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نسخ األسًبء ين انشزٌحت إنى انجهبس وانعكس .
انقر على ابدأ > أدوات >  > Contact Managerانتظر قلٌال سوف ٌتم قراءة األسمـاء الموجودة فً الجهـاز
و الشرٌحتٌن > فً الناحٌة الٌمنى من اسفل الجهاز انقر على قائمة ثم أختر  > SIMمن قائمة ٌتم اختٌـار تحدٌد الكل أو
ٌمكنك وضع العالمة ( √ )
على األسماء المراد نسخها إلى الهاتف > من قائمة ٌتم اختٌار نسخ إلى الهاتف > خروج .
فً حالة النسخ من الهاتف إلى الشرائح :
√ ) على األسماء المراد نسخها إلى
من قائمة أختر الهاتف > من قائمة ٌتم اختٌـار تحدٌد الكل أو ٌمكنك وضع العالمة (
الشرائح > من قائمة ٌتم اختٌار نسخ إلى  SIMأو  > UIMخروج .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً :
http://www.youtube.com/watch?v=jPhlMZwi3a0

كٍفٍت إضبفت أسى جذٌذ أو رقى جذٌذ فً انهبحف وكٍف ًٌكن إضبفت رقى ألسى يىجىد يسبقب ً .

ومن ثم ٌتم تحدٌد المكان الذي سوف ٌتم حفظ
انقر على ابدأ > جهات االتصال > من أسفل الشاشة قم بالنقر على جدٌد
الرقم فٌه إما فً جهات االتصال  ( Outlookداخل الهاتف ) أو فً شرٌحة ٌمن موباٌل  UIMأو فً شرٌحة الـ  GSMبعد تحدٌد
المكان المراد حفظ االسم فٌه إذا كان فً الهاتف سوف تظهر واجهة ٌوجد بها مربعٌن األول إلضافة صورة واآلخر بجانبه والمكتوب
علٌه إضافة اسم إضافة شركة ٌتم النقر علٌه وٌتم كتابة االسم ثم  OKوبعد ذلك سوف تعود إلى الواجهة السابقة ٌتم النقر على
إضافة رقم الجوال بعد ذلك النقر على تم  ،إلضافة رقم جدٌد ألسم موجود ٌوجد طرٌقتٌن :
فً حالة ما إذا كان الرقم جدٌد ابدأ > جهات االتصال > النقر على االسم المراد إضافة رقم جدٌد له من الواجهة التالٌة ٌتم النقرعلى إضافة المزٌد من األرقام > ٌتم إضافة رقم أو عدة أرقام ( هاتف عمل – هاتف منزل  ...الخ) .
أما إذا كان الرقم موجود فً الهاتف ٌتم النقر علٌه ( من المكالمات الواردة أو المكالمات التً لم ٌرد علٌها ) ٌتم النقر على أٌقونةالحفظ وٌتم اختٌار االسم المراد حفظه فٌه وٌتم تغٌٌر نوع الرقم من الواجهة التالٌة لكً ال ٌتم حذف الرقم السابق ثم النقر على
حفظ .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=xEZJOOGgEMg

عًم نسخت احخٍبطٍت و اسخعبدحهب
عمل النسخة االحتٌاطٌة :
انقر على ابدأ > أدوات > نسخ احتٌاطً لألسماء والرسائل > ٌتم وضع عالمة على التطبٌقات المراد نسخها ( من األفضل
أن تكون جمٌعها ) > بعد ذلك انقر على ٌ > Nextتم تسمٌة النسخة وذلك عن طرٌق النقر على المستطٌل الموجود أعلى
الواجهة و ٌفضل ترك التسمٌة الموجودة وذلك ألن النسخة ستحفظ بتارٌخ الٌوم الذي قمت بعمل النسخة االحتٌاطٌة وبعد ذلك
ٌتم اختٌار المكان الذي سٌتم حفظ النسخة فٌه ولٌكن فً الذاكرة الخارجٌة (  > Next > )Storage Cardوسٌتم بعد ذلك
عملٌة النسخ > عند االنتهاء ٌتم النقر على . Exit
كٌفٌة استعادة النسخة االحتٌاطٌة :
انقر على ابدأ > أدوات > نسخ احتٌاطً لألسماء والرسائل > من ٌ Actionتم اختٌار الـ  Restoreمن ٌBrowseتم
اختٌار النسخة التً قمت عملها سابقا ً >
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ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=Tv5DWt_UHY4

