دليل المستخدم
Brava  منGARNET DM-976

www.bravatechno.com

توضيح
شكرا الختياركم هاتف  GARNET DM-976من  ,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

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

المحتويات

معلومات حول جهاز الهاتف 1 .......................................................................
لتبدأ 6 ....................................................................................................
الوظائف األساسية 8 .................................................................................
طرق اإلدخال 11 .......................................................................................
سجل الهاتف13 .......................................................................................
الرسائل 15 .............................................................................................
سجل المكالمات 18 ..................................................................................
مدير الملفات 21 .......................................................................................
الوسائط 22 .............................................................................................
األوضاع 26 ..............................................................................................
األدوات 28 ...............................................................................................
خدمات الشبكة 31 ...................................................................................
الكاميرا 32 ..............................................................................................
األلعاب والتطبيقات 35 ................................................................................
التوصيل 36 .............................................................................................
الضبط 38 ................................................................................................
وظائف أخرى 46 .......................................................................................
دليل الصيانة 47 ........................................................................................
إرشادات السالمة 49 ................................................................................

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.

الصغار.
أبق الهاتف وكل أجزائه ,بما في ذلك الملحقات ,بعيد عن متناول يد األطفال
ِ

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
قائمة المحتويات
علبة الجهاز تحتوي على العناصر التالية:
 هاتف
 بطارية
 شاحن
 كابل بيانات USB
 سماعة أذن
 دليل المستخدم
 بطاقة ضمانة

1

شكل الهاتف الجوال

2

المفتاح
مفتاح االختيار األيسر

الوصف
اضغط لتفعيل الخيارات الموضحة أعلى المفتاح.
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار األيسر للوصول إلى

مفتاح االختيار األيمن

في وضع االستعداد ,اضغط للوصول إلى اختصاراتي.

مفتاح التنقل األعلى

في وضع االستعداد ,اضغط للوصول إلى مشغل الموسيقى.

مفتاح التنقل األسفل

في وضع االستعداد ,اضغط للوصول إلى قائمة األسماء.

مفتاح التنقل األيسر

في وضع االستعداد ,اضغط للوصول إلى مدير الملفات.

مفتاح التنقل األيمن

في وضع االستعداد ,اضغط للوصول إلى الرسائل.

مفتاح االختيار

لتأكيد االختيار .في وضع االستعداد ,اضغط للوصول إلى القائمة.

مفتاح اإلرسال

إجراء المكالمات أو الرد عليها .في وضع االستعداد,اضغط للوصول إلى سجل
المكالمات.

مفتاح اإلنهاء

اضغط باستمرار لتشغيل جهاز الهاتف أو إطفائه.
اضغط الزر إلنهاء المكالمة أو للخروج إلى وضع االستعداد.
في وضع االستعداد,اضغط مفتاح اإلنهاء إلطفاء وتشغيل إضاءة الشاشة.

مفتاح الكاميرا
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اضغط لفتح الكاميرا ,في وضع الكاميرا اضضغط لاللتقاط.

إدخال األرقام واألحرف وبعض الرموز الخاصة.

مفاتيح األرقام

في وضع االستعداد ,اضغط باستمرار مفتاح ( )#لتفعيل الوضع صامت.
شريط األيقونات

الوصف

األيقونة
يعرض قوة اإلشارة.

مؤشر حدوث مكالمة (الهاتف متصل بالشبكة).
ال يوجد شبكة.
الهاتف مغلق
لديك مكالمة أو عدة مكالمات مفقودة.
الهاتف في وضع نقل البيانات عبر .GPRS
الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة.
سماعة الرأس موصولة بالهاتف.
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لديك رسالة نصية أو عدة رسائل نصية جديدة.
تم تشغيل ساعة المنبه
وظيفة البلوتوث في الهاتف تعمل.
تم تشغيل الوضع اجتماع.
مشغل الموسيقى يعمل.
يوضح مستوى البطارية المتبقية.
لديك رسالة وسائط أو عدة رسائل غير مقروءة.
احد أوضاع الرنين يعمل
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 .2لتبدأ
تركيب البطارية
قبل استبدال البطارية يرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق.

تركيب البطاقة SIM/UIM
.1

قبل تركيب أو تغيير بطاقة  SIM/UIMيرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق والبطارية غير مركبة.

.2

ادخل البطاقة في المجرى المخصص لكل بطاقة ,بحيث تكون المنطقة المعدنية في البطاقات
مالمسة لنقاط االتصال في الهاتف.

شحن البطارية

.3

.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.

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..

