  التشغيل مفتاح على الاستمرار مع الضغط يمكنك كما

الصوت إخراج تحسين
Clear مثل الميزات باستخدام جهازك في الصوت مكبرات من يخرج الذي الصوت إخراج تحسين يمكنك

Phase™ وتقنية xLOUD™.

™Clear Phase تقنية استخدام
الداخلية السماعات من يخرج الذي الصوت جودة لضبط Sony من ™Clear Phase تقنية استخدم
.طبيعية أكثر أوضح صوت بمستوى والاستمتاع تلقائيًا، للجهاز

™Clear Phase باستخدام السماعة صوت جودة تحسين كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الصوت>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.™Clear Phase الاختيار مربع حدد3

تغيير يوجد لا المثال، سبيل على. الصوتية الاتصالات تطبيقات على تأثير أي ™Clear Phase ميزة تنشيط يتضمن لا
.الصوتية المكالمات صوت جودة في

™xLOUD تقنية استخدام
.الجودة عن التخلي دون السماعة صوت لتحسين Sony من ™xLOUD صوت فلتر تقنية استخدم
.المفضلة أغانيك إلى تستمع عندما ديناميكية أكثر بصوت استمتع

™xLOUD باستخدام السماعة صوت تحسين كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الصوت>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.™xLOUD الاختيار مربع حدد3

في تغيير يوجد لا المثال، سبيل على. الصوتية الاتصالات تطبيقات على تأثير أي ™xLOUD ميزة تنشيط يتضمن لا
.الصوتية المكالمات صوت جودة
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الذاكرة
.بجهازك الذاكرة بطاقة في المحتوى حفظ يمكنك

الذاكرة بطاقة
نوع استخدام يمكن كما. التخزين لمحتويات تستخدم التي ™microSD ذاكرة بطاقة يدعم الجهاز
.الأخرى المتوافقة الأجهزة مع محمولة ذاكرة كبطاقة هذا البطاقة

.منفصل بشكل ذاكرة بطاقة شراء عليك يتعين قد

بأمان الذاكرة بطاقة إزالة
ترغب كنت وإذا. مغلقًا الهاتف كان وقت أي في بك الخاص الهاتف من بأمان الذاكرة بطاقة إزالة يمكنك
ً يجب تشغيله، عند هاتفك من الذاكرة بطاقة إزالة في ماديًا إزالتها قبل الذاكرة بطاقة تحميل إلغاء أولا
.عليها المُخزّنة البيانات فقدان أو الذاكرة بطاقة إتلاف دون ذلك يحول قد حيث. الهاتف من

الذاكرة بطاقة تحميل لإلغاء
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر SD بطاقة فصل>  التخزين>  الإعدادات عن ابحث2

الذاكرة بطاقة تنسيق
ً الذاكرة لتفريغ جهازك في الذاكرة بطاقة تهيئة يمكنك البيانات جميع بمسح تقوم أن هذا ويعني. مثلا

.البطاقة على الموجودة

شيء لكل الاحتياطي النسخ عمليات إجراء من وتأكد. بالكامل الذاكرة بطاقة على الموجود المحتوى فقدان سيتم
.لديك الكمبيوتر جهاز إلى نسخه يمكنك احتياطيًا، نسخًا محتواك لنسخ. الذاكرة بطاقة تنسيق قبل حفظه تريد

الرأس سماعة استخدام

.الأمثل الأداء على للحصول الأخرى، المتوافقة الملحقات أو جهازك مع المزودة الملحقات استخدم

رأس سماعة لاستخدام
.بالجهاز الرأس سماعة صل1
.المكالمات مع التعامل مفتاح على اضغط مكالمة، على للرد2
.المكالمات مع التعامل مفتاح على اضغط المكالمة، لإنهاء3

.الجهاز بيع عبوة في متضمنة غير كانت إذا منفصل بشكل رأس سماعة شراء يمكنك

إنهاء بعد استئنافها ويتم مكالمة على ترد عندما الموسيقى تتوقف الموسيقى، إلى بالاستماع تقوم كنت إذا
.المكالمة
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والمراسلة الإنترنت إعدادات
الهاتف بيانات اتصال توفر سيلزم الإنترنت، استخدام وكذلك متعددة وسائط ورسائل نصية رسائل لإرسال
:الإعدادات هذه على للحصول مختلفة أساليب هناك. الصحيحة الإعدادات وكذلك النقال

مثبتة والإنترنت الرسائل إعدادات تكون الخدمة، ومشغلي النقال الهاتف شبكات معظم إلى بالنسبة•
.الحين ذلك منذ الرسائل وإرسال الإنترنت استخدام بدء يمكنك ثم ومن. جهازك على مسبقًا

الأولى المرة في والإنترنت الرسائل إعدادات تنزيل خيار على الحصول من ستتمكن الحالات، بعض في•
قائمة من لاحق وقت في الإعدادات هذه تنزيل أيضًا الممكن من يكون. جهازك بتشغيل فيها تقوم التي

.إعدادات
اتصل. يدويًا وقت أي وفي جهازك في تغييرها وكذلك والشبكات الإنترنت إعدادات إضافة بإمكانك•

.والإنترنت الرسائل إعدادات حول تفصيلية معلومات على للحصول لديك الشبكة بمشغل

والمراسلة الإنترنت إعدادات إنزال كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الإنترنت إعدادات>  ™Xperia>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.قبول فوق سريعًا نقرًا انقر3

الافتراضية الإنترنت إعدادات تعيين إعادة كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الوصول نقطة أسماء>  المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
. فوق سريعًا نقرًا انقر3
.الافتراضي إلى تعيين إعادة فوق سريعًا نقرًا انقر4

)APN (الوصول نقطة أسماء
المراد IP عنوان نوع APN يحدد. والإنترنت جهازك بين بيانات اتصالات لإنشاء APN استخدام يتم

أن من التأكد. استخدامها المراد الثابت الطرف واتصالات استدعائها، المراد الحماية وطرق استخدامه،
APN إرسال يمكنك لا أو بيانات، اتصال يوجد لا أو الإنترنت، إلى الوصول تستطيع لا عندما مفيدًا يكون
.استقبالها أو المتعددة الوسائط رسائل

الحالي APN لعرض
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الوصول نقطة أسماء فوق سريعًا نقرًا انقر3

.محدد زر بواسطة النشط الشبكة اتصال إلى الإشارة تتم متوفرة، اتصالات عدة لديك كان إذا

يدويًا الإنترنت إعدادات إضافة كيفية
.  فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
نقطة أسماء>  المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

.الوصول
.  فوق انقر3
.جديد APN فوق سريعًا نقرًا انقر4
.إنشاءه تريد الذي الشبكة نمط اسم وأدخل الاسم فوق انقر5
.الوصول نقطة اسم وأدخل )APN (الوصول نقطة اسم فوق سريعًا نقرًا انقر6
.لديك الشبكة مُشغِّل يطلبها التي الأخرى المعلومات كل أدخل7
.حفظ فوق انقر ثم ،  فوق انقر8
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البيانات استخدام في التحكم
يمكنك المثال، سبيل على. فيه وتحكم معينة فترة أثناء جهازك وإلى من المنقولة البيانات حجم تعقب
كمية تحديد أيضا يمكنك. إضافية رسوم أي لتجنب لجهازك ذلك وحدود البيانات استخدام تحذيرات تعيين
.الفردية التطبيقات جانت من المستخدمة البيانات

يمكن لا لكن البيانات استخدام في التحكم من قدر أكبر على الحفاظ على البيانات إعدادات ضبط يساعد أن يمكن
.إضافية رسوم أي منع

البيانات استخدام إعدادات إلى للوصول
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.البيانات استخدام>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

تشغيله وإيقاف البيانات نقل تشغيل كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.البيانات استخدام>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
مرور حركة بجوار الموجود إيقاف-تشغيل مفتاح فوق انقر تشغيله، وإيقاف الباينات نقل لتشغيل3

.لذلك وفقًا النقال بيانات

بيانات مرور حركة الاختيار خانة تحديد إلغاء أو تحديد طريق عن تشغيله وإيقاف البيانات نقل تشغيل يمكنك كما
.المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات ضمن النقال شبكة

البيانات استخدام تحذير ضبط كيفية
.البيانات مرور حركة بتشغيل قيامك من تأكد1
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
.البيانات استخدام>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3
عند تحذيريًا إشعارًا تتلقى. المطلوبة القيم إلى الخطوط بسحب قم التحذير، مستوى لضبط4

.عينته الذي المستوى إلى البيانات مرور حركة وصول

البيانات استخدام حد تعيين كيفية
.البيانات مرور حركة بتشغيل قيامك من تأكد1
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
.البيانات استخدام>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3
.موافق فوق انقر ثم محددًا، يكن لم إذا ،النقال لبيانات حد تعيين الاختيار مربع حدد4
.المطلوبة القيم إلى الخطوط بسحب قم البيانات، استخدام حد لضبط5

.تلقائيًا جهازك على البيانات مرور حركة تشغيل إيقاف سيتم المعين، الحد إلى لديك البيانات استخدام وصول بمجرد

الفردية التطبيقات بيانات استخدام في للتحكم
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.البيانات استخدام>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.فوقه وانقر المطلوب التطبيق أوجد3
.الخلفية بيانات تقييد الاختيار مربع حدد4
التطبيق إعدادات عرض فوق سريعًا نقرًا انقر للتطبيق، المحددة الإعدادات من مزيد إلى للوصول5

.المطلوبة التغييرات بإجراء وقم

.تطبيق لأي المحددة الإعدادات إلى الوصول دومًا يمكن لا قد

.الصلة ذات البيانات استخدام إعدادات بتغيير قمت إذا الفردية التطبيقات أداء يتأثر قد

النقال الهاتف شبكة إعدادات
في المتاحة النقال الهاتف شبكات على بناءً النقال الهاتف شبكات بين تلقائيًا بالتبديل جهازك يقوم

النقال، الهاتف شبكات من خاص وضع لاستخدام يدويًا جهازك ضبط كذلك بإمكانك. المختلفة المناطق
.GSM أو WCDMA مثل
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شبكة وضع لتحديد
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الشبكة وضع فوق سريعًا نقرًا انقر3
.شبكة وضع حدد4

يدويًا أخرى شبكة تحديد كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الشبكة مشغلو>  المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.يدوي>  البحث وضع فوق سريعًا نقرًا انقر3
.شبكة حدد4

التي الشبكة نطاق خارج أصبحتَ إذا حتى أخرى، شبكات عن بالبحث جهازك يقوم لن يدويًا، شبكة تحديد حالة في
.يدويًا حددتها

التلقائي الشبكة تحديد تنشيط كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الشبكة مشغلو>  المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.البحث وضع فوق انقر منبثق، إطار ظهور عند3
.تلقائي فوق سريعًا نقرًا انقر4

البيانات نقل إيقاف
أي إجراء أو بيانات أي تنزيل لتجنب النقال الهاتف شبكات عبر البيانات اتصالات جميع تعطيل بإمكانك
تفصيلية معلومات على الحصول أردت إذا لديك الشبكة بمشغّل اتصل. فيها مرغوب غير مزامنة عمليات
.البيانات نقل ورسوم اشتراكك خطة حول

رسائل إرسال أيضًا يمكنك. ™Bluetoothو ®Wi-Fi اتصالات استعمال بإمكانك يزال لا البيانات، نقل إيقاف عند
.واستلامها متعددة وسائط

البيانات جميع نقل إيقاف كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقها وانقر المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات عن ابحث2
.النقال شبكة بيانات مرور حركة الاختيار مربع تحديد بإلغاء قم3

البيانات تجوال
خارج تكون عندما النقال شبكات عبر المحمول الهاتف بيانات باتصالات الشبكات مشغلو بعض يسمح
الشبكة بمشغّل اتصل. البيانات نقل على رسوم فرض يتم قد أنه لاحظ). التجوال (المحلية شبكتك نطاق
.المعلومات من مزيد على للحصول لديك

إرسال عند إشعار، أي دون الرئيسية شبكتك في الإنترنت اتصال الأحيان بعض في التطبيقات تستخدم أن يمكن
ً والمزامنة البحث طلبات اتصل. التجوال أثناء الإنترنت اتصالات تأسيس يتم عندما إضافية رسوم فرض يتم قد. مثلا
.المعلومات من مزيد على للحصول لديك الشبكة بمشغّل

البيانات تجوال تنشيط كيفية
.  فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.المحمول الهاتف شبكات>  …المزيد>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.البيانات تجوال الاختيار مربع حدد3

.البيانات اتصالات تنشيط إلغاء عند البيانات تجوال تنشيط يمكنك لا
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Google Play™

™Google Play باستخدام العمل في الشروع
هذه استعراض بإمكانك. والألعاب التطبيقات من فريدًا عالمًا وادخل ،™Google Play متجر افتح

تعليقك وإرسال لعبة أو تطبيق أي تقييم أيضًا يمكنك كما. المختلفة الفئات خلال من والألعاب التطبيقات
.عليها

.™Google حساب لديك يكون أن يلزم ،™Google Play متجر لاستخدام

™Google Play لفتح
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.Play سوق فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

™Google Play من التنزيل
.المجانية التطبيقات ذلك في بما ،™Google Play متجر من التطبيقات أنواع كافة تنزيل يمكنك

التطبيقات إنزال قبل
.يعمل إنترنت اتصال لديك أن من تحقق ،™Google Play من التنزيل بدء قبل

بمشغّل اتصل. جهازك إلى محتوى بإنزال قيامك عند البيانات مرور تكاليف تتحمل قد أنه تذكر وأيضًا،
.المعلومات من مزيد على للحصول لديك الشبكة

مجاني تطبيق لإنزال
استعراض طريق عن إنزاله في ترغب الذي العنصر عن ،™Google Play متجر في ابحث،1

.البحث وظيفة باستخدام أو الفئات،
.التثبيت لإكمال الإرشادات واتبع تفاصيله، لعرض العنصر المس2

الأجر مدفوع تطبيق تنزيل كيفية
استعراض طريق عن إنزاله في ترغب الذي العنصر عن ابحث ،™Google Play متجر في1

.البحث وظيفة باستخدام أو الفئات،
.الشراء لإكمال الإرشادات واتبع تفاصيله، لعرض العنصر المس2

إنزاله تم تطبيق لفتح
.تطبيقاتي فوق انقر ثم ، على اضغط ،™Google Play في1
.إنزاله تم الذي التطبيق فوق انقر2

.التطبيق شاشة من إنزالها تم التي للتطبيقات الوصول أيضًا يمكنك

بك الخاصة التطبيقات بيانات إفراغ
على التطبيق، ذاكرة امتلاء حالة في ذلك يحدث قد. لديك التطبيقات أحد بيانات إفراغ إلى أحيانًا تحتاج قد

رسائل مسح إلى تحتاج قد كما. ما للعبة مرتفعة لنتائج مساحة إفراغ في ترغب كنت إذا أو المثال، سبيل
.التطبيقات بعض في الواردة المتعددة الوسائط ورسائل النصية والرسائل الإلكتروني، البريد
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التطبيقات لأحد المؤقت التخزين ذاكرة كل لمسح
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.التطبيقات فوق سريعًا نقرًا انقر3
.له المؤقت التخزين ذاكرة كل مسح تريد الذي التطبيق فوق انقر4
.المؤقتة التخزين ذاكرة مسح فوق سريعًا نقرًا انقر5

.التطبيقات لبعض المؤقت التخزين ذاكرة مسح يمكن لا

مثبّت تطبيق حذف كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.التطبيقات فوق سريعًا نقرًا انقر3
.حذفه في ترغب الذي التطبيق حدد4
.التثبيت إلغاء فوق سريعًا نقرًا انقر5

.حذفها يمكن لا مسبقًا المثبتة التطبيقات بعض هناك

الأذونات
لكي جهازك على الوظائف من والعديد والإعدادات البيانات إلى الوصول التطبيقات بعض تتطلب قد

المثال، سبيل على. منك المتعلقة الأذونات إلى تحتاج فإنها كذلك، الأمر كان إذا. صحيح بشكل تعمل
بعض تسيء قد. موقعك إلى والوصول النقل، بيانات واستلام بإرسال أذونات إلى الملاحة تطبيق يحتاج

عن تقارير إصدار أو مسحها، أو البيانات سرقة طريق عن لديها التي الأذونات استخدام التطبيقات
.الأذونات ومنحها بتثبيتها تقوم التي التطبيقات في ثقتك من تحقق. موقعك

تطبيق بأي الخاصة الأذونات عرض كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الإعدادات عن ابحث2
.التطبيقات فوق انقر3
.المطلوب التطبيق فوق سريعًا نقرًا انقر4
.الأذونات ضمن الصلة ذات التفاصيل لعرض لأسفل بالتمرير قم5

™Google Play من ليست تطبيقات تثبيت
يتم افتراضي، وبشكل. جهازك إتلاف إلى موثوق غير أو معروف غير مصدر من تطبيقات تثبيت يؤدي قد

بعمليات والسماح الإعداد هذا تغيير فيمكنك ذلك، ومع. هذه التثبيت عمليات مثل لحظر جهازك ضبط
.المعروفة غير المصادر من التثبيت

واجهة أو التنزيل طريق عن جهازك إلى نقله تم محتوى أو الخارجية الجهة تطبيقات من أي أداء Sony تضمن لا
خاص محتوى نقل عن ناتج جهازك أداء في انخفاض أو تلف أي عن المسئولية Sony تتحمل لا وبالمثل. أخرى
أية لديك كانت إذا المحتوى بمزود بالاتصال وقم. فقط موثوقة مصادر من محتوى سوى تستخدم ولا. آخر بطرف
.استفسارات أو أسئلة

™Google Play متجر من ليست تطبيقات بتثبيت السماح كيفية

. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الأمان>  الإعدادات عن ابحث2
.مجهولة مصادر الاختيار مربع حدد3
.موافق فوق انقر4
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المكالمات إجراء

الطوارئ مكالمات
إجراء بهدف عادة الأرقام هذه استعمال يمكنك. 911 أو 112 مثل الدولية الطوارئ أرقام جهازك يدعم

موجودًا تكون أن بشرط لا، أو الهاتف في مثبتة SIM بطاقة كانت سواء بلد، أي في طوارئ مكالمات
.ما شبكة نطاق ضمن

طوارئ مكالمة لإجراء
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الهاتف عن ابحث2
. فوق انقر رقم، لحذف. اتصال فوق انقر ثم الطوارئ، رقم أدخل3

.الصادرة المكالمات حظر عند أو SIM بطاقة إدخال عدم حالة في طوارئ مكالمات إجراء يمكنك

مقفلة SIM بطاقة تكون عندما طوارئ مكالمة إجراء كيفية
.طوارئ مكالمةفوق انقر1
. فوق انقر رقم، لحذف. اتصال فوق انقر ثم الطوارئ، رقم ادخل2

المكالمات معالجة
قائمة في مسجلة اتصال جهة على بالضغط أو يدويًا، الرقم طلب طريق عن مكالمة إجراء يمكنك
الاتصال ميزة استخدام يمكنك كما. المكالمات سجل من الهاتف رقم على بالضغط أو الأرقام،/الأسماء
.المكالمات سجل وفي الاتصال جهات قائمة في موجود رقم عن السريع للبحث الذكي

هاتف برقم الاتصال كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق وانقر أعثر2
.الطلب لوحة عرض لإدخال  فوق فانقر المكالمات، سجل ظهر إذا3
. فوق وانقر الهاتف رقم أدخل4

دخل رقم لحذف . فوق انقر الخطأ، طريق عن أُ

الذكي الاتصال بواسطة مكالمة إجراء كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الهاتف فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
الاتصال تريد الذي الرقم/الاسم مع تتوافق التي والأرقام الحروف لإدخال الطلب لوحة استخدم3

.الممكنة بالمطابقات قائمة تظهر رقم، أو حرف بإدخال تقوم وحيث. به
.به الاتصال في ترغب الذي الرقم/الاسم فوق انقر4

مكالمة لإنهاء
.المكالمة إنهاء فوق انقر•

دولية مكالمة لإجراء
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الهاتف عن ابحث2
 "+".علامة تظهر حتى الاستمرار مع 0 المس3
.اتصال فوق انقر ثم الهاتف، ورقم ،)الأول الصفر بدون (المنطقة ورمز البلد، رمز أدخل4
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مكالمة على الرد كيفية

.الشاشة من اليمنى الناحية إلى  اسحب•

مكالمة رفض كيفية
.الشاشة من اليسرى الناحية إلى  بسحب قم•

ثانية مكالمة رفض كيفية
. فوق انقر المكالمة، أثناء متكررة صوتية إشارات سماع عند•

المكالمة أثناء الأذن سمّاعة صوت مستوى تغيير كيفية
.الأسفل إلى أو الأعلى إلى الصوت مستوى مفتاح على اضغط•

المكالمة أثناء الصوت مكبر تشغيل كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر•

المكالمة أثناء الميكروفون صوت كتم كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر•

المكالمة أثناء الشاشة تنشيط كيفية
. على وجيزة لمدة اضغط•

المكالمة أثناء أرقام إدخال كيفية
.الأرقام مفاتيح لوحة تظهر. الاتصال لوحة فوق سريعًا نقرًا انقر مكالمة، أثناء1
.إدخالها تريد التي الأرقام فوق سريعًا نقرًا انقر2

واردة لمكالمة الرنين نغمة صوت كتم كيفية
.الصوت مستوى مفتاح على اضغط المكالمة، استلام عند•

الأخيرة المكالمات
. والصادرة  والمستلمة،,  الفائتة المكالمات عرض يمكنك المكالمات، سجل في

الفائتة المكالمات عرض كيفية
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب. الحالة شريط في  تظهر فائتة، مكالمة لديك يكون عندما1
.فائتة مكالمة فوق انقر2

لديك المكالمات سجل من برقم للاتصال
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
من العلوي بالجزء المكالمات سجل عرض يظهر. سريعًا نقرًا فوقه وانقر الهاتف عن ابحث2

.الشاشة
هذا فالمس الاتصال، قبل رقم تحرير أردت إذا. الرقم فوق سريعًا انقر مباشرةً، برقم للاتصال3

.الاتصال قبل رقم تعديل فوق سريعًا نقرًا انقر ثم الاستمرار، مع الرقم

.الاتصال رد>   فوق سريعًا النقر خلال من برقم الاتصال أيضًا يمكنك
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الأرقام/الأسماء إلى المكالمات سجل من رقم لإضافة
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
من العلوي بالجزء المكالمات سجل عرض يظهر. سريعًا نقرًا فوقه وانقر الهاتف عن ابحث2

.الشاشة
.الاتصال جهات إلى إضافة فوق انقر ثم الرقم، على الاستمرار مع اضغط3
.جديدة اتصال جهة إنشاء فوق انقر أو المطلوب، الرقم/الاسم فوق انقر4
.تم فوق وانقر الرقم/بالاسم الخاصة التفاصيل بتعديل قم5

الصوتي البريد
تتمكن لا عندما لك صوتية رسائل ترك للمتصلين فيمكن الصوتي، البريد خدمة يتضمن اشتراكك كان إذا
بطاقة على محفوظًا بك الخاص الصوتي البريد خدمة رقم يكون ما وعادة. المكالمات على الرد من

SIM يدويًا وإدخاله الشبكة مشغل من الرقم على الحصول فيمكنك كذلك، يكن لم وإذا. لديك.

الصوتي البريد رقم إدخال كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
البريد رقم>  الصوتي البريد إعدادات> صوتي بريد>  الاتصال إعدادات>  إعدادات عن ابحث2

.فوقه وانقر الصوتي
.الصوتي البريد رقم أدخل3
.موافق فوق انقر4

الصوتي البريد خدمة طلب كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الهاتف فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الاستمرار مع 1 المس3

المتعددة المكالمات
.الوقت نفس في متعددة مكالمات مع التعامل يمكنك الانتظار، قيد المكالمة خدمة بتنشيط قمت إذا

.أخرى مكالمة استلامك عند صوتية بإشارة إشعارك سيتم الخدمة، هذه تنشيط وعند

الانتظار قيد المكالمة خدمة تنشيط إلغاء أو تنشيط كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فوقها وانقر إضافية إعدادات>  الاتصال إعدادات>  الإعدادات أوجد2
قيد مكالمة( المكالمات انتظار فوق انقر الانتظار، قيد المكالمة خدمة تنشيط إلغاء أو لتنشيط3

).الانتظار

الجارية المكالمة وتعليق ثانية مكالمة على الإجابة كيفية
. فوق انقر المكالمة، أثناء متكررة صوتية إشارات سماع عند•

ثانية مكالمة إجراء كيفية
.الاتصال لوحة فوق انقر جارية، مكالمة إجراء أثناء1
.اتصال فوق انقر ثم المستلم رقم أدخل2
.الأولى المكالمة تعليق عندئذ يتم3ّ

.التالية المكالمات على ذاته الإجراء هذا ينطبق

متعددة مكالمات بين التبديل كيفية
. فوق انقر الجارية، المكالمة وتعليق أخرى مكالمة إلى للانتقال•

المُعلّقة التالية المكالمة إلى والعودة الجارية المكالمة إنهاء كيفية
.المكالمة إنهاء فوق انقر•
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الجماعية المكالمات
.أكثر أو شخصين مع مشتركة محادثة إجراء يمكنك الأطراف، متعددة المكالمة أو الجماعيّة المكالمة في

.لديكم الشبكة بمشغل والاتصال جماعية، مكالمة إجرء يمكنكم المشاركين عدد عن تفاصيل على للحصول

جماعية مكالمة لإجراء
.الاتصال لوحة فوق انقر جارية، مكالمة إجراء أثناء1
تعليق عندئذ يتمّ الثاني، المشارك يجيب بعدما. اتصال فوق انقر ثم الثاني الطرف برقم اتصل2

.الأول المشارك
.الجماعية المكالمة إلى الثاني المشارك لإضافة  فوق انقر3
.للمكالمة المشاركين من المزيد لإضافة 3 إلى 1 من الخطوات كرر4

جماعية مكالمة في مشارك مع خاصّة محادثة لإجراء
.طرف} 0{ فوق انقر جارية، جماعية مكالمة أثناء1
.انفراد على إليه التحدث تريد الذي بالمشارك الخاص الهاتف رقم فوق انقر2
. فوق انقر الجماعية، المكالمة إلى والعودة الخاصة المحادثة لإنهاء3

جماعية مكالمة من مشارك لتحرير
سبيل فعلى. المشاركين عدد يعرض الذي الزر فوق انقر مستمرة، جماعية مكالمة إجراء أثناء1

.مشاركين ثلاثة هناك كان إذا أطراف 3 فوق انقر المثال،
.تحريره في ترغب الذي المشارك بجوار  فوق انقر2

جماعيّة مكالمة إنهاء كيفية
.الجماعية المكالمة إنهاء انقر الجماعية، المكالمة خلال•

المكالمات إعدادات

المكالمات حظر
حظر خاصية تستخدم وعندما. منها بعض أو والصادرة الواردة المكالمات فئات كل حظر يمكنك

جديدة مرور كلمة ثم) الشخصي الحظر إلغاء مفتاح( PUK إدخال إلى بحاجة فأنت مرة، لأول المكالمات
.المكالمات حظر وظيفة لتنشيط

الصادرة أو الواردة المكالمات لحظر
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر المكالمات حظر>  الاتصال إعدادات>  إعدادات عن ابحث2
.خيارًا حدد3
.تمكين فوق سريعًا نقرًا انقر ثم المرور كلمة أدخل4

رسالة معها مكالمة رفض
إرسال يتم الرسالة هذه بمثل مكالمة رفض يتم عندما. سابقاً محددة برسالة المكالمة رفض يمكنك
.الجهاز في حفظها ويتم المتصل إلى تلقائياً الرسالة

والتي مسبقاً المعدة الرسائل هذه بين من الاختيار يمكنك. مسبقًا جهازك على رسائل ست تحديد يتم
.الضرورة عند تعديلها يمكن

سابقاً محددة برسالة المكالمة لرفض
.رسالة حدد ثم لأعلى، برسالة رفض اسحب•

مسبقًا محدّدة رسالة مع ثانية مكالمة رفض كيفية
حدد ثم لأعلى، برسالة رفض بسحب قم المكالمة، أثناء متكررة صوتية إشارات سماع عند•

.رسالة
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مكالمة لرفض المستخدمة الرسالة لتحرير
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.برسالة المكالمة رفض>  الاتصال إعدادات>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الضرورية التغييرات بإجراء قم ثم تحريريها، تريد التي الرسالة فوق انقر3
.OK فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند4

المكالمات تمرير
ً إجابة خدمة أو آخر هاتف رقم إلى المكالمات تمرير يمكنك .مثلا

المكالمات توجيه لإعادة
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الاتصال توجيه إعادة>  الاتصال إعدادات>  إعدادات عن ابحث2
.خيارًا حدد3
.تمكين فوق سريعًا نقرًا انقر ثم إليه، المكالمات توجيه إعادة تريد الذي الرقم أدخل4

المكالمات توجيه إعادة تشغيل لإيقاف
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الاتصال توجيه إعادة>  الاتصال إعدادات>  إعدادات عن ابحث2
.تعطيل فوق سريعًا نقرًا انقر ثم خيارًا، حدد3

إخفاؤه أو هاتفك رقم إظهار
.بهم الاتصال عند المكالمات متلقي أجهزة على يظهر الذي هاتفك رقم إخفاء أو إظهار اختيار يمكنك

إخفائه أو هاتفك رقم إظهار كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر المتصل هوية>  إضافية إعدادات>  الاتصال إعدادات>  إعدادات عن ابحث2

محددة بأرقام الاتصال ميزة أرقام
محددة بأرقام الاتصال ميزة أرقام لائحة استخدام يمكنك الخدمة، مزوّد من PIN2 رمز استلمت إذا

)FDN (الصادرة المكالمات لتقييد.