كٍفٍت ضبط نغًت رنٍن ونغًت خبصت نهزسبئم
انقر على ابدأ >  > Settingsشخصً > إعدادات الهاتف > انقر على  CDMAأو  > GSMتغٌٌر اإلعدادات > اختر نوع الرنٌن و
النغمة المراد ضبطها > . OK
لضبط نغمة رنٌن موجودة لدٌك فً الذاكرة الخارجٌة ٌتم الضغط على النغمة مطوالً حتى تظهر قائمة واالختٌار منها ضبط كنغمة رنٌن
ستظهر رسالة أنه قد تم نسخ النغمة وضبطها كنغمة رنٌن أنقر على الرسالة لتختفً .
لضبط نغمة للرسائل ٌتم نقل النغمة المراد ضبطها إلى ذاكرة الهاتف داخل مجلد My Documentsوبعد ذلك ٌتم الدخول إلى Settings
> األصوات والتنبٌهات > من التبوٌب األعلى ٌتم اختٌار اإلعالم > ومن ثم ٌتم اختٌار الحدث ولٌكن رسالة نصٌة جدٌدة وبعد ذلك ٌتم
التأشٌر على تشغٌل الصوت وٌتم اختٌار النغمة التً تم وضعها فً  My Documentsوبعد ذلك ٌتم النقر على . OK
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=rLgbzvH82tY

ضبط إعذاداث انـ : GPS
لتشغٌل الـ  GPSالبد من دعم اإلنترنت فً إحدى الشرائح أو ٌكون عن طرٌق الشبكة الالسلكٌة . WireLess
انقر على ابدأ >  > Settingsالنظام > إعدادات الـ  > GPSاتصال بٌانات ٌ GPS Oneوجد خٌارٌن الخٌار االول أطالق المود م
وٌستخدم فً حالة ارتباط الهاتف بجهاز كمبٌوتر شرط ان تكون خدمة االنترنت مفعله فٌة اما الخٌار الثانً هوإطالق التطبٌق ٌعنً
من الهاتف نفسه
بعد ذلك قم بتحدٌد نوع الـ ٌ GPSتم اختٌار مدعم من  > MSتطبٌق > ٌ ، Okتم الرجوع إلى القائمة الرئٌسٌة من مجلد إنترنت
ٌتم النقر على خرائط جوجل أنتظر حتى ٌتم تحمٌل الخرائط من الموقع .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=sbN9YoLSs34

نسخ انًهفبث ين انذاكزة انذاخهٍت إنى انذاكزة انخبرجٍت (اسخخذاو يخصفح انًهفبث)
أوالً  :قم بإضافة مجلد جدٌد فً الذاكرة الخارجٌة ولٌكن باسم الملفات الواردة :
انقر على ابدأ > متصفح الملفات > من أعلى ٌسار الشاشة انقر على السهم واختر  My Deviceمن القائمة المنسدلة > من
قائمة قم باختٌار مجلد جدٌد وقم بتسمٌته باسم ( مجلد الصور )  ،بعد ذلك قم بالنقر على مجلد الصور نقرا مطوال حتى تظهر
قائمة اختر منها نسخ او قص بعد ذلك اذهب الى أعلى ٌسار الشاشة قم باختٌار  > Storage Cardانقر على اٌقونة
القائمة > اختر تحرٌر > لصق .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=mWIMvB7EyLw
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نخغٍٍز يظهز انجهبس & انعنبصز انًىجىدة فً واجهت انجهبس:
انقر على ابدأ >  > Settingsالٌوم > من أعلى الشاشة قم باختٌار التبوٌب المظهر وبعد ذلك قم بإختٌار سمة للجهاز من
القائمة المنسدله باإلضافة إلى أنه ٌمكن اختٌار صورة كخلفٌة للجهاز مع السمة المختارة وذلك بالتأشٌر على استخدام هذه
الصورة كخلفٌة ومن استعراض ٌتم اختٌار الصورة > . OK
أما بالنسبة لعناصر واجهة الجهاز من :
انقر على ابدأ >  > Settingsالٌوم > من أعلى الشاشة قم باختٌار التبوٌب عناصر وٌتم اختٌار العناصر المراد إضافتها على واجهة
الهاتف وأٌضا ً ٌمكن تحدٌد المهلة التً ستظهر فٌها هذه العناصر > OK
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=ZM4rURFQIeg

