دليل المستخدم
Brava  منE-SOLO CS-585

www.bravatechno.com

توضيح
شكرا الختياركم هاتف  E-SOLO CS-585من  ،BRAVAمزود الهواتف الالسلكية المفضل لديك.
محتويات هذا الدليل قد تختلف عن ما هو موجود في الهاتف يرجى اخذ الهاتف كمرجع رئيسي.
تحتفظ  Bravaبالحق في مراجعة هذا الدليل أو نسخه في أي وقت بدون سابق إشعار.

حقوق الطبع  2011لدى مؤسسة Brava Techno
جميع الحقوق محفوظة
يمنع منعا باتا إعادة إنتاج أو إرسال هذا الدليل بأي شكل من األشكال أو أي وسيلة بدون
اخذ موافقة مكتوبة مسبقا من .Brava
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تحذيرات السالمة
يرجى قراءة هذه اإلرشادات البسيطة ،لتجنب الوقوع في إشكاالت قانونية أو تعريض اآلخرين للخطر .انظر فقرة
إرشادات السالمة لمزيد من المعلومات.
ال تستخدم الهاتف المحمول حينما يكون استخدامه محظورا أو عندما يسبب خطرا أو تشويش.
حقل كهرومغناطيسي قوي.
ال تضع هاتفك وملحقاته في حاويات معرضة ل
ِ
يجب االلتزام بكافة القوانين المحلية .ال تستخدم الهاتف يدويا أثناء قيادة السيارة .يجب أن يكون
تركيزك األول أثناء القيادة على سالمة الطريق.
تجهيزات الرعاية الصحية أَو المعدات الطبية في المستشفيات يمكن أن تكون حساسة للطاقة
المنبعثة من موجات اإلرسال الخارجية .لذا اتبع أي قوانين أو لوائح معمول بها في المستشفى.
ال تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود .أيضا ال تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد
الكيميائية.
اتبع كافة القيود .األجهزة الالسلكية يمكن أن تسبب تشويش داخل الطائرة.
أبق الهاتف وكل أجزائه ،بما في ذلك الملحقات ،بعيد عن متناول يد األطفال الصغارِ.
استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة فقط من  .Bravaأفصل الشاحن من مصدر التغذية
الكهربائي عندما ال يكون قيد االستعمال .ال تترك البطارية موصولة إلى الشاحن ألكثر من أسبوع،
زيادة الشحن قد يقصر من عمر البطارية .كما يرجى إزالة البطارية بعد إطفاء الهاتف ،ألنه قد تحدث
أضرار غير متوقعة.

 .1معلومات حول جهاز الهاتف
تفاصيل الهاتف
البند

التفاصيل

الهاتف

الحجم116 :ملم × 51ملم × 11.25ملم
الوزن85 :جم (تقريبا) – شامال البطارية

الشاشة

 ،TFT ،"2.4بدقة  321 × 241بيكسل 65111 ،لون

سجل الهاتف

سعة  1111اسم

سجل المكالمات

 61سجل

الرسائل

سعة  1111رسالة

البطارية

السعة950mAh :
الفولتية3.7V :
فترة التحدث 4 :ساعات
فترة االستعداد 211 :ساعة
درجة الحرار المفضلة(-10℃ to +55℃) :

الشبكة

1

)CDMA 2000 1X & EVDO (800MHz

شكل الهاتف الجوال
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SN
1

Key name
مفتاح االختيار
االيسر

Functions
فتح القائمة الرئيسية (وضع االستعداد)
فتح قائمة "خيارات"
تأكيد إختيار معين

مفتاح االختيار

فتح االختصارات (وضع االستعداد)

االيمن

الرجوع إلى القائمة السابقة

3

مفتاح التقويم

فتح التقويم (وضع االستعداد)

4

مفتاح المسح ()c

5

مفتاح االرسال

6

مفتاح االنهاء

7

مفاتيح التنقل

2

فتح الكاميرا (وضع االستعداد)
حذف نص (وضع تحرير نص)
رجوع
المكالمات االخيرة (وضع االستعداد)
الرد على مكالمة
إجراء مكالمة
الرجوع إلى وضع االستعداد
اضغط مطوال لتشغيل الهاتف أو إطفاءه
مفتاح االختيار

3

فتح القائمة (وضع االستعداد)
تأكيد اختيار معين

أعلى

فتح مشغل الوسائط (وضع االستعداد)

أسفل

فتح االسماء (وضع االستعداد)

أيسر

فتح مدير الملفات (وضع االستعداد)

أيمن
8

مفتاح ’‘1

9

مفتاح ’*‘

10

مفتاح ’‘0

11

مفتاح ’‘#

فتح الرسائل (وضع االستعداد)

إدخال احد الرمز الشائعة (وضع تحرير نص)
البريد الصوتي (وضع االستعداد – إضغط مطوال)
فتح قائمة الرموز الدراج رمز (وضع تحرير نص)
إدخال رمز ”“P
إدخال مسافة (وضع تحرير نص)
إدخال ""+
االنتقال إلى سطر جديد (وضع تحرير نص)
تغيير نمط/لغة االدخال
إدخال ""T
تفعيل وضع االجتماع (وضع االستعداد – إضغط مطوال)

شريط األيقونات

الوصف

األيقونة
يعرض قوة اإلشارة.

مؤشر حدوث مكالمة (الهاتف متصل بالشبكة).
ال يوجد شبكة.
الهاتف مغلق (وضع الطائرة).
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لديك مكالمة أو عدة مكالمات مفقودة.
الهاتف في وضع نقل البيانات.
الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة.
سماعة الرأس موصولة بالهاتف.
لديك رسالة نصية أو عدة رسائل نصية جديدة.
تم تشغيل ساعة المنبه
وظيفة البلوتوث في الهاتف تعمل.
يوضح مستوى البطارية المتبقية.
لديك رسالة وسائط أو عدة رسائل غير مقروءة.
لوضع االجتماع يعمل.
الوضع العادي (عام) يعمل)

5

 .2لتبدأ
تركيب البطارية
قبل استبدال البطارية يرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق.