تعطيلها أو محدّدة بأرقام الاتصال خاصية تفعيل كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر )FDN (ثابتة طلب أرقام>  الاتصال إعدادات>  إعدادات عن ابحث2
.محددة بأرقام اتصال تن إلغ أو محددة بأرقام الاتصال تنش فوق انقر3
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ،PIN2 رمز أدخل4

المقبولين المكالمات مستلمي لائحة إلى الوصول كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
)FDN (ثابتة طلب أرقام>  )FDN (ثابتة طلب أرقام>  الاتصال إعدادات>  إعدادات عن ابحث2

.فوقها وانقر
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أرقام/أسماء

أرقام/أسماء حول
/الأسماء وبيانات الإلكتروني البريد وعناوين أرقامك جميع لتخزين الأرقام/الأسماء تطبيقات استخدم
جميع لمشاهدة واحد رقم/اسم فوق النقر سوى عليك ما. واحد مكان في وإدارتها الأخرى الأرقام

.وسهلة واحدة عامة نظرة في الرقم/الاسم هذا مع الاتصالات

حساب في المحفوظة الأرقام/الأسماء مع ومزامنتها جهازك في جديدة أرقام/أسماء إضافة يمكنك
Google™، حساب أو Microsoft® Exchange ActiveSync®، تدعم التي الأخرى الحسابات أو

مطابقة على كذلك ويساعدك جديدة إدخالات بإنشاء تلقائيًا الأرقام/الأسماء تطبيق ويقوم. المزامنة
.الحالية الإدخالات مع الإلكتروني البريد عناوين مثل البيانات

الجديد جهازك إلى الأرقام/الأسماء نقل
.لك ملاءمة الأكثر النقل أسلوب حدد. الجديد جهازك إلى الأرقام/الأسماء لنقل طرق عدة هناك

كمبيوتر باستخدام الأرقام/الأسماء نقل
،iPhone ذلك في بما للجهاز، عديدة نطاقات من الأرقام/الأسماء لنقل كمبيوتر استخدام بإمكانك

.Nokiaو HTCو ،Samsungو

:إلى بحاجة أنت

®Windows التشغيل بنظام ويعمل بالإنترنت متصل كمبيوتر•

القديم لجهازك USB كبل•
الجديد ™Android لجهاز USB كبل•
القديم جهازك•
بك الخاص الجديد ™Android جهاز•

الأرقام/الأسماء لنقل PC Companion برنامج استخدام
إنه. PC Companion برنامج فاستخدم شخصي، كمبيوتر باستخدام الأرقام/الأسماء نقل بصدد كنت إذا

PC Companion برنامج ويقدم. بالفعل الجديد جهازك على محفوظة التثبيت ملفات أن كما مجاني،
.جهازك برنامج تحديث في المساعدة شاملة الأخرى، الميزات من مجموعة

PC Companion تطبيق تثبيت كيفية
.USB كبل باستخدام كمبيوتر بجهاز وتوصيله الجديد ™Android جهاز بتشغيل قم: جديد جهاز1
.الكمبيوتر جهاز على PC Companion برنامج لتثبيت تثبيت فوق سريعًا نقرًا انقر: جديد جهاز2
تشغيل حدد كمبيوتر، برنامج توفر عن لإعلامك منبثقة نافذة ظهور حالة في: الكمبيوتر3

Startme.exe.
.التثبيت لإكمال التعليمات اتبع ثم التثبيت، لبدء تثبيت فوق انقر: الكمبيوتر4

PC Companion من للتنزيل متوفر the PC Companion download page أيضًا.

PC Companion برنامج باستخدام الجديد الجهاز إلى الأرقام/الأسماء نقل كيفية
.بك الخاص الكمبيوتر على PC Companion تطبيق تثبيت من تأكد1
Contacts Setup فوق انقر ثم بك، الخاص الكمبيوتر على PC Companion برنامج افتح2

.الأرقام/الأسماء لنقل التعليمات واتبع

®Apple® Mac كمبيوتر باستخدام الأرقام/الأسماء نقل
من الأرقام/الأسماء لنقل Apple Mac كمبيوتر استخدام كيفية حول التفصيلية الإرشادات على للحصول
.Transfer your contacts إلى انتقل القديم، جهازك
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المزامنة حسابات باستخدام الأرقام/الأسماء نقل
®Microsoftأو ،™Google Sync مثل الإنترنت عبر الشائعة المزامنة حسابات مع هاتفك يعمل

Exchange ActiveSync®، أو Facebook™ .جهازك في الأرقام/الأسماء بمزامنة قيامك حال في
الخاصة الأرقام/الأسماء نقل فبإمكانك الإنترنت، على ما حساب خلال من بك الخاص الكمبيوتر أو القديم

راجع المزامنة، عن تفصيلية معلومات على للحصول. الحساب ذلك باستخدام الجديد جهازك إلى بك
.109 صفحة في بشركتك الخاصة الأرقام/والأسماء والتقويم، الإلكتروني، البريد مزامنة

مزامنة حساب باستخدام جهازك على الأرقام/الأسماء مزامنة كيفية
.  فوق النقر ثم ،  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.والمزامنة الحسابات>  إعدادات فوق انقر ثم ،  فوق انقر2
انقر ثم الحساب، فوق فانقر الحساب، هذا مع المزامنة وتريد مزامنة حساب بالفعل أعددت إذا3

.الآن مزامنة فوق انقر ثم,   فوق

.SIM بطاقة من أرقام/أسماء نقل

SIM بطاقة من أرقام/أسماء استيراد كيفية
.  فوق النقر ثم ،  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.SIM بطاقة>  الأرقام/الأسماء استيراد فوق انقر ثم ،  على اضغط2
ضمن الذاكرة بطاقة أرقام/أسماء إضافة اختيار يمكنك مزامنة، حساب بإعداد قيامك حالة في3

خيارك حدد. الجهاز في فقط الأرقام/الأسماء هذه استخدام اختيار يمكنك أو. الحساب هذا
.المطلوب

.ذاكرة بطاقة من أرقام/أسماء نقل

الذاكرة بطاقة من أرقام/أسماء استيراد كيفية

. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.SD بطاقة>  الأرقام/الأسماء استيراد فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط2
المستوردة الذاكرة بطاقة أرقام/أسماء إضافة يمكنك مزامنة، حساب بإعداد قيامك حالة في3

حدد. الجهاز في فقط المستوردة الأرقام/الأسماء استخدام اختيار يمكنك أو. الحساب هذا ضمن
.المطلوب خيارك

من مختلفة حزمًا تعرض قائمة تظهر ،SD بطاقة في واحد vCard ملف من أكثر لديك كان إذا4
.خلالها إنشاؤها تم التي المناسبة التواريخ إلى بالإضافة جهازك، على المحفوظة الأرقام/الأسماء

.استيرادها تريد التي المجموعة اختر

الأخرى الأجهزة من الأرقام/الأسماء تلقي

™Bluetooth تقنية باستخدام إرسالها تم رقم/اسم بيانات استلام كيفية

تستطيع فلن ذلك وبدون. ظاهرًا ليكون الجهاز وضبط ™Bluetooth تقنية تشغيل من تأكد1
.الأخرى الأجهزة من بيانات استلام

.قبول فوق انقر الملف، استلام في ترغب كنت إذا بما بالتأكيد مطالبتك عند2
.الرقم/الاسم بيانات لاستيراد استلمته الذي الملف فوق وانقر أسفل، إلى الإشعارات لوحة اسحب3

مراسلة خدمة باستخدام إرسالها تم أرقام/أسماء استلام كيفية

فافتح إلكتروني، بريد رسالة أو متعددة، وسائط رسالة أو جديدة، نصية رسالة استلام عند1
.الرسالة

مع عليه اضغط أو vCard ملف فو انقر. vCard كمرفق الرقم/للاسم المستلمة البيانات تظهر2
.الرقم/الاسم بيانات حفظ خلالها من يمكنك قائمة لفتح الاستمرار
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أرقام/أسماء شاشة على عامة نظرة

الاختصارات تبويب علامات1

تفاصيله لعرض اسم فوق انقر2

الأرقام/الأسماء لاستعراض أبجدي فهرس3

السريعة الأسماء قائمة إلى للوصول لاسم مصغرة صورة فوق انقر4

الأرقام/الأسماء عن للبحث انقر5

اسم لإنشاء هنا انقر6

الأرقام/الأسماء إدارة
أرقام/أسماء تحديد لك ويتسنى. بسيطة خطوات ببضع ومزامنتها وتحريرها أرقام/أسماء إنشاء يمكنك
.الجهاز في عرضها كيفية وإدراة مختلفة حسابات في

جهازك في الأرقام/الأسماء ضم فيمكنك واحد، حساب من أكثر مع الأرقام/الأسماء بمزامنة قمت إذا
.التكرارات لتجنب

.الأرقام/الأسماء تفاصيل بتحرير الاجتماعية، الشبكات خدمات مثل المزامنة، خدمات بعض لك تسمح لا

الأرقام/الأسماء عرض كيفية
.هنا مسجلة بك الخاصة الأرقام/الأسماء.  فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من•

الأرقام/الأسماء تطبيق في عرضها تُريد التي الأرقام/الأسماء أي لتحديد
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فلترة فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط2
بمزامنة قيامك حالة في. المطلوبة الخيارات تحديد وإلغاء بتحديد قم تظهر، التي القائمة في3

فوق سريعًا نقرًا انقر. القائمة في يظهر الحساب هذا فإن مزامنة، حساب مع الأرقام/الأسماء
.إضافية بصورة الخيارات قائمة لتوسيع الحساب

.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند4

رقم/اسم إضافة كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا انقر2
هذا إلى إضافته تريد الذي الحساب حدد أكثر، أو واحد حساب مع أرقامك أو أسمائك زامنت إذا3

الرقم/الاسم بمعلومات الاحتفاظ في ترغب كنت إذا ،محلي رقم/اسم فوق انقر أو الرقم،/الاسم
.فقط جهازك على

.حددها أو ادخالها في ترغب التي الرقم/الاسم معلومات ادخل4
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند5
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رقم/اسم تعديل كيفية
. فوق انقر ثم,  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
. فوق انقر ثم تحريره، في ترغب الذي الرقم/الاسم فوق انقر2
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند. المطلوبة المعلومات بتعديل قم3

رقم/باسم صورة ربط كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق انقر ثم تحريره، في ترغب الذي الرقم/الاسم فوق انقر2
.رقم/اسم صورة بها تضيف أن في ترغب التي الطريقة وحدد  انقر3
.تم انقر الصورة، إضافة من انتهائك وعند4

.ألبوم تطبيق من رقم/اسم إلى مباشرةً صورة إضافة أيضاً يمكنك

رقم/باسم الخاصة الاتصالات عرض كيفية
. فوق انقر ثم,  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.عرضه في ترغب الذي الرقم/الاسم فوق انقر2
أسفل المتواجدة البنود فوق بسرعة انقر أو انقر متعددة، لوسائط رقم/اسم مع اتصالك لعرض3

.الشاشة

أرقام/أسماء حذف كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
اضغط الأرقام،/الأسماء جميع لحذف. حذفه تريد الذي الرقم/الاسم على طويلة لفترة اضغط2

).الكل استيراد( العديد تحديد فوق انقر ثم ، على
.الكل تحديد حدد ثم المنسدلة، القائمة لفتح التنزيلات سهم فوق انقر3
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر4

بك الخاصة الرقم/الاسم معلومات تعديل كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ،نفسي فوق سريعًا نقرًا انقر2
.المطلوبة التغييرات إجراء أو الجديدة المعلومات بإدخال قم3
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند4

الأرقام/الأسماء تطبيق في المتكررة الإدخالات تجنب
الأرقام/الأسماء معلومات باستيراد قمت أو جديد حساب مع لديك الأرقام/الأسماء بمزامنة قمت إذا

ضم فيمكنك هذا، حدث إذا. الأرقام/الأسماء تطبيق في المتكررة الإدخالات وقف فيمكنك أخرى، بطرق
فصلها فيمكنك الخطأ، طريق عن الإدخالات بضم قمت وإذا. فردي إدخال لإنشاء التكرارات هذه مثل
.أخرى مرة بعد فيما

الأرقام/الأسماء ربط كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.آخر رقم/اسم مع ربطه تريد الذي الرقم/الاسم فوق انقر2
.الأرقام/الأسماء ربط فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
موافق فوق انقر ثم الأول، الرقم/الاسم إلى معلوماته ضم يلزمك الذي الرقم/الاسم فوق انقر4

عرض يتم ولا الثاني، الرقم/الاسم إلى الأول الرقم/الاسم من المعلومات دمج يتم. للتأكيد
.الأرقام/الأسماء قائمة في ذلك بعد الأول الرقم/الاسم

المترابطة الأرقام/الأسماء فصل كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق انقر ثم تحريره، في ترغب الذي المرتبط الرقم/الاسم فوق انقر2
.أرقام/أسماء ربط فك فوق سريعًا نقرًا انقر3
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر4
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المفضلة
/الأسماء تطبيق من بسرعة إليها الوصول من تتمكن حتى كمفضلات الأرقام/الأسماء تمييز يمكنك
.الأرقام

كمفضل رقم/اسم تحديد إلغاء أو تحديد كيفية
. فوق انقر ثم,  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.منها إزالته أو لديك المفضلة إلى إضافته تريد الذي الرقم/الاسم فوق انقر2
. فوق انقر3

المفضلة الأرقام/الأسماء لعرض
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق انقر2

المجموعات
جهات تطبيق خلال من سريعاً إليهم الوصول من لتتمكن مجموعات في اتصال جهات تعيين يمكنك
.الاتصال

لمجموعة رقم/اسم لتخصيص
.لمجموعة تخصيصه تريد الذي الرقم/الاسم فوق انقر الأرقام،/الأسماء تطبيق في1
.للمجموعة تخصيص تحت الشريط على مباشرة انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.تم على انقر ثم لها، الرقم/الاسم إضافة تريد التي للمجموعات الاختيار مربعات حدد3
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر4

الأرقام/الأسماء خلال من الاتصال

رقم/اسم عن البحث كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.أرقام/أسماء بحث الحقل في الاتصال جهة اسم من الأولى القليلة الأحرف وأدخل  فوق انقر2

.الأحرف بهذه تبدأ التي الأرقام/الأسماء جميع ستظهر

السريع الاتصال قائمة
وتشمل. معين رقم/لاسم السريع الاتصال خيارات عرض أجل من الرقم/للاسم مصغرة صورة فوق انقر

باستخدام دردشة وبدء متعددة، وسائط رسالة أو نصية رسالة وإرسال الرقم،/بالاسم الاتصال الخيارات
.™Google Talk تطبيق

إلى الدخول وتسجيل جهازك في التطبيق إعداد يلزمك السريع، الاتصال قائمة في كخيارٍ التطبيقات أحد ليظهر
أن قبل بك الخاصة الدخول تسجيل تفاصيل وإدخال ™Gmail تطبيق لبدء المثال، سبيل على بحاجة، أنت. التطبيق
.السريع الاتصال قائمة من ™Gmail استخدام من تتمكن

الأرقام/الأسماء مشاركة

الشخصية البطاقة إرسال كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.نفسي فوق سريعًا نقرًا انقر2
.موافق>  الرقم/الاسم إرسال فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.الشاشة على الظاهرة الإرشادات واتبع المتوفر، النقل أسلوب حدد4
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رقم/اسم إرسال كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.تفاصيله إرساله تريد الذي الرقم/الاسم فوق انقر2
.موافق>  الرقم/الاسم إرسال فوق انقر ثم ، اضغط3
.الشاشة على الظاهرة الإرشادات واتبع المتوفر، النقل أسلوب حدد4

واحد وقت في أرقام/أسماء عدة لإرسال
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.العديد تحديد فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط2
/الأسماء جميع إرسال في ترغب كنت إذا الكل، اختر أو إرسالها، المطلوب الأرقام/الأسماء حدد3

.الأرقام
.الشاشة على الظاهرة الإرشادات واتبع المتوفر، النقل أسلوب حدد ثم,  فوق انقر4

الأرقام/للأسماء الاحتياطي النسخ
Microsoft® Exchange مثل الإنترنت عبر مزامنة أداة أو SIM بطاقة أو ذاكرة بطاقة استخدام يمكنك

ActiveSync® الأرقام/الأسماء من احتياطية نسخة لعمل.

ذاكرة بطاقة إلى الأرقام/الأسماء كافة تصدير كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الذاكرة بطاقة>  الأرقام/الأسماء تصدير فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط2
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر3

SIM بطاقة إلى أسماء تصدير كيفية
. فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.SIM بطاقة>  الأرقام/الأسماء تصدير فوق انقر ، اضغط2
تريد كنت إذا ،)الكل تحديد( الكل تحديد فوق انقر أو تصديرها، المطلوب الأرقام/الأسماء حدد3

.الأرقام/الأسماء جميع تصدير
.تصدير فوق انقر4
الموجودة الأرقام/الأسماء إلى الأرقام/الأسماء إضافة تريد كنت إذا أرقام/أسماء إضافة حدد5

الحالية الأرقام/الأسماء استبدال تريد كنت إذا الأرقام/الأسماء كل استبدال أو ،SIM بطاقة على
.SIM بطاقة على الموجودة

المحدودة الذاكرة سعة إلى ذلك ويرجع. المعلومات كل تصدير يتم لا قد ،SIM بطاقة إلى أرقام/أسماء تصدر عندما
.SIM لبطاقات
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المراسلة

المتعدّدة الوسائط ورسائل النصيّة الرسائل استخدام
تضمن إذا). SMS (القصيرة الرسائل خدمة باستخدام واستلامها جهازك من نصية رسائل إرسال يمكنك

تحتوي التي الرسائل واستلام إرسال أيضًا يمكنك ،)MMS (المتعددة بالوسائط المراسلة خدمة اشتراكك
رسالة في إرسالها يمكنك التي الحروف عدد يتباين. الفيديو ومقاطع الصور مثل وسائط، ملفات على
رسائلك كافة فإن الحروف، حد تجاوزت إذا. تستخدمها التي واللغة المشغل على اعتمادًا واحدة نصية

.بإرسالها تقوم نصية رسالة كل تكلفة تتحمل أنت. واحدة كرسالة إرسالها ويتم ببعضها ربطها يتم الفردية
ما شخص من واستلامها إرسالها يتم التي الرسائل أن يعني مما كمحادثات، تظهر لرسائلك، عرضك عند
.معًا تجميعها يتم

في) MMS (المتعدّدة الوسائط رسائل لخدمة صحيحة إعدادات توفر يلزم المتعدّدة، الوسائط رسائل لإرسال
.الجهاز

وإرسالها رسالة لإنشاء
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا انقر2
حالة في. الأرقام/الأسماء قائمة من المطلوبين المستلمين حدد ثم,  فوق سريعًا نقرًا انقر3

. فوق بسرعة وانقر يدويًا الاسم رقم أدخل رقم،/كاسم المستلم إدراج عدم
.تم فوق انقر المستلمين، إضافة من الانتهاء وعند4
.رسالتك نص وادخل رسالة كتابة انقر5
.الخيارات أحد واختر ، فوق انقر وسائط، ملف إضافة أردت إذا6
.إرسال على انقر الرسالة، لإرسال7

.المسودات كلمة بوضع المحادثة على علامة وضع سيتم. كمسودة حفظها سيتم إرسالها، قبل رسالة من خرجت إذا

مستلمة رسالة قراءة كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.المطلوبة المحادثة فوق انقر2
.الرسالة إنزال فوق انقر ثم الرسالة، على الاستمرار مع فاضغط بعد، الرسالة إنزال يتم لم إذا3

والنقر لأسفل الشريط سحب سوى عليك ما. هناك  تظهر عندما الحالة شريط من الرسائل فتح كذلك يمكنك
.الرسالة فوق

رسالة على الرد كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الرسالة على تحتوي التي المحادثة على سريعًا نقرًا انقر2
.إرسال فوق انقر ثم ردك، أدخل3

رسالة تمرير كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.توجيهها إعادة تود التي الرسالة على تحتوي التي المحادثة فوق انقر2
.الرسالة تمرير فوق انقر ثم توجيهها، المراد الرسالة على الاستمرار مع اضغط3
إدراج عدم حالة في. الأرقام/الأسماء قائمة من مستلمًا حدد ثم,  فوق سريعًا نقرًا انقر4

. فوق بسرعة وانقر يدويًا الاسم رقم أدخل رقم،/كاسم المستلم
.تم فوق انقر المستلمين، إضافة من الانتهاء وعند5
.إرسال فوق سريعًا نقرًا انقر ثم الأمر، لزم إن الرسالة، بتحرير قم6

.يدويًا المستلم هاتف رقم وإدخال إلى فوق النقر كذلك بإمكانك ،4 الخطوة في
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رسالة حذف كيفية
.  عن ابحث ثم ،  فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.حذفها تود التي الرسالة على تحتوي التي المحادثة فوق انقر2
.حذف>  الرسالة حذف فوق انقر ثم حذفها، المراد الرسالة على الاستمرار مع اضغط3

محادثات إضافة كيفية
.  فوق وانقر ابحث ثم ،  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.المحادثات حذف فوق انقر ثم ،  فوق انقر2
.حذف>   فوق انقر ثم حذفها، في ترغب التي بالمحادثات الخاصة الاختيار مربعات حدد3

مرسل رقم حفظ كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.حفظ>   فوق سريعًا نقرًا انقر2
.جديدة اتصال جهة إنشاء فوق انقر أو موجود، رقم/اسم حدد3
.تم فوق انقر ثم الرقم،/الاسم معلومات بتعديل قم4

رسالة بمرسل للاتصال
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.محادثة فوق انقر2
من الرقم أو المستلم اسم حدد ثم الشاشة، أعلى الموجود الرقم أو المستلم اسم فوق انقر3

.المعروضة القائمة
ترغب الذي الهاتف رقم فوق فانقر بك، الخاصة الأرقام/الأسماء في محفوظًا المستلم كان إذا4

. فوق فانقر لديك، الأرقام/الأسماء في المستلم حفظت قد تكن لم وإذا. به الاتصال في

استلمتها رسالة في مضمّن ملف حفظ كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فتحها تريد التي المحادثة فوق انقر2
.الرسالة إنزال فوق انقر ثم الرسالة، على الاستمرار مع فاضغط بعد، الرسالة إنزال يتم لم إذا3
.المطلوب الخيار حدد ثم حفظه، تريد الذي الملف على الاستمرار مع اضغط4

بنجمة رسالة إبراز كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فتحها تريد التي المحادثة فوق انقر2
. فوق انقر بنجمة، إبرازها تريد التي الرسالة في3
. فوق انقر بنجمة، رسالة إبراز لإلغاء4

بنجمة المميزة الرسائل عرض كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.بنجمة مميزة رسائل فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.قائمة في بنجمة المميزة الرسائل جميع تظهر3

الرسائل عن البحث كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. على اضغط2
.التأكيد مفتاح فوق انقر ثم بك، الخاصة الأساسية البحث كلمات أدخل3

)MMS (المتعدّدة الوسائط ورسائل النصيّة الرسائل خيارات

الرسائل إشعار إعدادات لتغيير
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.الخيارات أحد واختر ،الإشعار نغمة فوق انقر إشعار، صوت لتعيين3
.المناسبة الاختيار مربعات تحديد بإلغاء قم أو حدد الأخرى، الإشعار لإعدادات بالنسبة4
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الصادرة للرسائل بالتسليم الإخطار إعدادات تغيير كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.تنشيطه إلغاء أو بالتسليم الإخطار لتنشيط بالتسليم إخطار فوق سريعًا نقرًا انقر3

SIM بطاقة على المحفوظة الرسائل عرض كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.SIM رسائل>  إعداداتفوق انقر ثم,  فوق انقر2

™Google Talk تطبيق
.والفيديو والصوت النص باستخدام أصدقائك مع بالدردشة ™Google Talk تطبيق لك يسمح

™Google Talk تشغيل بدء كيفية
.  فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر محادثة عن ابحث2

™Google Talk باستخدام فورية رسالة على الرد كيفية
.الحالة شريط في تظهر , ™Google Talk خلال من بك ما شخص يتصل عندما1
.الدردشة وابدأ الرسالة فوق انقر ثم أسفل، إلى الحالة شريط اسحب2
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إلكتروني بريد

الإلكتروني البريد باستخدام العمل في الشروع
بما ،Email تطبيق باستخدام نفسه الوقت في الإلكتروني البريد حسابات من العديد مع التعامل يمكنك
البريد رسائل إلى الوصول يمكن. للشركة Microsoft Exchange Active Sync حسابات ذلك في

.™Gmailو Email تطبيقات من جهازك في ™Gmail حساب إلى تتلقاها التي الإلكتروني

الإلكتروني البريد حسابات استخدام

جهازك في إلكتروني بريد حساب إعداد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الإعداد لإكمال الشاشة على تظهر التي التعليمات اتبع3

على للحصول الإلكتروني البريد خدمة بمزود الاتصال إلى تحتاج ربما الإلكتروني، البريد خدمات لبعض بالنسبة
.الإلكتروني البريد لحساب التفصيلية الإعدادات بشأن المعلومات

لك افتراضي كحساب إلكتروني بريد حساب إعداد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.الإلكتروني البريد رسائل وإرسال لإنشاء افتراضي كحساب استخدامه تريد الذي الحساب حدد4
فيها تقوم مرة كل في الافتراضي الحساب وارد بريد يظهر. افتراضي حساب الاختيار مربع حدد5

.الإلكتروني البريد تطبيق بفتح

.الافتراضي حسابك تلقائيًا يصبح الحساب هذا فإن واحد، إلكتروني بريد حساب لديك كان إذا

الجهاز في إضافي إلكتروني بريد حساب إضافة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.حساب إضافة فوق انقر ثم الشاشة، أعلى  فوق انقر3
إعدادات إنزال تعذر حالة في. التالي فوق انقر ثم المرور، وكلمة الإلكتروني البريد عنوان أدخل4

.يدويًّا الإعداد إكمال يمكنك تلقائيًا، الإلكتروني البريد حساب
نفس يظهر. تحديده يسهل بحيث بك، الخاص الإلكتروني البريد لحساب اسمًا أدخل مطالبتك، عند5

.الحساب هذا من ترسلها التي الإلكتروني البريد رسائل في الاسم
.التالي فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند6

جهازك من إلكتروني بريد حساب إزالة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الإعدادات فوق انقر ثم ، على اضغط3
.إزالته تريد الذي الحساب حدد4
.موافق>  حساب حذف فوق سريعًا نقرًا انقر5

Gmail™ وخدمات Google™ الأخرى
رسائل لقراءة جهازك على ™Gmail تطبيق استخدام فيمكنك ،™Google في حساب لديك كان إذا

أيضًا يمكنك جهازك، على به للعمل ™Google حساب إعداد بعد. وتنظيمها وكتابتها الإلكتروني البريد
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Google مع التقويم تطبيق مزامنة جانب إلى ،™Google Talk تطبيق باستخدام أصدقائك مع الدردشة
Calendar™ ،متجر من والألعاب التطبيقات وتنزيل لديك Google Play™.

مزوّدي كل من أو الأقاليم، أو البلدان كل في مدعومة الفصل هذا في وصفها الوارد والميزات الخدمات تكون لا قد
.المناطق جميع في الشبكات أو/و الخدمات

جهازك على ™Google حساب إعداد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Google>  حساب إضافة>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.بالفعل حساب لديك كان إذا الدخول سجّل أو ،™Google حساب لإنشاء التسجيل معالج اتبع3

بتشغيل فيها تقوم مرة أول في الإعداد معالج من ™Google حساب إنشاء أو إلى الدخول تسجيل يمكنك كما
.www.google.com/accounts على حساب وإنشاء بالإنترنت الاتصال يمكنك أو. جهازك

™Gmail تطبيق فتح كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. Gmail أوجد2

الإلكتروني البريد استخدام

وإرسالها إلكتروني بريد رسالة إنشاء كيفية
.إلكتروني بريد حساب بإعداد قمت قد أنك من تأكد1
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من2
الشاشة من العلوي بالجزء  فوق فانقر متعددة، إلكتروني بريد حسابات استخدام حالة في3

.استخدامه تريد الذي الحساب وحدد
فوق انقر أو الإلكتروني، بريده عنوان أو المستلم اسم كتابة وابدأ إلى فوق انقر ثم,  فوق انقر4

.الأرقام/الأسماء قائمة من أكثر أو المستلمين أحد وحدد 
. فوق انقر ثم الرسالة، ونص الإلكتروني البريد موضوع أدخل5

الإلكتروني البريد رسائل استلام كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
الحساب وحدد الشاشة، أعلى  فوق فانقر متعددة، إلكتروني بريد حسابات استخدام حالة في3

فانقر واحدة، مرة الإلكتروني البريد حسابات جميع فحص في ترغب كنت إذا. فحصه تريد الذي
.مجمع عرض فوق

. فوق انقر الجديدة، الرسائل لإنزال4

.)دفع (تلقائي على الفحص تردد ضبط يمكنك ما، لشركة إلكتروني بريد حساب بإعداد قمت إذا

الإلكتروني البريد رسائل قراءة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
الحساب وحدد الشاشة، أعلى  فوق فانقر متعددة، إلكتروني بريد حسابات استخدام حالة في3

فانقر واحدة، مرة الإلكتروني البريد حسابات جميع فحص في ترغب كنت إذا. فحصه تريد الذي
.مجمع عرض فوق

الإلكتروني البريد فوق وانقر الأسفل، أو الأعلى إلى بالتمرير قم الإلكتروني، البريد وارد بريد في4
.قراءته تريد الذي
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الإلكتروني البريد معاينة جزء لاستخدام
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
في ترغب الذي الحساب وحدد  فوق انقر الإلكتروني، للبريد عديدة حسابات تستخدم كنت إذا2

فوق فانقر واحدة، مرة الإلكتروني البريد حسابات جميع فحص في ترغب كنت إذا. فحصه
.مجمع عرض

.الإلكتروني البريد معاينة جزء يظهر. أفقيًا جهازك أمسك3
الإلكتروني البريد فوق وانقر الإلكتروني البريد وارد بريد في الأسفل أو الأعلى إلى بالتمرير قم4

حول المعلومات من مزيد لعرض. المعاينة جزء في الإلكتروني البريد فتح يتم. قراءته تريد الذي
اضغط النص، مضمون حقل في. المرسل اسم بجوار التنزيل سهم فوق انقر الإلكتروني، البريد
.تقريبها أو الصورة لإبعاد جزئيًا، بينهما باعد أو معًا بإصبعيك عليه

قائمة بين يوجد (التقسيم شريط فوق انقر الشاشة، ملء بتنسيق الإلكتروني البريد رسالة لعرض5
ملء تنسيق وفي. ذلك حسب) الإلكتروني البريد رسالة ومضمون الإلكتروني البريد رسائل

.السابقة أو التالية رسائلك لقراءة وللخلف للأمام سهمي استخدم الشاشة،
.ذلك حسب التقسيم شريط فوق انقر الوارد، البريد عرض إلى للعودة6

.المعاينة جزء إعدادات في بتنشيطه قم المعاينة، جزء استخدام قبل

.المعاينة جزء إعدادات بتغيير قم أو العمودي، الوضع في جهازك اجعل المعاينة، جزء لإخفاء

الإلكتروني البريد معاينة جزء إعدادات لتغيير
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط2
.الخيارات أحد حدد ثم ،المعاينة قسم>  عامة فوق انقر3

إلكتروني بريد رسالة إرفاق عرض كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.عرضه في ترغب الذي المرفق على تحتوي التي الإلكتروني، البريد رسالة فوق وانقر عن ابحث3

. بواسطة مرفقات على المشتملة الإلكتروني البريد رسائل إلى الإشارة تمت
.عرض فوق انقر ثم,  فوق انقر الإلكتروني، البريد رسالة فتح بعد4

الأرقام/الأسماء في لمرسل الإلكتروني البريد عنوان حفظ كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.لديك الإلكتروني البريد وارد بريد في رسالة فوق وانقر على أعثر3
.موافق فوق انقر ثم المرسل، فوق انقر4
.جديدة اتصال جهة إنشاء فوق انقر أو موجود، رقم/اسم حدد5
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم أردت، إذا الرقم،/الاسم معلومات بتعديل قم6

إلكتروني بريد رسالة على الرد كيفية
. فوق سريعًا انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث2
فوقها، وانقر عليها الرد في ترغب التي الرسالة عن ابحث لديك، الإلكتروني البريد وارد بريد في3

