
  



  



 
1.1 

 
1.2  



 

 2.1 

 

 
 2.2 

 

 

 2.3 

  



 

 3.1 

 
 

 

 

 3.2 

  



 تقديم هاتفك المحمول   
 
 

 .تعرف على مفاتيح هاتفك المحمول والعرض واأليقونات
 
 

 المفاتيح
 
 :من الجهة األمامية لهاتفك سوف تالحظ العناصر التالية

( 1الصفحة  -  1.1انظر الشكل رقم   ) 
 

التالي وصفاً سريعاً حول مفاتيح الهاتفيقدم لك الجدول  : 
 

 الوظيفة المفتاح العنصر

 .يسمح لك بتشغيل / إيقاف الجهاز وقفل الشاشة زر الطاقة 1

 الصوت 2
يسمح لك بضبط حجم صوت الرنين واإلخطارات. كما 
يسمح لك بضبط حجم صوت تشغيل محتوى الوسائط 

 .المتعددة

بالعودة إلى القائمة السابقة أو الشاشة. يسمح لك يسمح لك  العودة إلى الخلف 3
 .أيضاً بإغالق بعض التطبيقات

يأخذك مباشرة إلى الشاشة الرئيسية ويترك أي تطبيق  الشاشة الرئيسية 4
 .مفتوح

 القائمة 5
يسمح لك بالوصول إلى قائمة وظائف التطبيق أو الشاشة 

 .التي أنت عليها
 

 
  



 الشاشة
 

هاتفك المحمول على النحو التاليتم تصميم شاشة  : 
 

( 1صفحة رقم  -  1.2انظر الشكل رقم   ) 
 

 األيقونات
 

تعرف على األيقونات التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة والتي تشير إلى حالة 
 :الهاتف

 
 قوة االشارة

 
 اتصال الواي فاي

 
 تشغيل البلوتوث

 
USB متصل 

 
 مقياس البطارية

 
جديدةرسالة   

 
 وضع االهتزاز

 
 بريد إلكتروني جديد

 
 مؤشر التجوال

 
 المنبه نشط

 
 السماعة متصلة

 
 وضع صامت

 
 

 
  



 إعداد هاتفك المحمول   
 
 

 ابدأ بإعداد هاتفك الجوال الستخدامه ألول مرة
 

 
 والبطارية SIM قم بتركيب بطاقة سيم

 
تتلقى بطاقة هوية المشترك وهي بطاقةعند االشتراك في الخدمة الخلوية، سوف  ، (SIM سيم)

 .والخدمات االختيارية (PIN بين) مع تفاصيل االشتراك مثل رقم التعريف الشخصي
 
 .والبطارية SIM ليتم تثبيت بطاقة سيم
 
 .قم بإزالة غطاء البطارية .1
 

( 2صفحة  رقم  - 2.1انظر الشكل  رقم  ) 
 

 .SIM أدخل بطاقة سيم .2
 

الهاتف على فتحتي بطاقة سيميحتوي   SIM للسماح لك باستخدام بطاقتي سيم SIM  والتبديل
 .بينهما
 

( 2صفحة رقم  - 2.2انظر الشكل  رقم  ) 
 
 

 ضع بطاقة سيم SIM في الهاتف من جهة االتصال الملونة بالذهب الموجود باألسفل. 
 

 بدون إدخال بطاقة سيم SIM المتصلة بشبكة ، يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير 
 .اإلنترنت وبعض القوائم

 
 
  



 .أدخل البطارية .3
 

( 2صفحة رقم  - 2.3انظر الشكل  رقم  ) 
 

 .استبدل غطاء البطارية .4
 
 

(أدخل بطاقة الذاكرة )اختياري  
 
  .لتخزين ملفات الوسائط المتعددة اإلضافية يجب إدخال بطاقة ذاكرة
 

  كمبيوتر إلى عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز
 .بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف

 
 .قم بإزالة غطاء البطارية .1
 

( 3صفحة رقم   - 3.1انظر الشكل  رقم   ) 
 
 

 .قم بإدخال حامل الذاكرة في الفتحة الجانبية الموجودة باألعلى .2
 

( 3صفحة رقم  - 3.2انظر الشكل  رقم  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 استخدام الوظائف األساسية   
 
 

 .تعلم كيفية تنفيذ العمليات األساسية لهاتفك المحمول
 

 
 تشغيل هاتفك وإيقاف تشغيله

 
 لتشغيل هاتفك،
 
 .اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة .1
 
(واضغط على موافق )إذا كان ذلك مطلوباً  PIN اكتب رقم البين .2 . 
 