6

افصل الشاحن عن مأخذ التيار المتردد والهاتف.
تحذير:
يرجى عدم تحريك أو استبدال البطارية أثناء الشحن لتجنب حدوث إضرار في دوائر الهاتف االلكترونية.
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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 مكالمة هاتفية باستخدام لوحة المفاتيح
 .1في وضع االستعداد ,ادخل رقم الهاتف المراد االتصال به ,ثم اضغط مفتاح إرسال إلجراء المكالمة,
ثم اختر نوع شبكة االتصال  SIM1أو ) .UIM (CDMAلحذف 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 ,ثم اختر نوع شبكة االتصال  SIM1أو .UIM
إجراء مكالمة هاتفية باستخدام سجل المكالمات
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 .1في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح إرسال لعرض األرقام الصادرة والواردة والفائتة مؤخرا .ثم اختر
نوع شبكة االتصال  SIM1أو .UIM
 .2تحرك إلى الرقم أو االسم المراد إعادة االتصال به ,ثم اضغط مفتاح إرسال ,ثم اختر نوع شبكة
االتصال  SIM1أو .UIM
إجراء مكالمة هاتفية باستخدام االتصال السريع
في وضع االستعداد ,اضغط باستمرار على أي مفتاح رقم إلجراء المكالمة الهاتفية .يرجى التأكد من
تفعيل ميزة االتصال السريع من ضبط سجل األسماء.
إجراء اتصال جماعي (المؤتمر الثالثي)
مكالمة االتص ال الجماعي عبارة عن خدمة من مزود الشبكة ,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.
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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 DM-976عدة طرق للكتابة وهي:


طريقة الكتابة االنجليزية :إلدخال الحروف االنجليزية.



طريقة الكتابة العربية :إلدخال الحروف العربية.



طريقة إدخال األرقام :إلدخال الرموز الرقمية.
طريقة اإلدخال

الكتابة العادية (عربي)
الكتابة بالتنبؤ (عربي)
الكتابة بالتنبؤ (انجليزي)

الكتابة العادية (انجليزي)
األرقام
األرقام العربي
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حالة الحرف

الرمز

AR

-

eZi AR

-

eZi ABC

األحرف الكبيرة.

eZi abc

األحرف الصغيرة.

ABC

األحرف الكبيرة.

abc

األحرف الصغيرة.

123

-

AR123

تغيير طريقة اإلدخال
 اضغط مفتاح ( )#للتبديل بين نمط الكتابة بالتنبؤ ,العادية أو األرقام.
اضغط مفتاح (*) للتبديل بين حالة األحرف الكبيرة والصغيرة وبداية الجملة,
اضغط باستمرار 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  SIM1أو بطاقة .UIM
إضافة اسم جديد
 .1في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية> سجل الهاتف >
إضافة اسم جديد.
 .2اختر رقم تخزين للرقم سواء في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة  SIM1او .UIM
 .3ادخل المعلومات المتعلقة باالسم.
عرض اسم
 .1في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح التنقل األسفل أو اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة
الرئيسية > سجل الهاتف.
 .2اضغط مفتاح االختيار لعرض تفاصيل االسم.
 .3ظلل االسم ,اضغط <خيارات> لمزيد من الخيارات:
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عرض :لعرض تفاصيل االسم.



إرسال رسالة نصية :إلرسال رسالة نصية إلى الرقم.



إرسال رسالة وسائط :إلرسال رسالة وسائط إلى الرقم.



اتصال :االتصال برقم السجل.



اتصال  :IPادخل رقم  IPقبل الرقم المراد االتصال به.



تحرير :لتعديل تفاصيل االسم.



حذف :لحذف االسم.



نسخ :لنسخ االسم بين ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين  SIM1أو .UIM



نقل :لنقل االسم إلى ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين  SIM1أو .UIM



تصدير :لتصدير الرقم الى الذاكرة.



إرسال بطاقة عمل :إلرسال بطاقة عمل عبر الرسائل القصيرة أو الوسائط أو
البلوتوث.



إضافة إلى القائمة السوداء :أضف االسم المحدد إلى القائمة السوداء.



تحديد :لتحديد اسم معين لتطبيق وظيفة معينة عليه (نسخ ,نقل ,تحرير .)...



الضبط :لضبط إعدادات سجل الهاتف والتي تشمل :مكان الحفظ ,االتصال السريع ,رقمي,
استيراد وتصدير الكل ,حالة الذاكرة ,وغيرها.

المجموعات
 .1في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > سجل الهاتف.
 .2اضغط مفتاح التنقل األعلى أو األيسر الختيار المجموعات.
 .3ظلل المجموعة ,اضغط <خيارات> لمزيد من الخيارات:
 األعضاء :لعرض أعضاء المجموعة.
 الضبط :لضبط اإلعدادات الخاصة بالمجموعة.
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 .6الرسائل
يمكن في الرسائل إنشاء ,إرسال ,استقبال و معاينة الرسائل النصية ورسائل الوسائط..

إنشاء رسالة
إنشاء و إرسال الرسائل.
 .1في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل >
إنشاء رسالة.
 .2اكتب رسالتك.
 .3اضغط <خيارات> و اختر إلى.
 .4ادخل رقم المستقبل.
إلرسال الرسالة إلى عدة مستقبلين ,ادخل األرقام في حقول المستقبلين.
 .5اضغط <موافق> ثم اختر نوع البطاقة لإلرسال  SIM1أو .SIM2
صندوق الوارد
عند استالم الرسائل النصية يتم تخزينها بشكل تلقائي في صندوق الوارد .عندها يظهر إشعار في
الشاشة الرئيسية بوجود رسائل واردة جديدة.
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.1

في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل >
صندوق الوارد.

.2

في صندوق الوارد ضلل رسالة ,اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:



عرض :لعرض الرسالة.



توجيه :لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.



حذف :لحذف الرسالة.



