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الحصول على جهاز Palm
عش اللحظة

فلندخل إلى صلب الموضوع

يعتني هاتف  Palmكثيرً ا بمنحك اإلحساس بالحرية ويعطيك الخيار لتكون متصالً بالعالم
شاه ًدا على األحداث التي تهمك .صُمم هذا الهاتف خصيصًا ليناسب نمط الحياة المتنقل
سريع الوتيرة ،فهو يساعدك على االتصال بالعالم بطريقتك الخاصة وفي الوقت الذي تريده
حتى تعيش أهم لحظات حياتك وال تفوتها.

تم تصميم هاتف  Palmلإلجراءات السريعة لتلبية كل ما تحتاج إليه في لحظات—سواء
كان ذلك للنشر ،أو الدفع ،أو االستماع أو جعل حياتك أسهل .احصل على كل ما تريده
بشكل أسرع بفضل جهاز المحمول هذا والذي يعمل كمساعد شخصي ،وليس فقط كمبيوتر
صغير.
هل تريد شي ًئا ما؟ كل ما عليك فعله هو التحدث لطلب ما تريد.

العيش خارج نطاق الشاشة

قمة في األناقة ولكن بحجم صغير

هناك وقت لتميل فيه على أجهزتنا ووقت لتستمتع بالعالم .صمم هاتف  Palmمن أجل
تلك اللحظات التي تنخرط فيها في الحياة الحقيقية أكثر من جهازك—لكن هذا ال يعني أنك
ال ترغب في إرسال رسالة إلى صديقك المقرب ،أو التقاط صورة لمطعم رائع ،أو إرسال
رسائل نصية إلى أصدقائك ليتشاركوا معك أجمل اللحظات .يساعدك هاتف  Palmعلى
البقاء متصالً دون أن يبدد طاقتك.

تم تصميم  Palmألغراض عملية—ضعه في أصغر جيب لديك ،أو علقه على رقبتك
أو ضعه في سروال اليوجا الذي ترتديه .فهو تقريبًا في حجم بطاقة االئتمان وهو خفيف
ت  -من آلة
بالشكل الكافي الذي يجعلك تنسين أمره ،ويمكنكِ أن تبقي على اتصال أينما كن ِ
المشي ،إلى الشاطئ ،إلى فستانك األسود القصير .يُعد هاتف  ،Palmالمقاوم للماء ومحكم
التركيب مما يمنع الماء من الوصول إلى أجزاءة الداخلية ،مثاليًا لمدمني األدرينالين ،وذوي
األذواق الرقيقة العصرية وما بينهما.

4

خاصية Life Mode
تم تصميم هاتف  Palmإلخراج الناس من بين دروب التكنولوجيا وجعلهم يستمتعون
بحياتهم .وبفضل خاصية  ،Life Modeنعيد تصور كيفية تفاعلنا مع العالم المادي
والرقمي— دون المساومة على أي منهما .لقد تم تصميم هاتف  Palmخصيصًا لنمط
الحياة سريع الوتيرة ويساعدك على االتصال بالطريقة التي تريدها ووقتما تريد .تواصل
وفق شروطك الخاصة .راجع كيفية عمله في الصفحة .6

إجراء سريع

التعرف على األوجه
من المفترض أن يكون هاتف  Palmالخاص بك آم ًنا ولكنه ال يزال سهل االستخدام أثناء
التنقل .بفضل خاصية التعرف على األوجه ،يمكن لمظهرك الفريد إلغاء قفل جهازك في
لمح البصر .راجع كيفية عمله في الصفحة .9

لوحة مفاتيح Fleksy
تمكن لوحة المفاتيح  Fleksyاإليماءات لتضمن لك كتابة سهلة قدر اإلمكان .راجع كيفية
عمله في الصفحة .10

تم تصميم هاتف  Palmللمساعدة في سرعة الوصول إلى ما تريد من خالل الصوت،
وقوائم اإلجراءات السريعة ،ولوحة اإليماءات .شغل الموسيقى ،أو أنشئ األحداث ،أو
رد على الرسائل النصية ،أو تعرف على إرشادات الطريق مستخدمًا النقر الخفيف فوق
الشاشة .راجع كيفية عمله في الصفحة .7

التنقل البسيط
تنقل بسهولة عبر الهاتف باستخدام زر اللمس .راجع كيفية عمله في الصفحة .8
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خاصية Life Mode

هل تنتظر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية؟ يمكنك تعطيل خاصية  Life Modeلفترة
محددة أثناء االنتظار .سيتم استئناف خاصية  Life Modeتلقائيًا عندما ينتهي وقت
االنتظار.

تساعدك خاصية  Life Modeعلى عيش اللحظات واالستمتاع
بها وتقليل التشتت الرقمي

عندما يكون مؤقت  Life Modeقيد المعالجة ،سيظهر إشعار يبين لك الوقت المتبقي قبل
استئناف .Life Mode

تم تصميم هاتف  Palmلمساعدتك على االتصال ،لكن مدر ًكا لألحداث من حولك.
تساعدك خاصية  Life Modeعلى أن تعيش أجمل لحظات حياتك كما أنها توفر لك
الحياة الرقمية عند الحاجة إليها.
عند تمكين خاصية  ،Life Modeلن تزعجك المكالمات والرسائل النصية عند إيقاف
تشغيل الشاشة .تلقي إشعاراتك بمجرد أن تعمل الشاشة .بشكل افتراضي ،ستظهر الرسائل
النصية وتذكيرات التقويم عند تنشيط جهازك .يمكنك اختيار تطبيقات إضافية لتظهر في
قائمة الخيارات المتقدمة لخاصية .Life Mode

الخيارات المتقدمة
يمكنك تمكين ظهور إشعارات تطبيقات إضافية عند تنشط هاتف  Palmالخاص بك .للقيام
بذلك ،انتقل إلى اإلعدادات >  > Life Modeخيارات متقدمة .حدد التطبيقات في القائمة
للسماح باإلشعارات عندما ينشط جهازك.

التأثير على البطارية
تمكين/تعطيل خاصية Life Mode
1 .1مرر ألسفل من أعلى الشاشة لعرض اإلعدادات السريعة.
2 .2أنقر فوق خاصية  Life Modeللتبديل بين التشغيل/إيقاف التشغيل.

تحد خاصية  Life Modeمن استخدام الهوائيات ،مما يزيد بشكل كبير من عمر بطارية
جهازك.

مؤقت Life Mode
يتيح لك مؤقت  Life Modeتعليق خاصية  Life Modeمؤق ًتا لتحسين أداء جهازك إلى
أقصى حد عندما تكون في أمس الحاجة إليه.
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إجراء سريع
تم تصميم هاتف  Palmلمساعدتك في الوصول إلى ما يهمك بسرعة .فقط بنقرتين يمكنك
تشغيل قائمة التشغيل ،أو االتصال بصديق ،أو إرسال رسالة.
تمكنك اإلجراءات السريعة من الوصول الفوري إلى أهم جزء من تطبيقاتك أثناء انغماسك
في نمط الحياة سريع الوتيرة .يمكنك الوصول بسهولة إلى اإلجراءات من خالل قوائم
اإلجراءات ،ولوحة اإليماءات ،والصوت.

قوائم اإلجراءات السريعة
اضغط لفترة طويلة على أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسة لعرض االختصارات المفيدة
لكل تطبيق .يمكنك أيضًا إضافة /إزالة /إعادة ترتيب اإلجراءات على هذه الشاشة من خالل
النقر على ترس اإلدارة.
إضافة إجراء سريع:
1 .1ابحث عن تطبيق على الشاشة الرئيسة أو قم بالتمرير ألسفل إلى درج
التطبيقات.
2 .2اضغط لفترة طويلة على اختصار التطبيق إلظهار قائمة اإلجراءات الخاصة
به.
3 .3انقر فوق إدارة
> إضافة.
4 .4انقر فوق أحد اإلجراءات السريعة من القائمة إلضافته إلى قائمة اإلجراءات.
5 .5انقر فوق زر اللمس للعودة إلى قائمة اإلجراءات.
إزالة إجراء:
1 .1ابحث عن تطبيق على الشاشة الرئيسة أو قم بالتمرير ألسفل إلى درج
التطبيقات.
2 .2اضغط لفترة طويلة على اختصار التطبيق إلظهار قائمة اإلجراءات الخاصة
به.
3 .3انقر فوق إدارة
.
4 .4اسحب إجرا ًء سريعًا إلى اليسار وانقر فوق حذف.
5 .5انقر فوق زر اللمس للعودة إلى قائمة اإلجراءات.
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لوحة اإليماءات

البحث الصوتي

تتيح لك لوحة اإليماءات البحث السريع عن أي اختصار على هاتف  Palmالخاص بك
من شاشة القفل .لعرض لوحة اإليماءات ،اسحب إصبعك ألعلى من الدرج السفلي على
شاشة القفل.

يتم تمكين هاتف  Palmصوتيًا .ما عليك سوى أن تنقر نقرً ا مزدوجً ا فوق مفتاح التشغيل
الستخدام الصوت لبدء اإلجراءات .يمكنك فتح تطبيق ،أو إرسال رسالة ،أو تشغيل أغنية،
أو أكثر.

كيفية االستخدام:
افتح لوحة اإليماءات وارسم حر ًفا بإصبعك .ستظهر قائمة بالتطبيقات واإلجراءات السريعة
بنا ًء على الحرف الذي ترسمه .انقر فوق اإلجراء لتشغيله.
مثال :ارسم حرف " "Sعلى لوحة اإليماءات للوصول بسرعة إلى ""Start Workout
(بدء التدريب) لحدث لياقة أو تشغيل "( "Summer Playlistقائمة التشغيل الصيفية).
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التنقل بسيط
تنقل بسرعة عبر هاتف  Palmالخاص بك باستخدام زر اللمس

التعرف على األوجه
استخدم خاصية التعرف على األوجه إللغاء قفل هاتف  Palmمن خالل مظهرك الفريد.

يحتوي هاتف  Palmالخاص بك على زر لمس موجود أسفل الشاشة للتنقل بسرعة عبر
الجهاز .للتنقل:

النقر الفردي :الرجوع
النقر المزدوج :االنتقال إلى الصفحة الرئيسة
ضغطة طويلة :فتح مبدل المهام
يحتوي هاتف  Palmالخاص بك أيضًا على شريط تنقل افتراضي للتنقل بين جهازك
للعودة إلى الخلف ،والصفحة الرئيسة ومبدل المهام .لزيادة مساحة الشاشة إلى الحد
األقصى ،يمكنك تكوين الشريط على وضع اإلخفاء التلقائي:
1 .1انتقل إلى اإلعدادات > الميزات المتقدمة > التنقل
2 .2تشغيل المفتاح على "( "Auto-hide Navigation Barاإلخفاء التلقائي
لشريط التنقل)

إللغاء قفل جهازك بسهولة أثناء التنقل ،يمكنك إعداد ميزة التعرف على األوجه كآلية إللغاء
القفل للحفاظ على أمان جهازك .اتبع الخطوات الموجودة في معالج اإلعداد ،أو قم بتكوينه
الح ًقا من خالل الخطوات التالية:

إضافة وجه
إلضافة وجهك إلى خاصية التعرف على األوجه:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق التعرف على األوجه .إذا قمت مسب ًقا بإعداد قفل أمان الجهاز،
فسيُطلب منك إدخال رمز  PINأو النمط الخاص بك.
3 .3انقر فوق إضافة بيانات الوجه واتبع التعليمات لتسجيل وجهك.

ال تقلق ،يمكنك دائمًا التمرير ألعلى من أسفل الشاشة الستخدام شريط التنقل بسرعة!
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إزالة وجه
يمكنك دائمًا إزالة بيانات وجهك .إلزالة وجهك من خاصية التعرف على األوجه:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق التعرف على األوجه وأدخل رمز  PINأو النمط الخاص بك.
3 .3انقر فوق إزالة بيانات الوجه واتبع التعليمات إلزالة وجهك.

إعدادات خاصية التعرف على األوجه
تعرف على كيفية استخدام خاصية التعرف على الوجوه.
1 .1من الشاشة الرئيسة ،قم بالتمرير ألسفل وانقر فوق اإلعدادات.
2 .2انقر فوق التعرف على األوجه وأدخل رمز  PINأو النمط الخاص بك.
إلغاء القفل باستخدام الوجه ::تشغيل/إيقاف تشغيل خاصية التعرف على األوجه.
إلغاء القفل باستخدام الوجه عند تشغيل الشاشة :استخدم خاصية التعرف على األوجه إللغاء
قفل هاتف  Palmعند تشغيل الشاشة.
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لوحة مفاتيح Fleksy

تشغيل سريع

استخدام اإليماءات للكتابة بسرعة وسهولة

هل تريد الوصول السريع إلى البحث الصوتي؟ ما عليك سوى النقر نقرً ا مزدوجً ا على زر
التشغيل لبدء البحث الصوتي سريعًا .إذا كنت ترغب في إعادة تعيين هذا اإلجراء لتشغيل
الكاميرا أو التحكم في مستوى الصوت ،فيمكنك القيام بذلك في اإلعدادات .لإلدارة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الميزات المتقدمة > التشغيل السريع.
3 .3انقر فوق أحد الخيارات التالية لتمكينه:
		 البحث الصوتي :اضغط على زر التشغيل مرتين لتشغيل مساعد
.Google
		 فتح الكاميرا :اضغط على زر التشغيل مرتين لتشغيل الكاميرا.
		 إعداد مستوى الصوت :اضغط على زر التشغيل مرتين لالنتقال
للتحكم في شريط مستوى الصوت.