أعاله 1إلى الخطوة رقم إليقاف تشغيل الهاتف، انتقل  . 
 
 

 الوصول إلى القوائم والتطبيقات
 
 للوصول إلى القائمة والتطبيقات، 
 

على الشاشة لتظهر قائمة التطبيقات المثبتة في   في الشاشة الرئيسية، المس الزر  .1
 .هاتفك
 
 .حرك إصبعك إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى صفحات أخرى من التطبيقات .2
 
أي رمز للدخول إلى التطبيق المس .3 . 
 
 .للخروج من التطبيق، اضغط على رجوع أو هوم في الجزء السفلي من الشاشة .4
 
 

 استخدام وظائف االتصال األساسية
 
 .تعلم كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها في هذا الجزء
 :إجراء مكالمة
 



الهاتففي الشاشة الرئيسية أو قائمة التطبيقات المس أيقونة  .1   . 
 
 .اطلب رمز المنطقة ورقم الهاتف .2
 

لبدء المكالمة  المس  .3 . 
 

 . إلنهاء المكالمة المس .4
 
 :للرد على مكالمة
 
عند تلقي مكالمة اسحب رمز الهاتف إلى اليسار للرد عليه أو حركه إلى اليسار لرفض  .1

 .  المكالمة
 

 . إلنهاء المكالمة، المس .2
 

وعرضهاإرسال الرسائل   
 
 :في هذا الجزء، تعرف على كيفية إرسال واستالم
 
 .(SMS) الرسائل النصية -
 
 .(MMS) رسالة الوسائط المتعددة -
 
 :خطوات إرسال رسائل نصية ورسائل متعددة الوسائط
 

في  الجانب  الرسائل  في قائمة التطبيقات، ثم المس  المس   .1 . 
 

للدخول إلى جهات   اكتب رقم الهاتف أو اسم جهة االتصال في الحقل  أو المس  .2
 .االتصال
 
 .اكتب رسالتك .3
 



5إلرسال رسالة نصية اذهب إلى الخطوة رقم  . 
 

4إلرفاق موضوع وسائط متعددة )صوت أو صورة، وما إلى ذلك( استمر إلى الخطوة رقم  . 
 

دد نوع الملحق ثم اختر العنصرفي الركن العلوي األيسر، وح  المس  .4 . 
 

إلرسال الرسالة  المس  .5 . 
 

 اضافة جهات اتصال
 
 .تعلم أساسيات استخدام خاصية دليل الهاتف
 
 :إضافة جهة اتصال جديدة
 

في األسفل  إلضافة   ،  ثم المس في قائمة  التطبيقات المس  جهات االتصال  .1
 .جهة اتصال جديدة
 
االتصال )االسم واسم العائلة ورقم الهاتف(. يمكنك إضافة المزيد  من الحقول امأل معلومات  .2
 .مثل البريد اإللكتروني والعنوان

أعلى الشاشة للحفظ  المس  .3 . 
 
 البحث عن جهة اتصال
 

جهات االتصال  في قائمة التطبيقات المس   .1 . 
 

واكتب   حرك إصبعك من أسفل إلى أعلى لتمرير القائمة أو المس زر البحث  .2
 .األحرف األولى من االسم أو االسم األخير
 
 .لرؤية تفاصيل جهة االتصال المس اسم أو صورة جهة االتصال .3
 
 .إذا كنت ترغب في االتصال على جهة اتصال المس رقم الهاتف
  



 االستماع إلى الموسيقى
 

كيفية االستماع إلى الموسيقى عبر مشغل الموسيقى أو راديوتعلم   FM. 
 
 :FM االستماع إلى راديو
 
 .قم بتوصيل سماعات األذن في هاتفك .1
 

راديو  في قائمة التطبيقات المس   .2  FM. 
 
 .استخدم شريط األدوات في األسفل لتغيير المحطة .3
 
 :االستماع إلى ملفات الموسيقى
 

ملفات الموسيقى في ذاكرة الهاتف الداخلية أو بطاقة الذاكرةأوال، انسخ   MicroSD. 
 