حذف الكل :لحذف كل رسائل صندوق الوارد.



ترتيب :لترتيب الرسائل حسب االختيار.



نقل إلى المفضلة :لنقل الرسالة إلى صندوق المفضلة.



تصفية :يمكن تصفية الرسائل الواردة لكل بطاقة على حده.



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



خيارات متقدمة :لنسخ أو نقل الرسائل بين ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقتين.

الرسائل المرسلة
سيتم تخزين الرسائل سواء تم إرسالها أو لم يتم وذلك في حالة تفعيل خاصية "الحفظ التلقائي"
للرسائل المرسلة.
 .1في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل >
الرسائل النصية > الرسائل المرسلة.
.2

ضلل الرسالة  ,اضغط خيارات للدخول إلى الخيارات التالية:
 عرض :لعرض محتوى الرسالة.
 توجيه :لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.
 حذف :لحذف الرسالة
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 حذف الكل :لحذف كل الرسائل المرسلة.
 ترتيب :لترتيب الرسائل حسب االختيار.
 تحديد :لتحديد رسالة او عدة رسائل لتطبيق إجراء معين عليها.
 خيارات متقدمة :لنسخ او نقل الرسائل بين ذاكرة الهاتف و البطاقة  SIM1او .SIM2
المسودات
لحفظ الرسائل النصية الغير مكتملة في صندوق المسودات.
.1

في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل >
المسودات.

.2

اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية :إرسال ,تحرير  ,حذف ,خيارات متقدمة
وتحرير الخيارات.

النماذج
.1

في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل >
النماذج.

.2

ظلل رسالة النموذج التي تريد استخدامها.

.3

اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية :تحرير ,حذف ,إرسال.

اإلعدادات
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الرسائل > اإلعدادات,
ستظهر الخيارات التالية:
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-1

الرسائل النصية :نفس اإلعدادات للبطاقة األولى  SIM1والبطاقة الثانية .SIM2
 ضبط األوضاع :تغيير ضبط إعدادات الرسائل.
 رقم البريد الصوتي :كتابة رقم الخادم (الملقم) الخاص بالرسائل الصوتية.
 إعدادات عامة :لضبط إعدادات الرسائل العامة مثل تقرير التسليم ومسار الرد و حفظ
الرسائل المرسلة.
 حالة الذاكرة :عرض حالة الذاكرة المستخدمة حاليا للرسائل.
 تقرير التسليم :جعل الشبكة تؤكد لك بان المستقبل استلم رسالتك.
 حذف تلقائي :حذف الرسائل بشكل تلقائي عندما تكون الذاكرة ممتلئة.

رسائل الوسائط
رسائل الوسائط تتميز باحتوائها على عدة مكونات من نص وصور واصوات ومقاطع فيديو .انشاء رسالة
وسائط جديدة بنفس طريقة انشاء رسالة نصية جديدة باالضافة الى امكانية ادراج وسائط متعددة وانشاء
عدة شرائح للعرض.
الخيارات االخرى االساسية لرسائل الوسائط تشابه خيارات الرسائل النصية.
رسائل الوسائط المتعددة:
 ضبط األوضاع :تغيير ضبط إعدادات اوضاع رسائل الوسائط الخاصة متضمنة اعدادات المشغل
لرسائل الوسائط.
 إعدادات عامة :لضبط إعدادات رسائل الوسائط العامة مثل إنشاء رسالة ,إرسال ,إعادة
المحاولة ,مكان الحفظ و حالة الذاكرة المستخدمة لرسائل 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.
يوجد قائمتين لسجل المكالمات ,سجل المكالمات للبطاقة األولى  SIM1وسجل مكالمات للبطاقة UIM
(أو البطاقة  SIM2في حال استخدام بطاقتين  .)GSMتفاصيل سجل المكالمات أدناه للبطاقة األولى
 SIM1تطابق التفاصيل للبطاقة الثانية .UIM/SIM2
كل المكالمات
.1

في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > سجل
المكالمات> سجل مكالمات. SIM1

.2

سيتم عرض كل المكالمات الواردة والصادرة والمفقودة والمرفوضة.

