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 ھيا نبدأ

  .فاي واي ھانت جھاز الختياركم آشكر

، يرجى قراءة ھذا الدليل جيدا واالحتفاظ به لإلطالع الجھازقبل استخدام 

 .عليه في المستقبل

الصور واللقطات في ھذا الدليل قد تبدو مختلفة قليال عن المنتج والموقع 

 .االلكتروني

 ؟فقد أو سرق

للضياع أو السرقة، اتصل بمقدم الخدمة بأسرع ما  الجھازإذا تعرض 

 .ئريمكن لتجنب المزيد من الخسا
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 مانأب الجھازاستخدام 

 
 على الطريق 

  غير شرعي في العديد من  أمراَ أثناء القيادة  الجھازيعد استخدام

قواعد السالمة في كل  تباعا ويرجى اتباع القوانين المحلية . الدول

 .األوقات

 
الحساسة اإللكترونياتبالقرب من  

  
  بالقرب من المعدات االلكترونية الحساسة  الجھازال تستخدم– 

حيث أنه قد  –خاصة األجھزة الطبية مثل الصمامات الصناعية 

قد يتداخل كذلك مع تشغيل . يتسبب في حدوث أعطال وخلل بھا

 .تشاف الحرائق وغيرھا من المعدات ذاتية التحكمأجھزة اك

  على الصمامات  الجھازللمزيد من المعلومات حول كيفية تأثير

الصناعية أو غيرھا من المعدات االلكترونية، يرجى االتصال 

 .بجھة التصنيع أو الموزع المحلي

  في بعض التشويش عند استخدامه بالقرب من  الجھازقد يتسبب

 .زة التليفزيون أو الراديو أو المعدات المكتبية ذاتية التشغيلأجھ

 
 أثناء الطيران 

  لذا، . ت وأجھزة الطيراندافي التشويش على مع الجھازقد يتسبب

وإذا طلب منك . فمن الضروري اتباع لوائح خطوط الطيران

ه ، أو تعطيل خواصالجھازبخطوط الطيران إيقاف تشغيل  مسؤول

 .الالسلكية، يرجى تنفيذ ما يطلبه منك
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 المستشفىفي  

  في التشويش والتأثير على العمل الطبيعي  الجھازقد يتسبب

اتبع كل تعليمات المستشفى وقم بإيقاف تشغيل . للمعدات الطبية

عندما يطلب منك ذلك بواسطة الالفتات التحذيرية أو  الجھاز

 .طبيطة الطاقم السبوا

 
 في محطات الوقود 

  في الواقع، من األفضل . في محطات الوقود الجھازال تستخدم

دوما إيقاف تشغيله عندما تكون بالقرب من الوقود، المواد 

 .الكيماوية أو المتفجرات

 المياه  
  فھو ليس ). أو غيرھا من السوائل(بعيدا عن المياه  الجھازاحفظ

   .موديل مقاوم للمياه

 
 القيام بأعمال الصيانة 

  أعمال. واترك ذلك للمختصين. مطلقا الجھازيرجى عدم تفكيك 

 .ك شروط الضمانالصيانة غير المصرح بھا قد تنتھ

 
 األطفال 

 يجب عدم استخدامه مطلقا . احفظ الھاتف بعيدا عن متناول األطفال

 .كلعبة وقد ال يكون ذلك جيدا لصحتھم
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 ألصليةالملحقات ا 

  أو تلك  الجھازال تستخدم إال الملحقات األصلية المتوفرة مع

قد يؤثر استخدام ملحقات غير . المعتمدة بواسطة جھة التصنيع

وتنتھك اللوائح المحلية الضمان،  وتخرقمعتمدة على األداء، 

 .، أو قد تتسبب كذلك في وقوع إصاباتالجھازالمتعلقة باستخدام 

 
  من المتفجرات بالقرب 

  استخدام فيھا يتم التي المناطق من بالقرب الجھازقم بإيقاف تشغيل 

اتبع دوما القوانين المحلية وقم بإيقاف تشغيل . مواد قابلة لالنفجار

 .متى يطلب منك ذلك الجھاز

 درجة حرارة التشغيل  
 يرجى . م ◦40 و م ◦0بين  الجھازسبة لعمل درجة الحرارة المنا

 الجھازقد يتسبب استخدام . خارج ھذا النطاق الجھازعدم استخدام 

في درجات حرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا في حدوث 

 .مشكالت
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 المظھر

 

