
توجيه: تتطلب بعض الميزات ذاكرة إضافية، لزيادة سعة 
.micro SD تخزين هاتفك، قم بتركيب بطاقة

3 . Micro-SD بطاقة  
 )اختياري(

اضغط على حامل البطاقة 
برفق وادفعه بعناية تجاه 
حامل بطاقة SIM حتى 

يتم إلغاء قفله. يمكن اآلن 
 تحريك حامل البطاقة عمودًيا. ضع بطاقة الذاكرة 

في الشريحة البالستيكية. تأكد من أن موصالت بطاقة 
الذاكرة مواجهة لألسفل ومن وضع البطاقة في المنطقة 

المصممة لذلك. تجنب خدش موصالت البطاقة أو ثنيها. 
ادفع الحامل المعدني ألسفل مرة أخرى، واضغط عليه 

بالتساوي، وحركه حتى يستقر في مكانه.

المفتاح المرن . 1
األيسر

اضغط لفتح القائمة الرئيسية

المفتاح المرن . 2
األيمن 

اضغط لفتح دليل الهاتف

 إجراء المكالمات والرد عليها؛مفتاح االتصال. 3
اضغط مرة واحدة لفتح سجل 

المكالمات
اضغط إلنهاء أية مكالمة؛مفتاح اإلنهاء. 4

اضغط للعودة إلى وضع 
االستعداد؛

اضغط مع االستمرار في الضغط 
 من أجل تشغيل الهاتف 

وإيقاف تشغيله
مفاتيح االتصال . 5

السريع/الوظائف 
السريعة

M1 وM2 هما مفتاحان 
 لالتصال السريع. 

مفتاح الكاميرا والرسائل النصية 
القصيرة للوصول السريع 

اضغط  لفتح وظائف مفاتيح األسهم. 6
 االختصار؛

 اضغط  لفتح الرسائل؛
مرر ألعلى وألسفل ضمن 

القوائم والجداول
اضغط إلدخال أرقام؛مفاتيح األرقام. 7

اضغط مطوالً على المفتاح 1، 
لالتصال بصندوق البريد الصوتي 

)يجب تخزين رقم الهاتف(؛
عند الكتابة، اضغط إلدخال 

أرقام أو أحرف
 اضغط إلدخال مفتاح *. 8

 "P" / "W" / "+" / "*"؛
عند الكتابة، اضغط إلدخال 

أحرف خاصة
قاعدة الشحن. 9

اضغط مطوالً للتبديل بين مفتاح #. 10
الوضع الصامت والوضع العادي

موصالت الشحن بالقاعدة. 11
فتحة توصيل . 12

Micro-USB
للشاحن

فتحة توصيل . 13
السماعات

للسماعات القياسية مقاس 3.5 مم

14 .LED مصباح
عدسة الكاميرا. 15
السماعة الخارجية. 16
مفتاح المساعدة. 17
تشغيل المصباح وإيقاف تشغيلهمفتاح المصباح. 18
قفل/إلغاء قفلقفل لوحة المفاتيح. 19
ضبط مستوى صوت الرنين مفتاحا + و -. 20

ومستوى صوت السماعة 
الخارجية

21 .LED أزرق = البطارية مشحونة مصابيح
بالكامل؛

أحمر = يتم اآلن شحن البطارية

تركيب بطاقة SIM والبطارية
يوجد حامل بطاقة SIM داخل تجويف البطارية.

 تحذير
ُيراعى استخدام بطاريات وشاحن وملحقات متوافقة مع هذا 

الموديل فقط. قد يؤدي توصيل ملحقات أخرى إلى نتائج 
خطيرة، وقد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف.

فك الغطاء. 1
أدخل ُظفر إصبعك في 
التجويف الصغير في 

الجانب السفلي من الهاتف 
 واسحب الغطاء ألعلى.

في حالة تركيب البطارية، 
 أدخل ظفر إصبعك في التجويف الموجود 

أسفل مفتاح المساعدة لرفعها ألعلى.

2 . SIM أدخل بطاقة
 )إجباري(

أدخل بطاقة SIM عن 
طريق دفعها برفق أسفل 

الشريحة المعدنية. تأكد من 
أن الموصالت الموجودة 

على بطاقة SIM مواجهة لألسفل وأن الجانب 
المقصوص موضوع وفًقا للشكل. تجنب خدش موصالت 

البطاقة أو ثنيها. تجنب لمس الموصالت بإصبعك.