الموسيقى  في قائمة التطبيقات، المس  .1 .  
 
 .حدد أمراً أعلى الشاشة والمس األغنية التي تريد االستماع إليها .2
 
األسفليمكنك إيقاف األغنية أو اعادة تشغيلها أو تغييرها باستخدام شريط األدوات في  .3 . 
 
 
 
 

 تصفح الويب
 
 .تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك
 

المتصفح  في قائمة التطبيقات المس  .1 . 
 
  .المس شريط العناوين واكتب عنوان موقع الويب  الذي تريد االنتقال إليه .2



 استخدام الكاميرا   
 
 

 .تعلم أساسيات التقاط وعرض الصور
 

 
الصورالتقاط   

 

الكاميرا  في قائمة التطبيقات المس  .1 . 
 
اضبط العدسة علي الصورة المستهدفة وقم بإجراء التعديالت المطلوبة عن طريق لمس زر  .2

 . اإلعدادات
 

التصوير على الشاشة اللتقاط الصورة. سيتم حفظها تلقائياً   المس زر  .3 . 
 

 النظر إلى الصور الملتقطة
 

للدخول إلى جميع   المعرض ثم  حدد مجلد الكاميرا   في قائمة التطبيقات، المس 
 .الصور التي تم التقاطها بواسطة هاتفك وعرضها
  



 جاري االتصال باإلنترنت   
 
 

 .تعلم األساسيات لتهيئة هاتفك واالتصال باإلنترنت
 

 
 إضافة اتصال جديد

 

اإلعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز  في قائمة التطبيقات، المس  .1 . 
 
المس الخيار "المزيد ..."، ثم المس شبكات الجوال والمس أسماء نقاط الوصول. اآلن حدد  .2
 .التي تريد تهيئتها SIM بطاقة سيم
 
المس مفتاح القائمة وقم باختيار اسم نقطة وصول جديدة، ثم اكتب المعايير وفقاً لناقل شبكة  .3
 .الجوال
 

معايير األساسية هيال : 
 

 االسم 
 اسم نقطة الوصول APN 
 اسم المستخدم 
 كلمه المرور 

 
تستخدم بعض شركات الجوال خوادم بروكسي، يرجى الرجوع إلى تهيئة مشغل شبكة الجوال 
 ".للحصول على مزيد من المعلومات
 
 .عند االنتهاء من كتابة المعايير المطلوبة، المس القائمة ثم قم بالحفظ .4
 
، فاختر أي واحد SIM إذا كان لديك اعدادات متعددة لتهيئة اسم نقطة الوصول لنفس بطاقة سيم

االختيار على الجانب األيسر من االسم  تريد  استخدامها بلمس زر  . 
 

3إلضافة اتصال آخر، كرر الخطوات بدءاً من الخطوة رقم  . 
  



 التبديل بين ناقلي شبكة الجوال
 

 (SIM بطاقات سيم )

 
متعددة وتريد التبديل إلى بطاقة أخرى، فاتبع الخطوات  SIM إذا كنت تستخدم بطاقات سيم
 :التالية
 

اإلعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز  في قائمة التطبيقات المس  .1 . 
 

 . المس .2
 
 .التي تريد استخدامها SIM حدد الخيار  اتصال البيانات  وحدد بطاقة سيم .3
 
  



 استخدام الواي ف   
 

 .تعلم كيفية استخدام قدرات الهاتف الالسلكية لالتصال بأي شبكة السلكية محلية متوافقة
 
 

 االتصال بشبكة السلكية
 

اإلعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز  في قائمة التطبيقات المس  .1 . 
 

 . حدد خيار واي فاي .2
 

الموجود في الجانب العلوي األيمن  لتشغيل واي فاي المس الزر  .3 . 
 
 .اختر شبكة السلكية وأدخل كلمة مرور األمان إذا لزم األمر .4
 

 إلغاء االتصال بشبكة السلكية
 

اإلعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز  في قائمة التطبيقات المس  .1 . 
 

 . حدد خيار واي فاي .2
 

الموجود في الركن العلوي األيمن  إليقاف تشغيل  الواي فاي المس الزر  .3 . 
 