بطاقة فتحة 
 SDكرة ذا

زر إعادة 
 التعيين

مفتاحUSBمدخل 
التشغيل

الشحن
Wi‐Fi 

3G 

البطارية مدخل الشحن
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  SDإدخال وإخراج بطاقة ذاكرة 

 .SDبطاقة وإدخال  SDقم بفتح غطاء فتحة بطاقة ذاكرة  .1

في موضعھا الصحيح  SDقم بدفعھا بشدة حتى يتم تثبيت بطاقة  .2
 .وقم بإغالق الغطاء

 

، قم بفتح الغطاء أوال ثم الضغط على SDإلزالة بطاقة ذاكرة  .3
 .البطاقة للداخل إللغاء القفل

 

  :انتبه 

 .بشكل منفصل SDبطاقة ذاكرة  باعتُ  .1
في  الجھازأثناء تشغيل  SDقد يتسبب إدخال أو إخراج بطاقة . 2

  .SDتلفھا وتدمير أية بيانات محفوظة على بطاقة ذاكرة 
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 شحن البطارية

القابلة إلعادة الشحن والتي تأتي مع " Li-ion"بطارية أيون الليثيوم 
 .جاھزة لالستخدام، ولكنھا ليست مشحونة بالكامل الجھاز

ية، في أول ثالث مرات لضمان أفضل أداء وعمر أطول للبطار 
تقوم فيھا بشحن البطارية، تأكد من تفريغ البطارية بالكامل وإعادة 

 .شحنھا بالكامل
وتوصيل  الجھاز، قم بتوصيل الشاحن إلى الجھازلشحن بطارية 
 .فولت 110/220 كھربائي الشاحن بمقبس

  . مؤشرالأثناء الشحن، سيضيء 

 
 
 
 
 

 
 دات المصنعاستعادة إعدا

في وضعية التشغيل، اضغط مطوال على زر  الجھازعندما يكون 
 .الستعادة إعدادات المصنع إعادة التعيين
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 كشاحن طوارئ الجھاز مااستخد

لشحن أجھزة مثل الھواتف المحمولة، أجھزة  الجھازيمكنك استخدام 

األجھزة الخارجية، لشحن . ، سماعات بلوتوث، الخMP3/MP4تشغيل 

، والطرف الجھازقم بتوصيل إحدى طرفي كابل الشحن لمدخل شحن 

 .للجھاز المشحون USBاآلخر لمدخل 
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 LEDمؤشرات 
  .موضحة على النحو المبين باألسفل LEDمؤشرات 

LED  الشرح  الحالة 

3G 

 .1Xمتصل بـ   .مضاء. ضوء أحمر

يومض مرة. ضور أحمر
 .كل ثانية

 .1Xمتصل بـ غير 

 .EVDOمتصل بـ  .مضاء. ضوء أخضر

يومض مرة. ضور أخضر
 .كل ثانية

 .EVDOغير متصل بـ 

غير متصل بالشبكة في
Hybrid "وضعية المختلطة ال

." 

يومض مرة. ضور أحمر
 .كل ثانيتين

 .غير مسجل على الشبكة

 .ال يبحث عن الشبكة

Wi-Fi  

 .Wi-Fiمتصل عبر   .مضاء

 .غير متاح  Wi-Fi  .أمطف

 .معطل  Wi-Fiاتصال   .ثواني 3يومض كل 

CHG 
 )الشحن(

 .جاري الشحن  .أحمر مضاء

 .تم الشحن  .أخضر مضاء

Battery 
 .ضوء أزرق )البطارية( 

كلما كان أكثر سطوعا، كلما
 .كانت الطاقة أقوى
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 وضعية التشغيل

تخدام إال أجھزة ال يتم اس. ثالثة وضعيات للتشغيل الجھازيدعم 
 .الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة في األمثلة التالية

بجھاز الكمبيوتر باستخدام كابل  الجھازقم بتوصيل  :USB وضعية

USB . كمودم الجھازسيعمل. 

 
 

 بجھاز االتصال الالسلكي عبر  الجھازقم بتوصيل  : Wi-Fi وضعية

Wi-Fi . كنقطة اتصال محمولة الجھازسيعمل. 
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لجھاز الكمبيوتر باستخدام  الجھازقم بتوصيل  :الوضعية المختلطة

 .في نفس الوقت  Wi-Fi وباألجھزة الالسلكية عبر   USB كابل 

 

  :انتبه 

 قبل االستخدام، تأكد من أن األجھزة الالسلكية لديھا خاصية . 1
Wi-Fi . 