.3

اذهب إلى كل المكالمات ,المكالمات الصادرة أو المكالمات الواردة أو المفقودة أو
المرفوضة ,اختر أي سجل مكالمة  ,اضغط < خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:
 عرض  :لعرض تفاصيل المكالمة (وقت ,تاريخ).... ,
 اتصال  :لالتصال بالرقم.
 إرسال رسالة نصية :إلرسال رسالة نصية إلى الرقم المحدد.
 إرسال رسالة وسائط :إلرسال رسالة وسائط إلى الرقم المحدد.
 حفظ الرقم :لحفظ الرقم إلى سجل الهاتف.
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 إضافة إلى القائمة السوداء :أضف الرقم إلى القائمة السوداء.
 تعديل قبل االتصال :لتعديل الرقم قبل االتصال به.
 حذف :لحذف سجل المكالمة التي تم اختيارها.
 حذف الكل :لحذف كل سجالت المكالمات.
 مدة المكالمات :لعرض مدة المكالمات ,تكلفة المكالمات مع عداد البيانات عبر .GPRS
المكالمات الصادرة
هي المكالمات التي تم إجراءها مؤخرا من هاتفك .المكالمات الصادرة لها نفس خيارات كل المكالمات.
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.
قبل الدخول إلى الذاكرة الخارجية يمكنك فتح قائمة الخيارات إلجراء اآلتي:
فتح  ,تهيئة (لتهيئة الذاكرة الخارجية*) ,إعادة تسمية  ,تفاصيل.
* بعمل تهيئة للذاكرة الخارجية فان كل الملفات والمجلدات الموجودة في الذاكرة الخارجية سيتم
فقدها.
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 .9الوسائط
مشغل الموسيقى
يحتوى هاتف  GARNET DM-976من  BRAVAعلى مشغل موسيقى لالستماع إلى المسارات
الموسيقية أو إلى ملفات صوت أخرى بتنسيق  .MP3التي قمت بتنزيلها من الويب أو نقلها إلى ذاكرة
الهاتف.
يمكن إضافة ملفات الموسيقى المخزنة في ذاكرة الهاتف الخارجية إلى مكتبة الموسيقى الخاصة
بمشغل الموسيقى.
تشغيل مسارات الموسيقى
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الوسائط > مشغل
الموسيقى .سيتم عرض تفاصيل أول ملف من قائمة ملفات الموسيقى االفتراضية.
أثناء التشغيل ,يمكنك استخدم المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه:
.
مفتاح التنقل أعلى

تشغيل ,إيقاف مؤقت ,أو استئناف تشغيل الملف.

مفتاح التنقل أسفل

وقف تشغيل الملف.

المفتاح التنقل األيسر

الرجوع إلى الخلف لملف سابق.
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مفتاح التنقل األيمن

التحرك إلى الملف التالي.

مفتاح االختيار

للرجوع إلى قائمة المسارات (ملفات الموسيقى)

المفتاح الجانبي
أعلى /أسفل

لرفع أو خفض مستوى الصوت

خيارات مشغل الموسيقى
 تشغيل :لتشغيل الملف المحدد.
 تفاصيل :لعرض تفاصيل الملف.
 إضافة إلى التغمات :إضافة الملف الحالي إلى قائمة النغمات.
 تحديث القائمة :لتحديث قائمة التشغيل.
 ضبط :لتغيير إعدادات مشغل الموسيقى.

مشغل الفيديو
يحتوى هاتف  GARNET DM-976من  BRAVAعلى مشغل فيديو والذي يشغل الصيغة  .MP4و .3GP
تشغيل مقاطع الفيديو
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الوسائط > مشغل
الفيديو.
أثناء التشغيل ,يمكنك استخدم المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه.
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مفتاح االختيار

تشغيل ,إيقاف مؤقت ,أو استئناف تشغيل الملف.

المفتاح التنقل األيسر

الرجوع الى الخلف.

مفتاح التنقل األيمن

التسريع الى االمام.

المفتاح الجانبي
أعلى /أسفل

لرفع أو خفض 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.
استخدم مفتاح  3لتدوير الصورة ,كما يمكنك تكبير/تصغير الصورة باستخدام المفاتيح  1و .2

مسجل الصوت
استخدم هذه القائمة لتسجيل مذكرات صوتية.
تسجيل مذكرة صوتية
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الوسائط > مسجل
الصوت.
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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.
االستماع إلى الراديو
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الوسائط > الراديو.
خيارات الراديو
 قائمة المحطات :لعرض قائمة المحطات في الراديو.
 ضبط تردد  :إلدخال التردد يدويا لمحطة معينة.
 بحث تلقائي :للبحث عن محطات الراديو بشكل ذاتي.
 ضبط :لتغيير إعدادات تشغيل راديو .FM
تشغيل في الخلفية :لتشغيل الراديو في الخلفية للبرامج.
تشغيل الميكروفون :لتشغيل الراديو بصوت الميكروفون.
 تسجيل :لتسجيل المحطة قيد التشغيل.
 إضافة :تسجيل المحطة قيد التسجيل الى ملف موجود مسبقا.
 قائمة الملفات :عرض ملفات التسجيل في الذاكرة.
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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 ,
اجتماع ,في الخارج  ,في الداخل  ,السماعة  ,البلوتوث  ,أو حفظ الطاقة > تفعيل,
تخصيص وضع:
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > األوضاع > عام ,
اجتماع ,في الخارج  ,في الداخل  ,السماعة  ,البلوتوث  ,أو حفظ الطاقة > تخصيص
وستظهر الخيارات التالية:


نغمة الرنين :استخدم هذه القائمة لتغيير شاشة التنبيه لكل من المكالمات الواردة ,الرسائل
القصيرة لكال البطاقتين  SIM1و  UIMأيضا المنبه و منظم المواعيد.



نمط الرنين ,نوع الرنين:

نمط الرنين  :رنة واحدة ,متكرر  ,تصاعدي
نوع الرنين :تغيير طريقة تنبيه النغمة لكل من المكالمات الواردة لكال البطاقتين  SIM1و  .UIMرنين
فقط ,اهتزاز فقط ,اهتزاز مع الرنين ,اهتزاز ثم زنين.