حسجٍم انًكبنًبث :
انقر على ابدأ > وسائط > تسجٌل المكالمات > ٌتم النقر على المربع الصغٌر لحفظ المكالمات المسجلة فً المكان المناسب >
ٌوجد لدٌك أربع خٌارات األول  Ask to save Callالسؤال إذا أردت حفظ المكالمة بعد
االنتهاء منها  Record Incoming Calls ،تسجٌل المكالمات الواردة  Record Outgoing Calls ،تسجٌل
المكالمات الصادرة وهذه الخٌارات هً األهم > بعد ذلك ٌتم النقر على المستطٌل  Enable Recordingلتفعٌل التسجٌل ،
وإللغاء التسجٌل النقر على  Disable Recordingإلغاء التسجٌل .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=J0sbXbCvotc

كٍفٍت إسانت بعض انبزايج :
إلزالة بعض البرامج  - :انقر على ابدأ >  > Settingsالنظام > إزالة البرامج > ٌتم النقر على البرنامج المراد إزالته >
والنقر على إزالة  ،أحٌانا ً ٌُطلب منك إعادة تشغٌل الجهاز .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=y2lumMoTlrg

اإلرسبل عن طزٌق انبهىحىد ( :اسخخذاو انبهىحىد(
إلرسال ملف أو نغمة أو صورة عن طرٌق البلوتوث ٌتم بطرٌقتٌن
الطرٌقة االولى -
انقر على ابدأ>  > Settingsبلوتوث > من أعلى الشاشة اختر التبوٌب الوضع > ضع إشارة على تشغٌل البلوتوث ولجعل
الجهاز مرئً لألجهزة األخرى ضع إشارة أٌضا ً ،
الطرٌقة الثانٌة -
انقر على ابدأ> > Settingsاالتصاالت < مدٌر االتصاالت < قم بجعل البلوتوث فً وضعٌة  onوذلك بسحب المربع المقابل
للبلوتوث الى الجهة الٌمنى .
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وبعد ذلك ٌتم النقر على الملف المراد إرساله عبر البلوتوث مطوالً حتى ظهور القائمة والنقر على إرسال الملف السلكٌا ً>
سوف ٌقوم الجهاز بالبحث عن األجهزة الموجودة فً المنطقة المجاورة وعند إٌجاد األجهزة انقر على ( أنقر لإلرسال )
الموجود مقابل أسم الجهاز وأنتظر حتى انتهاء اإلرسال ( تم ) .
مالحظة -:
أحٌانا ً ٌتم الدخول إلى اإلعدادات من قبل العمٌل وال ٌتم استقبال الملفات الواردة السلكٌا ًولتعدٌل الخٌار ٌتم الدخول على األتً:
انقر على ابدأ >  > Settingsاالتصاالت > استقبال السلكً > وضع اإلشارة على استقبال كل الملفات الواردة السلكٌا ً .
لمشاهدة الملفات التً تم استالمها من ابدأ> متصفح الملفات > فً الجهة العلٌا من ٌسار الشاشه اختر  > My Deviceاختر
 My Documentsهنا تجد الملفات التً تم استالمها .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=-3VyE2yWRXY