 .تفي نفس الوق الجھاز أقصى ب أجھزة كحد 5يمكن توصيل . 2
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 التثبيت وإلغاء التثبيت على نظام ويندوز

 التثبيت
  . USBبجھاز الكمبيوتر باستخدام كابل الجھازقم بتوصيل  .1

 .التثبيت تلقائيا سيعمل برنامج .2

  My Computer: بالنقر علىقم بتشغيل ملف اإلعداد : اختياري .3
HLCWindowsAutoRun.exe. 

 .انتظر ظھور نافذة التثبيت تلقائيا أسفل الشاشة .4

 إلغاء التثبيت

 StartProgramsHLCUninstall انقر على  .1
HLC. 

 .إلغاء التثبيت تلقائيا سيعمل برنامج .2



 

13 

التثبيت وإلغاء التثبيت على نظام تشغيل 
 ماك

 التثبيت

  . USBبجھاز الكمبيوتر باستخدام كابل الجھازقم بتوصيل  .1

مجلد >   انقر مرتين على األيقونة  على سطح المكتب، .2
MAC. 

 .>    مرتين على األيقونة  انقر .3

. انقر مرتين على األيقونة في مجلد اإلعداد لتشغيل معالج اإلعداد .4
 .اتبع تعليمات المعالج إلكمال تثبيت البرنامج

 .إلكمال التثبيت" إغالق"انقر  .5

 إلغاء التثبيت

FinderApplicationsHLC قم باختيار  .1
Uninstall HLC. 

 .اإلغاء التثبيت تلقائي سيعمل برنامج .2
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  الجھازإدارة 

 :انتبه  
  .قد تختلف واجھة تحكم المستخدم وفقا إلصدارات المتصفح

  التحكم بواجھة مستخدم الشبكة

بجھاز الكمبيوتر  ازالجھللوصول لواجھة مستخدم الشبكة، قم بتوصيل 
  .ثم اتبع الخطوات باألسفل. Wi-Fiأو عبر   USB بواسطة كابل

 :انتبه  
االفتراضية مطبوعة على الغطاء الخلفي   Wi-Fi كلمة مرور 

  .للمودم
 .في المتصفح  .10http://192.168. قم بزيارة   .1

" admin"كالھما ( وكلمة المرور اسم المستخدمقم بإدخال  .2
 .لتسجيل الدخول) ياافتراض
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  اإلعدادات السريعة
 اإلعدادات السريعة>  اإلعداداتبعد تسجيل الدخول انقر على 

 .بأمان بسرعة والجھاز  لضبط
حساب  مثل( الملف الشخصيقم باختيار : إعداد الملف الشخصي

وكلمة  اسم المستخدمالذي تريد استخدامه وقم بإدخال ) االتصال
 .ورالمر

 .وضعية الشبكةقم باختيار : إعدادات الشبكة
 :الالسلكية LAN المحلية الشبكة معايير إعدادات

وكلمة   Wi-Fiحساب مثل( WPA ومفتاح  SSIDقم بإدخال   ·
 ). Wi-Fiمرور

  . SSID اسم الشبكة الالسلكية بث تعطيل أو) افتراضي( تمكين  ·
 تعني إمكانية بحث األجھزة األخرى واتصالھا بـ" تمكين" -

  .جھاز ھانت واي فاي
اسم  عن األخرى األجھزة بحث إمكانية عدم تعني" تعطيل" -

 اتصال إمكانية توفير أردت إذا. SSID الشبكة الالسلكية
باسم الشبكة  اخبارھمببساطة  يمكنك بجھازك األشخاص
 .يدويا اإلعداد بعملية يقومون دعھم و ،SSIDالالسلكية 

 . WPAخوارزمياتو نوع الحمايةقم بتعيين    ·
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  الحالة

 الحالة األساسيةللتحقق من  الحالةل الدخول، انقر على بعد تسجي

 .االحصائياتو

 الحالة األساسية

 .عرض إصدار البرنامج والجھازمعلومات النظام

المعنية، بما في ذلك الملف  Wi-Fiعرض معلومات Wi-Fi حالة
 .وعدد المستخدمين IP، عنوان يالشخصي الحال