 

 عرض التفاصيل التقنية للشبكة الالسلكية
 

اإلعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز  في قائمة التطبيقات المس  .1 . 
 

حدد خيار واي فاي .2 . 
 
المس الشبكة الالسلكية النشطة لالطالع على التفاصيل مثل سرعة الرابط وقوة اإلشارة  .3
  .والمزيد



 معلومات الحماية   
 
 
يرجى تذكر اتباع القواعد والتعليمات ذات الصلة كلما استخدمت هاتفك. سوف يؤدي ذلك إلى 

 .منع التأثير السيئ منك ومن البيئة
 
 

 األمن العام
 

 

 
عند القيادة أو ركوب الدراجة الخاصة بك أو المشي ال تستخدم 

يتحول انتباهك مما قد سماعات الرأس أو سماعات األذن. قد 
يسبب حادث وقد يكون ضد القانون في بعض المناطق 

الجغرافية. الحتياطات السالمة ال تستخدم هاتفك أثناء القيادة، 
وانتبه دائما للبيئة المحيطة من حولك. "اتبع جميع تعليمات 

السالمة واللوائح المتعلقة باستخدام الجهاز الخاص بك عندما 
 ".تقود السيارة

 

 
 .ال تستخدم الهاتف في محطات البنزين

 
ملم على  15ابقي هاتفك بعيدا عن األذن أو الجسم بمسافة 

 .األقل أثناء إجراء المكالمات

 
 .قد ُيصدر هاتفك ضوًءا ساطًعا أو وامًضا

 
 .قد تتسبب األجزاء الصغيرة في االختناق



 
 .ال تتخلص من هاتفك في النار

 

 
بالسمع، ال تستمع إلى مستويات صوت عالية لتجنب أي ضرر 

لمدة طويلة. يمكن أن يؤدي ضغط الصوت المفرط من 
 .سماعات الرأس وسماعات األذن إلى فقدان السمع

 

 
 .تجنب اقتراب الهاتف من أي شيء مغناطيسي

 
يرجى البقاء بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من 

 .األجهزة الطبية اإللكترونية

 
 .تجنب درجات الحرارة القصوى

 
 .أطفئ الهاتف عند طلب ذلك في المستشفيات والمرافق الطبية

 
 .تجنب مالمسة الهاتف للسوائل. حافظ على هاتفك جاف

 
 .أطفئ الهاتف عند طلب ذلك في الطائرات والمطارات



 
 .ال تأخذ هاتفك بعيداً 

 
المتفجرة أو السوائلاطفئ الهاتف عند االقتراب من المواد  . 

 
 .ال تستخدم سوى الملحقات المعتمدة

 
 .ال تعتمد على هاتفك لالتصاالت في حاالت الطوارئ

 
انظر إلى المحول بانتظام، وبخاصة عند قابس الكهرباء والطبقة للكشف عن 

  .أي أضرار. في حالة تلف المحول، ال يمكنك استخدامه حتى يتم إصالحه
 

المحول بمنفذ للطاقة يمکن الوصول إليه بسهولة. افصل المحول قم بتوصيل 
 .دائما بعد استخدامه

 
 .استخدم المحول المرفق بالجهاز فقط

 

 



 

 
 تحذير  خطر صدمات كهربائية

 
 !لتجنب اإلصابة الخطيرة، ال تلمس قابس الشاحن

 
 .افصل الشاحن عند عدم استخدامه

 
القابس وليس كبل لفصل الشاحن أو أحد الملحقات، اسحب 

 .الطاقة
 

 .وحدة الطاقة هي العنصر الذي يسمح لك بفصل المنتج
 

 .يجب أن يبقى مقبس الطاقة سهل الوصول
 

ال تعرض جهازك ألشعة الشمس المباشرة على سبيل المثال مثل على لوحة 
 .قيادة سيارتك

 
 .ال تستخدم الجهاز في حالة ارتفاع درجة الحرارة

 
استخدام الجهاز أثناء المشيكن حذراً عند  . 