. فوق انقر ثم
.الكل على الرد أو رد فوق انقر4
. فوق انقر ثم ردك، أدخل5
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إلكتروني بريد رسالة توجيه إعادة كيفية
. فوق سريعًا انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث2
وانقر توجيهها إعادة في ترغب التي الرسالة عن ابحث الإلكتروني، ببريدك الوارد البريد في3

. فوق انقر ثم فوقها،
.توجيه إعادة فوق انقر4
من مستلم لتحديد  فوق انقر أو يدويًا، للمستلم الإلكتروني البريد عنوان وأدخل إلى فوق انقر5

.لديك الأرقام/الأسماء
. فوق انقر ثم الرسالة، نص أدخل6

إلكتروني بريد رسالة لحذف
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
مع حذفها في ترغب التي الرسالة فوق وانقر عن ابحث لديك، الإلكتروني البريد وارد بريد في3

. فوق انقر ثم الاستمرار،
.نعم فوق سريعًا نقرًا انقر4

الإلكتروني البريد رسائل فرز كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
الحساب وحدد الشاشة، أعلى  فوق فانقر متعددة، إلكتروني بريد حسابات استخدام حالة في3

فانقر واحدة، مرة الإلكتروني البريد حسابات جميع فحص في ترغب كنت إذا. فحصه تريد الذي
.مجمع عرض فوق

.فرز فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط4
.فرز خيار حدد5

الإلكتروني البريد رسائل عن البحث كيفية
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.عنه البحث تريد الذي الحساب حدد ثم الشاشة، أعلى  فوق انقر2
. فوق سريعًا نقرًا انقر3
.بك الخاصة المفاتيح لوحة على اذهب فوق انقر ثم البحث، نص أدخل4
التي الإلكتروني البريد رسالة فوق انقر. التاريخ حسب فرزها يتم لائحة في البحث نتيجة تظهر5

.فتحها في ترغب

.مختلفًا خيارًا وحدد  فوق سريعًا نقرًا انقر البحث، خيارات لتغيير

واحد إلكتروني بريد لحساب المجلدات جميع لعرض
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث ثم.  فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
أخرى، مرة  فوق انقر ثم فحصه، في ترغب الذي الحساب وحدد الشاشة، أعلى  فوق انقر2

.الحساب هذا في الموجودة المجلدات جميع لعرض المجلدات جميع عرض وحدد

الوارد للبريد الفحص تردد تغيير كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.له الوارد للبريد الفحص تردد تغيير في ترغب الذي الحساب حدد4
.الخيارات أحد وحدد الوارد البريد من التحقق تكرار فوق انقر5
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Exchange Active Sync بـ خاص حساب في المكتب خارج التلقائي الرد ضبط كيفية
.فوقه وانقر إلكتروني بريد عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط2
خارج التلقائي الرد تعيين في ترغب الذي ،)EAS (Exchange Active Sync حساب حدد3

.له المكتب
.المكتب خارج فوق سريعًا نقرًا انقر4
. إلى  يتغير بحيث ،المكتب خارج بجانب  فوق انقر5
وضبط الزمني النطاق ضبطالاختيار الاختيارمربع مربع الاختيار مربع بتحديد قم الأمر، تطلب إن6

.التلقائي للرد الزمني النطاق
.النص مضمون حقل في بك الخاصة المكتب خارج رسالة أدخل7
.للتأكيد موافق فوق انقر8
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"WALKMAN "تطبيق

"WALKMAN "تطبيق حول
وترتيب إلى بالاستماع قم. لديك الموسيقى بمشغل" WALKMAN "منتطبيق استفادة أقصى حقق

على المتاجر من وإنزالها بشرائها قمت أو كمبيوتر، من جهازك إلى نقلتها التي الصوتية والكتب الموسيقى
.الإنترنت

استخدام يمكنك بك، الخاص الموسيقى بمشغل" WALKMAN "عليتطبيق بسهولة المحتوى لتوفير
.وجهازك الكمبيوتر بين الموسيقى محتوى نقل على ™Media Go يساعدك. ™Media Go تطبيق
.104 صفحة في بالكمبيوتر الجهاز توصيل انظر المعلومات، من لمزيد

"WALKMAN "تطبيق على عامة نظرة

الموسيقى استعراض1

جهازك على المحفوظة المسارات جميع بحث2

™Google Play من الإضافية والمكونات الإنترنت عبر المرتبطة المعلومات عن للبحث المطلق العرض زر فوق انقر3

)توافرها حال في (الألبوم صور4

بسرعة التقديم إلى أو الحالية، التشغيل انتظار قائمة في التالية المقطوعة إلى الانتقال5

للمقطوعة الإجمالي الوقت طول6

الحالية المقطوعة من المنقضي الوقت7

الترجيع أو التقديم لتسريع الخط طول على النقر أو المؤشر بسحب قم - التقدم مؤشر8

المؤقت الإيقاف/التشغيل زر9

التأخير إلى أو الحالية، التشغيل انتظار قائمة في السابقة المقطوعة إلى الانتقال10

جهازك إلى الوسائط ملفات نقل
المفضل الوسائط محتوى كل نقل في تتمثل جيدة فكرة هناك ،"WALKMAN "تطبيق استخدام قبل
محتوى يتضمن قد. جهازك على عرضه أو المحتوى هذا تشغيل ثم جهازك، إلى كمبيوتر من لديك

.USB كبل خلال من الملفات لنقل طريقة أسهل وتكون. الفيديو ومقاطع والصور الموسيقى الوسائط
على الملفات مدير تطبيق استخدام بإمكانك ،USB كبل باستخدام بالكمبيوتر جهازك بتوصيل قيامك بعد

.الملفات لنقل ™Media Go تطبيق أو الملفات
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"WALKMAN "تطبيق استخدام

صوتي محتوى لتشغيل
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فتحها تريد التي المقطوعة واستعرض موسيقية فئة حدد, موسيقاي في2
.لتشغيلها مقطوعة أي فوق سريعًا نقرًا انقر3

الحقوق لديك أن من التحقق برجاء. النشر حقوق قانون بموجب المحمية العناصر تشغيل على قادرًا تكون لا قد
.مشاركتها تنوي التي المواد في الضرورية

المقطوعات تغيير كيفية
. أو  فوق انقر مقطوعة، تشغيل خلال•
.اليسار أو اليمين نحو الألبوم صور على اضغط مقطوعة، تشغيل عند•

مقطوعة تعليق كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر•

للموسيقى والتأخير السريع التقديم كيفية
. أو  على طويلة لفترة الضغط مع باللمس قم•

.يسارًا أو يمينًا التقدّم مؤشر محدد سحب أيضًا يمكنك

الصوت مستوى ضبط كيفية
.الصوت مستوى مفتاح على اضغط•

الموازن باستخدام الصوت جودة تحسين كيفية
. فوق انقر مفتوحًا،" WALKMAN "تطبيق يكون عندما1
.الصوت تحسينات>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
انقر تلقائيًا، الصوت لتعديل. لأسفل أو لأعلى التردد نطاق أزرار بسحب فقم يدويًا، الصوت لتعديل3

.نمطًا حدد ثم ، فوق

المحيطي الصوت ميزة تشغيل كيفية
. فوق انقر مفتوحًا،" WALKMAN "تطبيق يكون عندما1
.)VPT (المجسم الصوت>  إعدادات>  الصوت تحسينات>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
.للتأكيد موافق فوق انقر ثم إعداد، حدد3

الحالي التشغيل صفّ عرض كيفية
. فوق انقر ،"WALKMAN "تطبيق في مقطوعة تشغيل أثناء1
.العرض انتظار قائمة فوق سريعًا نقرًا انقر2

"WALKMAN "تطبيق تصغير كيفية
 فوق انقر أو السابقة، الشاشة إلى للذهاب  فوق انقر ،"WALKMAN "تطبيق تشغيل أثناء•

.الخلفية في التشغيل قيد" WALKMAN "تطبيق يظل. الرئيسية الشاشة إلى للذهاب

الخلفية في تشغيله عند" WALKMAN "تطبيق فتح كيفية
.الإشعار لوحة لفتح لأسفل الحالة شريط اسحب الخلفية، في مقطوعة تشغيل أثناء1
".WALKMAN "تطبيق لفتح المقطوعة عنوان فوق انقر2

ً ".WALKMAN "تطبيق تحديد ثم   على الضغط يمكنك ذلك، من بدلا
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مقطوعة حذف كيفية
.حذفها تريد التي المقطوعة استعرض, موسيقاي في1
.حذف فوق انقر ثم المقطوعة، عنوان على طويلة لفترة اضغط2

.الطريقة بهذه ألبومات حذف أيضًا يمكنك

مقطوعة إرسال كيفية
.مقطوعة عنوان على الاستمرار مع اضغط لديك، المقطوعات استعراض أثناء, موسيقاي في1
.إرسال فوق سريعًا نقرًا انقر2
.الشاشة على الواردة التعليمات اتبع ثم القائمة، من تطبيقًا حدد3

.الطريقة بنفس تشغيل ولوائح ألبومات إرسال أيضًا يمكنك

™Facebook على بمقطوعة" الإعجاب "كيفية
.الألبوم غلاف فوق انقر ،"WALKMAN "تطبيق في المقطوعة تشغيل أثناء1
أضف الرغبة، عند. ™Facebook على الموجودة بالمقطوعة" معجب "أنك لتوضيح  فوق انقر2

.التعليقات حقل في توصية
بنجاح، المقطوعة استلام حالة في. ™Facebook إلى المقطوعة لإرسال مشاركة فوق انقر3

.™Facebook من تأكيد رسالة ستصلك

التصوير جهاز
مقطوعة كل مؤثرات وتعتمد. لها تشغيلك أثناء الموسيقية مقطوعاتك إلى مؤثرات التصوير جهاز يضيف
مستوى في للتغييرات استجابةً المثال، سبيل على المؤثرات، هذه وتتغير. الموسيقى خصائص على

.الخلفية نمط تغيير يمكنك كما. الموسيقى وتردد وإيقاع صوت ارتفاع

التصوير جهاز تشغيل كيفية
. فوق انقر ،"WALKMAN "تطبيق في1
.مرئي مصور فوق سريعًا نقرًا انقر2

.الشاشة ملء عرض إلى للانتقال  فوق انقر

الخلفية نمط تغيير كيفية
. فوق انقر ،"WALKMAN "تطبيق في1
.مرئي مصور فوق سريعًا نقرًا انقر2
.نمطًا وحدد ،شاشة خلفية نمط>   فوق انقر3

فنان أو مقطوعة حول المعلومات من مزيد على الحصول
عن إليه تستمتع الذي الفنان حول المعلومات من مزيد على الحصول يمكنك ،"WALKMAN "تطبيق في

. المطلق العرض زر فوق النقر طريق

:مثل الصلة ذو المحتوى إلى الوصول إمكانية أيضًا لك يوفر  المطلق العرض زر.

™YouTube على الموسيقية الفيديو مقاطع•
Wikipedia على الفنان معلومات•
Google على الألحان•
™YouTube على كاريوكي فيديو مقاطع•
الويب على الملحقات عن البحث عمليات•
™PlayNow خدمة من المحتوى•

.البحث نتائج دقة تختلف قد

مقطوعة أو فنان حول المعلومات من مزيد على الحصول كيفية
. فوق انقر ،"WALKMAN "تطبيق في مقطوعة تشغيل وعند•
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مقطوعاتك لتنظيم موسيقاي استخدام
جميع على عامة نظرة على للحصول" WALKMAN "تطبيق في موسيقاي التبويب علامة فوق انقر

بك، الخاصة التشغيل ولوائح ألبوماتك إدارة يمكنك موسيقاي، في. جهازك من المتوفرة المقطوعات
.اللحن وسرعة الطابع حسب الموسيقى وترتيب الاختصارات وإنشاء

موسيقاي على عامة نظرة

الحالية المقطوعة إلى الرجوع1

)توفره حالة في (الحالي العزف فنان صورة2

الفنان حسب الموسيقى استعراض3

SensMe™ channels باستخدام الموسيقى تصنيف4

™Music Unlimited باستخدام وتعديلها بك الخاصة الموسيقى إدارة5

لديك المفضلة التشغيل لوائح استعراض6

باستخدام وأصدقاؤك أنت بمشاركتها قمت والتي بالموسيقى، المرتبط والمحتوى الموسيقى إلى المؤدية الروابط جمع7
الشبكة على الخدمات

التشغيل قوائم جميع استعراض8

المقطوعة حسب الصوت استعراض9

الألبوم حسب استعراض10

مقطوعة إلى اختصار إضافة كيفية
اختصار إنشاء تريد التي المقطوعة إلى استعرض ثم,  أو , ,  فوق انقر, موسيقاي في1

.لها
.المقطوعة عنوان على طويلة لفترة اضغط2
.لموسيقاي الرئيسي العرض في الآن الاختصار يظهر. كاختصار إضافة فوق سريعًا نقرًا انقر3

الاختصارات ترتيب إعادة كيفية
ثم الجهاز، ويهتز حجمه يزيد حتى الاختصارات أحد فوق طويلة لفترة اضغط, موسيقاي في•

.جديد موقع إلى العنصر هذا اسحب

اختصار حذف كيفية
ثم الجهاز، ويرتج حجمه يزيد حتى الاختصارات أحد فوق طويلة لفترة اضغط, موسيقاي في•

. إلى العنصر هذا اسحب

.فقط بنفسك بإنشائها تقوم التي الاختصارات حذف يمكنك
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المعلومات أحدث باستخدام الموسيقى تحديث كيفية
. فوق انقر, موسيقاي في1
عبر بالبحث بك الخاص الجهاز يقوم. ابدأ>  الموسيقى معلومات إنزال فوق سريعًا نقرًا انقر2

.بك الخاصة للموسيقى والمقطوعة الألبوم لصورة المتوفرة المعلومات أحدث وإنزال الإنترنت،

.الموسيقى معلومات بإنزال تقوم عندما ™SensMe قنوات تطبيق تنشيط يتم

™SensMe قنوات باستخدام بك الخاصة الموسيقى تصنيف
.اللحن وسرعة الطابع حسب بك الخاصة الموسيقى ترتيب على ™SensMe قنوات تطبيق يساعدك
حتى القنوات، أو الفئات من العديد في بك الخاصة الفيديو مقاطع جميع بتجميع ™SensMe ويقوم
.اليوم من الوقت مع تتناسب أو بك الخاص الطابع مع تتوافق التي الموسيقى تحديد يمكنك

™SensMe قنوات تطبيق تمكين كيفية
.الموسيقى معلومات إنزال فوق انقر ثم,  فوق انقر, موسيقاي في•

®.Wi-Fi شبكة أو نقال هاتف شبكة توصيل التطبيق هذا يتطلب

عشوائي بترتيب الموسيقى تشغيل
لائحة عن عبارة التشغيل لائحة تكون قد. عشوائي بترتيب التشغيل لوائح في المقطوعات تشغيل يمكنك
ً ألبوم عن عبارة أو بنفسك بإنشائها قمت تشغيل .مثلا

عشوائي بترتيب المقطوعات تشغيل كيفية
.تشغيل لائحة واستعرض  فوق انقر او ألبوم، أي إلى وانتقل  فوق انقر, موسيقاي في1
.العشوائي التشغيل وضع لتشغيل  فوق انقر ثم/ الألبوم صورة فوق انقر2

العشوائي التشغيل وضع تشغيل إيقاف كيفية
. > الألبوم صورة فوق انقر عشوائي، بترتيب المقطوعات تشغيل عند•

التشغيل لوائح إدارة
بالإضافة. جهازك على المحفوظة الموسيقى من بك الخاصة التشغيل لوائح إنشاء يمكنك, موسيقاي في
من التشغيل لوائح لنسخ واستخدامه كمبيوتر جهاز على ™Media Go تطبيق تثبيت يمكنك ذلك، إلى

.جهازك إلى الكمبيوتر

بك خاصة تشغيل لوائح لإنشاء
.موسيقاي التبويب علامة فوق انقر ،WALKMAN مشغّل في1
.التشغيل قوائم فوق انقر2
.جديدة تشغيل قائمة إنشاء فوق انقر فتحها، يتم التي القائمة في3
.موافق فوق سريعًا وانقر التشغيل للائحة اسمًا أدخل4
.الشاشة من الأيمن العلوي الجانب في حفظ أيقونة فوق وانقر الموسيقى حدد5

تشغيل قائمة إلى مقطوعات إضافة كيفيّة
أو الفنان اسم على طويلة لفترة اضغط بك، الخاصة المقطوعات استعراض عند, موسيقاي في1

.إضافتها في ترغب التي المقطوعة أو الألبوم عنوان
.إلى إضافة فوق سريعًا نقرًا انقر2
تمت. إليها المقطوعة أو الألبوم أو الفنان إضافة في ترغب التي التشغيل لائحة اسم فوق انقر3

.التشغيل لائحة إلى المقطوعة أو الألبوم أو الفنان إضافة

بك الخاصة التشغيل لوائح تشغيل كيفية
. فوق انقر, موسيقاي في1
.التشغيل لائحة فوق سريعًا نقرًا انقر, التشغيل قوائم أسفل2
.لتشغيلها مقطوعة أي فوق سريعًا نقرًا انقر3
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تشغيلٍ لائحة من مقطوعة لحذف
.حذفها في ترغب التي المقطوعة عنوان على طويلة لفترة اضغط تشغيل، لائحة في1
.تظهر التي القائمة من التشغيل قائمة من حذف فوق انقر2

تشغيل لائحة لحذف
.التشغيل قوائم حدد ثم, موسيقاي في1
.حذفها تريد التي التشغيل لائحة على طويلة لفترة اضغط2
.حذف فوق سريعًا نقرًا انقر3
.للتأكيد أخرى مرة حذف فوق انقر4

.الافتراضية التشغيل لوائح حذف يمكنك لا

"WALKMAN "لتطبيق الرسومية الواجهة
تطبيق إلى المباشر الوصول من يمكّنك مصغرًا تطبيقًا" WALKMAN "لتطبيق الرسومية الواجهة تعد

"WALKMAN "الشاشة إلى الرسومية الواجهة هذه إضافة إلى بحاجة وأنت. الرئيسية الشاشة من
.استخدامها من تتمكن أن قبل الرئيسية

الرئيسية شاشتك إلى" WALKMAN "لتطبيق الرسومية الواجهة إضافة كيفية
..ر الواجهات فوق انقر ثم, الرئيسية الشاشة على فارغة مساحة فوق انقر1
.WALKMAN فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

سمعك حماية
أو للغاية مرتفع بصوت الأخرى الوسائط مشغلات أو" WALKMAN "تطبيق إلى الاستماع يتسبب قد

لتنبيهك. متوسطًا الصوت مستوى يكون عندما وحتى بسمعك، الضرر إلحاق في الوقت من طويلة لمدة
استخدام يتم أن وبعد جدًا، مرتفعًا الصوت حجم يكون عندما الصوت مستوى تحذير يظهر المخاطر، لهذه

.ساعة 20 من لأكثر" WALKMAN "تطبيق

الصوت مستوى تحذير تشغيل إيقاف كيفية
.التحذير لاستبعاد موافق فوق انقر  رمز ظهور عند•

.متوسط مستوى على تلقائيًا الوسائط صوت مستوى ضبط يتم جهازك، تشغيل بإعادة فيها تقوم مرة كل في
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الموسيقى خدمات

TrackID ™تقنية

™TrackID تقنية باستخدام الموسيقى تحديد
البيئة خلال سمعتها موسيقية مقطوعة على للتعرف ™TrackID الموسيقى على التعرّف خدمة استخدم
والألبوم والعنوان، الفنان، معلومات على وستحصل الأغنية من قصيرة عينة فقط سجِّل. بك المحيطة
™TrackID خلال من تحديدها يتم مقطوعات شراء يمكنك. ثوانٍ غضون في الأغنية بتلك الخاص
.العالم حول ™TrackID مستخدمو عنه يبحث ما لمشاهدة ™TrackID مخططات عرض ويمكنك
.هادئ مكان في TrackID ™تقنية استخدم النتائج، أفضل على للحصول

™TrackID تطبيق فتح كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.™TrackID فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

.™TrackIDتطبيق لفتح الرسومية ™TrackID واجهة استخدام كذلك بإمكانك

™TrackID باستخدام مقطوعة معلومات عن البحث كيفية
.الموسيقى مصدر باتجاه جهازك اجعل ثم ،™TrackID التطبيق افتح1
على النتائج فستظهر ،™TrackID خدمة بواسطة المقطوعة على التعرف تم إذا.  فوق انقر2

.الشاشة

. على اضغط ،™TrackID في البدء شاشة إلى للعودة

™TrackID مخططات عرض كيفية
مخططًا، فيها تعرض التي الأولى المرة في. مخططات فوق انقر ثم ،™TrackID التطبيق افتح1

.الخاصة منطقتك على تعيينه يتم
.مناطق>   فوق انقر الأخرى، المناطق في شيوعًا الأكثر البحث عمليات مخططات لمشاهدة2
.منطقة أو بلدًا اختر3

™TrackID تقنية نتائج استخدام
بين الاختيار يمكنك. المقطوعات إحدى على ™TrackID تطبيق يتعرف عندما المقطوعة معلومات تظهر
.الاجتماعية الشبكات خدمة أو ،SMS رسالة أو الإلكتروني البريد باستخدام مشاركتها أو المقطوعة شراء

.المقطوعة صاحب الفنان حول المعلومات من مزيد على الحصول أيضًا ويمكنك

™TrackID التطبيق بواسطة عليها التعرف تم مقطوعة لشراء
.تنزيل فوق انقر ،™TrackID التطبيق بواسطة مقطوعة على التعرف بعد1
.الشراء عملية لإكمال جهازك على الموجودة الإرشادات اتبع2

 البدء شاشة من مخططات أو سجل التبويب علامات فتح خلال من لشرائها مقطوعة تحديد يمكنك كما
TrackID™.

الشبكات أو/و الخدمات مزوّدي كل من أو الأقاليم،/البلدان كل في مدعومة غير المقطوعات شراء ميزة تكون قد
.المناطق جميع في
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مقطوعة مشاركة كيفية
طريقة حدد ثم ،مشاركة فوق انقر ،™TrackID التطبيق بواسطة مقطوعة على التعرف بعد1

.مشاركة
.الإجراء لإكمال جهازك على الموجودة الإرشادات اتبع2

 بدء شاشة من مخططات أو سجل التبويب علامات فتح بواسطة لمشاركتها مقطوعة تحديد يمكنك كما
TrackID™.

بمقطوعة الخاصة الفنان معلومات عرض كيفية
.فنان معلومات فوق انقر ،™TrackID التطبيق بواسطة مقطوعة على التعرف بعد•

 بدء شاشة من مخططات أو سجل التبويب علامات فتح عبر لمقطوعة الفنان معلومات عرض يمكنك كما
TrackID™.

المقطوعات محفوظات من مقطوعة حذف كيفية
.سجل فوق انقر ثم ،™TrackID التطبيق افتح1
.حذف فوق انقر ثم مقطوعة، عنوان فوق انقر2
.للتأكيد نعم فوق انقر3

Music Unlimited™

™Music Unlimited استخدام
عبر الأغاني ملايين إلى الوصول تتيح الاشتراك على معتمدة خدمة ™Music Unlimited خدمة تعتبر
في وتحريرها بك الخاصة الشخصية الموسيقى مكتبة إدارة يمكنك. ®Wi-Fi أو النقال شبكة اتصال

باستخدام والموسيقى التشغيل قوائم مزامنة أو الأجهزة من مجموعة من مكونة سحابية مجموعة
 الموقع إلى انتقل. ®Windows التشغيل بنظام يعمل كمبيوتر

www.sonyentertainmentnetwork.com المعلومات من مزيد على للحصول.

.المناطق أو البلدان جميع في متوفرة ™Music Unlimited خدمة تكون لا قد

™Music Unlimited فتح كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر  عن ابحث2

™PlayNow خدمة حول
.والخلفيات الرنين ونغمات والموسيقى والألعاب التطبيقات لإنزال ™PlayNow خدمة استخدام يمكنك

للتطبيقات الدفع خيارات أن لاحظ. المجانية وغير المجانية التنزيلات من كلا ™PlayNow خدمة وتعرض
.البلد حسب تختلف قد المجانية غير

المحتوى إنزال قبل
الجهاز في ذاكرة بطاقة إدخال إلى أيضًا تحتاج قد. إنترنت اتصال لديك أن من تحقق التنزيل، إجراء قبل

.المحتوى لتنزيل

الاتصال يرجى. هاتفك إلى المنقولة البيانات كمية مقابل تكلفة دفع تتحمل قد جهازك، إلى ما محتوى تنزيل عند
.بلدتك في البيانات نقل أسعار حول المعلومات من مزيد على للحصول لديك الخدمة بمشغل

™PlayNow تطبيق بدء كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
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™PlayNow خدمة من التنزيل
بين من واختر. مباشرة جهازك إلى ™PlayNow خدمة من المحتوى من عريضًا نطاقًا بتنزيل قم

أن لاحظ. الأخرى والمحتويات الرنين ونغمات والموسيقى والألعاب التطبيقات من متنوعة مجموعة
.البلد حسب تختلف قد المجانية غير للتطبيقات الدفع خيارات

جهازك إلى PlayNow عنصر لإنزال
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.™PlayNow فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
وظيفة باستخدام أو الفئات، استعراض طريق عن إنزاله في ترغب الذي العنصر عن ابحث3

.البحث
.تفاصيله لعرض العنصر فوق انقر4
يتم عندما بك الخاص المحتوى إنزال بدء ويمكنك. الشراء عملية لبدء!" الآن شراء "فوق انقر5

.الشراء عملية صحة من التحقق
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FM راديو

FM راديو حول

بيانات نظم معلومات على قناة أية احتواء حالة في. تلقائيًا المتاحة القنوات تظهر ،FM راديو بفتح تقوم وعندما
.القناة إلى الاستماع بدء من ثوانٍ عدة بعد تظهر فإنها ،)RDS (الراديو

FM راديو تشغيل بدء كيفية
.بجهازك الرأس سماعات مجموعة أو رأس سماعة بتوصيل قم1
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من2
.التردد موجة خلال بالتمرير قيامك أثناء المتوفرة القنوات تظهر.  فوقه وانقر FM راديو أوجد3

بيانات نظم معلومات على قناة أية احتواء حالة في. تلقائيًا المتاحة القنوات تظهر ،FM راديو تشغيل بدء وعند
.القناة إلى الاستماع بدء من ثوانٍ عدة بعد تظهر فإنها ،)RDS (الراديو

الراديو قنوات بين الانتقال كيفية
.التردد نطاق طول على ولأسفل لأعلى إصبعك بتحريك قم•

الراديو منطقة تحديد كيفية
. على اضغط الراديو، فتح عند1
.الراديو منطقة ضبط فوق سريعًا نقرًا انقر2
.خيارًا حدد3

FM راديو على عامة نظرة

المفضلة قائمة1

™TrackID موسيقى على التعرف تطبيق تشغيل بدء2

الراديو تشغيل إيقاف/تشغيل زر3

موالفته تمت الذي التردد4

الاتصال توليف5

قناة عن للبحث لأعلى التردد نطاق تحريك6
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قناة عن للبحث لأسفل التردد نطاق تحريك7

إزالتها أو كمفضلة قناة حفظ8

لديك المفضلة الراديو قنوات استخدام
استخدام طريق عن. لديك المفضلة في متكرر بشكلٍ إليها تستمع التي الراديو قنوات حفظ يمكنك

.الراديو قناة إلى بسرعة الوصول يمكنك المفضلة،

كمفضل قناة حفظ كيفية
.كمفضل حفظها تريد التي القناة إلى انتقل الراديو، فتح عند1
. فوق انقر2
.حفظ على اضغط ثم للقناة، لونًا وحدد للقناة، اسمًأ أدخل3

كمفضل قناة إزالة كيفية
.إزالتها تريد التي القناة إلى انتقل الراديو، فتح عند1
.حذف فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2

الراديو قنوات عن جديد بحث إجراء
بحث بدء فبإمكانك الحالي، موقعك في تحسنًا الاستقبال شهد أو جديد موقع إلى انتقلت قد كنت إذا

.الراديو قنوات عن جديد

.الجديد بالبحث بحفظها قمت مُفضلة أي تتأثر لن

الراديو قنوات عن جديد بحث بدء كيفية
. على اضغط مفتوحاً، الراديو يكون عندما1
القنوات جميع عرض ويتم بالكامل، التردد موجة الراديو يمسح. القنوات عن بحث فوق انقر2

.المتوفرة

الصوت إعدادات

الأجهزة بين الراديو صوت تبديل
بمجرد. سلكية رأس سماعات خلال من أو سلكية رأس سماعة خلال من الراديو إلى الاستماع يمكنك
.الأمر لزم إذا الصوت، مكبر إلى الراديو صوت تحويل يمكنك الأجهزة، أحد توصيل

الصوت مكبر إلى الراديو صوت تحويل كيفية
. على اضغط الراديو، فتح عند1
.السماعة في تشغيل فوق سريعًا نقرًا انقر2

فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط رأس، سماعات أو سلكية رأس سماعات إلى أخرى مرة الصوت لتبديل
.رأس بسماعة تشغيل

الاستريو وصوت الأحادي الصوت وضعي بين التبديل
أن يمكن المواقف، بعض في. الاستريو وضع أو الأحادي الوضع في إما FM راديو إلى الاستماع يمكنك
.الصوت جودة ويحسن الضوضاء من الأحادي الوضع إلى التبديل يحد

الاستريو وصوت الأحادي الصوت وضعي بين للتبديل
. على اضغط الراديو، فتح عند1
.ستيريو صوت تمكين فوق سريعًا نقرًا انقر2
فرض فوق وانقر  على اضغط أخرى، مرة الأحادي الصوت وضع في الراديو إلى للاستماع3

.الأحادي الصوت
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™TrackID باستخدام الراديو مقطوعات تحديد
.بجهازك FM راديو في تشغيلها عند الموسيقية المقطوعات لتحديد ™TrackID تقنية استخدم

™TrackID باستخدام FM راديو في أغنية لتحديد
. فوق انقر بجهازك، FM راديو في الأغنية تشغيل أثناء1
يتم بنجاح، الأمر إتمام في. الأغنية لعينة ™TrackID تطبيق تشغيل أثناء تقدم مؤشر يظهر2

.المحتملة بالمقطوعات قائمة أو مقطوعة، نتيجة عرض
.FM راديو إلى للرجوع  على اضغط3

مزودي من كل قِبل من أو المناطق،/البلدان كل في مدعومين غير ™TrackID وخدمة ™TrackID تطبيق
.المناطق جميع في الخدمات أو/و الشبكات
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الكاميرا

الكاميرا حول
على يساعدك والذي الحساسية، فائق Exmor R بمستشعر مزودة جهازك في الموجودة الكاميرا إن