اتصال الشبكة
 .باالنترنت تلقائيا بعد التشغيل ھازالجيتم توصيل : تمكين
لالتصال يدويا" اتصال"تحتاج للنقر على  :تعطيل

.باالنترنت

  االحصائيات

للتحقق من مقدار البيانات التي يتم تحميلھا وتنزيلھا حاليا والتدفق 
 .الشھور الثالثة األخيرة الحالي والتدفق اإلجمالي في

بيانات ، وقت االتصالمثل  لعرض المعلومات السجلانقر على 
محاولة  20في آخر التردد اإلجمالي ، وبيانات التحميل، التنزيل

 .قمت باالتصال فيھا بالشبكة
يمكنك مشاھدة  :إجمالي اإلنتاجية خالل الشھور الثالثة األخيرة

خالل بيانات التحميل و بيانات التنزيل، وقت االتصالمعلومات مثل 
 .الشھور الثالثة األخيرة
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 الرسائل
  .تتيح لك ھذه الخاصية مشاھدة، والرد، وحذف واستقبال الرسائل

 .الرسائلبعد تسجيل الدخول، انقر على 

 اإلعدادات
 .الجھازلتھيئة  اإلعداداتبعد تسجيل الدخول، انقر على 

 الشبكات
" تطبيق"انقر على . 1X أو Hybrid،  EVDOيمكنك اختيار 
 .لحفظ اإلعدادات

 .اإلعدادات إلستعادة" رجوع" على اضغط

Wi-Fi 

 الشخصية Wi-Fi ملفات

للدخول الشخصية  Wi-Fi ملفات>   Wi-Fi >انقر على اإلعدادات 
 .األساسية  Wi-Fiإلعدادات

 .عرض حالة الشبكة الحالية :الملف الشخصي الحالي
SSID : الحالي الجھازعرض تعريف. 

ستتمكن األجھزة  ،تمكينعلى   SSIDعند تعيين بث:  SSIDبث 
عند البحث عن شبكات السلكية  الجھازالالسلكية من العثور على 

 .متاحة
  .المستخدم حاليا MACعرض عنوان : MAC عنوان

 .فقط N، )افتراضي( مختلطة B/G/N: وضعية الشبكة
 .13إلى  1، من )افتراضي(تلقائي : القناة
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ات على الواجھة لحفظ اإلعداد" تطبيق"بعد اإلعدادات، انقر على 
  .الحالية

 .الستعادة اإلعدادات" إعادة التعيين"انقر على 
  Wi-Fiحماية 

للدخول إلعدادات  Wi-Fi حماية>  Wi-Fi> اإلعداداتانقر على 
  . Wi-Fiحماية

  WEP ،WPA-PSK ،WPA2-PSK مفتوحة،: نوع الحماية
  ).افتراضي(

 ).افتراضي( TKIP+AES و  WPA  :TKIP،AESخوارزميات
    .Wi-Fiلتغيير كلمة مرور : WPA مفتاح

DHCP 

  DHCP  خادم

للدخول  DHCP خادم >  DHCP> اإلعداداتانقر على 
 . DHCPإلعدادات 

 "DHCP خادم تمكين"يمكنك اختيار 
، قناع الشبكة IPعنوان (يمكنك تعيين معايير الشبكة المعنية 

 .)ومدة السماح  DHCPالفرعية، نطاق تعيين 
انقر على لحفظ اإلعدادات الحالية و" تطبيق"بعد اإلعدادات، انقر على 

  .الستعادة إعدادات المصنع" إعادة التعيين"

  DHCP حجز

اسم لتغيير  DHCP حجز>   DHCP> اإلعداداتانقر على 
 .Mac عنوانو IP عنوان، الجھاز
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إلضافة جھاز في قائمة " إضافة عميل"بعد اإلعدادات، انقر على 
 .لمسح البيانات المضافة" مسح"، انقر على DHCP حجوزات

" تحرير"، انقر على DHCP حجوزاتبعد اختيار جھاز في قائمة 
للتحديث وانقر على " تحديث العميل"لتحرير اإلعدادات، انقر على 

 .لحذف الجھاز المحدد" حذف"

 الحماية
 إعدادات المستخدم

كالھما (ل يمكنك تغيير اسم مستخدم وكلمة مرور تسجيل الدخو
قبل تھيئة  MACتحتاج لتمكين مرشح عنوان "). admin"اقتراضيا 

