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هذا المستخدم دليل حول
.بك الخاص امجالبر بإصدار الخاص المستخدم دليل هو الدليل هذا

 القسمين أاقر ية،والبطار للجهاز الآمن الاستخدام حول هامة معلومات على للحصول: هام
 المستخدم دليل في أو عالمطبو المستخدم دليل في" والسلامة المنتج معلومات"و" لسلامتك"

 استخدام في البدء قبل www.microsoft.com/mobile/support الموقع على أو بالجهاز الموجود
.عالمطبو المستخدم دليل أأقر الجديد، الجهاز استخدام بدء كيفية على فلتتعر. كجهاز

 والمساعدة المعلومات من يدالمز وكذلك الفيديو ومقاطع ونيالإلكتر المستخدم دليل على للحصول
 إلى انتقل ثم ،support.microsoft.com الموقع إلى انتقل ،وإصلاحها الأخطاء باستكشاف الخاصة

.Windows phone بنظام تعمل التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر

.www.youtube.com/lumiasupport الموقع على الدعم فيديو مقاطع من التحقق اًأيض يمكنك

 إجابات على للعثور. الحاجة عند اًومتاح اًدائم معك يكون – هاتفك في مستخدم دليل يوجد ذلك، على وعلاوة
 اًجديد اًمستخدم كنت إذا. Lumia تلميحات+مساعدة  فوق انقر مساعدة، نصائح على وللحصول لأسئلتك
.الجدد بالمستخدمين الخاص القسم اجعفر ،Lumia لهاتف

.aka.ms/privacy الموقع إلى انتقل ،Microsoft لشركة الخصوصية بيان حول معلومات على للحصول
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ياتالمحتو
٥ سلامتك أجل من

٧ لتبدأ

٧ الهاتف تشغيل

٨ والشاشة المفاتيح قفل

٨ الهاتف شحن

١٢ لديك؟ Lumia هاتف أول هو هذا هل

١٢ الهاتف حول يدالمز على فتعر

١٢ الهاتف إعداد

١٣ التطبيقات تحديث

 والتطبيقات اللوحات استكشاف
١٤ والإعدادات

١٦ التطبيقات أحد داخل التنقل

١٧ باللمس الشاشة استخدام

٢٠ والبحث والبدء عالرجو مفاتيح

٢١ الجديد Lumia هاتف إلى الانتقال

٢٥ الأساسيات

٢٥ ؟الإصدار هذا في الجديد ما

٢٥ الهاتف على فالتعر

٣٣ الحسابات

٣٩ الهاتف تخصيص

٤٧ الوصول قابلية

٤٨ شاشة لقطة التقط

٤٨ يةالبطار عمر إطالة

٥١ التجوال أثناء البيانات اتصال تكاليف توفير

٥٢ نص كتابة

٥٧ يموالتقو الساعة

٦٢  SIM ببطاقتي

٦٤  SIM تطبيقات اضاستعر

٦٥ المتجر

٦٩ اسلةوالمر الأشخاص

٦٩ مكالمات

٧٣ الاتصال جهات

٧٨ الاجتماعية الشبكات

٨٠ سائلالر

٨٥ يدالبر

٩١ االكامير

٩١ بسرعة بك الخاصة االكامير فتح

٩١ االكامير أساسيات

٩٤ المتقدم يرالتصو

٩٦ الفيديو ومقاطع الصور

٩٩ والملاحة ائطالخر

٩٩ الموقع خدمات تشغيل

٩٩ موقع عن البحث

 أحد إلى للوصول التوجيهات على الحصول
١٠٠ الأماكن

١٠١ الهاتف على يطةخر يلتنز

١٠١ الموقع تحديد طرق

١٠٣ نتالإنتر

١٠٣ نتالإنتر اتصالات تحديد

١٠٣ يببالو الكمبيوتر جهاز توصيل
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١٠٤ بكفاءة البيانات خطة استخدام

١٠٤ يبالو متصفح

١٠٧ يبالو على البحث

١٠٧ نتالإنتر اتصالات إغلاق

 بمشكلات المتعلقة الأخطاء استكشاف
١٠٨ وإصلاحها نتالإنتر اتصال

١٠٩ فيهتر

١٠٩ والاستماع المشاهدة

١١٢  FM اديور

 بين الفيديو ومقاطع الموسيقى امنةمز
١١٤ الكمبيوتر وجهاز الهاتف

١١٥ الألعاب

١١٨ والخدمات الحياة نمط تطبيقات

١٢١ المكتب

١٢١  Word مع التعامل

١٢٢  Excel مع التعامل

١٢٣  PowerPoint مع التعامل

١٢٤  OneNote في ملاحظة كتابة

 خلال من Office ملفات إلى الوصول
OneDrive  ١٢٤

 مع كمبيوتر كجهاز هاتفك استخدم
Continuum  ١٢٥

١٢٥  Continuum باستخدام ةالأجهز توصيل

١٢٦  Continuum باستخدام العمل

١٢٧ الحاسبة استخدام

١٢٨ والاتصال الهاتف ةإدار

١٢٨ الهاتف امجبر تحديث

١٢٩ الآمن VPN اتصال استخدام

WiFi  ١٢٩

١٣٠  NFC ةميز

١٣٢  Bluetooth تقنية

١٣٥ ينيةالتخز والسعة ةالذاكر

١٣٩ الـكمبيوتر وجهاز الهاتف بين المحتوى نسخ

١٤٠ الحماية

١٤٦ المحفظة

١٤٧ الوصول موزر

 بمشكلات المتعلقة الأخطاء استكشاف
١٤٨ وإصلاحها الاتصال

١٤٩ الاستجابة عن الهاتف توقف حالة في
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سلامتك أجل من
 والقوانين للوائح اًمخالف أو ًاخطر يكون قد بالتعليمات امالالتز عدم إن. البسيطة شاداتالإر هذه أاقر

.المحلية

المحمولة الهواتف استخدام فيها يحظر التي المناطق في الهاتف أغلق

اًيشتشو تسبب عندما أو ًامحظور المحمولة الهواتف استخدام يكون عندما الجهاز تشغيل بإيقاف قم  
 المواد أو الوقود أو الطبية ةالأجهز من ببالقر أو المستشفيات في أو ةالطائر في استخدامها مثل ا،ًخطر أو

 استخدام فيها يحظر التي المناطق في الموجودة شاداتالإر بكافة مالتز. التفجير مناطق أو الكيميائية
.المحمولة الهواتف

ًأولا يقالطر على السلامة
 السلامة أن تذكر. ةالسيار قيادة أثناء ًاييدو الهاتف تستخدم لا. المحلية القوانين بكافة امالالتز يجب

ً.أولا تأتي يقالطر على

يشالتشو

.أدائها على يؤثر قد مما يشللتشو المحمولة الهواتف كافة ضتتعر

المؤهلة الخدمة

.مؤهلين موظفين قبل من إلا إصلاحها أو الهاتف مكونات كيبتر يجب لا

ىالأخر والملحقات الشحن ةوأجهز ياتالبطار

 Microsoft شركة قبل من فقط المعتمدة ىالأخر والملحقات الشحن ةوأجهز ياتالبطار استعمل
Mobile افبأطر الخاصة الشحن ةأجهز تكون قد. الجهاز هذا مع اًخصيص للعمل تصميمها تم والتي 

 بالجهاز الخاص USB توصيل بمنفذ توصيلها يمكن والتي بها المعمول USB متطلبات مع والمتوافقة ىأخر
.الهاتف مع متوافقة غير منتجات توصل لا. متوافقة

اًجاف الجهاز بقاء على حافظ

.اًجاف بقائه على فحافظ. للماء اًمقاوم ليس هاتفك

الزجاجية اءالأجز

 على الهاتف سقوط حال في للكسر ضيتعر قد أنه يعني مما. الزجاج من الجهاز شاشة تصنيع يتم
 الهاتف، من ةالمكسور اءالأجز تلمس فلا الزجاج، انكسر إذا. ةكبير صدمة إلى ضيتعر عندما أو صلب، سطح

 بديل كيبوتر المكسور الزجاج استبدال يتم حتى الهاتف استخدام عن وتوقف. عليه من التهاإز تحاول حتى أو
.المؤهلين الخدمة ادأفر قبل من له
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لديك السمع حاسة على حافظ

ٍ عال مستوى إلى الصوت مستوى فعر مع الاستماع عدم يجب السمع، حاسة في ضرر حدوث لمنع
.الخارجية السماعة استخدام عند أذنك من ببالقر الجهاز إمساك عند ساحتر. يلةطو اتلفتر
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لتبدأ
.بسرعة وتشغيله الهاتف بتجهيز وقم للأساسيات، انتبه

الهاتف تشغيل
.استكشافه في وابدأ هاتفك بتشغيل قم

.ازاهتز بإصدار الهاتف يقوم حتى التشغيل مفتاح على اضغط

الهاتف تشغيل إيقاف
.لأسفل الإغلاق شاشة اسحب ثم التشغيل، مفتاح على ارالاستمر مع اضغط
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والشاشة المفاتيح قفل
 المفاتيح قفل يمكنك حقيبتك، أو جيبك في الهاتف يكون عندما الخطأ يقطر عن مكالمة اءإجر تجنب دتأر إذا

.ًاتلقائي قفلهما يتم بحيث والشاشة المفاتيح ضبط اًأيض يمكنك كما. والشاشة

.التشغيل مفتاح على اضغط والشاشة، المفاتيح لقفل

والشاشة المفاتيح قفل إلغاء
.لأعلى القفل شاشة اسحب ثم التشغيل، مفتاح على اضغط

جدوالمز بالنقر والشاشة المفاتيح قفل اًأيض فبإمكانك التنقل، يطشر إخفاء بإمكانك كان إذا: تلميح  
 > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب ة،الميز هذه ولتشغيل. يطالشر فوق
يطشر فوق فقبر اًدوجمز اًضغط اضغط بتشغيل قم ثم ،التأمين شاشة > شخصي طابع إضفاء   

 مدى فةولمعر. الهواتف بعض في التنقل يطشر إخفاء دعم يتم لا . الشاشة تشغيل لإيقاف التنقل
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل ه،توفر

ًاتلقائي قفلهما يتم بحيث والشاشة المفاتيح ضبط
 ،التأمين شاشة > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.ًاتلقائي والشاشة المفاتيح قفل بعدها يتم التي منيةالز المدة اختر ،بعد الشاشة قفل مهلة وضمن

الهاتف شحن
.الهاتف شحن كيفية على فتعر
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USB شحن جهاز باستخدام الهاتف شحن

 ةللمر الهاتف تشغيل يمكنك أن قبل شحنها إعادة إلى تحتاج قد ولكن المصنع، في ًائيجز يةالبطار شحن يتم
.الأولى

.منفصل بشكل الشحن جهاز باعُي قد. الهاتف لشحن متوافق USB شحن جهاز استخدام من تأكد

 الخاص بالهاتف الكبل بتوصيل قم ثم بالحائط، مثبت كهربائي تيار بمقبس متوافق شحن جهاز بتوصيل قم. ١
.بك

 المثبت الكهربائي التيار مقبس عن ثم الهاتف عن الشحن جهاز بفصل قم ية،البطار شحن اكتمال وعند. ٢
.بالحائط

.شحنه يتم بينما الهاتف استخدام فيمكنك محددة، منيةز لمدة يةالبطار شحن إلى تحتاج لا

.دقائق عدة الشحن مؤشر ظهور يستغرق قد بالكامل، يةالبطار طاقة نفاد حالة في

 نقل يمكنو. الحائط في مثبت تيار مصدر توفر عدم عند USB بنظام الشحن استخدام يمكنك: تلميح
 بدء يستغرق وقد كبير، بشكل USB بنظام الشحن طاقة فعالية تختلف. الجهاز شحن أثناء البيانات
ً.يلاطو اًوقت الجهاز تشغيل وبدء الشحن

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل من تأكد
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 قم ية،البطار شحن اكتمال وعند. بك الخاص بالهاتف ثم الكمبيوتر، بجهاز USB كبل بتوصيلً أولا قم
.الكمبيوتر جهاز عن ثم الهاتف عن USB كبل بفصلً أولا

 التحدث منز يقل عندما. الأمر نهاية في ستستهلك ولكنها ات،المر مئات يغهاوتفر يةالبطار شحن يمكن
 اصطحب ية،البطار لاستبدال. يةالبطار تغيير فعليك العادي، المقدار عن ملحوظ بشكل الانتظار منوز

.معتمد خدمة كزمر بأقر إلى الجهاز

ًالاسلكي الهاتف شحن

 الهاتف شحن يمكنك حيث – الهاتف شحن إلى فيها تحتاج ةمر كل في الشحن بجهاز للتوصيل حاجة توجد لا
.الشحن عملية في سيبدأ الحال، وفي اللاسلكي، الشحن جهاز على الهاتف ضع فقط. ذلك منً بدلا ًالاسلكي

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في اللاسلكي الشحن دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 البيع عبوة في الغطاء تضمين يتم قد. اللاسلكي الشحن اءلإجر اللاسلكي بالشحن خاص غطاء إلى تحتاج قد
 تصميمها تم التي اللاسلكي بالشحن الخاصة الأصلية Lumia أغطية فقط استخدم. ًمنفصلا يباع قد أو

.للهاتف

.منفصل بشكل اللاسلكي الشحن ةأجهز باعُت

 جهاز مع الهاتف محاذاة من تأكد لذا الشحن، وجهاز الهاتف في الموجودة الشحن مناطق تتلامس أن يجب
.الشحن ةأجهز جميع مع الهاتف زطر جميع تتوافق لا. صحيح بشكل الشحن

.بك الخاص الجهاز مع المتوافقة اللاسلكية الشحن ةأجهز فقط استخدم

.الكهربي بالتيار متصل اللاسلكي الشحن جهاز أن من تأكد. ١
.الهاتف في صحيح بشكل الغطاء تثبيت من فتأكد اللاسلكي، بالشحن خاص غطاء إلى الهاتف احتاج إذا. ٢
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.اًمع الشحن منطقتا تتلامس حتى اللاسلكي الشحن جهاز على الهاتف ضع. ٣
.الشحن جهاز من الهاتف بفصل قم ية،البطار شحن اكتمال وعند. ٤

 على الملصقات، مثل كائنات، أية تضع لا. والجهاز الشحن جهاز بين شيء أي وجود عدم من تأكد: تحذير
.الشحن منطقة من ببالقر الجهاز سطح

.الشحن بجهاز الخاص المستخدم دليل اجعر اللاسلكي، الشحن حول المعلومات من يدمز على للحصول
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لديك؟ Lumia هاتف أول هو هذا هل
 الشاشة استخدام كيفية وتعلم وقوائمه، الهاتف ضعر شاشات واكتشف الجديد، هاتفك بإعداد قم. لنبدأ

.باللمس

الهاتف حول يدالمز على فتعر
 قنوات من العديد فهناك الهاتف، عمل كيفية من متأكد غير كنت أو الهاتف، حول يدالمز فةمعر يدتر كنت إذا

.منها التحقق يمكنك الدعم

 شاداتبإر ودمز هاتفك في مستخدم دليل يتوفر الهاتف، من استفادة أقصى على الحصول في لمساعدتك
.Lumia تلميحات+مساعدة  فوق انقر. إضافية
 ما على العثور يمكنك حيث ،www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى الانتقال اًأيض يمكنك
:يلي

وإصلاحها الأخطاء استكشاف معلومات•
تطرحها قد التي للأسئلة يةفور إجابات•
مناقشات•
يلاتوالتنز التطبيقات حول أخبار•
امجالبر تحديث معلومات•
والملحقات ةالأجهز وتوافق والتقنيات، اتالميز حول التفاصيل من يدمز•

.اللغات بجميع والمناقشات وإصلاحها الأخطاء استكشاف القسمان يتوفر لا قد

.www.youtube.com/lumiasupport الموقع إلى انتقل الدعم، حول فيديو مقاطع على للحصول

.التشغيل بدء التطبيق اجعةمر اًأيض فتذكر ،Lumia لهاتف اًجديد اًمستخدم كنت إذا

الهاتف إعداد
.استخدامه بداية من هاتفك اتميز من استفادة أقصى على احصل

 وحساب الهاتف وإعدادات الشبكة اتصالات لإعداد شادكبإر الهاتف سيقوم ة،مر لأول الهاتف تشغيل عند
Microsoft واحدة ةمر في.
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 وتحديثها وتثبيتها التطبيقات ولشراء واستعادته ًااحتياطي الهاتف محتوى لنسخ Microsoft حساب إلى تحتاج
:مثل ،Microsoft خدمات بعض إلى وللوصول

•Xbox
•Groove يونيةالتلفز امجوالبر الأفلامو
•OneDrive
•Hotmail
•Outlook

 فإن ،Outlook أو ،Hotmail أو ،Xbox Live مثل ،Microsoft خدمات لإحدى حساب بإنشاء بالفعل قمت إذا
.الدخول لتسجيل استخدامها يمكنو Microsoft حساب تكون لأن تصلح هذه الاعتماد بيانات

.والهاتف الكمبيوتر جهاز على ذاتهما ورالمر وكلمة المستخدم اسم استخدام يمكنك

.عليه وضةالمعر شاداتالإر اتبع ثم الهاتف، بتشغيل قم. ١
.الطلب عند حالي حساب إلى الدخول بتسجيل قم أو ،Microsoft حساب بإنشاء قم. ٢

.هاتفك إلى بإضافته قمت الذي Microsoft بحساب الخاصة الاعتماد بيانات تذكر من تأكد

 انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. لاحق ٍوقت في Microsoft حساب إنشاء اًأيض يمكنك: تلميح
 الدخول تسجيل > بك الخاصة والحسابات ونيالإلكتر يدالبر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق

.ذلك منً بدلا Microsoft حساب باستخدام

.account.microsoft.com الموقع على بك الخاص الحساب ةإدار أو ًاحساب إنشاء اًأيض يمكنك

.بالحساب الخاصة البيانات املأ. ٣
 ولحماية واحدة ةلمر التحقق مزر سالإر في استخدامهما يتم حيث. بديل يدبر عنوان أو هاتفك قمر أدخل. ٤

.بياناتك
.ذلك منك طلبُي عندما هاتفك، قمر من قامأر أربعة آخر أو بك الخاص يدالبر عنوان أدخل. ٥
.الهاتف واستخدام ًااحتياطي بك الخاصة البيانات لنسخ ًاجاهز وستكون بإدخاله، قم مز،الر استلام عند. ٦

.لأعلى الإغلاق شاشة اسحب ثم التشغيل، مفتاح على اضغط الشاشة، انطفأت إذا: تلميح

التطبيقات تحديث
 الاستفادة على وللحصول. جديدة وظائف توفر كما للأخطاء هامة بإصلاحات التطبيقات تحديثات تأتي

.محدثة التطبيقات بقاء من تأكد الجديد، الهاتف من المثلى

.المتجر  فوق انقر. ١
.والتحديثات يلاتالتنز >  فوق انقر. ٢

.WiFi بشبكة اتصالك عند ًاتلقائي التطبيقات بتحديث الهاتف يقوم اضي،افتر بشكل: تلميح

.الكل تحديث > :تحديثات وجود من التحقق فوق انقر. ٣
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التلقائية التحديثات تشغيل إيقاف
. متوقف إلى ًاتلقائي التطبيقات تحديث بتبديل قم ثم ،إعدادات > المتجر  فوق انقر

والإعدادات والتطبيقات اللوحات استكشاف
 للتطبيقات اتباختصار البدء شاشة املأ. التطبيقات وقائمة البدء شاشة: ضعر شاشتي على يدهتر ما كل

 في بسهولة بك الخاصة التطبيقات كافة عن وابحث ا،ًكثير تحتاجها التي الاتصال وجهات لديك المفضلة
.التطبيقات قائمة

 قد. هاوغير المتصفح وعلامات الاتصال وجهات للتطبيقات اتاختصار تمثل لوحات من البدء شاشة تتكون
 وأحدث المستلمة سائلوالر عليها درُي لم التي المكالمات مثل وتحديثات، اتإشعار اللوحات بعض ضتعر

.الأخبار

1

 البدء، شاشة إلى وللعودة. اليسار إلى اسحب فقط البدء، شاشة من هاتفك، على التطبيقات كافة ضلعر. ١
.اليسار إلى اسحب
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. بدء المفتاح فوق انقر ض،عر شاشة أي من البدء شاشة إلى للعودة: تلميح

 كما. دقيق أبجدي بنظام تبةمر وتكون – بك الخاصة التطبيقات لكافة ئيسيةالر القائمة التطبيقات قائمة عدُت
يطشر فوق انقر التطبيقات، قائمة في التطبيقات أحد عن للبحث. المثبتة التطبيقات كافة القائمة هذه تضم  
.وفالحر أحد فوق انقر أو الشاشة أعلى الموجود البحث

.التطبيقات قائمة أعلى اًحديث المثبتة التطبيقات ضعر يتم

 التطبيق، فوق ارالاستمر مع انقر التطبيقات، قائمة في البدء، شاشة إلى التطبيقات لأحد اختصار لإضافة. ٢
.البدء بشاشة تثبيت فوق انقر ثم
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بسرعة الإعدادات وتغيير اتالإشعار من التحقق
.الشاشة أعلى من لأسفل اسحب

 غير يدالبر سائلور عليها درُي لم التي المكالمات مثل ات،الإشعار على الاطلاع يمكنك التنبيهات، كزمر في
.يعسر ٍبشكل ذلك وكل الهاتف، إعدادات إلى والوصول االكامير فتح إلى بالإضافة سائل،والر وءةالمقر

التطبيقات أحد داخل التنقل
 أحد في ضالعر شاشات من يدمز على للعثور. بك الخاصة التطبيقات في تتصور مما أكثر اتميز توجد

.اتالخيار قائمة استخدم اءات،الإجر من يدمز ولاكتشاف. اليسار إلى اسحب التطبيقات،

.ىأخر ضعر شاشة إلى للانتقال اليسار إلى اسحب التطبيقات، معظم في
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.الشاشة أعلى في يبالتبو علامة عنوان فوق النقر اًأيض يمكنك ض،العر شاشات بين للتبديل: تلميح

التطبيقات أحد في اتالخيار من يدمز على العثور
. أو  فوق انقر
.موزر شكل على تظهر لا إضافية اءاتوإجر إعدادات على العثور يمكنك ات،الخيار قائمة في

باللمس الشاشة استخدام
.واحدة سحبة أو ةبنقر هاتفك استكشف
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 الحادة الآلات من ىأخر أنواع أي أو صاصر قلم أو حبر قلم تستخدم لا. اللمس شاشة تخدش لا: هام
.اللمس شاشة على

.العنصر أو التطبيق فوق انقر آخر، عنصر أو تطبيق لفتح

اتالخيار من يدالمز لفتح ارالاستمر مع النقر
.القائمة فتح يتم حتى العناصر أحد على إصبعك ضع

عنصر لسحب الثبات مع انقر
.الشاشة عبر أصبعك يربتمر قم ثم ثانيتين، لمدة العنصر على أصبعك ضع
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السحب
.يدهتر الذي الاتجاه في احتهبإز قم ثم الشاشة، على أصبعك ضع
 ضالعر شاشات بين أو التطبيقات وقائمة البدء شاشة بين اليمين أو اليسار إلى اسحب المثال، سبيل على

.التطبيقات في المختلفة

يلةطو قائمة بين التنقل
 فوق انقر التنقل، لإيقاف. إصبعك فعار ثم أسفلها، أو الشاشة أعلى إلى يعةسر يرتمر كةبحر أصبعك حأز

.الشاشة
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التصغير أو التكبير
.جالخار أو الداخل إلى احتهمابإز وقم يب،و صفحة أو ةصور أو يطةخر مثل العناصر، أحد على إصبعيك ضع

الشاشة اتجاه قفل
 اسحب لها، الحالي الاتجاه على الشاشة لقفل. درجة ٩٠ الهاتف يربتدو تقوم عندما ًاتلقائي الشاشة يرتدو يتم

يرالتدو تأمين بتبديل قم ثم ،ضالعر > النظام  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل  
. مشغل إلى
.ضالعر شاشات أو التطبيقات كل مع الشاشة يرتدو خيار يعمل لا قد

والبحث والبدء عالرجو مفاتيح
.الهاتف في التنقل في وبحث وبدء عرجو المفاتيح ستساعدك

 آخر، تطبيق إلى للتبديل.  عالرجو مفتاح فوق ارالاستمر مع انقر بفتحها، قمت التي التطبيقات ضلعر•
 في الأيمن العلوي كنبالر الموجود  مزر فوق انقر تطبيق، لإغلاق. يدهتر الذي التطبيق فوق بالنقر قم

.التطبيق شاشة
 التطبيقات كافة الهاتف سيتذكر.  عالرجو مفتاح فوق انقر بها، كنت التي السابقة الشاشة إلى للعودة•

.الشاشة قفل فيها تم التي ةالأخير ةالمر منذ تهاياربز قمت التي يبالو ومواقع
.الخلفية في اًمفتوح فيه كنت الذي التطبيق يظل.  البدء مفتاح فوق انقر البدء، شاشة إلى للانتقال•
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 مفتاح فوق ارالاستمر مع بالنقر إبهامك، من اءاتالإجر كزمر يبتقر يمكنك ة،كبير هاتفك شاشة كانت إذا•
.ًاتلقائي الطبيعي للشكل الشاشة وستعود.  البدء

. البحث مفتاح فوق انقر هاتفك، على موجودة عناصر عن البحث أو يبالو في للبحث•
 فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب تشغيله، إيقاف أو المفاتيح بهذه الخاص ازالاهتز لتشغيل•

 مفاتيح على الضغط عند ازالاهتز بتشغيل قم ثم ،اللمس > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل 
.المفاتيح ازاهتز على دةالوار للمكالمات ازالاهتز إعداد تغيير يؤثر لا.  تشغيله إيقاف أو .التنقل

الجديد Lumia هاتف إلى الانتقال
 والصور يموالتقو الاتصال جهات نقل كيفية على فتعر – بسهولة الجديد Lumia هاتف إلى الانتقال يمكنك
.الجديد هاتفك إلى ىالأخر ياتوالمحتو الفيديو ومقاطع

الجديد Lumia هاتف إلى المحتوى نقل

 الهاتف إلى القديم الهاتف من الهامة ىالأخر والأشياء الفيديو ومقاطع الصور لنقل ائعةر طرق هناك
.الجديد

ِصنُالم والشركات الهواتف زُرُط جميع على شاداتالإر هذه تنطبق لا قد .عةّ

 نقل عملية تستغرق قد. النقل لعملية الكمبيوتر جهاز أو هاتفك على التطبيقات من عدد تثبيت إلى تحتاج قد
.بنقله تقوم الذي المحتوى لحجم اًووفق تثبيته إلى تحتاج لما اًوفق وذلك الوقت، بعض المحتوى

يللتحو ىأخر افلأطر التابعة يلالتحو تطبيقات بعض تتوفر قد. الملفات تنسيقات بعض نقل يتم لا قد  
.نقلها يمكن تنسيقات إلى الملفات تنسيقات

.www.microsoft.com/mobile/switch-easy الموقع إلى انتقل المعلومات، من يدلمز

Bluetooth باستخدام الاتصال جهات نسخ

 جهات لنسخ بياناتي نقل التطبيق واستخدم. يدك متناول في الفور على هموأعز الأشخاص بأقر اجعل
.بسهولة الاتصال

 الاتصال لجهات احتياطي نسخ اءبإجر قمت قد كنت إذا أو ،Lumia هاتف القديم هاتفك كان إذا: تلميح
 الحساب إلى الدخول تسجيل سوى عليك فما بك، الخاص Microsoft حساب إلى قبل من بك الخاصة
 اداستير وسيتم. OneDrive من بك الخاصة الاتصال جهات اداستير من لتتمكن الهاتف من بك الخاص
.ًاتلقائي الاتصال جهات

 إلى القديم هاتفك على الموجودة الاتصال جهات تحتاج .Bluetooth تقنية دعم إلى القديم هاتفك يحتاج
.SIM بطاقة على وليس الهاتف، ةذاكر على ينهاتخز

.ىالأخر ةللأجهز ًائيمر كونه من تأكد ثم القديم، هاتفك في Bluetooth اتصال بتشغيل قم. ١

 ©2016 Microsoft Mobile ٢١.محفوظة الحقوق جميع

http://www.microsoft.com/mobile/switch-easy
http://www.microsoft.com/mobile/switch-easy


 وتأكد ، فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب بك، الخاص الجديد Lumia هاتف من. ٢
.القديم الهاتف مع Lumia هاتف انبإقر قم ثم التشغيل، قيد Bluetooth تقنية أن من

.بياناتي نقل  فوق انقر الجديد، هاتفك من. ٣
.متابعة فوق انقر. ٤
 الهاتف وفي. الهاتفين كلا على تظهر التي شاداتالإر واتبع نة،المقتر ةالأجهز قائمة من القديم هاتفك اختر. ٥

.الاتصال جهات الاختيار مربع تحديد من تأكد الجديد،

 الهاتف يدعمها لا بلغة مكتوبة الاتصال جهات كانت إذا صحيح، بشكل الاتصال جهة معلومات تظهر لا قد
.الجديد

 ولتوفير تشغيل تجربة أفضل على للحصول بياناتي نقل التطبيق تثبيت بإلغاء قم الاتصال، جهات نسخ بعد
.الهاتف على مساحة

Microsoft حساب باستخدام المحتوى نقل

 إلى النصية سائلوالر يموالتقو الاتصال جهات لنقل يقةطر فأسهل ،Lumia هاتف هو القديم هاتفك كان إذا
.Microsoft حساب هي الجديد Lumia هاتف

.والجديد القديم Lumia هاتفي على Microsoft حساب إعداد من تأكد

.الجديد للهاتف نقلها يدتر التي ياتالمحتو لجميع الاحتياطي النسخ اءإجر من تأكد القديم، الهاتف في. ١
 ضاستعر ثم ،support.microsoft.com إلى انتقل ا،ًاحتياطي الهاتف نسخ كيفية حول يدالمز فةلمعر

.Windows بنظام تعمل التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر إلى للوصول

 أعلي من لأسفل اسحب بك، الخاص الجديد Lumia هاتف من ،Microsoft حساب على الدخول لتسجيل. ٢
 تسجيل > بك الخاصة والحسابات ونيالإلكتر يدالبر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة،
.الشاشة على وضةالمعر شاداتالإر اتبع ثم ،ذلك منً بدلا Microsoft حساب باستخدام الدخول

.ًاتلقائي الجديد Lumia هاتف إلى ًااحتياطي نسخه تم الذي المحتوي نقل يتم

 هاتف إلى القديم هاتفك من ىالأخر والملفات الفيديو ومقاطع الصور نقل اًأيض يمكنك: تلميح
Lumia إلى يدهاتر التي الملفات أضف القديم، هاتفك من. الجديد OneDrive.

OneDrive التطبيق باستخدام المحتوى نقل

 يمكنك. OneDrive إلى الفيديو ومقاطع والصور، ، Office مستندات لتحميل OneDrive التطبيق استخدم
 بنظام يعمل القديم الهاتف كان إذا عما النظر بغض الجديد، Lumia هاتف إلى بك الخاصة الملفات نسخ

Windows نظام أو Android هاتف أو iPhone.

:من وتثبيته OneDrive التطبيق يلبتنز قم ،OneDrive في بسهولة تهوإدار بك الخاص المحتوى لتحميل

•Google Play بنظام لهاتف Android
iPhone هاتف تطبيقات متجر•
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)الهاتف في بالفعل اًموجود يكن لم إذا( Windows بنظام للهواتف المتجر•
Apple Mac لنظام Mac تطبيقات متجر•
•support.microsoft.com بك الخاص الكمبيوتر لجهاز

.OneDrive إلى الدخول لتسجيل Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

OneDrive الهاتف زطر لكافة ًامتوفر يكون لا قد.

.القديم هاتفك من OneDrive التطبيق بفتح قم. ١
.الجديد هاتفك إلى نقلها في غبتر التي الملفات بتحميل قم. ٢

 بك الخاص المحتوى إلى للوصول Microsoft حساب باستخدام OneDrive إلى الدخول تسجيل الآن يمكنك
.الحاجة عند يلهوتنز جهاز أي من

iPhone هاتف أو Android التشغيل بنظام يعمل هاتف من Outlook محتوى نقل

 في الموجودة يمالتقو وقيود الاتصال وجهات يدالبر سائلر لنقل بك الخاص Microsoft حساب استخدم
Outlook التشغيل بنظام يعمل الذي هاتفك من Android هاتف أو iPhone هاتف إلى Lumia الجديد 
.بك الخاص

 أو Android التشغيل بنظام يعمل الذي هاتفك على Microsoft Outlook التطبيق لديك يكون أن يجب
.iPhone هاتف

 بنظام يعمل الذي القديم هاتفك على Outlook التطبيق إلى iCloud أو Google حساب بإضافة قم. ١
 مع الجديد هاتفك إلى نقله يدهتر الذي المحتوى كل امنةمز من تأكد. iPhone هاتف أو Android التشغيل
.حسابك

.حساب إضافة  > الاستخدام بدء > Outlook يدبر  فوق انقر الجديد، Lumia هاتف في. ٢
ً.اجاهز أصبحت فوق انقر ثم ،iCloud أو Google حساب إلى الدخول بتسجيل قم. ٣

 يستغرق قد. الجديد هاتفك مع ًاتلقائي بك الخاصة يمالتقو وقيود الاتصال وجهات يدالبر سائلر امنةمز ستتم
.اًمتاح المحتوى يكون حتى الوقت بعض الأمر

 من. الجديد Lumia هاتف إلى القديم هاتفك من الفيديو ومقاطع الصور نقل اًأيض يمكنك: تلميح
 وقم ، OneDrive التطبيق بتثبيت قم ،iPhone هاتف من أو Android بنظام يعمل الذي الهاتف
 التي الملفات أضف ثم بك، الخاص Microsoft حساب باستخدام التطبيق إلى الدخول بتسجيل

.OneDrive إلى يدهاتر

 إلى انتقل ،Outlook التطبيق باستخدام المحتوى امنةمز كيفية حول المعلومات من يدمز على للحصول
 Windows بنظام تعمل التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر إلى انتقل ثم ،support.microsoft.com الموقع
phone.