إرسال الكاميرا، من ويمكنك،. الضعيفة الإضاءة ظروف في حتى واضحة فيديو ومقاطع صور التقاط
إلى تحميلها أو الرسائل، عبر الأصدقاء إلى المثال، سبيل على الفيديو، ومقاطع الفوتوغرافية الصور
.الذاتية الصور التقاط في منها الاستفادة يمكن أمامية، كاميرا على أيضًا جهازك يشتمل كما. ويب خدمة

الكاميرا في التحكم عناصر على عامة نظرة

التصغير أو التكبير1

الرئيسية الكاميرا شاشة2

فيديو مقاطع تسجيل/فوتوغرافية صور التقاط/الكاميرا تنشيط - الكاميرا مفتاح3

الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور عرض4

الفيديو مقاطع تسجيل أو الفوتوغرافية الصور التقاط5

الكاميرا من خروج أو خطوة رجوع6

والرئيسية الأمامية الكاميرا بين الانتقال7

الكاميرا إعدادات أيقونات8

الأمامية الكاميرا9

الكاميرا فتح كيفية
.الكاميرا مفتاح على الاستمرار مع اضغط نشطة، الشاشة تكون عندما•

الكاميرا إغلاق كيفية
.الرئيسية الكاميرا شاشة من  على اضغط•

الثابتة الكاميرا استخدام
النقر أو الكاميرا مفتاح على الضغط يمكنك. الثابتة بالكاميرا الفوتوغرافية الصور لالتقاط طرق ثلاث توجد
.الشاشة على نقطة لمس أو الشاشة على المعروض الكاميرا زر فوق

الكاميرا مفتاح باستخدام فوتوغرافية صورة التقاط كيفية
.الكاميرا بتنشيط قم1
.تمامًا الكاميرا مفتاح على اضغط2
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الشاشة على الكاميرا زر فوق بالنقر فوتوغرافية صورة التقاط كيفية
.الكاميرا بتنشيط قم1
.الهدف ناحية الكاميرا صوّب2
.إصبعك تحرير بمجرد الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم.  الشاشة على الكاميرا زر فوق انقر3

الأمامية الكاميرا باستخدام ذاتية شخصية صورة التقاط كيفية
.الكاميرا بتنشيط قم1
.أمامية كاميرا وحدد ابحث ثم الشاشة، يسار أعلى على سريعًا نقرًا انقر2
الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم. الكاميرا مفتاح على اضغط الفوتوغرافية، الصورة لالتقاط3

.إصبعك تحرير بمجرد

الإبعاد/التقريب وظيفة لاستخدام
الكاميرا تكون عندما الإبعاد، أو للتقريب ولأسفل لأعلى الصوت مستوى مفتاح على اضغط•

.مفتوحة

الثابتة الصور كاميرا فلاش لاستخدام
. على اضغط الكاميرا، فتح عند1
.المطلوب الفلاش إعداد وحدد ،الفلاش ضوء فوق انقر2
.الفوتوغرافية الصورة التقط3

بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور عرض كيفية
فوتوغرافية صورة لفتح الشاشة يمين أعلى في مصغرة صورة فوق انقر ثم الكاميرا، بفتح قم1

.فيديو مقطع أو
مقاطع تحديد يتم. بك الخاصة الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور لعرض اليمين أو لليسار حرّك2

. بواسطة الفيديو

صورة حذف كيفية
.حذفها تريد التي الصورة افتح1
. يظهر لكي الشاشة في خالية مساحة فوق انقر2
. فوق سريعًا نقرًا انقر3
.للتأكيد موافق فوق انقر4

الوجه اكتشاف
.الصّورة وسط في يظهر لا وجهٍ على البؤري الضبط لإجراء الوجه اكتشاف وظيفة استعمال يمكنك
الوجه الأصفر الإطار يعرض. بيضاء بإطارات جميعًا تحيطهم أوجه، خمسة حتى تلقائيًا الكاميرا تكتشف
فوق النقر أيضًا ويمكنك. للكاميرا الأقرب الوجه على البؤرة ضبط يتم كما. التركيز لبؤرة اختياره تم الذي
.التركيز بؤرة في يكون أن يجب الذي الوجه لاختيار الإطارات أحد

الوجه اكتشاف وظيفة لتشغيل
.الكاميرا بتنشيط قم1
.عادي حدد ثم الشاشة، يسار أعلى على سريعًا نقرًا انقر2
. فوق انقر الإعدادات، جميع لعرض3
.الوجه اكتشاف>  البؤري التركيز وضع فوق سريعًا نقرًا انقر4

الوجه اكتشاف تقنية باستخدام صورة التقاط كيفية
الممكن من. هدفك نحو الكاميرا وجّه ،الوجه اكتشاف تشغيل وتم مفتوحة الكاميرا تكون عندما1

.بإطار محاط اكتشافه يتم وجه وكل وجوه، 5 إلى يصل ما اكتشاف
.أصفر بإطار البؤرة مركز الوجه يُحاط. ضغطة نصف الكاميرا مفتاح على اضغط2
.كاملة ضغطة الكاميرا مفتاح على اضغط الصورة، لالتقاط3
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المبتسمة الوجوه لالتقاط ™Smile Shutter استخدام
الكاميرا تكتشف. يبتسم عندما ما لوجه فوتوغرافية صورة لالتقاط ™Smile Shutter تقنية استخدم

يبتسم عندما. للبؤرة التلقائي والضبط الابتسامة لاكتشاف واحد وجه بتحديد تقوم ثم أوجه خمسة حتى
.فوتوغرافية صورة بالتقاط تلقائيًا الكاميرا تقوم تحديده، تم الذي الوجه

™Smile Shutter تشغيل كيفية
.الكاميرا بتنشيط قم1
. فوق انقر الإعدادات، جميع لعرض2
.الابتسامة مستوى وحدد الابتسامة غالق فوق سريعًا نقرًا انقر3

™Smile Shutter باستخدام فوتوغرافية صورة التقاط كيفية
الذي الوجه الكاميرا تختار. هدفك نحو الكاميرا وجّه ،Smile Shutter وتشغيل الكاميرا فتح عند1

.البؤرة عليه تضبط
.تلقائيًا الفوتوغرافية الصورة التقاط ويتم أخضر إطار داخل تحديده تم الذي الوجه يظهر2
.الكاميرا مفتاح على اضغط ابتسامة، أي اكتشاف عدم رغم يدويًا فوتوغرافية صورة لالتقاط3

صورك إلى الجغرافي الموقع إضافة
الصور إلى) جغرافية علامة (التقريبي الجغرافي الموقع لإضافة الجغرافي التصنيف ميزة بتشغيل قم

شبكات (اللاسلكية الشبكات باستخدام سواء الجغرافي الموقع تحديد ويتم. التقاطها عند الفوتوغرافية
).GPS (العالمي المواقع تحديد نظام تقنية عبر أو®) Wi-Fi أو النقال الهاتف

على العثور يتم لم لكن التشغيل قيد الجغرافي التصنيف ميزة تكون الكاميرا، شاشة على  ظهور عند
متاحًا، الجغرافي الموقع ويكون الجغرافي التصنيف ميزة تشغيل يتم ، ظهور عند. الجغرافي الموقع
أن يعني فهذا الرمزين، هذين من أي ظهور عدم عند. صورتك على جغرافية علامات وضع يمكن بحيث

.تشغيله يتم لم الجغرافي التصنيف

الجغرافي التصنيف ميزة لتشغيل
.الكاميرا بتنشيط قم1
.تشغيل>  جغرافي تصنيف عمل فوق انقر ثم,  فوق انقر2
.اللاسلكية الشبكات أو/و GPS تمكين على للموافقة موافق فوق انقر3
.الموقع خدمات أسفل تحديدها تريد التي الخيارات حدد4
.الكاميرا شاشة إلى للعودة  على اضغط إعداداتك، تأكيد بعد5
تصنيف إجراء ويمكن متاحًا بك الخاص الموقع يكون الكاميرا، شاشة على  ظهور حالة في6

الشبكات أو/و GPS توصيل من تحقق كذلك، يكن لم وإذا. الفوتوغرافية لصورتك جغرافي
.اللاسلكية

الثابتة الكاميرا إعدادات استخدام

الثابتة الصور كاميرا إعدادات تحديد كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
. على اضغط الإعدادات، جميع لعرض2
.تحديده تريد الذي الإعداد فوق انقر3

الثابتة الصور كاميرا إعدادات لوحة تخصيص كيفية
.الإعدادات كل لعرض  على بسرعة انقر مفتوحة، الكاميرا تكون عندما1
.المطلوب الموضع إلى واسحبه نقله، في ترغب الذي الإعداد على طويلة لفترة اضغط2

.التغيير إلغاء يتم الإعدادات، لوحة خارج الإعداد بسحب قيامك حالة في
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الثابتة الصور كاميرا إعدادات على عامة نظرة

 المشهد على التعرف

 عادي

الصورة تأثير
.الفوتوغرافية الصور على التأثيرات بتطبيق قم

منظر اختيار
.الشائعة للمواقف بسرعة الكاميرا لضبط مسبقًا مبرمج مشهد نوع استخدم

متحركة بانوراما
الكاميرا مفتاح على الضغط سوى عليك ما. العريضة الزاوية ذات الفوتوغرافية البانوراما صور لالتقاط الإعداد هذا استخدم
.لآخر جانب من بثبات الكاميرا وتحريك

أمامية كاميرا
.الذاتية الشخصية الصور التقاط في ترغب كنت إذا الأمامية الكاميرا حدِّد

الدقة
وتتطلب. فوتوغرافية صورة التقاط قبل المتعددة الارتفاع إلى العرض ونسب الصور أحجام بين اختر

.الذاكرة في أكبر مساحة توفر الأعلى الدقة ذات الفوتوغرافية الصورة

الفلاش
وجود حالة في أو ضعيفة الإضاءة ظروف تكون عندما الفوتوغرافية الصور لالتقاط الفلاش استخدام

.الخلفية في ضوء

تلقائي
.لا أم الفلاش استخدام تتطلب الإضاءة ظروف كانت إذا ما تلقائيًا الكاميرا تحدد

الملء فلاش
.فيها المرغوب غير الداكنة الظلال إزالة إلى هذا يؤدي. الهدف من سطوعًا أكثر الخلفية تكون عندما الإعداد هذا استخدم

تشغيل إيقاف
حتى الفلاش، ضوء بدون أفضل الفوتوغرافية الصور جودة تكون أن الأحيان بعض في يمكن. الفلاش تشغيل إيقاف تم
.جيّدًا يديك تثبيت يلزك الفلاش، ضوء استعمال بدون جيدة فوتوغرافية صورة ولالتقاط. ضعيفة الإضاءة ظروف كانت إن

.باهتة فوتوغرافية صور على الحصول لتفادي الذاتي الموقت استخدم

الحمراء العين تأثير خفض
.فوتوغرافية صورة التقاط عند للعينين الأحمر اللون من للحد

الذاتي الموقّت
الوظيفة هذه استخدم. الجهاز إمساك دون فوتوغرافية صورة التقاط يمكنك الذاتي، الموقت باستخدام
كل تضم التي الجماعية الفوتوغرافية الصور أو الشخصية، الطولية الصور لالتقاط الذاتي الموقت

.الفوتوغرافية الصور التقاط عند الكاميرا هزّ لتفادي الذاتي الموقت استعمال يمكنك كما. الأشخاص

)ثوانٍ عشر (تشغيل
.الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم حتى الكاميرا شاشة لمس لحظة من ثوان 10 مدته تأخيرًا حدد

)ثانيتان (تشغيل
.الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم حتى الكاميرا شاشة لمس لحظة من ثوان 2 مدته تأخيرًا حدد

تشغيل إيقاف
.الكاميرا شاشة لمس بمجرد الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم

Smile Shutter™
صورة التقاط قبل يتفاعل الكاميرا ابتسامة من نوع أي لتحديد smile shutter وظيفة استخدم

.فوتوغرافية
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البؤرة ضبط وضع
تشغيل عند. الوضوح حادّ يكون أن يجب الفوتوغرافية الصورة من جزء أي البؤرة ضبط وظيفة تحدد

في الموجودة المنطقة بقاء يضمن مما البؤرة، بضبط الكاميرا تحتفظ المستمر، التلقائي البؤري الضبط
.الوضوح حادة الأصفر البؤرة إطار

أحادي بؤري تركيز
شاشة المس. التشغيل قيد المستمر للبؤرة التلقائي الضبط وظيفة. المحدد الهدف على تلقائيًا البؤرة الكاميرا تضبط
التقاط يتم. البؤرة ضبط تم أنه إلى مشيرًا الأزرق، اللون إلى الأصفر البؤرة ضبط إطار يتحول حتى الاستمرار مع الكاميرا
.إصبعك بتحرير تقوم عندما الفوتوغرافية الصورة

متعدد تلقائي بؤري تركيز
البؤرة ضبط إطار يتحول حتى الاستمرار مع الكاميرا شاشة المس. بالصورة مناطق عدة على تلقائيًا البؤرة ضبط يتم

.إصبعك بتحرير تقوم عندما الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم. البؤرة ضبط تم أنه إلى مشيرًا الأزرق، اللون إلى الأصفر
.مغلقة المستمر للبؤرة التلقائي الضبط وظيفة

الوجه اكتشاف
على تلقائيًا البؤرة الكاميرا تضبط. الشاشة على بإطارات جميعًا وتحيطهم بشرية، أوجه خمسة حتى تلقائيًا الكاميرا تكتشف
يظهر الكاميرا، شاشة فوق سريعًا نقرًا تنقر عندما. الشاشة على بالنقر عليه للتركيز وجه أي تحديد أيضًا يمكنك. وجه أقرب
أنواع كل مع الوجه اكتشاف وظيفة استعمال يمكن لا. عليه البؤرة ضبط ويتم تحديده تم الذي الوجه ليعرض أزرق إطار

.التشغيل قيد المستمر للبؤرة التلقائي الضبط وظيفة. المشاهد

باللمس البؤري التركيز
للبؤرة التلقائي الضبط وظيفة. عليها البؤرة ضبط تريد التي المنطقة لتحديد الكاميرا شاشة على محددة منطقة فوق انقر

إلى مشيرًا الأزرق، اللون إلى الأصفر البؤرة ضبط إطار يتحول حتى الاستمرار مع الكاميرا شاشة المس. مغلقة المستمر
.إصبعك بتحرير تقوم عندما الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم. البؤرة ضبط تم أنه

الكائن تعقب
.أجلك من بتعقبه الكاميرا تقوم التصوير، مصوب في لمسه طريق عن كائن بتحديد تقوم عندما

نهاية بلا
تبدو قد. البعيدة الأهداف على البؤرة ضبط يتم. مسافة على من فوتوغرافية صور التقاط عند الإعداد هذا استخدم
.مغلقة المستمر للبؤرة التلقائي الضبط وظيفة. باهتة الكاميرا من القريبة الأهداف

.عادي الالتقاط وضع في فقط متوفرًا الإعداد هذا يكون

السريع التشغيل
السكون وضع في الجهاز كان إذا. القفل شاشة من الكاميرا لتشغيل السريع التشغيل إعدادات استخدم
.الكاميرا مفتاح على فاضغط للكاميرا،

والتقاط تشغيل بدء
.صورة التقاط ويتم السكون، وضع من الثابتة الكاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

)ثابتة صور كاميرا (فقط تشغيل بدء
.السكون وضع من الثابتة الكاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

وتسجيله الفيديو تشغيل
.التسجيل ويبدأ السكون وضع من الفيديو كاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

)الفيديو كاميرا (فقط التشغيل
.السكون وضع من الفيديو كاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

تشغيل إيقاف

التعرض قيمة

.الضوء من زائد قدر إلى العالية القيمة وتشير. التقاطها تريد التي الفوتوغرافية الصورة في الضوء قدر حدد

.عادي الالتقاط وضع في فقط متوفرًا الإعداد هذا يكون

الأبيض توازن
.الإضاءة لظروف وفقًا الألوان توازن ضبط على الأبيض توازن إعداد يعمل
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تلقائي
.الإضاءة ظروف يلائم بحيث تلقائيًا الأبيض توازن يضبط

ساطع
.الإضاءة مصابيح تحت التصوير مثل الدافئة، الإضاءة لظروف الألوان توازن لضبط

فلورسنت
.الفلورسنت لإضاءة تبعًا الألوان توازن يضبط

النهار ضوء
.المشمسة الخارجية الإضاءة لظروف الألوان توازن يضبط

غائم
.غائمة لسماء الألوان توازن يضبط

.عادي الالتقاط وضع في فقط متوفرًا الإعداد هذا يكون

الأيزو
من للتصوير الخاضعة العناصر تحريك أو الظلام ظروف تسببه الذي الصورة تشويه من الحد بإمكانك
.الأيزو حساسية زيادة خلال

تلقائي
.تلقائيًا الأيزو حساسية ضبط

100
.100 على الأيزو حساسية ضبط

200
.200 على الأيزو حساسية ضبط

400
.400 على الأيزو حساسية ضبط

800
.800 على الأيزو حساسية ضبط

.عادي الالتقاط وضع في فقط متوفرًا الإعداد هذا يكون

القياس
على الساقط الضوء مقدار قياس طريق عن جيد بشكل متوازنًا تعرضًا تلقائيًا الوظيفة هذه تحدد

.التقاطها تريد التي الصورة

مركز
.الصورة مركز في التعرض تضبط

متوسط
.بالكامل المنطقة على الساقط الضوء مقدار أساس على التعرض تحتسب

الموضعي الضوء
.التقاطها تريد التي الصورة من جدًا صغير جزء في التعرض تضبط

.عادي الالتقاط وضع في فقط متوفرًا الإعداد هذا يكون

الصور مُثبت
على الصور مثبّت يساعدك. بثبات الجهاز إمساك الصعب من يكون قد فوتوغرافية، صورة التقاط عند

.الصغيرة اليد حركات عن التعويض

جغرافي تصنيف عمل
.التقاطها مكان بتفاصيل الفوتوغرافية الصور تصنيف
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تشغيل
.التقاطها عند الفوتوغرافية الصور إلى التقريبي الجغرافي الموقع إضافة تتم الجغرافي، التصنيف عمل ميزة تشغيل عند

التصنيفات لإضافة. الإعدادات قائمة من المواقع ميزات تمكين عليك يتعين الجغرافي، التصنيف عمل ميزة لاستخدام
 ظهور عند موقعك تحديد يتم. الفوتوغرافية الصورة التقاط قبل الموقع تحديد يجب فوتوغرافية، صورة إلى الجغرافية

.موقعك عن الجهاز بحث أثناء ، يظهر. الكاميرا شاشة على

تشغيل إيقاف
.فيه الفوتوغرافية الصورة التقطت الذي الموقع عرض بإمكانك يكون لن جغرافي، تصنيف عمل ميزة تشغيل إيقاف عند

معاينة
.بتسجيله قمت الذي الفيديو مقطع أو التقاطها بعد الصورة معاينة اختيار يمكنك

محدود غير
.التقاطه بعد الفيديو أو الصورة معاينة تظهر

ثوان 5
.التقاطه بعد ثوانٍ 5 لمدة الفيديو أو الصورة معاينة تظهر

ثوان 3
.التقاطه بعد ثوانٍ 3 لمدة الفيديو أو الصورة معاينة تظهر

تشغيل إيقاف
.معاينة أي تظهر ولا التقاطه، بعد الفيديو أو الصورة حفظ تم

.عادي الالتقاط وضع في فقط متوفرًا الإعداد هذا يكون

تلقائي تحميل
.تلقائيًا) SNS (مسبقًا محددة اجتماعية شبكة خدمة إلى الصور إلى التحديثات بتحميل قم

باللمس التقاط
الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم. بإصبعك الكاميرا شاشة لمس طريق عن معينة بؤرة ضبط منطقة حدد

البؤرة ضبط على البؤرة ضبط وضع تعيين يتم عندما فقط الغعداد هذا يتوفر. إصبعك تحرير بمجرد
.باللمس

 تشغيل

 تشغيل إيقاف

الالتقاط صوت
.فيديو مقطع بتسجيل قيامك عندما تشغيله إيقاف أو الصوت تشغيل اختر

البيانات تخزين
.للجهاز الداخلي التخزين في أو للإزالة قابلة SD بطاقة في إما بياناتك حفظ اختيار يمكنك

الداخلية التخزين سعة
.الجهاز ذاكرة على الفيديو مقاطع أو الصور حفظ يتم

SD بطاقة
.SD بطاقة على الفيديو مقاطع أو الصور حفظ يتم
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الفيديو كاميرا استخدام

الكاميرا مفتاح باستخدام فيديو تسجيل كيفية
.الكاميرا بتنشيط قم1
.الكاميرا مفتاح على اضغط فيديو، مقطع تسجيل لبدء2
.أخرى مرة الكاميرا مفتاح على اضغط التسجيل، لإيقاف3

.النتائج أفضل على للحصول عرضي اتجاه في بك الخاصة الفيديو مقاطع بتصوير قم

الشاشة فوق بالنقر فيديو تسجيل كيفية
.الكاميرا بتنشيط قم1
.الهدف ناحية الكاميرا صوّب2
.التسجيل لبدء  فوق انقر3
.التسجيل لإيقاف  فوق انقر4

.النتائج أفضل على للحصول عرضي اتجاه في بك الخاصة الفيديو مقاطع بتصوير قم

المسجلة الفيديو مقاطع لتشغيل
.الكاميرا بتنشيط قم1
.الشاشة يمين أعلى المصغرة الصور فوق انقر2
تحديد يتم. الفيديو وملفات الفوتوغرافية الصور كل لاستعراض لليمين أو لليسار بالتحريك قم3

. بواسطة الفيديو مقاطع
.فيديو مقطع لتشغيل  فوق انقر4
. أو  فوق انقر الفيديو، مقطع تشغيل لإيقاف5

مسجل فيديو مقطع حذف كيفية
.حذفه تريد الذي الفيديو استعرض1
. يظهر لكي الشاشة في خالية مساحة فوق انقر2
. فوق سريعًا نقرًا انقر3
.للتأكيد موافق فوق انقر4

الفيديو كاميرا إعدادات استخدام

الفيديو كاميرا إعدادات ضبط كيفية
.الكاميرا بتنشيط قم1
.الشاشة على الموجودة الإعدادات أيقونات إحدى على سريعًا نقرًا انقر2
. فوق انقر الإعدادات، جميع لعرض3
.تغييراتك بإجراء قم ثم تعديله، تريد الذي الإعداد حدد4

الفيديو كاميرا إعدادات لوحة لتخصيص
.الإعدادات كل لعرض  على اضغط مفتوحة، الفيديو كاميرا تكون عندما1
.المطلوب الموضع إلى اسحبه ثم نقله في ترغب الذي الإعداد على طويلة لفترة اضغط2

.التغيير إلغاء يتم الإعدادات، لوحة خارج الإعداد بسحب قيامك حالة في

الفيديو كاميرا إعدادات على عامة نظرة

المشاهد
المبرمجة المشاهد باستخدام الشائعة للمواقف بسرعة الكاميرا إعداد على المشاهد ميزة تساعدك
الحصول لك يضمن مما المُختار، المشهد لملاءمة أجلك من الإعدادات من عددًا الكاميرا تحدد. سابقًا
.ممكن فيديو أفضل على
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تشغيل إيقاف
.يدويًا الفيديو تصوير ويمكنك مغلقة، المشاهد ميزة تكون

معتدل تصوير
.الرائعة الخلفيات مقابل فيديو مقاطع لتصوير استخدم

خارجية مشاهد
.بعيدة أشياء على الكاميرا تركّز. خارجية لمشاهد فيديو مقاطع استخدم

ليل
مقاطع تظهر قد. الخافتة الإضاءة ذات البيئات في الإعداد هذا استخدم. الضوء حساسية زيادة تتم الوضع، هذا تشغيل عند

ظروف تكون عندما الليلي الوضع تشغيل بإيقاف قم. دعامة استخدم أو يدك، ثبّت. باهتة الحركة سريعة للأهداف الفيديو
.الفيديو جودة لتحسين وذلك جيدة، الإضاءة

والثلج الشاطئ
.للضوء التعرّض ضعيفة فيديو مقاطع على الحصول لتجنّب الساطعة الإضاءة ظروف في الإعداد هذا استخدم

الرياضة
الحصول من الحد على القصير التعرض وقت تقليل يساعد. بسرعة تتحرك التي للأشياء فيديو مقاطع الإعداد هذا استخدم

.الحركة بسبب باهتة صورة على

حفلة
التقاط على المشهد هذا يساعد. الخافتة الإضاءة ظروف في المنزل داخل فيديو مقاطع لالتقاط الإعداد هذا استخدم
أو يدك، ثبّت. باهتة الحركة سريعة للأهداف الفيديو مقاطع تظهر قد. المنزل داخل الشموع ضوء أو الخلفية الإضاءة
.دعامة استخدم

الفيديو دقة
.مختلفة لتنسيقات الفيديو دقة بضبط قم

1920×1080)16:9(
.بكسل 1080×1920. 16:9 تبلغ ارتفاع إلى عرض بنسبة) الكاملة العالية الدقة( Full HD تنسيق

1280×720)16:9(
.بكسل 720×1280. 16:9 تبلغ ارتفاع إلى عرض بنسبة) الوضوح عالي( HD تنسيق

640×480)4:3(
.بكسل 480×640. 4:3 تبلغ ارتفاع إلى عرض نسبة مع VGA تنسيق

176×144)11:9(
بما هذا الفيديو تنسيق تسجيل وقت تحديد يتم. المتعدّدة الوسائط رسائل في للإرسال ملائمة فيديو مقاطع لتسجيل
.متعدّدة وسائط رسالة في الإرسال مع يتناسب

التصوير ضوء
في ضوء وجود حالة في أو ضعيفة الإضاءة ظروف تكون عندما الفيديو مقاطع لتسجيل الضوء استخدم
.الخلفية

تشغيل

تشغيل إيقاف
.ضعيفة الإضاءة ظروف كانت إذا حتى إضاءة، دون أفضل الفيديو جودة تكون أحيانًا

الذاتي الموقّت
لتسجيل الإعداد هذا استخدم. الجهاز إمساك دون فيديو مقطع تسجيل يمكنك الذاتي، الموقت باستخدام
الكاميرا اهتزاز لتجنب الذاتي الموقت استخدام أيضًا يمكنك. الأشخاص كل تضم جماعية فيديو مقاطع

.الفيديو مقاطع تسجيل عند

)ثوانٍ عشر (تشغيل
.الفيديو تسجيل يبدأ حتى الكاميرا شاشة فوق سريعًا نقرًا النقر لحظة من ثوانٍ 10 مدته تأخيرًا حدد

)ثانيتان (تشغيل
.الفيديو تسجيل يبدأ حتى الكاميرا شاشة فوق سريعًا نقرًا النقر لحظة من ثوانٍ 2 مدته تأخيرًا حدد

تشغيل إيقاف
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.الكاميرا شاشة فوق سريعًا نقرًا تنقر أن بمجرد الفيديو تسجيل يبدأ

السريع التشغيل
السكون وضع في الجهاز كان إذا. القفل شاشة من الكاميرا لتشغيل السريع التشغيل إعدادات استخدم
.الكاميرا مفتاح على فاضغط للكاميرا،

والتقاط تشغيل بدء
.صورة التقاط ويتم السكون، وضع من الثابتة الكاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

)ثابتة صور كاميرا (فقط تشغيل بدء
.السكون وضع من الثابتة الكاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

وتسجيله الفيديو تشغيل
.التسجيل ويبدأ السكون وضع من الفيديو كاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

)الفيديو كاميرا (فقط التشغيل
.السكون وضع من الفيديو كاميرا تشغيل يتم للداخل،  بسحب قيامك بعد

تشغيل إيقاف

البؤرة ضبط وضع
البؤري الضبط تشغيل عند. الفيديو مقطع من جزء أي وضوح زيادة في البؤرة ضبط إعداد يتحكم
البؤرة إطار في الموجودة المنطقة بقاء يضمن مما البؤرة، بضبط الكاميرا تحتفظ المستمر، التلقائي
.الوضوح حادة الأبيض

أحادي بؤري تركيز
.التشغيل قيد المستمر للبؤرة التلقائي الضبط وظيفة. المحدد الهدف على تلقائيًا البؤرة الكاميرا تضبط

الوجه اكتشاف
على تلقائيًا البؤرة الكاميرا تضبط. الشاشة على بإطارات جميعًا وتحيطهم بشرية، أوجه خمسة حتى تلقائيًا الكاميرا تكتشف
يظهر الكاميرا، شاشة فوق سريعًا نقرًا تنقر عندما. الشاشة على بالنقر عليه للتركيز وجه أي تحديد أيضًا يمكنك. وجه أقرب
أنواع كل مع الوجه اكتشاف وظيفة استعمال يمكن لا. عليه البؤرة ضبط ويتم تحديده تم الذي الوجه ليعرض أخضر إطار

.التشغيل قيد المستمر للبؤرة التلقائي الضبط وظيفة. المشاهد

نهاية بلا
القريبة الأهداف تبدو قد. البعيدة الأهداف على البؤرة ضبط يتم. بعد من الفيديو مقاطع تسجيل عند الوضع هذا استخدم

.باهتة الكاميرا من

للضوء التعرّض نسبة

.الضوء من زائد قدر إلى العالية القيمة وتشير. تلتقطها التي الصورة في الضوء قدر تحديد إمكانية الإعداد هذا لك يتيح

الأبيض توازن
.الإضاءة لظروف وفقًا الألوان توازن ضبط على الأبيض توازن إعداد يعمل

تلقائي
.الإضاءة لظروف تبعًا تلقائيًا الأبيض توازن اضبط

ساطع
.الإضاءة مصابيح تحت التصوير مثل الدافئة، الإضاءة لظروف الألوان توازن لضبط

فلورسنت
.الفلورسنت لإضاءة تبعًا الألوان توازن اضبط

النهار ضوء
.المشمسة الخارجية الإضاءة لظروف الألوان توازن اضبط

غائم
.غائمة لسماء الألوان توازن اضبط
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القياس
على الساقط الضوء مقدار قياس طريق عن جيد بشكل متوازنًا تعرضًا تلقائيًا الوظيفة هذه تحدد

.التقاطها تريد التي الصورة

مركز
.الصورة مركز على التعرض اضبط

متوسط
.بالكامل المنطقة على الساقط الضوء مقدار أساس على التعرض احتسب

الموضعي الضوء
.التقاطها تريد التي الصورة من جدًا صغير جزء في التعرض اضبط

الصور مُثبت
التعويض على الصور مثبّت يساعدك. بثبات الجهاز إمساك الصعب من يكون قد فيديو، مقطع تسجيل عند
.الصغيرة اليد حركات عن

جغرافي تصنيف عمل
.التقاطها مكان بتفاصيل الفيديو مقاطع تصنيف

تشغيل
لاستخدام. التقاطها عند الفيديو مقاطع إلى التقريبي الجغرافي الموقع إضافة تتم الجغرافي، التصنيف ميزة تشغيل عند
مقاطع إلى الجغرافية التصنيفات لإضافة. الإعدادات قائمة من المواقع ميزات تمكين عليك يتعين الجغرافي، التصنيف ميزة
بحث أثناء ، يظهر. الكاميرا شاشة على  ظهور عند موقعك تحديد يتم. الفيديو تصوير قبل الموقع تحديد يجب فيديو،
.موقعك عن الجهاز