 .وضعية الترشيح
  MAC مرشح

 .Wi-Fi للتحكم بالعمالء الذين يمكنھم الوصول إلى

  .MACمرشح >  الحماية>  اإلعداداتانقر على . 1

الختيار وضعية ترشيح التحكم بالوصول  وضعية الترشيحمن . 2
 ).MAC(للوسائط 

 يسمح لعناوين : ئمة البيضاءالقاMAC  المدرجة في القائمة
 .جھاز ھانت واي فايالبيضاء باالتصال بـ 

 يسمح لعناوين  ال: القائمة السوداءMAC  المدرجة في القائمة
 .جھاز ھانت واي فايالسوداء باالتصال بـ 

للعمالء ليتم التحكم بھم بواسطة مرشح  MACقم بتحديد عناوين . 3
MAC. 

إللغاء  إعادة التعيينانقر على . لحفظ اإلعدادات تطبيقعلى انقر . 4
 .اإلعدادات
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 متقدم
 معلومات الجھاز

 .الموديلوجھة التصنيع ، وإصدار النظاميمكنك التحقق من 

 الملفات الشخصية

انقر . قم بتحديد الشبكة التي قمت بتعيينھا: قائمة الملف الشخصي
وانقر على حذف لحذف الشبكة  الحالية الشبكة تعديلل تحرير على

 .الحالية
رقم و اسم الملف الشخصياضف : تحرير ملف شخصي/إنشاء

إلضافة  حفظ، انقر كلمة المرورواسم المستخدم ، اضف االتصال
 .المحتويات التي قمت بإضافتھالمسح  إلغاءشبكة جديدة، وانقر 

  إعادة تعيين المصنع

 .الجھازإلعادة تشغيل " غيل الجھازإعادة تش"انقر 
    .الستعادة إعدادات المصنع" إعادة تعيين المصنع"انقر 
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  على جھاز الكمبيوتر SDالوصول لبطاقة ذاكرة 
 الجھازالمثبتة في  SDذاكرة  يمكن لجھاز الكمبيوتر الوصول لبطاقة

 .USBعبر كابل 
 .فحة القرصللدخول لص SDبطاقة >  إعداداتانقر على 

  SDالتحقق من سعة تخزين بطاقة ذاكرة 
 .SDيمكنك التحقق من الحالة الحالية لسعة تخزين بطاقة ذاكرة 

 .SD نظام>  SD  بطاقة>  اإلعداداتانقر على  .1

مساحة و SDسعة تخزين بما يشمل  SDعرض حالة بطاقة  .2
 .التخزين المتاحة

  SD تھيئة بطاقة
 .SDيمكنك تھيئة بطاقة ذاكرة 

 .SD نظام>  SD  بطاقة>  اإلعداداتر على انق .1

 .ليظھر صندوق نصي تھيئة البطاقةانقر على  .2

إللغاء  إلغاءأو انقر على  SDلتھيئة بطاقة  موافقانقر على  .3
 .العملية

 .بنجاح SDإذا تم تھيئة بطاقة  نجحت التھيئةسيتم عرض  .4

 تحميل ملف
 .من جھاز الكمبيوتر SDيمكنك تحميل ملف لبطاقة ذاكرة 

 .كل الملفات > SD  بطاقة>  اإلعداداتانقر على  .1

 .تحميلانقر على  .2

 .SDاختر الملفات التي تريد تحميلھا على بطاقة  .3

 .لبدء تحميل الملفات بدءانقر  .4

 ".نجح التحميل"انقر موافق في الصندوق المنبثق  .5
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  :انتبه 

 .سيتم تحميل الملف للمجلد الحالي
 

 ملفتنزيل 
  .SDيمكنك تنزيل ملف من بطاقة 

 .تكل الملفا > SD  بطاقة>  اإلعداداتانقر على  .1

 .اختر الملف الذي تريد تنزيله .2

 .تنزيلانقر على  .3

 جديد مجلد
  .SDيمكنك إنشاء مجلد جديد على بطاقة 

 .كل الملفات > SD  بطاقة>  اإلعداداتانقر على  .1

 .في أعلى يسار الصفحة دجديانقر على  .2

 .للصندوق المنبثق يقم بإدخال اسم المجلد في الصندوق النص .3

 .إلنشاء مجلد جديد جديدانقر على  .4

 البحث عن ملف

  .يمكنك البحث سريعا في كل الملفات
 .كل الملفات > SD  بطاقة>  اإلعداداتانقر على  .1