Lumia هاتف مع امنتهمز يدتر الذي المحتوى اختيار
 صندوق امنةمز إعدادات تغيير فوق وانقر ا،ًحساب اختر. الحسابات  >  > Outlook يدبر  فوق انقر
.امنةالمز اتخيار ضمن امنتهمز يدتر ما واختر ،يدالبر
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S40 بنظام أو Symbian بنظام يعمل هاتف من المحتوى نقل

 من والصور والموسيقى يمالتقو وإدخالات بك الخاصة الاتصال جهات لنقل Nokia Suite نامجالبر استخدم
.بك الخاص Lumia هاتف إلى S40 أو Symbian بنظام يعمل هاتف

 من يلهتنز يمكنك. بك الخاص الكمبيوتر جهاز على Nokia Suite نامجبر من إصدار أحدث تثبيت من تأكد
www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

.OneDrive إلى الدخول لتسجيل Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

.الكمبيوتر بجهاز S40 أو Symbian بنظام يعمل الذي هاتفك لتوصيل متوافق USB كبل استخدم. ١
.الكمبيوتر جهاز من Nokia Suite نامجبر افتح. ٢
 شاداتالإر اتبع ثم ،Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل وقم ،Nokia Lumia إلى المحتوى نسخ اختر. ٣

 في الصور المجلد إلى الصور نسخ يتم. OneDrive إلى المحتوى نسخ يتم. الكمبيوتر جهاز على دةالوار
OneDrive، حساب إلى يمالتقو وأحداث الاتصال الجهات نسخ يتمو Outlook.com.

 الملفات إلى للوصول. بك الخاص Lumia هاتف من صور  فوق انقر بك، الخاصة الصور إلى للوصول. ٤
 جهات امنةمز تتم. OneDrive  فوق انقر البدء، شاشة في الموسيقى، ملفات المثال سبيل على ى،الأخر

.ًاتلقائي يمالتقو وأحداث الاتصال

 نقل يدتر هل أو ؟Nokia Suite نامجبر يدعم لا S40 أو Symbian بنظام يعمل الذي هاتفك هل: تلميح
 التي الملفات وسحب الكمبيوتر بجهاز هاتفك توصيل اًأيض يمكنك الفيديو؟ مقاطع مثل آخر، محتوى

 فقم المكتبية، ةللأجهز OneDrive تطبيق لديك كان إذا. الكمبيوتر جهاز في وإسقاطها نقلها يدتر
.تلقائي تحميل على للحصول OneDrive الحافظة إلى ًمباشرة وإسقاطها الملفات بسحب
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الأساسيات
 ،المتجرو OneDrive مثل وتطبيقاتك حساباتك من استفادة أقصى على واحصل الهاتف، بتخصيص قم

.يةالبطار عمر توفير حتى نص كتابة من اًبدء الأساسيات على فوتعر

؟الإصدار هذا في الجديد ما
.خاطفة ةنظر في الإصدار هذا في الجديدة اتالميز بعض على فتعر

 قفل إلغاء يمكنك ثم ومن للمصادقة، يةحيو مقاييس ةميز تعد التي ،Windows Hello Beta بإعداد قم•
.واحدة ةبنظر الهاتف

 كمبيوتر كجهاز الهاتف واستخدام ماوس، أو مفاتيح لوحة أو يبةقر بشاشة هاتفك توصيل يمكنك•
.Continuum باستخدام

.الجديد Microsoft Edge متصفح خلال من يبالو على بسهولة ياتالمحتو على العثور يمكنك•
.التطبيقات وقائمة البدء شاشة إلى الكامل بالحجم خلفية ةصور إضافة•
.التطبيقات قائمة أعلى بسهولة ًامؤخر تثبيتها تم التي التطبيقات على العثور•
.الجديدة الإعدادات مجموعات في اًيعسر بك الخاصة الإعدادات على العثور•
.اءاتالإجر كزمر في اتالاختصار من يدالمز على للعثور اتالاختصار ضعر شاشة تكبير•
 فتح دون نصية سالةر على دالر المثال، سبيل على. اءاتالإجر كزمر في بسرعة اتالإشعار مع التفاعل•

.اسلةالمر التطبيق
 يد باستخدام أكبر بسهولة للكتابة الشاشة على المفاتيح لوحة نقل يمكن ة،كبير الهاتف شاشة كانت إذا•

.واحدة
 على للحصول  البحث مفتاح فوق بالنقر فقط قم أو الجديد، التشغيل بدء التطبيق على فتعر•

.تحتاجها التي المعلومات

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في اتالميز بعض دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

الهاتف على فالتعر
 إلى اسحب ض،العر شاشتي بين للتبديل. التطبيقات وقائمة البدء شاشة: ضعر شاشتي على هاتفك يحتوي
.اليمين أو اليسار
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 وأحدث المستلمة سائلوالر عليها درُي لم التي المكالمات كةالمتحر live tile لوحات ضتعر: البدء شاشة
يمكنكو اللوحة، على المضافة الاتصال بجهات الخاصة التحديثات ضعر يتم. يدوالمز الطقس وحالة الأخبار  

.البدء شاشة على ًمباشرة بك الخاصة الاتصال جهات تفاصيل ضعر

 العديد لديك كانت إذا. منظم بشكل تيبهاتر وتم هنا، بك الخاصة التطبيقات كافة اجإدر يتم: التطبيقات قائمة
 ضعر بسهولة يمكنك. الشاشة أعلى الموجود البحث يطشر فوق انقر أحدها، عن فللبحث التطبيقات، من

.التطبيقات قائمة أعلى ًامؤخر تثبيتها تم التي التطبيقات

والتطبيقات ضالعر شاشات بين التبديل

 تحقق أو. عليها للعثور التطبيقات قائمة إلى اسحب – البدء شاشة على بك الخاصة التطبيقات كافة توجد لا
.التطبيقات هذه بين بالتبديل قم ثم هاتفك، على بالفعل التشغيل قيد الموجودة التطبيقات من

 البدء، شاشة إلى وللعودة. اليسار إلى اسحب فقط البدء، شاشة من هاتفك، على التطبيقات كافة ضلعر
.اليسار إلى اسحب
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 انقر التالية، القائمة وفي التطبيقات، قائمة في فحر أي فوق انقر بسرعة، تطبيق عن للبحث: تلميح
.يدهتر الذي بالتطبيق الخاص مزالر أو الأول فالحر فوق

وإغلاقها بينها والتبديل المفتوحة التطبيقات ضعر
 فوق انقر التطبيقات، أحد إلى للتبديل.  عالرجو مفتاح فوق ارالاستمر مع انقر المفتوحة، التطبيقات ضلعر

 العلوي كنبالر الموجود  مزالر فوق انقر تحتاجها، تعد لم التي التطبيقات لإغلاق. يدهتر الذي التطبيق
.التطبيق شاشة في الأيمن
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الإعدادات قائمة داخل الانتقال
 فوق انقر إعدادات، مجموعة إلى للانتقال. الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب

يطشر فوق انقر معين، إعداد عن للبحث. يدهاتر التي المجموعة حدد ثم إعدادات، بمجموعة خاص عنوان أي  
.الإعداد اسم كتابة في بالبدء قم ثم الشاشة، أعلى الموجود البحث

إليه بحاجة تكون لا عندما التنقل يطشر إخفاء

 والبدء عالرجو مفاتيح:الهاتف من السفلي ءالجز في مفاتيح ٣ على Lumia هواتف جميع تحتوي
.إليه بحاجة تكون لا عندما البدء شاشة من هذا التنقل يطشر إخفاء يمكنك.والبحث

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر.الهواتف بعض في التنقل يطشر إخفاء دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 لإظهار.الشاشة أسفل من لأعلى اسحب إليه، الحاجة عدم حالة في البدء شاشة من التنقل يطشر لإخفاء
.لأعلى اسحب ى،أخر ةمر التنقل يطشر

التنقل يطشر لون تغيير
 اسحب.لديك المحدد الخلفية للون اًملائم يكون أو أفضل بشكل يظهر حتى التنقل يطشر لون تغيير يمكنك
 بتبديل قم ثم ،الألوان > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل
. مشغل إلى التنقل يطشر علي لون تطبيق

هاتفك في الموجودة اتالإشعار من تحقق

 من التطبيقات لبعض اتاختصار إضافة أو الإعدادات بعض وتغيير بسرعة اتالإشعار من التحقق يمكنك
.الشاشة أعلى من فتحه يتم الذي اءاتالإجر كزمر خلال

.وءةمقر غير اتإشعار وجود إلى  اتالإشعار مزر يشير
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.الشاشة أعلى من لأسفل اسحب. ١
.تكبير فوق انقر ات،الاختصار من يدالمز ضلعر: تلميح

:يمكنك الشاشة، هذه في

سائلوالر وءةالمقر غير ونيالإلكتر يدالبر سائلر وأحدث الفائتة مكالماتك ضعر•
المتجر في للتطبيق المتاحة التحديثات مثل ات،إشعار أية وجود من التحقق•
 سالةر على دالر المثال، سبيل على يمكنك حيث. التطبيق فتح دون حتى بسرعة اتالإشعار مع التفاعل•

.اءاتالإجر كزمر من مباشرة نصية
التطبيقات فتح•
الإعدادات كل إلى بسرعة الانتقال•
 ارالاستمر مع انقر أو،. بسهولة تشغيلها إيقاف أو اتالميز بعض لتشغيل اتالاختصار أحد فوق انقر•

.WiFi شبكة مثل ات،الميز ببعض الخاصة الإعدادات لتغيير اتالاختصار أحد فوق

.الشاشة أسفل من لأعلى اسحب القائمة، لإغلاق. ٢

إشعار حذف
.الإشعار فوق اليمين إلى اسحب

التنبيهات كزمر تخصيص
 لتغيير. اءاتوالإجر الإعلامات > النظام  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
يدتر التي اتالإشعار اختيار اًأيض يمكنكو. يدهتر الذي والتطبيق الاختصار فوق انقر ات،الاختصار أحد  

.استقبالها وكيفية استقبالها
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الصوت مستوى تغيير

 يمكنك للغاية، تفعمر المكالمات صوت أو صاخبة، بيئات في هاتفك نينر سماع في مشكلة تواجه كنت إذا
.غبتكلر اًوفق الصوت مستوى تغيير

.١٠ هو الصوت لمستوى الأقصى الحد. الهاتف جانب على الصوت مستوى مفتاحي استخدم

 في والوسائط نينالر نغمة صوت في الصوت مستوى مفتاحا فسيتحكم أس،الر سماعات بتوصيل قمت إذا
.٣٠ هو الصوت لمستوى الأقصى الحد. واحد وقت

 فولت مصدر أي بتوصيل تقم لا. الجهاز تلف إلى هذا يؤدي فقد ج،خر ةإشار تصدر منتجات بتوصيل تقم لا
 هذا مع للاستخدام المعتمدة بخلاف - أسر سماعة أو خارجي جهاز بتوصيل قمت إذا. الصوت توصيل بمنفذ
.الصوت ياتلمستو اًجيد فانتبه الصوت، توصيل بمنفذ - الجهاز

والتطبيقات للوسائط الصوت مستوى تغيير
 وانقر الصوت، مستوى حالة يطشر ضلعر الهاتف جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على اضغط
 .يدهتر الذي الصوت مستوى لتعيين والتطبيقات للوسائط الصوت مستوى يطشر فوق انقر ثم ، فوق
.٣٠ هو الصوت لمستوى الأقصى الحد

صامت الوضع إلى التبديل
 مستوى حالة يطشر على  فوق انقر ثم الهاتف، جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على اضغط
 بتعيين قم الصوت، مستوى حالة يطشر من صامت، الوضع تشغيل لإيقاف.  فوق انقر ثم الصوت،
.يدهتر الذي الصوت مستوى

 أية وجود عدم من فتأكد احة،الاستر في غبتر كنت إذا. المنبهات على صامت الوضع تشغيل يؤثر لن
.هاتفك تشغيل بإيقاف قم أو دة،وار منبهات
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 صوت لكتم الآن؟ دالر يمكنك لا لكن صامت، الوضع في الهاتف اراستمر عدم يدتر هل: تلميح
.الصوت مستوى خفض مفتاح على اضغط دة،الوار المكالمة

ازالاهتز تشغيل
 الهاتف، جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على فاضغط از،بالاهتز الهاتف يقوم أن يدتر كنت إذا

 از،الاهتز تشغيل لإيقاف. متوقف ازالاهتز  فوق انقر ثم الصوت، مستوى حالة يطشر في  فوق وانقر
.مشغل ازالاهتز فوق انقر

 كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب ى،الأخر الصوت إعدادات لتغيير: تلميح
.الأصوات > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات

 من لأسفل اسحب تشغيله، إيقاف أو والبحث والبدء عالرجو بمفاتيح الخاص ازالاهتز لتشغيل: تلميح
 بتشغيل قم ثم ، > اللمس > الإضافية التطبيقات > الإعدادات كل فوق وانقر الشاشة، أعلى
 ازالاهتز إعداد تغيير يؤثر لا.  تشغيله إيقاف أو .التنقل مفاتيح على الضغط عند ازالاهتز

.المفاتيح ازاهتز على دةالوار للمكالمات

انالطير وضع في الهاتف استخدام

 ومقاطع الموسيقى إلى الوصول بإمكانك اليز لا فيها، استقبالها أو المكالمات اءإجر يدتر لا التي الأماكن في
.انالطير وضع تشغيل عند نت،بالإنتر اتصال تحتاج لا التي والألعاب الفيديو

 .الجهاز في اللاسلكية اتالميز تشغيل بإيقاف يقومو المحمول الهاتف بشبكة الاتصالات ةالطائر وضع يغلق
 يجب. بك الخاص الجهاز من اًمدعوم ذلك كان إذا فعالة، NFC بواسطة التذاكر وحجز الدفع ةميز تظل قد

 قوانين وأية ان،الطير شركة المثال، سبيل على بواسطة، المقدمة السلامة ومتطلبات شاداتالإر مع التوافق
 المثال، سبيل على نت،الإنتر لتصفح WiFi بشبكة الاتصال يمكنك ة،الطائر وضع وفي. بها معمول لوائح أو
 .اًمسموح ذلك كان متى ،Bluetooth تقنية تشغيل يمكنك كما

 وضع > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.انالطير

.مشغل الوضع إلى الحالة بتبديل قم. ٢

الهاتف على دةالوار موزالر

 ةالإشار وقوة يةالبطار وطاقة الحالي، الوقت على الشاشة أعلى في الموجود الحالة يطشر يطلعك
.يدوالمز

.الحالة يطشر فوق انقر المخفية، موزالر لمشاهدة: تلميح
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المحمول الهاتف ةإشار قوة

ةالإشار قوة  

.المحمول الهاتف بشبكة متصل غير الهاتف  

.هاتفك في SIM بطاقة توجد لا   

.بك الخاصة SIM بطاقة قفل تم   

.ةالطائر وضع تشغيل تم  

.المحمول للهاتف المحلية الشبكة نطاق جخار التجوال وضع في الهاتف  

المحمولة البيانات اتصال

 مجموعة أو وفحر مجموعة أو ديةفر فأحر خلال من ًاحالي بها تتصل التي المحمول الهاتف شبكة عنو يظهر
.قاموالأر وفالحر من

.الشبكة خدمة وديمز أو المنطقة باختلاف الشبكة اتصال عنو ضتعر التي موزالر تختلف قد

.حمفتو EDGE بيانات اتصال  

.حمفتو GPRS بيانات اتصال  

.3G بشبكة متصل الهاتف  

.حمفتو السرعة عالي) HSDPA/HSUPA (بيانات اتصال  

.حمفتو السرعة عالي) HSPA+/DC-HSDPA (بيانات اتصال  

.4G بشبكة متصل الهاتف   

.المحمولة البيانات اتصالات أحد عبر البيانات نقل يتم  

WiFi اتصال

.نشط WiFi شبكة اتصال  

.WiFi شبكة عبر ىأخر ةأجهز مع المحمولة البيانات اتصال كةمشار تتم  

.WiFi عبر البيانات نقل يتم  

Bluetooth جهاز
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.بهاتفك Bluetooth جهاز توصيل تم  

يةالبطار

يةالبطار طاقة مستوى  

.الشحن قيد يةالبطار  

.يةالبطار طاقة توفير وضع تشغيل تم  

.ًاحالي وفةمعر غير يةالبطار حالة أو يةالبطار طاقة  

اتالإشعار

 أعلى من لأسفل اسحب ات،الإشعار من لتتحقق. جديدة سائلر مثل وءة،مقر غير اتإشعار لديك  
.الشاشة

الأوضاع

.ازالاهتز وضع تشغيل تم  

.صامت الوضع تشغيل تم  

المكالمات يلتحو

.الصوتي يدالبر صندوق إلى أو آخر قمر إلى بك الخاصة المكالمات توجيه إعادة تم  

الموقع

.موقعك معلومات الخدمات أو التطبيقات أحد يستخدم  

القيادة وضع

.القيادة وضع تشغيل تم  

الحسابات
 مثل ،Microsoft لدى حساب إلى تحتاج فأنت. خلاله من فعله يمكنك وما ،Microsoft حساب على فتعر

.الجهاز من المثلى الاستفادة لتحقيق Outlook.com أو Hotmail.com أو Xbox Live حساب
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Microsoft حساب إنشاء فوائد

 وكلمة واحد مستخدم اسم باستخدام Microsoft خدمات إلى الوصول يمكنك ،Microsoft حساب باستخدام
 في ذاتهما ورالمر وكلمة المستخدم اسم استخدام اًأيض يمكنك. الهاتف أو الكمبيوتر جهاز على واحدة ورمر

Xbox بك الخاص.

 باستخدام. Microsoft حساب خلال من Microsoft خدمات بجميع اتصال على وكن فاعلية أكثر هاتفك اجعل
:المثال سبيل على يمكنك، ،Microsoft حساب

المتجر من المحتوى يلوتنز التطبيقات تثبيت•
OneDrive باستخدام كتهاومشار ينهاوتخز والمستندات الصور تحميل•
OneDrive على ًااحتياطي ىالأخر ياتوالمحتو الاتصال جهات نسخ•
يونيةالتلفز امجوالبر الأفلامو Groove استخدام•
Xbox ألعاب تشغيل•
 تشغيل عند إليها والإضافة هاتفك، على بك الخاصة الألعاب اتوإنجاز يةمزالر ةالصور على الحصول•

هاتفك على الألعاب
هاتفي على اعثر التطبيق خلال من وقفله المفقود الهاتف تتبع•
Skype باستخدام دشةدر أو مكالمة اءإجر•

 الموقع إلى انتقل الحساب، هذا باستخدام به القيام يمكنك وما Microsoft حساب حول يدالمز فةلمعر
www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

بك الخاص Microsoft حساب إنشاء

 Microsoft حساب بإنشاء تقم لم إذا. Microsoft حساب بإنشاء الهاتف من المثلى الاستفادة على احصل
.لاحق وقت في بذلك القيام اًدائم يمكنك ة،مر لأول التشغيل بدء أثناء
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 حساب بإنشاء قمت إذا أو ،Outlook.com أو Hotmail.com أو Xbox Live على بالفعل حساب لديك كان إذا
Microsoft اللوحي كجهاز على Surface بنظام يعمل الذي بك الخاص الكمبيوتر جهاز أو Windows، فلن 

 الخاصة ورالمر وكلمة المستخدم اسم باستخدام الدخول بتسجيل قم فقط – جديد حساب إنشاء إلى تحتاج
.بك الخاص الهاتف باستخدام حساب إنشاء يمكنك بعد، Microsoft حساب لديك يكن لم وإذا. الحساب بهذا

 ونيالإلكتر يدالبر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.بك الخاصة والحسابات

.حساب إنشاء > ذلك منً بدلا Microsoft حساب باستخدام الدخول تسجيل فوق انقر. ٢
.بالحساب الخاصة البيانات املأ. ٣

.هاتفك إلى بإضافته قمت الذي Microsoft بحساب الخاصة الاعتماد بيانات تذكر من تأكد

 ولحماية واحدة ةلمر التحقق مزر سالإر في استخدامهما يتم حيث. بديل يدبر عنوان أو هاتفك قمر أدخل. ٤
.بياناتك

.واحدة ةلمر التحقق مزر على الحصول في بها غبتر التي يقةالطر حدد. ٥
 حتى أمان في الشخصية ومعلوماتك بك الخاص الحساب وسيكون. يتكهو لتأكيد التحقق مزر إدخال يتعين
يدالبر عنوان أو الآخر الجهاز إلى الوصول من يتمكن لن لأنه بك، الخاصة ورالمر كلمة على آخر شخص عثر إذا  

.التحقق مزر لاستلام تستخدمه الذي

.ذلك منك طلبُي عندما هاتفك، قمر من قامأر أربعة آخر أو بك الخاص يدالبر عنوان أدخل. ٦
.الهاتف واستخدام ًااحتياطي بك الخاصة البيانات لنسخ ًاجاهز وستكون بإدخاله، قم مز،الر استلام عند. ٧

 انقر سالة،الر لفتح. الوقت لبعض سالةالر إشعار الهاتف ضسيعر سالة،ر في مزالر استلام عند: تلميح
 كزمر في عليه للاطلاع الشاشة أعلى من لأسفل فاسحب ا،ًوضمعر الإشعار يعد لم إذا. الإشعار فوق
 فوق ارالاستمر مع انقر مز،الر إضافة يمكنك حيث ضالعر شاشة إلى للعودة. فوقه انقر ثم اءات،الإجر
.الصحيحة ضالعر شاشة فوق انقر ثم ، عالرجو مفتاح

 Microsoft ةأجهز جميع على بك الخاص الحساب يمثل الهاتف على أنشأته الذي Microsoft حساب إن
.وخدماتها
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.account.microsoft.com الموقع على بك الخاص الحساب ةإدار أو ًاحساب إنشاء اًأيض يمكنك

الهاتف إلى حالي Microsoft حساب إضافة

 إضافة يمكنك ة،مر لأول التشغيل بدء أثناء بك الخاص Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل تقم لم إذا
 الخاصة ةالأجهز جميع على بسهولة والإعدادات البيانات على والحصول لاحق وقت في الهاتف إلى الحساب

.بك

 ونيالإلكتر يدالبر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.ذلك منً بدلا Microsoft حساب باستخدام الدخول تسجيل > بك الخاصة والحسابات

.Microsoft لحساب الحاليين ورالمر وكلمة المستخدم اسم باستخدام الدخول بتسجيل قم. ٢
 بحساب الخاصين الحاليين ورالمر وكلمة الهاتف قمر باستخدام الدخول تسجيل اًأيض يمكنك: تلميح

Microsoft.

.واحدة ةلمر التحقق مزر على الحصول في بها غبتر التي يقةالطر حدد. ٣
 حتى أمان في الشخصية ومعلوماتك بك الخاص الحساب وسيكون. يتكهو لتأكيد التحقق مزر إدخال يتعين
يدالبر عنوان أو الآخر الجهاز إلى الوصول من يتمكن لن لأنه بك، الخاصة ورالمر كلمة على آخر شخص عثر إذا  

.التحقق مزر لاستلام تستخدمه الذي

.ذلك منك طلبُي عندما هاتفك، قمر من قامأر أربعة آخر أو بك الخاص يدالبر عنوان أدخل. ٤
.بإدخاله قم مز،الر استلام عند. ٥

 انقر سالة،الر لفتح. الوقت لبعض سالةالر إشعار الهاتف ضسيعر سالة،ر في مزالر استلام عند: تلميح
 كزمر في عليه للاطلاع الشاشة أعلى من لأسفل فاسحب ا،ًوضمعر الإشعار يعد لم إذا. الإشعار فوق
 فوق ارالاستمر مع انقر مز،الر إضافة يمكنك حيث ضالعر شاشة إلى للعودة. فوقه انقر ثم اءات،الإجر
.الصحيحة ضالعر شاشة فوق انقر ثم ، عالرجو مفتاح

My Family حساب إعداد

 الموجودة يالعمر التصنيف ذات ياتالمحتو أو الثمن مدفوعة ياتالمحتو يلتنز من أطفالك منع دتأر إذا
".عائلتي "حساب بإعداد فقمالمتجر في

 بنظام تعمل التي الهواتف بها يتوفر التي المناطق أو الدول بعض في الأطفال حسابات Xbox يدعم لا
.Windows التشغيل

:يمكنك ،"عائلتي "حساب باستخدام

معينة يبو مواقع إلى والوصول معينة تطبيقات استخدام من طفلك منع•
الهاتف استخدام ساعات تقييد•
الاستخدام ووقت الهاتف باستخدام طفلك يفعله ما اقبةمر•

.بك الخاص Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل وقم ،account.microsoft.com/family إلى انتقل. ١
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.به الخاص يدالبر عنوان إلى دعوة سالإر خلال من" عائلتي "حساب إلى طفلك حساب أضف. ٢
ً.أولا الدعوة يقبل أن يجب طفلك، بحساب الخاصة الإعدادات لتغيير

.طفلك لحساب الإعدادات بتغيير قم. ٣

 إلى انتقل ،My Family حساب إعدادات حول المعلومات من يدمز على للحصول
account.microsoft.com/family.

OneDrive التطبيق

.استخدامه وكيفية OneDrive التطبيق على فتعر

OneDrive بالتطبيق الخاصة السحابية ينالتخز خدمة
 المفضلة للتطبيقات ةالذاكر يغتفر بشأن للقلق داعي لا. سحابية ينتخز وحدات في ملفاتك ينبتخز قم

.الجديدة أو لديك

 بحيث بك، الخاصة والموسيقى والصور المستندات لجميع سحابية ينتخز مساحة عن ةعبار OneDrive إن
 نسخ لعمل OneDrive تعيين اًأيض يمكنك. إليها احتجت إذا استعادتها أو كتهامشار أو إليها الوصول يمكنك

 في مسجل فيديو مقطع أو ملتقطة ةصور أي نسخ يتم بحيث تلقائي، بشكل بك الخاصة للملفات احتياطية
.السحابية الخدمة ألبوم

 الجهاز أو الهاتف على يدوالمز والموسيقى والمستندات الصور إلى الوصول يمكنك ،OneDrive باستخدام
 ةالمر في انتهيت حيث من مستند على العمل متابعة يمكنك التطبيق، علىً وبناء. الكمبيوتر جهاز أو اللوحي
.السابقة
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 يمكنك. OneDrive على بك الخاصة الملفات إلى الوصول خلالها من يمكن التي الأماكن من العديد هناك
 ملفات تشغيل أو Office التطبيقات في المستندات ةإدار أو صور التطبيق في OneDrive على الصور حفظ

.Groove موسیقی التطبيق في الموسيقى

OneDrive على ىالأخر والملفات الصور حفظ
 كجهاز أو هاتفك من بسهولة إليها للوصول OneDrive على الهاتف على المحفوظة الملفات تحميل يمكنك
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز أو اللوحي

.OneDrive بـ للاتصال Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

 OneDrive إلى المستقبل في بك الخاصة الفيديو مقاطع أو الصور بتحميل الهاتف يقوم اضي،افتر بشكل
.ًاييدو بتحميلها فقم ،OneDrive على اًسابق الملتقطة الصور حفظ اًأيض يدتر كنت وإذا. ًاتلقائي

ًاييدو OneDrive إلى ةصور تحميل

.OneDrive  فوق انقر. ١
. فوق انقر ثم تحميلها، يدتر التي ةالصور واختر ،صور  >  فوق انقر. ٢

التلقائي التحميل تشغيل
. Camera upload بتشغيل قم ثم ،Camera upload > إعدادات  >  > OneDrive  فوق انقر

OneDrive على ملف حفظ
. فوق انقر ثم تحميله، يدتر الذي الملف واختر ، الجهاز هذا  >   > OneDrive  فوق انقر
 .OneDrive في ًاتلقائي ملفاتك حفظ يتم ،PowerPoint أو Excel أو Word مستند على العمل حالة في
 بحساب متصل جهاز أي خلال من السابقة، ةالمر في انتهيت حيث من المستند على العمل متابعة يمكنكو

Microsoft من فتحه هو عليك ما كل - بك الخاص OneDrive.

  فوق انقر. بك الخاصة ةالذاكر بطاقة على نةالمخز الملفات تحميل اًأيض يمكنك: تلميح
OneDrive <  <  بطاقة SD، بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا .تحميله يدتر الذي الملف واختر 
/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف

wpfeatures.

OneDrive من هاتفك على ملف حفظ
 الملف اختر.  فوق انقر ثم الملف، به يوجد الذي المجلد إلى لتصل بالتصفح وقم ،OneDrive  فوق انقر
.يدهاتر التي الحافظة في الملف احفظ ثم ، فوق وانقر يله،تنز في غبتر الذي

.الملفات مستكشف التطبيق في يلهاتنز تم التي ملفاتك على بسهولة العثور يمكنك

ةالأجهز بين ىالأخر والملفات الصور كةمشار
 قمت التي ىالأخر والملفات والمستندات الصور إلى الوصول بسهولة يمكنك ،OneDrive باستخدام
.لديك آخر جهاز أي من بتحميلها
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 الكمبيوتر جهاز أو اللوحي كجهاز أو هاتفك على المحفوظة ىالأخر والملفات والمستندات الصور لتحميل
 إلى وللوصول. بك الخاص Microsoft حساب إلى الدخول تسجيل عليك يجب ،OneDrive إلى بك الخاص
 الذي ذاته Microsoft حساب إلى الدخول تسجيل عليك يجب آخر، جهاز من تحميله تم الذي المحتوى
.المحتوى هذا تحميل عند استخدمته

 عليك اكمفستتر بيانات، خطة لديك يكن لم إذا. نتإنتر اتصال إلى بحاجة فإنك يله،تنز أو محتوى ولتحميل
 بموفر اتصل المحتملة، البيانات نقل تكاليف حول معلومات على للحصول. اًيعسر البيانات نقل تكاليف
.الشبكة خدمة

 في. OneDrive على بك الخاصة الملفات إلى الوصول خلالها من يمكن التي الأماكن من العديد هناك
 Office مستندات فتح أو صور التطبيق في بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور على الاطلاع يمكنك هاتفك،
.Groove موسیقی التطبيق في بك الخاصة الموسيقى ملفات تشغيل أو Office التطبيق في بك الخاصة

 الموقع على نتالإنتر على ملفاتك ةإدار يمكنك بك، الخاص الكمبيوتر جهاز أو اللوحي كجهاز وفي
onedrive.com التطبيق استخدام يمكنك أو OneDrive إلى مباشرة والوصول OneDrive سطح من 

.onedrive.com من وتثبيته يلهتنز يمكنك ،OneDrive التطبيق بعد لديك يكن لم إذا. المكتب

 وإسقاط سحب بسهولة يمكنك بك، الخاص الكمبيوتر جهاز في OneDrive التطبيق باستخدام: تلميح
 أو Windows Explorer مثل، الملفات مدير في OneDrive الحافظة إلى تحميلها يدتر التي الملفات
Finder، إلى ًاتلقائي الملفات تحميل وسيتم OneDrive.

وإصلاحها الحساب بمشكلات المتعلقة الأخطاء استكشاف

Microsoft حساب إلى الوصول تعذر إذا

 وكلمة الهاتف قمر وأدخل ،account.microsoft.com إلى فانتقل المستخدم، اسم استعادة يدتر كنت إذا•
.شاداتالإر اتبع ثم ور،المر

 ،https://account.live.com/ResetPassword.aspx إلى فانتقل ور،المر كلمة استعادة يدتر كنت إذا•
.شاداتالإر واتبع

الهاتف تخصيص
.نينالر نغمات تغيير وكيفية البدء، شاشة تخصيص كيفية على فَّتعر
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البدء شاشة تخصيص

 إلى الكثير هاوغير المفضلة تطبيقاتك وإضافة الخلفية ةصور اختيار يمكنك – عنك تعبر البدء شاشة اجعل
 بدون البدء شاشة على الحال في يدوالمز والمال والطقس الأخبار تحديثات ضعر يمكنك كما. البدء شاشة
.live tiles خلال من ذاته التطبيق فتح

خلفية ةصور إضافة

.البدء > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.اضاستعر فوق انقر ثم ،يصور إلى الخلفية بتبديل قم. ٢
. فوق انقر ثم غبتك،ر حسب باقتصاصها وقم الصور، إحدى فوق انقر. ٣
.الشاشة ملء وضع في ةصور أو ةالصور تجانب إلى نمط اختيار بتبديل قم. ٤

 .اللوحات شفافية تغيير يمكنك ،الشاشة ملء وضع في ةصور إلى النمط إعداد بتغيير قمت إذا: تلميح
.التجانب شفافية بـ الخاص يرالتمر مربع اسحب فقط

اللوحة لون تغيير
 انقر ثم ،الألوان > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.الألوان أحد فوق

 والخلفية الألوان نظام كةمشار يمكنك هاتفك، على Microsoft حساب لديك كان إذا: تلميح
 أعلى من لأسفل اسحب. Windows التشغيل بنظام تعمل التي ةالأجهز جميع على ىالأخر والإعدادات
 إعدادات بتبديل وقم ،إعداداتك امنةمز > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة،

. مشغل إلى الخلفية لون بتبديل قم ثم.  تشغيل إلى امنةالمز

اللوحات إحدى نقل
.الشاشة فوق انقر ثم الجديد، الموقع إلى وإسقاطها بسحبها وقم اللوحة فوق الثبات مع انقر
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التهاإز أو اللوحات إحدى حجم تغيير
.السهم مزر فوق انقر ثم اللوحة، فوق الثبات مع انقر الحجم، لتغيير
 التي المعلومات كم ادز اللوحة، حجم ادز كلما. واسعة أو متوسطة أو ةصغير اللوحات تكون أن يمكن
.ضهاتعر

 الخاصة للتطبيقات اتاختصار اللوحات تعد.  فوق انقر ثم فوقها، ارالاستمر مع انقر الاختصار، أيقونة الةلإز
.الهاتف من التطبيق حذف يتم لن اللوحة، الةبإز قمت إذا. بك

الحافظات في اللوحات بتجميع قم
 لفتح. بها تجميعها يدتر التي الحافظة أو اللوحة أعلى وإسقاطها بسحبها وقم اللوحة، فوق ارالاستمر مع انقر
 انقر الحافظة، اسم لتغيير. يدهتر الذي التطبيق فوق انقر ثم الحافظة، فوق انقر الحافظة، من التطبيقات أحد
.داخلها من اللوحات الةبإز قم حافظة، الةلإز. يدهتر الذي الاسم واكتب الاسم، فوق ارالاستمر مع
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تطبيق إضافة
 بشاشة تثبيت فوق انقر ثم التطبيق، فوق الثبات مع وانقر التطبيقات، قائمة إلى للانتقال ًايسار اسحب
.البدء

اتصال جهة إضافة
.البدء بشاشة تثبيت فوق انقر ثم الاتصال، جهة فوق ارالاستمر مع وانقر ،أشخاص  فوق انقر
 بها الاتصال يمكنكو اللوحة، على بها الخاصة وابطالر تحديثات ضعر سيتم اتصال، جهات إضافة عند

.البدء شاشة من ًمباشرة

البدء شاشة في اللوحات من يدالمز إظهار

 الخاصة البدء شاشة إلى اللوحات من ًاإضافي اًعمود فِأض – خاطفة ةبنظر التطبيقات من يدالمز على اطلع
.أفضل ةبصور البدء شاشة لوحات يةؤلر اًعمود احذف أو. بك

.هاتفك عنو على البدء شاشة على ضهاعر يمكن التي الأعمدة عدد يعتمد

 قم ثم ،البدء > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. متوقف أو  مشغل إلى اللوحات من يدالمز إظهار بتبديل

.ذوقك يناسب لما اًوفق حجمها وتغيير اللوحات يكتحر الآن يمكنك

الإغلاق شاشة تخصيص

 المفضلة تكصور على احصل المثال، سبيل على بذلك، القيام يمكن. لك يحلو ما إلى القفل شاشة بتغيير قم
.الخلفية في

 ©2016 Microsoft Mobile ٤٢.محفوظة الحقوق جميع



خلفية ةصور إضافة
 .التأمين شاشة > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب

 أفضل على للحصول بضبطها وقم ة،صور اختر. اضاستعر فوق انقر ثم ،الصور إلى الخلفية بتبديل قم
. فوق انقر ثم ممكنة، ملاءمة

الخلفية ةصور تغيير
 .التأمين شاشة > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. فوق انقر ثم ممكنه، ملائمة أفضل على للحصول بضبطها وقم ةصور اختر ثم اضاستعر فوق انقر

 لـ السماح أو القفل، شاشة في الموجودة المعلومات ضلعر التطبيقات أحد اختيار اًأيض يمكنك: تلميح
Bing لك يحلو ما إلى الخلفية بـ الخاص الإعداد بتغيير قم فقط. هناك ًاعشوائي الصور بتشغيل.