تشغيل إيقاف
.فيه الفيديو التقطت الذي الموقع عرض بإمكانك يكون لن جغرافي، تصنيف عمل ميزة تشغيل إيقاف عند

الميكروفون
.الفيديو مقاطع تسجيل عند المحيط الصوت التقاط تريد كنت إذا ما حدد

باللمس التقاط
الفوتوغرافية الصورة التقاط يتم. بإصبعك الكاميرا شاشة لمس طريق عن معينة بؤرة ضبط منطقة حدد

البؤرة ضبط على البؤرة ضبط وضع تعيين يتم عندما فقط الغعداد هذا يتوفر. إصبعك تحرير بمجرد
.باللمس

 تشغيل

 تشغيل إيقاف

الالتقاط صوت
.فيديو مقطع بتسجيل قيامك عندما تشغيله إيقاف أو الصوت تشغيل اختر

البيانات تخزين
.للجهاز الداخلي التخزين في أو للإزالة قابلة SD بطاقة في إما بياناتك حفظ اختيار يمكنك

الداخلية التخزين سعة
.الجهاز ذاكرة على الفيديو مقاطع أو الصور حفظ يتم

SD بطاقة
.SD بطاقة على الفيديو مقاطع أو الصور حفظ يتم
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ألبوم

الألبوم حول
لعرض أو بالكاميرا التقطتها التي الفيديو مقاطع وتشغيل الفوتوغرافية الصور لعرض الألبوم استخدم
الفيديو ومقاطع صورك إلى الجغرافية التصنيفات إضافة يمكنك. الجهاز إلى بحفظه قمت مشابه محتوى
الفوتوغرافية الصور عرض أيضًا يمكنك الألبوم، وفي. عالمية خريطة على اعرضها ثم بك، الخاصة
أو ™Picasa ويب ألبوم مثل الشبكة، على فورية خدمة إلى بتحميلها قمت التي الفيديو ومقاطع

من وذلك الأصدقاء، مع لديك المفضلة الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور مشاركة يمكنك الألبوم، ومن
.الشبكة على المختلفة والخدمات والمراسلة، الإلكتروني، والبريد اللاسلكية، ™Bluetooth تقنية خلال
/الاسم صورة أو خلفية بمثابة وتعيينها الفوتوغرافية الصور على الأساسية التعديل مهام إجراء يمكنك كما

.الرقم

الألبوم تبويب علامة على عامة نظرة
:الألبوم في التالية التبويب علامات تتوفر

.جهازك على الفيديو ومقاطع الصور جميع عرض–  الصور•
على جغرافية علامات إليها المُضاف الفيديو ومقاطع والصور الإنترنت، عبر الألبومات عرض–  ألبوماتي•

.عالمية خريطة

ألبوم فتح كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.ألبوم فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

ضمن للشاشة التلقائي التدوير الاختيار مربع فحدد جانبيًا، الجهاز إدارة عند تلقائيًا يتغير لا الشاشة اتجاه كان إذا
.الشاشة>  إعدادات

الصور التبويب علامة في الفيديو ومقاطع الصور عرض
عرض في مصغرة بصور الفيديو ومقاطع الصور عرض يمكنك الألبوم، في الصور التبويب علامة في

.شبكة

الصور التبويب علامة على عامة نظرة
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.الفيديو ومقاطع الصور شبكة عرض1

.المحتوى لعرض لأسفل أو لأعلى بالتمرير قم2

.لعرضه فيديو مقطع أو فوتوغرافية صورة فوق انقر3

.التالية المجموعة في العناصر وعدد التاريخ4

الشبكة عرض بأسلوب الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور عرض كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
في الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور جميع عرض يتم. ألبوم فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

. بواسطة الفيديو مقاطع إلى يُشار. زمنيًا مرتبة شبكة
.لعرضه فيديو مقطع أو فوتوغرافية صورة فوق انقر3
جهة سريعًا نقرًا انقر. الفيديو مقطع أو الفوتوغرافية الصورة لعرض اليسار إلى بسرعة انقر4

.السابقة الفوتوغرافية الصورة أو الفيديو لعرض اليمين

ضمن للشاشة التلقائي التدوير الاختيار مربع فحدد جانبيًا، الجهاز إدارة عند تلقائيًا يتغير لا الشاشة اتجاه كان إذا
.الشاشة>  إعدادات

الألبوم في المصغرة الصور حجم تغيير كيفية
أو للتقريب إصبعيك بين باعد الألبوم، في الفيديو ومقاطع للصور المصغيرة الصور عرض عند•

.للإبعاد معا بهما اضغط

الألبوم في الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور مجموعات مع العمل كيفية
تحديد فوق انقر ثم,  فوق انقر ألبوم، في الفيديو ومقاطع للصور المصغرة الصور عرض عند1

.عناصر
.أزرق إطار بواسطة المحددة العناصر إلى يُشار. فيها العمل في ترغب التي العناصر فوق انقر2
.المحددة العناصر في للعمل الشاشة أعلى الأدوات شريط في الأدوات استخدم3

ثم. الأزرق اللون إلى إطاره يتحول حتى عنصر على الاستمرار مع الضغط أيضًا يمكنك الاختيار، وضع لتنشيط
.لتحديدها أخرى عناصر فوق النقر يمكنك

ألبوماتي التبويب علامة في الفيديو ومقاطع الصور عرض
:ألبوماتي في التالية التجانب مربعات تتوفر

.جهازك كاميرا بواسطة الملتقطة الفيديو ومقاطع الصور كل عرض–  الكاميرا ألبومات•
.الكاميرا ألبومات تبويب علامة ضمن المحفوظة الفيديو ومقاطع الصور كل عرض–  الداخلية الذاكرة•
للإزالة قابلة ذاكرة بطاقة في المحفوظة الفيديو ومقاطع الصور جميع عرض–  بي الخاصة SD بطاقة•

.جهازك في
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ألبوماتي التبويب علامة على عامة نظرة

.الشبكة على الفورية PlayMemories خدمة باستخدام الفيديو ومقاطع الصور اعرض1

.™Facebook على الفيديو ومقاطع الصور اعرض2

.™Picasa في الفيديو ومقاطع الصور اعرض3

.خريطة على الفوتوغرافية الصور اعرض4

.للجهاز الداخلية التخزين سعة في المحفوظة الفيديو ومقاطع الصور جميع اعرض5

.للإزالة القابلة الذاكرة بطاقة في المحفوظة الفيديو ومقاطع الصور جميع اعرض6

.الشامل الوضع في الصور اعرض7

.جهازك كاميرا بواسطة الملتقطة الفيديو ومقاطع الصور جميع اعرض8

الكاميرا ألبومات تجانب في القائمة عرض بطريقة الموجودة المحتويات عرض كيفية
. فوق سريعًا انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الكاميرا ألبومات>  ألبوماتي>  ألبوم عن ابحث2
تمييز يتم. زمني بترتيب مرتبة شبكة في المجلد محتوى يظهر. فتحه في ترغب مجلد فوق انقر3

. بواسطة الفيديو مقاطع
.لعرضه فيديو مقطع أو فوتوغرافية صورة فوق انقر4
سريعًا نقرًا انقر. التالي الفيديو مقطع أو الفوتوغرافية الصورة لعرض اليسار إلى بسرعة انقر5

.السابقة الفوتوغرافية الصورة أو الفيديو لعرض اليمين جهة

ضمن للشاشة التلقائي التدوير الاختيار مربع فحدد جانبيًا، الجهاز إدارة عند تلقائيًا يتغير لا الشاشة اتجاه كان إذا
.الشاشة>  إعدادات

الداخلية الذاكرة تجانب في القائمة عرض بطريقة الموجودة المحتويات عرض كيفية
. فوق سريعًا انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الداخلية الذاكرة>  ألبوماتي>  ألبوم عن ابحث2
تمييز يتم. زمني بترتيب مرتبة شبكة في المجلد محتوى يظهر. فتحه في ترغب مجلد فوق انقر3

. بواسطة الفيديو مقاطع
.لعرضه فيديو مقطع أو فوتوغرافية صورة فوق انقر4
سريعًا نقرًا انقر. التالي الفيديو مقطع أو الفوتوغرافية الصورة لعرض اليسار إلى بسرعة انقر5

.السابقة الفوتوغرافية الصورة أو الفيديو لعرض اليمين جهة

ضمن للشاشة التلقائي التدوير الاختيار مربع فحدد جانبيًا، الجهاز إدارة عند تلقائيًا يتغير لا الشاشة اتجاه كان إذا
.الشاشة>  إعدادات
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SD بطاقة تجانب في القائمة عرض بطريقة الموجودة المحتويات عرض كيفية
. فوق سريعًا انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر بي الخاصة SD بطاقة>  ألبوماتي>  ألبوم عن ابحث2
تمييز يتم. زمني بترتيب مرتبة شبكة في المجلد محتوى يظهر. فتحه في ترغب مجلد فوق انقر3

. بواسطة الفيديو مقاطع
.لعرضه فيديو مقطع أو فوتوغرافية صورة فوق انقر4
سريعًا نقرًا انقر. التالي الفيديو مقطع أو الفوتوغرافية الصورة لعرض اليسار إلى بسرعة انقر5

.السابقة الفوتوغرافية الصورة أو الفيديو لعرض اليمين جهة

ضمن للشاشة التلقائي التدوير الاختيار مربع فحدد جانبيًا، الجهاز إدارة عند تلقائيًا يتغير لا الشاشة اتجاه كان إذا
.الشاشة>  إعدادات

الألبوم في الفوتوغرافية الصور معالجة
ربطها أو الفوتوغرافية الصور اقتصاص يمكنك المثال، سبيل على. الألبوم في الصور تعديل يمكنك

.كخلفية استخدامها أو الأرقام/بالأسماء

فوتوغرافية صورة إبعاد/تقريب كيفية
مرة مزدوجًا نقرًا وانقر. للتقريب الشاشة على مزدوجًا نقرًا انقر فوتوغرافية، صورة بعرض قيامك حال•

.للإبعاد ثانية
.للإبعاد معا بهما اضغط أو للتقريب، إصبعيك بين باعد فوتوغرافية، صورة بعرض قيامك حال•

للصور المتتالي العرض مشاهدة كيفية
>  فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر ما، صورة بعرض تقوم عندما1

.ألبوم في الموجودة الصورة جميع تشغيل لبدء متتال
.المتتالي العرض لإنهاء صورة فوق انقر2

الموسيقى مع للصور المتتالي العرض مشاهدة كيفية
>   فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند1

SensMe™ slideshow.
. فوق انقر ثم الشرائح، لعرض استخدامه تريد الذي الشاشة خلفية ونمط الموسيقى حدد2

لتشغيل ™SensMe موسيقى بيانات واستخدام بك الخاصة الصور بتحليل Album تطبيق يقوم
.شرائح عرض

. فوق انقر ثم التحكم، عناصر لعرض الشاشة فوق انقر مؤقتًا، التشغيل لإيقاف3

في ™SensMe قنوات باستخدام بك الخاصة الموسيقى تصنيف راجع ،™SensMe حول المعلومات من لمزيد
.64 صفحة

صورة تدوير كيفية
. فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند1
.الجديد بالاتجاه الفوتوغرافية الصورة حفظ ويتم. تدوير أو لليسار تدوير اختر2

صورة اقتصاص كيفية
تعديل>   فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند1

.اقتصاص>  > صورة
المربعات اختفاء عند. الاقتصاص إطار حافة على طويلة لفترة اضغط الاقتصاص، إطار لضبط2

.الإطار حجم لتغيير الخارج أو الداخل إلى بالسحب فقم الحواف، على
لإخفاء الأربع الزاويا إحدى المس الوقت، نفس في الاقتصاص إطار جوانب كل حجم لتغيير3

.ذلك حسب الزاوية اسحب ثم الحواف، على الموجودة المربعات
مع الإطار داخل المس الفوتوغرافية، الصورة من أخرى منطقة إلى الاقتصاص إطار لنقل4

.المطلوب الموضع إلى اسحبه ثم الاستمرار،
النسخة تظل. حفظ فوق انقر باقتصاصها، قمت كما الفوتوغرافية الصورة من نسخة لحفظ5

.جهازك في المقصوصة غير الأصلية
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فوتوغرافية صورة استخدام كيفية
>  فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند1

.كـ استخدام
.تظهر التي القائمة من خيارًا حدد2
.الصورة لاستخدام الصلة ذات الخطوات اتبع3

صورة تحرير كيفية
تعديل>   فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند•

.صورة

فوتوغرافية صورة لمشاركة
. فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند1
اتبع ثم الصورة، لمشاركة استخدامه تريد الذي التطبيق فوق انقر تظهر، التي القائمة من2

.لإرسالها المناسبة الخطوات

صورة إلى جغرافية علامة إضافة كيفية
لفتح  فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند1

.الخريطة شاشة
.الخريطة على الصورة لوضع المطلوب الموقع فوق وانقر عن ابحث2
.الصورة نقل تريد حيث الخريطة، على الموقع فوق انقر الصورة، موقع لضبط3
.الصور عارض إلى والعودة الجغرافية العلامة لحفظ موافق فوق انقر ذلك، من الانتهاء عند4

لعرض الزر هذا فوق النقر يمكنك. الموقع معلومات جانب إلى  تظهر صورة، إلى جغرافية علامة إضافة عند
.خريطة على الصورة

صورة حذف كيفية
. فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر صورة، بعرض قيامك عند1
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر2

الألبوم في الفيديو مقاطع معالجة
نسخها أو بتنزيلها قمت التي أو الكاميرا باستخدام التقطتها التي الفيديو مقاطع لمشاهدة الألبوم استخدم

طريق عن المثال، سبيل على الأصدقاء، مع بك الخاصة الفيديو مقاطع مشاركة يمكنك كما. جهازك إلى
.الإنترنت عبر الخدمات إلى تحميلها

فيديو مقطع تشغيل كيفية
.Album في ألبوماتي تبويب علامة أو الصور تبويب علامة افتح1
.فتحه في ترغب الذي الفيديو موقع حدد القائمة، عرض أو الشبكة عرض باستخدام2
.لتشغيله الفيديو مقطع فوق انقر3
لإخفاء. لعرضها الشاشة فوق فانقر التسجيلات، بتشغيل التحكم مفاتيح عرض عدم حالة في4

.ثانية مرة الشاشة فوق انقر التحكم، مفاتيح

مؤقتًا فيديو مقطع إيقاف كيفية
.التحكم مفاتيح لعرض الشاشة فوق سريعًا نقرًا انقر فيديو، مقطع تشغيل أثناء1
. فوق سريعًا نقرًا انقر2

للفيديو والتأخير السريع التقديم كيفية
.التحكم مفاتيح لعرض الشاشة فوق سريعًا نقرًا انقر فيديو، مقطع تشغيل أثناء1
.السريع للتقديم اليمين إلى أو للتأخير اليسار إلى التقدّم شريط محدد اسحب2

فيديو لمقطع الصوت مستوى ضبط كيفية
.الصوت مستوى مفتاح على اضغط•
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فيديو مقطع مشاركة كيفية
>  فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر فيديو، مقطع تشغيل أثناء1

.مشاركة
اتبع ثم المحدد، الفيديو لمشاركة استخدامه تريد الذي التطبيق فوق انقر تظهر، التي القائمة من2

.لإرساله المناسبة الخطوات

إرسال عدم كذلك يتم وقد. نقلها أو إرسالها أو النشر حقوق بموجب المحمية العناصر نسخ بمقدورك يكون لا قد
.للغاية كبيرًا الملف حجم كان إذا العناصر بعض

فيديو مقطع حذف كيفية
.حذفه تريد الذي الفيديو عن ابحث الألبوم، في1
المصغرة الصورة إطار لون يتحول. التحديد وضع لتنشيط الفيديو على الاستمرار مع اضغط2

.تحديده عند الأزرق اللون إلى للفيديو
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر3

خريطة على الصور عرض
جمعها تم التي المعلومات استخدام فبإمكانك الصور، التقاط عند المواقع تحديد ميزة بتمكين قمت إذا
أين والأسرة للأصدقاء تظهر وأن خريطة على الصور عرض يمكنك المثال، سبيل على. لاحقة مرحلة في
.جغرافي تصنيف عمل أنها على كذلك الموقع معلومات إلى الإشارة يمكن. الصورة التقطت عندما كنت
تحديد تتبع خاصية ذات الأقمار استخدام إما استخدام يمكنك المواقع، تحديد ميزة بتمكين تقوم عندما

.موقعك عن للبحث كلاهما، أو اللاسلكية، الشبكات أو) GPS (المواقع

الخرائط تجانب مربع على عامة نظرة

.الخريطة على موقع عن ابحث1

.الموقع نفس في جغرافية علامات إليها المُضاف الفيديو ومقاطع الصور من مجموعة2

.الخريطة من مختلفة أجزاء لعرض بالسحب قم. للتصغير الشاشة على واضغط. للتكبيرة مزدوجًا نقرًا انقرًا3

.الشاشة ملء وضع في لعرضه عنصر فوق انقر. الفيديو مقاطع أو/و الصور من محددة لمجموعة مصغرة صورة4

المواقع تحديد ميزة لتمكين

. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الموقع خدمات>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.Google من الموقع خدمة أو/و GPS لنظام الصناعية الأقمار الاختيار مربعي حدد3
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ألبوم في جغرافية علامات إليها المضاف الصور عرض كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الخرائط>  ألبوماتي>  ألبوم فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الشاشة ملء وضع في لعرضه صورة فوق انقر3
.الخريطة على منها واحدة صورة سوى تظهر فلن الموقع، نفس في صور عدة التقاط حالة في4

هذه لعرض.  المثال، سبيل على اليمنى، العلوية الزاوية في للصور الإجمالي العدد ويظهر
من السفلي الجزء في المصغرة الصور إحدى فوق انقر ثم الغلاف، صفحة فوق انقر الصور،
.الشاشة

ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة لمس يمكنك الصور، عارض في جغرافية علامة إليها مضاف صورة عرض عند
.الخريطة على الصورة لعرض  فوق انقر

الألبوم في أرضية كرة على جغرافية علامات إليها المضاف الصور عرض كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الأرضية الكرة>  ألبوماتي>  ألبوم فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الشاشة ملء وضع في لعرضه صورة فوق انقر3
.الخريطة على منها واحدة صورة سوى تظهر فلن الموقع، نفس في صور عدة التقاط حالة في4

هذه لعرض.  المثال، سبيل على اليمنى، العلوية الزاوية في للصور الإجمالي العدد ويظهر
من السفلي الجزء في المصغرة الصور إحدى فوق انقر ثم الغلاف، صفحة فوق انقر الصور،
.الشاشة

الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة لمس يمكنك الكاميرا، تطبيق من جغرافية علامة إليها مضاف صورة عرض عند
.الخريطة على الصورة لعرض  فوق انقر ثم

الألبوم في الخريطة عرض عند جغرافية علامة إضافة كيفية
.جغرافي تصنيف إضافة فوق انقر ثم,  فوق انقر الألبوم، في الخريطة عرض عند1
.إليها الجغرافية العلامة إضافة في ترغب التي الصورة، فوق وانقر عن ابحث2
.موافق فوق انقر ثم الجغرافية، العلامة لتعيين الخريطة على المطلوب الموقع فوق انقر3

الألبوم في الصور لإحدى الجغرافية العلامة تعديل كيفية
يتحول حتى الصورة على الاستمرار مع اضغط الألبوم، في الخريطة على صورة عرض عند1

.الأزرق اللون إلى إطارها
.الجديد الموقع إلى الصورة اسحب2

ً الخريطة على المطلوب الموقع فوق النقر يمكنك كما .السحب من بدلا

الألبوم في الخريطة عرض تغيير كيفية
أو الأرضية الكرة عرض, كلاسيكية عرض طريقة حدد ثم,  فوق انقر الألبوم، في الخريطة عرض عند•

.الصناعي القمر عرض طريقة

الإنترنت عبر الأالبومات عرض
على بتحميلها وأصدقائك أنت قمت التي الفيديو ومقاطع الفوتوغرافية الصور عرض يمكنك الألبوم، في

أصدقائك من التعليقات عرض يمكنك. ™Facebookو ™Picasa مثل الشبكة، على فورية خدمة
.أيضًا تعليقاتك وأضف
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الإنترنت عبر الخدمات على عامة نظرة

.الشبكة على نشطة خدمة1

.الإنترنت على ألبوم اسم2

.الإنترنت على الألبوم في العناصر عدد3

.تحديث4

الشبكة على الألبوم محتوى إلى التعليقات وإضافة عرض كيفية
انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر الشبكة، على ألبوم من صورة عرض عند1

.التعليقات لعرض  فوق
.الشاشة لأسفل بالتمرير قم التعليقات، من المزيد لعرض2
.نشر فوق انقر ثم الشاشة، من السفلي الجزء في تعليقاتك أدخل الخاصة، تعليقاتك لإضافة3

™Facebook على فيديو أو بصورة" الإعجاب "كيفية
فوق انقر بك، الخاصة ™Facebook ألبومات على ما شخص من فيديو أو صورة عرض أثناء•

 على بالعنصر" معجب "أنك لإظهار  فوق انقر ثم الأدوات، أشرطة لعرض الشاشة
Facebook™.
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الأفلام

الأفلام حول
كما. جهازك على بحفظه قمت الذي الآخر الفيديو ومحتوى الأفلام لتشغيل الأفلام تطبيق استخدم
الأدبي النوع ومعلومات الرواية وملخصات الإعلان صورة على الحصول في الأفلام تطبيق يساعدك
.الشبكة بنفس متصلة أخرى أجهزة على أفلامك تشغيل كذلك ويمكنك. فيلم لكل المخرج وتفاصيل

.الأفلام تطبيق في وليس الألبوم، تطبيق في جهازك كاميرا بواسطة الملتقطة الفيديو مقاطع عرض يتم

الأفلام على عامة نظرة

.جهازك على الفيديو فئات جميع تتوفر1

.الأفلام جميع استعراض2

.الأخرى المتصلة ™DLNA Certified أجهزة في المحتوى استعراض3

.التلفزيونية العروض جميع استعراض4

.™Video Unlimited من الفيديو محتوى إدارة5

.البلدان جميع في متوفراً ™Video Unlimited يكون لا قد

الأفلام استخدام

الأفلام في فيديو مقطع تشغيل كيفية
.فوقه وانقر الأفلام عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.تشغيله تريد الذي الفيديو واستعرض فيديو مقطع حدد2
.لتشغيله  فوق انقر ثم تحديده، تُريد الذي الفيديو فوق انقر3
.الشاشة فوق انقر التحكم، مفاتيح إخفاء أو لعرض4
. فوق انقر مؤقتًا، التشغيل لإيقاف5
.اليمين إلى التقدّم شريط اسحب بسرعة، للتقديم. اليسار إلى التقدّم شريط اسحب للتأخير،6

الشاشة ملء وضع في فيديو تشغيل كيفية
.التحكم مفاتيح لعرض الشاشة فوق سريعًا نقرًا انقر فيديو، مقطع تشغيل أثناء1
. فوق سريعًا نقرًا انقر2

. فوق انقر الأصلي، بحجمه فيديو لتشغيل
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فيديو مقطع مشاركة كيفية
انقر ثم ،فوق انقر التلفزيون، عروض أو الأفلام ضمن محفوظ فيديو مقطع تشغيل يتم عندما1

.مشاركة فوق
المناسبة الخطوات اتبع ثم المحدد، الفيديو لمشاركة استخدامه تريد الذي التطبيق فوق انقر2

.لإرساله

يدويًا الأفلام معلومات على الحصول كيفية
.نشط بيانات اتصال يتضمن جهازك أن من تأكد1
.فوقه وانقر الأفلام عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من2
.الفيديو تفايل على حصول الاختيار مربع تحديد من تأكد ثم,  فوق انقر3
الحصول في ترغب لملف المصغرة الصورة واستعرض التلفزيون، عروض أو الأفلام تبويب افتح4

.به الخاصة المعلومات على
.المعلومات عن بحث فوق انقر ثم للفيديو، المصغرة الصورة على طويلة لفترة اضغط5
في الموجود التأكيد رمز فوق انقر ثم الفيديو، لمقطع الأساسية الكلمات أدخل البحث، حقل في6

.قائمة في التطابق حالات جميع تُعرض. المفاتيح لوحة
.المعلومات تنزيل حينها ويبدأ. تم فوق انقر ثم بحث، نتيجة حدد7

مربع وتحديد الأفلام، تطبيق فتح يتم عندما تلقائيًا مؤخرًا المضافة الفيديو مقاطع حول المعلومات على تحصل كما
.البيانات نقل على رسوم فرض يتم قد. الفيديو تفايل على حصول الاختيار

الأساسية الكلمات باستخدام مجددًا وابحث  فوق فانقر صحيحة، غير تنزيلها تم التي المعلومات كانت إذا
.المختلفة

فيديو مقطع حول المعلومات مسح كيفية
.فوقه وانقر الأفلام عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.تحريره تريد الذي الفيديو واستعرض فيديو مقطع حدد2
.المعلومات مسح فوق انقر ثم للفيديو، المصغرة الصورة على طويلة لفترة اضغط3

خارجي جهاز على فيديو تشغيل كيفية

.جهازك مثل® Wi-Fi شبكة بنفس معها الملفات مشاركة تريد التي الأجهزة توصيل من تأكد1
.>  الأفلام فوق وانقر ابحث ثم,  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من2
.القائمة من جهازًا حدد ثم, Throw فوق سريعًا نقرًا انقر3
.تشغيله تريد الذي الفيديو حدد4

فيديو مقطع تشغيل أثناء الصوت إعدادات تغيير كيفية
.التحكم مفاتيح لعرض الشاشة فوق سريعًا نقرًا انقر فيديو، مقطع تشغيل أثناء1
.الصوت إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر2
.تنشيطها تريد التي الصوت بإعدادات الخاصة الاختيار خانات بتمييز قم3
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر الانتهاء، عند4

فيديو مقطع حذف كيفية
.فوقه وانقر الأفلام عن ابحث ثم ، فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.حذفه تريد الذي الفيديو واستعرض فيديو مقطع حدد2
.تظهر التي القائمة من حذف فوق انقر ثم للفيديو، المصغرة الصورة على الاستمرار مع اضغط3
.للتأكيد أخرى مرة حذف فوق انقر4
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Video Unlimited™

™Video Unlimited حول
جهاز على ليس عرضها يمكنك التي الفيديو مقاطع وشراء لتأجير ™Video Unlimited خدمة استخدم

Android ،أو الكمبيوتر على بل فحسب PlayStation® Portable (PSP® (أو PlayStation® 3 أيضًا.
الكلاسيكية والأفلام والكوميديا، المغامرات، وأفلام هوليوود، إصدارات أحدث من مجموعة بين من اختر

.الأخرى الفئات من كبيرة ومجموعة

.المناطق أو البلدان كل في متوفرًا ™Video Unlimited يكون لا قد

™Video Unlimited فتح كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر  عن ابحث2

™Video Unlimited قائمة على عامة نظرة

حسابك معلومات عرض

فيديو مقطع عن البحث

عناصرك لكل الإنزال حالة عرض

وتغييرها بك الخاصة والإنزال الشراء وعمليات الحساب إعدادات عرض

أمنيات قائمة إلى حالي فيديو مقطع إضافة

بك الخاصة الأمنيات قائمة في الموجودة العناصر كل حذف

الأمنيات قائمة من حاليًا تشاهده الذي الفيديو حذف

أخرى طريقة أو Bluetooth أو الإلكتروني البريد أو اجتماعية شبكة عبر الحالي الفيديو مقطع حول المعلومات مشاركة

القانونية المعلومات عرض

فعلى. الدوام على متاحة ليست الخيارات كل أن يعني الذي الأمر بالديناميكية، ™Video Unlimited قائمة تتسم
تعرض عندما فقط متاحًا الأمنيات قائمة في الموجودة العناصر كل بحذف الخاص الخيار يكون المثال، سبيل

.القائمة

Video Unlimited ™قائمة فتح كيفية
. فوق انقر ثم, Video Unlimited افتح•

™Video Unlimited حساب إنشاء
خلال من أفلام تأجير أو شراء في ترغب كنت إذا ™Video Unlimited حساب بإنشاء تقوم أن يجب
.™Video Unlimited خدمة

™Video Unlimited مجموعة استكشاف
معاينة اختيار يمكنك كما. معين عنصر عن للبحث نصًا أدخل أو الفئة، حسب الفيديو مقاطع استعرض
.بها تهتم التي الفيديو مقاطع
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شرائه أو فيديو مقطع تأجير
الزمنية المدة هذه وتختلف. خلالها تشاهده ثابتة زمنية مدة لديك تكون فيديو، مقطع بتأجير تقوم عندما
المتصلة ™Sony أجهزة معظم إلى شراؤه تم فيديو مقطع إنزال اختيار كذلك ويمكنك. لآخر سوق من

.بك الخاص ™Video Unlimited بحساب

Video Unlimited ™إشعارات على عامة نظرة
:التالية الإشعارات تظهر قد تؤجرها، أو الفيديو مقاطع تشتري عندما

الفيديو إنزال اكتمل

ً جهازك أن من للتحقق بحاجة أنت. الإنزال فشل خالية لمساحة امتلاكك ومن المثال، سبيل على ®Wi-Fi بشبكة متصلا
.بك الخاصة الذاكرة بطاقة على كافية

مستمرًا الفيديو إنزال

المؤقت الإيقاف قيد الإنزال

ناجحة شراء عملية تأكيد

للإيجار التنازلي العد فترة بدأت

™Video Unlimited من فيديو مقطع مشاهدة
بحساب المتصلة ™Sony أجهزة أغلب على تأجيره أو بشرائه قمت الذي الفيديو مقطع مشاهدة يمكنك

Video Unlimited™ بك الخاص.