 .بحثقم بإدخال اسم الملف في الخانة الفارغة بجانب  .2

 .لتشغيل البحث حثبانقر  .3

يمكنك كذلك البحث عن الملفات باستخدام خاصية االستعالم 
 :على سبيل المثال. الغامض

 عرض وسيتم ،1234 مثل مفتاحية بكلمة البحث شرط بإدخال قم 

 .1234 حروف على تحتوي التي الملفات كل
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 إعادة تسمية الملف أو المجلد

  .يمكنك إعادة تسمية الملف أو المجلد
للدخول لصفحة  كل الملفات > SD  بطاقة>  اإلعداداتلى انقر ع .1

 .القرص

 .اختر الملف أو المجلد الذي ترغب بإعادة تسميته .2

في الجانب األيمن من الملف أو المجلد  إعادة التسميةانقر على  .3
 . المحدد

  حذف ملف أو مجلد

 .يمكنك حذف ملف أو مجلد
 .كل الملفات > SD  بطاقة>  اإلعداداتانقر على  .1

 .اختر الملف أو المجلد الذي ترغب في حذفه .2

 .حذفانقر على  .3

 .إللغاء العملية إلغاءللحذف أو انقر على  موافقانقر على  .4
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 أندرويدبنظام   التحكم بواجھة المستخدم الھاتفية
  إس.أو.آيو نظام 

  :انتبه 

نظام  لمتصفح الذي تم تثبيته على أجھزةتعتمد العمليات على إصدار ا
  .إس.أو.نظام آي/ أندرويد

 

 

 .اتبع الخطوات التالية للوصول لواجھة المستخدم الھاتفية

إس بجھاز ھانت .أو.آيو نظام  /قم بتوصيل أجھزة بنظام أندرويد .1
مطبوعين   Wi-Fiمرور شبكة وكلمة  SSIDستجد . (واي فاي

 .)للجھازعلى الغطاء الخلفي 

  .في المتصفح http://192.168.0.1 :قم بزيارة العنوان التالي .2

" admin"ھما الك( ركلمة المروو اسم المستخدمقم بإدخال  .3
 .دخوللتسجيل ال) افتراضيا
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  .الصفحة الرئيسية ھرستظ .4

            

 

 داد السريعاإلع

  .اإلعداد السريععلى  ، قم بالنقرالصفحة الرئيسيةفي 
للمزيد من المعلومات عن اإلعداد السريع، قم باإلطالع على قسم 

 .في ھذا الدليل" اإلعداد السريع"> " ة مستخدم الشبكةھزيارة واج"
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 الحالة

   .الحالة، قم بالنقر على الصفحة الرئيسيةفي 
مزيد من المعلومات عن اإلعداد السريع، قم باإلطالع على قسم لل

 .لفي ھذا الدلي" الحالة"> " ة مستخدم الشبكةھزيارة واج"
  الرسائل

   .الرسائل، قم بالنقر على الصفحة الرئيسيةفي 
للمزيد من المعلومات عن اإلعداد السريع، قم باإلطالع على قسم 

 .لفي ھذا الدلي" سائلالر"> " ة مستخدم الشبكةھزيارة واج"
 وضعية الشبكة

   .وضعية الشبكة، قم بالنقر على الصفحة الرئيسيةفي 
للمزيد من المعلومات عن اإلعداد السريع، قم باإلطالع على قسم 

في ھذا " اتالشبك" >اإلعدادات " >" ة مستخدم الشبكةھزيارة واج"

 .لالدلي
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و  على نظام أندرويد SDالوصول لبطاقة ذاكرة 
 إس.أو.م آينظا

لبطاقة  للوصول Wi-Fiقرص على ، قم بالنقر الصفحة الرئيسيةفي 
 .كما موضحة باألسفل Wi-Fiصفحة قرص . SDذاكرة 

     

 

  تحميل ملف
نظام / نظام أندرويدمن جھاز  SDيمكنك تحميل الملفات على بطاقة 

 .إس.أو.آي
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fi قرصانقر على األيقونة  .1

 .Wi-Fi قرصلصفحة 
 .تحميلانقر على  .2
لتحديد الملف الذي ترغب بتحميله على  اختيار ملفانقر على  .3