القفل شاشة على اتهاإشعار ضتعر التي التطبيقات تحديد
 مشاهدتها يدتر الجديدة، سائلالر أو عليها درُي لم التي المكالمات مثل التطبيق، اتإشعار أي رتقر أن يمكن
 من لأسفل اسحب التطبيقات، لأحد القفل شاشة على التفصيلية الحالة ضعر لاختيار. الإغلاق شاشة على
 اختيار وضمن ،التأمين شاشة > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى
 لأحد القفل شاشة على يعةسر حالة ضعر ولاختيار. التطبيق اختر التفصيلية الحالة ضلعر تطبيق

.التطبيق اختر ثم النائبة، العناصر موزر أحد فوق انقر ،يعةسر حالة لإظهار تطبيقات اختيار من التطبيقات،

يةؤور الجديدة سائلالر اءةقر يمكنك ،اسلةالمر للتطبيق التفصيلية الحالة اختيار حالة في: مثال  
 القفل شاشة على الإشعار كيخبر فلن يعة،السر الحالة اختيار حالة في أما. القفل شاشة على تفاصيلها

.وءةالمقر غير سائلالر بعدد إلا

الموسيقى تشغيل عند الفنان ضعر
.الهاتف جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على اضغط
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خاطفة ةنظر الشاشة إعدادات تغيير

 كانت إذا حتى بسهولة ىالأخر ياتوالمحتو الوقت من التحقق يمكنك الخاطفة، ةالنظر شاشة باستخدام
.الاستعداد وضع في الشاشة

.الهواتف جميع في مدعومة غير الخاطفة ةالنظر شاشة إعدادات بعض

 ةالنظر شاشة > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.الخاطفة

.اًدائم التشغيل إلى الوضع بتبديل قم ثم. ٢

الخاطفة ةالنظر شاشة إلى الخلفية ةصور إضافة
 .الخاطفة ةالنظر شاشة على اًأيض لتظهر تعيينها يمكنك القفل، شاشة إلى الخلفية ةصور بتعيين قمت إذا

 ةالنظر شاشة > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.الخلفية ةصور بتشغيل قم ثم ،الخاطفة

الليلي الوضع تشغيل
 ةالنظر شاشة > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
 شاشة على الموجود النص لون بتحديد قم ً،أولا. يناسبك لما اًوفق الليلي الوضع إعداد بتغيير قم ثم ،الخاطفة
 الذي الوقت بتعيين قم ثم. معينة منيةز ةلفتر اًتمام الخاطفة ةالنظر شاشة بإخفاء قم أو الخاطفة، ةالنظر

.الليلي الوضع تشغيل فيه يدتر

للأطفال وممتعة آمنة بدء شاشة إنشاء

 بحذف قيامهم من القلق دون الهاتف على بك الخاصة التطبيقات بعض باستخدام لأطفالك السماح يمكنك
 لهم حمسمو غير آخر اءإجر بأي القيام أو نتالإنتر عبر شراء عمليات اءإجر أو قصد دون بك الخاص العمل يدبر

 البدء شاشة في الأطفال لدى ىالأخر والمفضلات المحددة والألعاب التطبيقات بوضع قم. به بالقيام
.بها للاستمتاع بهم الخاصة
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.الأطفال كنر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
 عدم من التأكد يدتر كنت وإذا. شاداتالإر اتبع ثم لأطفالك، المناسب المحتوى واختر ،التالي فوق انقر. ٢

.الدخول لتسجيل PIN مزر تعيين يمكنك بك، الخاصة البدء شاشة إلى الوصول من أطفالك تمكن

.أطفالك هاوريز التي المواقع بشأن للقلق داعي فلا ،الأطفال كنر في متاح غير Microsoft Edge إن بما

بك الخاصة البدء شاشة إلى الانتقال
 PIN مزر بتعيين قمت قد كنت وإذا. الإغلاق شاشة على لأعلى اسحب ثم تين،مر التشغيل مفتاح على اضغط
.لهِفأدخ الدخول، لتسجيل

بالأطفال الخاصة البدء شاشة إلى عالرجو
.لأعلى اسحب بالأطفال، الخاصة القفل شاشة وفي اليسار، إلى اسحب بك، الخاصة القفل شاشة في

بالأطفال الخاصة البدء شاشة تشغيل إيقاف
 كنر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب البدء، شاشة من

. متوقف إلى الأطفال كنر بتبديل قم ثم ،الأطفال

الهاتف نغمات تخصيص

 النغمات بإضافة قم أو ذلك، وغير سائلوالر للمكالمات بالهاتف المستخدمة اتالإشعار نغمات بتغيير قم
.المجموعة إلى لديك المفضلة الأغنية أو بك الخاصة

 > الأصوات > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.

. فوق انقر تعجبك، كانت إذا ما ىلتر نينر نغمة إلى للاستماع. ٢
.يدهاتر التي نينالر نغمة اختر. ٣
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 على المتصل فةمعر يمكنك حتى الاتصال جهات لإحدى محددة نينر نغمة تعيين يدتر هل: تلميح
.أشخاص التطبيق في الاتصال جهة معلومات بتعديل قم ؟الفور

ىالأخر اتالإشعار أصوات أو سائلالر نغمة تغيير
 أسفل. اءاتوالإجر الإعلامات > النظام  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
 صوت وأسفل له، إشعار صوت إضافة ادالمر التطبيق اختر ،التطبيقات هذه من دةالوار الإعلامات إظهار
.المطلوبة النغمة اختر ،الإعلام

.الهاتف على استخدامها يتم حتى ئيةمر غير التطبيقات تكون قد

الهاتف إلى جديدة نينر نغمات إضافة
 الكمبيوتر بجهاز الخاص الملفات مدير استخدم ثم ،USB كبل باستخدام الكمبيوتر بجهاز هاتفك بتوصيل قم

 يعمل بك الخاص الكمبيوتر جهاز يكون أن يجب. هاتفك في نينالر نغمات مجلد إلى يدهاتر التي الأغنية لنقل
 ذلك، منً بدلا أو. Windows 10 أو Windows 8.1 أو Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista بنظام
.هاتفك إلى الملفات لنقل OneDrive استخدام يمكنك
 في نينالر نغمات قائمة ضمن الأغنية ستظهر بهاتفك، الموجود نينالر نغمات مجلد في الملف نقل بعد

.الأصوات

 ٣٠ من أصغر وكانت ،)DRM (قميةالر الحقوق ةبإدار محمية تكن لم إذا نينر كنغمة أغنية استخدام يمكنك
.M4Rو MP3و WMA هي المدعومة والتنسيقات. بايت ميجا

 نينالر نغمات صانع تطبيق استخدم بك؟ خاصة يدةفر نينر نغمة إنشاء في غبتر هل: تلميح
 الموقع من يلهتنز يمكنك بعد، الهاتف على التطبيق لديك يكن لم إذا. لمساعدتك

www.microsoft.com.

صامت الوضع إلى الهاتف تبديل

 عندما الوضع هذا استخدم. والمنبهات النغمات كافة صوت كتم سيتم صامت، الوضع بتشغيل قيامك عند
.اجتماع في أو السينما في تكون

 ثم الصوت، مستوى حالة يطشر ضلعر الهاتف جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على اضغط. ١
. فوق انقر

. فوق انقر صامت، الوضع إلى للتبديل. ٢
 أية وجود عدم من فتأكد احة،الاستر في غبتر كنت إذا. المنبهات على صامت الوضع تشغيل يؤثر لن

.هاتفك تشغيل بإيقاف قم أو دة،وار منبهات

 في ـ المثال سبيل على ـ ارالاستمر يمكنك وبهذا والتطبيقات، الوسائط على اًأيض صامت الوضع يؤثر لا
.الموسيقى إلى الاستماع

 صوت لكتم الآن؟ دالر يمكنك لا لكن صامت، الوضع في الهاتف اراستمر عدم يدتر هل: تلميح
.الصوت مستوى خفض مفتاح على اضغط دة،الوار المكالمة
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صامت الوضع تشغيل إيقاف
 حالة يطشر فوق انقر ثم ، فوق وانقر الهاتف، جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على اضغط
.يدهتر الذي الصوت مستوى بتعيين وقم الصوت، مستوى

ازالاهتز تشغيل إيقاف
 جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على فاضغط از،الاهتز وضع على هاتفك ضبط يدتر لا كنت إذا

.مشغل ازالاهتز  >  فوق انقر ثم الهاتف،

الوصول قابلية
.أسهل هاتفك استخدام جعل كيفية تعلم

الصوت باستخدام الهاتف في التحكم

 سالإر أو مكالمة اءلإجر صوتك استخدام يمكنك الهاتف؟ استخدام إلى بحاجة لكنك مشغولتان، يداك هل
.تطبيق فتح أو يبالو على البحث أو نصية سالةر

 هذه استخدام من تتمكن أن قبل لغة مةحز يلتنز إلى اًأيض تحتاج قد. اللغات بجميع ةالميز هذه تتوفر لا
 الموقع إلى انتقل المدعومة، اللغات حول المعلومات من يدمز على للحصول. ةالميز

support.microsoft.com، بنظام تعمل التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر إلى تصل حتى ضواستعر 
.Windows التشغيل

. بحث المفتاح فوق الثبات مع انقر. ١
.الهاتف في ًاصوتي ًاأمر قل. ٢

.يمالتقو فتح قل بك، الخاص الجدول من للتحقق: مثال

يحمر بشكل الهاتف استخدام

 بعد عن طابعة مع الهاتف استخدام اًأيض يمكنك. أسهل ًاأمر الشاشة ضعر وجعل الخطوط تكبير يمكنك
)TTY/TDD.(

الخط حجم لتغيير

.الوصول سهولة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.النص حجم تغيير يرالتمر مربع اسحب ثم ،أكثر اتخيار فوق انقر. ٢

التباين من العالية الدرجة تشغيل
 قم ثم ،العالي التباين > الوصول سهولة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. مشغل إلى ٍعال تباين بتبديل
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الشاشة تكبير
 بتبديل قم ثم ،المكبر > الوصول سهولة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
 استخدم. إصبعين باستخدام الشاشة فوق اًدوجمز ًانقر انقر الشاشة، لتكبير.  مشغل إلى الشاشة مكبر

 الشاشة فوق اًدوجمز ًانقر انقر التكبير، ولإيقاف. التكبير ةميز استخدام عند الشاشة خلال للتنقل إصبعيك
.إصبعيك باستخدام

TTY/TDD مع الهاتف استخدام
 قم ثم ،أكثر اتخيار > الوصول سهولة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.كامل إلى TTY وضع بتبديل

.الشبكة خدمة موفر باختلاف TTY/TDD أوضاع تختلف قد

شاشة لقطة التقط
.عادية صور كأية واستخدامها هاتفك شاشة على يظهر لما شاشة لقطات التقاط يمكنك

.ذاته الوقت في التشغيل ومفتاح الصوت، مستوى فعر مفتاح على اضغط. ١
 لقطات > الألبومات > صور  فوق انقر تها،لإدار أو بالتقاطها قمت التي الشاشة لقطات ضلعر. ٢

.الشاشة

يةالبطار عمر إطالة
 خطوات عدة وهناك. تأمله الذي يةالبطار عمر على الحصول مع الهاتف من استفادة أقصى على احصل
.بك الخاص الهاتف يةبطار طاقة لتوفير إتباعها يمكنك

:يةالبطار طاقة لتوفير
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.بالكامل يةالبطار بشحن اًدائم قمبحكمة الشحن

 أصوات مثل ية،الضرور غير الأصوات صوت بكتم قمفقط تحتاجها التي الأصوات اختر
 الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. المفاتيح ضغطات

 طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق وانقر
 في غبتر التي الأصوات اختر ثم ،الأصوات > شخصي
.بها الاحتفاظ

 السماعة منً بدلا سلكية أذن سماعات استخدمالسلكية أسالر سماعات استخدم
.الخارجية

 ًاتلقائي يةالبطار طاقة لتوفير هاتفك تعيين يمكنكيةالبطار طاقة توفير استخدم
 للتحقق. اًمنخفض يةالبطار شحن مستوى يكون عندما
يةالبطار طاقة توفير وتشغيل يةالبطار حالة من  

 كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.يةالبطار طاقة توفير > النظام  > الإعدادات

 قد ية،البطار طاقة توفير وضع في الهاتف دخول عند
.التطبيقات كافة إعدادات تغيير من تتمكن لا

 .قصير وقت بعد للإغلاق الهاتف شاشة بضبط قم•الهاتف شاشة إعدادات تغيير
 فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب

 شاشة > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل
 الشاشة قفل مهلة ضمن الوقت واختر ،التأمين
.بعد

 ضلعر. الخاطفة ةالنظر شاشة إعدادات تغيير•
 من لأسفل اسحب ة،وجيز ةلفتر اتوالإشعار الوقت
 > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى

 ثم ،الخاطفة ةالنظر شاشة > الإضافية التطبيقات
 تشغيل لإيقاف. ثانية 30 إلى الوضع بتبديل قم

 إلى الوضع بتبديل قم الخاطفة، ةالنظر شاشة
 بعض في الخاطفة ةالنظر شاشة دعم يتم لا .إيقاف

 الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف
www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

 فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب•الشاشة عسطو درجة تقليل
 من تأكد .ضالعر > النظام  > الإعدادات كل
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 شاشة عسطو لمستوى التلقائي الضبط تبديل
 اسحب ع،السطو لضبط.  متوقف إلى ضالعر
 الشاشة عسطو .عالسطو مستوى يرتمر مربع

 فةولمعر. الهواتف جميع في مدعوم غير التلقائي
 الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى

www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.

 معظم لإغلاق. تستخدمها لا التي التطبيقات أغلق•الخلفية في التطبيقات تشغيل إيقاف
عالرجو مفتاح فوق ارالاستمر مع انقر التطبيقات،  

 العلوي كنبالر الموجود  مزالر فوق انقر ثم ،
.إغلاقها يدتر التي التطبيقات شاشة في الأيمن

 بغير الخلفية في التطبيقات بعض تشغيل يتم قد•
 فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. داع
 طاقة توفير > النظام  > الإعدادات كل

 إعدادات تغيير > يةالبطار استخدام > يةالبطار
 تشغيل بإيقاف قم ثم ،الخلفية في التطبيقات
. الخلفية في تشغيله إيقاف يدتر الذي التطبيق

 عدم حالة في الموقع خدمات تشغيل بإيقاف قمللاختيار اًوفق الموقع خدمات استخدام
 وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. إليها الاحتياج
 ثم ،الموقع > الخصوصية  > الإعدادات كل  فوق
.الموقع تشغيل بإيقاف قم

 بشكل الجديد يدالبر من للتحقق الهاتف بضبط قم•للاختيار اًوفق الشبكة اتصالات استخدام
 فوق انقر. فقط ذلك تطلب عندما حتى أو ًاارتكر أقل
 ا،ًحساب اختر. الحسابات  >  > Outlook يدبر 

 ثم ،يدالبر صندوق امنةمز إعدادات تغيير فوق وانقر
 جميع في بذلك قم. امنةالمز اتمر عدد اختر

.بك الخاصة ونيالإلكتر يدالبر حسابات
 الحاجة عند فقط Bluetooth تقنية بتشغيل قم•

.إليها
 .إليها الحاجة عند فقط NFC تقنية بتشغيل قم•

 اسحب كة،للمشار اللمس ةميز تشغيل لإيقاف
 كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل

 المس بتبديل قم ثم ،NFC > ةأجهز  > الإعدادات
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 NFC تقنية دعم يتم لا . متوقف إلى كةللمشار
 إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في

/www.microsoft.com/mobile/support الموقع
wpfeatures.

 منً بدلا نت،بالإنتر للاتصال WiFi اتصال استخدم•
.الّالجو شبكة بيانات اتصال

 اللاسلكية الشبكات عن الهاتف بحث بإيقاف قم•
 مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب .المتاحة
 Wi-Fi شبكة بتبديل قم ثم ،Wi-Fi  فوق ارالاستمر

. متوقف إلى
 ىأخر يقةبطر أو الموسيقى إلى تستمع كنت إذا•

 أو مكالمات اءإجر يدتر لا ولكن الهاتف، تستخدم
 اسحب. انالطير وضع بتشغيل فقم استقبالها،
 كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل

 > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات
. مشغل إلى الحالة بتبديل قم ثم ،انالطير وضع

يةالبطار استخدام من التحقق
 كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب ية،البطار تستهلك التي التطبيقات من للتحقق

.يةالبطار استخدام > يةالبطار طاقة توفير > النظام  > الإعدادات

التجوال أثناء البيانات اتصال تكاليف توفير
 البيانات إعدادات تغيير خلال من هاتفك فواتير وتوفير التجوال أثناء البيانات اتصال تكاليف خفض يمكنك

 شبكة وبيانات WiFi بشبكة الخاصة يلالتنز إعدادات بتغيير قم المثلى، الاتصال يقةطر لاستخدام. المحمولة
.يدوالبر الّالجو

 خدمة موفر يملكها لا شبكات عبر بيانات لاستقبال الهاتف استخدام إلى التجوال أثناء البيانات اتصال يشيرو
 إلى ج،الخار في تواجدك أثناء ًخاصة التجوال، أثناء نتبالإنتر الاتصال يؤدي قد. بتشغيلها يقوم أو الشبكة

.ملحوظ بشكل البيانات تكاليف تفاعار

 كان فإذا. المحمولة البيانات اتصال استخدام من عام بشكل تكلفة وأقل عأسر WiFi اتصال استخدام يعتبر
.WiFi اتصال الهاتف فسيستخدم ين،متوفر المحمولة والبيانات WiFi اتصالا

Wi-Fi بشبكة الاتصال

.Wi-Fi  فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. مشغل الوضع إلى Wi-Fi شبكة تبديل من تأكد. ٢
.استخدامه في غبتر الذي الاتصال اختر. ٣
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الّالجو شبكة بيانات اتصال إغلاق
 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. متوقف إلى البيانات اتصال بتبديل قم ثم ،SIMو الّالجو

 > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر البيانات، استخدام لمتابعة: تلميح
.البيانات استخدام

التجوال أثناء البيانات اتصال إيقاف
 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
 البيانات تجوال اتخيار بتبديل قم ال،ّالجو شبكة لبيانات تستخدمها التي SIM بطاقة وضمن ،SIMو الّالجو
.تجوال بدون إلى

ًاارتكر أقل بشكل يدالبر يلتنز
يدبر  فوق انقر فقط، ذلك طلب عند حتى أو ا،ًارتكر أقل بشكل الجديد يدالبر من للتحقق الهاتف لضبط  

Outlook <  <  عدد اختر ثم ،يدالبر صندوق امنةمز إعدادات تغيير فوق وانقر ا،ًحساب اختر. الحسابات 
.الحسابات لجميع الإعداد بتغيير فقم متعددة، يدبر حسابات لديك كان إذا. امنةالمز اتمر

نص كتابة
.الهاتف مفاتيح لوحة باستخدام وكفاءة بسرعة النص كتابة كيفية تعلم

الشاشة على المفاتيح لوحة استخدام

 حمل عند المفاتيح لوحة استخدام يمكنك حيث. ًسهلا ًاأمر الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام الكتابة عدُت
 أو فالأحر على النقر خلال من بسرعة سائلكر كتابة يمكنك .أفقي وضع في أو أسير وضع في هاتفك
.بينها السحب

.نصي مربع فوق انقر
فالأحر مفاتيح١
Shift مفتاح٢
المؤشر في التحكم وحدة٣
موزوالر قامالأر مفتاح٤
الباسم الوجه مفتاح٥
الفاصلة مفتاح٦
المسافة مفتاح٧
الإدخال مفتاح٨
اجعالتر مفتاح٩

.المختلفة واللغات التطبيقات في المفاتيح لوحة تخطيط يختلف قد
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نص لكتابة السحب
 .الأخير فالحر بعد إصبعك فعار. آخر إلى فحر من ًامسار سمار ثم للكلمة، الأول فالحر من اسحب

.المسافات بإضافة هاتفك سيقوم حيث. المسافة مفتاح فوق النقر دون السحب في استمر ار،وللاستمر
.اللغات جميع دعم يتم لا أنه العلم مع

ةالصغير وفوالحر ةالكبير وفالحر أوضاع بين التبديل
 الوضع إلى وللعودة. المفتاح فوق اًدوجمز ًانقر انقر ،caps lock وضع ولتشغيل. shift مفتاح فوق انقر

.ىأخر ةمر shift مفتاح فوق انقر العادي،

خاص فحر أو قمر إدخال
 تعمل حيث.  فوق انقر الخاصة، وفالحر مفاتيح من يدالمز على للاطلاع. موزوالر قامالأر مفتاح فوق انقر

 الثبات مع انقر موز،الر من يدالمز على وللاطلاع. موزالر من يدالمز إنشاء على الخاصة وفالحر مفاتيح بعض
.الخاصة وفالحر أو موزالر أحد فوق

 احةبإز قم موز،والر قامالأر مفتاح فوق ارباستمر الضغط أثناء بسرعة، خاص فحر أو قمر لكتابة: تلميح
.إصبعك فعار ثم يده،تر الذي فالحر إلى إصبعك
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.تينمر المسافة مفتاح فوق انقر جديدة، جملة وبدء الجملة نهاية في نقطة لوضع: تلميح

لصقه أو نص نسخ
 نسخه، يدتر الذي القسم لتمييز وبعدها الكلمة قبل الموجودة الدوائر اسحب ثم الكلمات، إحدى فوق انقر

. أو لصق فوق انقر التطبيق، حسب النص، للصق.  أو نسخ فوق انقر التطبيق، وحسب

فلحر تشديد لإضافة
 في اًمدعوم ذلك كان إذا ل،َّشكُالم فالحر فوق أو التشكيل علامة فوق وانقر ف،الحر فوق الثبات مع انقر
.بك الخاصة المفاتيح لوحة

فحر حذف
.اجعالتر مفتاح فوق انقر

الكتابة لغات بين التبديل
.بها الكتابة يدتر التي اللغة تظهر حتى المسافة مفتاح على لليمين أو لليسار اسحب

 موزوالر قامالأر مفتاحي بين يقع (اللغة مفتاح على تحتوي بك الخاصة المفاتيح لوحة كانت إذا: تلميح
.فوقه فانقر ،)والفاصلة

المؤشر في التحكم وحدة باستخدام المؤشر يكتحر
 المؤشر في التحكم وحدة فوق ارالاستمر مع انقر آخر، إلى سطر من أو آخر إلى مزر من المؤشر يكلتحر

.يدهتر الذي الاتجاه إلى إصبعك واسحب
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المفاتيح لوحة على المقترحة الكلمات استخدام

 الكلمات تتوفر لا قد. وبدقة بسرعة الكتابة على لمساعدتك الكتابة، أثناء كلمات احباقتر هاتفك يقوم
.اللغات بجميع المقترحة

يطشر في يدهاتر التي الكلمة تظهر وعندما. المحتملة الكلمات الهاتف حيقتر الكلمات، إحدى كتابة بدء عند  
.اليسار إلى اسحب احات،الاقتر من يدالمز ضولعر. الكلمة هذه اختر احات،الاقتر

 لاستبدال باستخدامها ًاتلقائي هاتفك يقوم سميك، بخط مكتوبة المقترحة الكلمة كانت إذا: تلميح
 وبعض الأصلية الكلمة ضلعر فوقها فانقر صحيحة، غير الكلمة كانت وإذا. بكتابتها قمت التي الكلمة
.ىالأخر احاتالاقتر

الكلمات إحدى تصحيح
.الكلمة لتصحيح احاتاقتر ضلعر فوقها فانقر هجائي، بخطأ كلمة كتبت أنك لاحظت إذا

القاموس إلى جديدة كلمة إضافة
 علامة فوق انقر ثم فوقها، وانقر الكلمة فاكتب القاموس، في موجودة غير يدهاتر التي الكلمة كانت إذا

 عدة بكتابتها تقوم عندما الجديدة الكلمات على اًأيض هاتفك فَّوسيتعر. احاتالاقتر يطشر في (+) الإضافة
.اتمر
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المقترحة الكلمات إيقاف
 وانقر. المفاتيح لوحة > واللغة الوقت  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.نص احاقتر الاختيار مربع تحديد بإلغاء قم ثم بلغتك، الخاصة المفاتيح لوحة فوق

كتابة لغة إضافة

.الكتابة عند اللغات بين والتبديل بك الخاصة المفاتيح للوحة متعددة كتابة لغات إضافة يمكنك

 > المفاتيح لوحة > واللغة الوقت  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.المفاتيح لوحات إضافة

. فوق انقر ثم بها، الكتابة يدتر التي اللغات اختر. ٢
 انقر ثم استخدامها، يدتر لا التي اللغة فوق الثبات مع انقر ا،ًمسبق مثبتة مفاتيح لوحة الةلإز: تلميح
.الةإز فوق

 > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب هاتفك، إلى لغة لإضافة: تلميح
 ثم التها،إز يدتر التي اللغة فوق ارالاستمر مع انقر لغة، الةلإز. لغات إضافة  > اللغة > واللغة الوقت
.الةإز فوق انقر

الكتابة عند اللغات بين التبديل
 لوحة تخطيط يتغير. بها الكتابة يدتر التي اللغة تظهر حتى المسافة مفتاح على لليمين أو لليسار اسحب
.المحددة للغة اًوفق الكلمات احاتواقتر المفاتيح
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واحدة يد باستخدام للكتابة المفاتيح لوحة نقل

.واحدة يد باستخدام بسهولة للكتابة الشاشة على المفاتيح لوحة نقل يمكنك ة،كبير الهاتف شاشة كانت إذا

لليمين أو لليسار المفاتيح لوحة نقل

.بك الخاص الهاتف إعدادات على ًبناء اللغة، مفتاح أو موزوالر قامالأر مفتاح فوق ارالاستمر مع انقر. ١
. فوق انقر. ٢
. أو  فوق انقر. ٣

لأسفل أو لأعلى المفاتيح لوحة نقل
.الأسفل إلى أو الأعلى إلى المفاتيح لوحة بسحب قم ثم المسافة، مفتاح فوق ارالاستمر مع انقر

يموالتقو الساعة
 على الحفاظ وكيفية ا،ًأيض وكمنبه كساعة الهاتف استخدام كيفية على فَّتعر – بالوقت ايةدر على كن

.ثةّمحد بك الخاصة منيةالز والجداول والمهام المواعيد

منبه ضبط

.نينر كنغمة المفضلة أغنيتك تعيين يمكنك كما كمنبه، هاتفك استخدام يمكنك
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. > والساعة المنبه  فوق انقر. ١
. فوق انقر ثم الوقت، بتعيين قم. ٢
. فوق انقر ثم ى،الأخر المنبه تفاصيل بملء قم. ٣

.التشغيل قيد الهاتف يكون أن يجب المنبه، صوت لتشغيل

 والساعة المنبه التطبيق بإضافة قمت إذا بسرعة القادم النشط التنبيه وقت يةؤر يمكنك: تلميح
.الأقل على الحجم متوسطة اللوحة تكون أن يجب. البدء لشاشة

بك الخاص المنبه كنغمة المفضلة أغنيتك استخدام
 الكمبيوتر بجهاز الخاص الملفات مدير استخدم ثم ،USB كبل باستخدام الكمبيوتر بجهاز هاتفك بتوصيل قم

 فوق انقر للمنبه، كنغمة الأغنية ولتعيين. هاتفك في الموسيقى مجلد إلى يدهاتر التي الأغنية لنقل
 لتكون الأغنية اختر ثم ،الموسيقى > الجهاز هذا > الموسيقى من اختيار > الصوت >  > والساعة المنبه
.بك الخاصة المنبه نغمة

.OneDrive إلى فعهار تم موسيقى اختيار كذلك يمكنك

 ٣٠ من أصغر وكانت ،)DRM (قميةالر الحقوق ةبإدار محمية تكن لم إذا نينر كنغمة أغنية استخدام يمكنك
.بايت ميجا

 أو Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista بنظام يعمل بك الخاص الكمبيوتر جهاز يكون أن يجب
Windows 10 الأحدث أو.