الفيديو قائمة على عامة نظرة
:التالية الخيارات على للحصول قائمة فتح يمكنك ،™Video Unlimited من فيديو مقطع تشاهد عندما

الحالي الفيديو مقطع حذف

الحالي الفيديو مقطع حول معلومات عرض

الصوت لغة تغيير

إزالتها أو المصاحبة، التراجم لغة تغيير
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الويب مستعرض

الويب مستعرض حول
غالبية في ™Android لأجهزة مسبقًا مثبتًا ™Google Chrome ويب مستعرض من إصدار يأتي

للحصول Chrome for Mobile الارتباط فوق وانقر http://support.google.com/chrome. الأسواق
.هذا الويب مستعرض استخدام كيفية حول التفصيلية المعلومات من مزيد على

.الأسواق كل في ™Google Chrome يتوفر لا

الويب مستعرض فتح كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

95

.فقط الشخصي للاستعمال طباعته يمكن. © بالإنترنت خاص هذا المنشور إصدار إنّ



التوصيل

لاسلكية بشبكات الاتصال
ملفات مشاركة أيضًا يمكنك. ® Wi-Fi تقنية باستخدام جهازك من لاسلكيًا الإنترنت إلى الوصول يمكنك

أجهزة مثل ™DLNA Certified من المتعمدة الأخرى الأجهزة مع نفسها® Wi-Fi شبكة عبر الوسائط
.الكمبيوتر وأجهزة التلفاز

الشبكة بهذه الاتصال بإمكانك يكون ،)VPN (ظاهرية خاصة شبكة مؤسستك أو شركتك لدى كان إذا
في الأخرى الداخلية والخدمات الإنترانت شبكات إلى للوصول VPN استخدام يمكنك. جهازك باستخدام
.شركتك

®Wi-Fi شبكة استخدام قبل
ثم بها والاتصال متوفرة® Wi-Fi شبكة عن البحث عليك ،® Wi-Fi اتصال بواسطة الإنترنت لاستعراض

اقترب. جهازك موقع إلى استنادًا® Wi-Fi شبكة إشارة قوة تتفاوت أن يمكن. الإنترنت مستعرض فتح
.الإشارة قوة لتحسين® Wi-Fi اتصال نقطة من أكثر

®Wi-Fi تشغيل كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.® Wi-Fi وظيفة لتشغيل اليمين جهة® Wi-Fi بجوار المنزلق اسحب3

.® Wi-Fi تمكين يتم حتى ثوانٍ بضع الأمر يستغرق قد

®Wi-Fi بشبكة الاتصال كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
. Wi-Fi فوق سريعًا نقرًا انقر. ® Wi-Fi شبكة وظيفة تشغيل من تأكد3
إلى الإشارة تتم. محميّة أو مفتوحة المتاحة الشبكات تكون وقد. المتوفرة® Wi-Fi شبكات تظهر4

 طريق عن المحمية الشبكات إلى الإشارة تتم بينما ، طريق عن المفتوحة الشبكات
.® Wi-Fi شبكة اسم بجوار الموجودة

منك فسيطلب آمنة، بشبكة الاتصال تحاول كنت إذا. بها للاتصال® Wi-Fi شبكات إحدى فوق انقر5
.اتصالك بمجرد الحالة شريط في  تظهر. مرور كلمة إدخال

تم® Wi-Fi بشبكة بالاتصال فيها لك يسمح التي القادمة المرة في. بها تتصل التي® Wi-Fi شبكات جهازك يتذكر
.تلقائيًا بها جهازك سيتصل مسبقًا، بها الاتصال

إلى الوصول من التمكن قبل ويب صفحة إلى الدخول تسجيل® Wi-Fi شبكات فتح يتطلب المواقع، بعض في
.المعلومات من مزيد على للحصول الصلة ذي® Wi-Fi شبكة بمسؤول اتصل. الشبكة

أخرى® Wi-Fi بشبكة الاتصال كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.اكتشافها تم التي® Wi-Fi شبكات عرض يتم. فوقه وانقر Wi-Fi>  إعدادات عن ابحث2
.بها للاتصال أخرى® Wi-Fi شبكة فوق سريعًا نقرًا انقر3

يدويًا® Wi-Fi شبكات عن للبحث
.التطبيقات شاشة إلى للانتقال  فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فوقه سريعًا وانقر Wi-Fi>  إعدادات عن ابحث2
®Wi-Fi شبكات لجميع مسح بإجراء الآن جهازك يقوم. بحث فوق انقر ثم ،  على اضغط3

.المتوفرة
.المتوفرة الشبكات قائمة من الشبكة اسم فوق انقر ،® Wi-Fi بشبكة للاتصال4
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يدويًا ®Wi-Fi شبكة لإضافة
.® Wi-Fi تشغيل من تأكد1
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من2
. Wi-Fi>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3
. فوق انقر4
.بالشبكة الخاص للشبكة SSID معرف أدخل5
.الأمان نوع لاختيار الأمان حقل فوق انقر6
.بذلك مطالبتك عند المرور، رمز أدخل7
.حفظ فوق انقر8

®Wi-Fi شبكة بمسؤول اتصل. الوصول نقطة أو ESSID أو SSID بـ® Wi-Fi شبكة اسم إلى الإشارة يمكن
.المرور وكلمة SSID شبكة اسم على للحصول

المتقدمة ®Wi-Fi شبكة إعدادات

®Wi-Fi شبكة حالة
ً تكون عندما تطلع أن الممكن من منك، بالقرب® Wi-Fi شبكات تتوفر عندما أو® Wi-Fi بشبكة متصلا
.® Wi-Fi شبكة اكتشاف تم كلما لإشعارك الهاتف تفعيل أيضًا يمكنك. ® Wi-Fi شبكات حالة على

®Wi-Fi شبكة إشعارات تمكين كيفية
.بالفعل التشغيل قيد تكن لم إذا ،®Wi-Fi بتشغيل قم1
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
.فوقه وانقر Wi-Fi>  إعدادات عن ابحث3
. على اضغط4
.متقدمة خيارات فوق انقر5
.الشبكة تنبيه الاختيار مربع حدد6

المتصلة® Wi-Fi شبكة حول تفصيلية معلومات عرض كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر Wi-Fi>  إعدادات عن ابحث2
عن تفصيلية معلومات عرض يتم. حاليًا بها تتصل التي® Wi-Fi شبكة فوق سريعًا نقرًا انقر3

.الشبكة

®Wi-Fi لشبكة السكون نهج
إلى® Wi-Fi من التحويل توقيت تحديد يمكنك ،® Wi-Fi لشبكة السكون سياسة إضافة طريق عن

.النقال الهاتف بيانات

ً تكن لم إذا قمت قد كنت إذا (الإنترنت إلى للوصول نقال بيانات اتصال الجهاز فسيستخدم ،® Wi-Fi بشبكة متصلا
).جهازك على وتمكينه النقال بيانات اتصال بإعداد

®Wi-Fi شبكة سكون نهج إضافة كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر Wi-Fi>  إعدادات عن ابحث2
. على اضغط3
.متقدمة فوق انقر4
.السكون أثناء Wi-Fi تشغيل متابعة فوق انقر5
.خيارًا حدد6

النقال الهاتف بيانات اتصال مشاركة
.USB كبل باستخدام فردي كمبيوتر مع بجهازك الخاص النقال الهاتف بيانات اتصال مشاركة يمكنك
أجهزة ثمانية إلى يصل ما مع جهازك بيانات اتصال مشاركة يمكنك كما. USB بربط العملية هذه وتُسمى

.® Wi-Fi اتصال نقطة إلى جهازك تحويل طريق عن وذلك واحدة، مرة
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أو الحالة شريط في التالية الأيقونات تظهر فقد به، الخاص البيانات اتصال بمشاركة جهاز قيام حالة في
:الإشعارات لوحة

نشط USB ربط

نشطة المحمولة® Wi-Fi اتصال نقطة

USB كبل باستخدام لديك البيانات اتصال مشاركة كيفية
.بجهازك USB كبل توصيلات جميع تنشيط بإلغاء قم1
.بكمبيوتر جهازك بتوصيل قم بالجهاز، مرفقًا يأتي الذي USB كبل باستخدم2
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من3
.المحمولة الاتصال ونقطة الربط>  …المزيد>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث4
.USB ربط الاختيار مربع حدد5
كبل افصل أو USB ربط اختيار مربع تحديد بإلغاء قم لديك، البيانات اتصال مشاركة لإيقاف6

USB.

.واحد آن في USB كبل عبر SD وبطاقة جهازك بيانات اتصال مشاركة يمكنك لا

/www.android.com إلى الانتقال يُرجى. USB كبل عبر شبكة اتصال لإنشاء لديك الكمبيوتر إعداد إلى تحتاج قد
tether الحالية المعلومات أحدث على للاطلاع.

محمولة ®Wi-Fi اتصال كنقطة جهازك استخدام كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.المحمولة الاتصال ونقطة الربط>  …المزيد>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الفعالة Wi-Fi نقطة إعداد>  محمولة Wi-Fi اتصال نقطة إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر3
.الأمان نوع لاختيار الأمان حقل فوق انقر. بالشبكة الخاص للشبكة SSID معرف أدخل4
.بذلك مطالبتك عند المرور، رمز أدخل5
.حفظ فوق سريعًا نقرًا انقر6
 Wi-Fi شبكة اسم بث في جهازك يبدأ. محمولة Wi-Fi بشبكة اتصال نقطة الاختيار مربع حدد7

)SSID .(الآن الشبكة بهذه الاتصال أخرى أجهزة أو كمبيوتر أجهزة لثمانية يمكن.
مشاركة إيقاف في رغبتك عند محمولة Wi-Fi بشبكة اتصال نقطة الاختيار مربع تحديد بإلغاء قم8

®.Wi-Fi خلال من بياناتك اتصال

المحمولة الاتصال نقطة وتأمين تسمية إعادة كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.المحمولة الاتصال ونقطة الربط>  …المزيد>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الفعالة Wi-Fi نقطة إعداد>  محمولة Wi-Fi اتصال نقطة إعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر3
.بالشبكة الخاص للشبكة SSID معرف أدخل4
.الأمان الحقل فوق انقر أمان، نوع لتحديد5
.بذلك مطالبتك عند المرور، رمز أدخل6
.حفظ فوق سريعًا نقرًا انقر7

)VPN (الافتراضية الخاصة الشبكات
إلى بالوصول الأمر لك يسمح بحيث ،)VPN (الافتراضية الخاصة بالشبكات للاتصال جهازك استخدم
يتم المثال، سبيل على. الفعلية الشبكة وخارج الآمنة المحلية الشبكات إحدى داخل الموجودة الموارد
الوصول إلى بحاجة الذين المستخدمين مع التربوية والمعاهد الشركات قبل من VPN اتصالات استخدام

سبيل على الداخلية، الشبكة خارج وجودها حالة في وذلك الأخرى الداخلية والخدمات الإنترانت إلى
.السفر عند المثال،

شهادة نقل الشبكات بعض تتطلب قد. الشبكة إلى استنادًا وذلك طرق، بعدة VPN اتصالات إعداد يمكن
الخاصة بالشبكة ما اتصال إعداد حول تفصيلية معلومات على للحصول. جهازك في وتثبيتها الأمان

.مؤسستك أو لشركتك التابع الشبكة بمسؤول الاتصال يُرجى لديك، الافتراضية
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ظاهرية خاصة شبكة إضافة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر VPN>  …المزيد>  إعدادات عن ابحث2
.)VPN (الخاصة الظاهرية الشبكة تعريف ملف إضافة فوق انقر3
.إضافتها المطلوب) VPN (الظاهرية الخاصة الشبكة نوع حدد4
.بك الخاصة) VPN (الظاهرية الخاصة الشبكة إعدادات أدخل5
.حفظ فوق انقر6

ظاهرية خاصة بشبكة الاتصال كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر VPN>  …المزيد>  إعدادات عن ابحث2
.بها الاتصال تريد التي) VPN (الظاهرية الخاصة الشبكة فوق انقر المتوفرة، الشبكات قائمة من3
.المطلوبة المعلومات أدخل4
.اتصال فوق انقر5

الافتراضية الخاصة الشبكة عن الاتصال قطع كيفية
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب1
.تشغيله لإيقاف VPN اتصال إشعار فوق انقر2

™DLNA Certified أجهزة مع المحتوى مشاركة
.كمبيوتر أو تلفاز مثل أخرى، أجهزة على جهازك في المحفوظ الوسائط محتوى تشغيل أو عرض يمكنك
توصيل ويجب الحية الرقمية الشبكات تحالف من ™DLNA Certified تكون أن يجب الأجهزة وهذه
المحتوى تشغيل أو عرض أيضًا ويمكنك. المحتوى مشاركة أجل من® Wi-Fi شبكة بنفس الأجهزة جميع
.جهازك على الأخرى ™DLNA Certified أجهزة من

ً يمكنك الأجهزة، بين المحتوى مشاركة بإعداد تقوم أن وبعد المخزنة الموسيقى ملفات إلى الاستماع مثلا
ذي تلفاز على الجهاز بكاميرا التقاطها تم التي الصور عرض أو جهازك، من المنزلي الكمبيوتر جهاز على

.عريضة شاشة

جهازك على ™DLNA Certified أجهزة من الملفات تشغيل
الآخر الجهاز هذا فإن جهازك، على آخر ™DLNA Certified جهاز من ملفات بتشغيل تقوم عندما

وظيفة تمكين يجب. شبكة عبر المحتوى بمشاركة الجهاز يقوم آخر، وبمعنى. خادمًا بوصفه سيعمل
 شبكة بنفس أيضًا توصيله يجب. جهازك إلى الوصول إذن منح وكذلك الخادم لجهاز المحتوى مشاركة
Wi-Fi ®جهازك مثل.

جهازك على مشتركة مقطوعة تشغيل كيفية
.جهازك مثل® Wi-Fi شبكة بنفس معها الملفات مشاركة تريد التي الأجهزة توصيل من تأكد1
.فوقه وانقر WALKMAN عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من2
.الموسيقى مشغل لفتح موسيقاي فوق انقر3
.المتصلة الأجهزة قائمة من جهازًا اختر4
في المقطوعات تبدأ. تشغيلها تريد التي المقطوعة وحدد المتصلة الأجهزة مجلدات استعرض5

.تلقائيًا التشغيل

جهازك على مشترك فيديو مقطع تشغيل كيفية
.جهازك مثل® Wi-Fi شبكة بنفس معها الملفات مشاركة تريد التي الأجهزة توصيل من تأكد1
.الأجهزة>  الأفلام فوق وانقر ابحث ثم,  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من2
.المتصلة الأجهزة قائمة من جهازًا اختر3
.تشغيله تريد الذي الفيديو مقطع وحدد المتصلة الأجهزة مجلدات استعرض4
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جهازك على مشتركة صورة عرض كيفية
.جهازك مثل® Wi-Fi شبكة بنفس معها الملفات مشاركة تريد التي الأجهزة توصيل من تأكد1
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
الإنترنت عبر المتوفرة الألبومات جميع عرض يتم. ألبوماتي>  ألبوم فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3

.المتصلة والأجهزة
.المتصلة الأجهزة قائمة من جهازًا اختر4
.لعرضها صورة وحدد المتصل الجهاز مجلدات استعرض5

™DLNA Certified أجهزة على جهازك من المحتوى لتشغيل الإعداد
أخرى، ™DLNA Certified أجهزة على جهازك من الوسائط ملفات تشغيل أو عرض من تتمكن أن قبل

عليها يُطلق معها المحتوى بمشاركة تقوم التي والأجهزة. جهازك على الملفات مشاركة إعداد عليك يتعين
كجهاز لوحي جهاز أو كمبيوتر جهاز أو تلفاز جهاز يعمل أن يمكن المثال، سبيل على. العملاء أجهزة
تقوم وعندما. العملاء لأجهزة المحتوى بتوفير يقوم عندما وسائط خادم باعتباره جهازك ويعمل. عميل
ذلك، تنفذ أن وبعد. العملاء لأجهزة بالوصول الإذن منح عليك يتعين جهازك، في الملفات مشاركة بإعداد
أجهزة بوصفها الوصول إذن تنتظر التي الأجهزة إدراج ويتم. مسجلة أجهزة بوصفها الأجزة تلك تظهر
.معلقة

الأخرى ™DLNA Certified أجهزة مع الملفات مشاركة إعداد كيفية
.® Wi-Fi بشبكة جهازك بتوصيل قم1
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من2
.الموسيقى مكتبة لفتح موسيقاي فوق انقر3
.وسائط خادم فوق انقر ثم ، على اضغط4
يمكن. الحالة شريط في  يظهر. التمرير شريط اسحب ،المحتويات مشاركة وظيفة لتشغيل5

.وسائط كخادم العمل الآن لجهازك
.جهازك بها يتصل التي® Wi-Fi شبكة بنفس أخرى أجهزة أو الكمبيوتر بتوصيل قم6
المرتبطة الوصول أذونات وتعيين الإشعار بفتح قم. بجهازك الحالة شريط في إشعار يظهر7

.الأخرى للأجهزة

العميل جهاز مستخدم دليل راجع. المستخدمة العملاء أجهزة باختلاف أعلاه الموضحة الإرشادات تختلف قد
®Wi-Fi شبكة أن من تحقق الجهاز، توصيل من التمكن عدم حالة وفي. المعلومات من مزيد على للحصول
.تعمل بك الخاصة

إغلاق حالة في. الوسائط خادم إعدادات>  …المزيد>  إعدادات تحت وسائط خادم قائمة إلى الوصول يمكنك كما
.الخلفية في التشغيل قيد الوظيفة تظل ،وسائط خادم عرض

الأخرى ™DLNA Certified أجهزة مع الملفات مشاركة إيقاف كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الموسيقى مشغل لفتح موسيقاي فوق انقر2
.وسائط خادم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.المحتويات مشاركة وظيفة تشغيل لإيقاف التمرير شريط اسحب4

معلق لجهاز الوصول أذون لضبط
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الموسيقى مشغل لفتح موسيقاي فوق انقر2
.وسائط خادم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.المعلقة الأجهزة لائحة من جهازًا اختر4
.وصول إذن مستوى اختر5

مسجل جهاز اسم تغيير كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الموسيقى مشغل لفتح موسيقاي فوق انقر2
.وسائط خادم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.الاسم تغيير حدد ثم ،المسجلة الأجهزة قائمة من جهازًا اختر4
.للجهاز جديدًا اسمًا أدخل5
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مسجل جهاز وصول مستوى تغيير كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الموسيقى مشغل لفتح موسيقاي فوق انقر2
.وسائط خادم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.المسجلة الأجهزة لائحة من جهازًا اختر4
.الخيارات أحد وحدد الوصول مستوى تغيير فوق انقر5

الأخرى ™DLNA Certified أجهزة مع المحتوى مشاركة حول مساعدة على الحصول كيفية
.فوقه وانقر  عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الموسيقى مشغل لفتح موسيقاي فوق انقر2
.وسائط خادم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
. فوق سريعًا نقرًا انقر4

الرقمية الوسائط عرض جهاز على الملفات تشغيل
آخر جهاز إلى جهازك على المحفوظة الوسائط محتوى نقل يمكنك ،™DLNA تقنية استخدام طريق عن

رقمية وسائط عرض كجهاز العمل من الآخر الجهاز يتمكن أن يجب. ® Wi-Fi شبكة بنفس متصل
)DMR(، جهاز. جهازك من المستلم المحتوى تشغيل أو عرض يمكنه أنه يعني مما DMR على يكون قد

إصدار أو Windows® 7 تشغيل بنظام يعمل كمبيوتر أو DLNA بوظيفة مزود تلفزيون المثال سبيل
.أعلى

الجهاز مستخدم دليل إلى الرجوع يُرجى. المستخدم للجهاز تبعًا الرقمية الوسائط عرض تمكين إعدادات تختلف قد
.التفصيلية المعلومات من المزيد على للحصول

DMR جهاز على جهازك من فيديو مقاطع أو صور عرض كيفية
.جهازك مثل® Wi-Fi شبكة بنفس وتوصيله صحيح بشكل DMR جهاز بإعداد قيامك من تأكد1
. فوق سريعًا انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
.فوقه وانقر ألبوم عن ابحث3
.عرضه تريد الذي الملف وافتح استعرض4
لمشاركة DMR جهاز وحدد  فوق انقر ثم ، الأدوات أشرطة لعرض الشاشة فوق انقر5

.حددته الذي الجهاز على تسلسلي بترتيب المحددة الملفات تشغيل يبدأ. معه بك الخاص المحتوى
جهاز على الملف تشغيل يتوقف. جهازك حدد ثم  فوق انقر ،DMR جهاز مع الاتصال لقطع6

DMR، جهازك في التشغيل قيد يظل ولكنه.

. فوق النقر ثم الفيديو فوق النقر طريق عن جهازك على الأفلام تطبيق من فيديو مقطع مشاركة يمكنك كما

DMR جهاز على جهازك من موسيقى مقطوعة لتشغيل
.جهازك مثل® Wi-Fi شبكة بنفس وتوصيله صحيح بشكل DMR جهاز بإعداد قيامك من تأكد1
.فوقه وانقر WALKMAN عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من2
.الموسيقى مكتبة لفتح موسيقاي فوق انقر3
.المقطوعة فوق انقر ثم مشاركتها، تريد التي المقطوعة واستعرض موسيقية فئة حدد4
المقطوعة تشغيل يتم. معه بك الخاص المحتوى لمشاركة DMR جهاز حدد ثم ، فوق انقر5

.حددته الذي الجهاز على تلقائيًا
على المقطوعة تشغيل يتوقف. جهازك حدد ثم  فوق انقر ،DMR جهاز مع الاتصال لقطع6

.جهازك في التشغيل قيد يظل ولكنه ،DMR جهاز

اللاسلكية ™Bluetooth تقنية
أو ™Bluetooth مع المتوافقة الأخرى الأجهزة إلى الملفات لإرسال ™Bluetooth وظيفة استخدم
اتصالات وإنشاء جهازك في ™Bluetooth وظيفة بتشغيل قم. بُعد عن التحدث بملحقات للاتصال
بُعد، عن التحدّث وملحقات الكمبيوتر، أجهزة مثل ،™Bluetooth تقنية مع متوافقة أخرى بأجهزة لاسلكية
دون ،)قدمًا 33 (أمتار 10 يتجاوز لا نطاق ضمن أفضل بشكلٍ ™Bluetooth اتصالات تعمل. والهواتف

.™Bluetooth بتقنية مزوّدة أخرى بأجهزة يدويًا جهازك قرن عليك ويتعين. بينها صلبة أجسام وجود

.™Bluetooth بتقنية المزوّدة الأجهزة بين والتوافق التفاعلي التشغيل إمكانية تختلف قد
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ظاهرًا ليكون الجهاز وإعداد ™Bluetooth وظيفة تشغيل كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.™Bluetooth وظيفة لتشغيل Bluetooth بجانب الإيقاف-التشغيل مفتاح فوق انقر3
.المتاحة ™Bluetooth بأجهزة وقائمة جهازك يظهر. Bluetooth فوق سريعًا نقرًا انقر4
.الأخرى ™Bluetooth لأجهزة جهازك لإظهار جهازك اسم فوق سريعًا نقرًا انقر5

الأخرى ™Bluetooth لأجهزة جهازك رؤية وقت ضبط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Bluetooth>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الرؤية مهلة واختر  على اضغط3
.خيارًا حدد4

الجهاز تسمية
وإعداد ™Bluetooth لوظيفة تشغيلك بعد الأخرى للأجهزة الاسم هذا يظهر. للجهاز اسم منح يمكنك
.ظاهرًا ليكون جهازك

جهازك تسمية كيفية
.™Bluetooth وظيفة تشغيل من تأكد1
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
.Bluetooth>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3
.الهاتف تسمية إعادة واختر  على اضغط4
.لجهازك اسمًا أدخل5
.تسمية إعادة فوق سريعًا نقرًا انقر6

Bluetooth ™بتقنية يعمل آخر بجهاز الاقتران
ً يمكنك آخر، بجهاز جهازك اقتران عند أو Bluetooth ™بتقنية تعمل رأس بسماعة جهازك توصيل مثلا

المكالمات لإجراء الأخرى الأجهزة هذه واستخدام ،Bluetooth ™بتقنية تعمل سيارة أدوات مجموعة
.واستلامها

بجهاز جهازك اقتران وعند. الاقتران هذا الجهاز سيتذكر ،Bluetooth ™بجهاز جهازك اقتران بمجرد
™Bluetooth، لم وإذا تلقائيًا، 0000 العام المرور رمز جهازك سيستخدم. مرور رمز إدخال يلزمك قد
رمز على للحصول لديك Bluetooth ™لجهاز المستخدم دليل فراجع منه، المطلوبة الوظيفة ذلك يؤدِ

بجهاز فيها تتصل التي التالية المرة في العام الرمز إدخال إعادة يلزمك ولا. بالجهاز الخاص المرور
™Bluetooth مقترن.

بتقنية تعمل التي الرأس سمّاعات معظم مثل ،Bluetooth ™أجهزة بعض منك تتطلب كما
™Bluetooth، معه اتصال وإنشاء آخر بجهاز جهازك اقتران.

واحد Bluetooth ™بنمط إلا الاتصال يمكنك لا ولكن ،Bluetooth ™أجهزة بعدة جهازك اقتران يمكنك
.نفسه الوقت في

™Bluetooth بتقنية مزود آخر جهاز مع الجهاز إقران كيفية
ظهوره ومن معه، جهازك إقران في ترغب الذي بالجهاز ™Bluetooth وظيفة تنشيط من تأكّد1

.الأخرى ™Bluetooth لأجهزة
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من2
المتوفرة ™Bluetooth أجهزة كل تظهر. Bluetooth>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3

.لائحة في
.بجهازك إقرانه تريد الذي ™Bluetooth بتقنية المزود الجهاز فوق انقر4
الجهاز. الجهازين كلا على المرور رمز نفس بتأكيد قم أو بذلك، مطالبتك عند المرور، رمز أدخل5

.الآن مقترنان ™Bluetooth بتقنية المزود والجهاز
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™Bluetooth بتقنية مزود آخر بجهاز الهاتف توصيل كيفية
ً جهازك إقران يتطلب Bluetooth بجهاز الاتصال حالة في1 ذات الخطوات اتبع التوصيل، قبل أولا

.الجهاز بهذا جهازك لإقران الصلة
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
.Bluetooth>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3
.به جهازك توصيل في ترغب الذي ™Bluetooth بتقنية المزود الجهاز فوق انقر4

™Bluetooth جهاز إقران إلغاء كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر Bluetooth>  الإعدادات عن ابحث2
.إقرانه إلغاء في ترغب الذي الجهاز اسم بجوار  فوق انقر ،المقترنة الأجهزة ضمن3
.الاقتران إلغاء فوق انقر4

™Bluetooth تقنية باستخدام عناصر واستلام إرسال
.الكمبيوتر وأجهزة الهواتف مثل ™Bluetooth تقنية مع متوافقة أخرى أجهزة مع العناصر بمشاركة قم

:مثل ،™Bluetooth وظيفة باستخدام واستلامها العناصر من أنواع عدة إرسال يمكنك

والفيديو الصور•
الأخرى الصوت وملفات الموسيقى•
الأرقام/الأسماء•
ويب صفحات•

™Bluetooth باستخدام عناصر إرسال كيفية
™Bluetooth لأجهزة ظاهرًا الجهاز وأن ™Bluetooth وظيفة تشغيل من تأكد:الاستلام جهاز1

.الأخرى
.للعنصر بالتمرير وقم إرساله تريد الذي العنصر على يحتوي الذي التطبيق افتح :جهاز إرسال2
ً تحتاج قد إرساله، في ترغب الذي والعنصر للتطبيق وفقًا3 على طويلة لفترة الضغط إلى مثلا

.العنصر لإرسال أخرى طرق توجد قد . على والضغط العنصر وفتح العنصر
.Bluetooth اختر4
.ذلك منك طلب إذا ،™Bluetooth بتشغيل قم5
.الاستقبال جهاز اسم فوق انقر6
.ذلك منك طلب إذا - الاتصال بقبول قم :الاستلام جهاز7
.المستلم الجهاز إلى الإرسال بتأكيد قم منك، طُلب إذا :جهاز إرسال8
.الوارد العنصر بقبول قم :الاستلام جهاز9

™Bluetooth باستخدام العناصر استلام كيفية
™Bluetooth بتقنية المزودة الأخرى الأجهزة رؤية ومن ™Bluetooth وظيفة تشغيل من تأكد1

.للهاتف
.جهازك إلى البيانات إرسال في الإرسال جهاز الآن يبدأ2
.ذلك منك طُلب إذا المقترح المرور رمز بتأكيد قم أو الجهازين على نفسه المرور رمز أدخل3
نقل لقبول الإشعار فوق وانقر لأسفل الحالة شريط اسحب جهازك، إلى وارد بملف إشعارك عند4

.الملف
.الملف نقل لبدء قبول فوق انقر5
.أسفل إلى الحالة شريط اسحب النقل، تقدم لعرض6
.المناسب الإشعار فوق وانقر أسفل إلى الحالة شريط اسحب مستلم، عنصر لفتح7

™Bluetooth باستخدام استلامها تم التي الملفات عرض كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Bluetooth>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.المستلمة الملفات إظهار وحدد  على اضغط3
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بالكمبيوتر الجهاز توصيل
كابل استعمال يعتبر. الأخرى الملفات وأنواع والموسيقى، الصور، بنقل وابدأ بالكمبيوتر جهازك صِل

USB تقنية أو Bluetooth للاتصال طريقتين أسهل اللاسلكية.

على PC Companion تطبيق بتثبيت تُطالب ،USB كبل باستخدام بالكمبيوتر جهازك بتوصيل تقوم عندما
تطبيقات إلى الوصول في مساعدتك PC Companion تطبيق بإمكان. بك الخاص الكمبيوتر جهاز

الجهاز، محتوى ومزامنة جهازك، وتحديث وتنظيمها، الوسائط ملفات لنقل الكمبيوتر جهاز على إضافية
.والمزيد

.وكمبيوتر جهازك إلى النشر حقوق بموجب المحميّة المواد بعض تحويل عليك يتعذر قد

USB كبل باستخدام معالجته أو محتوى نقل
توصيل يتم أن بمجرد. بسهولة وإدارتها ملفاتك لنقل وجهازك الكمبيوتر جهاز بين USB كبل استخدم
وبطاقة للجهاز الداخلي المخزن بين أو والكمبيوتر، الجهاز بين وإفلاته المحتوى سحب يمكنك الهاتف،

SD، الكمبيوتر ملفات مستكشف باستخدام.

الأفضل فمن جهازك، إلى أخرى وسائط ملفات أو صورًا أو فيديو، أو موسيقى، ملفات تنقل كنت إذا
بحيث الوسائط ملفات بتحويل ™Media Go يقوم. الكمبيوتر جهاز على ™Media Go تطبيق استخدام
.جهازك على استخدامها يمكنك

USB كبل باستخدام وكمبيوتر جهاز بين محتوى نقل كيفية
شريط على داخلية تخزين سعة توصيل تم يظهر. بالكمبيوتر جهازك صِل ،USB كبل باستخدام1

.الحالة
يظهر حتى وانتظر المكتب سطح من Microsoft® Windows® Explorer افتح: الكمبيوتر2

.Microsoft® Windows® Explorer في خارجي كقرص الداخلي الجهاز مخزن
.والكمبيوتر الجهاز بين وأفلتها المطلوبة الملفات اسحب: الكمبيوتر3

USB عبر SD وبطاقة الداخلية التخزين سعة بين المحتوى لنقل
SD وبطاقة داخلية تخزين سعة توصيل تم ويظهر. بالكمبيوتر جهازك صِل ،USB كبل باستخدام1

.جهازك بشاشة الحالة شريط على
سعة تظهر حتى وانتظر المكتب سطح من Microsoft® Windows® Explorer افتح: الكمبيوتر2

®Microsoft® Windows في خارجية كأقراص SD وبطاقة لجهازك الداخلية التخزين
Explorer.