تركيب البطاقة UIM
 .1قبل تركيب أو تغيير بطاقة  UIMيرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق والبطارية غير مركبة.
 .2ادخل البطاقة في المجرى المخصص لكل بطاقة ،بحيث تكون المنطقة المعدنية في البطاقات
مالمسة لنقاط االتصال في الهاتف.
شحن البطارية
.1

قبل شحن البطارية يرجى التأكد أن البطارية تم تركيبها في جهاز الهاتف.

.2

أقبس طرف الشاحن في منفذ الهاتف ثم قم بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التغذية الكهربائية.

.3

عند عملية الشحن ،إذا كان الهاتف يعمل وقمت بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التيار الكهربائي ،فان
أيقونة البطارية في الهاتف ستبين بأنها في عملية شحن .ومن الممكن استخدام الهاتف بشكل
طبيعي .أما إذا كان الهاتف مغلق ،فانه ستظهر على الشاشة عالمة جاري الشحن.
قبل البدء باستخدام الهاتف ألول مرة ،اشحن البطارية باستخدام الشاحن األصلي لمدة 8-6
ساعات .يمكن للبطارية الجديدة أن تصل إلى ذروة أدائها بعد دورتين أو ثالث دورات كاملة من
الشحن والتفريغ .بعد اكتمال الشحن ،ستعود حالة المؤشر في الهاتف إلى الحالة قبل عملية
الشحن .أما إذا كان الهاتف مغلق ،فانه ستظهر على الشاشة عالمة انتهاء الشحن..
افصل الشاحن عن مأخذ التيار المتردد والهاتف.

.4

عندما يكون مستوى البطارية منخفض فأن ايقونة البطارية ستظهر الحالة الفارغة وسيصدر الهاتف
انذار ،عندها اليمكن استخدام بعض وظائف الهاتف ويجب اعادة الشحن .عندما يكون مستوى
البطارية منخفض جدا فسيتم اطفاء الهاتف تلقائيا.
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تحذير:
يرجى عدم تحريك أو استبدال البطارية أثناء الشحن لتجنب حدوث إضرار في دوائر الهاتف االلكترونية.
تشغيل/إيقاف الهاتف
عندما يكون مستوى البطارية كافي لتشغيل الهاتف ،قم بالضغط مطوال على مفتاح التشغيل لتشغيل
الهاتف .سيتم المطالبة بكلمة المرور في حالة تم تفعيل تلك الخاصية .سيكون الهاتف جاهز لالستخدام
بعد ظهور الشاشة الرئيسية .يمكنك الضغط مطوال على مفتاح التشغيل إليقاف تشغيل الهاتف.
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 .3الوظائف األساسية
قفل لوحة المفاتيح
لمنع المفاتيح أن تضغط عن طريق الخطأ ،يمكنك قفل لوحة المفاتيح.
قفل لوحة المفاتيح :اضغط مفتاح االختيار األيسر ثم اضغط مفتاح (*) لقفل لوحة المفاتيح.
إلغاء قفل لوحة المفاتيح :اضغط مفتاح إلغاء القفل ثم اضغط مفتاح (*) إللغاء قفل لوحة المفاتيح.
إجراء مكالمة هاتفية
إجراء مكال مة هاتفية باستخدام لوحة المفاتيح
 .1في وضع االستعداد ،ادخل رقم الهاتف المراد االتصال به ،ثم اضغط مفتاح إرسال إلجراء المكالمة.
لحذف رقم في يسار المؤشر ،اضغط <مسح>.
 .2إلنهاء المكالمة ،اضغط مفتاح إنهاء.
إجراء مكالمة هاتفية باستخدام قائمة األسماء
 .1في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح التنقل األسفل لفتح قائمة <األسماء> أو اضغط مفتاح
االختيار للدخول إلى الشاشة الرئيسية> سجل الهاتف.
 .2اختر االسم المراد االتصال به.
 .3اضغط مفتاح إرسال إلجراء المكالمة.
إجراء مكالمة هاتفية باستخدام سجل المكالمات
 .1في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح إرسال لعرض األرقام الصادرة والواردة والفائتة مؤخرا.
 .2تحرك إلى الرقم أو االسم المراد إعادة االتصال به ،ثم اضغط مفتاح إرسال.
إجراء مكالمة هاتفية باستخدام االتصال السريع
في وضع االستعداد ،اضغط باستمرار على أي مفتاح رقم إلجراء المكالمة الهاتفية .يرجى التأكد من
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تفعيل ميزة االتصال السريع من ضبط سجل الهاتف.
إجراء اتصال جماعي (المؤتمر الثالثي)
مكالمة االتصال الجماعي عبارة عن خدمة من مزود الشبكة (حسب دعم مزود الشبكة لتلك الخدمة)،
و التي يمكن من خاللها إجراء مكالمة جماعية مع مشتركين آخرين في نفس اللحظة.
 .1قم بإجراء المكالمة الهاتفية إلى الطرف األول.
 .2ادخل رقم هاتف الطرف الثاني ،أو من سجل الهاتف.
 .3اضغط مفتاح إرسال ،سيتم وضع الشخص األول في حالة تعليق.
 .4عندما يجيب الطرف الثاني ،اضغط خيارات ثم اختر مكالمة جماعية.
 .5إلنهاء مكالمة المؤتمر الثالثي ،اضغط مفتاح إنهاء.
الرد على المكالمات
للرد على المكالمة
 .1اضغط مفتاح إرسال للرد على المكالمة ،اضغط <صامت> لكتم جرس الرنين قبل الرد على
المكالمة.
 .2لرفض المكالمة ،اضغط مفتاح إنهاء أو اختر <رفض>.
 .3أثناء المكالمة ،اضغط <خيارات> إلجراء عدة عمليات مختلفة .إلنهاء المكالمة اضغط زر إنهاء.
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 .4طرق اإلدخال
يقدم هاتف  Brava CS-585عدة طرق للكتابة وهي:


طريقة الكتابة االنجليزية :إلدخال الحروف االنجليزية.



طريقة الكتابة العربية :إلدخال الحروف العربية.



طريقة إدخال األرقام :إلدخال الرموز الرقمية.
طريقة اإلدخال

الرمز

Ar

-

T9 Ar

-

الكتابة العادية (عربي)
الكتابة بالتنبؤ (عربي)

حالة الحرف

ABC

األحرف الكبيرة.

الكتابة العادية (انجليزي)

abc

األحرف الصغيرة.