عند الكتابة...
التمرير لليمين :مرر لليمين إلضافة مسافة .مرر مرتين إلضافة عالمة
ترقيم.
التمرير لليسار :سيؤدي التمرير لليسار إلى حذف الكلمة األخيرة التي كتبتها
سريعًا .استخدم مسافة للخلف لحذف األحرف.
التمرير ألسفل :بعد كتابة كلمة ،مرر ألسفل للتنقل بسرعة بين الكلمات
البديلة .إذا كنت ترغب في العودة إلى الهجاء األصلي ،فمرر ألعلى!
التمرير ألعلى :سوف تعمل لوحة مفاتيح  Fleksyعلى التصحيح التلقائي
للكلمات أثناء الكتابة .مرر ألسفل للتنقل بسرعة بين الكلمات البديلة .إذا كنت
ترغب في العودة إلى الهجاء األصلي ،فمرر ألعلى.
ضغطة طويلة :أثناء الكتابة ،اضغط مطوالً لرؤية األرقام والرموز بسرعة.
اسحب إصبعك إلى الرمز الذي ترغب في إدخاله ثم حرره.
الكتابة الصوتية :انقر فوق الميكروفون
لوظائف تحويل الصوت إلى نص.

وتحدث لالستخدام السريع

للحصول على برنامج تعليمي أكثر تفصيالً حول كيفية استخدام لوحة المفاتيح ،Fleksy
ش ّغل التطبيق وانتقل إلى القائمة > البرنامج التعليمي.
يتم تشغيل لوحة مفاتيح الجهاز بواسطة:
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بدء االستخدام
شحن البطارية
يشتمل هاتف  Palmالخاص بك على شاحن بطارية بكابل  USBمن النوع .C
لشحن البطارية:
1 .1قم بتوصيل رأس الشحن بكابل .USB
2 .2قم بتوصيل رأس الشحن في أي منفذ تيار قياسي.
3 .3أدخل كابل  USBمن النوع  Cفي منفذ الشحن الموجود أسفل هاتف .Palm
ملحوظة :نوصيك بترك الجهاز متصل بالتيار الكهربائي أثناء إعداد جهازك ،وتنزيل
التطبيقات وتحديثها ،وأثناء انتظار مزامنة جهات االتصال والصور والرسائل .يمكنك
استخدام الهاتف أثناء الشحن.

تشغيل هاتف  Palmالخاص بك
يوجد زر واحد على جانب هاتف  .Palmاضغط مع االستمرار على الزر حتى يتم تشغيل
الشاشة.

اكتمال معالج اإلعداد
عند تشغيل جهاز  Palmالخاص بك ألول مرة ،سيرشدك معالج اإلعداد عبر اإلعداد
األولي للتكوين األساسي.

تنزيل تطبيقاتك المفضلة
تأكد من تنزيل جميع تطبيقاتك الموسيقية ،والخاصة باللياقة ،واإلنتاجية ،واالجتماعية،
ونمط الحياة! استمتع بماليين تطبيقات وموسيقى ™ Androidالحديثة وما هو أكثر من
ذلك من خالل تطبيق .Google Play

تلميحات توفير طاقة البطارية
تشغيل خاصية  .Life Modeيتيح ذلك لجهازك استخدام الحد األدنى
من البطارية في حالة عدم استخدامك له.
قم بتشغيل وضع توفير الطاقة.
اضبط سطوع الشاشة للحفاظ على الطاقة.
قم بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية للبيانات في قائمة إعدادات
“المستخدمون والحسابات” في صفحة .43
إيقاف تشغيل التعرف على األوجه
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اطلع على جهاز  Palmالخاص بك
تعرّ ف على الميزات الرئيسية لجهاز Palm

لوحة اإلشعارات
يمكن الدخول إلى لوحة اإلشعارات من أي شاشة .للدخول:
1 .1اسحب شريط الحالة ألسفل لعرض لوحة اإلشعارات.
2 .2اسحب القائمة ألسفل لعرض تفاصيل اإلشعارات.
اضغط على اإلشعار لفتحه.

اإلعدادات السريعة
تتيح لك اإلعدادات السريعة الدخول إلى بعض وظائف الجهاز بشكل أسرع من استخدام
قائمة اإلعدادات .للدخول:
1 .1اعرض لوحة اإلشعارات من خالل سحب شريط الحالة ألسفل.
2 .2اسحب الشاشة ألسفل مرة ثانية لعرض اإلعدادات السريعة.
انقر فوق اإلعداد للتبديل بين التشغيل/إيقاف التشغيل.
اضغط مع االستمرار على اإلعداد لالنتقال إلى عرض المزيد من اإلعدادات ذات الصلة
في قائمة اإلعدادات الرئيسية.
3 .3اسحب الشاشة ألعلى إلغالق اإلعدادات السريعة.

اسحب اإلشعار لليسار أو اليمين لمسحه.
لمسح جميع اإلشعارات ،انقر فوق مسح

أسفل اإلشعارات.

3 .3اسحب لوحة اإلشعارات ألعلى أو اضغط على زر اللمس للعودة إلى الشاشة
السابقة.
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شاشة القفل

خلفيات الشاشة

قفل جهازك :اضغط على زر التشغيل لقفل الجهاز.
إلغاء قفل جهازك :اضغط على زر التشغيل ثم حرّ ك إصبعك ألعلى على الشاشة.

اختر صورة شخصية أو صورة مُحمّلة مسب ًقا لتعيينها كخلفية لشاشة القفل الخاصة بك.
للوصول إلى إعدادات الخلفية:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2اضغط على الشاشة > الخلفية.
3 .3اختر من خلفيات متحركة أو الصور أو الخلفية.
4 .4اضغط على تعيين خلفية شاشة القفل.

يمكنك حماية هاتف  Palmالخاص بك باستخدام
شاشة القفل
يمكنك من خالل شاشة قفل الجهاز الدخول سريعًا إلى ما يلي:
الكاميرا :فتح الكاميرا من شاشة القفل.
الرسائل :فتح الرسائل من شاشة القفل.
لوحة اإليماءات :اسحب ألعلى من زر الشاشة للدخول إلى لوحة اإليماءات.
رسالة شاشة القفل :أدخل رسالة للظهور على شاشة القفل .يمكنك تغييرها من قائمة
اإلعدادات.

عناصر واجهة المستخدم

مكالمة طوارئ
إجراء مكالمة طوارئ من شاشة القفل
يمكنك إجراء مكالمة طوارئ حتى إذا كان الجهاز مقفالً ،مما يسمح ألي شخص باستخدام
جهازك لطلب المساعدة في حالة الطوارئ .إلجراء مكالمة طوارئ من شاشة القفل:
1 .1اسحب الشاشة ألعلى لعرض ميزة مكالمة الطوارئ.
2 .2اضغط على مكالمة طوارئ لفتح لوحة الطلب.
3 .3اطلب رقم الطوارئ ( 911في أمريكا الشمالية) واضغط على اتصال

.

يمكنك إضافة عناصر واجهة المستخدم — ملحقات التطبيق التي تعمل على لوحة عنصر
واجهة المستخدم .للوصول إلى عناصر واجهة المستخدم الخاصة بك ،اسحب الشاشة
الرئيسية لليسار.
إلضافة عنصر واجهة مستخدم إلى جهاز :Palm
1 .1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2 .2اسحب الشاشة لليسار وقم بتشغيل عناصر واجهة المستخدم.
3 .3اضغط على إضافة عنصر واجهة مستخدم.
4 .4اسحب عنصر واجهة مستخدم لموضع مفتوح على لوحة عنصر واجهة
المستخدم ،وحرره.
5 .5اضغط على زر اللمس إليقاف اإلدارة.
إلزالة عنصر واجهة مستخدم:
1 .1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2 .2اسحب الشاشة لليسار إلظهار لوحة عناصر واجهة المستخدم.
3 .3المس عنصر واجهة مستخدم مع االستمرار لتنشيطه.
4 .4اسحب إلى " "Xللحذف.
5 .5اضغط على زر اللمس إليقاف اإلدارة.
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إضافة حساب Google

إضافة حساب بريد إلكتروني

استخدم حساب  Googleالخاص بك للوصول إلى جميع ميزات نظام .Android
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق المستخدمون والحسابات > إضافة حساب > .Google
3 .3أدخل بيانات االعتماد الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حسابك.

بالنسبة إلى عناوين البريد اإللكتروني التي تعمل مع تطبيق :Gmail
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق المستخدمون والحسابات > إضافة حساب > .Exchange
3 .3أدخل بيانات االعتماد الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حساب البريد
اإللكتروني الخاص بك.
بالنسبة إلى أي حسابات بريد إلكتروني ال تعمل مع تطبيق  ،Gmailانتقل إلى متجر
 Google Playوقم بتنزيل تطبيق بريد إلكتروني آخر.
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شريط الحالة

خيارات القائمة

يبقى شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة ليوفر عناصر الجهاز األساسية ومعلوماته.

استخدم خيارات األمر هذه التي شاركتها جميع التطبيقات لتحقيق االستفادة الكاملة من
ميزات جهازك.

رموز الحالة:
البطارية ممتلئة

القائمة :اضغط لسحب قائمة الخيارات المتاحة للتطبيق.

البطارية منخفضة

المزيد من الخيارات :اضغط لعرض المزيد من خيارات القائمة لتطبيق ما.

شحن البطارية

مشاركة :اضغط لمشاركة عنصر ما في تطبيق آخر.

وضع التجاهل

تعديل :اضغط لتعديل العنصر (العناصر) الموجودة على الشاشة.

 4G LTEنشط
قوة اإلشارة

حذف :اضغط لحذف العناصر التي حددتها على الشاشة.
تشغيل/إيقاف تشغيل :اضغط لتشغيل أحد اإلعدادات أو إيقاف تشغيله.

الشبكة غير متاحة
شبكة  Wi-Fiنشطة
خدمات الموقع نشطة
مكالمة فائتة
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التطبيقات
يمكنك الوصول إلى التطبيقات وترتيبها على الشاشة الرئيسية ودرج التطبيقات .ثم بتنظيم
التطبيقات وإعداد االختصارات .تعرّ ف على التطبيقات التي تأتي مُحمّلة مسب ًقا على جهاز
 Palmالخاص بك.
الدخول إلى التطبيقات
يمكن الدخول إلى التطبيقات على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
1 .1ابحث عن تطبيق على الشاشة الرئيسية ،أو اسحب ألعلى لعرض درج
التطبيقات.
2 .2اضغط على اختصار التطبيق لتشغيل التطبيق.
للعودة إلى الشاشة الرئيسية ،انقر نقرً ا مزدوجً ا على زر اللمس.

تنظيم التطبيقات
تغيير موضع اختصارات التطبيقات على الشاشة الرئيسية وشاشة التطبيق
1 .1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2 .2اضغط مع االستمرار على التطبيق لتنشيطه ،ثم اسحب إلعادة ترتيب موقع
اختصار التطبيق .يمكنك سحبها من درج التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية
والعكس بالعكس.
3 .3عند االنتهاء ،اضغط للرجوع أو "خروج" إللغاء وضع اإلدارة.

مجلدات التطبيقات
استخدم المجلدات لتنظيم اختصارات التطبيقات على الشاشة الرئيسية أو في درج
التطبيقات.

إلنشاء مجلد:
.1
.2
.3
.4

1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2اسحب اختصار التطبيق أعلى اختصار تطبيق آخر مع االستمرار حتى يتم
تنشيطه.
3أدرج اختصار التطبيق إلنشاء مجلد التطبيق.
4اضغط على زر اللمس إلغالق المجلد.

قم بتسمية المجلد :اضغط على بال اسم وأدخل اسم المجلد.

إضافة اختصارات التطبيقات لمجلد:
1 .1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2 .2اسحب اختصارات التطبيقات التي تريدها داخل المجلد.
3 .3اضغط على خروج) على الشاشة الرئيسية إليقاف اإلدارة.

إزالة اختصارات التطبيقات من مجلد:
.1
.2
.3
.4

1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2اضغط على المجلد الذي تريد إزالة اختصارات التطبيقات منه.
3اسحب اختصار التطبيق ألعلى حتى تظهر الشاشة الرئيسية ،ثم أدرجه في
الموقع المطلوب.
4اضغط على خروج) على الشاشة الرئيسية إليقاف اإلدارة.
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إزالة مجلد
.1
.2
.3
.4

1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل واضغط على إدارة.
2اضغط على مجلد.
3اسحب اختصارات التطبيقات خارج المجلد حتى تتم إزالة المجلد.
4اضغط على خروج على الشاشة الرئيسية إليقاف اإلدارة.
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كاميرا

تسجيل مقاطع الفيديو
التقط مقاطع الفيديو باستخدام جهاز  Palmالخاص بك.

التقاط الصور

1 .1على الشاشة الرئيسية ،اضغط على كاميرا

التقاط الصور باستخدام جهاز  Palmالخاص بك.
1 .1على الشاشة الرئيسية ،اضغط على الكاميرا

.

2 .2انظر إلى الشاشة لتوجيه الكاميرا .تتوفر الخيارات التالية لك:
التركيز :اضغط على الشاشة.
وضع الفيديو :اسحب الشاشة لليسار للتبديل إلى وضع الفيديو.
تبديل الكاميرا :اضغط على تبديل

للتبديل بين الكاميرا األمامية والكاميرا الخلفية.