اللغة العربية

المواصفات
GSM 900/1800/1900 الشبكة: 

)Triband( ميجاهرتز
119 مم × 56 مم × 12 مماألبعاد:
88 جمالوزن:

بطارية ليثيوم أيون - 3.7 فولت/ البطارية: 
1000 أمبير-ساعة

معدالت درجات الحرارة 
المحيطة المناسبة للتشغيل: 

 الحد األدنى: 0° مئوية )32° فهرنهايت( 
الحد األقصى: 40° مئوية )104° فهرنهايت(

معدالت درجات الحرارة 
المحيطة المناسبة أثناء 

شحن الهاتف:

 الحد األدنى: 0° مئوية )32° فهرنهايت( 
الحد األقصى: 40° مئوية )104° فهرنهايت(

 الحد األدنى: -20° مئوية )-4° فهرنهايت( درجة حرارة التخزين: 
الحد األقصى: 60° مئوية )140° فهرنهايت(

باستثناء التعديالت والخطأ

AR

مهم!
ينبغي مراعاة استخدام بطاقات ذاكرة متوافقة مع الجهاز 

فقط. أنواع بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الجهاز هي: 
 .microSDHC و microSD 

قد يؤدي استخدام بطاقات غير متوافقة إلى إتالف البطاقة 
نفسها والجهاز، كما قد يؤدي إلى إتالف أي بيانات ُمخزنة 
على البطاقة. قد تأتي بعض األجهزة ُمرّكب فيها بطاقات 

ذاكرة، وذلك بحسب المكان الذي يباع فيها الجهاز.

 أدخل البطارية . 4
 )إجباري(

ادفعها داخل تجويف 
البطارية وتأكد من أن 

الموصالت الثالثة على 
البطارية تالمس الموصالت 

 الزنبركية الثالثة 
في تجويف البطارية. 

أعد تركيب الغطاء واضغط عليه إلى أقصى حد للتأكد . 5
من غلقه

عندما ينخفض أداء البطارية، يومض رمز البطارية الفارغة. 
إلعادة شحن البطارية، قم بتوصيل المحول الكهربائي بالهاتف 

عبر فتحة توصيل micro USB الموجودة في الجانب السفلي 
من الهاتف. بدالً من ذلك، يمكنك وضع الهاتف في قاعدة الشحن 

.USB المتصلة بالمحول الكهربائي عبر كابل
خالل الشحن، يتم تشغيل مصباح LED الخاص بالشحن ذي 

اللون األحمر. يتحرك رمز شحن البطارية أثناء الشحن )يظهر 
ذلك في الجزء العلوي األيمن من الشاشة(. وتستغرق عملية 
شحن البطارية بالكامل ما يقرب من 3 ساعات. عند انتهاء 

الشحن بالكامل، يتوقف رمز الشحن عن الحركة.

تشغيل الهاتف
اضغط مع االستمرار في الضغط على المفتاح األحمر  

في الهاتف لمدة ثانيتين على األقل لتشغيله وإيقاف تشغيله.
 PIN صالحة ومحمية برمز SIM إذا كانت بطاقة 

.PIN رقم التعريف الشخصي(، فيتم عرض إدخال رمز(
 أدخل رمز PIN واضغط موافق ) الزر الموجود 

في الركن األيسر العلوي من لوحة المفاتيح(. احذف الرقم 
بالضغط على مسح ) الزر الموجود في الركن األيسر 

العلوي من لوحة المفاتيح(.

ضبط اللغة
 .SIM يتم تحديد لغة قائمة الهاتف افتراضًيا بواسطة بطاقة 

يمكنك دائًما االختيار من بين اللغات المختلفة التي يدعمها الهاتف.
اضغط قائمة  إعدادات  موافق.. 1
اختر إعدادات الهاتف  موافق.. 2
اختر اللغة  موافق.. 3
اختر اللغة من القائمة  موافق.. 4

ضبط الوقت والتاريخ
اضغط قائمة  إعدادات  موافق.. 1
اختر إعدادات الهاتف  موافق.. 2
اختر الوقت والتاريخ  موافق.. 3
اختر ضبط الوقت والتاريخ  موافق.. 4
5 ..   )أدخل الوقت )ساعة:دقيقة
6 ..   )أدخل التاريخ )يوم.شهر.سنة
 استخدم * و# لتحديد التوقيت الصيفي . 7

 تشغيل أو إيقاف تشغيل  حفظ.