مستوى الصوت :استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لكل من نغمة الرنين ,نغمة
الرسائل القصيرة  ,SMSنغمة المفاتيح ,سماعة األذن ,المنبه و منظم المواعيد .يمكنك
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استخدام مفاتيح التنقل (أعلى ,أسفل ,يسار ,يمين) لضبط مستوى الصوت.
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تنبيهات أخرى :تستخدم لتنبيه الرد على مكالمة ,التحذير ,الخطأ.

 .11األدوات
يحتوي هاتف  GARNET DM-976من  BRAVAعلى عدة وظائف وذلك لمساعدتك في تنظيم حياتك
اليومية .في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > األدوات.

المنبه
يوجد خمس 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.
غفوة التنبيه
عند وقت التنبيه وبناء على ضبط إعدادات التنبيه فان إشارة التذكير ستظهر في الهاتف .إذا كان الهاتف
مغلق فان شاشة تأكيد ستظهر لتشغيل الهاتف .يمكنك اختيار تشغيل الهاتف أو إبقائه مغلق.

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.


عرض :لعرض مواعيد اليوم.



عرض الكل :لعرض كل المواعيد والمهام في التقويم.



إضافة موعد :إلضافة موعد معين إلى التقويم مع اختيار نوع المهمة ,غيرها.
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حذف موعد :لحذف موعد معين كما يمكنك حذف كل المواعيد المنتهية,او المواعيد لفترة
زمنية محددة.



تحديد تاريخ :للذهاب إلى تاريخ معين.



مواعيد اليوم :للتنقل إلى تاريخ اليوم لعرض المواعيد.

قائمة المهام
استخدم هذا البرنامج إلضافة وعرض قائمة المهام المطلوبة.
الحاسبة
استخدم هذا البرنامج إلجراء بعض العمليات الحسابية,مثل اإلضافة,الطرح ,الضرب ,والقسمة.
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > األدوات >
الحاسبة.
ادخل الرقم األول.
اضغط على مفاتيح التنقل إلدخال العملية الحسابية التي تريد.
ادخل الرقم الثاني.
اضغط مفتاح االختيار لعرض النتيجة.
عند إجراء عملية القسمة على الرقم  1فان البرنامج سوف يعرض بان الرقم ال نهائي بعالمة .E
مجدول تشغيل وإطفاء الهاتف
بعد تفعيل هذه الخاصية فان الهاتف سوف يتم تشغيله وإطفائه بناء على إعداد الوقت في هذه القائمة.
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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 GARNET DM-976يسمح 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.
المفضالت :لحفظ صفحات الويب التي ترغب في زيارتها الحقا.
إدخال العنوان :لكتابة عنوان صفحة الويب.
الصفحات األخيرة :الستعراض الصفحات التي تم زيارتها مؤخرا.



اإلعدادات :للدخول إلى قائمة اإلعدادات والتي ستظهر العمليات التالية:
 oاختيار  :SIMاختيار البطاقة التي يتم الدخول إلى االنترنت عبرها بخدمة .GPRS
 oإعدادات :يمكنك كتابة أو تحرير بيانات الحساب لبطاقة  .SIMيمكن تصفح االنترنت بعد إدخال
البيانات الصحيحة المزودة من قبل مشغل الشبكة.
 oخيارات المتصفح :لوضع اإلعدادات المفضلة للمتصفح.
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 محو الذاكرة :لمسح بيانات الملفات المؤقتة التي تحوي بيانات المواقع التي تم
زيارتها.
 محو بيانات التصفح :لمحو عناوين المواقع التي تم زيارتها و المخزنة في ذاكرة
الهاتف المؤقتة.
 محو بيانات الشخصية :لمحو البيانات الشخصية من المواقع مثل اسم
المستخدم وكلمة المرور.
التفضيالت :لضبط اإلعدادات المفضلة للمتصفح في الهاتف.
ضبط رسائل الخدمة :لتفعيل/تعطيل استالم رسائل الخدمة.

STK
وظائف  STKمزودة في البطاقة  SIMمن قبل مشغل الشبكة ,يمكن أن تظهر عدة خدمات مختلفة
حسب نوع البطاقة  .SIMاسم 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.

UTK
وظائف  UTKتشابه وظائف  STKولكنها من قبل مشغل سبكة  CDMAلبطاقة  UIMوتعتمد ايضا على
دعم المشغل للخدمة.
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 .13الكاميرا
يمكنك اخذ صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف بدقة  2Mبيكسل كما
يمكنك ضبط اإلعدادات للكاميرا.

مسجل الفيديو
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الكاميرا > مسجل
فيديو.
اضغط مفتاح االختيار األيسر لعرض الخيارات التالية:
 ضبط مسجل الفيديو :لضبط إعدادات مسجل الفيديو.
 ضبط الفيديو :لضبط إعدادات ملف الفيديو.
 توازن اللون األبيض :لضبط درجة اللون األبيض في المقطع.
 مؤثرات :لضبط تأثيرات الفيديو.
 مكان الحفظ :لضبط مكان حفظ الملف إما في الهاتف أو الذاكرة الخارجية.
 اإلعدادات االفتراضية :لوضع القيم االفتراضية إلعدادات الكاميرا.
مفاتيح التشغيل السريع:
 الضغط على مفتاح موافق أو مفتاح الكاميرا لبدء/وقف التسجيل.
 الضغط على مفتاح التنقل يمين/يسار لضبط التقريب .zoom
 الضغط على مفتاح التنقل أعلى/أسفل أو مفاتيح الصوت لضبط المسافة البؤرية للكاميرا.