انجذار اننبري :
من خالل الجدار الناري ٌمكنك قبول أو رفض المكالمات والرسائل ووضعها فً القائمة السوداء وٌمكن الدخول
إلٌها من -:
انقر على أبدأ > أدوات > الجدار الناري من الـ ٌ Modeتم اختٌار القائمة السوداء ( )Black listمن القائمة (ٌ )Menuتم اختٌار الـ
 > Black list optionهناك واجهة أخرى ٌوجد بها مربعٌن األول هو إٌقاف األرقام التً تبدأ بأحد األرقام التالٌة
( )77;711;733;700وهذا ما ٌدعى بالـ  ، PATERNوبالنسبة للمربع األخر وهو إضافة األرقام وٌسمى بالـ NUMBERS
والذي ٌمكن من خالله التالً كتابة الرقم المراد وضعه فً القائمة السوداء والنقر على  Addلٌتم إضافته فً المربع الكبٌر و ٌمكن
اختٌاره من الـ  From Contactsأي إضافته من جهات االتصال وٌمكن إضافة آخر رقم اتصل بك من (  )Add Last Callerمن
وبعد ذلك عمل  Saveللعملٌة التً قمت بها >  > OKومن القائمة ٌ Menuتم اختٌار . Save_ Minimize
بالنسبة للرسائل :
انقر على ابدأ> أدوات >الجدار الناري > التأشٌر على  > Filter Enable SMSمن ٌ Menuتم اختٌار SMS Black
 Listو من ثم ٌتم كتابة الرقم المراد وضعه فً القائمة السوداء والنقر على  Addلٌتم إضافته فً المربع الكبٌر و ٌمكن
Add Last
اختٌاره من الـ  From Contactsأي إضافته من جهات االتصال وٌمكن إضافة آخر رقم اتصل بك من (
 )Callerمن وبعد ذلك عمل  Saveللعملٌة التً قمت بها >  > OKومن القائمة ٌ Menuتم اختٌار . Save_ Minimize
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=Fg6QB5kI9Uc

إعذاداث انىٌب ( اإلنخزنج ) .
ٌوجد طرٌقتٌن لالتصال باالنترنت اما عن طرٌق اال الشبكة الال سلكٌة ( ) Wirelessاو عن طرٌق شرائح االتصال
الطرٌق االولى  :االتصال عن طرٌق الشبكة الال سلكٌة (:)Wireless
انقر على ابدأ>  > Settingsاالتصاالت > مدٌر االتصاالت > الضغط مع السحب على المربع الموجود أمام الـ  Wi-Fiحتى
ٌصبح  Onوسوف ٌقوم بالبحث عن الشبكات الموجودة فً المنطقة وقد تكون مقفلة بكلمة مرور ٌتم كتابة كلمة المرور
وبعد ذلك ممكن تصفح اإلنترنت
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=Bpvc4ZzUFPg
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الطرٌقة الثانٌة  :االتصال عن طرٌق شرائح االتصال :
بالنسبة لالتصال باإلنترنت عن طرٌق إحدى الشرٌحتٌن انقر على ابدأ >  >Settingsاالتصاالت > C/G Net priority
ٌ > Settingsوجد خٌار وهو أثناء دخول اإلنترنت ٌمكن عن طرٌق شرٌحة الـ  CDMAو عن طرٌق الـ  > GSMتطبٌق
>  Okومن ثم الدخول على االتصاالت الموجودة فً نفس الواجهة والنقر على إدارة االتصاالت الموجودة إذا كان االتصال
عن طرٌق الـ  CDMAأختر  YCDMAإذا كان االتصال عن طرٌق الـ  GSMأختر . Ok > Saba phone GPRS
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=2x-o0ayxdLY