إنشاء إدخال في دليل الهاتف
اضغط قائمة  دليل الهاتف  موافق.. 1
اختر إضافة جهة اتصال جديدة  إضافة.. 2
اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة االتصال على بطاقة . 3

SIM أو على ذاكرة الهاتف.
أدخل اسم جهة االتصال.. 4
5 .. اضغط 
أدخل رقم الهاتف متضمًنا رمز المنطقة.. 6
7 .. اضغط 
ثم اضغط خيارات  حفظ  موافق.. 8

توجيه: إلجراء ُمكالمات دولية، دائماً أدخل رمز االتصال 
الدولي + قبل رمز الدولة حتى يمكنك استخدام دليل الهاتف 

 على النحو األمثل في أي دولة. 
اضغط على مفتاح * مرتين إلدخال رمز المنطقة الدولي +.

)M2و ،M1( االتصال السريع
مالحظة! يجب أن تكون جهات االتصال الخاصة بمفتاحي 

االتصال السريع مخزنة بالفعل في دليل الهاتف.
M2و M1 إعداد

اضغط قائمة  جهات االتصال  موافق.. 1
2 ..M2 أو M1 حدد جهة اتصال لمفتاح
اضغط خيارات  اتصال سريع  موافق.. 3
حدد الخط M1 أو  M2 حفظ.. 4
قم بتأكيد حفظ؟ باستخدام نعم.. 5

إجراء ُمكالمة
أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. يمكنك مسح . 1

األرقام التي كتبتها بالضغط على مسح.
اضغط  لطلب الرقم. اضغط إيقاف قبل االكتمال . 2

إللغاء المكالمة.
اضغط  إلنهاء المكالمة.. 3

توجيه: إلجراء ُمكالمات دولية، دائماً أدخل رمز االتصال 
الدولي + قبل رمز الدولة حتى يمكنك استخدام دليل الهاتف 

 على النحو األمثل في أي دولة. 
اضغط على مفتاح * مرتين إلدخال رمز االتصال الدولي +.

استقبال مكالمة
اضغط  أو رد لتلقي المكالمة أو اضغط رفض . 1

 لرفض المكالمة )يحصل المتصل على إشارة مشغول(.
 أو يمكنك الضغط على زر  لرفض المكالمة 

بشكل مباشر.
اضغط  إلنهاء المكالمة.. 2

مكالمات الطوارئ
يمكنك دائماً إجراء مكالمات الطوارئ طالما كان الجهاز 

قيد التشغيل. وذلك عن طريق إدخال رقم الطوارئ المحلي 
. الرئيسي لموقعك الحالي ثم الضغط على 

بعض الشبكات تقبل إجراء مكالمات إلى أرقام الطوارئ دون وجود 
بطاقة SIM صالحة. لمزيد من المعلومات اتصل بمزود الخدمة.

مالحظة! الرصيد غير مطلوب - ولكن يجب أن تكون بطاقة 
SIM مسجلة ومنشطة.

أرقام الطوارئ مخصصة لتقديم المساعدة العاجلة فقط، ويجب 
عدم االتصال بها إال في حالة الطوارئ. ُيرجى عدم إساءة 
استخدام رقم الطوارئ، فقد يحول ذلك دون تقديم المساعدة 

لشخص يعاني من حالة طارئة حقيقية.

التحكم في مستوى الصوت
يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء أية مكالمة باستخدام المفتاحين 

الجانبيين -/+. يتم عرض مستوى الصوت على الشاشة.

إدخال نص
اختيار حرف

اضغط على أحد مفاتيح األرقام بشكل متكرر حتى يظهر 	 
الحرف/الرمز المطلوب.

انتظر بضع ثواٍن )حتى تختفي الخلفية الزرقاء أو الصفراء 	 
للحرف( قبل إدخال الحرف التالي.

األحرف الخاصة
اضغط * لعرض قائمة األحرف الخاصة.	 
حدد الحرف المرغوب باستخدام * أو # )للتحرك يساراً 	 

ويميًنا( واضغط موافق لإلدخال.
تحريك المؤشر داخل النص

استخدم المفتاحين  /  لتحريك المؤشر داخل النص.	 
األحرف الكبيرة، واألحرف الصغيرة، واألرقام

 اضغط # الختيار وضع اإلدخال.	 
يشير الرمز الموجود في الجانب العلوي األيسر من الشاشة 

إلى وضع اإلدخال.
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إعدادات مكالمات الطوارئ
 يعتبر ذلك بمثابة وظيفة مكالمة طوارئ خاصة. ال تقم بإدخال 

أي أرقام طوارئ محلية، أو قومية، أو دولية مثل 110 أو 112، 
أو ما إلى ذلك!