األرقام

123

-

تغيير طريقة اإلدخال
 اضغط مفتاح ( )#للتبديل بين نمط الكتابة بالتنبؤ ،العادية أو األرقام.
 اضغط مفتاح (*) للدخول إلى قائمة الرموز.
 مالحظة:
اضغط مفتاح ( )1إلدخال الرموز الشائعة االستخدام.
اضغط مفتاح ( )0إلدخال " مسافة."0" ،
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 .5سجل الهاتف
يمكنك حفظ األسماء األرقام  ،البريد االلكتروني ،وغيرها من التفاصيل في سجل الهاتف كما يمكنك حفظ
األسماء واألرقام في ذاكرة البطاقة .UIM
إضافة اسم جديد
 .1في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية> سجل الهاتف.
 .2من قائمة "خيارات" قم باختيار "إضافة اسم جديد".
 .3اختر تخزين للرقم في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة .UIM
 .4ادخل المعلومات المتعلقة باالسم ثم اضغط "حفظ".
عرض اسم
 .1في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح التنقل األسفل أو اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة
الرئيسية > سجل الهاتف.
 .2اضغط مفتاح االختيار لعرض وتحرير تفاصيل االسم.
 .3ظلل االسم ،اضغط <خيارات> لمزيد من الخيارات:

11



اضافة اسم جديد :كما تم شرحه مسبقا.



اتصال :االتصال برقم االسم.



ارسال :قم باختيار ارسال رسالة نصية او رسالة وسائط إلى الرقم.



ارسال بطاقة عمل :ارسال بطاقة عمل كرساة نصية او رسالة وسائط او عبر البلوتوث.



تعديل الرقم :لتعديل تفاصيل الرقم بغرض االتصال به.



نسخ :لنسخ االسم بين ذاكرة والبطاقة.



نقل :لنقل االسم إلى ذاكرة الهاتف والبطاقة.



حذف :لحذف االسم.



تحديد :لتحديد اسم/اسماء معينة لتطبيق وظيفة معينة عليها.



االتصال السريع :لتحرير ارقام االتصال السريع من لالرقام .9 – 2



حالة الذاكرة:لمعرفة المستخدم والمتبقي من ذاكرة االسماء في كل من الهاتف والبطاقة.



استيراد/تصدير :لتصدير االسماء الى الذاكرة الخارجية (نسخ احتياطي) أو استيراد
النسخة االحتياطية من الذاكرة الخارجية.

المجموعات
تتيح لك المجموعات التعامل مع مجموعة اسماء في نفس الوقت كارسال رسالة لمجموعة أو
غيرها .في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > سجل
الهاتف .اضغط مفتاح التنقل االيمن أو االيسر للوصول الى تبويب المجموعات.
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 .6الرسائل
يمكن في الرسائل إنشاء ،إرسال ،استقبال و معاينة الرسائل النصية ورسائل الوسائط..
الرسائل النصية

إنشاء رسالة
إلنشاء و إرسال رسالة نصية:
 .1في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل >
الرسائل النصية > إنشاء رسالة نصية.
 .2في خانة المستلمين قم بادخال الرقم المراد االرسال اليه او من قائمة خيارات – المستلمين ،قم
بتحديد االسماء المراد االرسال اليها ثم موافق.
 .3اكتب رسالتك في مربع نص الرسالة.
 .4اضغط مفتاح االختيار الرسال الرسالة.
صندوق الوارد
عند استالم الرسائل النصية يتم تخزينها بشكل تلقائي في صندوق الوارد .عندها يظهر إشعار في
الشاشة الرئيسية بوجود رسائل واردة جديدة.
في صندوق الوارد ضلل رسالة ،اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
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رد :للرد على المرسل برسالة نصية.



توجيه :لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.



حذف :لحذف الرسالة.



نسخ إلى الهاتف/البطاقة :لنسخ الرسالة إلى ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.



نقل إلى الهاتف/البطاقة :لنقل الرسالة إلى ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.



تحديد :لتحديد عدة رسائل لتطبيق عملية معينة على الرسائل المحددة.

صندوق الحفظ
لحفظ الرسائل النصية التي لم يتم ارسالها بعد او فشل االرسال.
في صندوق الحفظ ،ظلل الرسالة ثم اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:


إعادة ارسال :العادة ارسال الرسالة الىنفس المستلم.



إعادة توجيه :لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.



حذف :لحذف الرسالة



تحديد :لتحديد رسالة او عدة رسائل لتطبيق إجراء معين عليها.

الرسائل المرسلة
يتم تخزين الرسائل المرسلة وذلك في حالة تفعيل خاصية "االرسال والحفظ" للرسائل المرسلة.
نفس خيارات رسائل صندوق الحفظ تنطبق على الرسائل المرسلة.
المسودات
لحفظ الرسائل النصية الغير مكتملة في صندوق المسودات.
اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية :إرسال ،تحرير  ،وتحديد.
النماذج
يتم حفظ نماذج الرسائل المعدة مسبقا في صندوق النماذج.
ظلل رسالة النموذج التي تريد استخدامها ،اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية :تحرير
و حذف ،إفتح النموذج للتحرير أو االرسال.
اإلعدادات
في قائمة اإلعدادات ،ستظهر الخيارات التالية:
 تفضيل الحفظ :تحديد مكان حفظ الرسائل المفضل.
 مدة الصالحية :مدة صالحية الرسالة المرسلة.
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 تقرير التسليم :جعل الشبكة تؤكد لك بان المستقبل استلم رسالتك.
 االولوية :تحديد اولوية الرسائل المرسلة عادي او طارئ.
 وضع االرسال :تفعيل او ايقاف حفظ الرسائل المرسلة.
 حذف تلقائي :حذف الرسائل بشكل تلقائي عندما تكون الذاكرة ممتلئة.
حالة الذاكرة :عرض حالة الذاكرة المستخدمة حاليا للرسائل.
رسائل الوسائط
إنشاء وارسال رسالة وسائط
 .1في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل >
رسائل الوسائط > إنشاء رسالة.
 .2قم بتحرير المحتويات كاضافة نص او صور او وسائط اخرى.
 .3قم باضافة المستلمين من قائمة الخيارات الدخال الرقم او من االسماء او ادخال بريد الكتروني.
 .4اضغط خيارات ثم ارسال الرسال الرسالة.
الخيارات االخرى االساسية لرسائل الوسائط تشابه خيارات الرسائل النصية.
قراءة رسالة وسائط
عند استالم رسالة وسائط جديدة بامكانك اختيار قراءة لقراءة الرسالة أو فتح الرسالة من صندوق الوارد
اإلعدادات
يمكنك من خالل االعدادات تغيير االعدادات العامة لرسائل الوسائط كاعدادات االستالم واالرسال والنص
السريع والتوقيع الحذفالتلقائي وغيرها من االعدادات.
مالحظة :عند عدم امكانية ارسال أو استقبال رسائل الوسائط يرجى التأكد من اعدادات الشبكة لرسائل
الوسائط في القائمة الرئيسية > االعدادات > االعدادات > الشبكة > اعدادات الوسائط .في حالة عدم
حل المشكلة يرجى التأكد من صحة بيانات مزود الخدمة الخاصة باعدادات رسائل الوسائط.
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 .7سجل المكالمات
سجل المكالمات يقوم بتخزين المعلومات عن المكالمات المفقودة ،الصادرة و الواردة .كما انه يجمع
الفترة الزمنية لكل المكالمات .عندما يتعدى عدد المكالمات الحد األقصى فان أقدم مكالمة سوف يتم
حذفها من القائمة.
كل المكالمات
.1