عًم حهٍئت (فىريبث) نهبحفك انىٌنذو  +ححًٍم انبزايج االسبسٍت نههبحف
قبل عمل فورمات للهاتف ٌتم عمل نسخة احتٌاطٌة لألسماء والرسائل .
ٌتم فرمته الهاتف بإستخدام طرٌقتٌن :
الطرٌقة االولى -
بعد إطفاء الجهاز ٌتم الضغط على  3أزرار لكً تتم عملٌة الفورمات وهً  :زري الصوت الموجودٌن فً جانب الهاتف +
زر إٌقاف التشغٌل ٌتمن الضغط على ثالثتهم حتى ٌشتغل الجهاز .
الطرٌقة الثانً –
انقر على ابدأ < اختر اعدادت  < settingsالنظام > مسح اساسً .
ستظهر قائمة تحتوي على خانتٌن الخانه االولى نقوم بادخال الرقم  1234والخانة الثانٌة نقوم بالنقر على الزر مسح
بعد سٌقوم الجهاز بعمل إعادة تشغٌل ٌتم االنتظار قلٌال حتى ظهور شاشة الوٌندوز وتحتها كتابة حقوق الطبع  ...ثم النقر
على الشاشة ستظهر لك واجهة أخرى ٌوجد فً وسطها عالمة الـ  +وهذه لتتم محاذاة الشاشة ٌتم النقر فً وسط هذه
العالمة وٌتم تتبعها أٌنما ذهبت ثم ستظهر شاشة ضبط الوقت والتارٌخ ٌتم النقر على  ، Nextبعد ذلك سٌتم إعادة تشغٌل
الجهاز من تلقاء نفسه و بعد تشغٌل الجهاز ستظهر واجهة الجهاز بالغة اإلنجلٌزٌة ولتحمٌل اللغة العربٌة ٌتم إدخال
الذاكرة الخارجٌة حٌث و أن الـ  Packageسوف ٌكون موجود فً الذاكرة وٌتم تحمٌله بالخطوات التالٌة :
ابدأ > ٌ > Storage Card > File Explorerتم تحمٌل الملف  1الموجود فً الذاكرة > بعد ذلك ٌتم تحمٌل الملف
 Customizeوبعد ذلك فً الواجهة التالٌة ٌتم
 Bravaعند تحمٌله ستظهر له واجهة أخرى ٌتم الضغط على األٌقونة
التأكد أن االختٌارات موجودة علٌها اإلشارة التالٌة ( √ ) بعد ذلك ٌتم النقر على  Okسوف ٌبدأ التحمٌل من  %1إلى  % 100حتى
ٌنتهً سوف تظهر لك رسالة تطلب من إعادة التشغٌل أنقر على الخٌار . Yes
فً حالة عودة الجهاز إلى اللغة اإلنجلٌزٌة كٌفٌة إعادته إلى اللغة العربٌة .
إلرجاع اللغة العربٌة أتبع الخطوات التالٌة  :انقر على ابدأ >  > Settingsالنظام >  > In 4 mobility fee jibiإزالة
عالمة √ من أمام  Disable Arabic Windows Mobile + Disable Arabic Interfaceوبعد ذلك ٌتم إعادة تشغٌل
الجهاز .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً
http://www.youtube.com/watch?v=qvCXaDMmHtY
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إعذاداث انـ . MMS

إذا كان من ٌ )Sabafon( GSMتم إرسال رسالة إلى  333بالمحتوى التالً  ، SETMMS :وإذا كان
ٌ )MTN( GSMتم إرسال رسالة فارغة إلى  9008ومن ثم إرسال رسالة أخرى إلى  9009بالمحتوى
التالً  ، GOMMS BRAVA DM-985 :بالنسبة إلعدادات الـ  MMSفً شرٌحة ٌمن موباٌل ٌتم تشغٌل اإلنترنت وٌتم
إرسال الرسائل مباشرة .
ٌمكنك مشاهدة هذا الشرح فٌدٌو على الرابط التالً

http://www.youtube.com/watch?v=um64UVex8_s

انبزايج انشبئعت

هناك برامج مفضله تم شرحها فً هذا الدلٌل وإذا لم تكن متوفره فً هاتفك ٌمكنك تنزٌلها من االنترنت
- 1الجدار الناري application name
- 2النسخ االحتٌاطً application name
ٌ- 3وتٌوب application name
- 4تسجٌل المكالمات application name
من البرامج المفضله للجدار الناري برنامج  Call Firwall ver 1.4وهو الذي نستخدمه اذا لم ٌكن موجود فً هاتفك
ٌمكنك تحمٌله من الموقع www.logic-unlimited.com
برنامج النسخ االحتٌاطً من البرامج المفضله وهو PIM backup and restore utility
اذا لم ٌكن موجود فً هاتفك ٌمكنك تنزٌله من االنترنت /http://www.dotfred.net .
اذا لم ٌكن برنامج الٌو تٌوب متوفر فً هاتفك ٌمكنك تحمٌله من الموقع www.youtube.com
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