32

التقاط صور
يمكنك اخذ صور باستخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف بدقة  2Mبيكسل كما يمكنك ضبط اإلعدادات
للكاميرا.
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الكاميرا > الكاميرا
.2
.3

اللتقاط صورة ,اضغط مفتاح االختيار وستسمع صوت الالقط .سيتم حفظ الصور في مجلد الصور
الموجود في مدير الملفات.
اضغط مفتاح االختيار األيسر لعرض الخيارات التالية:
 الصور :لضبط إعدادات التقاط الصور.
 ضبط الصورة :لضبط حجم وجودة الصورة.
 اللون األبيض :لضبط اللون األبيض في الصورة.
 بيئة التصوير :لضبط بيئة التصوير أثناء التقاط الصورة.
 مؤثرات :لضبط تأثيرات الفيديو.
 مكان الحفظ :الختيار مكان الحفظ في الهاتف او الذاكرة الخارجية.
 اإلعدادات االفتراضية :لوضع القيم االفتراضية إلعدادات الكاميرا.

مفاتيح التشغيل السريع:
 الضغط على مفتاح موافق اللتقاط الصورة.
 الضغط على مفتاح التنقل أعلى/أسفل أو مفاتيح حجم الصوت لضبط المسافة البؤرية للكاميرا.
 الضغط على مفتاح التنقل يمين/يسار لضبط التقريب .zoom
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 الضغط على مفتاح  1لتغيير حجم الصورة.
 الضغط على مفتاح  2لضبط جودة الصورة.
 الضغط على مفتاح  3لتغيير بيئة التصوير.
 الضغط على مفتاح  4لتغيير توازن اللون األبيض في الصورة.
 الضغط على مفتاح  6لتغيير المؤقت الزمني.
 الضغط على مفتاح  7لضبط عدد اللقطات.
 الضغط على مفتاح  8لتغيير إعدادات تأثير الصورة.
 الضغط على مفتاح  #اللتقاط الصورة.
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 .14األلعاب والتطبيقات
إضافة إلى األلعاب االفتراضية في هاتف  GARNET-CS197من  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 والتي ستعطيك الخيارات التالية:
جافا :الستعراض تطبيقات الجافا المحملة في الهاتف .لتشغيل تطبيق معين اضغط خيارات > بدء.
إعدادات الجافا :لضبط خيارات تطبيقات الجافا.
شبكة جافا :اختيار مزود الشبكة إما بطاقة  SIM1أو  UIMلتطبيقات الجافا.
األلعاب :يحتوي الهاتف على العاب أساسية مثل لعبة الصناديق يمكنك ضبط بعض الوظائف قبل بدء اي
لعبة .كما يمكنك الرجوع إلى دليل اللعبة لمزيد من المعلومات.
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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
والتي ستعطيك الخيارات التالية:
 تنشيط :لتفعيل أو إيقاف وظيفة البلوتوث .استخدام وظيفة البلوتوث تستهلك البطارية لذا يرجى
تعطيلها عند استخدام الهاتف في عمليات أخرى.
 مرئي :اختر مرئي للسماح لألجهزة األخرى التي تعمل بالبلوتوث بالبحث عن جهازي.
 قائمة األجهزة :للبحث عن أي جهاز بلوتوث ضمن المدى.اختر اقتران بأجهزة جديدة لضم أي
أجهزة جديد في المنطقة (إذا كانت قائمة األجهزة فارغة ,اختر بحث) .اختر جهاز معين من
القائمة ,واضغط <اختيار> يجب إعطاء كلمة مرور لعملية االقتران إذا كانت تحدث ألول مرة .بعد
عملية التوصيل بين الهاتف واألجهزة األخرى يمكنك تبادل البيانات معها.
 البحث عن أجهزة صوتية :للبحث عن أجهزة صوتية متوافقة مع جهاز البلوتوث .اختر الجهاز الذي
تود التوصيل معه.
 اسم الهاتف :لتغيير اسم هاتفك الظاهر لدى أجهزة البلوتوث األخرى.
 خيارات :لضبط وظائف البلوتوث لجهاز الموبايل.
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مسار الصوت :الختيار منفذ الصوت عند التوصيل بالبلوتوث.



السماح بالمشاركة :السماح بمشاركة الملفات.



العنوان :لعرض عنواني في األجهزة األخرى.



التحكم عن بعد :امكانية التحكم بالهاتف بجهاز بلوتوث عن بعد.



الخدمات :لعرض الخدمات المدعومة من قبل البلوتوث.

حسابات البيانات:
في هذه القائمة ,يمكنك عرض قائمة بحسابات البيانات لكال من  GSM-GPRSو  .CDMA Dataيمكنك
الضغط على أي حساب لتغيير إعدادات ومحتوى الحساب مثل اسم الحساب ,APN ,اسم المستخدم,
كلمة السر ,نوع التوثيق.
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > التوصيل > حسابات
البيانات.
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 .16الضبط
تزودك شاشة الضبط بخيارات متعددة لكي يتم تخصيص هاتفك إلى األداء المرغوب به .يمكنك أيضا أَن
تعيد إعدادات الهاتف إلى اإلعدادات االفتراضية.
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الضبط لفتح قائمة
الضبط.