في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > سجل
المكالمات.

.2

سيتم عرض كل المكالمات الواردة والصادرة والمفقودة.

.3

اذهب إلى كل المكالمات ،المكالمات الصادرة أو المكالمات الواردة أو المفقودة ،اختر
أي سجل مكالمة  ،اضغط < خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
 حفظ الرقم :لحفظ الرقم إلى سجل الهاتف.
 إرسال :إلرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط إلى الرقم المحدد.
 إرسال الرقم :إلرسال الرقم كرسالة نصية أو وسائط أو بالبلوتوث.
 تعديل الرقم :لتعديل الرقم قبل االتصال به.
 مدة المكالمات :لعرض مدة المكالمات.
 تحديد :لتحديد سجالت معينة بغرض تنفيذ عملية معينة على تلك السجالت.
 إضافة إلى القائمة السوداء :أضف الرقم إلى القائمة السوداء.
 حذف :لحذف سجل المكالمة التي تم اختيارها.

المكالمات الصادرة
هي المكالمات التي تم إجراءها مؤخرا من هاتفك .المكالمات الصادرة لها نفس خيارات كل المكالمات.
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المكالمات الواردة
المكالمات الواردة هي المكالمات التي تم الرد عليها أو تم رفضها .المكالمات الواردة لها نفس خيارات كل
المكالمات.

المكالمات المفقودة
المكالمات الواردة هي المكالمات التي لم يتم الرد عليها مؤخرا .المكالمات الواردة لها نفس خيارات كل
المكالمات.
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 .8مدير الملفات
مدير الملفات إدارة الملفات والمجلدات في ذاكرة الهاتف و الذاكرة الخارجية بحيث
يمكنك من خالل
ِ
يمكنك إنشاء مجلدات ،إعادة التسمية ،النسخ ،النقل وحذف الملفات والمجلدات .كما يمكنك باستخدام
مدير الملفات إرسال الملفات عبر رسائل الوسائط أو باستخدام البلوتوث .كما يمكنك عرض تفاصيل
الملفات المحددة أو ترتيبها وفقا لالسم أو التاريخ أو الوقت أو الحجم أو عشوائي.
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 .9الوسائط
مشغل الموسيقى
يحتوى هاتف  E-SOLO CS-585من  BRAVAعلى مشغل وسائط لالستماع إلى المسارات الصوتية أو
ممقاطع الفيديو .يدعم المشغل التنسيقات التالية لملفات الوسائط، mp4، mid، wav، mp3،amr( :
)3gp
في الذاكرة الخراجية ،يجب وضع ملفات الفيديو في مجلد  Videosوالملفات الصوتية في مجلد .Songs
أثناء التشغيل ،يمكنك استخدم المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه:
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#

المفتاح

الوظيفة

1

مفتاح االختيار االيسر

خيارات

2

مفتاح التنقل االيسر

السابق  /اضغط باستمرار للتسريع الى الوراء

3

مفتاح التنقل االعلى

رفع مستوى الصوت

4

مفتاح االختيار

تشغيل/توقيف

5

مفتاح التنقل االيمن

التالي /اضغط باستمرار للتسريع الى االمام

6

مفتاح االختيار االيمن

إيقاف

7

مفتاح التنقل االسفل

تخفيض مستوى الصوت

مستعرض الصور
يمكن استعراض الصور الموجودة في الذاكرة باستخدام مستعرض الصور.
تشغيل مستعرض الصور
في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الوسائط >
مستعرض الصور.
يمكنك تكبير/تصغير الصورة باستخدام المفاتيح  #و *.

مسجل الصوت
استخدم هذه القائمة لتسجيل مقاطع صوتية .يمكنك تسجل حتى ثالث دقائق كمقطع صغير أو حتى
ستون دقيقة كمقطع كبير .يمكنك ايضا استخد ام المسجل اثناء المكالمة او عند االستماع إلى الراديو
.FM
تسجيل مقطع صوتي
في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الوسائط > مسجل
الصوت.

الراديو
يمكن االستماع إلى راديو  FMوذلك بعد توصيل سماعة إذن متوافقة إلى الهاتف .إن جودة بث الراديو في
منطقة معينة تعتمد على تغطية محطة اإلرسال لتلك المنطقة.
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 .11األوضاع
تعبر األوضاع عن سلوك الهاتف عند استالم مكالمة أو رسالة إضافة إلى اإلعدادات األخرى .يحتوي هاتف
 Bravaعلى مجموعة أوضاع متنوعة ،بحيث يمكن تخصيص النغمات لها بحسب االحتياج.
تفعيل وضع:
في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > األوضاع > عام
(عادي) ،صامت ،اجتماع ،في الخارج > حفظ.
تعديل وضع:
قم بتحديد وضع معين ثم الضغط على مفتاح االختيار لتعديل الوضع:


نغمة الرنين :استخدم هذه القائمة لتغيير نغمة الرنين للمكالمات الواردة.



مستوى صوت الرنين :استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لنغمة الرنين.