فالش :اضغط على فالش
تشغيله.
 :HDRاضغط على  HDRفي الجزء العلوي من الشاشة لتشغيل  HDRأو إيقاف
تشغيله.

في الجزء العلوي من الشاشة لتشغيل الفالش أو إيقاف

فالتر :اضغط على فلتر

في الجزء العلوي من الشاشة الختيار فلتر.

اإلعدادات :اضغط على قائمة
اضغط على التقاط
سريعة.

في الجزء اإلعدادات لتغيير إعدادات الكاميرا.

.

2 .2اسحب الشاشة لليسار أو اضغط على قائمة
3 .3اضغط على تسجيل

لبدء تسجيل فيديو.

إليقاف التسجيل مؤق ًتا ،اضغط على إيقاف مؤقت
لمتابعة التسجيل ،اضغط على استئناف
4 .4اضغط على إيقاف

وحدد فيديو.

.

.

عندما تنتهي من التسجيل.

أوضاع االلتقاط
االختيار من بين أوضاع االلتقاط المتعددة التي يوفرها تطبيق الكاميرا.
1 .1على الشاشة الرئيسية ،اضغط على كاميرا
2 .2اضغط على القائمة

.

لعرض أوضاع االلتقاط المتاحة.

اللتقاط صورة .اضغط مع االستمرار على التقاط اللتقاط صور
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الكاميرا الخلفية
صورة :التقاط صورة
فيديو :التقاط فيديو
يدوي :تعيين حساسية  ،ISOوقيمة التعرض الضوئي ،وتوازن األبيض ،والسطوع،
والتركيز يدويًا.
بانوراما :إنشاء صورة بانورامية عريضة.
تجميع فوري للصور :إنشاء تجميع سريع للصور .صوّ ر صورتين وهذا الوضع سيضعهما
معًا في صورة واحدة من أجلك.
متعقب الضوء :يتيح لك ضوء االلتقاط ،وحركة االلتقاط وضوء السحب التقاط صور فنية
للضوء والمياه واألشخاص أثناء الحركة
الجمال :أضف تأثير الرش لجعل الجلد أملسًا.

الكاميرا األمامية
صورة :التقط صورة ذاتية وقم بتطبيق التأثرات عليها ،مثل الفالتر وتأثير الرش.
فيديو :التقط فيديو وقم بتطبيق الفالتر من الكاميرا األمامية المواجهة.
تجميع فوري للصور :التقط صورتين من الكاميرا األمامية المواجهة وقم بوضعهما معًا
فورً ا لتجميع الصور.
الجمال :أضف تأثير الرش لجعل الجلد أملسًا.

إعدادات الكاميرا
قم تكوين إعدادات الكاميرا لجهاز  Palmالخاص بك.
1 .1على الشاشة الرئيسية ،اضغط على الكاميرا
2 .2اضغط على القائمة

.
 .تتوفر الخيارات التالية:

> اإلعدادات

الحجم :قم بتعيين دقة صورك .يتطلب المزيد من الذاكرة لصور تتميز
بدقة أعلى.
جودة الفيديو :قم بتعيين جودة الفيديو لتصل إلى  .1080pيتطلب
المزيد من الذاكرة لمقاطع الفيديو ذات الجودة األعلى.
تثبيت الفيديو ( :)EISاجعل التركيز في وضع االستعداد أثناء تحريك
الكاميرا.
الشبكة :قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الشبكة  3x3لترتيب الموضوع على
الصورة.
ذاكرة تخزين الوسائط :تعرض هذه الذاكرة مكان تخزين الصور
ومقاطع الفيديو الخاصة بك.
حفظ معلومات الموقع :حفظ معلومات الموقع الذي أخذت منه الصورة.
صوت المغالق :تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الغالق عندما يتم التقاط
صورة.
إعادة تعيين اإلعدادات :يمكنك استعادة إعدادات الكاميرا إلى قيم
المصنع االفتراضية.

الوصول إلى الصور
يتم تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة الخاصة بك الملتقطة بجهاز
 Palmفي صور  .Google Photosللوصول إلى الصور:
1 .1على الشاشة الرئيسية ،مرر إلى أسفل للوصول إلى التطبيقات.
2 .2اضغط على Google Photos

.
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لقطات الشاشة
التقط صورة بسرعة من شاشتك .سيتم إنشاء ألبوم لقطات الشاشة تلقائيًا في صور
 Google Photosبعد التقاطك ألول لقطة شاشة .للتقاط لقطة شاشة:
1 .1اسحب إصبعك ألسفل من شريط الحالة من أي شاشة لعرض لوحة
اإلشعارات ،ثم اسحب الشاشة ألسفل مرة أخرى لعرض اإلعدادات السريعة.
2 .2اضغط على لقطة شاشة.
لعرض الصورة ،اسحب شريط الحالة ألسفل واضغط على إشعار لقطة الشاشة .أيضًا
يمكنك مشاركة لقطة الشاشة من لوحة اإلشعارات أو حذفها.
للوصول إلى لقطات الشاشة المحفوظة:
1 .1على الشاشة الرئيسية ،اضغط على Google Photos

.

في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.
1 .1اضغط على القائمة
1 .1اضغط على مجلدات الجهاز > لقطات الشاشة.
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الساعة

تجاهل أو غفوة المنبه

يقدم تطبيق الساعة التوقيتات ،والتنبيهات ،والموقت ،وساعة اإليقاف .إلدارة هذه الميزات:
على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
1 .1اضغط على الساعة
2 .2اضغط على عالمة تبويب الستخدام إحدى الميزات التالية:

المنبه

تمكين تنبيه وتعطيله
لتشغيل/إيقاف تشغيل التنبيه:

تعيين التنبيهات ،وتعيين وقت وكيفية انطالقهم .لتعيين التنبيه:
1 .1اضغط على الساعة

على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.

2 .2اضغط على إضافة منبه
.
3 .3حدد وقت التنبيه واضغط على موافق.
ً
حديثا واضغط على هذه الخيارات للتكوين:
4 .4انتقل إلى المنبه الذي تم إنشاؤه
تكرار :اختر أيام األسبوع لتكرار المنبه فيها.
صوت التنبيه

عندما ينطلق المنبه في وقته المحدد ،ستظهر خيارات متعددة على الشاشة.
1 .1إليقاف تشغيل التنبيه ،انقرفوق ‘استبعاد’ في إشعارات التنبيه
2 .2إلرجاء التنبيه ،انقر فوق ‘غفوة’ في إشعارات التنبيه

 :اختر صو ًتا لتشغيله للمنبه.

اهتزاز :اختر للسماح باالهتزاز أثناء التنبيه.

على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.

1 .1اضغط على الساعة
2 .2انقر فوق التنبيه.
3 .3انقر فوق المفتاح الموجود بجوار التنبيه لتشغيله  /إيقاف تشغيله.

حذف تنبيه
لحذف تنبيه:
على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
1 .1انقر فوق الساعة
2 .2انقر فوق التنبيه ،ثم انقر فوق التنبيه الذي ترغب في حذفه.
3 .3انقر فوق حذف.

التصنيف :أدخل اسمًا للمنبه.
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الساعة

ساعة اإليقاف

تعرض عالمة تبويب الساعة الوقت الحالي في منطقتك الزمنية المحددة .يمكنك أيضًا
عرض الوقت للمدن حول العالم.

استخدم ساعة اإليقاف لتوقيت األحداث وصوالً إلى مائة من الثانية .للوصول إلى ساعة
اإليقاف:

.1
.2
.3
.4

1اضغط على الساعة
2انقر فوق الساعة.
3إلضافة الوقت من مدينة أخرى في العالم ،انقر فوق أيقونة الكرة األرضية
في األسفل.
4حدد مدينة ما وانقر فوق رجوع.
على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.

المؤقت

عندما تنتهي من ذلك ،شارك وقتك على تطبيقات أخرى من خالل النقر فوق مشاركة.

الستخدام الموقت:
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1انقر فوق الساعة
على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات
2انقر فوق ساعة اإليقاف.
3انقر فوق ابدأ لبدء التوقيت.
4انقر فوق لفة كاملة لقياس أوقات اللف.
5انقر فوق إيقاف مؤقت إلنهاء التوقيت.
6انقر فوق تشغيل لمتابعة التوقيت بعد إيقاف ساعة اإليقاف.
7انقر فوق إعادة الضبط إلعاده ضبط ساعة اإليقاف.

على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.

1انقر فوق الساعة
2انقر فوق الموقت.
3استخدم لوحة المفاتيح لتعيين المدة الزمنية للموقت.
4انقر فوق ابدأ لبدء الموقت.

انقر فوق إيقاف مؤقت إليقاف الموقت بشكل مؤقت .انقر فوق تشغيل الستئناف الموقت.
انقر فوق حذف إليقاف الموقت وإعادة ضبطه.
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جهات االتصال

لربط جهة اتصال أو إلغاء ربطها

قم بإدارة جهازك وجهات االتصال الخاصة بالحساب .لديك القدرة على مزامنة جهات
االتصال مع حساب  .Googleلمعرفة المزيد ،راجع "إضافة حساب" في الصفحة .43

إضافة جهة اتصال

1 .1انقر فوق جهات االتصال
2 .2انقر فوق جهة اتصال.
3 .3انقر فوق المزيد من الخيارات

إضافة جهة اتصال جديدة:

على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
 ،ثم انقر فوق ربط.

4 .4انقر فوق جهة االتصال األخرى التي تريد ربطها بجهة االتصال هذه.

على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
1 .1انقر فوق جهات االتصال
2 .2انقر فوق إضافة ( ،)+ثم انقر فوق الحقول التالية إلدخال المعلومات:
انقر فوق صورة جهة االتصال في الجزء العلوي لتعيين صورة.
أدخل معلومات جهة االتصال األساسية مثل االسم ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني .نقترح
عند إضافة أرقام هواتف إلى قائمة جهات االتصال ،أن ُتضيف رمز المنطقة  7 +أرقام.
انقر فوق المزيد من الحقول إلدخال معلومات جهة اتصال أكثر تفصيالً.
3 .3انقر فوق حفظ

اربط جهات اتصال متعددة بجهة اتصال واحدة إذا كان لديك أكثر من إدخال لنفس جهة
االتصال .لربط جهة اتصال:

في الزاوية اليمنى العليا للحفظ.

تعديل جهة اتصال

إللغاء ربط جهات اتصال:
1 .1انقر فوق جهات االتصال
التطبيقات.
2 .2انقر فوق جهة اتصال مرتبطة.
3 .3انقر فوق المزيد من الخيارات
4 .4انقر فوق إلغاء ربط وتأكيد.

الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج

> لعرض جهات االتصال المرتبطة.

تعديل جهات االتصال عن طريق إضافة المعلومات المخزنة في جهة اتصال أو إزالتها أو
تغييرها .لتعديل جهة اتصال:
1 .1انقر فوق جهات االتصال
الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج
التطبيقات.
2 .2انقر فوق جهة اتصال.
في الجزء العلوي من الشاشة.
3 .3انقر فوق تعديل
4 .4انقر فوق أي حقل لتغيير معلومات جهة االتصال.
5 .5انقر فوق حفظ
في الزاوية اليمنى العليا للحفظ.
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المفضالت

حذف جهة اتصال

حدد جهات االتصال كمفضلة للوصول بشكل أسرع في جهات االتصال والتطبيقات
األخرى .يتم عرض المفضلة في أعلى قائمة جهات االتصال .إلضافة مفضلة:

لحذف جهات االتصال:

1 .1انقر فوق جهات االتصال
التطبيقات.
2 .2انقر فوق جهة اتصال.
3 .3انقر فوق المفضلة

الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج

1 .1انقر فوق جهات االتصال
التطبيقات.
2 .2انقر فوق حذف

لجعل جهة اتصال جهة مفضلة.

إلزالة جهة اتصال من المفضلة ،افتح جهة االتصال ثم انقر فوق المفضلة

مجد ًدا.

مشاركة جهة اتصال

.

3 .3حدد جهات االتصال التي ترغب في حذفها ،ثم انقر فوق موافق في الجزء
السفلي من الشاشة.

إعدادات جهات االتصال
اضبط اإلعدادات الستخدام تطبيق جهات االتصال .إلدارة إعدادات جهات االتصال:

مشاركة جهة اتصال من خالل التطبيقات المختلفة .لمشاركة جهة اتصال:
1 .1انقر فوق جهات االتصال
على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.
2 .2انقر فوق جهة االتصال التي ترغب في مشاركتها.
3 .3انقر فوق المزيد من الخيارات

الموجودة على الشاشة الرئيسية أو درج

1 .1انقر فوق جهات االتصال

على الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات.

2 .2انقر فوق القائمة
في الزاوية اليسرى العليا من التطبيق.
3 .3انقر فوق إعدادات لعرض إعدادات تطبيق جهات االتصال وتعديلها.

 ،ثم انقر فوق مشاركة.

4 .4اختر التطبيق الذي ترغب في مشاركة جهة االتصال من خالله.
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رفض مكالمة

الهاتف

أثناء رنين الجهاز ،يمكنك رفض مكالمة من خالل النقر فوق رفض
المكالمة الواردة.