قم بتنشيط وظيفة مكالمة الطوارئ.
اضغط قائمة  إعدادات  إعداد الطوارئ  موافق.. 1
حدد تنبيه الطوارئ  موافق.. 2
حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل  موافق.. 3

مهم!
إذا قمت بإلغاء تنشيط وظيفة مكالمة الطوارئ، فلن يعمل 

مفتاح مكالمة الطوارئ الموجود في الجزء الخلفي من الهاتف.

نغمة تنبيه الطوارئ
تشغيل صوت التنبيه أو إيقاف تشغيله.

اضغط قائمة  إعدادات  إعداد الطوارئ  موافق.. 1
حدد نغمة تنبيه الطوارئ  موافق.. 2
حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل  موافق.. 3

جهات اتصال مكالمة الطوارئ
أرقام الهاتف التي يتم االتصال بها عند الضغط على مفتاح 

مكالمة الطوارئ.
اضغط قائمة  إعدادات  إعداد الطوارئ  موافق.. 1
حدد أرقام الطوارئ  موافق.. 2
أضف 5 أرقام مرغوبة كحد أقصى. 3

مالحظة! ينبغي عليك دائًما إبالغ جهات االتصال لديك عند 
إضافتها.

اضغط موافق.. 4
قم بتأكيد السؤال حفظ؟ باستخدام نعم.. 5

رسالة نصية قصيرة للطوارئ
تشغيل إرسال رسالة نصية قصيرة أو إيقاف تشغيله.

اضغط قائمة  إعدادات  إعداد الطوارئ  موافق. . 1
حدد رسالة نصية قصيرة للطوارئ  موافق. . 2
حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل  موافق.. 3

نص الرسالة النصية القصيرة للطوارئ
 يمكنك تغيير النص االفتراضي للرسالة النصية للطوارئ 

من خالل استبدالها )50 حرًفا كحد أقصى(
اضغط قائمة  إعدادات  إعدادات الطوارئ  موافق.. 1
حدد نص رسالة نصية قصيرة للطوارئ  موافق.. 2
قم بتغيير النص أو استبداله  تم.. 3

إجراء مكالمة لطلب المساعدة
عندما تكون هناك حاجة إلى مساعدة، اضغط على زر 

المساعدة على الجزء الخلفي من الوحدة 3 مرات بسرعة.

FM راديو
لالستماع إلى الراديو، يتعين عليك توصيل سماعة متوافقة 

لتعمل كهوائي.
اضغط قائمة  الوسائط المتعددة  موافق.. 1
حدد راديو  FM موافق.. 2
اضبط مستوى الصوت باستخدام المفتاحين الجانبيين  -/+.. 3
4 .. حدد تردًدا ما باستخدام المفتاحين  / 
قم بكتم صوت الراديو وإلغاء كتمه باستخدام إيقاف مؤقت . 5
6 .  اضغط خيارات

قائمة القنوات – قائمة القنوات المحفوظة.	 
إدخال يدوي – لتحديد تردد ما يدوًيا عبر التوليف الدقيق. 	 
 بحث تلقائي – مسح محطات الراديو وحفظ المحطات 	 

التي يتم العثور عليها.
بحث يدوي – لتحديد تردد ما يدوًيا عبر التوليف الدقيق.	 

اإلعدادات
 تشغيل في الخلفية	 

إذا قمت بتحديد تشغيل، فسيظل الراديو قيد التشغيل بعد 
مغادرة القائمة. إللغاء تنشيطه، أوقف تشغيل في الخلفية 

.FM في القائمة راديو
 السماعة الخارجية	 

اختر ما إذا كان يجب تشغيل السماعة الخارجية، أو 
التشغيل من خالل السماعة فقط عندما تكون السماعة 

متصلة.

تعليمات السالمة
 تحذير

قد تحتوي الوحدة الرئيسية والمحلقات على أجزاء صغيرة الحجم. احرص على إبقاء 
 الجهاز وملحقاته بعيداً عن ُمتناول األطفال.

 قابس  الشاحن الكهربائي هو وحدة التوصيل بين الجهاز ومأخذ التيار الكهربائي. 
يجب أن يكون مقبس التيار الكهربائي قريباً من الجهاز ويمكن التوصيل به بسهولة.