نوع الرنين :تغيير طريقة تنبيه النغمة للمكالمات الواردة؛ صامت ،رنين ،اهتزاز ،اهتزاز ورنين،
اهتزاز ثم زنين.



نغمة الرسائل :استخدم هذه القائمة لتغيير نغمة الرنين للرسائل المستلمة.



مستوى صوت الرسائل :استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لنغمة الرسائل.



تنبيه الرسائل :تغيير طريقة تنبيه نغمة الرسائل؛ صامت ،رنين ،اهتزاز ،اهتزاز ورنين ،اهتزاز ثم
زنين.



نغمة الوسائط :استخدم هذه القائمة لتغيير نغمة الرنين لرسائل الوسائط المستلمة.



مستوى صوت الوسائط :استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لنغمة رسائل الوسائط.



تنبيه الوسائط :تغيير طريقة تنبيه نغمة رسائل الوسائط؛ صامت ،رنين ،اهتزاز ،اهتزاز ورنين،
اهتزاز ثم زنين.



نغمة المفاتيح :لتغيير مستوى صوت المفاتيح.



تنبيه التشغيل  /االيقاف :تشغيل او ايقاف نغمة تشغيل  /ايقاف الهاتف.
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 .11األدوات
يحتوي هاتف  E-SOLO CS-585من  BRAVAعلى عدة وظائف وذلك لمساعدتك في تنظيم حياتك
اليومية .في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > األدوات.

التقويم
استخدم هذا البرنامج لعرض تقويم الشهر الحالي سيحدد تاريخ اليوم المحدد بإطار حوله وبلون مختلف.
عند إدخال موعد معين فانه سوف يظهر في شاشة التقويم الرئيسية.


إضافة حدث :إلضافة حدث معين إلى التقويم مع ادخال تفاصيله في الحقول المختلفة.



اليوم :لالنتقال الى تاريخ اليوم.



عرض الكل :لعرض كل االحداث في التقويم.



ذهاب الى تاريخ :للذهاب إلى تاريخ معين.



حذف المنتهي :لحذف كل المواعيد المنتهية.



بداية االسبوع :لتحديد يوم بداية االسبوع.



حذف الكل :لحذف كل االحداث.

المنبه
يمكنك اضافة ست تنبيهات في هاتف برافا يمكنك تعطيلها أو ضبطها وتفعيلها بنفس الطريقة.
ضبط المنبه
اختر تنبيه وادخل شاشة ضبط التنبيه والتي يمكنك من خاللها تعطيل أو تفعيل التنبيه كما يمكنك ضبط
الوقت وإدخال بعض التفاصيل عن التنبيه.
الحاسبة
استخدم هذا البرنامج إلجراء بعض العمليات الحسابية،مثل اإلضافة،الطرح ،الضرب ،والقسمة.
يمكنك ادخال االرقام واستخدام مفاتيح التنقل للعمليات الحسابية المختلفة ومفتاح االختيار لعرض
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النتيجة.
عند إجراء عملية القسمة على الرقم  1فان البرنامج سوف يعرض رسالة خطأ.

المفكرة
تساعدك المفكرى على تدوين المالحظات السريعة ووحفظها في هاتفك .يمكنك بعد ذلك استعراض
تلك المالحظات وتعديلها أو ارسالها أو حذفها.

الكتب االلكترونية
يمكنك قراءة الملفات النصية بامتداد  txtفي هاتفك ،عند فتح التطبيق سيقوم بالبحث وعرض الملفات
في الهاتف والذاكرة الخارجية في مجلد .Ebook

ساعة توقيت
اداة توقيت سهلة االستخدام ،بدء التوقيت وتقسيمه وايقافة واستعادته بسهولة حسب الحاجة.

الطقس
يمكنك تطبيق الطقس من استعراض حالة الطقس لمدينة معينة .يحتاج التطبيق الى استخدام خدمة
البيانات التصال باالنترنت وتحميل بيانات الطقس المطلوبة.

التوقيت العالمي
تساعدك خريطة التوقيت العالمي في معرفة التوقيت المحلي لمدن العالم المختلفة ،كما يمكنك
تحديد التوقيت المحلي الخاص بمدينتك .يمكنك التنقل في الخريطة باستخدام مفاتيح االسهم.
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 .12خدمات الشبكة
تحتوي هذه القائمة على الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة .في وضع
االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > خدمات الشبكة لفتح القائمة
التالية:

متصفح الواب WAP
متصفح بروتوكول التطبيقات الالسلكية ( )WAPفي هاتف  BRAVA E-SOLO CS-585يسمح لك بالدخول
إلى الشبكة العنكبوتية السلكيا .والتي يمكن من خاللها الدخول إلى احدث المعلومات و إلى مجموعة
واسعة من محتويات الوسائط مثل الخلفيات ،النغمات  ،وملفات الموسيقى .لضبط إعدادات المتصفح
يرجى التواصل مع مزود الخدمة .بعد الدخول إلى المتصفح عبر  WAPستظهر الخيارات التالية:







الصفحة الرئيسية :يمكنك كتابة صفحة الويب االفتراضية.
صفحة جديدة :الدخال عنوان ويب لصفحة جديدة.
المفضالت (العالمات) :صفحات الويب التي تم حفظها لزيارتها الحقا.
المحفوظات :الستعراض الصفحات التي تم زيارتها مؤخرا.
اإلعدادات :للدخول إلى قائمة اإلعدادات وتغيير اعدادات التصفح المختلفةUTK .

وظائف  UTKمزودة في البطاقة  UIMمن قبل مشغل الشبكة ،يمكن أن تظهر عدة خدمات مختلفة
حسب نوع البطاقة  .UIMاسم ومحتوى مجلد الخدمة يعتمد على المعلومات والخدمات المزودة من قبل
مشغل الشبكة .لمزيد من التفاصيل ،يرجى التواصل مع مزود الشبكة الخاص بك.
تعمل هذه الخدمة إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الخدمة وما إذا كنت مشترك في هذه الخدمات.