إجراء مكالمة

مستوى صوت المكالمة

إلجراء مكالمة باستخدام تطبيق الهاتف.
1 .1انقر فوق الهاتف

اسحب شريط الحالة ألسفل للكشف عن لوحة اإلشعارات ،ثم اسحب الشاشة ألسفل مجد ًدا
للكشف عن اإلعدادات السريعة .اسحب شريط تمرير مستوى الصوت لضبط مستوى
صوت المكالمة.

على الشاشة الرئيسية.

2 .2يمكنك إجراء مكالمة بالطرق التالية:
لوحة الطلب

 :انقر فوق

لطلب رقم لالتصال به.

المفضلة :انقر فوق عالمة تبويب المفضلة
لالتصال.
األخيرة :انقر فوق عالمة التبويب األخيرة

على شاشة

 ،ثم انقر فوق إحدى الجهات المفضلة

السماعة ،أو البلوتوث ،أو الهاتف

ثم انقر فوق الرقم األخير لالتصال.

استخدم سماعات جهازك أو سماعة رأس بلوتوث لسماع المكالمات.

جهات االتصال :انقر فوق عالمة تبويب جهات االتصال

 ،ثم انقر فوق جهة اتصال

للتبديل بين السماعة والبلوتوث والهاتف ،انقر فوق السماعة

أو البلوتوث

.

لالتصال .يمكنك البحث عن جهة اتصال باستخدام شريط البحث أو التمرير خالل قائمة
جهات االتصال للعثور على جهة اتصال.

الرد على مكالمة
يتم عرض رقم هاتف المتصل واسمه (إذا كانت جهة اتصال محفوظة) على الشاشة عند
تلقي مكالمة.
للرد على مكالمة ،انقر فوق رد

على شاشة المكالمة الواردة.

إنهاء مكالمة
إلنهاء مكالمة ،انقر فوق إنهاء

على شاشة االتصال.
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تعدد المهام

المكالمات األخيرة

أثناء المكالمة ،انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق زر اللمس للوصول إلى الشاشة الرئيسية ،حيث
يمكنك فتح تطبيق آخر.
العودة :قم بالوصول إلى لوحة اإلشعارات عن طريق سحب شريط الحالة ألسفل ،ثم انقر
فوق إشعار المكالمة.
إنهاء المكالمة :إذا كنت خارج شاشة االتصال النشطة ،فقم بإنهاء المكالمة عن طريق
سحب شريط الحالة لألسفل والنقر على “إنهاء المكالمة” “ ”Hang Upعلى لوحة
اإلشعارات.

تعرض المكالمات األخيرة مكالماتك األخيرة التي أجريتها واستقبلتها والتي لم يرد عليها.
للدخول:

2 .2انقر فوق عالمة التبويب األخيرة
لعرض المكالمات.
3 .3محفوظات المكالمة :يمكن العثور على قائمة مكالمات أطول عن طريق النقر
فوق الهاتف

المكالمات الجماعية
يمكنك إجراء عدة مكالمات مرة واحدة وإجراء مكالمات جماعية معًا إذا سمحت خطة
الشبكة لديك بذلك .إلنشاء مكالمة جماعية:
1 .1اتصل بشخص ما من خالل تطبيق الهاتف.
2 .2على شاشة االتصال النشطة ،انقر فوق إضافة مكالمة إلجراء مكالمة ثانية.
3 .3أدخل الرقم الجديد وانقر فوق اتصال

1 .1انقر فوق الهاتف

 .بمجرد الرد على المكالمة:

انقر فوق زر التبديل لتبديل المكالمات.
انقر فوق دمج إلنشاء مكالمة جماعية.
انقر فوق إدارة المكالمة الجماعية إلضافة المزيد من األشخاص إلى المكالمة الجماعية.

على الشاشة الرئيسية.

> المزيد من الخيارات

> محفوظات المكالمة.

حفظ جهة اتصال من مكالمة أخيرة
استخدم معلومات المكالمة األخيرة إلنشاء جهة اتصال أو تحديث قائمة جهات االتصال.
1 .1انقر فوق الهاتف

على الشاشة الرئيسية.

األخيرة.
2 .2انقر فوق عالمة التبويب
3 .3اضغط على المكالمة التي تحتوي على المعلومات التي ترغب في حفظها في
قائمة جهات االتصال.
4 .4انقر فوق إنشاء جهة اتصال جديدة.
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إعدادات الهاتف

إجراء مكالمة طوارئ

إدارة اإلعدادات لتطبيق الهاتف.

يمكنك االتصال برقم الطوارئ في منطقتك ،حتى لو لم تقم بتنشيط جهاز  .Palmإلجراء
مكالمة طوارئ

1 .1انقر فوق الهاتف

على الشاشة الرئيسية.

2 .2انقر فوق المزيد من الخيارات
3 .3انقر فوق إعداد إلجراء الضبط.

> اإلعدادات.

1 .1انقر فوق الهاتف

على الشاشة الرئيسية.

2 .2اطلب رقم الطوارئ ( 911في أمريكا الشمالية) وانقر فوق اتصال

.
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اإلعدادات
إدارة اتصاالت وإعدادات جهاز .Palm
هناك عدة طرق للوصول إلى اإلعدادات على جهاز  .Palmللوصول إلى اإلعدادات:
1 .1من أي شاشة ،اسحب شريط الحالة ألسفل إلظهار اإلعدادات السريعة للجهاز.
2 .2انقر فوق أيقونة اإلعدادات في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
أو
انقر فوق إعدادات في أسفل الشاشة الرئيسية.
أو
انقر فوق اختصار تطبيق اإلعدادات في درج التطبيقات.
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الشبكة واإلنترنت
لتهيئة اتصاالت  Wi-Fiوالشبكة.

Wi-Fi
االتصال بشبكة Wi-Fi
.1
.2
.3
.4

1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > .Wi-Fi
3انقر فوق المفتاح لتشغيل  .Wi-Fiسيقوم جهازك بالفحص ً
بحثا عن شبكات
 Wi-Fiفي النطاق.
4انقر فوق شبكة لالتصال بها .إذا كانت شبكة آمنة ،فأدخل كلمة مرور الشبكة.

إضافة شبكة

االتصال بشبكة مخفية

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت >  ،Wi-Fiثم انقر فوق المفتاح لتشغيل .Wi-Fi
3 .3انقر فوق إضافة شبكة أسفل قائمة الشبكات.
4 .4إدخال معلومات شبكة :Wi-Fi
اسم الشبكة :إدخال .SSID
األمان :اختر خيار األمان.
كلمة المرور :إدخال كلمة مرور الشبكة.
الخيارات المتقدمة :إدخال وكيل وإعدادات .IP
5 .5انقر فوق حفظ.

تفضيالت  Wi-Fiالمتقدمة
الدخول إلى إعدادات  Wi-Fiالمتقدمة ،مثل إخطارات الشبكة المفتوحة و Wi-Fi Direct
والمزيد.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت >  ،Wi-Fiثم انقر فوق المفتاح لتشغيل .Wi-Fi
3 .3قم بالتمرير لألسفل وانقر فوق تفضيالت  > Wi-Fiالمتقدمة.

شبكة الهاتف المحمول
قم بتهيئة اتصاالت البيانات وشبكة الهاتف المحمول لجهاز .Palm
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > شبكة الهاتف المحمول .يتم إدراج اإلعدادات
التالية:
بيانات الهاتف المحمول :انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوصول إلى البيانات.
التجوال :انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوصول إلى البيانات عند التجوال.
استخدام البيانات :يتم إدراج استخدامك الشهري الحالي للبيانات هنا.
متقدم :انقر فوق متقدم للوصول إلى المزيد من إعدادات شبكة الهاتف
المحمول.
نوع الشبكة المفضلة :.اختر نوع شبكة مفضلة للهاتف المحمول .يوصى
بشبكة .LTE
تحديد الشبكة تلقائ ًيا :يمكن لجهاز  Palmتحديد شبكة لالتصال بها تلقائيًا.
انقر للتشغيل/إيقاف التشغيل.
الشبكة :الشبكة الالسلكية
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استخدام البيانات
قم بإدارة إعدادات استخدام البيانات.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > استخدام البيانات .يتم عرض استخدام بيانات
هاتفك المحمول في األعلى.

دورة الدفع :ضبط يوم إعادة تعيين دورة الدفع.
تعيين تحذير البيانات :تشغيل/إيقاف تشغيل تحذير البيانات .ستتلقى تحذيرً ا عند استخدام
كمية محددة من بيانات الهاتف المحمول.
تحذير البيانات :تعيين كمية استخدام البيانات لتحذير البيانات.
تعيين حد البيانات :تشغيل/إيقاف تشغيل حد البيانات .سيتم إيقاف تشغيل بيانات الهاتف
المحمول عند بلوغ هذا الحد.
حد البيانات :تعيين كمية استخدام البيانات لحد البيانات.

موفر البيانات

قيود الشبكة

قم بتشغيل موفر البيانات ومنح بعض التطبيقات وصول غير مقيد إلى بيانات الخلفية.

منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام البيانات على شبكات  Wi-Fiالمحددة.

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > استخدام البيانات > موفر البيانات.
3 .3انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل موفر البيانات.
للسماح ببيانات غير مقيدة للتطبيقات المحددة ،انقر فوق بيانات غير مقيدة ،وانقر فوق
المفتاح بجوار كل تطبيق.

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > استخدام البيانات > قيود الشبكة.
3 .3انقر فوق كل شبكة لتعيين حالتها التقييدية.

بيانات الهاتف المحمول
تهيئة إعدادات بيانات الهاتف المحمول .لتشغيل/إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > استخدام البيانات.
3 .3انقر فوق مفتاح بيانات الهاتف المحمول للتشغيل/إيقاف التشغيل.

دورة الدفع وتحذيرات البيانات وحدود البيانات
قم بتعيين يوم إعادة تعيين دورة الدفع باإلضافة إلى تحذيرات وحدود البيانات.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > استخدام البيانات > دورة الدفع.
3 .3انقر فوق التالي لضبط:
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وضع الطائرة
يقوم وضع الطائرة بإيقاف تشغيل جميع اتصاالت الشبكة ،بما في ذلك بيانات الهاتف
المحمول و Wi-Fiو البلوتوث .لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع الطائرة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشبكة واإلنترنت > وضع الطائرة.
3 .3انقر فوق مفتاح وضع الطائرة للتشغيل/إيقاف التشغيل.
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األجهزة المتصلة

إعدادات الجهاز المقترن

إلدارة االتصاالتك باألجهزة األخرى من خالل البلوتوث وكابالت  USBو .Wi-Fi

إدارة إعدادات االتصال بجهاز.
إعادة تسمية الجهاز
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق األجهزة المتصلة > بلوتوث.
3 .3انقر فوق اسم الجهاز.
4 .4قم بإدخال االسم وانقر فوق ( RENAMEإعادة تسمية).

تشغيل/إيقاف تشغيل البلوتوث

قد تكون الخيارات التالية متاحة أو قد ال تكون متاحة لك—بنا ًء على ميزات الجهاز
المقترن .انقر فوق خانة االختيار المجاورة لكل واحدة من هذه للتمكين/للتعطيل.
مشاركة جهات االتصال :استخدم الجهاز المقترن لمشاركة جهات االتصال.
المكالمات الهاتفية :استخدم الجهاز المقترن خالل المكالمات الهاتفية.
الوسائط الصوتية :استخدم الجهاز المقترن عند االستماع إلى الوسائط الصوتية.
الصوت عالي الدقة :AAC :استخدم الجهاز المقترن عند االستماع إلى الملفات الصوتية
عالية الدقة (.)AAC

تقنية Bluetooth
لتوصيل جهاز  Palmبأجهزة أخرى تستخدم تقنية البلوتوث لتبادل المعلومات.

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق األجهزة المتصلة > البلوتوث.
3 .3انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.

إقران جهاز جديد
.1
.2
.3
.4
.5

1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2انقر فوق األجهزة المتصلة > البلوتوث.
3تأكد من تشغيل البلوتوث.
4انقر فوق إقران الجهاز الجديد .سيتم عرض قائمة األجهزة المتاحة لالتصال.
تأكد من تشغيل البلوتوث بالجهاز الذي تريد االتصال به.
5انقر فوق الجهاز واتبع تعليمات اإلقران.

حذف جهاز بلوتوث
يمكن لجهاز  Palmتجاهل اتصاله مع األجهزة المقترنة إلزالته من القائمة.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوقاألجهزة المتصلة > بلوتوث ،ثم انقر فوق المفتاح لتشغيل البلوتوث.
3 .3انقر فوق اإلعدادات
بجوار الجهاز المقترن ،ثم انقر فوق FORGET
(تجاهل) إلزالة الجهاز المقترن.
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التطبيقات

قم بإدارة التطبيقات وإعدادات اإلشعارات.