منبه غفوة تشغيل
 تغيير يمكنك الغفوة، قبل. تأجيل فوق انقر ا،ًنينر المنبهات أحد يصدر فعندما بعد، الاستيقاظ يدتر لا كنت إذا
.الغفوة مدة
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المنبه تشغيل إيقاف
. متوقف إلى المنبه بتبديل وقم ،والساعة المنبه  فوق انقر

منبه حذف
.حذف  فوق ثم المنبه، فوق انقر

ًاييدو يخوالتار الوقت تحديث

.ًاييدو تعيينهما اًأيض يمكنك ا،ًتلقائي يخوالتار الوقت بتحديث الهاتف قيام في غبتر لا كنت إذا

.والوقت يخالتار > واللغة الوقت  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.يخوالتار الوقت يربتحر قم ثم ، متوقف الوضع إلى ًاتلقائي والوقت يخالتار تعيين بتبديل قم. ٢
.منيةالز المنطقة إعداد بتغيير وقم ، متوقف إلىً ّاتلقائي منيةالز المنطقة تعيين بتبديل قم. ٣

 > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب يخ،التوار ضعر يقةطر لتغيير: تلميح
.الهاتف تشغيل بإعادة قم ثم منطقتك، واختر ،الإقليمي التنسيق > المنطقة > واللغة الوقت 

ساعة ٢٤ التنسيق إلى التوقيت تغيير
 قم. والوقت يخالتار > واللغة الوقت  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. مشغل إلى ساعة 24 بتبديل

ًاآلي يخوالتار الوقت تحديث
 قم. والوقت يخالتار > واللغة الوقت  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. مشغل إلى ًاتلقائي والوقت يخالتار تعيين بتبديل

جالخار إلى السفر عند ًاتلقائي منيةالز المنطقة تحديث
 قم. والوقت يخالتار > واللغة الوقت  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. مشغل إلىً ّاتلقائي منيةالز المنطقة تعيين بتبديل

ىالأخر الدول في الوقت على فالتعر

.العالم حول الوقت فةمعر بإمكانك ا؟ًمستيقظ ىأخر ةقار في الموجود صديقك كان إذا ما فةمعر يدتر هل

. > العالمية الساعة  > والساعة المنبه  فوق انقر. ١
.المقترحة التطابقات قائمة من الاسم اختر ثم الموقع، اسم كتابة في ابدأ. ٢

.الموقع اسم فوق انقر يطة،للخر مقربة ةنظر على للحصول: تلميح

العالم حول والنهار الليل تمييز
.منيالز الخط طول على واليمين لليسار واسحب ، > العالمية الساعة  > والساعة المنبه  فوق انقر

ليالتناز العد مؤقت استخدام

.الطهي مدة لحساب ليالتناز العد مؤقت استخدم – ائدالز للطهي اًوداع
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. > الوقت ادّعد  > والساعة المنبه  فوق انقر. ١
. >  فوق انقر ثم منية،الز المدة بتعيين قم. ٢
. فوق انقر لي،التناز العد لبدء. ٣

. فوق انقر ى،أخر ةمر ليالتناز العد لبدء.  فوق انقر المؤقت، للإيقاف: تلميح

الشاشة ملء وضع في المؤقت ضعر
. فوق انقر العادي، ضالعر إلى للعودة.  فوق انقر

الإيقاف ساعة استخدام

.يالجر مضمار على تحسنك مدى فةلمعر الإيقاف ساعة استخدام يمكنك

. > الإيقاف ساعة  > والساعة المنبه  فوق انقر. ١
. فوق انقر المستقطع، الوقت أو الكاملة اللفة منز لحفظ. ٢

 كةلمشار حققته؟ الذي الجديد الشخصي القياسي قمالر أصدقاؤك فيعر أن في غبتر هل: تلميح
.هاعبر كةبالمشار غبتر التي يقةالطر فوق انقر ثم ، فوق انقر معهم، حققته الذي منالز

الشاشة ملء بحجم الإيقاف ساعة ضعر
. فوق انقر العادي، ضالعر إلى للعودة.  فوق انقر

موعد إضافة

.بك الخاص Outlook يمتقو إلى بإضافته قم ما، حدث أو موعد لتذكر

.الهاتف إلى ،Microsoft حساب مثل حساب، إضافة تجب يم،تقو ضلعر

. > Outlook يمتقو  فوق انقر. ١
.الوقت بضبط قم ثم يدها،تر التي التفاصيل بكتابة قم. ٢
.التفاصيل بملء وقم ،ارتكر  >  فوق انقر محددة، أيام في الموعد ارلتكر. ٣
.يدهتر الذي الوقت بضبط قم ثم ، >  فوق انقر تذكير، سالةر لإضافة. ٤
. فوق انقر الانتهاء، عند. ٥

 التفاصيل بتعديل قم ثم ،يرتحر  فوق وانقر يده،تر الذي الحدث فوق انقر ما، حدث لتعديل: تلميح
.يدهاتر التي

اجتماع دعوة سالإر
 القائمة شيحتر وسيتم. اسم كتابة في ابدأ ثم البحث، مربع فوق وانقر ،أشخاص فوق انقر ما، حدث إنشاء عند
.كتبت كلما

.الاتصال جهات تفاصيل في محدد يدبر عنوان لديها التي الاتصال جهات إلى اجتماع دعوات سالإر يمكنك
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آخر يمتقو في حدث إنشاء
 كان إذا. Outlook يمتقو إلى بك الخاصة الأحداث تنتقل اضي،افتر بشكل.  > Outlook يمتقو  فوق انقر

 .يفور بشكل كتهومشار الحدث إنشاء يمكنك العائلة، مع كتهمشار تمت اًيمتقو المثال، سبيل على لديك،
يدتر الذي يمالتقو وفوق  فوق انقر ثم يم،التقو اسم فوق انقر الحدث، إنشاء عند يمالتقو لتغيير  

.استخدامه

 على فوايتعر حتى العمل، يمتقو مثل ين،آخر أشخاص مع كهتشار يمتقو في حدث إنشاء يمكنك: مثال
.فيهاً مشغولا تكون التي الأوقات

ما لحدث بك الخاصة الحالة تغيير
.يدهاتر التي الحالة اختر ثم ، فوق انقر ما، حدث إنشاء عند

خاص موعد إنشاء
.خاص  >  فوق انقر ما، حدث إنشاء عند

.كةالمشتر يماتالتقو في الحدث هذا يظهر لا وبذلك

موعد حذف
. وفوق الحدث فوق انقر ثم ،Outlook يمتقو  فوق انقر

المتعددة يماتالتقو استخدام

 جميع من يماتالتقو امنةمز يمكنك هاتفك، على الاجتماعية والشبكات يدالبر حسابات بإعداد تقوم عندما
.واحد مكان في الحسابات

.Outlook يمتقو  فوق انقر. ١
.تحديده إلغاء أو يمالتقو لاسم المجاور الاختيار مربع فوق انقر ثم ، فوق انقر إخفائه، أو يمالتقو ضلعر. ٢

يمالتقو ضعر شاشات في التذكير سائلور يمالتقو أحداث ضعر يتم لن يمات،التقو أحد إخفاء عند  
.المختلفة

.الاجتماعية الشبكات حسابات من الميلاد يختار بيانات بتجميع الميلاد يخبتار الخاص يمالتقو يقوم

 للاطلاع المختلفة الحسابات من يماتالتقو اختيار يمكنك ولكن هاتفك، إلى جديدة يماتتقو إضافة يمكنك لا
.عليها

يمالتقو إلى الحسابات أحد إضافة

.واحد مكان في المختلفة الحسابات من يماتالتقو وضع يمكنك

.حساب إضافة  > الحسابات  >  > Outlook يمتقو  فوق انقر. ١
.تم فوق انقر ثم الدخول، بتسجيل وقم بك، الخاص الحساب اختر. ٢
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يمالتقو ضعر شاشات بين التبديل

 ضعر شاشات في بك الخاص يمالتقو اضباستعر قم – يعسر نحو على شهر أو ليوم مفصلة خطة ضلعر
.مختلفة

. > Outlook يمتقو  فوق انقر. ١
. فوق انقر بساعة، ساعة اليوم خطة ضلعر. ٢
. فوق انقر بأكمله، عالأسبو خطة ضلعر. ٣
. فوق انقر فقط، أحداث على تحتوي التي الأيام ضلعر. ٤
. فوق انقر الحالي، اليوم إلى للعودة. ٥

تشغيلها وإيقاف الأسابيع قامأر تشغيل
 قامالأر قائمة لفتح  فوق انقر ثم ،يمالتقو إعدادات > إعدادات  >  > Outlook يمتقو  فوق انقر

.يدهتر الذي الخيار فوق انقر ثم ع،بالأسبو الخاصة

يمالتقو أنواع بين التبديل

 بالأعياد فيها يحتفلون التي يخالتوار فةمعر في غبتر فقد العالم، حول ملاءوز أصدقاء لديك كان إذا
.المختلفة يمالقو أنواع بين التبديل سوى عليك ما. لديهم اليوم يختار أو التقليدية،

.يمالتقو إعدادات > إعدادات  >  > Outlook يمتقو  فوق انقر. ١
.تمكين الاختيار مربع فوق انقر. ٢
.المطلوبين يموالتقو اللغة فوق انقر ثم ، فوق انقر. ٣

.يمالتقو ضعر شاشة في اليمين على البديل يمالتقو يختوار تظهر

SIM ببطاقتي
 للاستخدام ىوالأخر للعمل واحدة المثال، سبيل على هاتفك، في SIM بطاقتي على الحصول يمكنك

.الشخصي

SIM بطاقتي اتميز

 إحدى على أرخص بيانات اتصال لديك هل أو بك؟ الخاص اغالفر وقت مع العمل تداخل عدم في غبتر هل
.ذاته الوقت في SIM بطاقتي استخدام يمكنك ،SIM ببطاقتي ودمز هاتف استخدام عند ؟SIM بطاقات

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
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.منفصل بشكل بالبطاقتين الخاصة الشبكة حالة هاتفك ضيعر

 مكالمة اءلإجر المثال، سبيل فعلى. ًمباشرة البدء شاشة من استخدامها يدتر التي SIM بطاقة اختيار يمكنك
 كنت إذا أو SIM2 أو SIM1 إما يدهاتر التي البطاقة لوحة فوق النقر فقط يمكنك سائل،الر من التحقق أو

 بين بسرعة التبديل يمكنك اللوحات، ربط حالة وفي. اللوحتين ربط يمكنك فقط، واحدة لوحة وجود تفضل
.الاتصال عند SIM بطاقتي

 SIM بطاقة استخدام المثال، سبيل على اتصال، لجهة بعينها SIM بطاقة ستستخدم اًدائم أنك فتعر كنت إذا
.أشخاص في SIM بطاقة تفضيلات ضبط يمكنك ما، ميللز بالعمل الخاصة

 SIM بطاقتي إحدى تكون عندما ولكن الجهاز، استخدام عدم حال في ذاته الوقت في SIM بطاقتي كلتا تتاح
.متاحة غير ىالأخر البطاقة تكون فقد مكالمة، اءإجر عند المثال، سبيل على نشطة،

 مكالمة ائكإجر أثناء SIM بطاقتي إحدى على مكالمة أي تفوتك لم أنه من التأكد يدتر هل: تلميح
 توجيه لإعادة SIM بطاقتي لضبط الذكية SIM بطاقتي ةميز استخدم ى؟الأخر البطاقة على نشطة

 الخاص الشبكة خدمة ودبمز اتصل ة،الميز هذه توفر مدى فةلمعر. آخر هاتف إلى أو بينهما المكالمات
.بك

بك الخاصة SIM بطاقات ةإدار

 إحدى على أرخص بيانات اتصال لديك هل أو بك؟ الخاص اغالفر وقت مع العمل تداخل عدم في غبتر هل
.استخدامها يدتر التي SIM بطاقة تحديد يمكنك ؟SIM بطاقات

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
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البيانات لاتصال استخدامها يدتر التي SIM بطاقة اختر

 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.SIMو الّالجو

.يدهاتر التي SIM بطاقة فوق انقر ،الجوال شبكة لبيانات هذه SIM بطاقة استخدام ضمن. ٢

SIM بطاقة تسمية إعادة
 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
 اكتب SIM بطاقة اسم وضمن ،SIM 2 بطاقة إعدادات أو SIM 1 بطاقة إعدادات فوق انقر. SIMو الّالجو
.يدهتر الذي الاسم

SIM بطاقة تشغيل إيقاف
 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. يدهاتر التي SIM بطاقة تشغيل بإيقاف قم ثم ،SIMو الّالجو

SIM بطاقة لوحات بدء شاشة ربط
 فوق انقر ،SIM بطاقتي لكلا واحدة لوحة ضمن سائلر سالإر أو مكالمات اءلإجر البدء شاشة لوحات لربط
.اللوحات ربط >  فوق انقر ثم يدها،تر التي اللوحة

بك الخاصين SIM بطاقتي إلى المكالمات توجيه إعادة

 شخص بك يتصل عندما–  الذكية SIM بطاقتي ةميز باستخدام SIM بطاقتي بين المكالمات توجيه بإعادة قم
 كلا من المكالمات ةإدار يمكنك ى،الأخر البطاقة على مكالمة وجود أثناء SIM بطاقتي إحدى على ما

.فقط واحدة بطاقة كأنها البطاقتين

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.SIM بطاقتي مكالمات إعدادات لتغيير كبتينرُم SIM بطاقتي تكون يجب

.بك الخاص الشبكة خدمة ودبمز اتصل الخدمة، هذه توفر مدى فةلمعر

 بطاقتي ةميز > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
SIM الذكية.

.الذكية SIM بطاقتي ةميز إلى الإعدادات بتغيير قم ،SIM بطاقتي بين المكالمات توجيه كيفية لاختيار. ٢
.موافق فوق انقر ثم ،SIM لبطاقتي الهاتف قامأر أدخل. ٣
.المكالمة إعدادات بقية إلى للوصول الشبكة خدمات فوق انقر. ٤

SIM تطبيقات اضاستعر
.عنها البحث كيفية فإليك ،SIM بطاقة على التطبيقات بتضمين الخدمة ودمز قام إذا

 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.SIMو الّالجو
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 إعدادات فوق فانقر ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا .SIM إعدادات فوق انقر ،SIM بطاقة ضمن. ٢
.SIM 2 بطاقة إعدادات أو SIM 1 بطاقة

.SIM بطاقة تطبيقات فوق انقر. ٣

المتجر
 .مجاني بعضها ى،أخر وعناصر والألعاب التطبيقات من يدالمز يقطر عن شخصيتك عن يعبر هاتفك اجعل
.ولهاتفك لك محتوى أحدث عن للبحث المتجر تصفح

:يلتنز يمكنك

تطبيقات•
الألعاب•
فيهالتر وتطبيقات خدمات•
الأخبار وتطبيقات خدمات•
موسيقى•
أفلام•
التلفاز امجبر•
الكتب•

:اًأيض يمكنك

وموقعك لذوقك المناسب المحتوى على الحصول•
الأصدقاء مع التوصيات كةمشار•
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.منطقتك باختلاف يلللتنز المتاحة العناصر ومجموعة المتجر توفر يختلف

 وعندما. المتجر من يلالتنز من لتتمكن الهاتف من بك الخاص Microsoft حساب إلى الدخول تسجيل مكيلز
.هاتفك مع يتوافق محتوى توفير يتم دخولك، تسجيل يتم

 أجلها من الدفع يتعين عليها تحصل لكي التي العناصر بعض هناك ولكن المجانية، العناصر من العديد هناك
.الهاتف ةفاتور إلى بإضافتها أو الائتمان بطاقة باستخدام

.بك الخاص الشبكة خدمة ودومز إقامتك محل البلد باختلاف الدفع طرق توافر مدى يختلف

المتجر تصفح

 فئات تصفح. ولهاتفك لك بها الموصىً يلاتنز كثرالأ ىالأخر والعناصر والألعاب التطبيقات أحدث من تحقق
.محددة عناصر عن ابحث أو مختلفة

.المتجر  فوق انقر. ١
 من يدمز ضلعر الفئات إحدى وفوق  فوق انقر أو الأمامية، الصفحة في الموجودة الفئات ضاستعر. ٢

.العناصر
 ذات العناصر ضعر اًأيض يتم العناصر، أحد ضبعر تقوم عندما. تفاصيله ضلعر العناصر أحد فوق انقر. ٣

.الصلة
 ساللإر كةمشار فوق انقر به؟ مهتمين أصدقائك أن فتعر المتجر في ما شيء على تعثر هل: تلميح

.إليهم ابطر

 اهتمامك؟ تثير قد التي والألعاب التطبيقات حول مخصصة احاتاقتر على الحصول يدتر هل: تلميح
.لأجلك التطبيقات من مجموعة احباقتر المتجر وسيقوم ،Facebook حساب إلى الدخول بتسجيل قم

 ةأجهز مثل ،Windows 10 بنظام تعمل التي ةالأجهز جميع في التطبيقات بعض اًأيض تتوفر: تلميح
 من يدمز على للحصول .Xbox بجهاز الخاصة التحكم وحدات أو اللوحية ةالأجهز أو الكمبيوتر

 التطبيق إلى وانتقل ،www.microsoftstore.com الموقع إلى انتقل التوفر، مدى حول المعلومات
.تفضله الذي

المتجر في البحث
. فوق انقر ثم البحث، كلمات واكتب ، فوق انقر

آخر عنصر أي أو لعبة أو تطبيق يلتنز

.لهاتفك ياتالمحتو من يدالمز بشراء قم أو المجانية، ىالأخر والأشياء والألعاب التطبيقات يلبتنز قم

.المتجر  فوق انقر. ١
.تفاصيله ضلعر العناصر أحد فوق انقر. ٢
 مجانية تجربة فوق فانقر مجانية، تجربة يوفر العنصر كان وإذا. السعر فوق فانقر ا،ًمسعر العنصر كان إذا. ٣

.اًمجان فوق فانقر ا،ًمجاني العنصر كان إذا. محددة ةلفتر اًمجان العنصر لتجربة
.بك الخاص الشبكة خدمة ودومز إقامتك محل البلد باختلاف الدفع طرق توافر مدى يختلف
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.الآن الدخول بتسجيل فقم بك، الخاص Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل تقم لم إذا. ٤
.هاتفك على وضةالمعر شاداتالإر اتبع. ٥

.صحيحة يقةبطر يخوالتار الوقت ضبط من فتأكد يل،التنز عملية فشلت إذا: تلميح

 من يدمز على للحصول التصفح متابعة يمكنك أو ضه،عر أو العنصر فتح يمكنك يل،التنز عملية تكتمل عندما
.ياتالمحتو

.العنصر بناشر اتصل المعلومات، من يدمز على للحصول

.الحجم ةكبير الملفات يللتنز WiFi اتصال استخدم: تلميح

 عدد حول العلوي الأيمن كنالر في إشعار يةؤر يمكنك ئيسية،الر المتجر ضعر شاشة في: تلميح
.يلهابتنز قمت التي ىالأخر ياتوالمحتو والألعاب للتطبيقات المتاحة التحديثات

 يمكنك ،Windows 10 Mobile أو Windows Phone 8.1 بنظام يعمل طفلك هاتف كان إذا: تلميح
 لإعداد. بها الخاصة والإعدادات والتطبيقات الألعاب يلاتتنز ةلإدار" عائلتي "يبالو موقع استخدام

 ،Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل وقم ،account.microsoft.com/family إلى انتقل ،"عائلتي"
.شاداتالإر اتبع ثم

 توفر ومدى ةالميز حول المعلومات من يدمز على للحصول. اللغات بجميع ةالميز هذه تتوفر لا
 الخاصة شاداتالإر إلى للوصول ضاستعر ثم ،support.microsoft.com الموقع إلى انتقل الخدمة،
.Windows التشغيل بنظام تعمل التي بالهواتف

.طفلك عمر على والألعاب التطبيقات توفر يعتمد قد

يةالجار يلاتالتنز ضعر
.والتحديثات يلاتالتنز >  > المتجر  فوق انقر

والتحديثات يلاتالتنز ضعر

 إصلاح على تحتوي التي التحديثات آخر من وتحقق هاتفك، على يلهاتنز يتم التي العناصر كل ضبعر قم
 المتجر تصفح متابعة يمكنك العناصر، أحد يلتنز أثناء. بك الخاصة للتطبيقات جديدة ووظائف الأخطاء
.يلهاتنز ليتم عناصر وإضافة آخر محتوى عن للبحث

.والتحديثات يلاتالتنز >  فوق انقر ئيسية،الر المتجر ضعر شاشة في يلات،التنز حالة ضلعر
يلاتالتنز إيقاف يمكنك ا،ًمؤقت نتالإنتر اتصال إغلاق المثال، سبيل على إلى، بحاجة كنت إذا: تلميح  

 وإذا.  فوق انقر ولاستئنافه، ، فوق انقر ا،ًمؤقت ديةالفر العناصر أحد لإيقاف. اًمؤقت بك الخاصة
.العنصر يلتنز إعادة يمكنك يل،تنز عملية فشلت

تحديثات وجود من التحقق
 انقر ئيسية،الر المتجر ضعر شاشة في بك، الخاصة للتطبيقات ةمتوفر تحديثات أية هناك كان إذا ما فةلمعر
 تحديث فوق انقر ة،المتوفر التحديثات لتثبيت. :تحديثات وجود من التحقق > والتحديثات يلاتالتنز >  فوق
.الكل
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لتطبيق اجعةمر كتابة

 نشر يمكنك. اجعتهومر التطبيق بتقييم قم – ينالآخر المتجر مستخدمي مع التطبيقات أحد حول أيكبر كشار
.يلهبتنز قمت تطبيق لكل واحدة اجعةمر

.اجعةومر تقييم فوق انقر ثم التطبيق، فوق الثبات مع انقر التطبيقات، قائمة في. ١
.بك الخاصة اجعةالمر اكتب ثم التطبيق، بتقييم قم. ٢

.نفسها يقةبالطر اجعتهاومر بك الخاصة ىالأخر العناصر تقييم يمكنك: تلميح

الإعلانات استلام
 من لأسفل فاسحب اهتمامك، تثير قد التي التطبيقات حول وتلميحات إعلانات استلام في غبتر كنت إذا

 ّفمعر بتبديل قم ثم ،الإعلانات ّفمعر > الخصوصية  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى
 الإعلانات عن للبحث الهاتف يستخدمها التي المعلومات مسح يدتر كنت وإذا.  مشغل إلى الإعلانات

.بك الخاص الإعلانات ّفمعر تعيين إعادة فوق فانقر المناسبة، والتلميحات

وإصلاحها المتجر بمشكلات المتعلقة الأخطاء استكشاف

لعبة يلتنز تعذر إذا

.WiFi اتصال أو الّالجو شبكة بيانات اتصال تشغيل من تحقق•
يغتفر حاول. الهاتف على المتاحة تلك من أكبر ةذاكر مساحة يلهتنز في غبتر الذي التطبيق يتطلب قد•  

.الصور مثل ىالأخر البيانات حذف أو التطبيقات تثبيت إلغاء يقطر عن مساحة
.الحجم ةكبير الملفات يللتنز فقط WiFi اتصال استخدم•
.التطبيقات بعض يلتنز تقييد يتم فقد الهاتف، على اًمثبت" عائلتي "حساب لديك كان إذا•
.صحيحة يقةبطر يخوالتار الوقت ضبط من تحقق•
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اسلةوالمر الأشخاص
 آخر متابعة يمكنك كما .هاتفك باستخدام الصور، مثل الملفات، كةبمشار وقم وعائلتك، بأصدقائك اتصل

.التنقل أثناء حتى بك الخاصة الاجتماعية الشبكات لخدمات التحديثات

مكالمات
.أصدقائك إلى والتحدث الجديد هاتفك من مكالمات اءإجر كيفية على فتعر

اتصال بجهة مكالمة اءإجر

.هاتفك على اتصال كجهات حفظهم عندً وسهلا اًيعسر بأصدقائك المكالمات اءإجر يصبح

. >  فوق انقر. ١
.قامأر عدة على تحتوي الاتصال جهة كانت إذا قم،والر الاتصال جهة فوق انقر. ٢

 جانب على الصوت مستوى مفتاحي على اضغط هادئ؟ أم اًجد تفعمر صديقك صوت هل: تلميح
.الصوت مستوى لتغيير الهاتف

.سماعة  فوق انقر المحادثة؟ بسماع ينللآخر السماح يدتر هل: تلميح

 .المكالمات اءلإجر المستخدمة SIM بطاقة اختيار يمكنك ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا: تلميح
 لا .SIM 2 بطاقة أو SIM 1 بطاقة فوق انقر ثم اتصال، جهة وفوق اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر
 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في SIM بطاقتي دعم يتم

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

هاتف قمبر الاتصال
.مكالمة  فوق انقر ثم الهاتف، قمر اكتب. الطلب لوحة  >  فوق انقر

.0 فوق ارالاستمر مع انقر الدولية، المكالمات في المستخدم ، +مزالر لكتابة

المكالمات سجل في البحث
 الهاتف قمر أو الاتصال جهة اسم اكتب ثم ، > المحفوظات  >  فوق انقر مكالمة، سجل عن للبحث
.بها الخاص

مكالمة سجل الةإز
 فوق انقر ثم المكالمة، سجل فوق ارالاستمر مع وانقر ،المحفوظات  >  فوق انقر مكالمة، سجل الةلإز

.حذف

ولصقه هاتف قمر نسخ
 انقر ثم الهاتف، قمر فوق ارالاستمر مع انقر. اتصال جهة فوق انقر ثم ،أشخاص  فوق انقر البدء، شاشة من
. فوق انقر النص، مربع وفي ،نسخ فوق
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Skype باستخدام مكالمة اءإجر

 العالمية، Skype أسعار مع. فيديو ومكالمات Skype إلى Skype مكالمات اءلإجر هاتفك استخدام يمكنك
 باستخدام التنقل أثناء الدفع يمكنكو. ىالأخر المحمولة بالهواتف أو ضيةالأر بالهواتف الاتصال اًأيض يمكنك
.الأسعار أفضل على للحصول يالشهر اكالاشتر أو الائتمان بطاقة

.www.microsoft.com من يلهتنز يمكنك بعد، Skype التطبيق لديك يكن لم إذا

 في تستخدمه الذي ذاته Microsoft حساب باستخدام الدخول بتسجيل قم ثم ،Skype  فوق انقر. ١
.هاتفك

 انقر ثم بها، الاتصال يدتر التي الاتصال جهة فوق وانقر ،الأشخاص فوق انقر ،Skype اتصال بجهة للاتصال. ٢
. فوق

 الموقع على الفيديو مقطع شاهد ،Skype إلى Skype المكالمات حول المعلومات من يدمز على للحصول
www.youtube.com )فقط يةالإنجليز باللغة.(

.أمكن كلما ،Skype مع WiFi شبكة اتصال استخدم البيانات، اتصال تكاليف لتوفير: تلميح

Skype خلال من فيديو مكالمة اءإجر
.بها الاتصال يدتر التي الاتصال جهة فوق انقر ثم ، > Skype فيديو  فوق انقر
 يتم لا .الفيديو مكالمات اءلإجر الأساسية االكامير استخدام يمكنك أمامية، اكامير على يحتوي لا هاتفك كان إذا
/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في الأمامية االكامير دعم

mobile/support/wpfeatures.

لديك المفضلة الاتصال بجهات للاتصال يعالسر الاتصال استخدام

.يعالسر الاتصال خلال من بسرعة لديك اتصال جهات بأهم اتصل

.يعسر طلب  >  فوق انقر. ١
.إضافتها يدتر التي الاتصال جهة فوق انقر ثم ، فوق انقر يع،السر الاتصال إلى اتصال جهة لإضافة. ٢
 فوق انقر ،يعسر طلب ضعر شاشة في يع،السر الطلب إلى بإضافتها قمت التي الاتصال بجهة للاتصال. ٣

.الاتصال جهة

به الاتصال تم قمر بآخر الاتصال

 يمكنك المكالمات، سجل ضعر شاشة في. ما بشيء هإخبار نسيت إذا ىأخر ةمر بصديقك الاتصال يمكنك
.استلمتها أو يتهاأجر التي المكالمات حول معلومات على الاطلاع

.المحفوظات  >  فوق انقر. ١
.الهاتف قمر أو الاسم فوق انقر. ٢

نصية سالةر خلال من مكالمة على دالر

.نصية سالةر خلال من المتصل على دالر يمكنك الآن، التحدث يمكنك لا كان إذا
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.نصي در فوق انقر ما، شخص بك يتصل عندما. ١
.سالتكر اكتب ثم ،...سالةر كتابة فوق انقر أو ا،ًمسبق مكتوبة سالةر فوق انقر. ٢

تشغيله إيقاف أو النصي دالر إعداد تشغيل
 دالر بتبديل قم ثم ،الهاتف > النظام  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. متوقف أو  مشغل إلى النصي

اًسبقُم مكتوبة نصية سالةر تعديل
 قم ثم ،دودالر يرتحر > الهاتف > النظام  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.يدهتر الذي دالر بتعديل

جماعية مكالمة اءإجر

 باختلاف كينالمشار لعدد الأقصى الحد يختلف قد. أكثر أو شخصين بين الجماعية المكالمات الهاتف يدعم
.الشبكة خدمة موفر

.الأول بالشخص اتصل. ١
.مكالمة إضافة  فوق انقر آخر، شخص مع مكالمة اءلإجر. ٢
.المكالمات دمج  فوق انقر الجديدة، المكالمة على دالر عند. ٣

.ىأخر ةمر مكالمة إضافة  فوق انقر الأشخاص، من يدالمز لإضافة

ما شخص مع خاصة محادثة اءإجر
 بينما. هاتفك في الانتظار قيد الجماعية المكالمة ستوضع. الهاتف قمر أو الشخص واسم خاص  فوق انقر

.الجماعية المكالمة في ينالآخر الأشخاص يستمر
.المكالمات دمج  فوق انقر الجماعية، المكالمة إلى عللرجو

آخر هاتف إلى المكالمات يلتحو

.آخر هاتف قمر إلى دةالوار المكالمات يلتحو يمكنك الهاتف، على دالر يمكنك لا أنك تعلم عندما

.بك الخاص الشبكة خدمة ودبمز اتصل ة،الميز هذه توفر مدى فةلمعر

 خدمات > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.الشبكة

 في SIM بطاقتي دعم يتم لا .SIM 2 بطاقة أو SIM 1 بطاقة فوق فانقر ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا. ٢
/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض

wpfeatures.
.المكالمات يلتحو ضمن الموجودة الإعدادات بتغيير قم. ٣

 يمكنك لا عندما المثال، سبيل على مختلفة، لمواقف منفصل بشكل الخيار تحديد اًأيض يمكنك لهاتفك، اًوفق
.مكالمة اءإجر أثناء أو دالر
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 أعلى في  مزالر عن ابحث الاستخدام، قيد المكالمات يلتحو ةميز كانت إذا مما للتحقق: تلميح
.الشاشة

 للبطاقة SIM بطاقتي إحدى من المكالمات يلتحو يمكنك ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا: تلميح
 على مكالمة وجود أثناء SIM بطاقتي إحدى على ما شخص بك يتصل عندما يقة،الطر وبهذه. ىالأخر

 كل  فوق انقر. فقط واحدة بطاقة كأنها البطاقتين كلا من المكالمتين ةإدار يمكنك ى،الأخر البطاقة
 الخيار وفوق  > الذكية SIM بطاقتي ةميز ضبط إلى الانتقال > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات

.يدهتر الذي

الصوتي يدالبر إلى المكالمات يلتحو

يدالبر إلى المكالمات هذه يلتحو اًأيض يمكنك آخر، هاتف قمر إلى المكالمات يلتحو إمكانية إلى بالإضافة  
.بعد فيما إليها والاستماع بك الخاص الصوتي

 بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا .بك الخاص الشبكة خدمة ودبمز اتصل ة،الميز هذه توفر مدى فةلمعر
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف

 قمر بإدخال وقم ،الهاتف > النظام  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
 ببطاقتي يعمل هاتف لديك كان إذا .ًامطلوب كان إذا الخدمة ودمز من عليه حصلت الذي الصوتي يدالبر

SIM، بطاقة فوق فانقر SIM قمالر كتابة قبل يدهاتر التي.
 للمواقف منفصل بشكل الخيار تحديد أو الصوتي يدالبر إلى المكالمات جمع يلتحو يمكنك لهاتفك، اًوفق

.مكالمة اءإجر أثناء أو دالر يمكنك لا عندما المثال، سبيل على المختلفة،

 الشاشة، أعلى من لأسفل فاسحب الصوتي، يدالبر إلى المكالمات يلتحو تجنب يدتر كنت إذا: تلميح
اًودمز هاتفك كان إذا .الشبكة خدمات > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق وانقر  

يلتحو ضمن الموجودة الإعدادات بتغيير قم .يدهاتر التي SIM بطاقة فوق فانقر ،SIM ببطاقتي  
.المكالمات

الصوتي يدالبر قمر تغيير
 استخدام بتبديل قم ثم ،الهاتف > النظام  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب

 SIM بطاقة فوق فانقر ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا . متوقف إلى اضيالافتر الصوتي يدالبر قمر
.جديد قمر بإدخال وقم .يدهاتر التي

الصوتي يدالبر بصندوق الاتصال

 إلى والاستماع بها الاتصال فيمكنك الصوتي، يدالبر صندوق إلى دةوار مكالمات توجيه بإعادة قمت إذا
.كهابتر أصدقائك قام التي سائلالر

 منك لبُط إذا الشبكة، خدمة ودمز من استلمتها التي الصوتي يدالبر ورمر كلمة أدخل.  >  فوق انقر. ١
.ذلك

.ترحيب سالةر تسجيل أو حذفها أو عليها دالر أو الصوتي يدالبر سائلر إلى الاستماع يمكنك. ٢
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 إعادة قبل الوقت إعداد حول معلومات على وللحصول الصوتي، يدالبر صندوق خدمة توفر مدى فةلمعر
.بك الخاص الشبكة خدمة بموفر اتصل المكالمات، توجيه

الانتظار في مكالمة وظيفة استخدام

 إحدى على دالر الانتظار في مكالمة وظيفة لك تتيح بالفعل؟ مكالمة اءإجر أثناء ىأخر مكالمة تتلقى هل
.تعليقها أو المكالمات

الجديدة المكالمة على دوالر الأولى المكالمة تعليق
.در  فوق انقر

الجديدة المكالمة على دوالر الأولى المكالمة إنهاء
.دور مكالمة إنهاء  فوق انقر

الجديدة المكالمة تجاهل
.دالر عدم  فوق انقر

ىأخر مكالمة اءوإجر المكالمات إحدى تعليق
.يدهتر الذي بالشخص اتصل ثم ،مكالمة إضافة  > المكالمة تعليق  فوق انقر

المكالمات بين التبديل
.للتبديل المس فوق انقر

الانتظار في مكالمة وظيفة تشغيل إيقاف
 خدمات > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
 في مكالمة بتبديل قم. يدهاتر التي SIM بطاقة فوق فانقر ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا. الشبكة
. متوقف إلى الانتظار

الاتصال جهات
 .أشخاص التطبيق في وتنظيمها ىالأخر الاتصال ومعلومات ينهموعناو أصدقائك هواتف قامأر حفظ يمكنك
.المجتمعات خدمات خلال من بأصدقائك تتصل أن اًأيض يمكنك
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أشخاص

 البقاء لك يتيح حيث. بأصدقائك الخاصة الاتصال جهات معلومات جميع حفظ مكان هو أشخاص التطبيق إن
.فيه بك الخاصة الاجتماعي الشبكات تتوفر اًوأيض .المجموعات في أهمية كثرالأ الأشخاص مع اتصال على

 بتسجيل تقوم حساب كل من بأصدقائك الخاصة الاتصال جهات معلومات فةلمعر اتصال جهات إلى انتقل
 أو للحسابات اًوفق تصفيتها يقطر عن سواء يدهاتر التي يقةبالطر القائمة تنظيم يمكنك حيث. إليه الدخول
.الهواتف قامأر بدون الاتصال جهات إخفاء

.واحد مكان في بسهولة بأصدقائك الخاصة الاجتماعية الشبكة حالة تحديثات لمتابعة الجديد من تحقق

 .فقط متابعتهم يدتر الذين الأشخاص حالة تحديثات على بسهولة الاطلاع الاتصال جهات مجموعات لك تتيح
.واحدة ةمر اًجميع إليهم سائلالر أو يدالبر سالإر يمكنك كما

حذفها أو اتصال جهة إضافة

 التطبيق في ىأخر ومعلومات ينهموعناو بهم الخاصة الهواتف قامأر بحفظ قم. معك أصدقائك اصطحب
.أشخاص

اسم إضافة

. > اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر. ١
.به الاتصال جهة حفظ يدتر الذي الحساب فاختر حسابات، عدة إلى الدخول بتسجيل قمت إذا. ٢
.الحسابات أحد في حفظها اًدائم يتم حيث فقط، هاتفك على الاتصال جهة حفظ يمكنك لا

. فوق انقر ثم الاتصال، جهة تفاصيل بإضافة قم. ٣

.Microsoft حساب إلى تلقائي بشكل ًااحتياطي بك الخاصة الاتصال جهات نسخ يتم
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اسم يرتحر
 نغمة مثل، تفاصيل بتعديل وقم فوق ثم الاتصال، جهة فوق انقر. اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر
.إضافتها أو يبو موقع عنوان أو نينر

 جهة بكل للاتصال تستخدم التي SIM بطاقة اختيار يمكنك ،SIM ببطاقتي هاتف لديك كان إذا: تلميح
 بطاقة أو SIM 1 بطاقة فوق انقر ثم اتصال، جهة وفوق اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر. اتصال
SIM 2. بطاقتي دعم يتم لا SIM الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في 

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

اسم حذف
.حذف >  ثم الاتصال، جهة فوق انقر. اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر

 بعض باستثناء عليها، ينهاتخز تم التي الاجتماعية الشبكات وخدمة الهاتف من ٍكل من الاتصال جهة حذف يتم
.LinkedInو Twitterو Facebook مثل الاجتماعية الشبكات

 ةالمجاور الاختيار مربعات وفوق  فوق فانقر ا،ًيعسر متعددة اتصال جهات حذف دتأر إذا: تلميح
. فوق انقر ثم الاتصال، جهات لأسماء

الاتصال جهات قائمة شيحتر
 الاتصال جهات قائمة في الاجتماعية الشبكات خدمات من دةالوار الاتصال جهات ضعر يدتر لا كنت إذا

 فوق انقر الاتصال، جهات قائمة في. اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر. تصفيتها يمكنك بك، الخاصة
.إخفائها أو ضهاعر يدتر التي والحسابات الاتصال جهات قائمة تصفية > الإعدادات > 

 غير الاتصال جهات إخفاء بتبديل قم. الهواتف قامأر بدون الاتصال جهات تصفية اًأيض يمكنك: تلميح
. مشغل الوضع إلى هواتف قامبأر ودةالمز

مستلمة مكالمة من قمر حفظ

 .بك الخاصة الاتصال جهات في بعد اًمحفوظ يكن لم إذا قمالر حفظ بسهولة يمكنك مكالمة، تستلم عندما
.الحالية أو الجديدة الاتصال جهات قائمة قيود أحد في قمالر حفظ يمكنك

.المحفوظات >  فوق انقر. ١
. فوق انقر ثم الهاتف، قملر المجاور  فوق انقر. ٢
 فوق انقر ثم عليه، الاتصال جهة حفظ يدتر الذي الحساب اختر ثم التفاصيل، يربتحر وقم ، فوق انقر. ٣

.