Twitter
لتصفح موقع تويتر عبر هذا الرابط في متصفح االنترنت .يمكن تسجيل الدخول الى حسابك في موقع
تويتر االجتماعي عبر هذا الرابط.
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 .13الكاميرا
يمكنك اخذ صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف بدقة  2Mبيكسل كما
يمكنك ضبط اإلعدادات للكاميرا .في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة
الرئيسية > الكاميرا (كما يمكنك الضغط على مفتاح االختصار ( )cللدخول الى الكاميرا.
يمكنك االنتقال بين وضع التقاط الصور ووضع تسجيل الفيديو بالضغط على مفتاح االختيار االيسر
لفتح شريط االعداد ومن أول تبويب يمكنك التنقل بين الوضعين.
يمكنك الضغط على مفتاح االختيار االيمن لفتح مجلد الصور/الفيديو في ذاكرة الهاتف أو الذاكرة
الخارجية .للخروج من الكاميرا ،اضغط مفتاح المسح (.)c

التقاط صور (الكاميرا)
في وضع التقاط الصور (الكاميرا) يمكنك التقاط صورة بالضغط على مفتاح االختيار .عقب التقاط
الصورة يمكنك حذفها بالضغط على مفتاح االختيار االيسر ومن ثم تأكيد الحذف ،أو الرجوع إلى
الكاميرا باستخدام مفتاح المسح ( )cاللتقاط صورة أخرى .يمكنك استخدام الصورة كورق حائط او
صورة متصل او ارسالها بالبلوتوث او رسالة وسائك بعد التقاطها.
اعدادات الكاميرا
اضغط مفتاح االختيار االيس ر لفتح شريط اعدادات الكاميرا ،يمكنك التنقل بين تبويبات االعدادات
باستخدام مفاتيح التنقل االيمن وااليسر .يمكنك تغيير اعدادت البيئة ،تاثير االلوان ،مكان الحفظ،
استعادة االعدادت ،االطار ،االضاءة ،جودة الصورة ،دقة الصورة ،التذبذب ،توقيت االلتقاط ،وصوت
االلتقاط.

مسجل الفيديو
في وضع الفيديو يمكنك بدء تسجيل الفيدو بالضغط على مفتاح االختيار وايقاف التسجيل باستخدام
مفتاح االختيار االيمن .يمكنك حذف التسجيل عقب االيقاف بالضغط على مفتاح االختيار االيسر
ومن ثم تأكيد الحذف ،أو الرجوع إلى وضع التسجيل باستخدام مفتاح المسح (.)c
اعدادات الفيديو :تشابه اعدادات الكاميرا كما سبق ولكن تبويبات االعدادات أقل.
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 .14األلعاب والتطبيقات
إضافة إلى األلعاب االفتراضية في هاتف  E-SOLO CS-585من  BRAVAفانه يدعم تشغيل برامج الجافا.
وذلك لتحميل وتشغيل مختلف التطبيقات واأللعاب التي تعمل في بيئة جافا .في وضع االستعداد ،اضغط
مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الترفيه.
في قائمة الجافا ،يمكنك استعراض التطبيقات/االلعاب المثبتة في ذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية ،كما
يمكنك ايضا معرفة حالة الذاكرة لكال من الهاتف والذاكرة الخارجية .يمكنك ايضا فتح متصفح االنترنت
لتنزيل التطبيقات وااللعاب.
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 .15التوصيل
البلوتوث
استخدام هذه الوظيفة يتيح لك توصيل الهاتف السلكيا إلى أجهزة بلوتوث أخرى لتبادل البيانات معها.
إن تقنية البلوتوث تسمح باالتصال الالسلكي بين جميع األجهزة التي تعمل فيها تقنية البلوتوث وذلك
ضمن مسافة قدرها  10متر.
في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > التوصيل > البلوتوث
لتجد التبويبات التالية:
 االعدادات:
 اسم الهاتف :لتغيير اسم هاتفك الظاهر لدى أجهزة البلوتوث األخرى.
 الحالة :لتفعيل أو إيقاف وظيفة البلوتوث .بقاء حالة البلوتوث تعمل يستهلك البطارية لذا يرجى
تعطيلها عند استخدام الهاتف في عمليات أخرى.
 الرؤية :اختر مرئي للسماح لألجهزة األخرى التي تعمل بالبلوتوث بالبحث عن جهازك.
 األجهزة :لعرض قائمة االجهزة التي تم االقتران بها كما يمكنك البحث عن أي جهاز بلوتوث ضمن
المدى لالقتران بها.
 الخدمات :لعرض الخدمات المدعومة من قبل البلوتوث.
 المستلمة :لعرض الملفات التي تم استالمها عبر البلوتوث.
توصيل USB
في هذه القائمة ،يمكنك تحديد نوعاالتصال عند توصيل الهاتف مع الكمبيوتر عبر توصيلة البيانات .يمكن
تحديد السؤال عند التوصيل ،شحن الهانف ،ذاكرة خارجية ،أو وضع المزامنة.
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 .16الضبط (االعدادات)
تزودك شاشة الضبط بخيارات متعددة لكي يتم تخصيص هاتفك إلى األداء المرغوب به .يمكنك أيضا أَن
تسعيد إعدادات الهاتف إلى اإلعدادات االفتراضية.
في وضع االستعداد ،اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الضبط لفتح قائمة
الضبط.

الهاتف
اللغة
تستخدم هذه القائمة الختيار لغة العرض.
وضع الطيران
تفعيل وضع الطيران يقوم بقطع كل اشارات الشبكة مع بقاء الهاتف قيد التشغيل.
قفل المفاتيح
تستخدم هذه القائمة لجعل لوحة المفاتيح تقفل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة ،وذلك عندما يكون الهاتف
في وضع االستعداد وال يوجد أي وظيفة يقوم بها الهاتف.
المكالمات
طريقة الرد
تستخدم هذه القائمة لتحديد طريقة الرد على المكالمات الواردة.
الرد التلقائي
ضبط الهاتف لكي يرد على المكالمات الواردة تلقائيا مع سماعة الهاتف.
تنبيه الدقيقة
جعل الهاتف يصدر نغمة صفارة قبل انتهاء كل دقيقة أثناء المكالمة لمعرفة مدة مكالمتك.
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خصوصية الصوت
تحديد مستوى خصوصية الصوت.
نغمة DTMF
تحديد نمط نغمة  DTMFاثناء االتصال.
انتظار المكالمات
إذا كان مشغل الشبكة يدعم هذه الميزة ،فان خدمة انتظار المكالمة سوف تنبهك بوجود مكالمة ثانية
أثناء الحديث مع المكالمة األولى .يمكنك الرد على المكالمة الثانية أو رفضها.
تحويل المكالمات
عبارة عن خدمة من مزود الشبكة يتم من خاللها توجيه المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر يتم
اختياره.
اختر الخيارات في شاشة تحويل المكالمات في الحاالت التالية:


مشغول :تحويل المكالمة عندما يكون الخط مشغول مع رقم آخر.