خدمات الشبكات وتكلفتها
الجهاز الذي بحوزتك مرخص لالستخدام في شبكات 

Triband( GSM 900/1800/1900( ميجاهرتز. الستخدام الجهاز، 
 ينبغي لك االشتراك لدى أحد مزودي الخدمة.

قد ينتج عن استخدام خدمات الشبكات تكاليف لتبادل البيانات. تطلب 
بعض خصائص المنتجات توفر دعم من الشبكة، وقد يتطلب ذلك منك 

االشتراك للحصول على هذا الدعم

بيئة التشغيل
احرص على اتباع القواعد واللوائح السارية في أي مكان كنت فيه، 

واحرص دائماً على إغالق الهاتف في األماكن التي ُيحظر فيها 
استخدام الهواتف، أو حيثما قد تتسبب في حدوث تداخل أو أخطار. 

استخدم الجهاز في أماكن استخدامه الُمعتادة فقط.
تمتثل هذه الوحدة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بمستويات اإلشعاع 

 المنبعث، سواء إذا استخدمتها في وضع طبيعي بالقرب من أذنك، 
أو إذا كانت على ُبعد 1.5 سم على األقل من جسمك.

 إذا أردت حمل الجهاز ُمالصقاً لجسدك، وذلك باستخدام جراب، 
أو تثبيته في الحزام، أو بأي حافظة أخرى فيجب أال تحتوي الحافظة 

التي يوضع في الجهاز على أي أجزاء معدنية، ويجب أال تقل المسافة 
الفاصلة بين المنتج وجسدك عن المسافة المذكورة أعاله. تأكد من 

أن اتباعك تعليمات المسافة الفاصلة المذكورة آنفاً طوال مدة حملك 

للجهاز وتنقلك به.
بعض أجزاء الوحدة الرئيسية مغناطيسية. لذا قد تجذب الوحدة 

الرئيسية األجسام المعدنية. احرص على عدم وضع بطاقات االئتمان 
أو أي أجسام بها أجزاء ممغنطة بالقرب من الجهاز. قد يؤدي وضع 
هذه األجسام بالقرب من الجهاز إلى فقدان المعلومات الُمخزنة عليها.

األجهزة الطبية
قد يؤدي استخدام األجهزة التي ترسل إشارات السلكية كأجهزة 

الهاتف المحمول إلى التشويش على األجهزة الطبية غير المحمية 
جيداً. استشر طبيباً أو جهة تصنيع الجهاز الطبي لتعرف إذا كان 

الجهاز مزود بدرجة الحماية الكافية من تأثير اإلشارات الالسلكية 
الخارجية، أو لتوجيه أي استفسارات أخرى. في حال وجود لوحات 

تنبيهيه في ُمنشآت الرعاية الصحية توجه إلى ضرورة إغالق أجهزة 
الهاتف المحمول، فعليك االمتثال لذلك. قد تستخدم الُمستشفيات 

وغيرها من ُمنشآت الرعاية الصحية أجهزة من الممكن أن تكون 
حساسة لإلشارات الالسلكية الخارجية.

األجهزة الطبية المزروعة في الجسم
لتجنب أي تشويش محتمل، توصي الشركات المنتجة لألجهزة الطبية 

المزروعة بضرورة الحفاظ على مسافة فاصلة ال تقل عن 15 سم 
بين الجهاز الالسلكي والجهاز الطبي. ينبغي على األشخاص الذين 

لديهم هذه األجهزة اتباع اإلرشادات التالية:
 احتفظ بالجهاز الالسلكي بعيًدا دوًما عن األجهزة الطبية بمسافة 	 

ال تقل عن 15 سم.
ال تحمل الجهاز الالسلكي في الجيب األمامي العلوي عند الصدر.	 
ضع الجهاز الالسلكي على األذن المقابلة لجهة تركيب الجهاز الطبي.	 

أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش. 
إذا كان لديك أي استفسارات حول استخدام الجهاز الالسلكي مع وجود 
جهاز طبي مزروع، استشر مزود الرعاية الصحية الذي تتعامل معه.