إعدادات التطبيق
قم بإدارة اإلعدادات للتطبيقات الفردية.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق التطبيقات > عرض جميع التطبيقات.
3 .3انقر فوق التطبيق لعرض إعداداته وتغييرها .قد يتم عرض الخيارات التالية:
إلغاء التثبيت :إلزالة التطبيق من جهازك .ال يمكن إزالة تثبيت التطبيقات المحملة مسب ًقا،
لكن يتم تعطيلها).
تعطيل :تعطيل تطبيق محمل مسب ًقا.
إيقاف إلزامي :اإليقاف اإللزامي إلعادة تشغيل التطبيق الذي ال يعمل بشكل صحيح.
إشعارات التطبيقات :الختيار تفضيالت اإلشعارات للتطبيق.
األذونات :إلدارة أي ميزات الجهاز التي يمكن للتطبيق الوصول لها.
التخزين :لعرض تخزين بيانات التطبيق ،وتنظيف بيانات التطبيق وذاكرة التخزين المؤقت
المحفوظة في الجهاز.
استخدام البيانات :لعرض استخدام بيانات الجوال وضبط إعدادات استخدام بيانات التطبيق.
البطارية :لعرض وإدارة استخدام التطبيق للبطارية.
الفتح افتراض ًيا :تعيين كيف سيتم تشغيل التطبيق من الروابط واإلعدادات االفتراضية
األخرى.

أذونات التطبيق
إلدارة حق وصول التطبيق لميزات الجهاز ،مثل الموقع والكاميرا والميكروفون والمزيد.
للوصول إلى أذونات التطبيق:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق التطبيقات > أذونات التطبيق.
3 .3انقر فوق إحدى الميزات لتمكين/تعطيل التطبيقات الفردية من استخدام الميزة.

تطبيقات افتراضية
لعرض التطبيقات التي تأتي مثبتة مسبقا ً في جهاز  .Palmلعرض وإدارة تلك التطبيقات:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق التطبيقات > إعدادات متقدمة > التطبيقات االفتراضية.
3 .3انقر فوق التطبيق لعرض إعداداته وإدارتها.

العرض فوق التطبيقات األخرى :اسمح للتطبيق بالعرض فوق التطبيقات األخرى التي
تستخدمها.
تفاصيل التطبيق :لعرض المزيد من التفاصيل حول التطبيق في متجر .Google Play
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تنبيهات الطوارئ
الختيار أي تنبيهات الطوارئ التي تريد أن تتلقاها .للدخول إلى تنبيهات الطوارئ:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق التطبيقات > إعدادات متقدمة > تنبيهات الطوارئ.
3 .3انقر فوق كل تنبيه تريد تمكينه/تعطيله.
لتغير نغمة التنبيه ،انقر فوق نغمة التنبيه.
في هذه القائمة لديك أيضًا خيار لتشغيل االهتزاز باإلضافة إلى صوت التنبيهات.
ملحوظة :تتجاوز إعدادات مستوى الصوت الرئيسية (االهتزاز وصامت) إعداد نغمة
الطوارئ.
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اإلخطارات
لعرض وإدارة إعدادات اإلشعارات ،مثل أي التطبيقات بإمكانه إرسال إشعارات ونقاط
اإلشعارات وأصوات اإلشعارات.

إشعارات التطبيقات
إلدارة إعدادات اإلشعارات للتطبيقات الفردية.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق اإلشعارات.
3 .3انقر فوق أحد التطبيقات لتكوين إعدادات اإلشعارات الخاصة به.

أصوات اإلشعارات
اختر صوت اإلشعار االفتراضي لكل التطبيقات التي ترسل إشعارات .لضبط صوت
اإلشعارات:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق اإلشعارات > صوت اإلشعار االفتراضي.
3 .3حدد صو ًتا وانقر فوق موافق.

نقاط اإلشعارات
لديك خيار عرض نقطة صغيرة فوق اختصار التطبيق الذي يوجد به إشعارات غير
مقرؤة .لللتمكين/التعطيل:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق اإلشعارات.
3 .3انقر فوق السماح لنقاط اإلشعارات لتشغيل/إيقاف هذه الميزة.
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البطارية

إعدادات البطارية

لعرض استخدام البطارية وإدارة اإلعدادات.

بمراقبة استخدام طاقة البطارية في جهاز .Palm

نصائح صيانة الطاقة

للوصول إلى إعدادات البطارية:

تشغيل خاصية  .Life Modeيتيح ذلك لجهازك استخدام الحد األدنى
من البطارية في حالة عدم استخدامك له.
اضبط سطوع الشاشة للحفاظ على الطاقة.
قم بإيقاف مزامنة البيانات التلقائية في قائمة إعدادات "المستخدمون
والحسابات" في صفحة .43
تشغيل وضع توفير الطاقة

وضع توفير الطاقة
يقلل وضع توفير الطاقة من سطوع الشاشة ويضبط وقت السكون ويوقف االتصاالت
بالشبكات والبلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي ( .)GPSويقلل أيضًا االهتزازات
وبيانات الخلفية ويوقف مزامنة البيانات التلقائية .لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق البطارية > وضع توفير الطاقة.
3 .3انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.
التشغيل تلقائيًا :انقر لتعيين وضع توفير الطاقة ليتم التشغيل تلقائيًا عندما تكون طاقة
البطارية  %5أو .%20

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق البطارية.
نسبة شحن البطارية :تعرض نسبة شحن بطارية جهازك.
وضع توفير الطاقة :انقر لتشغيل وضع توفير الطاقة .سوف يقلل هذا من
سطوع الشاشة ويقوم بتقييد االتصاالت ببيانات الهاتف والبلوتوث ونظام
تحديد المواقع العالمي ( )GPSوما إلى ذلك.
التطبيقات في الخلفية :حدد التطبيقات التي سيتم تعطيلها من الخلفية عندما ال
تكون قيد االستخدام.
تطبيقات محسنة :لعرض التطبيقات التي تم تحسينها لتمديد الحد األقصى
لعمر البطارية.
عدم التحسين أبدًا :لعرض التطبيقات التي يجب عدم تحسينها أب ًدا من أجل
عمر البطارية.
اإلعدادات المتقدمة ::انقر لعرض اإلعدادات المتقدمة الستخدام البطارية.
شاشة العرض المحيطة :اختر ما إذا كنت تريد تنشيط الشاشة عند تلقي
إشعارات أم ال .انقر فوق اإلعداد > الشاشة > شاشة العرض المحيطة >
اإلشعارات الجديدة للتمكين/التعطيل.
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الشاشة
إلدارة إعدادت الشاشة ،مثل السطوع وحجم الخط وشريط التنقل والمزيد.

مستوى السطوع
لتعيين مستوى سطوع الشاشة لقراءة أسهل أو لتوفير البطارية.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشاشة > مستوى السطوع.
3 .3قم بتعيين السطوع يدويًا ،أو انقر فوق تلقائي.

الوضع الليلي
يخفف الوضع الليلي الشاشة العنبرية ليسهل النظر إلىها في الظالم وقد يساعدك على النوم
بسهولة أكثر .لتشغيل الوضع الليلي:

السطوع التكيفي
لتحسين مستوى السطوع للضوء المتاح.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوقالشاشة.
3 .3انقر فوق السطوع الموائم لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة.

خلفية الشاشة
تعيين خلفية لشاشة القفل.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2اضغط على الشاشة > الخلفية.
3 .3اختر من الخلفيات المتحركة والصور والخلفيات.
4 .4انقر فوق صورة وانقر فوق تعيين كخلفية شاشة القفل.

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشاشة > الوضع الليلي > الحالة.
3 .3اسحب شريط تمرير الكثافة لضبط كثافة الوضع الليلي.
لتعيين جدول زمني للوضع الليلي حتى يتم تشغيله تلقائيًا:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشاشة > الوضع الليلي.
3 .3انقر فوق الجدول الزمني واختر وقت مخصص ،أو اختر تشغيل الوضع
الليلي من غروب الشمس إلى شروق الشمس.
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إعدادات الشاشة المتقدمة
لضبط إعدادات الشاشة لمهلة الشاشة وحجم الخط وحجم العرض والمزيد .للدخول إلى تلك
اإلعدادات:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الشاشة > اإلعدادات المتقدمة.
3 .3انقر فوق العناصر التالية لضبط إعداداتها.
السكون :إليقاف تشغيل الشاشة بعد مقدار معين من الوقت.
تدوير الشاشة التلقائي :انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل تدوير الشاشة التلقائي.
حجم الخط :انقر فوق حجم الخط ثم اسحب شريط التمرير لتعيين حجم النص.
حجم العرض :انقر فوق حجم العرض ثم اسحب شريط التمرير لضبط حجم
العناصر على الشاشة.
موفر الشاشة :انقر فوق موفر الشاشة > موفر الشاشة الحالي الختيار ما
تريد عرضه كموفر الشاشة .انقر فوق وقت بدء لضبط وقت عرض موفر
الشاشة.
شاشة العرض المحيطة :لتشغيل اإلشعارات الجديدة لتنشيط الشاشة عند تلقي
اإلشعارات.
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الصوت
إلدارة مستوى الصوت واالهتزازات ونغمات الرنين وإعدادت الصوت األخرى.

مستوى الصوت
لظبط مستوى الصوت للوسائط والتنبيهات ونغمات الرنين.
1 .1للوصول إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الصوت.
3 .3استخدم أشرطة تمرير الوسائط والتنبيه والرنين لضبط مستوىات الصوت.
يمكن الوصول إلى مستويات الصوت من اإلجراءات السريعة.

اهتزازات المكالمة
يمكنك ضبط جهاز  Palmليهتز أثناء الرنين.
1 .1للوصول إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الصوت.
ضا لتشغيل/إيقاف تشغيل االهتزازات أثناء
3 .3انقر فوق االهتزاز للمكالمات أي ً
الرنين.

تفضيالت عدم اإلزعاج
لتعيين التفضيالت واألولويات لإلشعارت والقواعد عند تنشيط عدم اإلزعاج.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الصوت > تفضيالت عدم اإلزعاج لتكوين التالي:
السماح باألولوية فقط :لتعيين األولويات لألحداث التي يسمح بتلقي إشعارات وتنبيهات
بشأنها .السماح للتنبيهات من التذكيرات واألحداث والتنبيهات والرسائل
والمكالمات وتكرار المتصلين.
حظر التنبيهات المرئية :حظر اإلشعارات المرئية مع وضع عدم اإلزعاج .حدد حظر
اإلشعارات عند تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة.

نغمة الرنين
لتعيين نغمة الرنين الخاصة بك:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الصوت > نغمة رنين الهاتف.
3 .3انقر فوق نغمة رنين للتحديد وسماع المعاينة.
4 .4انقر فوق موافق.
يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين مخصصة في أسفل قائمة نغمات الرنين.
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أصوات اإلشعارات
اختر صو ًتا إلشعارات التطبيقات.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الصوت > اإلعدادات المتقدمة > صوت اإلشعار االفتراضي.
3 .3انقر فوق صوت لتحديده وسماع المعاينة.
4 .4انقر فوق موافق.
إلضافة صوت إشعارات مخصص:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الصوت > اإلعدادات المتقدمة > صوت اإلشعار االفتراضي.
3 .3مرر ألسفل وانقر فوق إضافة نغمة رنين.
4 .4حدد ملف الستخدامه كصوت إشعارات.

صوت التنبيه
قم بتعيين الصوت المشغل أثناء التنبيه.
.1
.2
.3
.4

1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2انقر فوق الصوت > اإلعدادات المتقدمة > صوت التنبيه االفتراضي.
3انقر فوق صوت لتحديده وسماع المعاينة.
4انقر فوق موافق.

يمكنك أيضًا إضافة صوت تنبيه مخصص بالنقر فوق إضافة نغمة الرنين في أسفل قائمة
نغمات الرنين.
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تخزين
قم بعرض التخزين لجهاز  Palmومقدار التخزين الذي تشغله األجزاء األخرى من
الجهاز.

تفريغ مساحة
لتفريغ مساحة تخزين في جهاز  Palmبواسطة إزالة الملفات غير المرغوبة وغير
الضرورية.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق التخزين > تفريغ مساحة.
3 .3اختر ملفات إلزالتها من جهازك.

مدير التخزين
للمساعدة في تفريغ مساحة تخزين ،مدير التخزين قم بإزالة الصور ومقاطع الفيديو
المنسوخة احتياطيًا من جهازك .لتشغيل/إيقاف تشغيل هذا:
.1
.2
.3
.4

1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2انقر فوق التخزين > مدير التخزين.
3انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.
4انقر فوق إزالة الصور ومقاطع الفيديو وحدد الصور ومقاطع الفيديو من
 30أو  60أو  90يومًا إلزالتها.
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الحماية والموقع
إلدارة إعدادات شاشة القفل والحماية والموقع.

ميزة Google Play Protect
يفحص  Googleالتطبيقات ً
بحثا عن السلوك الضار.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع >.Google Play Protect

تحديث الحماية
راجع الوقت الذي تم فيه آخر تحديث لبرنامج الحماية ،وتحقق من وجود التحديثات يدويًا.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع > تحديث الحماية .يتم عرض تاريخ آخر تحديث
حماية قمت به.
3 .3انقر فوق تحقق من التحديث.

إعدادات قفل الشاشة
قم بتعريف إعدادات قفل شاشة جهاز  .Palmللوصول إلى إعدادات قفل الشاشة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع > إعدادت قفل الشاشة
 .يمكن ضبط
اإلعدادات التالية:
جعل النقش مرئ ًيا :انقر فوق المفتاح لجعل إلغاء قفل النقش مرئيًا عند السحب
بإصبعك.
القفل التلقائي :اختر مقدار الوقت المسموح به حتى يقوم الجهاز بإلغاء قفل
ذاته بعد سكون الشاشة.
قفل زر الطاقة على الفور :انقر فوق المفتاح لتعيين زر الطاقة ليقوم بالقفل
تلقائيًا .إذا كنت تستخدم القفل الذكي ،فإن هذا ال ينطبق.
رسالة شاشة القفل :تعيين رسالة على شاشة القفل.