 
ال تعرض الجهاز لتأثير شديد أو إسقاطه من مكان عال ألن ذلك يمكن أن 

  .يسبب أضرار أو أعطال
 

  .ال تفكك أو تعدل أو تصلح الجهاز من قبل نفسك
 

  .لتنظيف الجهاز استخدم قماشة نظيفة وناعمة
 .ال تستخدم أي منتج كيميائي أو منظف

  



EU WEEE    

 
 

لومات صة مع ين خا ك ل ته س م ال يق ب ب تط ات ل فاي عدات ن م  ال
ية ائ كهرب ية ال ترون ك حاد واإلل اإلت ي ب  .األوروب

 
 

 
ندما صل ع ف ي هات ى ال ة إل هاي لي، عمره ن ي غ ش ت ة يجرُى ال  إزال

ة بطاري بل ال لص ق تخ ف من ال هات  .ال

 
ضع خ تج هذا ي ن م ح ال لوائ حاد ل ي االت تي األوروب  إعادة تزعتت ال
تخدام س ر وإعادة ا دوي عدات ت م ية ال ائ كهرب ية ال ترون ك  واإلل
لة عم ت س م لب .ال تط تج هذا وي ن م تخراج ال س تخدام ا س موارد وا  ال
ية ع ي ب ط د ال توي وق ح لى ي ير .خطرة مواد ع ش رمت وي  أعاله ال
موجود لى ال تج ع ن م ه، أو ال بوت تج هذا أن ع ن م جب ال لص عدم ي تخ  ال
نه ات مع م فاي ن ية ال نتل م رى ال ك من بدالد    .األخ يك ،ذل ل  أن ع
تحمل ية ت ئول س م لص عن ال تخ عدات من ال م فة ال تال  خالل من ال
يمها ل س ى ت قطة إل يع ن جم  ت
صة ص تخ ي م ر إعادة ف دوي ات ت فاي ية األجهتة ن ترون ك  اإلل
ية ائ كهرب  .وال

 
سوف ساعد و ية ت ل يع عم تجم ر وإعادة ال تدوي لة ال ص ف ن م  ال
ات فاي ن ت األجهتة ل لص وق تخ نها ال ي م فاظ ف ح لى ال موارد ع  ال
طب يةال ع ضمن ي رها إعادة وي دوي قة ت طري سهم ب ي ت ة ف صحة حماي  
سان ئة اإلن ي ب   .وال

 
د متي لومات من ل ع م كان حول ال يم م ل س فة األجهتة ت تال غرض ال  ب
رها، إعادة دوي صال يزرجى ت تب االت ك م نة ب مدي لي ال مح ك ال دي  أو ل
لص خدمة تخ ات من ال فاي ن ية ال نتل م تجر أو ال م ذي ال ت ال تري ش  ا
نه تج م ن م  .ال

  



 
تو ياتال ص : 

 
 ال قم  فك ت تح أو ب يم أو ف حط جهات ت ات أو ال بطاري  .ال

 
 ال تج تزعرض  ن م ة أو ال بطاري لحرارة ال نار أو ل نب .ال ج  ت

ن ختي جهات ت ي ال ضوء ف شمس    .ال

 
 ال قم  صر ت ق رة ب ة دائ بطاري ال .ال ختن و ات ت بطاري ي ال  ف

ة يث ختان كن ح م تم أن ي  ي
صر رها ق كون أو دوائ سة ت تالم ية أجتاء أي مع م   .أخرى معدن

 
 ال بب  س صدمات أي ت ية  ك ي كان ي ات م بطاري ل  .ل

 
 ي سرب، حدوث حال ف ال ت دع  ل ت سائ المس ال يك ي ن ي  أو ع

لدك ك، حدث وإذا .ج سل ذل اغ قة ف نط م ة ال صاب م ياه ال م ال  ب
ية ق ن لب ال شورة واط م ية ال ب ط   .ال

 
 بع موجب عالمات ات ب (+) ال سال لى (-) وال ة ع بطاري جهات ال  وال

د أك صحة من وت تخدامها  س  .ا

 
 ال تخدم  س قات أي ت لح ات أو م طاري م ب نع ل ص ا ت  خصيصد

تخدام س ال جهات مع ل  .ال

 
 ب تخدام راق س ات ا بطاري سطة ال وا فال ب  .األط

 
 شر ت س يب ا ب ط شرة ال با ي م لع حال ف جهات من جتء أي ب  أو ال

ة بطاري  .ال

 
 تري ش ا ا ات دائمد بطاري صى ال مو ها ال ب من ب جهات مزصُنع لق  .ال

 
 ظ ا حاف لى دائمد جهات ع ة ال بطاري فة وال ي ظ ة ن  .وجاف

 