 .SDبطاقة 
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 .في النافذة المنبثقة لبدء تحميل الملف تنفيذانقر على  .4
 .ليحاال المجلد في تحميله تميمكنك العثور على الملف الذي 

  :انتبه 

  .يتم تحميل الملف إلى المجلد الحالي .1
. (mov) تحميل وتحميل : 7 إس.أو.آي ھناك زرارين تحميل لنظام .2

صورة واحدة فقط؛ بينما يستخدم زر  لتحميليستخدم زر التحميل 
 .في تحميل فيديوھات أو صور متعددة  (mov)تحميل

 

 

  تنزيل ملف
  .SDمن بطاقة  يمكنك تنزيل الملفات

  :انتبه 

ال يمكن تنزيل الصوتيات، الفيديوھات، الوثائق، ولكن يمكنك تشغيلھم 
  .إس.أو.نظام آي/ نظام أندرويد عبر االنترنت على جھاز

 

نظام / نظام أندرويداتبع الخطوات باألسفل لتنزيل ملفات من جھاز 
 .إس.أو.آي
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fi قرص انقر على أيقونة .1

 .Wi-Fi قرصلصفحة 

 .اختر الملف الذي ترغب بتنزيله .2

 .للتنزيل   قم بفتح الملف والنقر على  .3

  SDةالمزيد من العمليات على بطاقة ذاكر

إلدارة الملفات المخزنة على   ، انقر علىWi-Fi قرصعلى شاشة 
 .SDبطاقة 
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 الفئة

 .لفات تحت الفئات المختلفةيمكنك التحقق من الم
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fi قرصانقر على أيقونة  .1

 .Wi-Fi قرصلصفحة 

 .على الصفحة الرئيسية  انقر على  .2

 .واختر فئة  انقر على  .3

  مجلد جديد

 .SDيمكنك إنشاء مجلد جديد في بطاقة 
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fi قرصانقر على أيقونة  .1

 .Wi-Fiقرص  لصفحة

 .على الصفحة الرئيسية  انقر على  .2

 . انقر على  .3
 .موافققم بإدخال اسم الملف والنقر على  .4

  :انتبه 

  .يقع المجلد الجديد في السجل الحالي
 

 البحث عن ملف

 .يمكنك البحث سريعا عن الملفات التي تريدھا
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fi قرصانقر على أيقونة  .1

 .Wi-Fi قرص لصفحة

 .ةعلى الصفحة الرئيسي  انقر على  .2

 .انقر على  .3
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 .قم بإدخال اسم الملف في الصندوق النصي .4
 .للبحث عن الملفات البحثانقر على  .5

  :انتبه 
 :للبحث عن الملفات باستخدام خاصية االستعالم الغامض

وستظھر كل ". 1234"مفتاحية مثل  قم بإدخال شرط البحث بكلمة
  ."1234"ي تحتوي على الملفات الت

 

   SDالتحقق من حالة سعة تخزين بطاقة

 .SDيمكنك التحقق من الحالة الحالية لبطاقة 
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fi قرصانقر على أيقونة  .1

 .Wi-Fi قرصلصفحة 

 .ةعلى الصفحة الرئيسي  انقر على  .2

 .انقر على  .3

  SDتھيئة بطاقة

  .SDيمكنك تھيئة بطاقة 
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fiقرص ى أيقونة انقر عل .1

 .Wi-Fiقرص لصفحة 

 .الرئيسية الصفحة على   على انقر .2

 .انقر على  .3
 .في الصندوق المنبثق تھيئةانقر على  .4
 .إللغاء العملية إلغاءوانقر على  SDلتھيئة بطاقة  موافقانقر على  .5
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  حذف الملف أو المجلد

 .يمكنك حذف الملف أو المجلد
على الصفحة الرئيسية للدخول  Wi-Fiانقر على أيقونة قرص  .1

 .Wi-Fiلصفحة قرص 

 .اختر الملف أو المجلد الذي ترغب في حذفه .2

 .للتأكيد موافقفي الصندوق المنبثق وانقر على  حذفانقر على  .3
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  المساعدة عبر االنترنت

  .للمزيد من المعلومات، اطلع على المساعدة عبر االنترنت
  .الجھاز ھاز الكمبيوتر بقم بتوصيل ج .1