قفل الشاشة

لحماية جهاز  Palmبواسطة تحديد أحد قفالت الشاشة التالية :السحب أو النقش أو رمز
 PINأو كلمة المرور أو بال .إلعداد قفل شاشة آمن:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع > قفل الشاشة.
3 .3انقر فوق نوع قفل الشاشة .اتبع المطالبات لإلعداد.
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الموقع

إظهار كلمات المرور

لتنشيط خدمات الموقع وإدارة أذونات التطبيق وعرض محفوظات الموقع وإدارة إعدادات
الموقع األخرى .لتشغيل/إيقاف تشغيل خدمات الموقع:

إظهار نص كلمة المرور لفترة وجيزة عند إدخال كلمة المرور .لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه
الميزة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع > إظهار كلمات المرور.

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع > الموقع.
3 .3انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل خدمات الموقع

تغيير وضع الموقع
لتحديد وضع الموقع:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع > الموقع > الوضع.
3 .3حدد أحد األوضاع التالية:
الدقة العالية :تحديد الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي ( ،)GPSوشبكة
 ،Wi-Fiوالبلوتوث ،وشبكات الهاتف المحمول.
موفر طاقة البطارية :تحديد الموقع باستخدام شبكة  ،Wi-Fiوالبلوتوث ،وشبكات
الهاتف المحمول .ال تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (.)GPS
الجهاز فقط :تحديد الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي ()GPS
ومستشعرات الجهاز.

أذونات مستوى التطبيق
اختر أي التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى خدمات الموقع.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق الحماية والموقع > الموقع > أذونات مستوى التطبيق.
3 .3انقر فوق المفتاح المجاور لكل تطبيق تريد تمكين/تعطيل خدمات الموقع له.
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المستخدمون والحسابات
الحسابات
إعداد حساب  Googleأو البريد اإللكتروني أو حسابات الشبكات االجتماعية األخرى
وإدارتها .للوصول إلى معلومات الحساب وإعداداته:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق المستخدمون والحسابات.
3 .3انقر فوق حسابك لعرض إعداداته.

إضافة حساب
يمكنك إضافة حساب  Googleأو البريد اإللكتروني أو حسابات الشبكات االجتماعية
األخرى .إلضافة حساب:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق المستخدمون والحسابات > إضافة حساب.
3 .3انقر فوق نوع الحساب.
4 .4قم بإعداد الحساب من خالل إدخال معلومات تسجيل الدخول.

معلومات الطوارئ
أضف المعلومات الطبية وجهات االتصال الطارئة لمساعدة أول المستجيبين في حال
حدوث حالة طوارئ .يمكن الوصول إلى هذه المعلومات على شاشة القفل دون الحاجة إلى
فتح هاتف  Palmالخاص بك .إلعداد معلومات الطوارئ:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق المستخدمون والحسابات > معلومات الطوارئ.
3 .3انقر فوق تعديل المعلومات لتعديل المعلومات الطبية.
4 .4انقر فوق إضافة جهة اتصال إلضافة جهة اتصال طارئة.

مزامنة البيانات تلقائ ًيا
السماح للتطبيقات بتحديث البيانات تلقائيًا في الخلفية .لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق المستخدمون والحسابات.
3 .3انقر فوق مزامنة البيانات تلقائ ًيا للتشغيل/إيقاف التشغيل.
ملحوظة :يؤدي إيقاف تشغيل هذه الميزة إلى زيادة عمر البطارية إلى حد كبير .ستتم
مزامنة التطبيقات عندما تفتحها بغض النظر عن اإلعدادات.

إزالة حساب
إلزالة حساب من هاتف  Palmالخاص بك:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق المستخدمون والحسابات.
3 .3انقر فوق أحد الحسابات ثم المس إزالة حساب.
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إمكانية الوصول

خيارات العرض

يمكن لذوي اإلعاقات الجسدية الوصول إلى خدمات إمكانية وصول ذوي االحتياجات
الخاصة التي تجعل هاتف  Palmأسهل في االستخدام.
ملحوظة :باستخدام بعض ميزات إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة ،فإنك تسمح
للجهاز بـ:

لتسهيل قراءة الشاشة ،هناك العديد من اإلعدادات التي يمكنك ضبطها .للوصول إلى
إعدادات الشاشة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة ،ومرر ألسفل إلى
الشاشة لعرض هذه الخيارات:
حجم الخط :انقر لضبط حجم النص على الشاشة.
حجم العرض :انقر لضبط حجم الكائنات على الشاشة.
التكبير :انقر الستخدام اإليماءات مثل النقر الثالثي ،وضم اإلصبعين ،وسحب
إصبعين في كل جوانب الشاشة لتكبير/تصغير الشاشة وتمريرها.
تصحيح األلوان :بالنسبة للمصابين بعمى األلوان ،انقر لتعيين األلوان على
الشاشة.
عكس األلوان :انقر لتبديل لون النص والخلفية بين األسود واألبيض.

إعدادات تحويل النص إلى كالم

مؤشر الماوس الكبير :انقر الستخدام مؤشر كبير عند استخدام الماوس.

مالحظة اإلجراءات التي تتخذها :تلقي اإلشعارات أثناء تفاعلك مع التطبيق.
استرداد محتوى النافذة :فحص محتوى إحدى النوافذ التي تتفاعل معها.
تشغيل االستكشاف عن طريق اللمس :سيتم نطق العناصر التي تم النقر فوقها
بصوت عالي ،ويمكن استكشاف الشاشة باستخدام اإليماءات.
مالحظة النص الذي تكتبه :تشمل البيانات الشخصية مثل أرقام بطاقة االئتمان
وكلمات المرور.
التحكم في تكبير الشاشة :تحكم في مستوى تكبير/تصغير الشاشة وموضعها.

إدارة اإلعدادات إلخراج النص المحوّ ل إلى كالم .للدخول:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
المحول
2 .2انقر فوق إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة > إخراج النص
ّ
إلى كالم .تتوفر اإلعدادات التالية:
المحرك المفضل :يستخدم جهازك محرك  Googleلتحويل النص إلى كالم.
انقر فوق اإلعدادات

للمزيد من الخيارات.

اللغة :اختر لغة لتحويل النص إلى كالم .اإلعداد االفتراضي هو لغة النظام.
معدل الحديث :اسحب شريط التمرير لتعيين سرعة نطق النص.
درجة الصوت :اسحب شريط التمرير لتعيين درجة الصوت.
تشغيل :انقر لتشغيل معاينة صوت النص المحوّ ل إلى كالم.
إعادة الضبط :أعد ضبط معدل الحديث ودرجة الصوت إلى اإلعدادات االفتراضية.
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عناصر التحكم في التفاعل

التسميات التوضيحية

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة ،ومرر ألسفل إلى
عناصر التحكم في التفاعل للوصول إلى هذه الخيارات:
انقر بعد توقف المؤشر عن الحركة :انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه الميزة.
اسحب شريط التمرير لتعيين وقت التأخير.
زر التشغيل إلنهاء المكالمة :انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل هذه
الميزة.
تدوير الشاشة تلقائ ًيا :انقر فوق المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل التدوير التلقائي.
مهلة الضغط مطوالً :تعيين وقت التعرف للضغط مع االستمرار على أحد
العناصر على الشاشة .انقر الختيار مهلة.

قم بتفعيل التسميات التوضيحية الستخدام الترجمات على هاتف  Palmالخاص بك.
لتفعيل/تعطيل التسميات التوضيحية:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة > التسميات التوضيحية.
3 .3انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.
4 .4انقر فوق التالي لضبط إعدادات التسمية التوضيحية:
اللغة :اختر لغة التسمية التوضيحية.
حجم النص :ضبط حجم النص.
نمط التسمية التوضيحية :ضبط لون الخط ولون الخلفية الخاص
بالنص.

الصوت والنص الظاهر على الشاشة

نص عالي التباين

1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة ،ومرر ألسفل إلى
الصوت والنص الموجود على الشاشة للوصول إلى هذه الخيارات:

صوت أحادي

عدّل النص ليكون عالي التباين مقارنة بالخلفية .لتشغيل/إيقاف تشغيل التباين العالي:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة ،ومرر ألسفل إلى النص
عالي التباين.
3 .3انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.

اختر من بين األنواع ستريو والصوت األحادي .لتشغيل/إيقاف تشغيل الصوت األحادي:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة ،ثم مرر ألسفل إلى
الصوت األحادي.
3 .3انقر فوق المفتاح للتشغيل/إيقاف.
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النظام
إدارة إعدادات النظام مثل اللغة ،والتاريخ ،والوقت ،وتحديثات البرامج ،والمزيد.

اللغات واإلدخال
إدارة لغة هاتف  Palmالخاص بك ،وكذلك إعدادات إدخال النص.
اللغات
إضافة لغات إلى قائمة تفضيالت اللغة .سيستخدم هاتف  Palmاللغة التالية في قائمة
التفضيالت لديك إذا لم يدعم تطبيق ما اللغة االفتراضية .إلدارة إعدادات اللغة:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > اللغات واإلدخال > اللغات.
3 .3إلضافة لغة ،انقر فوق إضافة لغة ,ثم حدد لغة متوفرة.
4 .4أعد تنظيم ترتيب تفضيالت اللغة لديك من خالل لمس قائمة اللغة مع
االستمرار الموجودة على الجانب األيمن
إلزالة لغة ،انقر فوق المزيد من الخيارات
وانقر فوق إزالة

.

واسحبها.

> إزالة .حدد اللغة التي ستتم إزالتها

لوحة المفاتيح االفتراضية
لوحة المفاتيح االفتراضية لهاتف  Palmهي  .Fleksyيمكنك االختيار بين لوحة
المفاتيح  Fleksyأو لوحات المفاتيح األخرى التي تم تنزيلها من متجر Google Play
الستخدامها على جهازك .إلدارة لوحات المفاتيح:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > اللغات واإلدخال > لوحة المفاتيح االفتراضية > إدارة
لوحات المفاتيح.
3 .3انقر فوق كل لوحة مفاتيح للتمكين أو التعطيل.
الكتابة الصوتية من Google
تتيح لك الكتابة الصوتية من  Googleإدخال النص في الحقول باستخدام صوتك.
للوصول إلى إعدادات الكتابة الصوتية من :Google
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > اللغات واإلدخال > لوحة المفاتيح االفتراضية.
3 .3انقر فوق الكتابة الصوتية من  Googleلتكوين اإلعدادات مثل اللغات،
والتعرف على الصوت ،وإخراج الكالم ،والمزيد.
لوحة المفاتيح الفعلية
يدعم الجهاز لوحة المفاتيح الفعلية المتصلة .وإلدارة لوحات المفاتيح الفعلية:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > اللغات واإلدخال > لوحة المفاتيح االفتراضية > لوحات
المفاتيح الفعلية.
1.1
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متقدم

التاريخ والوقت

استخدم ميزات إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة للمساعدة في إدخال النص على
جهازك.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > اللغات واإلدخال > متقدم.
3 .3انقر فوق التالي للوصول إلى المزيد من اإلعدادات:
1.1المدقق اإلمالئي :انقر فوق المدقق اإلمالئي ثم انقر فوق المفتاح
لتشغيله/إيقاف تشغيله .اختر المدقق اإلمالئي.
خدمة التعبئة التلقائية :أدخل بسرعة أسماء المستخدمين وكلمات المرور
والعناوين ومعلومات بطاقة االئتمان المحفوظة والمزيد .يستخدم
هاتف  Palmالتعبئة التلقائية من  Googleبشكل افتراضي.

تم ضبط هاتف  Palmالخاص بك لتلقي معلومات التاريخ والوقت تلقائيًا من الشبكة .إذا
كنت خارج نطاق تغطية الشبكة ،فبإمكانك ضبط التاريخ والوقت يدويًا.
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > التاريخ والوقت .تكوين التالي:

انقر الختيار خدمة لتمكينها .اضبط إعدادات التعبئة التلقائية عن
طريق النقر فوق

.

القاموس الشخصي :انقر إلضافة كلمات إلى قاموسك الشخصي الذي تريد أن
يتعرف عليه جهازك.

تحديث التاريخ و الوقت تلقائ ًيا :انقر فوق المفتاح لتمكين/تعطيل االسترداد التلقائي
لمعلومات التاريخ والوقت من شبكتك .إذا تم تعطيل هذه الميزة ،فلديك الخيارات التالية:
 ضبط التاريخ :انقر لتحديد التاريخ الحالي. ضبط الوقت انقر لتحديد الوقت الحالي.المنطقة الزمنية التلقائية :انقر فوق المفتاح لتمكين/تعطيل االسترداد التلقائي لمعلومات
المنطقة الزمنية من شبكتك .إذا تم تعطيل هذه الميزة ،فلديك الخيار التالي:
 تحديد المنطقة الزمنية :انقر لتحديد منطقة زمنية.استخدام صيغة  24ساعة :انقر لعرض الوقت بصيغة  24ساعة.

المحول إلى كالم:
سرعة المؤشر :انقر لضبط سرعة المؤشر.إخراج النص
ّ
راجع التفاصيل في “إعدادات تحويل النص إلى كالم “في
صفحة .45
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نسخ احتياطي
يمكنك اختيار النسخ االحتياطي لهاتف  Palmعلى حسابك في .Google Drive
للوصول إلى إعدادات النسخ االحتياطي:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > النسخ االحتياطي.