المستلمة سائلالر من قمر حفظ

 .بك الخاصة الاتصال جهات في بعد اًمحفوظ يكن لم إذا قمالر حفظ بسهولة يمكنك سالة،ر استلام عند
.الحالية أو الجديدة الاتصال جهات قائمة قيود أحد في قمالر حفظ يمكنك

.اسلةالمر  فوق انقر. ١
.الهاتف قامأر وأحد المحادثات إحدى فوق انقر المحادثات، قائمة في. ٢
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 أثناء. الاتصال بجهة للاتصال استخدامها يدتر التي SIM بطاقة فاختر ،SIM ببطاقتي هاتف لديك كان إذا. ٣
 .الهواتف بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا .SIM 2 بطاقة أو SIM 1 بطاقة فوق انقر اتصال، جهة تعديل
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر

. >  فوق انقر. ٤
. فوق انقر ثم الاتصال، جهة تفاصيل بتعديل قم. ٥

اتصال جهة عن البحث

 يمكنك حيث. الاتصال جهات جميع عبر للانتقال داعي فلا بسرعة، الأصدقاء بأحد الاتصال إلى بحاجة كنت إذا
.الاتصال جهات قائمة في بسرعة إليه الانتقال أو مزر أو فحر عن البحث

.اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر. ١
.كتبت كلما القائمة شيحتر وسيتم. الاسم كتابة في ابدأ ثم ،البحث فوق انقر. ٢

 مع انقر. البدء شاشة على ًأهمية الاتصال جهات ومجموعات الاتصال جهات أكثر بإضافة قم: تلميح
.البدء بشاشة تثبيت فوق انقر ثم الاتصال، جهات إحدى فوق الثبات

الاتصال جهات قائمة في مزر أو فحر إلى بسرعة الانتقال
 للاسم الأول فالحر فوق انقر التالية، القائمة وفي اليسار، على الاتصال جهات قائمة في فحر أي فوق انقر
.يدهتر الذي

الاتصال جهات ربط

يدالبر حسابات أو الاجتماعية الشبكات خدمات من ذاتها الاتصال لجهة منفصلة إدخالات لديك كان إذا  
.واحدة اتصال جهة بطاقة في ربطها يمكنك المختلفة،

.اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر

. فوق انقر ثم ربطها، يدتر التي الاتصال جهة اختر. ١
.ربطها المطلوب الاتصال جهة فوق انقر ثم ،لربطها اتصال جهة اختيار فوق انقر. ٢

اتصال جهة ربط إلغاء
 انقر ثم ربطها، إلغاء يدتر التي الاتصال جهة اختر ثم.  فوق انقر ثم ربطها، إلغاء يدتر التي الاتصال جهة اختر
.الربط الةإز فوق

Bluetooth باستخدام الاتصال جهات نسخ

 جهات لنسخ بياناتي نقل التطبيق واستخدم. يدك متناول في الفور على هموأعز الأشخاص بأقر اجعل
.بسهولة الاتصال

 الاتصال لجهات احتياطي نسخ اءبإجر قمت قد كنت إذا أو ،Lumia هاتف القديم هاتفك كان إذا: تلميح
 الحساب إلى الدخول تسجيل سوى عليك فما بك، الخاص Microsoft حساب إلى قبل من بك الخاصة
 اداستير وسيتم. OneDrive من بك الخاصة الاتصال جهات اداستير من لتتمكن الهاتف من بك الخاص
.ًاتلقائي الاتصال جهات
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 إلى القديم هاتفك على الموجودة الاتصال جهات تحتاج .Bluetooth تقنية دعم إلى القديم هاتفك يحتاج
.SIM بطاقة على وليس الهاتف، ةذاكر على ينهاتخز

.ىالأخر ةللأجهز ًائيمر كونه من تأكد ثم القديم، هاتفك في Bluetooth اتصال بتشغيل قم. ١
 وتأكد ، فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب بك، الخاص الجديد Lumia هاتف من. ٢

.القديم الهاتف مع Lumia هاتف انبإقر قم ثم التشغيل، قيد Bluetooth تقنية أن من
.بياناتي نقل  فوق انقر الجديد، هاتفك من. ٣
.متابعة فوق انقر. ٤
 الهاتف وفي. الهاتفين كلا على تظهر التي شاداتالإر واتبع نة،المقتر ةالأجهز قائمة من القديم هاتفك اختر. ٥

.الاتصال جهات الاختيار مربع تحديد من تأكد الجديد،

 الهاتف يدعمها لا بلغة مكتوبة الاتصال جهات كانت إذا صحيح، بشكل الاتصال جهة معلومات تظهر لا قد
.الجديد

 ولتوفير تشغيل تجربة أفضل على للحصول بياناتي نقل التطبيق تثبيت بإلغاء قم الاتصال، جهات نسخ بعد
.الهاتف على مساحة

SIM بطاقة من الاتصال جهات نسخ

.هاتفك إلى نسخها يمكنك ،SIM بطاقة على محفوظة اتصال جهات لديك كان إذا

.SIM بطاقة إدخال من تأكد

.أشخاص  فوق انقر. ١
.SIM بطاقة من اداستير > إعدادات >  فوق انقر. ٢

 جهات اداستير يدتر التي SIM بطاقة اختيار يمكنك ،SIM ببطاقتي ودمز هاتف لديك كان إذا: تلميح
 .الهواتف بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا .SIM 2 بطاقة أو SIM 1 بطاقة فوق انقر. منها الاتصال
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر

 جهات اداستير يدتر الذي الحساب واختيار الحساب اسم فوق النقر يمكنك حسابات، عدة لديك كانت إذا
.Outlook هو اضيالافتر الحساب. إليه الاتصال

.اداستير فوق انقر بك، الخاصة الاتصال جهات جميع ادلاستير. التالي فوق انقر. ٣
.الاختيار مربعات استخدم ثم ،مسح فوق انقر دية،فر اتصال جهات لاختيار: تلميح

.حسابك في آمن بشكل حفظها يتم ذلك، منً وبدلا. الجديدة SIM بطاقة على الأسماء حفظ يمكنك لا

حذفها أو هايرتحر أو اتصال جهات مجموعة إنشاء

 تحديثات يةؤلر أو ذاته الوقت في أشخاص عدة إلى سالةر ساللإر اتصال جهات مجموعات إنشاء يمكنك
 إلى العائلة أعضاء إضافة يمكنك المثال، سبيل فعلى. فقط المجموعات هذه لأعضاء الاجتماعية الشبكات
.ذاتها سالةالر خلال من يعسر ٍبشكل إليهم والوصول ذاتها المجموعة
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. > المجموعات > أشخاص  فوق انقر. ١
. فوق انقر ثم للمجموعة، اًاسم اكتب. ٢
 فوق انقر ى،أخر اتصال جهة لإضافة. الاتصال جهات إحدى فوق ثم عضو إضافة  >  فوق انقر. ٣

.ىأخر ةمر عضو إضافة
 لأسماء ةالمجاور الاختيار مربعات وفوق  فوق انقر ا،ًيعسر متعددة اتصال جهات لإضافة: تلميح
.الاتصال جهات

. فوق انقر. ٤

مجموعة إلى جديدة اتصال جهة إضافة
 وجهة عضو إضافة  >  فوق انقر ثم المجموعة، فوق انقر. المجموعات > أشخاص  فوق انقر

.اتصال

مجموعة من اتصال جهة الةإز
.مجموعة من الةإز الاتصال جهة فوق انقر ثم ، المجموعة فوق انقر. المجموعات > أشخاص  فوق انقر

مجموعة تسمية إعادة
 اكتب. المجموعة اسم وفوق  فوق انقر ثم المجموعة، فوق انقر. المجموعات > أشخاص  فوق انقر

. فوق وانقر الجديد، الاسم

اتصال جهات مجموعة حذف
.حذف >  فوق ثم المجموعة، فوق انقر. المجموعات > أشخاص  فوق انقر

اتصال جهة كةمشار

.بسهولة أصدقائك مع الاتصال جهات إحدى كةمشار يمكنك

.اتصال جهات > أشخاص  فوق انقر. ١
. > اتصال جهة كةمشار >  فوق ثم اتصال، جهة فوق انقر. ٢
.التالية شاداتالإر واتبع كةالمشار يقةطر اختر. ٣

.بياناتي نقل التطبيق تثبيت إلغاء فحاول كة،المشار تعمل لم إذا: تلميح

الاجتماعية الشبكات
.بأصدقائك اتصال على لتبقى هاتفك على الاجتماعية الشبكات خدمات بإعداد قم
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الاجتماعية الوسائط حساب إعداد

.الاجتماعية الشبكة خدمة حسابات إعداد

 شاداتالإر اتبع ثم ،Facebook مثل إليه، الدخول تسجيل يدتر الذي الاجتماعية الشبكات تطبيق فوق انقر
.دةالوار
.المتجر  فوق انقر الاجتماعية، الشبكات تطبيقات من يدالمز يللتنز

 الحساب هذا على الموجودة الاتصال جهات اداستير يتم ما، حساب إلى الدخول تسجيل عند: تلميح
 فوق انقر البدء، شاشة من الاتصال، جهات قائمة في ضهاعر يتم التي الحسابات لاختيار. ًاتلقائي

.الاتصال جهات قائمة تصفية > إعدادات >  > أشخاص

الأصدقاء حالة تحديثات مشاهدة

 متابعة يمكنك هاتفك، على-  Twitter المثال سبيل على - الاجتماعية الشبكات خدمات بإعداد تقوم أن بعد
.أشخاص التطبيق في الأصدقاء حالة تحديثات

.الجديد > أشخاص  فوق انقر

صديق حالة تحديث على التعليق

.بهم الخاصة الحالة تحديثات على التعليق يقطر عن بأصدقائك الاتصال يمكنك

.الجديد > أشخاص  فوق انقر. ١
. فوق انقر المنشور، عالموضو من. ٢

.الاجتماعية الشبكات تطبيقات أحد في المنشور أسفل الموجود التعليقات قسم إلى هذا ينقلكو

الاجتماعية الشبكات خدمات في الصور إحدى كةمشار

.كأخبار على الاطلاع من أصدقاؤك يتمكن حتى يبالو إلى بتحميلها قم الصور، إحدى التقاط بعد
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.صور  فوق انقر. ١
. فوق انقر ثم كتها،مشار يدتر التي ةالصور فوق انقر. ٢
.إليها ةالصور تحميل يدتر التي الاجتماعية الشبكة خدمة فوق انقر. ٣
.سالهاإر أو بك الخاصة ةالصور كةبمشار قم ثم ذلك، في غبتر إذا تعليق بإضافة قم. ٤

سائلالر
.متعددة وسائط سائلر أو نصية سائلر خلال من أصدقائك مع اتصال على ابق

سالةر سالإر

.عائلتك ادوأفر بأصدقائك اًيعسر الاتصال يمكنك المتعددة، الوسائط سائلور النصية سائلالر باستخدام

. > اسلةالمر  فوق انقر. ١
 وقت في سالتكر متابعة يمكنك سالها،إر قبل آخر تطبيق إلى بالانتقال وقمت سالة،ر كتابة في بدأت إذا

.متابعتها يدتر التي المسودة سالةر فوق انقر ،اسلةالمر في. لاحق

 اًأيض يمكنك. الأسماء أحد كتابة في ابدأ أو فوق انقر بك، الخاصة الاتصال جهات من مستلم لإضافة. ٢
.الهاتف قمر كتابة

.سالتكر اكتب ثم سالة،الر مربع فوق انقر. ٣
. فوق انقر سالة،الر إلى باسم وجه لإضافة: تلميح

.فقوالمر فقالمر عنو بتحديد قم ثم ، فوق انقر ة،صور مثل فق،مر لإضافة. ٤
. فوق انقر سالة،الر ساللإر. ٥
:يلي مما فتحقق متعددة، وسائط سالةر سالإر عليك تعذر إذا

.المتعددة الوسائط سائللر المحمول الهاتف اكاشتر دعم•
 الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. البيانات اتصال تشغيل•

. مشغل إلى البيانات اتصال بتبديل قم ثم ،SIMو الّالجو شبكة > اللاسلكي والاتصال

 في ًمختلفة سائلالر تبدو وقد. ضهاوعر المتعددة الوسائط سائلر استلام المتوافقة ةللأجهز فقط يمكن
.المختلفة ةالأجهز

سالةالر توجيه إعادة
 انقر ثم توجيهها، إعادة يدتر التي سالةالر فوق ارالاستمر مع وانقر محادثة، فوق انقر. اسلةالمر  فوق انقر
.توجيه إعادة فوق

.حذفها أو إليها فقاتمر إضافة أو بكتابته قمت ما تعديل يمكنك سالة،الر توجيه إعادة قبل

متعددة سائلر توجيه إعادة
 التي الاختيار فوق وانقر ،سائلالر تحديد >  فوق انقر ثم المحادثات، إحدى فوق انقر. اسلةالمر  فوق انقر
.سائلالر لتوجيه  فوق انقر ثم سائل،الر بجوار تظهر
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سالةر اءةقر

.استلامها عند البدء شاشة على سالةر على الاطلاع يمكنك

 المحادثة تحتوي أن يمكن.واحدة محادثة في الاتصال جهات إحدى وبين بينك المتبادلة سائلالر ضعر يمكنك
.المتعددة الوسائط سائلور النصية سائلالر على

.اسلةالمر  فوق انقر. ١
.المحادثة فوق انقر سالة،الر اءةلقر. ٢

 شاشة على بك الخاصة سائلالر اتإشعار على قصد بدون الاطلاع من ينالآخر الأشخاص لمنع: تلميح
 > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب القفل،
.يوجد لا > التفصيلية الحالة ضلعر تطبيق اختيار > التأمين شاشة

:يلي مما فتحقق متعددة، وسائط سالةر فتح عليك تعذر إذا

.المتعددة الوسائط سائللر المحمول الهاتف اكاشتر دعم•
 الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب.البيانات اتصال تشغيل•

. مشغل إلى البيانات اتصال بتبديل قم ثم ،SIMو الّالجو شبكة > اللاسلكي والاتصال

 على الأطول سائلالر سالإر يتم. الواحدة سالةللر المحدد وفالحر حد من أطول نصية سائلر سالإر يمكنك
 علامات على تحتوي التي وفالحر تشغل .لذلك اًوفق التكلفة بتحديد الخدمة ودمز يقوم قد. أكثر أو سالتينر

 يمكن التي فالأحر عدد من ّحدُي مما أكبر، مساحة اللغات اتخيار بعض أو ىالأخر العلامات أو ابالإعر
.واحدة سالةر في سالهاإر

فقمر حفظ
. فوق انقر ثم ة،صور المثال سبيل على فق،المر فوق انقر
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محادثة حذف
. فوق انقر ثم حذفها، يدتر التي المحادثة واختر ،  > اسلةالمر  فوق انقر

محادثة في واحدة سالةر حذف
.حذف فوق انقر ثم حذفها، يدتر التي سالةالر فوق ارالاستمر مع وانقر محادثة، فوق انقر

الهاتف في الموجودة سائلالر كل حذف
. > الكل تحديد >  >  > اسلةالمر  فوق انقر

سالةر على دالر

.ًمباشرة سائلهمر على دالر يمكنك – ونينتظر أصدقائك تدع لا

.اسلةالمر  فوق انقر. ١
.سالةالر على تحتوي التي المحادثة فوق انقر. ٢

 .سالةالر ساللإر تستخدمها التي SIM بطاقة اختيار يمكنك ،SIM ببطاقتي هاتف لديك كان إذا: تلميح
 بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا .استخدامها في غبتر التي SIM بطاقة واختر ،:Send on فوق انقر

/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. الهواتف
wpfeatures.

.سالتكر اكتب ثم سالة،الر مربع فوق انقر. ٣
. فوق انقر. ٤

سالةالر توجيه إعادة
.توجيه إعادة فوق انقر ثم توجيهها، إعادة يدتر التي سالةالر فوق ارالاستمر مع وانقر محادثة، فوق انقر

.حذفها أو إليها فقاتمر إضافة أو بكتابته قمت ما تعديل يمكنك سالة،الر توجيه إعادة قبل

مجموعة إلى سالةر سالإر

 مجموعة إنشاء يمكنك ة،رمتكر ةبصور الأشخاص من ذاتها المجموعة إلى سالةر سالإر إلى تحتاج كنت إذا
.واحد يدبر أو سالةبر اًجميع إليهم الوصول سيمكنك يقةالطر وبهذه. أشخاص التطبيق في

.المجموعات > أشخاص  فوق انقر. ١
.ونيالإلكتر يدالبر أو سالةر فوق ثم المجموعة، فوق انقر. ٢
.سلهاأر ثم سالتكر اكتب. ٣

. فوق انقر ،المجموعات في مجموعة، لإنشاء: تلميح

Skype باستخدام دشةالدر

.Skype إلى Skype يةفور سائلر ساللإر هاتفك استخدام يمكنك

.Skype عبر سائلالر ساللإر Microsoft حساب إلى تحتاج
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. > اسلةالمر  فوق انقر. ١
.Skype إلى :يوم سالالإر بتبديل قم ثم. ٢
.الأسماء أحد كتابة في ابدأ أو فوق انقر ،Skype اتصال جهات من مستلم لإضافة. ٣
.الهاتف مع ًاتلقائي Microsoft بحساب المتصلة Skype اتصال جهات امنةمز تتم

.سالتكر اكتب ثم سالة،الر مربع فوق انقر. ٤
. فوق انقر سالة،الر ساللإر. ٥

.أمكن كلما ،Skype مع WiFi شبكة اتصال استخدم البيانات، اتصال تكاليف لتوفير: تلميح

المحادثة من مباشرة Skype مكالمة اءإجر
.فيديو مكالمة اءلإجر  أو مكالمة، اءلإجر  فوق انقر ،Skype اتصال جهات إحدى مع محادثة اءإجر أثناء

سالةر في موقعك سالإر

.إليهم يطةالخر على موقعك سالإر يمكنك ومقابلتك، الحضور أصدقائك من تطلب عنما

.المناطق كافة في ةالميز هذه تتوفر لا قد

.ةالميز هذه لاستخدام له السماح إلى بحاجة أنت. الموقع استخدام الهاتف منك يطلب قد

.موقعي >  فوق انقر نصية، سالةر كتابة عند. ١
 من يدلمز. العادية النصية سالةالر من تكلفة أكثر يكون قد فقبمر مصحوبة سالةالر سالإر أن العلم مع

.الخدمة بموفر اتصل المعلومات،

. فوق انقر. ٢

.وجودك مكان تظهر يطةخر إلى يؤدي ابطر على تحتوي سالةر أصدقاؤك يستلم
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صوتية سالةر سالإر

 بك الخاص التسجيل سلأر – صوتك بسماع أحدهم على البهجة أدخل أو بأغنية صديقك ميلاد بعيد احتفل
.صوتية سالةكر

. > اسلةالمر  فوق انقر. ١
.صوتية ملاحظة >  فوق انقر سالة،ر كتابة عند. ٢
. فوق انقر ثم سالتك،ر سجل. ٣
. فوق انقر. ٤

سالةر لكتابة الصوت استخدام

.صوتك باستخدام سلهاوأر نصية سالةر اكتب سالة؟ر كتابة عن اًجد مشغول أنت هل

 الموقع إلى انتقل المدعومة، اللغات حول معلومات على للحصول. اللغات بجميع ةالميز هذه تتوفر لا
support.microsoft.com، بنظام تعمل التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر إلى انتقل ثم Windows phone.

 لغة، مةحز تثبيت منك لبُط إذا. ةالميز هذه استخدام من تتمكن أن قبل لغة مةحز يلتنز إلى اًأيض تحتاج قد
 إضافة  > الكلام > واللغة الوقت  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل فاسحب

.يلالتنز ينتهي حتى انتظر ثم يدها،تر التي اللغة واختر ،لغة

.نتبالإنترً متصلا تكون أن يجب ة،الميز هذه لاستخدام

. > اسلةالمر  فوق انقر. ١
.هاتف قمر إملاء اًأيض يمكنك. المستلم اسم وانطق ،ثم ،:إلى المربع فوق انقر مستلمين، لإضافة. ٢

 أحد واختيار  فوق النقر أو :إلى المربع في قمر أو اسم كتابة اًأيض يمكنك مستلم، لإضافة: تلميح
.الاتصال جهات قائمة من المستلمين

.سالتكر وقل ، فوق ثم سالةالر مربع فوق انقر. ٣
. فوق انقر سالة،الر ساللإر. ٤

وإصلاحها سائلالر بمشكلات المتعلقة الأخطاء استكشاف

)MMS (متعددة وسائط سالةر سالإر تعذر إذا

 الهاتف يقوم (متعددة وسائط سالةر سالإر محاولة وأعد كبة،رُم SIM بطاقة بوجود الهاتف تشغيل أعد•
).SIM بطاقة من الإعدادات بتحميل

 سالإر على ًاقادر كنت إذا ما اختبار يمكنك وبذلك،. هاتفك قمر إلى متعددة وسائط سالةر سالبإر قم•
.واستقبالها المتعددة الوسائط سائلر

 على البحث فحاول المتعددة، الوسائط سائلر سالإر يمكنك لا ولكن نتبالإنتر الاتصال بإمكانك كان إذا•
 لتغيير. الشبكة خدمة ودبمز الخاصة) MMS (المتعددة الوسائط سائلر إعدادات على للعثور نتالإنتر

 والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب ،MMS إعدادات
.SIM إعدادات > SIMو الّالجو شبكة > اللاسلكي
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.جالخار في كنت إذا الهاتف، إعدادات في البيانات تجوال تشغيل من تحقق•

يقطر عن تأكد. واستقبالها المتعددة الوسائط سائلر ساللإر نتبالإنترً متصلا تكون أن يجب: تلميح  
 بطاقة على) نتالإنتر إلى وصول (نشط الّجو شبكة بيانات اكاشتر لديك أن من الشبكة خدمة ودمز

SIM بك الخاصة.

يدالبر
.التنقل أثناء عليها دوالر يدالبر سالةر اءةلقر هاتفك استخدام يمكنك

حذفه أو يدبر حساب إضافة

 إضافة يمكنك حيث – مشكلة توجد فلا اغ،الفر وبوقت بالعمل خاصة مختلفة يدبر ينعناو تستخدم كنت إذا
.الهاتف في Outlook في دالوار علبة إلى متعددة حسابات

بك الخاص الأول الحساب إضافة

.نتبالإنترً متصلا تكون أن يجب هاتفك، في يدالبر لإعداد

 Outlook يدبر صندوق إضافة فستتم بك، الخاص Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل قمت قد كنت إذا
.ًاتلقائي به تبطالمر

.Outlook يدبر  فوق انقر. ١
.حساب إضافة  > الاستخدام بدء فوق انقر. ٢
.الدخول بتسجيل قم ثم بك، الخاص الحساب عنو اختر. ٣
ً.اجاهز أصبحت فوق انقر يدها،تر التي الحسابات جميع إضافة من الانتهاء عند. ٤
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 مع - يموالتقو الاتصال جهات مثل - يدالبر سائلر خلاف ىالأخر العناصر امنةمز اًأيض يمكنك: تلميح
.بك الخاص يدالبر لحساب اًوفق وذلك هاتفك،

 ذلك، أجل من. متقدم إعداد عليهم يعثر فقد بك، الخاص يدالبر ضبط على العثور من هاتفك يتمكن لم إذا
 على الحصول يمكنكو. والصادر دالوار يدالبر خوادم ينوعناو بك الخاصة يدالبر حساب عنو فةمعر مكيلز
.بك الخاص يدالبر خدمة موفر من المعلومات هذه

 ثم ،support.microsoft.com الموقع إلى انتقل المختلفة، يدالبر حسابات إعداد حول يدالمز فةلمعر
.Windows التشغيل بنظام تعمل التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر إلى تصل حتى ضاستعر

اًلاحق حساب إضافة
 بتسجيل قم ثم الحساب، عنو فوق وانقر حساب إضافة  > الحسابات  >  > Outlook يدبر  فوق انقر

.الدخول
 بتحديد قم هاتفك، إلى يموالتقو الاتصال وجهات Exchange في العمل يدبر لإضافة: تلميح

Exchange الدخول تسجيل فوق انقر ثم ور،المر وكلمة العمل يدبر عنوان واكتب بك، خاص كحساب.

.Outlook في دالوار علبة إلى الجديد حسابك إضافة تمت

حساب حذف
.حذفه يدتر الذي الحساب فوق انقر ثم الحسابات  >  > Outlook يدبر  فوق انقر
 صندوق يلتز أن دتأر وإذا. بك الخاص Microsoft بحساب تبطالمر Outlook يدبر صندوق الةإز يمكنك لا

 كل نسخ من تأكد. الهاتف ضبط إعادة عليك يجب ،)هاتفك ببيع ستقوم كنت إذا المثال، سبيل على (دالوار
.الضبط إعادة قبل Microsoft حساب على ًااحتياطي تحتاجه شيء

هاتفك إلى Exchange يدالبر صندوق إضافة

 المحتوى امنةمز يمكنك. يموالتقو الاتصال، وجهات العمل، يدبر إلى للوصول الكمبيوتر جهاز إلى تحتاج لن
.Microsoft Exchange خدمة كزومر الهاتف بين الهام

 ذلك، إلى بالإضافة. Microsoft Exchange خدمة كزمر تمتلك شركتك كانت إذا فقط Exchange إعداد يمكن
.لحسابك Microsoft Exchange بتنشيط بشركتك الخاص المعلومات تكنولوجيا مسئول يقوم أن يجب

:يلي ما لديك أن من تأكد الإعداد، بدء قبل

الشركة يدبر عنوان•
)بشركتك الخاص المعلومات تكنولوجيا بقسم اتصل (بك الخاص Exchange خادم اسم•
)بشركتك الخاص المعلومات تكنولوجيا بقسم اتصل (بك الخاصة الشبكة نطاق اسم•
بك الخاصة المكتب شبكة ورمر كلمة•

 لديك تتوفر لم وإذا. الإعداد أثناء إضافية معلومات كتابة إلى تحتاج قد ،Exchange خادم لتهيئة اًوفق
.بشركتك الخاص المعلومات تكنولوجيا بقسم فاتصل الصحيحة، المعلومات

.Outlook يدبر  فوق انقر. ١
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.Exchange > حساب إضافة  > الحسابات >  فوق انقر. ٢
.الدخول تسجيل فوق وانقر ور،المر وكلمة Exchange يدبر عنوان اكتب. ٣

 حساب إعدادات بتغيير قم امنة،المز اتمر وعدد الخادم مع امنتهبمز الهاتف سيقوم الذي المحتوى لتحديد
Exchange.

البدء شاشة من يدبر سالةر فتح

.البدء شاشة من ًمباشرة يدالبر فتح يمكنك المباشرة، يدالبر اختصار أيقونات باستخدام

يدبر سائلر لديك كان إذا وءةالمقر غير يدالبر سائلر عدد مشاهدة يمكنك المباشرة، الاختصار أيقونات من  
.جديدة

يدلبر اختصار أيقونة بتخصيص قم المثال، سبيل على. البدء شاشة إلى متعددة يدبر صناديق إضافة يمكنك  
.الشخصي يدللبر ىوأخر الأعمال،

. > Outlook يدبر  فوق انقر. ١
 شاشة إلى إضافة فوق انقر ثم البدء، شاشة إلى إضافته في غبتر الذي الحساب فوق ارالاستمر مع انقر. ٢

.البدء

 فوق انقر بك، الخاص يدالبر اءةولقر. جديدة كلوحة البدء شاشة على بك الخاص يدالبر صندوق سيظهر
.الاختصار أيقونة

يدبر سالإر

.التنقل أثناء وكتابتها يدالبر سائلر اءةلقر هاتفك استخدم. اكمتتر بك الخاصة يدالبر سائلر تدع لا

.Outlook يدبر  فوق انقر. ١
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. فوق انقر د،الوار علبة في. ٢
.العنوان كتابة اًأيض يمكنك. الأسماء أحد كتابة في ابدأ بك، الخاصة الاتصال جهات من مستلم لإضافة. ٣

.الةإز فوق ثم الاسم، فوق انقر مستلم، الةلإز: تلميح

.يدالبر سالةور عالموضو اكتب. ٤
 الهاتف حسيقتر الكتابة، أثناء. عأسر بشكل يدالبر سالةر كتابة في هاتفك يساعدك أن يمكن: تلميح

 اسحب القائمة، اضلاستعر. احالاقتر فوق انقر كلمة، لإضافة. الجملة لإتمام التالية المحتملة الكلمات
.اللغات بجميع ةالميز هذه تتوفر لا. احاتالاقتر فوق

. فوق انقر ملف، أو ةصور فاقلإر. ٥
 ة،صور والتقط ،اكامير >  فوق انقر. يدالبر سالةر كتابة أثناء جديدة ةصور التقاط اًأيض يمكنك: تلميح
. فوق انقر ثم

. فوق انقر يد،البر سالةر ساللإر. ٦

يدبر سالةر اءةقر

 سائلر اءةلقر هاتفك استخدم. بالمكتب تتواجد حتى الانتظار إلى تحتاج فلن ا،ًهام ًاخبر تنتظر كنت إذا
.يدالبر

.البدء شاشة على استلامها عند جديدة يدبر سالةر على الاطلاع يمكنك

.Outlook يدبر  فوق انقر. ١
.مختلف بلون وءةالمقر غير يدالبر سالةر تحديد يتم. يدالبر سالةر فوق انقر د،الوار صندوق في. ٢

.جالخار أو الداخل إلى احتهمابإز قم ثم الشاشة، على إصبعيك ضع التصغير، أو للتكبير: تلميح
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.يبالو موقع إلى للانتقال العنوان فوق فانقر يب،و عنوان على تحتوي يدالبر سالةر كانت إذا: تلميح

محادثة في يدبر سالةر اءةقر
 تحديد يتم. يدالبر سالةر فوق انقر ثم يد،البر سالةر على تحتوي التي المحادثة فوق انقر د،الوار علبة في

.مختلف بلون وءةالمقر غير يدالبر سالةر على تحتوي التي المحادثة

فقمر حفظ
 الثبات مع انقر. الهاتف على يلهتنز وسيتم ة،صور مثل فق،المر فوق انقر مفتوحة، يدالبر سالةر تكون عندما
.الملفات تنسيقات جميع حفظ يمكن لا. حفظ فوق انقر ثم فق،المر فوق

ابطر نسخ
.تباطار نسخ فوق انقر ثم يب،الو ابطر فوق الثبات مع انقر يد،البر فتح أثناء

يدالبر على دالر

.الهاتف باستخدام ًمباشرة دالر يمكنك ا،ًيعسر عليها دالر إلى تحتاج يدبر سالةر استلمت إذا

.Outlook يدبر  فوق انقر. ١
. فوق انقر ثم يد،البر افتح. ٢

 در فوق انقر ين،الآخر المستلمين وكافة سلالمر على دللر. در فوق انقر فقط، سلالمر على دللر: تلميح
.الكل على

يدبر سالةر توجيه إعادة
.توجيه إعادة >  فوق انقر ثم يد،البر افتح

يدبر سالةر حذف

.هاتفك على مساحة يغلتفر يدالبر سائلر بعض بحذف قم ا،ًممتلئ يدالبر صندوق يكون عندما

.حذفها يدتر التي يدالبر سائلر من اليسار جهة فوق انقر يد،البر صندوق في. ١
. فوق انقر ثم يد،البر سائللر المقابلة الاختيار مربعات فوق انقر. ٢

 آخر إلى يدبر خادم من يدالبر سائلر حذف اًأيض يختلف قد. بتحديدها قمت التي يدالبر سائلر جميع حذف تم
.بك الخاص يدالبر لحساب اًوفق

واحدة يدبر سالةر حذف
. فوق انقر ثم يد،البر سالةر افتح

تلقائية دودر سالإر

.غيابك خلال تصل التي سائلالر على تلقائية دودر سالإر يمكنك المكتب، جخار أو ةإجاز في كنت إذا

.اتالخيار > إعدادات  >  > Outlook يدبر  فوق انقر. ١
.دالر واكتب ، مشغل إلى تلقائية دودر سالإر بتبديل قم. ٢
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يدبر سالةر لكتابة الصوت استخدام

.بك الخاصة يدالبر سالةر إملاء يمكنك المفاتيح، لوحة استخدام منً بدلا

 إلى انتقل المدعومة، اللغات حول المعلومات من يدمز على للحصول. اللغات بجميع ةالميز هذه تتوفر لا
 تعمل التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر إلى تصل حتى ضواستعر ،support.microsoft.com الموقع
.Windows التشغيل بنظام

.Outlook يدبر  فوق انقر. ١
. فوق انقر د،الوار علبة في. ٢
.العنوان كتابة اًأيض يمكنك. الأسماء أحد كتابة في ابدأ بك، الخاصة الاتصال جهات من مستلم لإضافة. ٣
.بك الخاص عالموضو قل ثم ، > :عالموضو فوق انقر. ٤
.سالتكر وقل ، فوق ثم سالةالر مربع فوق انقر. ٥
. فوق انقر يد،البر سالةر ساللإر. ٦
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االكامير
 اكامير باستخدام ية؟التذكار الصور لالتقاط تحتاجه ما بكل اًودمز كجهاز كان إذا منفصلة اكامير تحمل لماذا

.بسهولة الفيديو مقاطع تسجيل أو الصور التقاط يمكنك بك، الخاص الهاتف

بسرعة بك الخاصة االكامير فتح
 في الموجود الاختصار استخدم – إليها الحاجة عند بسرعة بك الخاصة االكامير إلى الوصول من التأكد يمكنك

.بسرعة للبدء يقةطر عأسر فهو ا،كامير بمفتاح اًودمز هاتفك كان إذا .اءاتالإجر كزمر

.االكامير  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.تكبير فوق فانقر ئي،مر غير االكامير اختصار كان إذا: تلميح

 من لأسفل واسحب التشغيل، مفتاح على اضغط ً،مقفلا الهاتف يكون عندما االكامير لتشغيل: تلميح
.االكامير  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى

االكامير لفتح االكامير مفتاح استخدام
.لتشغيلها االكامير مفتاح على فاضغط ا،كامير بمفتاح اًودمز هاتفك كان إذا

 االكامير مفتاح على ارالاستمر مع اضغط ً،مقفلا الهاتف يكون عندما بسرعة االكامير لتشغيل: تلميح
.ثانيتين لمدة

االكامير أساسيات
.اًأيض الأصدقاء مع كتهامشار يكمن كما ا،ًيعوسرً سهلا ًاأمر الفيديو مقاطع تسجيل أو الصور التقاط أصبح

ةصور التقاط

.كصور ألبوم في اللحظات بأجمل احتفظ – بالحياة ونابضة واضحة صور التقط

.اكامير  فوق انقر. ١
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 ً،مقفلا هاتفك يكون عندما يعسر بشكل االكامير فلتشغيل ا،كامير بمفتاح اًودمز هاتفك كان إذا: تلميح
.االكامير مفتاح فوق ثانيتين لمدة ارالاستمر مع انقر

 في االكامير في التصغير/التكبير دعم يتم لا .للداخل أو جللخار إصبعيك احةبإز قم التصغير، أو للتكبير. ٢
/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض

wpfeatures.
 الإعداد، لتغيير. اليسار إلى  اسحب الأفقي، الوضع في الهاتف حمل أثناء الإعدادات ضلعر: تلميح
.اليمين إلى  اسحب الإعدادات، لإغلاق. يرالتمر مربع في لأسفل أو لأعلى إصبعك يربتمر قم

 في االكامير كيزتر دعم يتم لا .الشاشة على هظهور عند الهدف فوق انقر محدد، هدف على االكامير كيزلتر. ٣
/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض

wpfeatures.
 .االكامير مفتاح على ارالاستمر مع ًائيجز اضغط كيز،فللتر ا،كامير بمفتاح اًودمز هاتفك كان إذا: تلميح
.بالكامل للأسفل االكامير مفتاح على اضغط ة،الصور لالتقاط

. فوق انقر ة،الصور لالتقاط. ٤
 يتم. الشاشة يةاوز في الموجود المستدير المصغر مزالر فوق انقر للتو، بالتقاطها قمت التي ةالصور ضلعر
.صور في ةالصور حفظ

 مستشعر دعم يتم لا .الضوء مستشعر تغطية عدم من تأكد حالاتها، أفضل في الشاشة يةؤلر: تلميح
/www.microsoft.com/mobile الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في الضوء

support/wpfeatures.