األماكن التي تنطوي على مخاطر وقوع انفجار
وقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتماالت 
التعرض لوقوع انفجار. احرص على اتباع تعليمات جميع اللوحات 

والالفتات اإلرشادية. يتضمن ذلك المناطق التي ُينصح فيها بإيقاف تشغيل 
محرك سيارتك. في مثل هذه المناطق، يمكن أن تتسبب شرارة في حدوث 

انفجار أو حريق قد يؤدي إلى اإلصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة.
 أغلق جهاز الهاتف عند وقوفك في محطات الوقود، وفي األماكن 

التي توجد فيها مضخات وقود ومعدات إصالح السيارات.
التزم بالتعليمات المتعلقة باستخدام األجهزة الالسليكة بالقرب من أماكن 
تخزين الوقود وبيعه؛ مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجرى 
فيها عمليات التفجير. عادة ما تكون المناطق التي تزيد فيها مخاطر 
وقوع انفجار مبينة بعالمات موّضحة، ولكن ليس دائماً. ينطبق ذلك 
 أيضاً على األماكن السفلية في السفن، ومرافق نقل المواد الكيماوية 
 أو تخزينها، والمركبات التي تستخدم الوقود السائل )مثل البروبان 

 أو البوتان(، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات 
أو جزيئات، مثل الحبيبات، أو الغبار أو مسحوق المعادن.

بطارية ليثيوم أيون
 يعمل هذا الجهاز ببطارية من نوع ليثيوم أيون. قد يؤدي التعامل 

غير المالئم مع البطارية إلى حدوث حريق أو اإلضرار بالُمستخدم.
 تحذير

قد يؤدي استبدال البطارية ببطارية غير مناسبة إلى وقوع انفجار. لتقليل خطر 
االشتعال أو وقوع حريق، تجنب فك أجزاء البطارية أو طرقها، أو ثقبها، أو إحداث 

ماس كهربائي عبر أطراف التوصيل الخارجية، أو تعريض البطارية لدرجات حرارة 
تزيد على 60 مئوية )140 فهرنهايت(، أو التخلص منها بحرقها أو إلقائها في الماء. 
أعد تدوير البطاريات الُمستهلكة أو تخلص منها وفقاً للوائح واألدلة اإلرشاية المحلية 

التي تأتي مع المنتج.

حماية حاسة السمع
تحذير

إن التعرض المفرط لألصوات المرتفعة قد يؤدي إلى اإلضرار 
 بحاسة السمع.

 قد يؤدي التعرض لألصوات المرتفعة أثناء قيادة المركبات 
 إلى تشتيت انتباهك مما يتسبب في وقوع حوادث.

اضبط مستوى الصوت في السمات على مستوى معتدل، وال تمسك بالجهاز بالقرب 
من أذنك عند تشغيل السماعة الخارجية.

مكالمات الطوارئ
تنبيه مهم!

تعتمد أجهزة الهاتف المحمول في االتصاال على اإلشارات الالسلكية، وشبكة الهواتف 
المحمولة، والشبكة األرضية، إضافة إلى الوظائف التي يبرمجها المستخدم. هذا يعني 

أن االتصال ال يكون مضموناً في جميع الظروف. ولذا، ال تعتمد أبداً على الهاتف 
المحمول فقط في إجراء المكالمات الضرورية، مثل حاالت الطوارئ الطبية.

المركبات
قد تؤثر اإلشارات الالسلكية على األجهزة اإللكترونية في السيارات 

)على سبيل المثال: نظام الحقن اإللكتروني بالوقود، ونظام منع 
انغالق المكابح، ومثبت السرعة األوتوماتيكي، والوسائد الهوائية( 

 غير الُمركبة بصورة صحيحة أو غير المحمية بشكل كاٍف. 
اتصل بالجهة الُمصّنعة أو الوكيل الممثل لها للحصول على معلومات 

بشأن المركبة أو أي أجهزة إضافية ُملحقة بها.
تجنب االحتفاظ أو نقل سوائل أو غازات قابلة لالشتعال أو مواد 

متفجرة في المركبة أثناء وجود جهاز الهاتف أو ملحقاته.
فيما يتعلق بالمركبات الُمزّودة بوسائد هوائية: تذكر أن الوسائد 
الهوائية تكون مملوءة بالهواء بقوة ضغط كبيرة. تجنب وضع 

األشياء، بما في ذلك الشياء الثابتة أو أجهزة االتصال المحمولة فوق 
مكان الوسائد الهوائية، أو في أي مكان قد تمتد إليه الوسائد الهوائية.

قد يؤدي وضع الجهاز الهاتف المحمول في مرمى انتفاخ الوسائد 
الهوائية إلى حدوث إصابات بالغة.