خيارات إعادة الضبط
هناك بعض الخيارات إلعادة ضبط جوانب هاتف  ،Palmبما في ذلك الشبكة وتفضيالت
التطبيق وإعادة ضبط المصنع.
إعادة ضبط شبكة  Wi-Fiوالهاتف والبلوتوث
إلعادة ضبط إعدادات شبكة  Wi-Fiوبيانات الهاتف والبلوتوث:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > خيارات إعادة الضبط > إعادة ضبط شبكة Wi-Fi
والهاتف والبلوتوث.
3 .3انقر فوق إعدادات إعادة الضبط والتأكيد.
إعادة ضبط تفضيالت التطبيق
يمكنك إعادة ضبط تفضيالت التطبيق التي تشمل اإلشعارات ،واألذونات ،والمزيد .إلعادة
ضبط تفضيالت التطبيق:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > خيارات إعادة الضبط > إعادة ضبط تفضيالت التطبيق.
3 .3انقر فوق إعادة ضبط التطبيقات.

مسح جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع)
لديك خيار مسح جميع البيانات إلعادة هاتف  Palmالخاص بك إلى إعدادات المصنع
االفتراضية .من خالل القيام بذلك ،تحذف جميع البيانات المضافة من الجهاز ،بما فيها
إعدادات حساب  ،Googleوإعدادات النظام ،والتطبيقات التي تم تنزيلها ،والوسائط
(الصور ،ومقاطع الفيديو ،والموسيقى) والملفات األخرى المحفوظة على هاتف .Palm
إلعادة ضبط هاتف  Palmالخاص بك:
1 .1تأكد من إنشائك لنسخة احتياطية من أي ملفات تريد االحتفاظ بها.
2 .2انتقل إلى إعدادات الجهاز.
3 .3انقر فوق النظام > خيارات إعادة الضبط > مسح جميع البيانات (إعادة
ضبط المصنع).
4 .4انقر فوق إعادة ضبط الهاتف واتبع المطالبات.
5 .5سيتم إعادة تشغيل الجهاز .اتبع معالج اإلعداد إلعداد هاتف  Palmكجهاز
جديد.

اللوائح التنظيمية والسالمة
اطلع على معلومات حول هاتف  ،Palmبما في ذلك طراز الجهاز ،واسم الجهة المصنعة،
وهوية  ،IMEIومرجع  ،CUوالمزيد في قائمة اللوائح التنظيمية والسالمة .للدخول:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > اللوائح التنظيمية والسالمة
3 .3انقر فوق أحد العناصر لعرض المزيد من المعلومات حول هاتف .Palm
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حول الهاتف
اطلع على معلومات حول هاتف  ،Palmبما فيها حالة الجهاز ،والمعلومات القانونية،
وطراز األجهزة ،والرقم التسلسلي ،وإصدار البرنامج ،والمزيد في قائمة حول الهاتف.
للدخول:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق النظام > حول الهاتف.
3 .3انقر فوق أحد العناصر لعرض المزيد من المعلومات حول هاتف .Palm

51

تحديثات البرنامج
تحقق من تحديثات نظام  Androidواعرض محفوظات التحديث على هاتف Palm
الخاص بك .للدخول:
1 .1انتقل إلى إعدادات الجهاز.
2 .2انقر فوق تحديثات البرنامج .يظهر التالي:
		 التحقق من وجود تحديثات :انقر للتحقق من وجود تحديثات
للبرنامج .تظهر حالة تحديث النظام باألسفل.
		
		

اإلعدادات :انقر للوصول إلى شبكة  Wi-Fiفقط ،وفواصل
الفحص التلقائي ،والتمرير التلقائي إلى أسفل.
 Wi-Fiفقط :لن تعمل تحديثات البرنامج إال عند
تمكين شبكة .Wi-Fi

		

فواصل الفحص التلقائي :انقر لتعيين فواصل
الفحص التلقائي يدويًا كل يوم أو كل أسبوع أو
أسبوعين أو كل شهر.

		

التنزيل التلقائي :قم بتبديل المفتاح إلى وضع
التشغيل لتمكين التنزيل التلقائي لتحديثات البرنامج
عند االتصال بشبكة .Wi-Fi

		

مساعدة :انقر لعرض معلومات حول تحديثات البرنامج.
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السالمة واالستخدام

	راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورةمناسبة من طاقة الترددات الالسلكية ( )RFللهاتف.

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف .الشركة المصنعة غير مسؤولة عن
أي تلف يمكن أن ينجم عن االستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

ظروف االستخدام

السالمة المرورية

ننصح بإغالق الهاتف من حين آلخر لتحسين أدائه.

استنا ًدا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرً ا
حقيقيًا ،حتى لو تم استخدام وضع حر اليدين (طقم السيارة ،سماعة الرأس ،)...يكون
مطلوبًا من السائقين االمتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.
ال تستخدم الهاتف وسماعة الرأس لالستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة .استخدام
سماعة رأس قد يكون خطرً ا ومحظورً ا في بعض المناطق.
عند تشغيله ،يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع األنظمة اإللكترونية
للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة لالنغالق  ABSأو الوسائد الهوائية .لضمان عدم وجود
مشكالت:
	-ال تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية،

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.
أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إال في األماكن المخصصة
الستخدامه .كما هو الحال مع العديد من األنواع األخرى من األجهزة التي يشيع استخدامها
اليوم ،يمكن للهواتف التشويش على األجهزة الكهربائية أو اإللكترونية أو تلك التي تستخدم
تردد الراديو.
أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة لالشتعال .اتبع بدقة
كل الالفتات اإلرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات
األنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة لالنفجار.
عند تشغيل الهاتف ،يجب إبعاده عن أي جهاز طبي مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو
وسائل المساعدة على السمع أو مضخة األنسولين أو ما إلى ذلك مسافة  15سم .وعند
استخدام الهاتف على وجه الخصوص ،يجب حمله في وضع مقابل األذن على الجانب
المعاكس للجهاز ،إن وجد.
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لتجنب حدوث تلف للسمع ،قم بالتقاط المكالمة قبل وضع الهاتف على أذنك .أيضًا ،حرك
سماعة الهاتف بعي ًدا عن األذن أثناء استخدام وضع “حر اليدين” نظرً ا إلمكانية تسبب
مستوى الصوت المكبر في اإلضرار بحاسة السمع.
ال تدع األطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.
إذا كان الهاتف يحتوي على غطاء قابل لإلزالة ،فيجب االنتباه إلى أن الهاتف قد يحتوي
على مواد قد تؤدي إلى تفاعل مثير للحساسية.
إذا كان هاتفك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة ،فال يمكنك إزالة الغطاء الخلفي
والبطارية .إذا قمت بفك هاتفك ،فلن ينطبق الضمان .قد يسبب تفكيك الهاتف تل ًفا بالبطارية،
وقد يتسبب في تسرب المواد ،مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.
وخال من الغبار.
يجب دائمًا اإلمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف
ٍ
ال تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير مالئمة (مثل الرطوبة أو البلل أو المطر أو
تسرب السوائل أو األتربة أو هواء البحر ،وما إلى ذلك) .ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل
الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين  0درجة مئوية تحت الصفر ( 32درجة فهرنهايت)
و 45+درجة مئوية ( 113درجة فهرنهايت).

في درجات الحرارة التي تتجاوز  40درجة مئوية ( 104درجة فهرنهايت) ،قد يقل
وضوح شاشة الهاتف ،ومع ذلك فإن هذا يعد مؤق ًتا وليس خطيرً ا.
ال تفتح هاتفك أو تقم بفكه أو تحاول إصالحه بنفسك.
ال تحاول إسقاط هاتفك أو قذفه أو ثنيه.
ال تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب حدوث
إصابة.
ال تقم بطالء الهاتف.
ال تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة
 Palm Venture Groupوشركاتها الفرعية والمتوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك .ال
تتحمل شركة  Palm Venture Groupوالشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف
يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أوشواحن أخرى.
تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو االحتفاظ بها
مكتوبة.
قد يعاني بعض األشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو
ممارسة ألعاب الفيديو .وقد تحدث هذه األعراض ألي شخص ،حتى لو لم يحدث له ذلك من
قبل .فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء ،أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي
مع ذلك ،فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء
الساطع المضمنة بالهاتف.
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ال بد أن يراقب اآلباء استخدام أطفالهم أللعاب الفيديو أو الخواص األخرى التي تحتوي
على أضواء وامضة على الهواتف .يجب على الجميع االنقطاع عن استخدام الهاتف
واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من األعراض التالية :حاالت التشنج أو ارتعاش العين
أو العضالت أو فقدان االنتباه أو صدور حركات ال إرادية أو فقدان اإلحساس بالزمان أو
المكان.
لتقييد احتمالية حدوث تلك األعراض ،الرجاء اتباع احتياطات السالمة التالية:

يُرجى استشارة طبيبك والشركة المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا كان تشغيل هاتفك قد يتداخل
مع تشغيل جهازك الطبي.
أغلق تشغيل هاتفك المحمول أو جهازك الالسلكي عندما تكون في منطقة عمليات تفجير أو
في المناطق التي بها الفتات تنبيه تطلب إغالق “أجهزة اإلرسال واالستقبال الالسلكية” أو
“األجهزة اإللكترونية” لتجنب التداخل مع عمليات التفجير.

	-ال تلعب أو تستخدم خاصية األضواء الوامضة إذا كنت متعبًا أو بحاجة إلى النوم؛

أثناء لعبك أللعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو
رقبتك أو أجزاء أخرى من جسمك .اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكالت مثل التهابات
األوتار واألربطة أو متالزمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكلي.

	-العب وأنت على أبعد مسافة ممكنة من الشاشة؛

الخصوصية

	خذ فترة راحة لمدة  15دقيقة كل ساعة بحد أدنى؛	العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة؛	إذا أصاب اإلرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب ،فتوقف واسترحلعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى؛
	إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده ،فقم بإيقاف اللعبةواستشارة طبيب.

الرجاء مالحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية
التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية األخرى حيث ستستخدم هاتفك في
التقاط الصور وتسجيل األصوات .فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص
آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية وإعادة إنتاجها أو نشرها أمرً ا ممنوعًا منعًا با ًتا
بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية ،ألن هذا يعتبر انتهاكا للخصوصية.
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وتقع على عاتق المستخدم دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات الالزمة المسبقة
لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر؛ يخلي مصنع هاتفك
أو بائعه
أو موزعه أي مسؤولية (بما في ذلك مشغل الشبكة) قد تنجم عن االستخدام الخاطئ
للهاتف.

بالنسبة لألجهزة المكونة من أكثر من قطعة ذات البطاريات غير القابلة لإلزالة:
اتبع االحتياطيات التالية:
	ال تحاول إخراج البطارية أو استبدالها أو فتحها؛	-ال تثقب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛

البطارية

	ال تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تقم بتخزنه في درجات حرارةأكثر من  60درجة مئوية ( 140درجة فهرنهايت).

باتباع لوائح الهواء ،فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة .يرجى شحنها أوالً.

يجب التخلص من الهاتف والبطارية وف ًقا للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا.

بالنسبة لألجهزة المكونة من أكثر من قطعة:

بالنسبة لألجهزة المكونة من قطعة واحدة:

اتبع االحتياطيات التالية:

اتبع االحتياطيات التالية:

	-ال تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق)؛

	-ال تحاول فك الغطاء الخلفي؛

	-ال تثقب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛

	-ال تحاول إخراج البطارية واستبدالها أو فتحها؛

	ال تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تقم بتخزينها فيدرجات حرارة أكثر من  60درجة مئوية ( 140درجة فهرنهايت).

	-تجنب ثقب الغطاء الخلفي لهاتفك؛

يجب التخلص من البطاريات وف ًقا للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا .وال تستخدمها
لغرض آخر غير الذي صممت من أجله .وال تستخدم أب ًدا بطاريات تالفة أو بطاريات لم
توص بها شركة  Palm Venture Groupو/أو الشركات التابعة لها.

	ال تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تقم بتخزنه في درجات حرارةأكثر من  60درجة مئوية ( 140درجة فهرنهايت).
ً
جهازا مكو ًنا من قطعة واحدة وف ًقا للوائح
يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره
التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا.
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يعني وجود هذه العالمة على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه
المنتجات ال بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها
االفتراضي:
مراكز التخلص من المخلفات المجهّزة بحاويات خاصة معدّة لهذهاألنماط من المعدات؛
سالل جمع النفايات عند مراكز البيع.سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها ،مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة
المحيطة ،وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.
في البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي:
تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجا ًنا.
يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العالمة إلى نقاط التوزيع هذه.
في الدول التي ال تتبع السلطات القضائية لالتحاد األوروبي:
ال يجب إلقاء عناصر هذه األجهزة التي تحمل هذا الرمز في السالل العادية في حالة توافر
منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الوالية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى
مناطق جمع النفايات الخاصة بها إلعادة تدويرها.
تنبيه :ﺍﺣﺬﺭ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ .تخلص من
البطاريات المستخدمة طب ًقا لإلرشادات.
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الشواحن

تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سالمة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة
الصحية.