 على الحيوانات أو الأشخاص على الفلاش استخدام ّبتجر لا. الفلاش استعمال عند آمنة بمسافة احتفظ
.ةالصور التقاط أثناء الفلاش تغط لا. يبقر نطاق

فيديو مقطع تسجيل

.فيديو كمقاطع بك الخاصة اللحظات التقاط اًأيض يمكنك بهاتفك، الصور التقاط إمكانية بجانب

.اكامير  فوق انقر. ١
. فوق انقر الفيديو، وضع إلى الصور وضع من للتبديل. ٢
 في االكامير في التصغير/التكبير دعم يتم لا .للداخل أو جللخار إصبعيك احةبإز قم التصغير، أو للتكبير. ٣

/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. الهواتف بعض
wpfeatures.

.العمل في الموقت يبدأ حيث.  فوق انقر التسجيل، لبدء. ٤
.العمل عن الموقت يتوقف حيث.  فوق انقر التسجيل، لإيقاف. ٥

يةاوز في الموجود المستدير المصغر مزالر فوق انقر للتو، بتسجيله قمت الذي الفيديو مقطع ضلعر  
.صور في الفيديو مقطع حفظ يتم حيث. الشاشة
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ذاتية ةصور التقاط

.هاتفك في الموجودة الأمامية االكامير استخدم بسهولة، ذاتية ةصور لالتقاط

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في الأمامية االكامير دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

. > اكامير  فوق انقر. ١
.الشاشة على السيلفي تكلصور إطار بعمل وقم الأمامية، اللكامير انظر. ٢
. فوق انقر. ٣

حية تبدو صور التقاط

 اضهااستعر عند حية كأنها فتبدو تلتقطها؛ ةصور كل مع قصير لحظي فيديو مقطع الحية الصور ةميز تلتقط
.صور في

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في الحية الصور دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.الضبط >  > اكامير  فوق انقر. ١
. الحية الصور بتشغيل قم. ٢

ةذاكر بطاقة على الفيديو ومقاطع الصور حفظ

 ومقاطع تلتقطها التي الصور بحفظ فقم امتلأت، قد الهاتف ةوذاكر هاتفك في ةذاكر بطاقة هناك كانت إذا
.ةالذاكر بطاقة على تسجلها التي الفيديو

 مقاطع بتسجيل قمت إذا. الهاتف ةذاكر إلى الفيديو مقاطع بتسجيل قم للفيديو، جودة أعلى على للحصول
 جيجا ١٢٨ إلى ٤ من وبحجم يعةسر المستخدمة microSD بطاقة تكون بأن يوصى ة،الذاكر بطاقة على الفيديو
 مدى فةلمعر. الهواتف بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا .وفةمعر مصنعة شركة قبل من ةومتوفر بايت
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل ذلك، توفر

.ينالتخز مساحة  فوق انقر. ١
.SD بطاقة إلى في الجديدة الصور ينتخز بتبديل قم ثم. ٢

.ةالذاكر بطاقة على الآن من اًبدء التقاطها يتم التي الفيديو ومقاطع الصور حفظ سيتم

 غير البطاقات تؤدي فقد. الجهاز هذا مع للاستخدام فقط والمعتمدة المتوافقة ةالذاكر بطاقات استخدم
.البطاقة على نةالمخز البيانات وتلف والجهاز البطاقة تلف إلى المتوافقة

 فوق انقر ة،الذاكر بطاقة إلى سابق وقت في الملتقطة الفيديو ومقاطع الصور لنقل: تلميح
.الملفات مستكشف
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الفيديو ومقاطع الصور على الموقع معلومات حفظ

 الهاتف تعيين يمكنك فيديو، مقطع أو محددة ةصور بالتقاط فيه قمت الذي المكان تذكر يدتر كنت إذا
.ًاتلقائي الموقع لتسجيل

.الموقع > الخصوصية  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.موقعك باستخدام اللكامير السماح ومن ، مشغل إلى الموقع تبديل من تحقق. ٢

 أو الصناعي القمر باستخدام الموقع تحديد أمكن إن فيديو بمقطع أو ةبصور الموقع معلومات فاقإر يمكن
 فقد الموقع، معلومات على تحتوي التي الفيديو مقاطع أحد أو الصور إحدى كةبمشار قمت إذا. الشبكة عبر

 خاصية تشغيل إيقاف يمكنك. الفيديو مقطع أو ةالصور ضبعر يقومون للذين الموقع معلومات تظهر
.الهاتف ضبط في افيةالجغر المعلومات إضافة

الفيديو ومقاطع الصور كةمشار

.وسهولة بسرعة ليشاهدوها وعائلتك أصدقائك مع بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور كةمشار يمكنك

.فيديو مقطع تسجيل أو ةصور بالتقاط قم. ١
.الفيديو مقطع أو ةالصور إلى للوصول ضاستعر ثم ،صور  فوق انقر البدء، شاشة في. ٢
 شاداتالإر اتبع ثم يدها،تر التي كةالمشار يقةطر واختر ، وفوق الفيديو مقطع أو ةالصور فوق انقر. ٣

.دةالوار
 ثم الفيديو، مقاطع أو الصور واختر ، فوق انقر واحدة، ةمر فيديو ومقاطع صور عدة كةلمشار: تلميح
. فوق انقر

.عالية بجودة سجلةُالم الفيديو مقاطع أو الملفات تنسيقات جميع كةالمشار خدمات جميع تدعم لا

المتقدم يرالتصو
 الصور عنو التقاط يمكنك وبذلك. بك الخاصة الصور إعدادات في اًائعر اًتحكم بك الخاص الهاتف يمنحك
.اًتمام تفضله الذي

مؤقت باستخدام الصور التقاط

.فيها تظهر سوف جماعية ةصور التقاط يدتر عندما المؤقت وضع استخدام اًأيض يمكنك

.الصور مؤقت >  > اكامير  فوق انقر. ١
.ةالصور التقاط قبل االكامير هاستنتظر التي المدة لاختيار تأخير فوق انقر. ٢
. فوق انقر. ٣
.المؤقت وضع في تلتقطها التي الصور التقاط يتمً فصاعدا الآن من

. فوق انقر ة،الصور لالتقاط. ٤
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المؤقت وضع تشغيل إيقاف
. > الصور مؤقت >  > اكامير  فوق انقر

التلقائي جالتدر مع الضوئي يضللتعر درجة افضل اختر

 إعدادات على تحتوي صور عدة لالتقاط الضوئي جالتدر وضع استخدم الإضاءة، وفظر صعوبة حالة في
.بينها من لقطة أفضل اختيار يمكنك ذلك وبعد. واحد آن في الضوئي يضللتعر مختلفة

 أكثر بعضها واحد، آن في صور عدة بالتقاط االكامير تقوم ا،ًتلقائي جالمتدر الضوئي يضالتعر استخدام عند
 وفظر صعوبة حالة في ائعةر ةصور التقاط صفر بتحسين الأمر هذا يقوم. قتامة أكثر بعضها و ً،سطوعا
 بين الضوئي يضالتعر قيم درجات و بالتقاطها االكامير تقوم التي الصور عدد اختيار يمكنك. الإضاءة
.الصور

.ضوئية بتدرجات صور >  > اكامير  فوق انقر. ١
 يجب التي الصور عدد فوق انقر التقاطها، يدتر التي الضوئية التدرجات ذات الصور عدد لاختيار. ٢

.التقاطها
.ضالتعر نطاق فوق انقر الضوئي، يضالتعر قيم درجات لاختيار. ٣
. فوق انقر. ٤

.الضوئي جالتدر وضع في تلتقطها التي الصور التقاط يتمً فصاعدا الآن من

. فوق انقر الصور، لالتقاط. ٥

.صور في منفصل بشكل حفظها يتم التي الصور من المحدد العدد بالتقاط االكامير تقوم

الضوئي جالتدر وضع تشغيل إيقاف
. > ضوئية بتدرجات صور >  > اكامير  فوق انقر

البيانات كاملة صور التقاط

 ليتم أفضل إمكانيات لها تتوفر) Digital Negative) DNG بالتنسيق البيانات كاملة صور التقاط يمكنك
.اًلاحق هايرتحر

 إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. الهواتف بعض في) Digital Negative )DNG التنسيق دعم يتم لا
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع

.الضبط >  > اكامير  فوق انقر. ١
.JPG + DNG الوضع فوق انقر ثم ،ئيسيةالر اللكامير ةالصور حجم فوق انقر. ٢
 كة،للمشار تحسينها يتم JPG بتنسيق أقل دقة ذات ةصور: ملفين حفظ يتم ة،صور بالتقاط تقوم عندما. ٣

.DNG بتنسيق البيانات كاملة ةوصور
.االكامير فيلم التطبيق في DNG بتنسيق ةالصور حفظ يتم

يلتنز خلال من ضهاوعر تصفحها يمكنك بك، الخاص الكمبيوتر جهاز إلى DNG بتنسيق التي الصور نقل بعد  
Adobe DNG Codec من وتثبيته www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.
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.بالكامل القياسي DNG التنسيق يدعم صور يرتحر نامجبر أي في DNG بتنسيق التي الصور يرتحر يمكنك

الدقة عالية الفيديو مقاطع تسجيل

 بتسجيلها تقوم أن تذكر النقاء، من عالية بدرجة حياتك في الهامة الأحداث ياتبذكر الاحتفاظ في غبتر عندما
.عالية بدقة

 إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. الهواتف جميع في Full HDو 4K بدقة الفيديو مقاطع دعم يتم لا ولكن
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع

.الضبط >  > اكامير  فوق انقر. ١
.حالوضو عالية دقة اختر ثم ،فيديو تسجيل فوق انقر. ٢

.Full HD أو 4K هي ةمتوفر دقة أعلى تكون الهاتف، علنو اًوفق

بسهولة بك الخاصة للصور إطار عمل

 صور وتشكيل المنظر محدد شبكات استخدام يمكنك ف،محتر بشكل بك الخاصة الصور تشكيل دتأر إذا
.مثالية

.الضبط >  > اكامير  فوق انقر. ١
.استخدامه في غبتر الذي الشبكي التخطيط عنو واختر ،اتالإطار تحديد شبكة فوق انقر. ٢
. فوق انقر ة،الصور لالتقاط. ٣

الفيديو ومقاطع الصور
.هايروتحر كتهاومشار وتنظيمها بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور ضعر يقةطر إليك
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الفيديو ومقاطع الصور ضعر

.الهاتف على الفيديو ومقاطع الصور ضبعر وقم – الهامة اللحظات تلك استرجع

.صور  فوق انقر. ١
.فوقه انقر بالتقاطه، قمت فيديو مقطع أو ةصور ضلعر. ٢
 مقطع أو السابقة ةالصور ضلعر. اليسار إلى اسحب التالي، الفيديو مقطع أو التالية ةالصور ضلعر. ٣

.اليمين إلى اسحب السابق، الفيديو
.جالخار أو الداخل إلى احتهمابإز وقم الشاشة، على إصبعيك ضع التصغير، أو للتكبير: تلميح

الكمبيوتر جهاز إلى الفيديو ومقاطع الصور نسخ

.الكمبيوتر جهاز إلى نقلها أو الفيديو ومقاطع الصور لنسخ الكمبيوتر جهاز ملفات مدير استخدم

 الخاص Lumia Photo Transfer التطبيق بتثبيت فقم ،Mac جهاز هو بك الخاص الكمبيوتر جهاز كان إذا
-www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo الموقع خلال من Mac ةبأجهز

transfer-for-mac/.

.متوافق USB كبل باستخدام متوافق كمبيوتر بجهاز الهاتف بتوصيل قم. ١
.الهاتف وتصفح ،Finder أو Windows Explorer مثل الملفات، مدير افتح الكمبيوتر، جهاز من. ٢

 .Windows Phone التشغيل بنظام يعمل كهاتف المحمولة ةالأجهز ضمن هاتفك ضعر يتم: تلميح
 منفصلة مجلدات توجد. الهاتف اسم فوق اًدوجمز ًانقر انقر بهاتفك، الخاصة المجلدات لمشاهدة

.الفيديو ومقاطع نينالر ونغمات والصور والموسيقى للمستندات

.الكمبيوتر جهاز على بنسخها وقم الملفات اختر ثم الفيديو، مقاطع أو بالصور الخاص المجلد افتح. ٣
يمكنكو. ًاتلقائي OneDrive إلى بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور بتحميل الهاتف يقوم اضي،افتر بشكل  

.بك الخاص Microsoft بحساب متصل جهاز أي على إليها الوصول

. >  > OneDrive  فوق انقر ،OneDrive إعدادات لتغيير

ةصور يرتحر

 استخدم أو. بالتقاطها قمت التي الصور على القص، أو يرالتدو مثل يعة،سر يرتحر عمليات اءإجر يمكنك
.بسيطة واحدة ةبنقر فقط ةالصور بإصلاح لهاتفك للسماح التلقائي التحسين

.الصور إحدى فوق انقر ثم صور  فوق انقر. ١
.اتالخيار أحد فوق انقر ثم ، فوق انقر. ٢

.يرللتحر اتكخيار هنا اجهاإدر فسيتم ،المتجر من الصور يرتحر تطبيقات يلبتنز قمت إذا: تلميح

. فوق انقر ها،يرتحر تم التي ةالصور لحفظ. ٣
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الصور إلى ائعةر خاصة اتتأثير إضافة

 باستخدام المفضلة كصور إلى ائعةر خاصة اتتأثير أضف – الصور يرتحر من التالي المستوى إلى انتقل
Lumia Creative Studio.

 الموقع إلى انتقل إصدار، أحدث لديك أنك من التأكد أو Lumia Creative Studio التطبيق يللتنز
www.microsoft.com. Lumia Creative Studio الهاتف زطر لكافة ًامتوفر يكون لا قد.

ةالصور إطار تغيير

 ضالعر نسبة اختر ثم ، فوق وانقر ها،يرتحر يدتر التي ةالصور وفوق Lumia Creative Studio  فوق انقر
.ةالصور يربتدو قم أو الجديدة تفاعالار إلى

شيحتر اءإجر
.اًشحمر واختر ، فوق انقر ثم ها،يرتحر يدتر التي ةالصور وفوق Lumia Creative Studio  فوق انقر

ةالصور تحسين
 التحسين، عنو واختر ، فوق انقر ثم ها،يرتحر يدتر التي ةالصور وفوق Lumia Creative Studio  فوق انقر
.التحسين مستوى لضبط يرالتمر مربع اسحب ثم

ةالصور من ءجز يشتشو
 بتأثير الخلفية >  فوق انقر ثم ها،يرتحر يدتر التي ةالصور وفوق Lumia Creative Studio  فوق انقر

.يشالتشو مقدار وضبط يشهاتشو يدتر التي المنطقة تحديد يمكنك. ضبابي

بك الخاصة ةالصور إلى ألوان إضافة
 واختر. لون ازإبر >  فوق انقر ثم ها،يرتحر يدتر التي ةالصور وفوق Lumia Creative Studio  فوق انقر
. فوق انقر الانتهاء، بعد. ةالصور على بتطبيقه قم ثم الألوان، لوحة من اًلون

ةرحرُالم ةالصور حفظ
.حفظ >  فوق انقر ثم ها،يرتحر يدتر التي ةالصور وفوق Lumia Creative Studio  فوق انقر

.الأصلية ةالصور إلى عكس >  فوق انقر الأصلية، ةالصور إلى للعودة: تلميح
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والملاحة ائطالخر
.إليها الوصول كيفية على فوتعر الجديدة الأماكن اكتشف

الموقع خدمات تشغيل
 التطبيقات لبعض يمكن. تلتقطها التي الصور في موقعك بحفظ وقم مكانك، فةلمعر ائطالخر استخدم
.الخدمات من ومتنوعة ةكبير مجموعة لتوفير بك الخاصة الموقع معلومات استخدام

.الموقع > الخصوصية  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.مشغل الوضع إلى الموقع بتبديل قم. ٢

 يمكنها التي التطبيقات اختيار وضمن. موقعك استخدام يمكنها التي التطبيقات اختيار يمكنك: تلميح
.يدهاتر التي التطبيقات فوق انقر ،موقعك استخدام

موقع عن البحث
.محددة وشركات مواقع عن البحث في ائطالخر التطبيق يساعدك

.ائطالخر  فوق انقر. ١
.البحث يطشر في المكان، اسم أو عالشار عنوان مثل البحث، كلمات اكتب. ٢
 المفاتيح لوحة في  فوق انقر أو الكتابة، أثناء المقترحة المماثلة الكلمات قائمة من العناصر أحد اختر. ٣

.للبحث
.يطةالخر على الموقع سيظهر

.البحث لكلمات الصحيح الهجاء من تأكد للبحث، نتائج أية على العثور يتم لم إذا

المفضلة إلى موقع إضافة
. فوق انقر الموقع، على العثور عند. موقع عن ابحث ثم ،ائطالخر  فوق انقر
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.المفضلة  >  > ائطالخر  فوق انقر المفضلة، مواقعك على للاطلاع

. فوق انقر ثم الموقع، عن ابحث. البدء شاشة إلى المفضلة مواقعك إضافة اًأيض يمكنك: تلميح

الأصدقاء مع موقع كةمشار
 كةمشار يقةطر اختر ثم ، فوق انقر الموقع، على العثور عند. موقع عن ابحث ثم ،ائطالخر  فوق انقر

.الموقع

الحالي موقعك ضعر
. > ائطالخر  فوق انقر

منك ببالقر للاهتمام ةالمثير ىالأخر والأماكن المطاعم عن البحث
.الفئات إحدى اختر ،يبقر وضمن يطة،الخر على  فوق انقر ثم ،ائطالخر  فوق انقر

الأماكن أحد إلى للوصول التوجيهات على الحصول
 الحالي موقعك استخدم – العام النقل وسائل استخدام أو القيادة أو بالسير الخاصة التوجيهات على احصل

.البدء كنقطة ىأخر أماكن أية أو

.الاتجاهات  >  > ائطالخر  فوق انقر. ١
 نقطة عن وابحث البحث، يطشر فوق فانقر الحالي، موقعك هي البدء نقطة تكون أن في غبتر تكن لم إذا. ٢

.بدء
.وجهة عن وابحث الثاني، البحث يطشر فوق انقر. ٣
 ضلعر. الوجهة إلى للوصول المطلوبة ةرَّالمقد المدة مع جنب إلى ًاجنب يطة،الخر على يقالطر ضعر يتم

.المعلومات فوق انقر المفصلة، التوجيهات

القيادة أثناء منعطف كل في الصوتي بالتوجيه الملاحة
 فيه السير ادالمر يقالطر وبجانب ، فوق انقر ثم ،)بداية كنقطة الحالي موقعك استخدم (الوجهة تعيين بعد

.انتقال  فوق انقر ،)عديدة اتاختيار توجد قد(
.إنهاء  >  فوق انقر الملاحة، ضعر شاشة لإغلاق

السير توجيهات على الحصول
. فوق انقر بك، الخاص يقالطر إنشاء بعد

 تحتاج لن ثم ومن منعطف، لكل بالاتجاهات الخاص الصوتي التوجيه إلى الاستماع اًأيض يمكنك: تلميح
.انتقال  فوق انقر يق،الطر بجانب. الوقت طوال الهاتف شاشة إلى النظر إلى

العام النقل اتجاهات على الحصول
.بك الخاص يقالطر بإنشاء قم ثم ، فوق انقر
.العالم حول محددة مدن في العام النقل معلومات تتوفر

 الخاص يقالطر إنشاء قبل. فيه بالسير غبتر الذي يقالطر عونو رحلتك بدء موعد اختيار يمكنك: تلميح
.لرحلتك بالنسبة اتالخيار أفضل حدد ثم ،اتخيار فوق انقر بك،
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الهاتف على يطةخر يلتنز
 الاتصال بدون ائطالخر تصفح من تتمكن حتى الرحلة، بدء قبل الهاتف على الجديدة ائطالخر بحفظ قم

.السفر عند نتبالإنتر

.WiFi شبكة بتشغيل قم وتحديثها، ائطالخر يللتنز

 فوق انقر. ةالذاكر بطاقة في ائطالخر حفظ إلى تحتاج فقد هاتفك، على كافية مساحة هناك يكن لم إذا
 .SD بطاقة فوق انقر ،ينالتخز مساحة موقع وضمن ،تحديثها أو ائطالخر يلتنز > إعدادات  >  > ائطالخر
 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

. ائطالخر يلتنز > تحديثها أو ائطالخر يلتنز > إعدادات >   > ائطالخر  فوق انقر. ١
.المنطقة أو البلد اختر. ٢

حالية يطةخر تحديث
 وضمن ،تحديثها أو ائطالخر يلتنز > إعدادات  >  > ائطالخر  فوق انقر ا،ًييدو ائطالخر لتحديث
.الآن التحقق فوق انقر ،يطةالخر تحديثات

 بشبكةً متصلا الهاتف يكون عندما ًاتلقائي ائطالخر بتحديث ليقوم الهاتف ضبط اًأيض يمكنك: تلميح
WiFi، تحديثها أو ائطالخر يلتنز > إعدادات  >  > ائطالخر  فوق انقر .الشحن قيد يكونو، 

. مشغل إلىً تلقائيا ائطالخر تحديث بتبديل قم ،يطةالخر تحديثات وضمن

يطةخر حذف
 التها،إز يدتر التي يطةالخر فوق وانقر ،تحديثها أو ائطالخر يلتنز > إعدادات  >  > ائطالخر  فوق انقر
.حذف فوق انقر ثم

الموقع تحديد طرق
 أو الصناعية، الأقمار على يعتمد مواقع تحديد نظام باستخدام يطةالخر على موقعك ضبعر الهاتف يقوم
).الخلوي ّفِعرُالم (الموقع تحديد على تعتمد شبكة أو ،WiFi شبكة

 افالأطر ومصادر بك المحيطة والأشياء موقعك على وكمالها ودقتها الموقع معلومات توافر مدى يعتمدو
 ةمتوفر غير الموقع معلومات تكون فقد. محدودة المعلومات هذه تكون وقد المثال، سبيل على ىالأخر
 تحديد بطرق المتعلقة الخصوصية معلومات فةلمعر. المثال سبيل على الأنفاق في أو البنايات داخل

.Microsoft لشركة الخصوصية بيان اجعر الموقع،

 المشابهة ىالأخر GLONASSو GPS نظامي اتيزوتعز - شبكة خدمة) - A-GPS (المساعد GPS نظام يجلب
.الحالي موقعك حساب على وتساعد يةالخلو الشبكة باستخدام الموقع معلومات

 عبر البيانات من ةصغير كمية نقل الصناعية الأقمار على تعتمد التي المواقع تحديد أنظمة بعض تتطلب قد
 تشغيل إيقاف يمكنك السفر، عند المثال سبيل على البيانات، تكاليف تجنب يدتر كنت إذا. الّالجو شبكة
.الهاتف إعدادات في المحمولة البيانات اتصال
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 الصناعي القمر اتإشار تكون عندما التحديد دقة تحسين على WiFi شبكة باستخدام المواقع تحديد يعمل
 يمنع ما مكان في كنت إذا. تفعةالمر البنايات بين أو المغلقة الأماكن في تكون عندما ًخاصة متاحة، غير

.الهاتف إعدادات في WiFi تشغيل إيقاف يمكنك ،WiFi استخدام

 في المثال، سبيل على. البلدان بعض في WiFi استخدام على القيود بعض هناك تكون قد: ملاحظة
 الأماكن في فقط تزهر ميجا ٥۳٥٠–  ٥١٥٠ بنطاق WiFi شبكة باستخدام لك سمحُي وبي،الأور الاتحاد

 ٥٫٢٥–  ٥٫١٥ بنطاق WiFi شبكة باستخدام لك سمحُي وكندا، يكيةالأمر المتحدة الولايات وفي المغلقة،
.المحلية بالسلطات اتصل المعلومات، من يدمز على للحصول. المغلقة الأماكن في فقط تزهر جيجا
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نتالإنتر
.منخفضة البيانات بتكاليف الاحتفاظ مع يبالو وتصفح لاسلكية اتصالات إنشاء كيفية على فتعر

نتالإنتر اتصالات تحديد
 فقد الاستخدام، حسب الدفع لقاعدة اًوفق التكاليف بدفع يطالبك بك الخاص الشبكة خدمة ودمز كان إذا

 استخدام يمكنك. البيانات نقل تكاليف لتقليل المحمولة والبيانات WiFi شبكة إعدادات تغيير إلى تحتاج
.المحلية الشبكة نطاق في التواجد أو التجوال عند مختلفة إعدادات

 ةخطور تقليل إلى التشفير استخدام يؤدي. WiFi اتصال أمان يادةلز التشفير باستخدام قم: هام
.بياناتك إلى ينالآخر وصول

 كان فإذا. المحمولة البيانات اتصال استخدام من عام بشكل تكلفة وأقل عأسر WiFi اتصال استخدام يعتبر
.WiFi اتصال الهاتف فسيستخدم ين،متوفر المحمولة والبيانات WiFi اتصالا

.Wi-Fi  فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. مشغل إلى Wi-Fi شبكة بتبديل قم. ٢
.استخدامه في غبتر الذي الاتصال اختر. ٣

المحمولة البيانات اتصال لاستخدام
 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. مشغل إلى البيانات اتصال بتبديل قم ثم ،SIMو الّالجو

التجوال أثناء المحمولة البيانات اتصال استخدام
 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.تجوال إلى البيانات تجوال اتخيار بتبديل قم ثم. SIMو الّالجو
 بشكل البيانات تكاليف تفاعار إلى ج،الخار في تواجدك أثناء ًخاصة التجوال، أثناء نتبالإنتر الاتصال يؤدي قد

.ملحوظ

 كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب بك، الخاصة البيانات استخدام لمتابعة: تلميح
.البيانات استخدام > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات

يببالو الكمبيوتر جهاز توصيل
 نقطة وضع إلى هاتفك يلبتحو قم .التنقل أثناء المحمول الكمبيوتر جهاز على نتالإنتر استخدام السهل من

 المحمول الكمبيوتر جهاز باستخدام نتالإنتر إلى للوصول المحمولة البيانات اتصال واستخدم ،WiFi اتصال
.آخر جهاز أو

 نقطة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.الّالجو اتصال
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. مشغل إلى الّالجو اتصال نقطة بتبديل قم. ٢
.Bluetooth أو Wi-Fi فوق انقر ال،ّالجو شبكة بيانات اتصال كةمشار يقةطر لتحديد. ٣
.الآخر الجهاز على الاتصال اختر. ٤

 للحصول. البيانات نقل تكاليف تضمين إلى يؤدي قد مما البيانات، خطة من البيانات الآخر الجهاز يستخدم
.الشبكة خدمة بموفر اتصل والتكاليف، التوفر مدى حول معلومات على

بكفاءة البيانات خطة استخدام
 لاستخدام فعالية أكثر طرق اكتشاف على هاتفك يساعدك البيانات، استخدام تكاليف بشأن اًقلق كنت إذا

.تام بشكل البيانات اتصال إيقاف اًأيض يمكنك كما. الاستخدام وتتبع المحمولة البيانات

 > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.البيانات استخدام

.يدهاتر التي القيم اختر ثم ،الحد تعيين فوق انقر. ٢

يبالو متصفح
 هاتفك في Microsoft Edge استخدام يمكنك. لديك المفضلة يبالو مواقع ةياروز الأخبار بمتابعة قم
 قد التي التهديدات من كتحذير على المساعدة للمتصفح يمكن كما. نتالإنتر على يبالو صفحات ضلعر
.بالحماية تضر

.Microsoft Edge  فوق انقر

.نتبالإنترً متصلا تكون أن يجب يب،الو لتصفح

يبالو تصفح

.الهاتف على نتالإنتر تصفح بسهولة يمكنك – كمبيوتر جهاز إلى تحتاج لن

 WiFi شبكة فاستخدم البيانات، لنقل ثابتة سومر بدفع يطالبك الشبكة خدمة موفر يكن لم إذا: تلميح
.البيانات نقل تكاليف لتوفير وذلك نت،بالإنتر للاتصال

.Microsoft Edge  فوق انقر. ١
.العنوان شرط فوق انقر. ٢
.يبو عنوان اكتب. ٣

 لوحة في اللاحقة مفتاح فوق الثبات مع انقر ،org." "مثل بسرعة يبو عنوان لاحقة لكتابة: تلميح
.يدهاتر التي اللاحقة فوق انقر ثم المفاتيح،

. فوق انقر. ٤
. فوق انقر ثم العنوان، يطشر في البحث كلمات إحدى اكتب نت،الإنتر على للبحث: تلميح
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التصغير أو التكبير
.للداخل أو جللخار احتهمابإز قم ثم الشاشة، على إصبعيك ضع

جديدة يبتبو علامة فتح

 المتصفح في جديدة يبتبو علامات فتح يمكنك واحد، ٍوقت في متعددة يبو مواقع ةيارز يدتر عندما
.بينها والتبديل

. >  > Microsoft Edge  فوق انقر

بخصوصية للتصفح يبتبو علامة فتح
.الجديدة InPrivate يبتبو علامة >  >  > Microsoft Edge  فوق انقر
 ملفات مثل التصفح، بيانات ينتخز من بك الخاص المتصفح منع على بخصوصية التصفح ةميز تعمل
.المؤقتة نتالإنتر وملفات اضالاستعر ومحفوظات تباطالار يفتعر

يبالتبو علامات بين التبديل
.يدهاتر التي يبالتبو علامة فوق انقر ثم ،  > Microsoft Edge  فوق انقر

يبتبو علامة إغلاق
.إغلاقها يدتر التي يبالتبو علامة في  فوق انقر ثم ، > Microsoft Edge  فوق انقر

 علامات جميع إغلاق يدتر كنت إذا ما اختر ثم ، فوق انقر يب،التبو علامات جميع لإغلاق: تلميح
.بخصوصية للتصفح فتحتها التي يبالتبو علامات أو يبالتبو
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يبو موقع اءةقر تسهيل

 الهاتف وضع في المتصفح استخدم. يبو موقع على الموجود الصغير النص اءةقر الصعب من يكون قد
 وتعيين اءةالقر ضعر شاشة إلى يبالو صفحات بعض بتبديل قم أو المكتب، سطح وضع في أو المحمول

.غبتكر حسب الخط حجم

 ،إعدادات >  > Microsoft Edge  فوق انقر يده،تر الذي الوضع باستخدام اًدائم ليقوم المتصفح لتعيين
.يبالو موقع تفضيل بـ الخاص الإعداد بتغيير قم ثم

اءةالقر ضعر شاشة إلى التبديل
 > إعدادات >  فوق انقر اءة،القر ضعر بشاشة الخاص الخط حجم لتعيين. العنوان يطشر في  فوق انقر
.اءةالقر ضعر يقةطر خط حجم

المفضلة إلى يبو موقع إضافة

 إليها الوصول يمكنك بحيث المفضلة، إلى بإضافتها فقم ا،ًدائم ذاتها يبالو مواقع ةياربز تقوم كنت إذا
.بسرعة

.Microsoft Edge  فوق انقر. ١
.يبو موقع إلى انتقل. ٢
.المفضلة إلى إضافة >  فوق انقر. ٣
.إضافة فوق انقر ثم يده،تر الذي الاسم يربتحر قم. ٤

يب،الو مواقع أحد تصفح أثناء. البدء شاشة إلى المفضلة يبالو مواقع إضافة اًأيض يمكنك: تلميح  
.البدء بشاشة الصفحة هذه تثبيت >  فوق انقر

 اءةالقر قائمة إلى بإضافته قم الآن؟ اًوقت تملك لا ولكن اءته،قر في غبتر يبو موقع وجدت هل: تلميح
 حساب إلى الدخول بتسجيل قمت إذا. إضافة > اءةالقر قائمة إلى إضافة >  فوق انقر. بك الخاصة

Microsoft، قائمة على العثور يمكنك بحيث حسابك، مع بك الخاصة اءةالقر قائمة امنةمز فستتم 
 اءة،القر قائمة في بحفظها قمت التي يبالو مواقع على للعثور. بك الخاصة ةالأجهز كل في اءةالقر
.اءةالقر قائمة  >  فوق انقر

مفضل يبو موقع إلى الانتقال
.القائمة من يبو موقع واختر ،المفضلات  >  > Microsoft Edge  فوق انقر

يبو صفحة كةمشار

 نشرها أو نصية، سالةر أو يدبر سالةر في أصدقائك إلى سالهاإر يمكنك ممتعة، يبو صفحة على العثور عند
 كةلمشار NFC تقنية فاستخدم منك، يبينقر أصدقاؤك كان إذا. بك الخاصة الاجتماعية الشبكات خدمة في

.اًمع الهاتفين بملامسة ببساطة الصفحة

.يبالو موقع إلى انتقل ثم ،Microsoft Edge  فوق انقر. ١
.يدهاتر التي كةالمشار يقةطر اختر ثم ،كةمشار >  فوق انقر. ٢
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NFC تقنية باستخدام يبو صفحة كةمشار
.بهاتفك صديقك هاتف بملامسة وقم ،)NFC (كةللمشار المس  > كةمشار >  فوق انقر التصفح، أثناء
 > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب ،)NFC (كةللمشار المس تشغيل من للتأكد

. مشغل إلى كةللمشار المس بتبديل قم ثم ،NFC > ةأجهز 

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في NFC تقنية دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures .تدعم التي الهواتف جميع مع ةالميز هذه تتوافق لا قد NFC.