يحظر تماماً استخدام الجهاز أثناء تحليق الطائرة في الجو. أغلق 
الجهاز قبل صعودك على متن الطائرة. قد يشكل استخدام أجهزة 

االتصال الالسلكي داخل الطائرة خطراً يتهدد سالمة الطيران، وقد 
يشوش على أجهزة االتصال بالطائرة. وقد ُيعد هذا ُمخالفاً للقانون.

العناية بالهاتف وصيانته
الجهاز الذي في حوزتك هو منتج متطور تقنياً، ويجب التعامل 

معه بحرص واالعتناء به إلى أقصى درجة. قد يؤدي عدم االعتناء 
بالجهاز إلى إبطال الضمان.

 احرص على حماية الوحدة الرئيسية من التعرض للرطوبة. 	 
قد تحتوي مياه األمطار، والثلج المتساقط، والرطوبة، وجميع أنواع 

 السوائل على مواد تسبب تآكل الدوائر اإللكترونية وتضر بها. 
في حال تعرض الوحدة الرئيسية للبلل، عليك إخراج البطارية، 
وترك الجهاز حتى يجب تماماً قبل تركيب البطارية مرة أخرى.

تجنب ترك الجهاز أو استخدامه في بيئة مليئة بالغبار واألتربة. 	 
فقد تتضرر األجزاء المتحركة والمكونات اإللكترونية بالوحدة 

الرئيسية جراء ذلك.
تجنب ترك الجهاز في أماكن دافئة. قد يؤدي تعرض الجهاز 	 

لدرجات حرارة مرتفعة إلى تقليل العمر االفتراضي لألجهزة 
اإللكترونية، وإتالف البطاريات، وكذلك انحناء أو انصهار بعض 

المكّونات البالستيكية.
تجنب ترك الجهاز في أماكن باردة. فعندما تعود درجة حرارة 	 

الجهاز إلى الدرجة الطبيعية، قد يتجمع الماء الناتج عن التكثف 
داخل الجهاز مما قد يؤدي إلى إتالف الدوائر اإللكترونية.

ال تحاول فتح الوحدة الرئيسية باي طريقة اخرى بخالف ما هو موضح 	 
في هذا الدليل.

تجنب إسقاط الجهاز. تجنب إلقاءه أو رّجه بشكل عنيف. قد يؤدي 	 
التعامل العنيف مع الجهاز إلى كسر الدوائر اإللكترونية واألجزاء 

الميكانيكية الدقيقة.
تجنب استخدام مواد كيميائية قوية لتنظيف الجهاز.	 

ينطبق هذا على الوحدة الرئيسية، والبطارية، وقابس الشاحن الكهربائي، 
والملحقات األخرى. إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل طبيعي، بادر باالتصال 
بالمنفذ الذي اشتريته منه للحصول على الدعم. ال تنس أخذ إيصال السداد 

أو صورة من فاتورة الشراء.
الضمان

إذا احتجت إلى دعم أو مساعدة بشأن إعدادات الهاتف واستخدامه، 
 فستجد بيانات االتصال التي تحتاجها على الموقع اإللكتروني:

.http://www.primobydoro.com/support
إذا وجدت أي عيوب في الجهاز ناتجة عن التصنيع، و/أو عيوب في 
المواد خالل 24 شهًرا من شرائه، فال تتردد في االتصال بالموزع 
المحلي في منطقتك. ال ُيغطي الضمان أي تلف أو عطل ناتج عن 

حاالت التعامل مع الجهاز بصورة غير مالئمة أو نتيجة عدم االلتزام 
بالمعلومات والتعليمات الواردة في دليل الُمستخدم، كما ال يغطي أي 
مشكالت تحدث بسبب قيام البائع أو المستخدم بتنصيب أي برمجيات 

 أو تنزيلها على الجهاز، أو أي فقدان للبيانات. إضافة إلى ذلك، 
ال ُيغطي الضمان أي تلف ناتج عن تسرب سوائل إلى داخل الجهاز، 

أو التعامل معه بعنف، أو نتيجة عدم المحافظة عليه وصيانته كما 
يجب، أو نتيجة أي تصرف آخر من جانب الُمستخدم. 

كما ال ُيغطي الضمان العيوب والتلف الناتج عن العواصف الرعدية 
أو التقلبات في الجهد الكهربائي.