 سح ات ام هاي تج ن ن م ة أو ال بطاري شة ال قما فة ب ي ظ ة ن  إن وجاف
بحت ص سخة أ ت   .م

 



 ضروري من قوم أن ال شحن ت ة ب بطاري بل ال تخدامها ق س  .ا
تخدم س شاحن ا ا ال رأ دائمد يمات واق ل ع ة ت شرك عة ال ن ص م  أو ال

يل جهات دل صوص ال خ لومات ب شحن مع   .ال

 
 ال ترك  ة ت طاري ة ب شحون ي م ة ف تخدامها عدم حال س  .ا

 
 د كون ق ضروري من ي شحن ال ات  بطاري غها ال فري  مرات وت

دة عد عدي ترات ب ن ف تختي لة ال طوي ضمان ال صى ل  أداء أق
كن  .مم

 
 فظ ت ندات دائماد  اح ت س م ال ية ب ل ص لجهات، األ قد ل تاج ف ح  ت

يها ي إل ت ف ق وق عة الح لمراج ية ل ل ب ق ت س م  .ال

 
 ة أخرج طاري جهات ب ي ال ة ف تخدامه عدم حال س ان إذا ا ك ك ا ذل  .ممكند

 
 ال ي جهاتك ختنتز   ن ف دة أماك شدي حرارة  برودة أو ال ثل ال  داخل م

يارة س يفال خالل ما  ص د . بب وق س ت ك ي ضرر ذل ت جهات ب  ال
فجار ة وان بطاري صى ومن .ال مو ه ال تخدام ب س جهات ا ي ال طاق ف  ن

ين حرارة درجة ة درجة 5 ب ئوي ة درجة 35 و م ئوي   .م
 

 منع تدهور السمع

 
ثمة مخاطر من حدوث فقدان نهائي للسمع إن تم استخدام المستقبل أو سماعة 

بمستوى صوت مرتفع. اضبط  مكبر صوت أو عدة طليقة اليدين الرأس أو

الصوت بمستوى ال يمثل خطًرا. ومع مرور الوقت، قد تعتاد على استخدام صوتًا 

مرتفًعا، ولكن قد يسبب ذلك ضرر لسمعك. وإذا كنت تشعر بوجود طنين أو كتم 

 صوت المتحدثين، فأوقف استخدام األجهزة واستشر أخصائًيا. 
ة المتعلقة بضرر حاسة السمع لديك وكلما ارتفع مستوى الصوت زادت المخاطر 

 بسرعة. 

  



 (SAR سار) معدل االمتصاص المحدد   
 
 

 .يرجى تخصيص بعض الوقت لقراءة هذا القسم المهم
 
 

 الموجات الالسلكية
 

/األوروبي  من جميع  2014/53يتم طلب دليل االمتثال للمعايير الدولية أو التوجيه  األوروبي 
المحمولة قبل أن يتم طرحها في السوق. حماية صحة وسالمة المستخدم أو طرازات الهواتف 

 أي شخص آخر هو شرط أساسي لهذه المعايير أو هذه التوجيهات
 
 يتوافق هذا الجهاز مع اإلرشادات الدولية للتعرض للموجات الالسلکية
 

دود جهازك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال السلكي. وهو مصمم بحيث ال يتجاوز ح
التعرض للموجات الالسلكية )التردد الالسلكي في المجاالت الكهرومغناطيسية( التي توصي بها 
اللجنة ) المبادئ التوجيهية الدولية. تم وضع المبادئ التوجيهية من قبل منظمة علمية مستقلة
وتشمل هامش أمان اساسي يهدف إلى  (ICNIRP الدولية للحماية من اإلشعاع غير المؤين

سالمة جميع األشخاص بغض النظر عن العمر والصحة ضمان . 
 