اليوجد رد :تحويل المكالمة عندما اليوجد رد.



غير موجود :تحويل المكالمة عندما يكون الرقم خارج نطاق الخدمة.



الكل :تحويل جميع المكالمات.



الغاء :تعطيل وظيفة تحويل المكالمات.

إعدادات الشبكة
تستخدم هذه القائمة لضبط اعدادت الشبكة الخاصي بالبيانات (حسابات االتصال لمتصفح االنترنت
ورسائل الوسائط) .يمكنك اختيار احد االوضاع المعدة مسبقا في الهاتف او انشاء وضع جديد بحيث يتم
ادخال بيانات االتصال للحساب الموفرة من مزود الخدمة لديك.
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الحماية
قفل الهاتف
ميزة قفل الجهاز تحمي هاتفك من إجراء مكالمات دون إذن منك أو االطالع على المعلومات الشخصية
المخزنة في الهاتف .كلمة المرور االفتراضية هي ( .)1111بعد تفعيل هذه الميزة يتوجب عليك إدخال
رمز قفل الهاتف في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز .إذا كان الهاتف مقفل ،فيمكنك االتصال فقط بأرقام
الطوارئ الرسمية المخزنة في هاتفك.
تغيير كلمة المرور :يمكن تغيير رمز القفل للهاتف من هذه القائمة.
قفل البطاقة
هذه الميزة تسمح بحماية بطاقة  UIMلمنع اآلخرين من استخدام بطاقتك من دون اذنك .بعد تفعيل الرمز
الشخصي الخاص بالبطاقة فانه يجب إدخال الرمز الشخصي الصحيح الخاص بالبطاقة في كل مرة يتم
تشغيل الهاتف.
إذا لم يتم إدخال الرمز الصحيح فانه يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.
مالحظة:
إذا تم إدخال الرمز الشخصي خطأ لثالث مرات متتالية فان بطاقة  UIMسوف يتم قفلها وسيتطلب
فكها إدخال رقم  PUKلفتح القفل .يمكنك الحصول على رقم  PUKمن مزود الخدمة.
تغيير الرمز الشخصي
يمكنك تغيير الرمز الشخصي الخاص بالبطاقة عن طريق ادخال الرمز الشخصي الحالي ومن ثم الرمز
الجديد وتأكيده.
قفل معلومات المستخدم
تحتوي قائمة اعدادت الحماية على اعدادات اخرى لقفل معلومات المستخدم في الهاتف بحيث
يمكن اقفال كال من االسماء والرسائل وسجل المكالمات ومدير الملفات والتقويم والقائمة السوداء.
تفعيل القفل الي من العناصر اعاله سيعيق استعراض االشخاص االخرين من فتح ذلك العنصر.
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استعادة ضبط المصنع
استخدم هذه الوظيفة الستعادة التغييرات التي تم إجراءها في الهاتف إلى إعدادات المصنع االفتراضية
(كل األسماء ،األرقام ،الرسائل ،الملفات ...في الهاتف لن يتم حذفها وسيتم استعادة اإلعدادات
االفتراضية للهاتف فقط).
حذف الكل
استخدم هذه الوظيفة الستعادة التغييرات التي تم إجراءها في الهاتفمع كل البيانات إلى إعدادات
المصنع االفتراضية.
تحذير :هذا الخيار سيقوم ب حذف كل البيانات والملفات المخزنة في الهاتف ولن يمكن بعد ذلك
استعادتها.
العرض
تتيح قائمة العرض في الهاتف لضبط صورة ورق الحائط ،توقيت االضاءة الخلفية ،السطوع ،صيغة التاريخ
والوقت ،واضاءة لوحة المفاتيح.

الجدار الناري
تستخدم هذه القائمة لمنع بعض األرقام من االتصال بك .يمكنك إضافة األرقام التي ال ترغب الرد عليها إلى
القائمة لكي يتم رفض كل المكالمات الواردة من تلك األرقام عندما تكون حالة القائمة السوداء تعمل.
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 .17دليل الصيانة
إذا كان الهاتف ال يعمل بشكل جيد تحت ظروف معينة ،يرجى التأكد منه حسب الجدول التالي .إذا كانت
المشكلة ال تزال قائمة ،يرجى التواصل مع مركز صيانة الهاتف للمساعدة.
المشكلة الشائعة

خطوات الفحص

ال يمكن شحن الهاتف.

يرجى التأكد من أن الشاحن موصل بشكل جيد بين
الهاتف ومأخذ التيار المتردد.

ال يمكن تشغيل الهاتف.

تأكد إذا كان مستوى البطارية ضعيف جدا.
يرجى التأكد إذا كانت البطارية مطبقة بشكل جيد.
يرجى الضغط على مفتاح إنهاء لفترة كافية.

ال يمكن إجراء مكالمة هاتفية

يرجى التأكد إذا كان رقم الهاتف صحيح.
يرجى التأكد إذا كنت ضمن نطاق تغطية الشبكة.

الهاتف يعرض رسالة "ادخل "PUK

يرجى التواصل مع مزود الخدمة للحصول على رمز PUK
ومن ثم إدخاله إللغاء قفل البطاقة.

جودة المكالمة ضعيفة

يرجى التأكد من إشارة الهاتف قوية بشكل كافي،
إذا كنت داخل مبنى ،يرجى التحرك إلى قرب النافذة.

المتصل ال يستطيع سماع صوتك عند
إجراء المكالمة.

تأكد إذا كان الميكروفون مقفل بواسطة ملحقات الهاتف أو
أي عوائق أخرى.

صوت المتصل ضعيف جدا

تأكد إذا كان مستوى الصوت في الهاتف تم رفعه إلى
أقصى حد.

قوة اإلشارة في الهاتف ضعيفة أو

تأكد إذا كان الهاتف لديه إشارة قوية.
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عادة يقطع االتصال أثناء المكالمة.