 في هذه الحاالت تحتفظ جهة التصنيع بحقها في تحميل تكلفة إصالح 
الجهاز أو استبداله على الُمستخدم. يسري على القطع االستهالكية مثل 

البطاريات، أو لوحة المفاتيح، أو غالف الجهاز ضماناً ُمقّيداً لمدة 6 أشهر. 
 ال ُيغطي الضمان دليل الُمستخدم والبرمجيات التي قد تأتي مع الجهاز. 

كما تستثنى أي مطالبات تنشأ عن ضمان جهة التصنيع أو تتعلق به. 
وعليه، ال تعد الشركة الُمصّنعة مسؤولة عن أي انقطاع للنشاط 
التجاري، أو فقدان للبيانات أو خسارة في األرباح، أو فقدان أي 
برمجيات أو معلومات إضافية ُيثبتها الُمستخدم على الجهاز. ُيعد 

إيصال الشراء الموضح عليه تاريخ الشراء إثباتاً للضمان.

)SAR( معدل االمتصاص النوعي
يحقق هذا الجهاز متطلبات السالمة المطبقة دولًيا والخاصة بالتعرض 

للموجات الالسلكية. يعتبر جهازك المحمول مرسل ومستقبل السلكي في
الوقت نفسه. وقد تم تصميمه كي ال يتجاوز حدود التعرض للموجات 
الالسلكية (حقول كهرومغناطيسية للتردد الالسلكي) الموصى بها وفًقا
لإلرشادات الدولية من المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP )اللجنة 

الدولية للحماية من اإلشعاع غير المؤين(.
تستخدم إرشادات التعرض للموجات الالسلكية وحدة قياس تعرف باسم 
معدل االمتصاص النوعي أو SAR . حد معدل االمتصاص النوعي 

لألجهزة المحمولة هو 2 وات/كجم كمتوسط لجزء قدره 10 جرامات 
من األنسجة ويتضمن هامش سالمة أساسي مصمم لضمان سالمة 

جميع األفراد بغض النظر عن العمر والصحة.
يتم تنفيذ اختبارات معدل االمتصاص النوعي عن باستخدام أوضاع 
تشغيل قياسية أثناء بث الجهاز بأعلى مستوى طاقة مصرح به في 

جميع نطاقات الترددات المختبرة. أعلى القيم لمعدل االمتصاص 
النوعي بموجب إرشادات ICNIRP لهذا الطراز من الجهاز هي:

معدل االمتصاص النوعي للرأس: 0.365 وات/كجم
معدل االمتصاص النوعي للجسم: 0.644 وات/كجم

أثناء االستخدام العادي، تكون قيم معدل االمتصاص النوعي لهذا 
الجهاز أقل من القيم المعتادة المذكورة أعاله. والسبب هو، أنه 

ألغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، يتم تقليل الطاقة 
الناتجة من جهازك المحمول تلقائًيا عند عدم الحاجة للطاقة بالكامل 

من أجل المكالمة. كلما قلت الطاقة الناتجة عن الجهاز، كلما قلت قيمة 
معدل االمتصاص النوعي الخاصة بها.

يلبي هذا الجهاز إرشادات التعرض للترددات الالسلكية عند 
استخدامها أمام الرأس أو وضعها على بعد 0.5 سم على األقل من 

الجسم. عند استخدام حقيبة لحمل الجهاز أو حزام تعليق أو أي شكل 
آخر من أشكال حمل الجهاز على الجسم وتشغيله، ال يجب أن يحتوي 

أي منها على أجزاء معدنية ويجب أن يوفر المسافة المذكورة أعاله 
على األقل إلبعاد الجهاز عن الجسم.

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن المعلومات العلمية المتوفرة 
حالًيا ال تشير إلى الحاجة التخاذ أي تدابير خاصة عند استعمال األجهزة 
المحمولة. وفي حالة االهتمام بتقليل تعرضك للترددات الالسلكية، فإنها 

توصي بتقليل استخدام الجهاز أو استخدام سماعة تضمن عدم إمساك 
الجهاز باليدين لالحتفاظ به بعيًدا عن رأسك وجسمك.

إعالن الُمطابقة
بموجب هذه الوثيقة، نعلن أن جهاز Primo™ 366 متوافق مع 

المتطلبات األساسية وغيرها من اللوائح ذات الصلة الواردة في 
توجيهات االتحاد األوروبي EU/53/2014 وتوجيه تقييد المواد 

.EU/65/2011 الخطرة
يمكن االطالع على نسخة من إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني

http://www.primobydoro.com/support