 بالهاتف الخاص المستخدم دليل اجعر المعلومات، من يدمز على للحصول. NFC الآخر الهاتف يدعم أن يجب
.الآخر

المتصفح سجل مسح

.المؤقتة نتالإنتر وملفات المتصفح سجل مثل الخاصة، بياناتك حذف يمكنك التصفح، من الانتهاء عند

.مسحها يدتر التي البيانات واختر ،مسحه يدتر ما اختر > إعدادات >  > Microsoft Edge  فوق انقر
 حاولت أو وصلت إذا. مؤقتة بصفة البيانات لحفظ تستخدم مؤقتة ينتخز ةذاكر هي الوسيطة ةالذاكر

 كل بعد الوسيطة ةالذاكر بمسح فقم ور،مر كلمات تتطلب آمنة خدمة أو يةسر معلومات إلى الوصول
.استخدام

بك الخاص التصفح سجل في ديةالفر العناصر أحد حذف
 ثم حذفه، يدتر الذي العنصر فوق ارالاستمر مع وانقر ،المحفوظات  >  > Microsoft Edge  فوق انقر
.حذف فوق انقر

يبالو على البحث
 أو المفاتيح لوحة استخدام يمكنك حيث. Bing البحث كمحر خلال من الخارجي والعالم يبالو استكشف
.البحث كلمات لكتابة صوتك

. البحث مفتاح فوق انقر. ١
 من البحث كلمات إحدى اختيار يمكنك كما. الإدخال مفتاح فوق انقر ثم البحث، مربع في البحث كلمة اكتب. ٢

.المقترحة المطابقة الكلمات
.الشاشة أعلى في البحث نتائج فئات إحدى فوق انقر الصلة، ذات البحث نتائج ضلعر. ٣

نتالإنتر اتصالات إغلاق
 بذلك القيام يمكنكو.الخلفية في المفتوحة نتالإنتر اتصالات إغلاق يقطر عن يةالبطار طاقة بتوفير قم
.تطبيقات أية لإغلاق الحاجة دون

. فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. متوقف إلى Wi-Fi شبكة بتبديل قم. ٢
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-Wi شبكة تشغيل فوق انقر الإعداد، هذا ولتغيير.ًاتلقائي ىأخر ةمر بالتشغيل يقوم Wi-Fi شبكة: تلميح
Fi ىأخر ةمر.

المحمولة البيانات اتصال إغلاق
 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. متوقف إلى البيانات اتصال بتبديل قم ثم ،SIMو الّالجو

وإصلاحها نتالإنتر اتصال بمشكلات المتعلقة الأخطاء استكشاف
بك الخاص نتالإنتر اتصال يعمل لم إذا

 > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. الّالجو شبكة بيانات اتصال من تحقق•
 مشغل إلى البيانات اتصال تبديل من وتحقق ،SIMو الّالجو شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة 
.

 وتحقق ،Wi-Fi  فوق ارالاستمر مع انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. WiFi اتصال من تحقق•
.بالشبكة اتصالك ومن  مشغل إلى Wi-Fi شبكة تبديل من

 كل فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. يةالبطار طاقة توفير وضع تشغيل عدم من تحقق•
.يةالبطار طاقة توفير > النظام > الإعدادات

 فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. التجوال تفعيل من فتحقق البلاد، جخار اًمتواجد كنت إذا•
 تجوال اتخيار تبديل من تحقق ثم ،SIMو الّالجو شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل

 تفاعار إلى ج،الخار في تواجدك أثناء ًخاصة التجوال، أثناء نتبالإنتر الاتصال يؤدي قد. تجوال إلى البيانات
.ملحوظ بشكل البيانات تكاليف

 انقر. الجديدة الإعدادات تثبيت بإلغاء فقم نصية، سالةر من جديدة إعدادات بتثبيت قمت قد كنت إذا•
 ثم الجديدة، الإعدادات عنصر وفوق ،والألعاب & التطبيقات > الجهاز هذا > ينالتخز مساحة  فوق
.التثبيت الةإز فوق انقر
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فيهتر
.الألعاب وتشغيل المفضلة، الموسيقى إلى والاستماع الفيديو، مقاطع مشاهدة كيفية على فتعر

والاستماع المشاهدة
 أثناء ةالمنشور الوسائط ومواد الموسيقى إلى والاستماع الفيديو مقاطع لمشاهدة الهاتف استخدام يمكنك
.التنقل

الموسيقى تشغيل

.كنت أينما لديك المفضلة الموسيقى إلى استمع

.Groove موسیقی  فوق انقر. ١
.تشغيلها يدتر التي التشغيل قائمة أو عالنو أو الأغنية أو الألبوم أو الفنان فوق انقر. ٢

 ثم ، فوق انقر بسهولة، عنه تبحث ما على العثور يمكنك حتى بك الخاصة اتالمسار تيبلتر: تلميح
.تيبالتر يقةطر اختر

.المتجر من بك الخاصة التشغيل لقوائم الموسيقى شراء يمكنك: تلميح

استئنافه أو اًمؤقت التشغيل إيقاف
. أو  فوق انقر

. فوق انقر عشوائي، تيببتر الأغاني لتشغيل: تلميح

التشغيل إيقاف
. عالرجو مفتاح فوق انقر التطبيق، لإغلاق.  فوق انقر

الترجيع أو يعالسر التقديم
.اًيمين أو ًايسار يرالتمر مربع اسحب

 وسائط  فوق انقر التطبيقات، قائمة من بودكاست، وسائط إلى والاستماع اكللاشتر: تلميح
.والمناطق البلدان كافة في الخدمة هذه تتوفر لا قد. بودكاست

Groove Music Pass في اكالاشتر
.www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass الموقع إلى انتقل

 الهاتف مع امنتهومز وتشغيله الأغاني من محدود غير عدد يلتنز يمكنك ،Groove Music Pass باستخدام
 والاستماع ،Xbox بجهاز الخاصة التحكم وحدة أو الكمبيوتر أو الهاتف على الموسيقى وتدفيق بك، الخاص
.المخصصة اديوالر قنوات إلى
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تشغيل قائمة إنشاء

.اجيةالمز حالتك تلائم التي الموسيقى إلى الاستماع يمكنك بحيث تشغيل، قوائم في الأغاني بتنظيم قم

.التشغيل قوائم >  > Groove موسیقی  فوق انقر. ١
.التشغيل لقائمة اًاسم واكتب ،جديدة تشغيل قائمة  فوق انقر. ٢
 واختر ،إلى إضافة فوق انقر ثم الأغنية، فوق ارالاستمر مع انقر الجديدة، التشغيل لقائمة أغنية لإضافة. ٣

.التشغيل قائمة
.المتجر من بك الخاصة التشغيل لقوائم الموسيقى شراء يمكنك: تلميح

بودكاست وسائط أحد تشغيل

.هاتفك خلال من بها كواشتر لديك المفضلة بودكاست وسائط تابع

.بودكاست وسائط  فوق انقر. ١
.المجموعة إلى اسحب. ٢
.إليها الاستماع أو مشاهدتها يدتر التي بودكاست وسائط أحد فوق انقر ثم فيديو أو صوت فوق انقر. ٣

. فوق انقر بودكاست، وسائط أحد من معينة حلقة لاختيار: تلميح

بودكاست وسائط أحد في اكالاشتر
. فوق انقر ثم بها، اكبالاشتر غبتر التي البودكاست وسائط فوق انقر

.الاسم خلال من بودكاست وسائط أحد عن البحث اًأيض يمكنكو: تلميح

فيديو مقطع تشغيل

.كنت أينما الفيديو مقاطع شاهد – التنقل أثناء معك المفضلة الوسائط اصطحب

.الفيديو مقاطع >  > يونيةالتلفز امجوالبر الأفلام  فوق انقر. ١
.تشغيله يدتر الذي الفيديو مقطع فوق انقر. ٢

استئنافه أو اًمؤقت التشغيل إيقاف
. أو  فوق انقر

الترجيع أو يعالسر التقديم
.اًيمين أو ًايسار يرالتمر مربع اسحب

الشاشة ملء وضع في فيديو مقطع مشاهدة
 فسيتم الهاتف، شاشة حجم عن تختلف تفاعار إلى ضعر بنسبة الفيديو مقطع كان إذا.  فوق انقر

.الشاشة حجم ليلائم اقتصاصه

 ©2016 Microsoft Mobile ١١٠.محفوظة الحقوق جميع



التشغيل أثناء التنقل يطشر إخفاء
 . فوق انقر أكبر، بحجم الفيديو مقطع ضوعر فلإخفائه الهاتف، في التنقل يطشر إخفاء الممكن من كان إذا

 فةولمعر. الهواتف بعض في التنقل يطشر إخفاء دعم يتم لا . فوق انقر ى،أخر ةمر التنقل يطشر لإظهار
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى

الفيديو مقطع يرتدو
. فوق انقر

الأفلام من يدالمز مشاهدة
 الأفلام > المتجر  فوق انقر. هاتفك من مباشرة هااستئجار أو يونيةالتلفز امجوالبر الأفلام شراء اًأيض يمكنك
.مشاهدته يدتر ما إلى وانتقل ،يونيةالتلفز امجوالبر

.المحددة ضالعر مدة في المؤجر الفيديو مقطع مشاهدة يمكنك

الموسيقى نغمة ضبط

.بك الخاصة الاستماع تجربة لتحسين ىالأخر النطاقات ضبط أو الجهير يادةبز قم

.Bluetooth ملحقات استخدام أو FM اديور إلى الاستماع أثناء الموسيقى نغمة ضبط يمكن لا

.معادل > الإضافية التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
 الضبط إعدادات أحد تحديد اًأيض يمكنك. يناسبك لما اًوفق الشرائط بسحب قم الموسيقى، نغمة لضبط. ٢

.للمعادل المسبقة

WiFi عبر بك الخاصة الشاشة ضعر

 WiFi شبكة عبر متوافق شرائح ضعر جهاز أو شاشة أو يونتليفز جهاز على بك الخاصة الشاشة ضبعر قم
.أكبر شاشة على فيديو مقطع لمشاهدة

 إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. WiFi شبكة عبر الهواتف بعض في بك الخاصة الشاشة ضعر دعم يتم لا
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع

.Miracast تقنية الآخر الجهاز يدعم أن يجب

.اًمقيد النشر بحقوق المحمية المواد ضعر يكون قد

.ضالعر > النظام  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.استخدامه يدتر الذي الجهاز وفوق ،لاسلكي ضعر بجهاز الاتصال فوق انقر. ٢

.الآخر بالجهاز الخاص المستخدم دليل اجعر المعلومات، من يدمز على للحصول

ًالاسلكي الموسيقى إلى الاستماع

 إلى الحاجة دون عالية صوت بجودة الموسيقى إلى الاستماع يمكنك اللاسلكية، السماعات إحدى باستخدام
.كبلات أية
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.المنطقة باختلاف الملحقات توفر يختلف. منفصل بشكل اللاسلكية السماعات تباع

.NFC > ةأجهز  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.مشغل الوضع إلى كةللمشار المس بتبديل قم. ٢

.والمفاتيح الشاشة قفل إلغاء من تأكد ،NFC استخدام قبل

 .ًاتلقائي بهاتفك السماعة ستتصل. بهاتفك الخاصة NFC منطقة مع بالسماعة الخاصة NFC منطقة المس. ٣
/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. الهواتف بعض في NFC دعم يتم لا

mobile/support/wpfeatures.
 مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. Bluetooth باستخدام الاتصال اًأيض يمكنك: تلميح

.بالسماعة هاتفك انبإقر قم ثم ، مشغل إلى الحالة بتبديل قم ثم ، فوق ارالاستمر

FM اديور
.هاتفك على اديوالر إلى الاستماع كيفية على فتعر
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FM اديور إلى الاستماع

.التنقل أثناء لديك المفضلة FM اديور بمحطات استمتع

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في FM اديور دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures.

.كهوائي أسالر سماعة تعمل. بالجهاز متوافقة أسر سماعة توصيل يجب اديو،الر إلى للاستماع

.منفصل بشكل أسالر سماعة باعُت قد

.FM اديور  فوق انقر. ١
.التشغيل لبدء  فوق انقر. ٢

السابقة أو التالية المحطة إلى الانتقال
.ددالتر يطشر على اليمين أو اليسار إلى اسحب

الخارجية السماعة خلال من اديوالر إلى الاستماع
.بهاتفك متصلة أسالر سماعة تظل أن يجب .السماعة إلى الانتقال >  فوق انقر

FM اديور تطبيق إغلاق
.التطبيق لإغلاق  عالرجو مفتاح فوق وانقر. التشغيل لإيقاف  فوق انقر

اديور محطة حفظ

.بعد فيما بسهولة إليها الاستماع يمكنك بحيث لديك المفضلة اديوالر محطات بحفظ قم

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في FM اديور دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures.
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.FM اديور  فوق انقر. ١
. فوق انقر إليها، استمعت التي المحطة لحفظ. ٢

المحفوظة المحطات قائمة ضعر
. > FM اديور  فوق انقر

القائمة من محطة حذف
. > FM اديور  فوق انقر

الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين الفيديو ومقاطع الموسيقى امنةمز
 هاتفك، على إليها الوصول يدتر ولكنك الكمبيوتر، جهاز على نةخزُم فيديو مقاطع أو موسيقى لديك كانت إذا

.الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين الوسائط امنةلمز USB كبل فاستخدم

.USB كبل باستخدام متوافق كمبيوتر بجهاز الهاتف بتوصيل قم. ١
 الفيديو ومقاطع الأغاني بسحب قم ،Finder أو Windows Explorer مثل الكمبيوتر، جهاز ملفات مدير من. ٢

.الهاتف في وإسقاطها

 Windows أو Windows 8 أو Windows 7 هو بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل نظام كان إذا: تلميح
Windows 8 التشغيل نظاما يقوم. Windows Phone التطبيق استخدام اًأيض يمكنك ،8.1
 .بك الخاص الكمبيوتر بجهاز هاتفك بتوصيل تقوم عندما ًاتلقائي التطبيق بتثبيت Windows 8.1و

.support.microsoft.com الموقع إلى انتقل المعلومات، من يدمز على للحصول

 التطبيق استخدام يمكنك ،Mac التشغيل بنظام يعمل بك الخاص الكمبيوتر جهاز كان إذا: تلميح
Lumia Photo Transfer التشغيل لنظام Mac للحصول. بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور لنقل 

/www.microsoft.com/en-us/mobile/support الموقع إلى انتقل المعلومات، من يدمز على
product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

:التالي الجدول انظر معها، تعمل التي الكمبيوتر ةوأجهز التطبيقات حول معلومات على للحصول

 تطبيق
Windows 

Phone

 تطبيق
Windows 

Phone 
 ةبأجهز الخاص
المكتب سطح

 التطبيق
Lumia Photo 

Transfer 
 ةبأجهز الخاص

Mac )للصور 
 ومقاطع
)فقط الفيديو

Windows 
Explorer

Windows 10x

Windows 8 8.1وxxx
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 تطبيق
Windows 

Phone

 تطبيق
Windows 

Phone 
 بأجهزة الخاص
المكتب سطح

 التطبيق
Lumia Photo 

Transfer 
 بأجهزة الخاص

Mac )للصور 
 ومقاطع
)فقط الفيديو

Windows 
Explorer

Windows 8 RTxx

Windows 7xx

Windows Vista 
XP أو

x

Macx

الألعاب
.هاتفك على ولعبها الألعاب يلتنز خلال من استمتع

جديدة لعبة على الحصول

.هاتفك على وتثبيتها الجديدة الألعاب يللتنز المتجر إلى انتقل
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.الألعاب >  > المتجر  فوق انقر. ١
.يدهاتر التي اللعبة فوق انقر ثم الاختيار، مجموعة تصفح. ٢
 مجانية تجربة فوق فانقر مجانية، تجربة توفر اللعبة كانت إذا أما السعر، فوق فانقر ة،مسعر اللعبة كانت إذا. ٣

.اًمجان فوق فانقر ا،ًمجاني العنصر كان إذا. محددة ةلفتر اًمجان العنصر لتجربة
 مع وانقر التطبيقات، قائمة إلى للوصول البدء شاشة في اليسار إلى اسحب لعبة، تثبيت لإلغاء: تلميح

.التثبيت الةإز فوق انقر ثم اللعبة، فوق ارالاستمر

.بك الخاص الشبكة خدمة ودومز إقامتك محل البلد باختلاف الدفع طرق توافر مدى يختلف

يلهتنز لأطفالك يمكن ما تحديد
 موقع استخدام يمكنك ،Windows 10 Mobile أو Windows Phone 8.1 بنظام يعمل طفلك هاتف كان إذا
 انتقل ،"عائلتي "حساب لإعداد. بها الخاصة والإعدادات والتطبيقات الألعاب يلاتتنز ةلإدار" عائلتي "يبالو
 أضف ثم ،Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل وقم ،account.microsoft.com/family الموقع إلى

 طفلك يقبل عندما. به الخاص يدالبر عنوان إلى دعوة سالإر خلال من" عائلتي "حساب إلى طفلك حساب
.طفلك بحساب الخاصة الإعدادات تغيير يمكنك الدعوة،

 ةإدار الوالدين لكلا يمكن. My Family يبالو موقع على My Family حساب إلى آخر والد إضافة يمكنك
.البعض ببعضهم الخاصة الإعدادات تغيير يمكنهما لا بينما بالطفل، الخاصة الإعدادات

 والألعاب التطبيقات تحديد إلى بالإضافة عليها، الاطلاع لطفلك يمكن التي الألعاب تقييمات تحديد يمكنك
 الإعدادات بتغيير قم ثم بك، الخاص" عائلتي "حساب إلى الدخول بتسجيل قم. يلهاتنز لطفلك يمكن التي

.ألعاب أو تطبيقات أية يلتنز من طفلك منع اًأيض يمكنك كما. بطفلك الخاصة

 لتثبت صالحة ائتمان بطاقة معلومات إضافة إلى تحتاج فقد أقل، أو اًعام ١٢ العمر من يبلغ طفلك كان إذا
 بطاقة قمر حفظ يتم لا كما بك، الخاصة الائتمان بطاقة من سومر أية تحصيل يتم ولا. بالغ شخص أنك

.المنطقة أو البلد باختلاف البالغين للأشخاص القانونية الأعمار تختلف. الائتمان

 إلى انتقل ،My Family حساب إعدادات حول المعلومات من يدمز على للحصول
account.microsoft.com/family.

 الخدمة، توفر ومدى ةالميز حول المعلومات من يدمز على للحصول. اللغات بجميع ةالميز هذه تتوفر لا
 التي بالهواتف الخاصة شاداتالإر إلى تصل حتى ضاستعر ثم ،support.microsoft.com الموقع إلى انتقل
.Windows التشغيل بنظام تعمل

.طفلك عمر على والألعاب التطبيقات توفر يعتمد قد

 بنظام تعمل التي الهواتف بها يتوفر التي المناطق أو الدول بعض في الأطفال حسابات Xbox يدعم لا
.Windows التشغيل

لعبة تشغيل

يدتر أو التحدي، من قدر في غبتر كنت ًسواء. الألعاب لتشغيل ًامثالي بك الخاص Windows هاتف يعتبر  
 تقدمها التي الألعاب خدمة وهي-  Xbox خلال فمن .ستخوضها التي ةالمغامر اختر - فحسب الاسترخاء
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Microsoft  -خدمة لك تتيح كما. الألعاب في حققتها التي اتوالإنجاز بالنقاط اطلاع على تبقى أن يمكنك 
Xbox فعلية اجتماعية ًتجربة الهاتف على اللعب من يجعل مما أصدقائك، تحديثات متابعة.

.اللعبة فوق وانقر التطبيقات، قائمة إلى ًايسار اسحب البدء، شاشة في

الألعاب من يدمز على الحصول
.الألعاب >  > المتجر  فوق انقر

اللعبة تشغيل استئناف
 فوق فانقر ا،ًمتوفر يكن لم وإذا. ذاتها اللعبة في للاستئناف اًرز هناك يكون قد الألعاب، إحدى إلى العودة عند

.الشاشة

Xbox التطبيق مع الاجتماعي التواصل في كن
.Xbox  فوق انقر
 على فالتعر اًأيض يمكنك كما. أصدقائك مع الألعاب في تجاربك كةمشار يمكنك ،Xbox التطبيق في

 .النشاط موجز في بهم الخاصة اتوالإنجاز والأخبار النشر عمليات ومشاهدة بتشغيلها، يقومون التي الألعاب
.التطبيق في واحد إنشاء يمكنك الآن، حتى Xbox حساب لديك يكن لم وإذا

.المتجر من يلهتنز يمكنك هاتفك، على متوفر غير Xbox التطبيق كان إذا: تلميح

بك الخاص الهاتف باستخدام Xbox One جهاز في التحكم

 التطبيق باستخدام هاتفك خلال من بك الخاص Xbox One بجهاز الخاصة التحكم وحدة في بالتحكم قم
Xbox SmartGlass.

.www.microsoft.com من يلهتنز يمكنك هاتف، على متوفر غير Xbox SmartGlass التطبيق كان إذا

 ووحدة الهاتف من كلا على ذاته Xbox Live حساب أو Microsoft حساب باستخدام الدخول تسجيل من تأكد
 البيانات اتصال أو WiFi شبكة اتصال باستخدام المتوافق Xbox One بجهاز الاتصال يمكنك .التحكم

.المحمولة

بك الخاصة Xbox One تحكم بوحدة الاتصال

.Xbox SmartGlass  فوق انقر. ١
.بها الاتصال يدتر التي التحكم وحدة حدد ثم ، فوق انقر. ٢

 الخاص IP عنوان بكتابة فقم القائمة، في بك الخاصة التحكم وحدة على العثور تستطع لم إذا: تلميح
 من تأكد ،Xbox بجهاز الخاصة التحكم وحدة إعدادات في. Connect فوق انقر ثم التحكم، بوحدة
.SmartGlass جهاز بأي بالاتصال بك الخاصة التحكم لوحدة السماح

 كوحدة الهاتف استخدام يمكنك وبذلك ،Cable/TV فوق فانقر التلفاز، مشاهدة في غبتر إذا: تلميح
.عدُب عن تحكم

لعبة تشغيل
.تحكم كوحدة الهاتف واستخدم ،Play on Xbox Oneو اللعبة فوق انقر ثم ،Xbox SmartGlass  فوق انقر
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Xbox One SmartGlass التطبيق إعدادات تغيير
 والعثور بك، الخاص يفالتعر ملف ضعر المثال، سبيل على يمكنك،.  > Xbox SmartGlass  فوق انقر
 في أصدقائك من دةالوار سائلالر ضوعر بك، الخاصة الألعاب اتإنجاز ملخص ومشاهدة أصدقائك، على
.اللعب

والتطبيقات الألعاب عن البحث
. > Xbox SmartGlass  فوق انقر

والخدمات الحياة نمط تطبيقات
.هاتفك خلال من يعةسر لمحة في العالم في يحدث بما إطلاع على كن

المالية اقالأور سوق اقبةمر

.المال التطبيق باستخدام المالية اقالأور سوق في يحدث ما على فتعر

.المال  فوق انقر. ١
.الأسواق >  فوق انقر المالية، اقالأور لتداول الحالية الأسعار فةلمعر. ٢

لديك المفضلة المالية اقالأور تابع
.متابعته يدتر عما ابحث ثم ، > المشاهدة قائمة  >  فوق انقر

المختلفة العملات بين الصرف سعر من التحقق
.يلهاتحو يدتر التي العملة اختر ثم ، >  فوق انقر

 محتوى بها يتوفر لا قد أو المناطق، أو البلدان بعض في متاحة غير والخدمات التطبيقات بعض تكون قد
.بك الخاصة باللغة

بالأخبار دائم اطلاع على كن

.المفضلة كمصادر خلال من الأخبار أحدث من تحقق

.الأخبار  فوق انقر. ١
 انقر ثم الفئات، إحدى واختر ،اهتمامات  >  فوق انقر اهتمامك، تثير التي الموضوعات أحد لإضافة. ٢

.إضافته يدتر الذي عالموضو على الموجود  مزالر فوق
. فوق انقر ع،موضو عن للبحث: تلميح

.بي الخاصة الأخبار ضعر شاشة في ةالمختار الموضوعات حول مقالات اءةقر الآن يمكنك

 > اهتمامات  >  فوق انقر القائمة؟ أعلى في الموضوعات أهم ضعر يدتر هل: تلميح
 إلى اسحبه ثم نقله، يدتر الذي عالموضو على الموجود  فوق ارالاستمر مع انقر ثم ،اهتماماتي

.جديد مكان
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 محتوى بها يتوفر لا قد أو المناطق، أو البلدان بعض في متاحة غير والخدمات التطبيقات بعض تكون قد
.بك الخاصة باللغة

يةالجو النشرات أحدث من التحقق

 النشرات أو الحالية الطقس أحوال من تحقق ا،ًمشمس أو ًاممطر الجو كان إذا ما فةمعر إلى تحتاج عندما
.القادمة بالأيام الخاصة

.الطقس  فوق انقر. ١
.لأعلى اسحب التفاصيل، من يدمز على للحصول. ٢

 مربع على لليسار اسحب المقبلة، أيام العشرة في الحالي بموقعك الخاص الطقس فةلمعر: تلميح
.يخالتار يرتمر

.لأعلى اسحب ثم يخ،التار فوق انقر آخر، يختار حول التفاصيل من يدالمز فةلمعر: تلميح

 فوق انقر. المفضلة في الهامة المواقع بحفظ قم ى،الأخر الأماكن في اًيعسر الطقس فةلمعر: تلميح
.اًموقع أضف ثم ، > الأماكن > 

الطقس يطةخر باستخدام الطقس من التحقق
 والسحب، الصناعي والقمر الأمطار وهطول ةارالحر لدرجات كةمتحر ائطخر باستخدام الطقس من للتحقق
. >  فوق انقر

 محتوى بها يتوفر لا قد أو المناطق، أو البلدان بعض في متاحة غير والخدمات التطبيقات بعض تكون قد
.بك الخاصة باللغة

لديك المفضلة ياضاتالر تابع

.التنقل أثناء ونتائجها ياضةالر أخبار أحدث بمتابعة قم

.ياضةالر  فوق انقر. ١
.الفئات إحدى فوق انقر ثم ، فوق انقر. ٢
.ياضاتالر من يدمز >  فوق انقر ى،أخر فئات على للعثور. ٣

 >  فوق انقر. المفضلة إلى بإضافته قم بسهولة، لديك المفضل يقالفر أو ياضةالر لمتابعة: تلميح
.يقالفر أو ياضةالر عن ابحث ثم ، > المفضلة 

 محتوى بها يتوفر لا قد أو المناطق، أو البلدان بعض في متاحة غير والخدمات التطبيقات بعض تكون قد
.بك الخاصة باللغة

اليومي نشاطك تتبع

تهاياربز تقوم التي كالأماكن اليومية، نشاطاتك جميع لتتبع بهاتفك الخاص كةالحر بيانات مستشعر استخدم  
.اليوم خلال خطواتك عدد أو
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 باللياقة خاص آخر تطبيق يلبتنز قم أو Microsoft Health التطبيق استخدم اليومي، نشاطك اقبةلمر
 في كةالحر بيانات دعم يتم لا .بهاتفك الخاصة كةالحر تتبع بيانات باستخدام له واسمح ،المتجر من البدنية
/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع

wpfeatures.

 عداد وبيانات الموقع بيانات إلى بالوصول - البدنية باللياقة الخاصة التطبيقات مثل - لتطبيقات للسماح. ١
 التطبيقات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب بك، الخاصة عالتسار

.Lumia كةحر بيانات > الإضافية
. تشغيل الوضع إلى تهايارز تمت التي الأماكن بتبديل قم. ٢

.فيها تسير التي والطرق هاورتز التي الأماكن حول بيانات بجمع الآن هاتفك يقوم

 محتوى بها يتوفر لا قد أو المناطق، أو البلدان بعض في متاحة غير والخدمات التطبيقات بعض تكون قد
.بك الخاصة باللغة
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المكتب
 تطبيقات استخدام كيفية على ّفتعر. السفر أثناء بك الخاصة المستندات متابعة في ارالاستمر يمكنك
Office.

Word مع التعامل
.Word نامجبر باستخدام التنقل أثناء بك الخاصة المستندات بتنسيق قم

.الملفات يرلتحر Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

موجود مستند يرتحر

.Word  فوق انقر. ١
.هيرتحر يدتر الذي Word ملف إلى تصل حتى ضواستعراضاستعر  فوق انقر. ٢
.للداخل أو جللخار إصبعيك احةبإز قم التصغير، أو للتكبير. ٣
. فوق انقر الشاشة، ملء ضالعر إلى للعودة.  فوق انقر المستند، في الصفحات فواصل ضلعر. ٤

 على ملفاتك على العثور يمكنك. بذلك تقوم أن عليك ليس لذا ا،ًتلقائي ملفاتك بحفظ Word نامجبر يقوم
OneDrive.

 انقر ثم للملف، اًموقع واختر ،حفظ >  فوق فانقر هاتفك، على المستند حفظ يدتر كنت وإذا: تلميح
. فوق انقر ثم للملف، اًاسم واكتب ، فوق

جديد مستند إنشاء
.جديد  > Word  فوق انقر

مستند في نص عن البحث
 النتيجة إلى للانتقال. البحث كلمة اكتب ثم الشاشة، أعلى في  فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

 فوق انقر المتقدم، البحث اتخيار إلى للوصول.  أو  فوق انقر المستند، في السابقة أو التالية المطابقة
.
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المستند في آخر عنصر أو ةصور أو جدول اجإدر
 ثم ،Insert >  >  فوق وانقر فيه، العنصر إضافة يدتر الذي المكان فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما
.يدهتر الذي الخيار فوق انقر

التنسيق أو الخط تغيير
.يدهتر الذي الخيار فوق انقر ثم ،ئيسيةالر الصفحة >  >  فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

Excel مع التعامل
 جداول تعديل يمكنك ،Excel نامجبر فباستخدام. قامالأر أحدث من للتحقق للمكتب الذهاب إلى تحتاج تعد لم

.SharePoint موقع على عملك كةومشار جديدة ىأخر وإنشاء البيانات

.الملفات يرلتحر Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

موجود Excel مستند يرتحر

.Excel  فوق انقر. ١
.هيرتحر يدتر الذي Excel ملف إلى تصل حتى ضواستعر ،اضاستعر  فوق انقر. ٢
.الأسفل في قةالور اسم فوق انقر ى،أخر قةور يبتبو علامة إلى للانتقال. ٣
. فوق انقر جديدة، قةور لإضافة. ٤

.قةالور اسم فوق انقر لونها، أو الجديدة قةالور اسم لتغيير: تلميح

 على ملفاتك على العثور يمكنك. بذلك تقوم أن عليك ليس لذا ا،ًتلقائي ملفاتك بحفظ Excel نامجبر يقوم
OneDrive.

 انقر ثم للملف، اًموقع واخترحفظ >  فوق فانقر هاتفك، على المصنف حفظ يدتر كنت وإذا: تلميح
. فوق انقر ثم للملف، اًاسم واكتب فوق

جديد مصنف إنشاء
.جديد  > Excel  فوق انقر

عمود أو صف إضافة
.Insert فوق انقر ثم العمود، أو الصف مقدمة فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

 الموقع إلى واسحبه العمود، أو الصف أسر فوق ارالاستمر مع انقر عمود، أو صف لنقل: تلميح
 فوق انقر. إخفاءها أو حذفها، أو مسحها، أو نسخها، أو والأعمدة، الصفوف قص اًأيض يمكنك. الجديد

.يدهتر الذي الخيار فوق انقر ثم أس،الر

خلية إلى تعليق إضافة
.تم فوق انقر ثم التعليق، واكتب ،تعليق  > اجعةمر >  >  فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

.التعليقات إظهار  فوق انقر قة،الور في التعليقات جميع ضلعر: تلميح
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للخلايا شيحتر اءإجر
.يدهاتر التي اتالخيار فوق انقر ثم ، > ئيسيةالر الصفحة >  >  فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

وحدودها الخلية محتوى تنسيق
.يدهتر الذي الخيار فوق انقر ثم ،ئيسيةالر الصفحة >  >  فوق وانقر الخلية، فوق انقر

PowerPoint مع التعامل
.PowerPoint باستخدام اجتماعك إلى يقالطر في بك الخاص التقديمي ضللعر ةالأخير اللمسات أضف

.الملفات يرلتحر Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

موجود تقديمي ضعر يرتحر

.PowerPoint  فوق انقر. ١
.هيرتحر يدتر الذي PowerPoint ملف إلى تصل حتى ضواستعر ،اضاستعر  فوق انقر. ٢
.اليمين أو اليسار إلى اسحب الشرائح، اضلاستعر. ٣

.يحةالشر لهذه ةالمصغر ةالصور فوق انقر معينة، يحةشر على للعثور: تلميح

. فوق انقر يحة،شر لإضافة. ٤
.للداخل أو جللخار إصبعيك احةبإز قم التصغير، أو للتكبير: تلميح

 ملفاتك على العثور يمكنك. بذلك تقوم أن عليك ليس لذا ا،ًتلقائي ملفاتك بحفظ PowerPoint نامجبر يقوم
.OneDrive على

 انقر ثم للملف، اًموقع واختر ،حفظ >  فوق فانقر هاتفك، على المستند حفظ يدتر كنت وإذا: تلميح
. فوق انقر ثم للملف، اًاسم واكتب ، فوق

جديد تقديمي ضعر إنشاء
.جديد  > PowerPoint  فوق انقر

نقطي تعداد إضافة أو الخط تغيير
.يدهتر الذي الخيار فوق انقر ثم ،ئيسيةالر الصفحة >  >  فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

آخر عنصر أو ةصور أو جدول اجإدر
.يدهتر الذي الخيار فوق انقر ثم ،Insert >  >  فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

للخلفية لون اختيار
.للخلفية اًلون اختر ثمتصميم >  >  فوق انقر ا،ًمفتوح الملف يكون بينما

الشرائح تيبتر
.الجديد المكان إلى واسحبها نقلها، يدتر التي يحةللشر ةالمصغر ةالصور فوق ارالاستمر مع انقر

 فوق انقر إخفائها، أو حذفها أو هاارتكر أو لصقها أو نسخها أو عليها تعمل التي يحةالشر لقص: تلميح
.به القيام يدتر ما اختر ثم المحددة، ةالمصغر ةالصور
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يحةشر إلى ملاحظات إضافة
. فوق انقر

شرائح ضكعر التقديمي ضالعر ضعر
 >  فوق انقر الشرائح، ضعر اتخيار من يدللمز. اًمفتوح الملف يكون بينما  فوق انقر شرائح، ضعر لبدء
. فوق انقر ثم الشاشة، أعلى انقر الشرائح، ضعر لإيقاف. الشرائح ضعر > 

يكتحر عندها يمكنكو. يحةالشر فوق ارالاستمر مع انقر يحة،الشر من معينة اءأجز إلى ةللإشار: تلميح  
.يحةالشر على اءالحمر النقطة

OneNote في ملاحظة كتابة
 وبهذه. OneDrive باستخدام ينهابتدو قم ذلك، منً بدلا. الورق على الموجودة الملاحظات فقدان السهل من
هايروتحر ضهاوعر OneDrive مع الملاحظات امنةمز اًأيض يمكنك. اًدائم معك ملاحظاتك ستظل يقة،الطر  

.نتالإنتر عبر يبو متصفح في أو الكمبيوتر جهاز على أو هاتفك على OneNote باستخدام

.OneNote لاستخدام Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

. > OneNote  فوق انقر. ١
.ملاحظة اكتب. ٢

 بإعلامك الهاتف يقوم عندما. المفاتيح لوحة أعلى  فوق انقر بصوتك، الملاحظة لكتابة: تلميح
.ملاحظتك قل لك، باستماعه

 في الموجودة موزالر فوق انقر نقطي، تعداد إضافة أو الخط تغيير المثال سبيل على النص، لتنسيق. ٣
.المفاتيح لوحة أعلى الأدوات يطشر

 قم ثم ابط،الر على يظهر أن في غبتر الذي النص واكتب ، >  فوق انقر ابط،ر ولإضافة: تلميح
.يبالو عنوان بإضافة

الملاحظة إلى فقمر إضافة
.الملف إلى تصل حتى ضاستعر ثم ، فوق انقر فق،مر لإضافة

OneDrive خلال من Office ملفات إلى الوصول
 متابعة يمكنك لذا ، OneDrive السحابية ينالتخز خدمة في عليها تعمل التي Office ملفات كل ينتخز يتم

 التطبيق من Office مستند أي فتح يمكنك. بك الخاص Microsoft بحساب متصل جهاز أي من عليها العمل
OneDrive.