الشاشة تعرض رسالة مثل
"اليوجد شبكة"

إذا لم توجد إشارة ،يرجى استخدام الهاتف في منطقة
ذات تغطية قوية.
يرجى التأكد إذا كنت في منطقة ذات تغطية ضعيفة ( في
النفق أو محاط بالمباني) ،قم بتغيير المنطقة وحاول مرة
أخرى.
يرجى التأكد من حصولك على الخدمة بدون إذن مزود
الخدمة .إذا أردت الخدمة ،يرجى التواصل مع مزود الخدمة
لمزيد من المعلومات.
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 .18إرشادات السالمة
األجهزة االلكترونية
معظم المعدات االلكترونية الحديثة محمية من إشارات الراديو الالسلكية  .ومع ذلك ،فان بعض المعدات
االلكترونية قد ال يمكن حمايتها من إشارة الترددات الالسلكية المنبعثة من هاتفك المحمول .يرجى
التشاور مع الشركة المصنعة للمعدات لمناقشة األمر.
المستشفى


ال تأخذ هاتفك إلى غرفة العمليات ( ،)ORأو وحدة العناية المركزة ( ،)ICUأو وحده العناية
المركزة ألمراض القلب (.)CCU



ال تستخدم هاتفك في أماكن تلقي العالج الطبي حيث يحظر استخدام الهواتف النقالة.



عند استخدامك للهاتف بالقرب من شخص يعاني من مرض القلب ،اخفض مستوى صوت
الرنين أو اجعل الهاتف في وضع الهزاز حتى ال يؤثر على الشخص المريض.

أماكن التخزين
أغلق هاتفك في أي منطقة قابلة لالنفجار ،واتبع جميع اإلرشادات والتعليمات المتعلقة بذلك .يمكن أن
يسبب الشرر في هذه المناطق إلى حدوث انفجار أو حريق مما يسفر عن إصابة جسديه أو حتى الوفاة.
ينصح مستخدمي الهاتف بإغالقه في محطة التزود بالوقود .يجب على المستخدمين مراعاة القيود
المفروضة على استخدام أجهزة السلكية في مستودعات الوقود (تخزين الوقود و مناطق التوزيع)،
ومصانع المواد الكيميائية ،أو أثناء القيام بعمليات التفجير.
في معظم األحيان وليس دائما المناطق القابلة لالنفجار تحتوى عالمات واضحة بوجود غاز أو سائل قابل
لالنفجار .هذه المناطق تشمل أسفل القوارب ،معدات تخزين أو نقل المواد الكيميائية ،المركبات التي
تستعمل الغاز المسال ،مثل البروبان أو البيوتان والمناطق التي تحتوي على المواد الكيميائية في الهواء
أو الجسيمات ،مثل الحبوب والمساحيق المعدنية أو الغبار ،وفيها أي مجال آخر كنت عادة ينصح إيقاف
تشغيل محرك سيارتك.
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سالمة األطفال
ضع هاتفك ،البطارية ،و الشاحن في أماكن بعيدة عن متناول يد األطفال .ال تسمح للطفل باستعمال
الهاتف ،و البطارية أو الشاحن دون مراقبة و توجيه.
ال تسمح لألطفال وضع البطارية في الفم ،الن المحلول الكهربائي في البطارية سام.
ال تسمح لألطفال اخذ الملحقات الصغيرة .يمكن أن تتسبب في اختناق المريء إذا قام األطفال ببلع هذه
الملحقات الصغيرة.
بيئة التشغيل
تذكر أن عليك إتباع أي قوانين خاصة في المنطقة التي تتواجد فيها ،ودائما قم بإغالق هاتفك كلما كان
استخدامه محظورا ،أو قد يسبب خطرا أو تشويشا.
عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته إلى جهاز آخر ،يجب قراءة دليل المستخدم إلرشادات األمان
المفصلة .ال تقم بتوصيل الهاتف مع منتجات أخرى غير متوافقة معه.
كما هو الحال مع أجهزة الهاتف األخرى المرسلة إشارات الراديو ،فان المستخدمين ينصح لهم من اجل
السالمة الطبية والفردية ،أن يستخدموا األجهزة في وضع التشغيل العادي ( احمل الهاتف إلى قرب
األذن مع توجيه الهوائي باتجاه األعلى).
البطارية


ال تستخدم أي شاحن أو بطارية متضررة بأي شكل من اإلشكال.
استخدم البطارية فقط للغرض المخصص له .إذا كنت تستعمل الهاتف بالقرب من محطة

إرسال الشبكة ،فان الهاتف يستخدم قدرة اقل .قوة اإلشارة المرسلة من الشبكة والمعامالت
المحددة من قبل مشغل الشبكة تؤثر بشكل كبير على فترة التحدث و فترة وضع االستعداد.
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هاتف  BRAVA E-SOLO CS-585مزود ببطارية قابلة إلعادة الشحن .األداء الكامل للبطارية الجديدة
يمكن أن يتحقق بعد شحنها وتفريغها بالكامل لمرتين أو ثالث مرات.



زمن شحن البطارية يتوقف على ما تبقى من شحنة في البطارية ،نوع البطارية ،و الشاحن
المستخدم .البطارية يمكن أن تشحن وتفرغ مئات المرات ،ولكنها ستضعف تدريجيا مع الزمن.

عندما تكون فترة الشحن أقصر من المعتاد ،فانه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.


إذا تركت بطارية مشحونة بالكامل دون استخدام ،فان البطارية سوف تفرغ الشحنة بعد فترة زمنية.



درجات الحرارة العالية سوف تؤثر على سعة شحن البطارية.



ال تترك البطارية في األماكن الساخنة أو الباردة ،ألن سعة الشحن وعمر البطارية سيصبح اقل.
حاول أن تبقى البطارية في درجة حرارة الغرفة .قد ال يعمل الهاتف ذو البطارية الساخنة أو الباردة
بصورة مؤقتة ،حتى ولو كانت البطارية مشحونة بالكامل .بطاريات الليثيون تتأثر بشكل خاص عند
درجات الحرارة األقل من  0درجة مئوية ).(32°F



استخدم البطاريات و أجهزة الشحن المعتمدة فقط .افصل الشاحن من مأخذ التيار عندما ال يكون
قيد االستعمال .ال تترك البطارية موصولة إلى الشاحن ألكثر من أسبوع واحد الن زيادة الشحن قد
تقصر من عمرها االفتراضي.
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