.للجهاز الداخلية التخزين وسعة SD بطاقة بين وأفلتها المطلوبة المفات اسحب: الكمبيوتر3

الجهاز في SD بطاقة إلى الداخلي المخزن من مباشرةً الملفات نقل كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.SD بطاقة إلى البيانات نقل>  التخزين>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.SD بطاقة إلى نقلها تريد التي الملفات أنواع حدد3
.نقل فوق سريعًا نقرًا انقر4

.ضروري غير بالكمبيوتر USB كبل اتصال أن المباشر النقل طريقة تعني

®Wi-Fi عبر الوسائط نقل وضع باستخدام الملفات نقل

مثل ،)MTP (الوسائط نقل بروتوكول مع المتوافقة الأخرى والأجهزة جهازك بين الملفات نقل يمكنك
ً الجهازين لقرن بحاجة أنت التوصيل، وقبل. ®Wi-Fi اتصال باستخدام كمبيوتر، ملفات تنقل كنت إذا. أولا
تطبيق استخدام الأفضل فمن وكمبيوتر، جهازك بين أخرى وسائط ملفات أو صور أو فيديو أو موسيقى

Media Go™ يقوم. الكمبيوتر جهاز على Media Go™ يمكنك بحيث الوسائط ملفات بتحويل
.جهازك على استخدامها

المثال، سبيل على الوسائط، نقل ويدعم به ®Wi-Fi ميزة تمكين تم لجهاز بحاجة أنت الميزة، هذه ولاستخدام
.Windows® 7 أو ®Microsoft® Windows Vista بنظام يعمل كمبيوتر
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الوسائط نقل وضع باستخدام بكمبيوتر لاسلكيًا جهازك لإقران
.العادة في تمكينه تم ولقد. جهازك على الوسائط نقل وضع تمكين من تأكد1
.USB كبل باستخدام بالكمبيوتر جهازك صِل2
الإرشادات واتبع الشبكة تكوين فوق انقر الشاشة، على الهاتف اسم ظهور بمجرد: الكمبيوتر3

.الكمبيوتر لإقران
.الجهازين كلا من USB كبل افصل تنتهي، عندما4

الكمبيوتر وكان لديك الكمبيوتر على Windows® 7 نظام تثبيت حالة في فقط مجدية أعلاه الواردة الإرشادات تكون
ً .شبكة كابل عبر ®Wi-Fi وصول بنقطة متصلا

الوسائط نقل وضع في لاسلكيًا المقترنة الأجهزة لتوصيل
.العادة في تمكينه تم ولقد. جهازك على الوسائط نقل وضع تمكين من تأكد1
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من2
.USB توصيل>  ™Xperia>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث3
.موثوقة أجهزة أسفل توصيله تريد الذي المقترن الجهاز فوق انقر4
.اتصال فوق سريعًا نقرًا انقر5

.®Wi-Fi وظيفة تشغيل من تأكد

الوسائط نقل وضع في لاسلكيًا مقترن جهاز لفصل
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.USB توصيل>  ™Xperia>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.موثوقة أجهزة أسفل فصله تريد الذي المقترن الجهاز فوق انقر3
.الاتصال قطع فوق سريعًا نقرًا انقر4

آخر جهاز مع الاقتران إزالة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.USB توصيل>  ™Xperia>  إعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.إزالته تريد الذي المقترن الجهاز فوق انقر3
.نسيان فوق سريعًا نقرًا انقر4

PC Companion تطبيق
والخدمات الميزات إلى الوصول من يُمكِّنك الكمبيوتر على تطبيقًا PC Companion تطبيق يعتبر

استخدام أيضًا يمكنك. وإليه هاتفك من والصور والفيديو الموسيقى نقل في يساعدك حيث الإضافية،
ملفات حفظ ويتم. للبرامج متوفر إصدار أحدث على والحصول هاتفك لتحديث PC Companion تطبيق
كبل باستخدام بكمبيوتر بتوصيله قيامك عند الهاتف من التثبيت ويبدأ هاتفك على PC Companion تثبيت
USB.

تطبيق لاستخدام التالية التشغيل نظم أحد باستخدام ويعمل بالإنترنت متصل كمبيوتر لوجود بحاجة أنت
PC Companion:

•Microsoft® Windows® 7
•Microsoft® Windows Vista®
•Microsoft® Windows® XP،) الخدمة حزمة Service Pack 3، أحدث إصدار أو(

PC Companion تشغيل بدء كيفية
.لديك الكمبيوتر على PC Companion تثبيت من تأكد1
ترغب التي الميزات إحدى لفتح ابدأ فوق انقر ثم الكمبيوتر، على PC Companion تطبيق افتح2

.استخدامها في

™Media Go تطبيق
الهاتف من كلٍّ في وإدارته الوسائط محتوى نقل على ™Media Go الكمبيوتر تطبيق يساعدك

.PC Companion تطبيق داخل من إليه والوصول ™Media Go تثبيت يمكنك. والكمبيوتر
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:™Media Go تطبيق لاستخدام التشغيل أنظمة لأحد بحاجة أنت

•Microsoft® Windows® 7
•Microsoft® Windows Vista®
•Microsoft® Windows® XP، الخدمية الحزمة Service Pack 3، أحدث إصدار أو

™Media Go تطبيق باستخدام المحتوى نقل كيفية
.مدعوم USB كبل باستخدام بالكمبيوتر هاتفك صل1
.الحالة شريط في داخلية تخزين سعة توصيل تم الرمز يظهر: الهاتف2
ً الكمبيوتر على PC Companion تطبيق افتح: الكمبيوتر3 ،PC Companion تطبيق في. أولا

يلزمك قد الحالات، بعض وفي. ™Media Go تطبيق تشغيل لبدء Media Go فوق انقر
.™Media Go تطبيق تثبيت يتم ريثما الانتظار

.والهاتف الكمبيوتر بين بإسقاطها وقم الملفات اسحب ،™Media Go باستخدام4

التلفزيون بجهاز هاتفك توصيل
وابدأ ،)الدقة عالية الوسائط متعددة واجهة( ™HDMI كبل باستخدام التلفزيون بجهاز هاتفك بتوصيل قم

سيتم التلفزيون، بجهاز الهاتف توصيل وعند. كبيرة شاشة على هاتفك على المحفوظ المحتوى عرض
أجهزة على الهاتف من الوسائط ملفات تشغيل على التطبيق هذا يساعد. الصور معرض تطبيق فتح

.الأخرى والأجهزة التلفزيون

HDMI كبل وصلة باستخدام التلفزيون على الهاتف محتوى عرض كيفية
هاتفك حالة شريط في يظهر . ™HDMI كبل باستخدام التلفزيون بجهاز هاتفك بتوصيل قم1

.الاتصال تأسيس بعد
ملفات لعرض هاتفك شاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع. تلقائيًا التلفزيون مشغل تطبيق يبدأ2

.التليفزيون على بك الخاصة الوسائط

من IM-820 كبل استخدم النتائج، أفضل على للحصول. منفصل بشكل ™TypeD HDMI كبل شراء يلزم قد
Sony.

بالتلفزيون الخاصة بُعد عن التحكم وحدة استخدام حول تعليمات عرض كيفية
من بكلٍّ ™HDMI كبل توصيل أثناء الإشعارات لوحة لفتح أسفل إلى الحالة شريط اسحب1

.التلفزيون وجهاز هاتفك
التحكم جهاز في التحكم أزرار استخدام كيفية حول إرشادات لعرض HDMI توصيل تم اسحب2

.بالتلفزيون الخاص بُعد عن

لوحة لفتح بالتلفزيون الخاصة بُعد عن التحكم وحدة على الموجودة الأصفر الزر على الضغط أيضًا يمكنك
".الإشعار"

التلفزيون أجهزة معظم على المحدودة الوظائف دعم يتم. بها BRAVIA Sync تمكين تم التي الأجهزة مع متوافق
.بها ™HDMI تمكين تم التي

التلفزيون جهاز عن هاتفك فصل كيفية
.التلفزيون جهاز أو هاتفك عن ™HDMI كبل افصل•

Smart Connect

Smart Connect حول
كما. فصله أو ملحق بتوصيل تقوم عندما جهازك في يحدث ما لتعيين Smart Connect تطبيق استخدم
معينة أوقات في جهازك على للتشغيل الإجراءات من مجموعة أو معين إجراء لتعيين استخدامه يمكنك
.اليوم من
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الإجراءات تشغيل يتم حتى حدث تعيين يمكنك رأس، سماعة بتوصيل تقوم عندما المثال، سبيل على
:جهازك على التالية

مستعرض ويفتح ،WALKMAN مشغل يبدأ العمل، إلى تنتقل عندما صباحًا، والتاسعة السابعة بين•
.اهتزاز إلى الرنين صوت تعيين يتم. الصباح صفحة الويب

.جهازك على جماعية مكالمة تطبيق فتح يتم العمل، ساعات بين•
التسوق قائمة مع ملاحظات تطبيق فتح ويتم ،FM راديو تشغيل يبدأ العمل، من عودتك طريق في•

.بك الخاصة

Smart Connect تطبيق تشغيل بدء كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Smart Connect فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

Smart Connect حدث إنشاء كيفية
فوق فانقر الأولى، للمرة Smart Connect تفتح كنت إذا. Smart Connect تطبيق تشغيل ابدأ1

.المقدمة شاشة لإغلاق موافق
. فوق انقر ،الأحداث التبويب علامة في2
.إنشاء فوق انقر ثم اسمًا، الحدث امنح3
.كلاهما أو زمني فاصل أو ملحق أضف ،متى ضمن4
.الجهاز في حدوثه تريد ما أضف ،بذلك القيام ضمن5
الفاصل ينتهي عندما أو الملحق بفصل تقوم عندما حدوثه تريد ما أضف ،النهاية في ضمن6

عندما أو الملحق بفصل تقوم عندما الإجراءات تبدأ الحالات، هذه كل تعيين حالة في. الزمني
.الزمني الفاصل ينتهي

. على اضغط الحدث، لحفظ7

ً الجهاز مع إقرانه عليك يجب ،™Bluetooth ملحق لإضافة .أولا

Smart Connect حدث تحرير كيفية
.Smart Connect تطبيق تشغيل ابدأ1
.حدث فوق انقر ،الأحداث التبويب علامة في2
. فوق انقر الحدث، إيقاف حالة في3
.المطلوب النحو على الإعدادات بضبط قم4
. على اضغط الحدث، لحفظ5

.حذف فوق انقر ثم الاستمرار، مع الإدخال المس صحيح، غير إدخال لحذف
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جهازك على البيانات مزامنة

الجهاز على البيانات مزامنة حول
من جهازك مع الأخرى والمعلومات التقويم وأحداث الإلكتروني والبريد الأرقام/الأسماء مزامنة يمكنك
حسب وذلك الحسابات، من الأخرى والأنواع المزامنة، وخدمات الإلكتروني، البريد حسابات من العديد

وعملية سهلة طريقة الأخرى المعلومات مصادر مع جهازك مزامنة تُعد. جهازك على المثبتة التطبيقات
.التحديث على للمحافظة

™Google مع المزامنة
الجهاز عن النظر بغض بياناتك، تحديث على للحفاظ المختلفة ™Google خدمات مع جهازك بمزامنة قم

،™Gmailو أرقامك،/أسمائك مزامنة يمكنك المثال، سبيل على. ™Google حساب منه تستخدم الذي
.الويب مستعرض وبيانات والتقويم

للمزامنة ™Google حساب لإعداد
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Google>  حساب إضافة>  الإعدادات فوق انقر2
حساب لديك كان إذا الدخول بتسجيل قم أو ،™Google حساب لإنشاء التسجيل معالج اتبع3

.بالفعل
حساب في احتياطيًا البيانات نسخ تريد كنت إذا واستعادة احتياطي نسخ الاختيار مربع حدد4

Google™، التالي فوق انقر ثم.
.مزامنتها تريد التي العناصر فوق انقر ثم مؤخرًا، إنشاؤه تم الذي  ™Googleحساب فوق انقر5

بك الخاص ™Google حساب مع يدويًا للمزامنة
.  فوق سريعًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.Google>  الإعدادات فوق انقر2
.مزامنته تريد الذي ™Google حساب فوق انقر3
.الآن مزامنة فوق انقر ثم ،  على اضغط4

™Google حساب مع تطبيق لمزامنة
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Google>  الإعدادات فوق انقر2
يمكن التي بالتطبيقات قائمة تظهر. معه المزامنة تريد الذي ™Google حساب فوق انقر3

.Google حساب مع مزامنتها
.المحدد Google حساب مع مزامنته تريد الذي التطبيق فوق انقر4

الويب مستعرض بيانات مزامنة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Google>  الإعدادات فوق انقر2
.المستعرض مزامنة فوق انقر ثم مع مزامنته تريد الذي ™Google حساب فوق انقر3

™Google حساب لإزالة
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Google>  الإعدادات فوق انقر2
.الحسابات قائمة من إزالته تريد الذي ™Google حساب فوق انقر3
.الحساب إزالة فوق انقر ثم ، على اضغط4
.للتأكيد أخرى مرة الحساب إزالة فوق انقر5
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بشركتك الخاصة الأرقام/والأسماء والتقويم، الإلكتروني، البريد مزامنة
مباشرةً بشركتك الخاصة الأرقام/والأسماء التقويم، ومواعيد الإلكتروني، البريد رسائل إلى بالوصول قم
الإعداد، بعد. كمبيوتر جهاز خلال من تشاء وكيفما تامة بسهولة وأدرها واعرضها. جهازك خلال من

.أرقام/أسماءو ،التقويمو ،إلكتروني بريد تطبيقات في معلوماتك على العثور يمكنك

®Microsoft خادم على شركتك معلومات تخزين يجب أعلاه، الموضحة الوظائف إلى الوصول لك يتسنى حتى
Exchange.

للشركة أرقام/وأسماء وتقويم إلكتروني بريد إعداد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Exchange ActiveSync>  حساب إضافة>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
.بشركتك الخاصين المرور وكلمة الإلكتروني البريد عنوان أدخل3
حالة في. بك الخاص الحساب معلومات استرادد في الجهاز يبدأ. التالي فوق سريعًا نقرًا انقر4

.التفاصيل من لمزيد لديك الشركة شبكة بمسؤول اتصال عطل، حدوث
.جهازك في بالتحكم الشركة لخادم للسماح موافق فوق انقر5
.والتقويم الأرقام/الأسماء إدخالات مثل الجهاز، مع مزامنتها في ترغب التي البيانات حدد6
ميزات في بالتحكم الشركة لخادم للسماح الجهاز مسؤول بتنشيط ذلك، في الرغبة حالة في قم،7

المرور كلمة قواعد بضبط شركتك لخادم السماح يمكنك المثال، سبيل على. بجهازك معينة أمان
.التخزين تشفير وضبط

.الشركة لحساب اسمًا أدخل الإعداد، يكتمل عندما8

بشركتك الخاص والتقويم الأرقام،/والأسماء الإلكتروني، البريد إعداد تحرير كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ،إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا انقر2
.مشترك حساب وحدد ،إعدادات فوق انقر3
.المطلوبة الإعدادات بتغيير قم4

شركة لحساب للمزامنة فاصلة فترة ضبط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
. فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ،إلكتروني بريد فوق سريعًا نقرًا انقر2
.مشترك حساب وحدد ،إعدادات فوق انقر3
.الفاصلة الفترة خيارات أحد وحدد الوارد البريد من التحقق تكرار فوق انقر4

مشترك حساب إزالة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.شركتك حساب حدد ثم, Exchange ActiveSync>  الإعدادات فوق انقر2
.الحساب إزالة فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، فوق سريعًا نقرًا انقر3
.للتأكيد أخرى مرة الحساب إزالة فوق انقر4

™Facebook مع المزامنة
القياسي Facebook تطبيق استخدام يمكنك. جهازك على ™Facebook لاستخدام طريقتان توجد

خلال من Facebook على حسابك مزامنة يمكنك أو الإنترنت، عبر Facebook حساب إلى للوصول
يمكنك المثال، سبيل على. الأخرى التطبيقات من ونطاق ™Facebook بين المحتوى ومشاركة جهازك
خلال من جهازك لمزامنة. Facebook عبر جهازك على" WALKMAN "تطبيق في الموسيقى مشاركة

Facebook، عليك يجب ً قامت حل وهو" — Xperia™ with Facebook "دمج حساب إعداد أولا
.السهل الدمج لتمكين Sony بإعداده

جهازك في" Xperia™ with Facebook "حساب إعداد كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Facebook مع ™Xperia>  حساب إضافة>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
.جديد حساب إنشاء أو ™Facebook حساب إلى الدخول لتسجيل الشاشة على التعليمات اتبع3
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"Xperia™ with Facebook "حساب مزامنة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Facebook مع ™Xperia>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
.مزامنته تريد الذي الحساب حدد3
.الآن مزامنة فوق انقر ثم ، على اضغط4

"Xperia™ with Facebook "حساب إزالة كيفية

الإنترنت عبر المرتبط Facebook حساب حذف يتم لا جهازك، من" Xperia™ with Facebook "حساب إزالة عند
.كمبيوتر جهاز من إليه الوصول بإمكانك وسيظل

. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.Facebook مع ™Xperia>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
.إزالته تريد الذي الحساب حدد3
.الحساب إزالة فوق انقر ثم ، على اضغط4
.للتأكيد أخرى مرة الحساب إزالة فوق انقر5
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والمواقع الخرائط

المواقع تحديد خدمات حول
قم. اللاسلكية والشبكات GPS خدمة: طريقتان هناك. فيه توجد الذي الموقع لاكتشاف جهازك استخدم
.بسرعة تحتاجه وكنت التقريبي، موقعك تحديد سوى يلزمك لا كان إذا اللاسلكية، الشبكات خيار بتمكين

في. GPS خيار بتمكين فقم للسماء، واضح عرض لديك وكان دقة، أكثر موقع إلى تحتاج كنت إذا أما
العثور يتم أن لضمان الخيارين كلا تمكين يجب ضعيفًا، اللاسلكية الشبكة اتصال فيها يكون التي الحالات
.موقعك على

GPS جغرافيًا المواقع تحديد نظام استخدام
القمر إشارات يستخدم وهو ،GPS جغرافيًا المواقع تحديد نظام استقبال جهاز لديك الجهاز في يتوفر

.الموقع لتحديد الاصطناعي

.لديك للسماء واضحة رؤية توفُّر من تأكد موقعك، على العثور GPS استقبال جهاز من تتطلب ميزات استخدامك عند

GPS تمكين كيفية
.  فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.الموقع خدمات>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2
.GPS لنظام الصناعية الأقمار بتحديد قم3

الأفضل الأداء على الحصول
.موقعك على العثور قبل دقائق 10 حتى 5 من ذلك يستغرق قد ،GPS نظام فيها تستخدم مرة أول

هوائي بتغطية تقم ولا ثابتًا قف. للسماء واضح عرض توفر من تأكد البحث، عملية في وللمساعدة
GPS )لإشارات ويمكن). الصورة في المظللة المنطقة GPS لا ولكنها والبلاستيك، السحب خلال المرور
موقعك على العثور عدم حالة في. والجبال المباني مثل الصلبة، العناصر معظم خلال كافٍ بشكل تمر
.آخر موقع إلى فانتقل دقائق، بضع بعد

™Google Maps
إلى تفصيلية اتجاهات واستلم الحقيقي، الوقت في السير حركات حالات واعرض الحالي، موقعك تتبع

لتجنب لديك الذاكرة بطاقة في وحفظها الخرائط إنزال يمكنك الرحلات، إلى الخروج وقبل. وجهتك
.المرتفعة التجوال تكاليف
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™Google Maps استخدام كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الخرائط فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

> الإعدادات ضمن المتاحة المواقع تحديد طرق إحدى تمكين عليك يتعين ،™Google Maps استخدام تريد كنت إذا
.الموقع خدمات

™Google Maps تطبيق حول المزيد تعلّم كيفية
.تعليمات فوق انقر ثم ، على اضغط ،™Google Maps استخدام عند•

™Google Latitude باستخدام أصدقائك مواقع عرض
ومعلومات موقعك ومشاركة الخرائط على أصدقائك مواقع لعرض ™Google Latitude في اشترك
.معهم أخرى

الاتجاهات على للتعرف ™Google Maps تطبيق استخدام
النقل بوسائل أو الأقدام على سيرًا للسفر الاتجاهات على للتعرف ™Google Maps تطبيق استخدام
للحصول لديك الرئيسية الشاشة على الموجودة الوجهة إلى اختصار إضافة يمكنك. السيارة أو العامة
.فيه تكون مكان أي من سريعة توجيهات على

جيدة فكرة إنها. جهازك إلى البيانات نقل ويتم بالإنترنت، اتصال بإجراء تقوم خريطة، بعرض قيامك عند
تكاليف تجنب يمكنك الطريقة، وبهذه. برحلة القيام قبل بك الخاص الجهاز على وحفظها الخرائط لتنزيل
.العالية التجول

.الإرشادية الخدمات من خدمة أيّ دقّة Sony تضمن لا

الملاحة تطبيق استخدام
كيفية حول منعطف كلّ عند الموجّهة التعليمات على للحصول جهازك في الملاحة تطبيق استخدام
.الشاشة على ومعروضة منطوقة الإرشادات. الأماكن إلى الوصول

.الأسواق بعض في متوفرًا الملاحة تطبيق يكون لا قد

الملاحة بدء كيفية
. فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.فوقه وانقر الملاحة أوجد2

™Wisepilot تطبيق استخدام
كذلك ويمكنك. الأماكن إلى الوصول كيفية حول منعطف كلّ عند الموجّهة الصوتية التعليمات على احصل
أو ™Twitter أو النصيّة الرسائل خدمة عبر أصدقائك مع والمواقع المسارات ومشاركة الرحلات إدارة

Facebook™.

.الأسواق بعض في متوفرًا ™Wisepilot تطبيق يكون لا قد

™Wisepilot بدء كيفية
. فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر ™Wisepilot for XPERIA أوجد2
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والمنبه التقويم

التقويم
يمكنك ،™Google في حساب لديك كان إذا. الزمني جدولك لإدارة تقويم تطبيق على جهازك يحتوي
.بك الخاص الويب تقويم مع جهازك على التقويم تطبيق مزامنة أيضًا

التقويم عرض لضبط
.فوقه وانقر التقويم عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الخيارات أحد لتحديد ،يوم أو أسبوع, الشهر فوق انقر2

متعددة تقويمات لعرض
.فوقه وانقر التقويم عن ابحث ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.تقويماتي فوق انقر ثم ، على اضغط2
.عرضها تريد التي التقويمات بتحديد قم3

التقويم في حدث إنشاء كيفية
.التقويم فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
. على انقر2
.الحدث لهذا والوصف والموقع والوقت الاسم أدخل3
. فوق انقر للحدث، جديد تذكير لإضافة. للحدث تذكير حدد4
.تكرار ضمن آخر خيارًا حدد ثم ،المزيد فوق انقر الأمر، لزم إذا5
.تم على انقر6

.الحالة شريط في  الرمز يظهر وأيضًا. لتذكيرك قصيرًا صوتًا جهازك يصدر الموعد، وقت اقتراب عند

تقويم حدث لعرض
.التقويم فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.عرضه تريد الذي الحدث فوق انقر2

التقويم إعدادات تغيير كيفية
.التقويم فوق انقر ثم ، فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.إعدادات فوق انقر ثم ، على اضغط2
.المطلوب النحو على بتعديله قم ثم تغييره، تريد الذي الإعداد فوق انقر3

المنبه
ولا. بك الخاصة التنبيه إشارة ليكون جهازك في محفوظ صوت أي حدد ثم تنبيه كساعة جهازك استخدم
.صامت الوضع على الجهاز ضبط عند صوتًا يصدر لكنه. جهازك تشغيل إيقاف تم إذا صوتًا التنبيه يصدر

المنبه لفتح
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2

جديد تنبيه إعداد كيفية
. فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تنبيه إضافة فوق سريعًا نقرًا انقر3
.ولأسفل لأعلى التمرير خلال من الوقت واضبط الوقت فوق انقر4
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر5
.أردت إن الأخرى، التنبيه إعدادات بتعديل قم6
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر7
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حالي تنبيه تعديل كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تعديله تريد الذي التنبيه فوق انقر3
.ولأسفل لأعلى التمرير خلال من الوقت واضبط الوقت فوق انقر4
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر5
.أردت إن الأخرى، التنبيه إعدادات بتعديل قم6
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر7

24 أو ساعة 12 المثال، سبيل على العامة، الوقت لإعدادات حددته الذي التنسيق نفسه هو التنبيه وقت تنسيق يكون
.ساعة

تنبيه تنشيط إلغاء كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تنشيطه إلغاء تريد الذي التنبيه بجوار  فوق انقر3

موجود تنبيه تنشيط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تشغيله تريد الذي التنبيه بجوار  فوق انقر3

تنبيه لحذف
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.حذفه تريد التي التنبيه على طويلة لفترة اضغط3
.نعم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ،التنبيه حذف فوق سريعًا نقرًا انقر4

للتنبيه الرنين نغمة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تعديله تريد الذي التنبيه فوق انقر3
.النمط إعدادات الاختيار مربع تحديد بإلغاء وقم ،المتقدمة المنبه إعدادات فوق انقر4
.الخيارات أحد وحدد التنبيه صوت فوق انقر5
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ،تم فوق سريعًا نقرًا انقر6

متكرر تنبيه ضبط كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تعديله تريد الذي التنبيه فوق انقر3
.تكرار فوق سريعًا نقرًا انقر4
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر ثم المطلوبة، الأيام اختيار مربعات حدد5
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر6

للتنبيه عنوان تعيين كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تعديله تريد الذي التنبيه فوق انقر3
.للتنبيه اسمًا وأدخل ،التنبيه نص الحقل فوق انقر ثم, المتقدمة المنبه إعدادات فوق انقر4
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر5
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لمنبه الاهتزاز وظيفة لتنشيط
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.والساعة المنبه فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تعديله تريد الذي التنبيه فوق انقر3
.اهتزاز الاختيار مربع حدد ثم, المتقدمة المنبه إعدادات فوق انقر4
.تم فوق سريعًا نقرًا انقر5

الصامت الوضع في الجهاز يكون عندما صوتًا تصدر بحيث المنبهات لضبط
.  فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.منبه لتحديد انقر ثم, فوقه وانقر والساعة المنبه عن ابحث2
.صامت وضع في التنبيه الاختيار مربع حدد ثم ،المتقدمة المنبه إعدادات فوق سريعًا انقر3
.تم فوق انقر4

صوتًا يُصدر عندما لتنبيه غفوة لتعيين
.دقائق s - %الغفوة فوق سريعًا نقرًا انقر•

صوتًا يُصدر عندما تنبيه تشغيل لإيقاف
.اليمين إلى  بإزلاق قم•
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والصيانة الدعم

الجهاز تحديث
.التحسينات وبأحدث المثالي بالأداء للتمتع البرنامج من إصدار أحدث إلى جهازك بتحديث قم

استخدام يمكنك أو لاسلكي تحديث لإجراء جهازك على الموجود التحديث مركز تطبيق استخدام يمكنك
كنت إذا. USB كبل وصلة باستخدام تحديث لإجراء الكمبيوتر على الموجود PC Companion تطبيق
ما. ®Wi-Fi شبكة اتصال أو النقال الهاتف شبكة إما استخدام عندئذ فيمكنك لاسلكيًا، بالتحديث تقوم
.التحديث قبل الجهاز على المخزنة البيانات جميع وحفظ الاحتياطي النسخ إجراء من التأكد سوى عليك

.بذلك المرتبطة الرسوم فرض يتم وقد بيانات اتصال إنشاء يتم التحديث، مركز تطبيق باستخدام التحديث إجراء عند
للحصول لديك الشبكة بمشغّل اتصل. بك الخاص المشغل على النقال الهاتف شبكة عبر التحديثات توفر يعتمد أيضًا،
.المعلومات من مزيد على

لاسلكيًا الجهاز تحديث
يمكنك أو لاسلكيًا، البرامج تحديثات تنزيل بإمكانك. لاسلكيًا جهازك لتحديث التحديث مركز تطبيق استخدم
خاصية تنشيط عند. متوفرة التحديثات تلك صارت متى تلقائيًا جهازك بتحديث التحديث لخدمة السماح
.متاحًا تحديث أي فيها يصير مرة كل في الحالة شريط في إشعار يظهر التلقائي، التحديث

التحديث مركز من يدويًا البرامج تحديثات إنزال كيفية
.  فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.التحديث مركز فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
كل لإنزال الكل تحديث فوق انقر أو إنزال فوق وانقر المطلوب النظام أو التطبيق تحديث اختر3

.التطبيق تحديثات

قم ثم الجهاز، تشغيل إعادة تتم حتى انتظر النظام، تحديثات أثناء. التنزيل بعد تلقائيًا التطبيق تحديثات تشغيل يتم
.النقال الهاتف شبكات عبر التحديثات إنزال عند بيانات اتصال رسوم عليك تُفرض قد. يدويًا التحديث بتثبت

التحديث مركز تطبيق باستخدم التلقائية البرامح تحديثات تنشيط كيفية
.  فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.التحديث مركز فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.إعدادات فوق انقر ثم ،  على اضغط3
تلقائيًا التحديثات تنزيل الآن تم. أوافق فوق انقر ثم ،التلقائية بالتنزيلات السماح الاختيار مربع حدد4

.متاحة تصير أن بمجرد

.النقال الهاتف شبكات عبر التحديثات إنزال عند بيانات اتصال رسوم عليك تُفرض قد

النظام تحديثات لتثبيت
.  فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.التحديث مركز فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.تثبيت فوق انقر ثم تثبيته، في ترغب ما نظام تحديث حدد3

USB كبل اتصال باستخدام جهازك تحديث
بتلك لإخطارك الحالة شريط في الإشعارات وتظهر. اللاسلكي للإنزال متاحة التحديثات بعض تكون لا

PC بتطبيق به يعمل كمبيوتر وجهاز USB كبل إلى بحاجة فأنت وتشغيلها، التحديثات لتنزيل. التحديثات
Companion .تطبيق تثبيت بإمكانك PC Companion التثبيت ملفات باستخدام الكمبيوتر على

.PC Companionمن مباشرة التطبيق تنزيل يمكنك أو جهازك، على المحفوظة
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جهازك من PC Companion تطبيق تنزيل كيفية
.USB كبل باستخدام بالكمبيوتر جهازك صِل1
على PC Companion تطبيق تثبيت لبدء بالجهاز الواردة التعليمات اتبع منك، يُطلب عندما2

.الكمبيوتر

.PC Companion من PC Companion تطبيق تنزيل أيضًا ويمكن

USB كبل وصلة باستخدام البرامج تحديثات إنزال كيفية
تثبيه يتم لم إذا باستخدامه، تقوم الذي الكمبيوتر على PC Companion تطبيق بتثبيت قم1

.بالفعل
.USB كبل باستخدام بالكمبيوتر جهازك صِل2
PC تطبيق يقوم قليلة، لحظات وبعد. PC Companion تطبيق تشغيل ابدأ: الكمبيوتر3

Companion للجهاز جديدة برامج عن ويبحث جهازك باكتشاف.
لتنفيذ الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع الحالة، شريط في إشعارات ظهور عند: الجهاز4

.الصلة ذات البرامج تحديثات

®Apple® Mac بنظام يعمل كمبيوتر باستخدام هاتفك تحديث كيفية
®Apple® Mac بنظام يعمل الذي الكمبيوتر على Sony™ Bridge for Mac تطبيق بتثبيت قم1