إعدادات الهاتف
اللغة
تستخدم هذه القائمة الختيار لغة العرض.
الوقت والتاريخ
ضبط المنطقة الزمنية :لضبط المنطقة الزمنية للمدينة التي يوجد بها الهاتف.
ضبط الوقت/التاريخ :لضبط الوقت والتاريخ للهاتف.
ضبط الصيغة :لتغيير صيغة عرض الوقت والتاريخ للهاتف.
قفل المفاتيح تلقائيا
تستخدم هذه القائمة لجعل لوحة المفاتيح تقفل تلقائيا بعد فترة زمنية محددة ,وذلك عندما يكون الهاتف
في وضع االستعداد  STDBYوال يوجد أي وظيفة يقوم بها الهاتف.
طرق اإلدخال
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استخدم هذه القائمة لتحديد طريقة الكتابة االفتراضية .يوجد عدة طرق للكتابة ويمكنك اختيار أي طريقة
لتكون الطريقة االفتراضية في الهاتف.
االختصارات
يمكن ضبط وظيفة االختصارات للوصول إلى أكثر الوظائف استخداما في الهاتف .يمكنك عدد معين من
الوظائف حتى تسع وظائف .اضغط على خيارات لترتيب اختيار الوظائف.
المفاتيح المخصصة
يمكنك تخصيص مفاتيح التنقل (أعلى/أسفل/أيسر/أيمن) لفتح احد التطبيقات في الهاتف بمجرد الضغط
عليها من شاشة االستعداد.
االتصال الذكي
عند تفعيل هذه الخاصية سيقوم الهاتف بالبحث تلقائيا عن االرقام المطابقة للرقم المدخل لالتصال.
العرض
تتيح قائمة العرض في الهاتف لضبط صورة ورق الحائط ,شاشة التوقف ,عرض التاريخ والوقت الخ....
الضوء الخلفي
يمكنك التحكم بالتباين لتناسب مختلف الظروف والفترة الزمنية للضوء الخلفي في الهاتف.
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إعدادات المكالمات
ضبط إعدادات بطاقة SIM1
الكاشف
تستخدم هذه الخاصية لعرض رقم المتصل أو إخفائه عند إجراء المكالمة .يجب أن تكون هذه الخاصية
مدعومة من مزود الخدمة.
ضبط الشبكة :استخدام إعدادات مزود الشبكة االفتراضية.
إخفاء الرقم :إخفاء رقمي عن المستقبل عند إجراء المكالمة (تتطلب هذه الميزة دعم من قبل مزود
الشبكة).
إظهار الرقم :إظهار رقمي للمستقبل عند إجراء المكالمة.
انتظار المكالمة
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.
في وضع االستعداد ,اضغط مفتاح االختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية > الضبط > إعدادات
االتصال > تحويل المكالمات,
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اختر الخيارات في شاشة تحويل المكالمات في الحاالت التالية:


الكل  :تحويل جميع المكالمات.



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



ال يجيب :تحويل المكالمة عندما ال احد يجيب.



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



اتصال بيانات :تحويل المكالمة عندما يكون الهاتف في حالة اتصال بالبيانات.



تعطيل الكل :تعطيل وظيفة تحويل المكالمات.

حظر المكالمات
هذه الميزة من مزود الخدمة في الشبكة والتي تسمح لك بحظر المكالمات .حيث سيتم تزويدك بكلمة
مرور من قبل مزود الخدمة الستخدام هذه الخدمة.
تبديل الخط
خالل هذه الخاصية يمكنك تبديل الخط بين  1و .2
مالحظة:
اعدادات بطاقة  UIMتشابة اعدادات بطاقة  SIM1لكال من انتظار المكالمة وتحويل المكالمات.
إعدادات مشتركة
تحتوي هذه القائمة على أربعة خيارات أخرى لكال البطاقتين  SIM1او  SIM2وهي معاودة االتصال
التلقائي  ,عرض وقت المكالمة ,منبه وقت المكالمة ,وإنهاء المكالمة التلقائي.
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إعدادات الشبكة
استخدم هذه القائمة لضبط عملية البحث واالختيار للشبكة من قبل الهاتف.
اختيار الشبكة:
بحث جديد :إلعادة بحث الشبكة بناء على نمط بحث الشبكة في الهاتف.
اختيار شبكة :بعد عملية البحث ستظهر قائمة بالشبكات المتوفرة يمكنك اختيار الشبكة المطلوبة.
نمط االختيار :يمكنك ضبط نمط االختيار اما تلقائي او يدوي.