 في المتصفح  http://192.168.0.1 قم بزيارة  .2

 ".admin"كل من اسم المستخدم وكلمة المرور . تسجيل الدخول .3

 .دليل المستخدم>  المساعدةعلى الصفحة الرئيسية، انقر على  .4

 

 الملحق

  العناية والصيانة

 .ھازالجاتبع النصائح التالية للحفاظ على مظھر وأداء 

  ال تستخدم سوائل مثل . الجھازاستخدم قماشة جافة وناعمة لتنظيف

 .الجھازالكحول، المنظفات المخففة أو البنزين لتنظيف 

  مما قد يعرضك لإلصابات و يعرض بأيدي مبتلة،  الجھازال تلمس

 .للتلف الجھاز

  ربة أو االتساخفي أماكن شديدة األت الجھازال تضع. 

  مثل أجھزة  –بعيدا عن درجات الحرارة العالية جدا  الجھازاحفظ

 .لالنفجار الجھازقد يتعرض . التدفئة أو األفران

 أو الملحقات، قم بإرسالھم إلى  الجھازد حدوث أي مشكلة بجھاز عن

 .مركز الخدمة للفحص
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 الخطرة بيان االمتثال للحد من استخدام المواد

لقد صممنا على تقليص آثارنا السلبية على البيئة وتحمل مسئوليتنا تجاه 
لذا فھذه الوثيقة تتيح لنا اإلعالن رسميا عن . األرض التي نعيش عليھا

توجيھات ، يتوافق تماما مع ZTE مؤسسة، المصنّع بواسطة AC70 أن
، EC/2002/95) للحد من استخدام المواد الخطرة(البرلمان األوروبي 

 :فيما يتعلق بكل المواد التالية
 (Pb) الرصاص) 1(
 (Hg) الزئبق ) 2(
 (Cd) الكادميوم) 3(
 (Cr (VI))الكروم سداسي التكافؤ ) 4(
 (PBB) البروم متعدد الفينيل ثنائي) 5(
 (PBDE)  البروم متعدد الفينيلاثير ثنائي ) 6(

على أن أي آثار وھذا يؤكد . ونشھد على امتثالنا ببيان خطي من موردينا
محتملة لمستويات تلوث بالمواد المذكورة باألعلى أقل من الحد األقصى 

و مستثناة نظرا أ، EU 2002/95/ECالمبين في التوجيه األوروبي 
 .للحاجة العملية لھا

مع كل متطلبات  ،ZTEمؤسسة المصنع بواسطة AC70 يتوافق 
 .EU 2002/95/ECالتوجيھات األوروبية 
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 القديم الجھازالتخلص من 

عند وجود رمز سلة النفايات بعجالت على . 1
، فھذا يعني أن المنتج يخضع للتوجيه جالمنت

 .EC/2002/96األوروبي 

يجب التخلص من كل األجھزة الكھربية . 2
وااللكترونية بشكل منفصل عن النفايات 

ة عبر نقاط جمع مخصصة توفرھا يالمنزل
 .السلطات المحليةالحكومة أو 

سيساعد التخلص بشكل صحيح من المنتجات . 3
الكھربية وااللكترونية على حماية البيئة 

 .وصحة اإلنسان
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  المشاكل والحلول

 األعراض
األسباب 
المحتملة

 الحلول

ال يمكن االتصال 
 .بالشبكة

إشارة الشبكة 
ضعيفة

 .إلى مكان آخر الجھازقم بنقل 

خارج منطقة 
 .غطيةالت

في مساحة  الجھازتأكد من أن 
.جھاز ھانت واي فايتغطية شبكة 

ال يمكن البحث 
 عن إشارات 

Wi-Fi . 

أبعد من الالزم 
، اسم الجھازعن 

مستخدم او كلمة 
مرور خاطئين، أو

 تعطيل خاصية
Wi-Fi .  

 .الجھازحاول الوصول إلى 

وكلمة   SSIDتأكد من تطابق 
مع ما تم تھيئته على المرور 
 .الجھاز

قم بتسجيل الدخول لصفحة إدارة 
على الصفحة الرئيسية، . الجھاز

 > اإلعداداتانقر على 
Wi-Fi   <ملفات  Wi-Fi 
قم بتحديد تمكين لخيار . الشخصية

 .Wi-Fi تمكين

 

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقعنا األلكتروني 
http://www.hlc.ly 

او عبر البريد األلكتروني  1616و للمساعدة اتصل على الرقم 
ha_net@hlc.ly 
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