.بالفعل مثبتًا يكن لم إذا تستخدمه، الذي
.®Apple® Mac بنظام يعمل الذي بالكمبيوتر جهازك بتوصيل قم ،USB كبل باستخدام2
تطبيق يقوم قليلة، لحظات وبعد. Sony™ Bridge for Mac تطبيق بتشغيل قم: الكمبيوتر3

Sony™ Bridge for Mac للجهاز جديدة برامج عن ويبحث جهازك باكتشاف.
تظهر التي التعليمات اتبع. منبثقة نافذة فستظهر جديد، برنامج تحديث اكتشاف تم إذا: الكمبيوتر4

.الصلة ذات البرامج تحديثات لتنفيذ الشاشة على

.Bridge for mac من Sony™ Bridge for Mac تطبيق تنزيل يمكن

والاستعادة الاحتياطي النسخ تطبيق
أو ذاكرة بطاقة على الجهاز لمحتوى احتياطية نسخ لعمل والاستعادة الاحتياطي النسخ تطبيق استخدم

الإعدادات وبعض جهازك محتوى لاستعادة هذه الاحتياطية النسخ استخدام يمكن. USB تخزين جهاز
.مسحها أو بياناتك فقدان حال في

منها احتياطية نسخ عمل بإمكانك التي المحتوى أنواع
 :البيانات من التالية الأنواع لدعم التطبيق واستعادة الاحتياطيو النسخة استخدم

مرجعية علامات•
المكالمات سجل•
الأرقام/الأسماء•
™Google Play من إنزالها تم التي التطبيقات•
المتعدّدة الوسائط رسائل•
)اللغة وإعدادات النغمات، مشغل وصوت التنبيهات، مثل (النظام إعدادات•
نصيّة رسائل•

.بالكاميرا المأخوذة الفيديو مقاطع أو الفوتوغرافية والصور الموسيقى لملفات احتياطي نسخ إجراء عليك يتعين لا
.الجهاز ذاكرة بطاقة إلى تلقائية بصورة احتياطيًا نسخها يتم حيث

.™Google Play من تطبيقات استعادة عند الإضافية البيانات نقل تكاليف تتكبد قد

والاستعادة الاحتياطي النسخ تطبيق لاستخدام التحضير
تريد التي البيانات وأنواع الاحتياطي النسخ وجهة تحديد يمكنك احتياطيًا، بك الخاص المحتوى نسخ قبل

.احتياطيًا نسخها
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الاحتياطي النسخ وجهة لتحديد
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.واسترجاع احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا انقر3
.البيانات تخزين مكانتحت الشريط على مباشرة انقر4
.بك الخاص للمحتوى الاحتياطي السنخ لإجراء تريدها التي الوجهة حدد5

الاحتياطي النسخ لإجراء البيانات أنواع لتحديد
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.واسترجاع احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا انقر3
.احتياطيًا نسخها تريد التي البيانات أنواع حدد4

احتياطيًا المحتوى نسخ كيفية
.  فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.واسترجاع احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الآن الاحتياطي النسخ فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ،احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا انقر3

والاستعادة الاحتياطي النسخ تطبيق باستخدام احتياطيًا المنسوخ المحتوى استعادة
احتياطي نسخ سجل تحديد عليك يجب احتياطيًا، بنسخه قمت الذي الجهاز محتوى استعادة عند

احتياطي نسخ سجلات لديك يكون قد مرات، عدة احتياطيًا محتوى بنسخ قيامك حالة في. منه للاستعادة
.استعادتها المراد البيانات أنواع تحديد يمكنك احتياطي، نسخ سجل بتحديد قيامك بعد. عديدة

احتياطي نسخ سجل من المحتوى استعادة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.واسترجاع احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.استرجاع فوق سريعًا نقرًا انقر3
.الآن الاستعادة فوق انقر ثم منه، الاستعادة تريد الذي السجل حدد4

.الاستعادة إجراء أثناء حذفها سيتم احتياطي بنسخ قيامك بعد وإعداداتك بياناتك على تجريها تغييرات أي أنّ تذكر

الاحتياطي النسخ سجلات إدارة
النسخ وظيفة باستخدام بإنشائها تقوم التي الاحتياطية النسخ سجلات تسمية إعادة أو حذف يمكنك

.والاستعادة الاحتياطي

احتياطية نسخة سجل تسمية إعادة كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.واسترجاع احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الاحتياطي النسخ سجلات إدارة فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
.تسميته إعادة في ترغب الذي الاحتياطية النسخة سجل حدد4
. فوق انقر5
.تسمية إعادة فوق انقر ثم جديدًا، اسمًا أدخل6

الاحتياطي النسخ سجلات حذف كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.واسترجاع احتياطي نسخ فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.الاحتياطي النسخ سجلات إدارة فوق سريعًا نقرًا انقر ثم ، على اضغط3
جميع حذف تريد كنت إذا  فوق انقر أو حذفه، تريد الذي الاحتياطي النسخ سجل حدد4

.السجلات
.حذف>   فوق سريعًا نقرًا انقر5
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جهازك تعيين إعادة

جهازك تعيين إعادة حول
ومن. بدونه أو الشخصية بياناتك جميع حذف مع الأصلية، الإعدادات على جهازك تعيين إعادة يمكنك
إعادة قبل ولكن. الأولى للمرة تشغيله قبل عليها كان التي الحالة إلى جهازك تعيين إعادة الممكن
.جهازك على المحفوظة المهمة للبيانات احتياطي نسخ إجراء من التأكد عليك التعيين،

المصنع بيانات تعيين إعادة لإجراء

.تعيين إعادة إجراء تقدم أثناء تشغيله بإعادة تقم لا لجهازك، الدائم التلف لتفادي

. فوق سريعًا انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه سريعًا وانقر تعيين وإعادة احتياطي نسخ>  الإعدادات عن ابحث2
.المصنع بيانات إلى تعيين إعادة فوق انقر3
سعة في حفظها يتم والتي والموسيقى، الصور مثل بيانات مسح في كذلك ترغب كنت إذا4

.الداخلية التخزين وحدة مسح الاختيار مربع فحدد لجهازك، الداخلية التخزين
.الهاتف تعيين إعادة فوق انقر5
.شيء كل مسح فوق سريعًا انقر للتأكيد،6

وحمايته جهازك قفل

IMEI رقم
عليك ينبغي). النقّال الهاتف لجهاز الدولي التعريف رقم (به خاص IMEI رقم على هاتف كل يشتمل

IMEI رقم استخدام لديك الشبكة خدمة لمزوّد يمكن هاتفك، سُرق إذا. الرقم هذا من بنسخة الاحتفاظ
.دولتك داخل الشبكة إلى الوصول من الهاتف لوقف بهاتفك الخاص

)IMEI (النقّال الهاتف لجهاز الدولي التعريف رقم عرض كيفية

.IMEI رقم لعرض الغطاء انزع•
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الهاتف في) IMEI (النقّال الهاتف لجهاز الدولي التعريف رقم عرض كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.فوقه وانقر الحالة>  الهاتف حول>  الإعدادات عن ابحث2
.IMEI رقم لعرض IMEI إلى بالتمرير قم3

الشاشة قفل ضبط
بالوجه، القفل إلغاء ميزة استخدام يمكنك المثال، سبيل فعلى. جهازك شاشة لقفل طرق عدة هناك
PIN رمز قفل أو الشاشة قفل إلغاء نموذج تحديد يمكنك كما. الشاشة لفتح وجهك صورة تستخدم التي

.نص إلى مستندة مرور كلمة أو الأرقام إلى مستند

حال في. لديك المرور كلمة أو PIN رمز أو الشاشة قفل إلغاء نموذج تتذكر أن جدًا المهم من يكون
في المثال سبيل على تتضح التي المهمة بياناتك استعادة من تتمكن لا قد المعلومات، هذه نسيانك
مزيد على للحصول Sony لـ التابع العملاء خدمة مركز إلى الرجوع يُرجى. والرسائل الأرقام/الأسماء

.المعلومات من

الشاشة قفل ضبط كيفية
.الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.خيارًا حدد2

الوجه باستخدام القفل إلغاء ميزة لإعداد
.الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر, الرئيسية الشاشة من1
.لوجهك صورة لالتقاط بجهازك الموجودة التعليمات اتبع ثم ،الوجه قفل إلغاء فوق انقر2
.استمرار فوق انقر بنجاح، لوجهك صورة التقاط من الانتهاء بعد3
.الإعداد لإنهاء الجهاز في الموجودة التعليمات واتبع احتياطية قفل طريقة حدد4

إلغاء يشبهك ما لشخص يمكن. المرور كلمة أو PIN أو الشاشة قفل نمط من أمانًا أقل الوجه قفل إلغاء ميزة وتعد
.جهازك قفل

السطوع، شديدة ليست لكنها الإضاءة جيدة داخلية منطقة في لوجهك صورة التقط النتائج، أفضل على للحصول
.العين مستوى عند الجهاز وامسك

الوجه باستخدام القفل إلغاء ميزة باستخدام الشاشة قفل لإلغاء
.الشاشة بتنشيط قم1
.الوجه باستخدام القفل إلغاء صورة لالتقاط استخدمتها التي الزاوية نفس من جهازك إلى انظر2

أو الاحتياطي النمط سحب عليك فيتعين وجهك، على التعرف الوجه باستخدام القفل إلغاء خاصية على تعذر إذا
.الشاشة قفل لإلغاء PIN رمز إدخال

الوجه قفل إلغاء حماية لتعطيل
.الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.بك الخاص PIN رمز أدخل أو بك الخاص الشاشة قفل إلغاء نموذج برسم قم2
.تحريك فوق سريعًا نقرًا انقر3

الشاشة قفل إلغاء نموذج إنشاء كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.النمط>  الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
الجهاز قفل إلغاء في ليستخدم أمني سؤال إدخال يلزمك. الجهاز على الموجودة التعليمات اتبع3

.الشاشة قفل إلغاء نموذج نسيت إذا

الشاشة قفل إلغاء نموذج باستخدام الشاشة قفل إلغاء كيفية
.الشاشة بتنشيط قم1
.بك الخاص الشاشة قفل إلغاء نموذج ارسم2

ثانية 30 لمدة الانتظار إما يمكنك متتالية، مرات خمس الشاشة على سحبته الذي القفل إلغاء نمط رفض حالة في
.حددته الذي الأمان سؤال عن الإجابة أو أخرى، مرة المحاولة ثم
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الشاشة قفل إلغاء نموذج تغيير كيفية
. فوق انقر لديك، الرئيسية الشاشة من1
.الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا وانقر ابحث2
.بك الخاص الشاشة قفل إلغاء نموذج ارسم3
.النمط فوق سريعًا نقرًا انقر4
.الجهاز على الموجودة التعليمات اتبع5

الشاشة قفل إلغاء نموذج تعطيل كيفية
.الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1
.بك الخاص الشاشة قفل إلغاء نموذج ارسم2
.تحريك فوق انقر3

الشاشة لقفل PIN رمز إنشاء كيفية
التعريف رقم>  الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر الرئيسية، شاشتك من1

.)PIN (الشخصي
.رقميًا PIN رمز أدخل2
.المفاتيح لوحة لتصغير  فوق فانقر الأمر، لزم إذا3
.استمرار فوق سريعًا نقرًا انقر4
.بالتأكيد وقم PIN رمز إدخال أعد5
.المفاتيح لوحة لتصغير  فوق فانقر الأمر، لزم إذا6
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر7

الشاشة قفل لإلغاء PIN رمز تعطيل كيفية
.الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.التالي فوق انقر ثم ،PIN رمز أدخل2
.تحريك فوق انقر3

الشاشة قفل مرور كلمة إنشاء كيفية
.المرور كلمة>  الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.مرور كلمة أدخل2
.المفاتيح لوحة لتصغير  فوق فانقر الأمر، لزم إذا3
.استمرار فوق سريعًا نقرًا انقر4
.بالتأكيد وقم المرور كلمة إدخال أعد5
.المفاتيح لوحة لتصغير  فوق فانقر الأمر، لزم إذا6
.موافق فوق سريعًا نقرًا انقر7

الشاشة قفل إلغاء مرور كلمة تعطيل كيفية
.الشاشة قفل>  الأمان>  الإعدادات>   فوق انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.استمرار فوق سريعًا نقرًا انقر ثم المرور، كلمة أدخل2
.تحريك فوق سريعًا نقرًا انقر3

جهازك عن البحث
خدمة باستخدام. مضى وقت أي في فقده حالة في وحمايته جهازك عن للبحث متعددة طرق توجد

"my Xperia"، يمكنك:

.خريطة على جهازك عن البحث•
.الصامت الوضع في الجهاز وجود حالة في حتى يعمل تنبيه صوت إصدار•
.عليه الاتصال جهة معلومات وعرض بُعد عن الجهاز قفل•
.أخير كحل بُعد عن والخارجية الداخلية الجهاز ذاكرتي مسح•
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 الموقع زيارة سوى عليك فما جهازك، على التشغيل قيد" my Xperia "خدمة كانت إذا
myxperia.sonymobile.com حساب باستخدام الدخول وتسجيل Google™ تكن لم إذا. بك الخاص

.إعدادات قائمة عبر يدويًا تشغيلها فيمكنك التشغيل، قيد الخدمة

.الأقاليم/البلدان جميع في متاحة" my Xperia "خدمة تكون لا قد

يدويًا" my Xperia "خدمة لتشغيل
. فوق انقر ثم لأسفل، الحالة شريط اسحب1
.تنشيط>  ™Xperia™ > MyXperia فوق سريعًا انقر2
.قبول فوق انقر ثم الاختيار، مربع حدد3

الدعم تطبيق

الدعم تطبيق إلى للوصول
.فوقه وانقر  عن ابحث التطبيق، شاشة من1
.فوقه وانقر المطلوب الدعم عنصر عن ابحث2

جهازك تدوير إعادة
على ستساعدنا بهذا، بالقيام تدويره؟ بإعادة تقوم لا لما المنزل؟ حول ملقى قديمًا جهازًا وجدت هل

التدوير إعادة خيارات حول المزيد على تعرف! كذلك البيئة وستحمي ومكوناته، مواده استخدام إعادة
/blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment الموقع على منطقتك في

overview/.
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المرجع

الإعدادات على عامة نظرة
.الخاصة متطلباتك يلبي بما تخصيصها يمكنك حتى جهازك في الموجودة الإعدادات على تعرف

Wi-Fiإيقاف أو تشغيل Wi-Fi®، شبكات عن البحث Wi-Fi® ،شبكة إضافة أو المتاحة
Wi-Fi®.

Bluetoothتقنية بتشغيل قم Bluetooth™ أجهزة عن وابحث تشغيلها، إيقاف أو
Bluetooth™ ،لأجهزة مرئي غير أو مرئيًا جهازك واجعل المتاحة Bluetooth™

.الأخرى

بياناتك استخدام تفاصيل وتتبع تشغيله، إيقاف أو المتنقل البيانات نقل بتشغيل قمالبيانات استخدام
.محددة زمنية فترة خلال

الشبكة إعدادات بتهيئة وقم تشغيلها، إيقاف أو الطائرة وضع بتشغيل قم…المزيد
مشاركة من جهازك بتمكين وقم المتنقلة، والشبكات) VPN (الخاصة الافتراضية

خلال من أو محمولة® Wi-Fi اتصال كنقطة به الخاص المتنقل البيانات اتصال
.تعطيلها أو NFC وظيفة تمكين يمكنك كما. ™Bluetooth ربط أو USB ربط

.الإنترنت ومكالمات الصوتي والبريد محددة بأرقام للاتصال الإعدادت وتهيئة إدارةالاتصال إعدادات

يمكنك كما. الاتصالات تلقي عند تنبيهك أو اهتزازه أو الجهاز رنين كيفية لتهيئةالصوت
أو والألعاب الفيديو و للموسيقى الصوت مستوى لضبط الإعدادت هذه استخدام
.الصلة ذات التعديلات ولعمل الأخرى، الصوتية الوسائط

وحجم السطوع ضبط يمكنك كما. الجهاز تدوير عند اتجاهها لتغيير الشاشة تمكينالشاشة
.الشاشة ومهلة والخلفية الخط

محو يمكنك كما. SD وبطاقة الداخلي المخزن على المتوفرة المساحة افحصالتخزين
.الآمنة الإزالة أجل من تثبيتها إزالة أو SD بطاقة

البطارية حالة عرض يمكنك كما. إيقافها أو الطاقة توفير أوضاع بتشغيل قمالطاقة إدارة
.البطارية طاقة المختلفة التطبيقات تستهلك كيف ومشاهدة

.SD بطاقة على والتطبيقات التنزيل، قيد والتطبيقات التشغيل، قيد التطبيقات إدارةالتطبيقات

Xperia™لجهاز خصيصًا المصممة الإعدادات من مجموعة إلى بالوصول قم Xperia، على
.والإنترنت USB اتصال وضع المثال سبيل

.الموقع معلومات إلى الوصول تعطيل أو بتمكين قمالموقع خدمات

السماح يمكنك كما. مختلفة مرور وكلمات أقفال إعداد خلال من الجهاز لحمايةالأمان
.™Google Play غير من تطبيقات بتثبيت

.الكلام إعدادات وتكوين النص، إدخال خيارات وضبط الجهاز، لغة بتحديد قموالإدخال اللغة

احتياطي نسخ
تعيين وإعادة

.الجهاز ضبط وإعادة البيانات من احتياطية نسخة عمل

.جهازك لإعداد المساعدة على احصلالإعداد دليل

حساب أو إلكتروني بريد حساب المثال، سبيل على جهازك، إلى حسابًا أضفحساب إضافة
Google™.

التاريخ تنسيق حدد. الشبكة على المتوفرة القيم إختيار أو والتاريخ الوقت ضبطوالوقت التاريخ
.لديك المفضل والساعة

.المتعلقة الإعدادت وضبط المثبتة الوصول إمكانية خدمات تمكينالوصول إمكانية
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في CPU استخدام عرض يمكنك المثال، سبيل على. التطبيق تطوير خيارات إعدادالمطور خيارات
تكون عندما الأخطاء تصحيح وضع إلى للدخول جهازك تعيين أو الرئيسية الشاشة
.نشطة USB اتصالات

إيضاً ويمكنك. الإشارة وقوة الطراز رقم مثل جهازك حول المعلومات عرضالهاتف حول
.إصدار أحدث إلى الهاتف برامج تحديث

والإشعارات الحالة أيقونات على عامة نظرة

الحالة أيقونات
:شاشتك على التالية الحالة رموز تظهر أن يمكن

الإشارة قوة

إشارة توجد لا

التجوال

متوفرة GPRS خدمة

متوفرة EDGE تقنية

LTE متوفر

NFC نشط

متوفرة 3G شبكة

وإنزالها GPRS بيانات إرسال

وإنزالها EDGE بيانات إرسال

وإنزالها 3G بيانات إرسال

البطارية حالة

شحن حالة في البطارية

GPS نظام تنشيط تم

الطائرة وضع تنشيط تم

™Bluetooth وظيفة تنشيط تم

SIM بطاقة إدخال يتم لم

الميكروفون صوت كتم تم

التشغيل وضع في الصوت مكبر

الصامت الوضع

الارتجاج وضع

تنبيه ضبط تم

جارية المزامنة

المزامنة أو الدخول تسجيل في مشكلة

متاحة اللاسلكية والشبكات ،®Wi-Fi اتصال تفعيل تم
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الإشعار أيقونات
:شاشتك على التالية الإشعار أيقونات تظهر أن يمكن

جديدة إلكتروني بريد رسالة

جديدة متعددة وسائط رسالة أو نصية رسالة

جديد صوتي بريد

مقبل تقويم حدث

التشغيل قيد أغنية

USB كبل خلال من بالكمبيوتر متصل الجهاز

تحذير رسالة

خطأ رسالة

فائتة مكالمة

جارية مكالمة

معلّقة مكالمة

التشغيل وضع في المكالمات تمرير

متاحة البرامج تحديثات

البيانات تنزيل

البيانات تحميل

)معروضة غير (إضافية إشعارات

التطبيقات على عامة نظرة

.التنبيهات من المختلفة الأنواع لضبط والساعة التنبيه تطبيق استخدم

وإدارة المرجعية، العلامات وإدارة الويب، صفحات وعرض للتنقل الويب مستعرض استخدم
.والصور النصوص

.الأساسية الحسابية العمليات لإجراء الحاسبة تطبيق استخدم

.مواعيدك وإدارة بك الخاصة الأحداث لتتبع التقويم تطبيق استخدم

.الفيديو مقاطع وتسجيل الصور لالتقاط الكاميرا استخدم

والمعلومات الإلكتروني، البريد وعناوين الهاتف، أرقام لإدارة الرقم/الاسم تطبيق استخدم
.لديك الأرقام/بالأسماء المرتبطة الأخرى

.إنزالها تم التي التطبيقات إلى بالوصول قم

خلال من واستلامها الإلكتروني البريد رسائل لإرسال الإلكتروني البريد تطبيق استخدم
.والمشتركة الخاصة الحسابات

وأفراد الأصدقاء، مع الاجتماعي التواصل شبكات في للاشتراك Facebook تطبيق استخدم
.العالم أنحاء جميع من والزملاء الأسرة،

.إليها واستمع FM راديو محطات استعرض

.معها والتعامل الفيديو وملفات الصور لعرض الألبوم تطبيق استخدم
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.وتنظيمها وكتابتها الإلكتروني البريد رسائل لقراءة ™Gmail تطبيق استخدم

.الويب وعلى جهازك في المعلومات عن ابحث

Google باستخدام المسارات واحسب أخرى مواقع عن وابحث الحالي موقعك اعرض
Maps™.

.جهازك إلى الأجر ومدفوعة المجانية التطبيقات لإنزال ™Google Play إلى انتقل

.واستلامها المتعددة الوسائط ورسائل النصية الرسائل لإرسال المراسلة تطبيق استخدم

مع الفيديو ملفات ومشاركة جهازك، على الفيديو مقاطع لتشغيل الأفلام تطبيق استخدم
.™DLNA تستخدم التي الأخرى الأجهزة على أو أصدقائك

podcast وملفات الصوتية والكتب الموسيقى لتنظيم" WALKMAN "تطبيق استخدم
.وتشغيلها

.منعطف كلّ عند والموجّهة المنطوقة الإرشادات باستخدام بالتنقل قم

.الطقس وتوقعات الأخبار قصص بعرض قم

.الذكي الاتصال وظيفة باستخدام أو يدويًا الرقم طلب طريق عن الهاتفية المكالمات بإجراء قم

.والمقاهي المطاعم مثل الأماكن، عن ابحث

.وشرائها الفيديو مقاطع لاستئجار ™Video Unlimited تطبيق استخدم

من الأغاني ملايين إلى للوصول الاشتراك على القائم ™Music Unlimited تطبيق استخدم
.Wi-Fi ®اتصال أو النقال بيانات اتصال خلال

.الخاصة متطلباتك لتناسب الإعدادات بتحسين قم

.الإنترنت عبر الأصدقاء مع للدردشة ™Google Talk تطبيق استخدم

واحصل بك، المحيطة البيئة في التشغيل أثناء إليها تستمع التي الموسيقية المقطوعات حدد
.الأخرى والمعلومات والألبوم الفنان معلومات على

المثال، سبيل على يمكنك،. الجهاز على المستخدم دعم إلى للوصول التعليمات تطبيق استخدم
النصائح إلى بالإضافة وإصلاحها، الأخطاء اكتشاف ومعلومات المستخدم، دليل إلى الوصول
.والحيل

.وعرضها العالم أنحاء جميع من الفيديو ملفات لمشاركة ™YouTube استخدم

.وتثبيتها الجديدة والتحديثات التطبيقات بإنزال قم

.المناطق جميع في الشبكات أو/و الخدمات مزوّدي جميع قبل من مدعومة التطبيقات بعض تكون لا
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مهمة معلومات

مهمة معلومات نشرة
في أو جهازك في الإعداد دليل في المقدمة مهمة معلومات نشرة قراءة يرجى جهازك، استخدام قبل

.الصندوق

يدويًا الإعداد دليل إلى الوصول كيفية
. فوق سريعًا نقرًا انقر ،الرئيسية الشاشة من1
.الإعداد دليل>  الإعدادات فوق سريعًا نقرًا انقر2

والميزات الخدمات على القيود
من أو الأقاليم/البلدان كل في مدعومة غير المستخدم دليل في وصفها الوارد والميّزات الخدمات بعض
على الحصر، لا المثال سبيل على ذلك، وينطبق. المناطق جميع في الشبكات أو/و الخدمات مزوّدي كل
الاتصال يرجى. GSM النقالة للاتصالات العالمي النظام بشبكة الخاص 112 الدولي الطوارئ رقم

هناك كانت إذا وما معينة، ميزة أو خدمة أي توفّر مدى لتحديد لديك الخدمة مزوّد أو الشبكة بمشغل
.إضافية استخدام أو وصول رسوم

تُفرض قد. الإنترنت إلى الوصول الدليل هذا في توضيحها تم معينة وتطبيقات ميزات استخدام يتطلب قد
على للحصول اللاسلكية الخدمة بمزود اتصل. جهازك من بالإنترنت اتصالك عند بيانات اتصال رسوم عليك
.المعلومات من مزيد

قانونية معلومات

Sony LT28i/LT28h
من نوع أي تقديم بدون لها، تابعة محلية شركة أو Sony Mobile Communications AB شركة بواسطة هذا المستخدم دليل نشر تم

أوجبتها التي هذا المستخدم دليل على وتغييرات تحسينات إجراء Sony Mobile Communications AB لشركة ويحق. الضمانات
.إشعار دون ومن وقت أي في وذلك الأجهزة، أو/و البرامج، على تحسينات أو الحالية، المعلومات في الدقة عدم أو الطباعية، الأخطاء

.هذا المستخدم دليل من الجديدة بالإصدارات دمجها سيتم التغييرات هذه أن غير
.Sony Mobile Communications AB لشركة محفوظة 2013 لعام © النشر حقوق
.محفوظة الحقوق جميع
يكون وقد. توجيهه وإعادة وتخزينه المثال، سبيل على الرنين كنغمات الإضافي، المحتوى إنزال على القدرة النقال هاتفك يمتلك

التقييد على تقتصر لا لكنها تشتمل والتي خارجية، بجهات الخاصة النشر حقوق بموجب محظورًا أو مقيدًا المحتوى هذا مثل استخدام
هاتفك على بإنزاله تقوم إضافي محتوى أي عن كليًّا المسئول-  Sony شركة وليس - أنت. بها المعمول النشر حقوق قوانين بموجب
بشكل له مُرخّص به القيام تنوي الذي الاستخدام أن من التأكد يرجى إضافي، محتوى لأي استخدامك قبل. منه توجيهه تعيد أو النقال
شركة تكون لن. جودته أو سلامته، أو آخر، طرف من محتوى أي أو إضافي محتوى أي دقة Sony شركة تضمن لا. به مسموح أو ملائم

Sony الأخرى الأطراف محتوى أو الإضافي للمحتوى الصحيح غير استعمالك عن الأحوال من حال بأي مسئولة.
الخدمات أو البرامج هذه استخدام يتطلب وقد. الخارجية الجهات توفرها التي التطبيقات أو الخدمات إلى المستخدم دليل يشير قد

ً ً تسجيلا أو إليها الوصول يمكن التي التطبيقات إلى وبالنسبة. الإضافية الاستخدام لبنود تخضع قد كما الخارجية الجهة مزود مع منفصلا
هذه الويب بمواقع الخاصة الاستخدام وبنود بها المعمول الخصوصية سياسة مراجعة فيُرجى خارجية، لجهة تابع ويب موقع خلال من

.منها أي أداء أو أخرى بأطراف الخاصة الويب مواقع أو المقدمة الخدمات توفر Sony شركة تضمن ولا. مقدمًا
.CE علامة مثل التنظيمية المعلومات على للاطلاع البطارية غطاء بإزالة قم

.المعنيين لمالكيها مسجلة تجارية علامات أو تجارية علامات عن عبارة الدليل هذا في المذكورة والشركات المنتجات أسماء جميع
.المعنيين لأصحابها مملوكة الأخرى التجارية العلامات كل. محفوظة هنا صراحة عليها منصوص غير حقوق أي وتكون
.المعلومات من لمزيد www.sonymobile.com بزيارة تفضل
.الفعلي الهاتف لجهاز دقيقًا وصفًا تشكّل لا وقد فحسب التوضيح لأغراض هي التوضيحية الرسوم جميع
المنتج هذا خارج توزيعها أو التقنية هذه استخدام ويحظر. Microsoft بشركة خاصة محدَّدة فكريّة ملكيّة بحقوق محميّ المنتج هذا
.Microsoft شركة من ترخيص دون

الفكرية الملكية حقوق حماية أجل من) Windows Media )WMDRM لبرنامج الرقمية الحقوق إدارة تقنية المحتوى مالكو ويستخدم
.WMDRM بتقنية المحمي المحتوى إلى للوصول WMDRM برنامج الجهاز هذا يستخدم. النشر حقوق ذلك في بما يمتلكونها، التي
على البرنامج قدرة إبطال Microsoft شركة من يطلبوا أن المحتوى لمالكي فيمكن المحتوى، حماية في WMDRM برنامج فشل وإذا

بإنزال تقوم وعندما. المحمي غير المحتوى في الإبطال يؤثّر ولا. نسخه أو المحمي المحتوى لتشغيل WMDRM تقنية استخدام
منك يطلب وقد. التراخيص مع إبطال قائمة بإرفاق تقوم قد Microsoft أن على وافقت قد بذلك تكون المحمي، للمحتوى تراخيص
المحتوى إلى الوصول من تتمكّن فلن ما، ترقية رفضت وإذا. بهم الخاص المحتوى إلى للوصول WMDRM برنامج ترقية المحتوى مالكو
.الترقية إلى يحتاج الذي
من التجاري وغير الشخصي للاستخدام البصري MPEG-4و AVC اختراع براءات حافظة من رخصتين بموجب مرخّص الجهاز هذا إنّ
/و ،")AVC فيديو(" AVC معيار أو") MPEG-4 فيديو ("البصري MPEG-4 معيار مع بالتوافق الفيديو ترميز) 1 (أجل من المستهلك قبل
الحصول تمّ الذي أو/و تجاري وغير شخصي نشاط في مشارك مستهلك بتشفيره قام الذي AVC أو MPEG-4 فيديو ترميز فك) 2 (أو

متضمنًا أو ممنوحًا ترخيص أي هناك وليس. MPEG-4 أو/و AVC فيديو لتوفير MPEG LA شركة من له مرخّص فيديو مزوّد من عليه
والتجارية، والداخلية الترويجية بالاستخدامات المرتبطة المعلومات تتضمن إضافية معلومات على الحصول يمكن. آخر استخدام لأي

تقنية ترخيص تم. http://www.mpegla.com الموقع بزيارة تفضل. MPEG LA, L.L.C شركة من بالترخيص المرتبطة والمعلومات
.Thomsonو Fraunhofer IIS شركتي من MPEG Layer-3 الصوت ترميز فك
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