تستخدم إرشادات التعرض للموجات الالسلكية وحدة قياس تعرف باسم معدل االمتصاص 
وات  2يبلغ الحد األقصى لمعدل االمتصاص المحدد لألجهزة المحمولة  .SAR المحدد أو سار
 ./ كجم
 

وضاع تشغيل قياسية للجهاز الذي يقوم تجرى اختبارات معدل االمتصاص المحدد باستخدام ا
  .بإرسال الموجات عند أعلى مستوى قدرة مصدق له في جميع نطاقات التردد المختبرة
 

سم. لتلبية  1.5لجسم عند مسافة انفصال تبلغ تم إجراء اختبار معدل االمتصاص المحدد على ا
الهاتف في الجسم، يجب وضع المبادئ التوجيهية للتعرض للترددات الالسلكية أثناء عملية لبس 

الجهاز على األقل بهذه المسافة بعيداً عن الجسم. إذا كنت ال تستخدم ملحق معتمد تأكد من أن 
أي منتج تقوم باستخدامه هو خالي من أي معدن وأنه يضع الهاتف في المسافة المشار إليها 
 .بعيداً عن الجسم
 
 www.energizeyourdevice.com لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع
 
 .تتوفر معلومات إضافية عن المجاالت الكهرومغناطيسية والصحة العامة على الموقع التالي
http://www.who.int/peh-emf. 
 



 .تم تزويد هاتفك بهوائي مدمج. من أجل التشغيل األمثل يجب تجنب لمسه أو تحطيمه
 

استخدامها في أوضاع أخرى غير  وألن األجهزة النقالة تقدم مجموعة من الوظائف فيمكن
وضعها على أذنك. في مثل هذه الظروف، سوف يكون الجهاز متوافق مع المبادئ التوجيهية 
إذا كنت تستخدم ملحق آخر  .USB عند استخدامه مع سماعة الرأس أو كابل بيانات يو اس بي

على األقل على  ضع الهاتفتأكد من أن أي منتج تقوم باستخدامه هو خال من أي معدن وأنه ي
سم بعيداً عن الجسم 1.5مسافة  .    

  



 

افونير تليكومنحن، شركة    
(208 ، فرنسا20مرسيليا،  سيديكس  13581، بوليفارد دي بلومبيرس،  ) 
  :نُعلن بموجب هذا ما يلي
 

تتوافق مع معايير وأحكام التوجيهات. وقد خضعت إجراءات شهادة  إنيرجيزر 
/ األوروبي   2014/53المطابقة المحددة في المادة الرابعة من  التوجيه 

 :لسيطرة المنظمة التالية
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 

ويتم اتاحة النص الكامل لشهادة مطابقة الجهاز عند الطلب بالبريد االلكتروني 
 13581بوليفارد  دي بلومبيرس،  208 -افونير تليكوم  على العنوان التالي: 

، فرنسا20مرسيليا سيديكس  . 
 
 

 
 
التنفيذي دانيال بورنيه  / الرئيس-جين  07/09/2017  

 (اسم الشخص المرخص له وتوقيعه)  (التاريخ)
 

 :أقصى معدل امتصاص محدد لهذا النموذج والشروط التي تم تسجيله وفقاً لها

EGSM 900 
جم 0.140 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.850 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

DCS 1800 
جم 0.113 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.455 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

WCDMA Band 8 
جم 0.042 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.284 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

WCDMA Band 1 
جم 0.060 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 1,790 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

LTE Band 1 
جم 0.243 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 .1,770 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

LTE Band 3 
جم 0.234 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.883 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

LTE Band 7 
جم 0.096 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.265 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

LTE Band 8 
جم 0.034 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.303 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

LTE Band 20 
جم 0.029 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.215 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل

LTE Band 28A 
جم 0.104 صاص معدل جم10 و  ك ت وعي ام لرأس  ن صاص معدل جم10 0.224 | ل ت وعي ام  ن

سم لج  ل
  

 شهادة المطابقة 
HARDCASE H550S 



أثناء االستخدام تكون قيم معدل االمتصاص النوعي الفعلية لهذا الجهاز أقل بكثير من  القيم 
المذكورة أعاله. وألغراض كفاءة النظام وتقليل التداخل على الشبكة يتم تلقائيًا تقليل الطاقة 

 تكون هنا  حاجة إلى طاقة كاملة للمكالمة. كلما التشغيلية للجهاز المحمول الخاص بك عندما ال
 .انخفضت الطاقة الناتجة عن الجهاز، انخفضت قيمة معدل االمتصاص النوعي

 

 

 

 

 

  



 