تحديد الشبكة
في هذه الخاصية يمكنك اختيار نمط تشغيل الهاتف مثل تفعيل بطاقتين ,تفعيل بطاقة فقط ,2وضع
الطيران.
الحماية
ضبط الحماية لبطاقة .SIM1
قفل البطاقة SIM1
هذه الميزة تسمح بحماية بطاقة  SIM1لمنع اآلخرين من استخدام بطاقتك من دون اذنك .بعد تفعيل رمز
 PINالخاص بالبطاقة فانه يجب إدخال رمز  PINالصحيح الخاص بالبطاقة في كل مرة يتم تشغيل الهاتف.
إذا لم يتم إدخال الرمز الصحيح فانه يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.
مالحظة:
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إذا تم إدخال رمز  PINخطأ لثالث مرات متتالية فان بطاقة  SIMسوف يتم قفلها وسيتطلب فكها
إدخال رقم  PUKلفتح القفل .يمكنك الحصول على رقم  PUKمن مزود الخدمة.
تقييد االتصال
بعد تفعيل هذه الخاصية فان الهاتف يسمح باالتصال لألرقام المخزنة في القائمة فقط .لتفعيل هذه
الميزة تحتاج إلى إدخال رمز  .PIN 2لذا يرجى التواصل مع مزود الشبكة لمزيد من التفاصيل.
مالحظة:
عند تفعيل خاصية تقييد االتصال فان وظائف البطاقة  SIMسوف يتم تقييدها مثل (االتصال ,إرسال رسالة
نصية ,إرسال رسالة وسائط ....الخ).
تغيير رمز PIN
رمز  PIN1لبطاقة  :SIM1إذا تم تفعيل  PINمن الممكن تغييره.
رمز  PIN2لبطاقة  :SIM1إذا تم تفعيل  PINمن الممكن تغييره.
مالحظة
خيارات قفل البطاقة  UIMتشابه خيارات  SIM1وتحوي فقط قفل بطاقة  UIMوتغيير الرمز الشخصي.
قفل الهاتف
ميزة قفل الجهاز تحمي هاتفك من إجراء مكالمات دون إذن منك أو االطالع على المعلومات الشخصية
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المخزنة في الهاتف .كلمة السر 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 رمز الحماية
تغيير رمز قفل الهاتف :يمكن تغيير رمز القفل للهاتف من هذه القائمة.

الجدار الناري
تستخدم هذه القائمة لمنع بعض األرقام من االتصال بك .هذه القائمة يمكن من خاللها تفعيل أو تعطيل
القائمة السوداء.
القائمة السوداء
يمكنك إضافة األرقام التي ال ترغب الرد عليها إلى القائمة السوداء ثم القيام بتفعيل أو تعطيل هذه الوظيفة
لكي يتم رفض كل المكالمات الواردة من تلك األرقام وحفظها في سجل المكالمات (المكالمات المرفوضة).
حماية الخصوصية
يمكنك من خالل هذه الميزة حماية معلوماتك الشخصية في الهاتف وكذا الرسائل وسجل المكالمات وأي
معلومات أخرى تود أن تحميها من االطالع عليها من قبل اآلخرين.
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استعادة ضبط المصنع
استخدم هذه الوظيفة الستعادة التغييرات التي تم إجراءها في الهاتف إلى إعدادات المصنع االفتراضية.
سيتم إظهار شاشة استعالم إلدخال كلمة السر ,كلمة السر االفتراضية (( .)1111كل األسماء ,األرقام,
الرسائل ,الملفات ...في الهاتف لن يتم حذفها وسيتم استعادة اإلعدادات االفتراضية للهاتف فقط).
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 .17وظائف أخرى
وظيفة وحدة التخزين
يحتوي هاتف  GARNETمن  BRAVAعلى ميزة استخدام ذاكرة الهاتف كوحدة تخزين خارجية عند ربط
الهاتف مع الكمبيوتر عبر كابل  .USBفي وضع االستعداد وعند توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر كابل USB
ستظهر قائمة الختيار عدة وظائف ,يمكنك اختيار وظيفة وحدة التخزين أو اختيار رجوع للعودة إلى وضع
تشغيل الهاتف االعتيادية .عند التوصيل بكابل  USBسوف تجري عملية شحن بطارية الهاتف.

وظيفة كاميرا الويب
يمكن استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب .في وضع االستعداد وعند توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر كابل
 USBستظهر قائمة الختيار عدة وظائف ,يمكنك اختيار الكاميرا ليتم تفعيل وظيفة الكاميرا والتواصل عبر
برامج المحادثة المشغلة للكاميرا في الكمبيوتر .لتشغيل وظيفة الكاميرا يتطلب ذلك تشغيل برامج الكاميرا
في الكمبيوتر مع تنزيل األدوات الالزمة للمحادثة المرئية.

46

 .18دليل 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 قراءة المعلومات في بطاقة
 SIMالمدرجة في الهاتف .

تأكد أن الشريحة (البطاقة) تم إدخالها بشكل جيد.
يرجى التأكد أن بطاقاتك  SIMصالحة لالستخدام.

الهاتف يعرض رسالة "ادخل "PUK

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

ال يمكن إجراء مكالمة هاتفية

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

جودة المكالمة ضعيفة
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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
عادة يقطع االتصال أثناء المكالمة.

تأكد إذا كان الهاتف لديه إشارة قوية.

الشاشة تعرض رسالة مثل
"االتصال بأرقام الطوارئ فقط"

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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 .19إرشادات 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
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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.
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).
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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 GARNET DM-976مزود 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.