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين :درجة صفر مئوية ( 32درجة
فهرنهايت) إلى  40درجة مئوية ( 104درجات فهرنهايت).

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة الالسلكية وحدة قياس ُتعرف بمعدل االمتصاص
النوعي
أو  .SARويعتبر مدى  SARلألجهزة المحمولة هو  2وات/كجم.

وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك معيار األمان الستخدام أجهزة تقنية المعلومات واألجهزة
المكتبية .كما تتوافق أيضًا مع توجيه التصميم البيئي  .2009/125/ECنظرً ا الختالف
المواصفات الكهربية السارية ،قد ال يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة
قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى .ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

موجات الراديو

يجب التأكد من توافق جميع ُ
طرز الهاتف مع المعايير الدولية ( ،)ICNIRPأو مع التوجيه
األوروبي ) 2014/53/EU (REDقبل طرحها في األسواق .إذ أن حماية صحة وسالمة
المستخدم واآلخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.
يتوافق هذا الجهاز مع اإلرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.
إن هاتفك هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال السلكي .وقد تم تصميمه بحيث ال يتجاوز
قيم التعرض للموجات الالسلكية (مجاالت التردد الالسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى
بها من قبل اإلرشادات الدولية .وقد تم تطوير اإلرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة
( )ICNIRPكما

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل  SARباستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى
إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها .وفيما يلي القيم األعلى
لمعدل  SARفي إرشادات  ICNIRPلطراز الجهاز هذا:
الحد األقصى لمعدل  SARلهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها
معدل االمتصاص
النوعي ( )SARللرأس

LTE Band 3 + WLAN 2.4G

معدل  SARعلى الجسم

 1.70 UMTS 2100 + WLAN 2.4Gواط/كجم

 1.27وات/كجم

أثناء االستخدام ،تعتبر قيم  SARالفعلية لهذا الهاتف أقل من القيم المنصوص عليها أعاله.
وهذا هو السبب ،وألغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة ،وراء أن الطاقة
التشغيلية لهاتفك تنخفض تلقائيًا عندما ال تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة لالتصال .وكلما
كان خرج طاقة الهاتف أقل ،كانت قيمة معدل  SARأقل.
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وقد تم إجراء اختبار معدل  SARعلى الجسم في مسافة فاصلة تبلغ  5ملم .وللوفاء
بإرشادات التعرض الضوئي للموجات الالسلكية أثناء تشغيل الهاتف وهو على الجسم،
يجب وضع الهاتف بعي ًدا عن الجسم على بعد هذه المسافة على األقل.
إذا كنت ال تستخدم ملح ًقا معتم ًدا فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه
يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.
تنص بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة األغذية واألدوية األمريكية أنه إذا كان
األشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على
الهاتف بعي ًدا عن الرأس والجسد خالل المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر
الهاتف.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .www.palm.com
تتوافر معلومات إضافية عن المجاالت الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب
التالي.http://www.who.int/peh-emf :

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج .وللوصول إلى مستوى التشغيل األمثل ،عليك تجنب
مالمسة هذا الهوائي أو إعاقة عمله.
بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عد ًدا من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع
بخالف وضعها على األذن .سيتوافق الهاتف في مثل هذه الظروف مع المبادئ التوجيهية
عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات  .USBإذا كنت تستخدم ملح ًقا آخر فتأكد
من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة 5
ملم على األقل.
يرجى العلم أنه باستخدام هذا الجهاز ،قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز
الرئيسي .وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع
أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك .بالنسبة
للمنتجات المزودة بميزات  ،Wi-Fiال تتصل إال بشبكات  Wi-Fiالموثوقة .كذلك ،عند
استخدام الجهاز كنقطة اتصال (حيثما كان متاحً ا) ،فتأكد من أمان الشبكة .ستساعد هذه
االحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى هاتفك .يمكن للمنتج الخاص بك تخزين
المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة  SIMوبطاقة الذاكرة والذاكرة
المدمجة .تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو
إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر .اختر التطبيقات والتحديثات بعناية وال تقم بتثبيتها
إال من مصادر موثوقة فقط .قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك و/أو ربما تصل
إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفاصيل الموقع
وموارد الشبكة.
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الحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة  Palm Venture Groupيتم تخزينها
بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها .ولهذه األغراض ،تطبق
شركة  Palm Venture Groupمعايير فنية وتنظيمية مالئمة لحماية جميع البيانات
الشخصية ضد ،على سبيل المثال ،المعالجة أو الفقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير
المصرح به أو غير القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوى مالئمًا من األمان يتعلق
بـ:
	اإلمكانيات الفنية المتوفرة؛	التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير؛	مخاطر معالجة البيانات الشخصية ،و;	حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحريرها في أي وقت من خالل
الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خالل
االتصال بنا مباشرة .إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها ،فقد نطلب منك أن
تقدم لنا إثبا ًتا لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.

التراخيص

عالمة كلمة  Bluetoothوشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth
 SIG, Inc.وأي استخدام لهذه العالمات من قِبل شركة Palm
 Venture Groupوالشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص .كما
أن العالمات التجارية هي أسماء تجارية ُكل حسب الشركة المالكة لها.
 PVG100Eمعرّ ف إعالن Bluetooth D038752
يعد شعار  Wi-Fiعالمة اعتماد لتحالف .Wi-Fi
يمكن تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول األوروبية.
يجوز تشغيل هذا الجهاز دون قيود في أي دولة عضو في االتحاد
األوروبي.
يعد كل من  Googleوشعار  Googleو Androidوشعار
Android
و Google Search TMو Google Maps TMوGmail TM
و Youtubeو Google Play StoreوGoogle Latitude

TM

و

TM

 Hangoutsعالمات تجارية لصالح شركة Google Inc
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يتم إعادة إنتاج برامج  Androidاآللية أو تعديلها من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته
بواسطة  ،Googleكما ُتستخدم بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative
( .Commons 3.0 Attribution Licenseسيظهر النص عندما تقوم بلمس
 Google legalفي اإلعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية) .1
لقد قمت بشراء منتج يستخدم البرامج مفتوحة المصدر ()http://opensource.org/
 mtdو msdosfsو netfilter/iptablesو initrdفي التعليمات البرمجية وغيرها
من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public
 Licenseو.Apache License

بموجب هذا المستند ،نود اإلشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق
الملكية الفكرية يُعد مقصورً ا على االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية/سويسرا
فقط.
إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم
النهائي خارج نطاق االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية/سويسرا ،تنتهي
صالحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جهة التصنيع وموِّ ردي الخدمة لها
بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خالل فترة ثالث
سنوات من توزيع المنتج من شركة .Palm Venture Group
يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من
 .http://sourceforge.net/projects/palmopensource/files/يعتبر توفير
التعليمات البرمجية مجا ًنا من اإلنترنت.

( )1قد ال يتوفر لجميع البلدان.
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معلومات عامة
عنوان الموقع اإللكترونيwww.palm.com :

المعلومات التنظيمية
ومن ث ّم ،فإن شركة Palm Venture Groupتقر بأن نوع جهاز الراديو
 PVG100Eمتوافق مع متطلبات توجيه االتحاد األوروبي .2014/53/EU

جهة التصنيعPalm Venture Group :
العنوان461 2nd St #337 San Francisco, CA 94107 :
مسار التسمية اإللكتروني :المس اإلعدادات > اللوائح التنظيمية والسالمة أو اضغط
على * ،#07#حتى يمكنك التعرف على مزيد من المعلومات حول التسمية .2
سوف تجد قسم األسئلة الشائعة ( )FAQعلى موقع الويب الخاص بنا .كما يمكنك إرسال
أية أسئلة لديك بالبريد اإللكتروني .هذا الجهاز الالسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة
القصوى للتردد الالسلكي الموضحة فيما يلي:

النص الكامل إلقرار التوافق مع متطلبات االتحاد األوروبي متوفر على عنوان الموقع
التالي على اإلنترنت.http://www.palm.com/eu_doc :
الحماية ضد السرقة

3

يتم تمييز الهاتف من خالل مُعرِّ ف المعدات المحمولة الدولية (( )IMEIالرقم التسلسلي
للهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف أيضًا .وننصحك بتدوين الرقم عند
استعمال الهاتف ألول مرة وذلك بإدخال * #06#واالحتفاظ به في مكان آمن .فقد تطلبه
الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف .ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك
لمنع استخدامه من قبل الغير ،حتى مع تغيير بطاقة .SIM

 33.5 :GSM 850/900ديسيبل ()dBm
 30.5 :GSM 1800/1900ديسيبل ()dBm
) 24 :UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900ديسيبل ()dBm
 24 :FDD B1/3/7/8/20ديسيبل ()dBm
 12.5 :Bluetooth 2.4GHz bandديسيبل ()dBm
 802.11 b/g/nنطاق ترددي  2.4جيجاهرتز 20.2 :ديسيبل ()dBm

( )2يعتمد ذلك على البلدان.

( )3اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.
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إخالء المسؤولية

قد تكون هناك بعض االختالفات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل
الهاتف ،وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.
ال تتحمل Palm Venture Groupالمسؤولية القانونية تجاه هذه االختالفات ،إن وجدت،
وال عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر .يمكن أن
يحتوي هذا الهاتف على مواد ،من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز
المصدر ،وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف (“المواد الخاصة
بالجهات الخارجية”) .وجميع المواد الخاصة بالجهات الخارجية في هذا الهاتف يتم توفيرها “كما
هي” ،بدون ضمان من أي نوع ،سواء كانت صريحة أو ضمنية .يتعهد المشتري بأن Palm
 Venture Groupالتزمت بجميع االلتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها
الجهة المصنعة ألجهزة الجوال والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية .ولن تتحمل شركة
 Palm Venture Groupفي أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل
المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أي أجهزة أخرى .إلى
أقصى حد يسمح به القانون ،تخلي شركة  Palm Venture Groupمسؤوليتها الكاملة عن
أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات ،وعلى وجه التحديد  -ال الحصر  -اإلجراءات
القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية ،وذلك بنا ًء على أية نظرية للمسؤولية القانونية،

تنشأ عن االستخدام ،بأية وسائل ،أو محاوالت االستخدام ،لهذه المواد الخاصة بالجهات
الخارجية .إضافة إلى ذلك ،فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة ،والتي
توفرها شركة  Palm Venture Groupمجا ًنا ،يمكن أن تخضع لتحديثات
وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ وال تتحمل شركة Palm Venture
 Groupأية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف اإلضافية التي سيتحملها المشتري
بشكل حصري .وبنا ًء على ذلك ،لن تتحمل شركة Palm Venture Group
مسؤولية عدم توفر تطبيق ،حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها
المشتري والمشغل الذي يتعامل معه .وتحتفظ شركة Palm Venture Group
بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت إلى/من
هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون
شركة  Palm Venture Groupمسؤولة بأي حال من األحوال أمام المشتري عن
أية عواقب يمكن أن تقع عليه من اإلزالة.

63

الضمان
الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف االستخدام العادي
أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر ( )12شهرً ا  4من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة
األصلية.

إذا تأكد العيب ،فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصالحه حسب الحاجة .يحصل
الهاتف والملحقات التي تم إصالحها على ضمان لمدة شهر ( )1واحد لنفس العيب .يمكن
أن يتم اإلصالح أو االستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.
يغطي هذا الضمان تكلفة األجزاء واألتعاب من دون النفقات األخرى.

كما تخضع البطاريات  5والملحقات المبيعة مع الهاتف أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد
تحدث أثناء األشهر الستة ( )6األولى ( )1من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة
األصلية.

ال يسري هذا الضمان في حاالت العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي
تنجم (بدون أي استثناء) عن:

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي ،فيجب أن تبلغ البائع
على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

عدم االلتزام بتعليمات االستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السالمةالمعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها؛
التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركة Palm VentureGroup؛
إجراء التعديل أو اإلصالح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل Palm Venture Groupأو الشركات التابعة لها أو البائع،
إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو األجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين منقِبل ،Palm Venture Group

( )4قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.
( )5سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن االنتظار وعمر الخدمة الكلية على
ظروف االستخدام وتهيئة الشبكة .تعتبر البطاريات ملحقات إضافية ،حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك
على األداء األمثل لهاتفك المحمول خالل أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة  200مرة شحن فأكثر تقريبًا.

64

الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو األطعمة أوالمنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو االصطدام أو الجهد الكهربي المرتفع أو التآكل
أو األكسدة…
لن يتم إصالح الهاتف في حالة إزالة الملصقات أو األرقام المسلسلة ( )IMEIأو تغييرها.
ال توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع
أو الضمان اإللزامي الذي توفره لك بلدك أو واليتك.
ال تتحمل شركة  Palm Venture Groupأو أي من الشركات التابعة لها في أي
حال من األحوال مسؤولية األضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة
أيًا كانت ،بما في ذلك من غير حصر ،الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو
الصور ،ألقصى مدى إلخالء المسؤولية من تلك األضرار قانونيًا.
ال تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر األضرار غير المباشرة أو العرضية أو
الناتجة،
أو حصر مدة الضمانات الضمنية ،ولذا ال تنطبق على حالتك القيود السابقة.
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