.OneDrive لاستخدام Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

.يدهتر الذي المستند فوق انقر ثم ،المستندات > OneDrive  فوق انقر
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Continuum مع كمبيوتر كجهاز هاتفك استخدم
 على الألعاب سةوممار العمل فيمكنك. كمبيوتر لجهاز مماثلة إمكانيات هاتفك لمنح Continuum استخدم
.الهاتف على بأشياء القيام إمكانية اراستمر مع ة،كبير شاشة

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في Continuum التطبيق دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.منفصلة باعُت والتي Microsoft Display Dock إلى تحتاج ،Continuum باستخدام ةأجهز لتوصيل

 هذه خلال من. ماوس أو مفاتيح لوحة أو يبةقر بشاشة الهاتف توصيل يمكنك ،Continuum باستخدام
:المثال سبيل على يمكنك، الكمبيوتر، بجهاز الشبيهة كيبةالتر

أكثر ملائم بشكل نتالإنتر وتصفح Office تطبيقات استخدام•
ةالكبير الشاشة على الأفلام ومشاهدة الهاتف ألعاب تشغيل•
واحد وقت في الثانية والشاشة الهاتف على مختلفة تطبيقات تشغيل•

 من والماوس المفاتيح لوحة توصيل اًأيض يمكن. Display Dock فاستخدم خارجية، بشاشة التوصيل دتأر إذا
.Bluetooth تقنية عبر أو Display Dock خلال

.شاداتالإر اتبع ثم ،Continuum  فوق انقر الاتصال، لإعداد

Continuum باستخدام ةالأجهز توصيل
.كمبيوتر كجهاز لاستخدامه وماوس، مفاتيح ولوحة بشاشة هاتفك بتوصيل قم
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 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في Continuum التطبيق دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.منفصلة باعُت والتي Microsoft Display Dock إلى تحتاج ،Continuum باستخدام ةأجهز لتوصيل

.للطاقة بمصدر بك الخاصة Display Dock وحدة بتوصيل قم. ١
.Display Port أو HDMI كبل باستخدام Display Dock بوحدة يونالتلفز جهاز أو الشاشة بتوصيل قم. ٢
.Display Dock وحدة مقدمة في الموجود التوصيل بمنفذ الهاتف بتوصيل قم. ٣

.الأبيض باللون ضوئي مؤشر ضيءُي عندها

 التي الجهة بشأن للقلق داعي فلا بالتبادل، استخدامهما يمكن USB-C كبل فيطر كلا: تلميح
.تستخدمها

.شاداتالإر اتبع ثم يدها،تر التي التوصيل يقةطر واختر ،Continuum  فوق انقر. ٤

.الخارجية الشاشة على المكتب سطح ضعر شاشة ستظهر

 أو ًالاسلكي مفاتيح ولوحة ماوس توصيل يمكنك منفصل، بشكل الشاشتين كلتا في وللتحكم: تلميح
.Display Dock وحدة باستخدام

Continuum باستخدام العمل
 في تطبيقين تشغيل فيمكنك. كمبيوتر كجهاز هاتفك واستخدام ثانية شاشة بتشغيل Continuum لك يسمح
.الخارجية الشاشة في المكتب سطح ضعر شاشة في الآخر و هاتفك، شاشة على واحد ذاته، الوقت

 تطبيق يحول. شاداتالإر اتبع ثم ،Continuum  فوق انقر تلفاز، أو ضعر بشاشة هاتفك لتوصيل
Continuum أو لفتحها الأشياء فوق انقر. الخارجية الشاشة في للتحكم لمسية لوحة إلى هاتفك شاشة 

.للانتقال بإصبعيك واسحب ها،اختيار

 الشاشة في نصية سالةر وكتابة الأشياء فوق النقر من ستتمكن مفاتيح، ولوحة ماوس بتوصيل قمت إذا
.هاتفك شاشة على النقر من ًبدلا الخارجية

.Microsoft Display Dock بـ الاتصال أثناء هاتفك شحن يتم

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في Continuum التطبيق دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

الخارجية الشاشة في تطبيق فتح

.الخارجية الشاشة في المكتب سطح ضعر شاشة في  فوق انقر. ١
 مما. نشطة غير التطبيقات بعض تظهر قد لكن. هاتفك في البدء شاشة مع المفتوحة البدء قائمة تتطابق
.Continuum في المكتب سطح ضعر شاشة في تشغيلها يمكن لا أنه يعني

.التطبيقات قائمة في أو البدء شاشة في تطبيق أي فوق انقر. ٢
.الخارجية الشاشة في الأعلى والدقة كبرالأ للحجم التطبيق تحسين تم
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يقةبطر هاتفك استخدام دتأر إذا. Continuum تطبيق تستخدم طالما الخارجية الشاشة في هاتفك يتحكم  
 اًمفتوح المكتب سطح ضعر شاشة في حمفتو تطبيق أي سيظل. ىأخر ضعر شاشة أي إلى انتقل طبيعية،

.هو كما

 أعلى في الحالة يطشر فوق انقر اتصاله، أثناء يعسر بشكل Continuum تطبيق لفتح: تلميح
.الشاشة

منفصل بشكل ضالعر شاشتي في تحكم
.Bluetooth تقنية عبر ًالاسلكي أو Display Dock باستخدام المفاتيح ولوحة الماوس بتوصيل قم

 المفاتيح ولوحة الماوس باستخدام الخارجية الشاشة في المكتب سطح ضعر شاشة في التحكم الآن يمكنك
 تفقد أثناء أكبر شاشة على Word مستند كتابة يمكنك المثال، سبيل فعلى. هاتفك على آخر بشيء تقوم بينما
.هاتفك على سائلالر

الحاسبة استخدام
.وحدات محول إلى بالإضافة هاتفك على حاسبة فلديك – الجيب لحاسبة اًوداع

.حاسبة  فوق انقر

الحاسبات أنواع بين التبديل
.الحاسبة عنو فوق انقر ثم ، > حاسبة  فوق انقر

المحول استخدام
.المحول عنو فوق انقر ثم ، > حاسبة  فوق انقر
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والاتصال الهاتف ةإدار
 نسخ وإنشاء الملفات ونقل والشبكات بالملحقات الاتصال كيفية على فتعر. ياتهومحتو بهاتفك اعتن

.محدثة امجبالبر والاحتفاظ الهاتف وقفل احتياطية

الهاتف امجبر تحديث
 للهاتف حسنةُوم جديدة اتميز على للحصول ًالاسلكي وتطبيقاته الهاتف امجبر بتحديث قم - الإيقاع لمواكبة
.بك الخاص الهاتف أداء بتحسين اًأيض امجالبر تحديث يقوم قد. بك الخاص

.كاف نحو على مشحونة الجهاز يةبطار أن من تأكد أو الشحن جهاز بتوصيل قم التحديث، بدء قبل

 حتى ئطوار مكالمات لعمل حتى الجهاز استخدام يمكنك فلا نامج،بر تحديث بتثبيت قمت إذا: تحذير
.الجهاز تشغيل وإعادة التثبيت انتهاء يتم

 البيانات اتصال إعدادات كانت متى ة،المتوفر التحديثات يلبتنز ًاتلقائي الهاتف يقوم اضيالافتر الوضع في
 على تظهر التي شاداتالإر فقط اتبع متوفر، ما اًتحديث بأن كبإشعار الهاتف يقوم وعندما. بذلك تسمح
 ىالأخر والملفات والصور التطبيقات نقل إلى فستحتاج هاتفك على كافية مساحة هناك يكن لم إذا .الهاتف
 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا .ةالذاكر بطاقة إلى

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 > الجهاز هذا > ينالتخز مساحة  فوق انقر ة،الذاكر بطاقة إلى بك الخاصة التطبيقات لنقل: تلميح

.نقل فوق انقر ثم نقله، يدتر الذي التطبيق فوق وانقر ،والألعاب & التطبيقات

 تكون عندما ًاتلقائي ىالأخر والمكونات التطبيقات بتحديث الهاتف يقوم اضي،الافتر الوضع في: تلميح
 .WiFi بشبكة ًمتصلا

 دليل على للحصول الدعم صفحات أو Lumia تلميحات+مساعدة التطبيق من تحقق التحديث، بعد
.الجديد المستخدم
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الآمن VPN اتصال استخدام
 أو انتالإنتر شبكة مثل شركتك، مصادر إلى للوصول) VPN (الخاصة اضيةالافتر الشبكة اتصال إلى تحتاج قد
.شخصية اضلأغر VPN خدمة تستخدم قد أو الشركة يدبر

 المتجر ةياربز قم أو VPN تهيئة حول التفاصيل على للحصول لشركتك المعلومات تكنولوجيا بمسئول اتصل
 على للحصول بالخدمة الخاص يبالو موقع من بالتحقق وقم ،VPN بخدمة الخاص التطبيق يللتنز

.إضافية معلومات

.VPN > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.VPN اتصال إضافة  فوق انقر ،VPN يفتعر ملف لإضافة. ٢
 أو للشركة المعلومات تكنولوجيا مسئول قبل من عليه منصوص هو كما يفالتعر ملف معلومات اكتب. ٣

.VPN خدمة

.ذلك الأمر يتطلب عندما VPN بـ بالاتصال ًاتلقائي هاتفك يقوم

VPN يفتعر ملف يرتحر
.مطلوب هو كما المعلومات بتغيير قم ثم ،يرتحر > الخصائص وفوق يف،التعر ملف فوق انقر

VPN يفتعر ملف حذف
.الةإز وفوق يف،التعر ملف فوق انقر

WiFi
.WiFi اتصال استخدام حول يدالمز اكتشف

Wi-Fi بشبكة الاتصال

 الاتصال يمكنك ج،بالخار تكون فعندما. نتالإنتر إلى للوصول سهلة يقةطر WiFi بشبكة الاتصال يعد
.نتالإنتر مقاهي أو المكتبات مثل العامة الأماكن في Wi-Fi بشبكات

 أعلى ةوجيز ةلفتر الإشعار يظهر. بها كوإشعار المتاحة الاتصالات عن بالبحث يدور بشكل هاتفك يقوم
.الإشعار اختر ،WiFi اتصالات ةلإدار. الشاشة

..Wi-Fi  فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. مشغل إلى Wi-Fi شبكة بتبديل قم. ٢
.استخدامه في غبتر الذي الاتصال اختر. ٣

.الشاشة أعلى الموجود الحالة يطشر على  ضعر يتم عندما اًنشط WiFi اتصال يكون

 المثال، سبيل على متاحة، غير الصناعي القمر اتإشار تكون عندما المواقع تحديد يدتر كنت إذا: تلميح
.التحديد دقة لتحسين WiFi شبكة بتشغيل فقم تفعة،مر ٍمبان بين أو مغلقة أماكن في تكون عندما
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 في المثال، سبيل على. البلدان بعض في WiFi استخدام على القيود بعض هناك تكون قد: ملاحظة
 الأماكن في فقط تزهر ميجا ٥۳٥٠–  ٥١٥٠ بنطاق WiFi شبكة باستخدام لك سمحُي وبي،الأور الاتحاد

 ٥٫٢٥–  ٥٫١٥ بنطاق WiFi شبكة باستخدام لك سمحُي وكندا، يكيةالأمر المتحدة الولايات وفي المغلقة،
.المحلية بالسلطات اتصل المعلومات، من يدمز على للحصول. المغلقة الأماكن في فقط تزهر جيجا

الاتصال إغلاق
. متوقف إلى Wi-Fi شبكة بتبديل قم ثم ، فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب

 التلقائي، الاتصال إعادة وقت لتغيير. ًاتلقائي WiFi بشبكة الاتصال بإعادة يقوم أن لهاتفك يمكن: تلميح
.ىأخر ةمر Wi-Fi شبكة تشغيل بـ الخاص الإعداد بتغيير قم ا،ًييدو WiFi شبكة تشغيل لإعادة أو

WiFi استشعار باستخدام الاتصال

.Wi-Fi استشعار التطبيق خلال من بسهولة عامة WiFi اتصال بنقاط اتصل

 بالنيابة الاستخدام شروط يقبلو العامة Wi-Fi اتصال بنقاط هاتفك بتوصيل Wi-Fi استشعار التطبيق يقوم
 إن بك الخاصة الاتصال بيانات كةمشار اًأيض Wi-Fi استشعار للتطبيق يمكنو. ًامطلوب ذلك يكون عندما عنك
.دتأر

.Wi-Fi استشعار فوق انقر ثم ،Wi-Fi  فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. مشغل إلى المقترحة المفتوحة الاتصال بنقاط الاتصال بتبديل قم مفتوحة، اتصال بنقاط للاتصال. ٢
 تمت التي بالشبكات الاتصال بتبديل قم أصدقائك، قبل من كتهامشار تمت التي بالشبكات للاتصال. ٣

. مشغل إلى اتصالي جهات بواسطة كتهامشار

NFC ةميز
 أو ما بشخص للاتصال العلامات فوق انقر ثم بها، للتوصيل الملحقات فوق انقر. حولك من العالم استكشف

.اًوممتعً سهلا الاتصال) NFC (المدى يبقر الاتصال ةميز تجعل. يبالو مواقع أحد فتح

NFC استخدام بدء

.ةبالأجهز الاتصال أو الملفات كةلمشار النقر وابدأ هاتفك، على NFC اتميز بتشغيل قم

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في NFC تقنية دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures.

:يمكنك ،NFC باستخدام

 الخارجية السماعة أو أسالر سماعة مثل ،NFC تدعم التي المتوافقة Bluetooth بملحقات الاتصال•
اللاسلكية

 لوحي جهاز إلى أو كمبيوتر جهاز إلى أو صديقك هاتف إلى الشخصية، الصور مثل يات،محتو سالإر•
أحدث نظام أو Windows 8 تشغيل بنظام يعمل
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 خدمات إلى للوصول أو بك، الخاص للهاتف ياتالمحتو من يدمز على للحصول الشرائح فوق النقر•
نتالإنتر

ذلك يدعم بك الخاص الشبكة خدمة موفر كان إذا الهاتف، يقطر عن الدفع•

 أو الملحقات أو الهواتف فوق انقر. االكامير من ببالقر الهاتف، من الخلفي بالجانب NFC منطقة توجد
.NFC بمنطقة ودةالمز ىالأخر اءةالقر امجبر أو الشرائح

.NFC > ةأجهز  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. مشغل إلى كةللمشار المس بتبديل قم. ٢

.والمفاتيح الشاشة قفل إلغاء من تأكد ،NFC استخدام قبل: تلميح

NFC بواسطة الدفع اتميز تمكين
 للدفع المس بتبديل قم ثم ،NFC > ةأجهز  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. مشغل إلى

NFC بتقنية ودمز Bluetooth بملحق بالاتصال قم

 خارجية سماعات باستخدام الموسيقى إلى تستمع لا لما أو. أسالر سماعة استخدم مشغولتان؟ يداك هل
.هاتفك باستخدام المتوافق الملحق جهاز فوق النقر سوى عليك ما لاسلكية؟

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. الهواتف بعض في NFC دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures.

 على دةالوار شاداتالإر اتبع ثم هاتفك، في NFC منطقة باستخدام الملحق الجهاز في NFC منطقة فوق انقر
.الشاشة

.المنطقة باختلاف الملحقات توفر يختلف. منفصل بشكل الملحقات باعُت

الملحق الجهاز فصل
.ىأخر ةمر الملحق الجهاز في NFC منطقة فوق انقر

.بالملحق الخاص المستخدم دليل اجعر المعلومات، من يدمز على للحصول

NFC شرائح اءةقر

 الحصول يمكنك. أعمال بطاقة أو هاتف قمر أو يبو عنوان مثل، معلومات على NFC شرائح تحتوي أن يمكن
.فقط واحدة ةبنقر يدهاتر التي المعلومات على

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ذلك، توفر مدى فةلمعر. الهواتف بعض في NFC دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures.

.هاتفك في NFC منطقة باستخدام الشرائح إحدى فوق انقر
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الهاتف يقطر عن الدفع

 خلال من الدفع يمكنك – مشكلة توجد لا المنزل؟ في بك الخاصة النقود حقيبة أو المحفظة نسيت هل
.ذلك يدعم بك الخاص الشبكة خدمة ودمز كان إذا ة،كتذكر استخدامه أو هاتفك

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في NFC تقنية دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures.

 خدمة بموفر اتصل التوفر، مدى حول معلومات على للحصول. المناطق كافة في ةالميز هذه تتوفر لا قد
 في ًااكاشتر لديك يكون أن يجب. بك الخاصة SIM ببطاقة تبطةمر الخدمات هذه إن حيث. بك الخاص الشبكة
.المحفظة في الخدمة بموفر الخاص التطبيق تثبيت يتم وأن بك الخاص الخدمة موفر مع الخدمة

.بك الخاص الشبكة خدمة بموفر اتصل الخدمة، ولتنشيط. ١
 الخدمة موفر منك يطلب قد. بالهاتف الخاصة NFC منطقة مع ئالقار بملامسة قم دفع، عملية اءلإجر. ٢

.الدفع تأكيد بك الخاص
 Microsoft تقدم ولا. ىأخر افأطر قبل من التذاكر وحجز الدفع وخدمات تطبيقات توفير يتم: ملاحظة
Mobile ذلك في بما الخدمات أو التطبيقات هذه منٍ أي عن مسئولية أية تتحمل أو ضمانات أية 
 أو الدفع تطبيق تثبيت إعادة إلى تحتاج قد. مالية قيمة أية فقد أو يلاتالتحو أو العمل يقةطر أو الدعم
 بإضافتها قمت التي البطاقات تثبيت إعادة إلى تحتاج قد. كجهاز إصلاح بعد وتنشيطهما التذاكر حجز

.كجهاز إصلاح بعد التذاكر حجز أو الدفع تطبيق إلى بالإضافة وتنشيطها

Bluetooth تقنية
 وأطقم أسالر وسماعات الكمبيوتر ةوأجهز الهواتف مثل ىأخر متوافقة ةبأجهز ًالاسلكي الاتصال يمكنك
.الكمبيوتر جهاز إلى أو متوافقة هواتف إلى الصور سالإر اًأيض يمكنك. ةالسيار

اللاسلكية أسالر بسماعة التوصيل

 متابعة يمكنك – ًايلايدو الهاتف في التحدث يمكنك ،)منفصل بشكل تباع (اللاسلكية أسالر سماعة باستخدام
.المكالمة أثناء الكمبيوتر، جهاز على العمل مثل به، تقوم ما

 الموجات باستخدام بينها فيما تتصل اللاسلكية Bluetooth تكنولوجيا على تعتمد التي ةالأجهز لأن ًاونظر
 داخل Bluetooth ةأجهز تكون أن يجب ذلك، ومع. واحد يةؤر خط على تكون لأن تحتاج لا فإنها اللاسلكية،

 مثل العوائق، بعض وجود بسبب يشللتشو ضيتعر قد الاتصال أن غمر ،)قدم ٣٣ (أمتار ١٠ مداه نطاق
.ىالأخر ونيةالإلكتر ةالأجهز أو الحوائط

 كجهاز باكتشاف ىأخر ةأجهز تقوم أن يمكن. Bluetooth تشغيل عند بهاتفك نةالمقتر ةالأجهز تتصل أن يمكن
.Bluetooth إعدادات ضعر شاشة فتح تم إذا

 من الهاتف حماية على يساعد هذا أن حيث. منه اتصال طلبات أي تقبل أو مجهول آخر جهاز مع تقترن لا
.الضار المحتوى

. فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
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. مشغل إلى الحالة بتبديل قم. ٢
.التشغيل قيد أسالر سماعة أن من تأكد. ٣
 سماعة مستخدم دليل اجعر التفاصيل، على للحصول. أسالر سماعة من انالإقر عملية بدء إلى تحتاج قد
.أسالر

 بواسطة اكتشافها تم التي ةالأجهز قائمة من أسالر سماعة فوق انقر أس،الر بسماعة الهاتف انلإقر. ٤
Bluetooth.

.أسالر سماعة مستخدم دليل اجعر التفاصيل، على للحصول. ورمر مزر كتابة إلى تحتاج قد. ٥
.ىالأخر Bluetooth ملحقات على اًأيض هذه الاتصال شاداتإر تنطبق: تلميح

أسالر سماعة فصل
 في المتصلة أسالر سماعة فوق وانقر ، فوق ارالاستمر مع انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.القائمة

 ان،الإقر إلغاء في غبتر كنت إذا. ًاتلقائي اتصالها إعادة سيتم ى،أخر ةمر أسالر سماعة بتشغيل تقوم وعندما
 فوق انقر ثم ،Bluetooth ةأجهز قائمة من أسالر سماعة فوق ارالاستمر مع انقر أس،الر سماعة فصل فبعد
.حذف

Bluetooth تقنية باستخدام الأصدقاء بهاتف الاتصال

.بكثير ذلك من وأكثر الصور كةلمشار صديقك بهاتف ًالاسلكي للاتصال Bluetooth تقنية استخدم

. فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.الهاتفين كلا في التشغيل قيد Bluetooth تقنية أن من تأكد. ٢
 هاتفك ليكون Bluetooth ضبط شاشة في تكون أن يجب. البعض لبعضها ئيينمر الهاتفين كلا أن من تأكد. ٣
.ىالأخر للهواتف ًائيمر

 الذي الهاتف فوق انقر. النطاق داخل والموجودة Bluetooth تقنية بها المنشط الهواتف مشاهدة يمكنك. ٤
.انإقر فوق انقر ثم به، الاتصال في غبتر
.بقبوله قم أو ورالمر مزر لِفأدخ ور،مر مزر إلى يحتاج الآخر الهاتف كان إذا. ٥

.الأولى ةللمر بجهاز الاتصال عند فقط ورالمر مزر استخدام يتم

Bluetooth تقنية باستخدام بك الخاص المحتوى سالإر

 إليه، بالتقاطها قمت التي الصور سالإر أو الأصدقاء أحد مع بك الخاص المحتوى كةمشار يدتر عندما
.متوافقة ةأجهز إلى بك الخاصة المواد ساللإر Bluetooth تقنية استخدم

 سماعة استخدام أثناء المثال، سبيل على. الواحدة ةالمر في Bluetooth اتصال من أكثر استخدام يمكن
.آخر جهاز إلى المواد سالإر بإمكانك اليز لا ،Bluetooth أسالر

. فوق ارالاستمر مع وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. مشغل إلى الحالة بتبديل قم. ٢

 ©2016 Microsoft Mobile ١٣٣.محفوظة الحقوق جميع



.Bluetooth  >  فوق انقر ثم ساله،إر يدتر الذي المحتوى واختر ، فوق انقر. ٣
.Bluetooth  >  فوق انقر ثم ة،صور واختر ، فوق انقر ،صور التطبيق في المثال، سبيل على

.النطاق داخل ةالمتوفر Bluetooth ةأجهز مشاهدة يمكنك. به الاتصال يدتر الذي الجهاز فوق انقر. ٤
 في إعداده يمكنك الذي ورالمر مزر إدخال يجب. ورالمر مزر لِفأدخ ور،مر مزر إلى يحتاج الآخر الجهاز كان إذا. ٥
 المستخدم دليل اجعر التفاصيل، على للحصول. ةالأجهز بعض في اًثابت ورالمر مزر يكونو. ينالجهاز كلا

.الآخر بالجهاز الخاص
.الأولى ةللمر بجهاز الاتصال عند فقط ورالمر مزر استخدام يتم

 المستخدم دليل اجعر التفاصيل، على للحصول. الآخر الجهاز على المستلمة الملفات موقع تحديد يعتمد
.الآخر بالجهاز الخاص

 .إليها تنتمي التي التطبيقات في المستلمة الملفات حفظ فسيتم ا،ًأيض Lumia جهاز هو الآخر الجهاز كان إذا
.صور التطبيق في الصور حفظ يتم المثال، سبيل على

القيادة وضع على الهاتف ضبط

.رحلتك في كيزالتر لك يتيح مما القيادة، أثناء السهو تقليل على القيادة وضع يساعدك

.التالي > القيادة وضع > النظام  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
 الهاتف لضبط.  مشغل إلى المكالمات على دالر عدم بتبديل قم المكالمات، تجاهل على الهاتف لضبط. ٢

. مشغل إلى النصية سائلالر تجاهل بتبديل قم النصية، سائلالر تجاهل على
.التالي فوق انقر. ٣
 قم سالة،ر لك سلير أو ما شخص بك يتصل عندما دالر عدم سبب فيها توضح تلقائية نصية سالةر ساللإر. ٤

يرلتحر.  مشغل إلى كلاهما، أو النصية سائلالر على النصية دودالر ،المكالمات على النصية دودالر بتبديل  
.النص مربع فوق انقر سالة،الر
 القيادة، عند بالهاتف بتوصيله قمت الذي Bluetooth جهاز فوق انقر ثم ،جهاز إضافة > التالي فوق انقر. ٥

.أسالر سماعة مثل
.إضافته تمت الذي Bluetooth وجهاز الهاتف توصيل عند ًاتلقائي القيادة وضع يبدأ

الجهاز اسم تغيير

 تقنية باستخدام ىالأخر ةبالأجهز اتصاله عند تحديده عملية لتسهيل بهاتفك الخاص الجهاز اسم تغيير يمكنك
Bluetooth.

.اسم يرتحر > حول > النظام  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.Windows Phone هو ًعادة اضيالافتر الاسم. فيه غبتر الذي الاسم إلى اضيالافتر الاسم بتغيير قم. ٢

.ذاته الجهاز اسم هو يكون هاتفك في Bluetooth واسم
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ينيةالتخز والسعة ةالذاكر
.هاتفك على ىالأخر والأشياء والملفات التطبيقات ةإدار كيفية على فَّتعر

واستعادتها الهاتف على ًااحتياطي البيانات نسخ

 البدء، شاشة تخطيط مثل بك، الخاصة الإعدادات لنسخ الهاتف بإعداد قم لذا - تقع أن للحوادث يمكن
.بك الخاص Microsoft حساب على ًااحتياطي ىالأخر والملفات

 يتم بك، الخاص Microsoft حساب إعداد عند. ًااحتياطي هاتفك لنسخ Microsoft حساب لديك يكون أن يجب
 .Microsoft حساب مع امنتهامز على والحفاظ تلقائية، ةبصور ًااحتياطي يمالتقو وأحداث الاتصال جهات نسخ

:من احتياطية نسخ بعمل ليقوم هاتفك ضبط اًأيض يمكنك

التطبيقات قائمة•
الصور•
المفضلة الإعدادات•
.حساب إنشاء•
ورالمر كلمات•
النصية سائلالر•

 النسخ > والأمان التحديث  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.الاحتياطي

.ذلك منك لبُط إذا ،Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل قم. ٢
 الجودة عالية الصور أو الفيديو مقاطع لنسخ. ذلك اءإجر وكيفية ًااحتياطي نسخها يتم التي الملفات اختر. ٣

.WiFi اتصال إلى ستحتاج ،OneDrive إلى المستقبل في تلقائي بشكلً احتياطيا

 ما ،المتجر من يلهاتنز إعادة يمكنك الاحتياطية، النسخة في يلهابتنز قمت التي التطبيقات تضمين يتم لم إذا
 وقد. ىأخر ةمر ثمنها دفع إلى تحتاج لن ولهذا بشرائها، قمت التي التطبيقات المتجر يتذكر. ًمتاحا التطبيق دام
.الشبكة خدمة ودبمز اتصل المعلومات، من يدلمز. البيانات نقل عملية على سومر ضفر يتم

 بالتطبيق الخاصة ئيسيةالر ضالعر شاشة في ئيةمر بهاتفك الموجودة الاحتياطية النسخ تكون لن
OneDrive، إعدادات في عليها العثور يمكنك ولكن OneDrive .الموقع من تحقق people.live.com 
 أحداث للحصول calendar.live.com الموقع ومنً احتياطيا نسخها تم التي الاتصال جهات على للحصول

.بك الخاصة يمالتقو

 الموقع إلى انتقل ،OneDrive التطبيق في البيانات حماية حول معلومات على للحصول
windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.

 شاداتالإر اتبع ثم الكمبيوتر، بجهاز الهاتف بتوصيل قم الموسيقى، مثل ا،ًاحتياطي ىالأخر ياتالمحتو لنسخ
 وجهاز الهاتف بين ياتالمحتو امنةبمز تقوم أن إما: انخيار لديك. الكمبيوتر جهاز شاشة على دةالوار

ياتالمحتو بسحب تقوم أو المكتب، بسطح الخاص Phone Companion تطبيق باستخدام الكمبيوتر  
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 Windows مثل ،الكمبيوتر بجهاز الخاص الملفات مدير في الكمبيوتر جهاز إلى الهاتف من وإسقاطها
Explorer.

OneDrive إلى ًااحتياطي سابق وقت في بالتقاطها قمت التي الصور نسخ
 واختر ،OneDrive >  فوق انقر ثم فعها،ر يدتر التي الألبومات أو الصور واختر ، > صور  فوق انقر

.فوق انقر ثم عليه، الصور فعر يدتر الذي المكان

 تحقق ثم جهاز، أي من OneDrive إلى الدخول بتسجيل قم ا،ًاحتياطي بنسخها قمت التي الصور من للتحقق
.فيه الصور بحفظ قمت الذي المجلد من

OneDrive إلى ًااحتياطي بك الخاصة الموسيقى نسخ
. فوق انقر ثم فعه،ر يدتر الذي الموسيقي ملف اختر و ،الجهاز هذا  >  > OneDrive  فوق انقر

ًااحتياطي المنسوخة البيانات استعادة
 هاتف إعداد عند أو تحديثها أو الهاتف امجبر ضبط إعادة بعد ًااحتياطي المنسوخة البيانات استعادة يمكنك
 لإعادة. الهاتف على دةالوار شاداتالإر اتبع ثم بك، الخاص Microsoft حساب إلى الدخول بتسجيل قم. جديد
 إعادة > حول > النظام  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب الهاتف، ضبط
 ولكن الشخصية، ياتالمحتو كل ومسح المصنع ضبط استعادة إلى الضبط إعادة تؤدي. الهاتف ضبط
.بك الخاص Microsoft حساب إلى الدخول تسجيل بعد ًااحتياطي المنسوخة البيانات استعادة يمكنك

يادتهاوز الهاتف على ةالمتوفر ةالذاكر من التحقق

.لديك ةالمتوفر ةالذاكر مساحة من للتحقق ينالتخز مساحة التطبيق استخدم

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.ينالتخز مساحة  فوق انقر. ١
 ةالذاكر بطاقة تفاصيل من للتحقق أو، .الجهاز هذا فوق انقر بك، الخاصة الهاتف ةذاكر تفاصيل من للتحقق. ٢

.SD بطاقة فوق انقر بك، الخاصة
 على سهلة يقةبطر الملفات ةلإدار هاتفك؟ يمتلكها التي اتالميز من يدالمز يةؤر يدتر هل: تلميح

.الملفات مستكشف  فوق انقر التطبيقات، قائمة في الهاتف،

:التهابإز وقم تحتاجها تعد لم التي الأشياء منً أولا تحقق الهاتف، ةذاكر امتلاء حالة في

يدالبر سائلور المتعددة الوسائط سائلور النصية سائلالر•
وتفاصيلها الاتصال جهة قيود•
تطبيقات•
الفيديو مقاطع أو الصور أو الموسيقى•

.حذفها منً بدلا ةالذاكر بطاقة إلى الملفات نقل يمكنك
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 من استفادة أقصى على للحصول. كبير بشكل الهاتف أداء على بك الخاصة ةالذاكر بطاقة جودة تؤثر قد
 .وفةمعر مصنعة شركة قبل من ةمتوفر بايت جيجا ١٢٨ إلى ٤ من بحجم يعةسر بطاقة استخدم الهاتف،
.الشائعة الأسئلة اجعر ة،الذاكر بطاقات حول المعلومات من يدمز على للحصول

 غير البطاقات تؤدي فقد. الجهاز هذا مع للاستخدام فقط والمعتمدة المتوافقة ةالذاكر بطاقات استخدم
.البطاقة على نةالمخز البيانات وتلف والجهاز البطاقة تلف إلى المتوافقة

 في الملف يضع فهو ،)zip ملف مثل (الملفات أحد عنو على فالتعر من هاتفك يتمكن لم إذا: تلميح
 باستخدام تحتاجها لا التي الملفات وحذف الملفات هذه من التحقق يمكنكو". ذلك غير "الحافظة
.الملفات مستكشف التطبيق

مساحة يغلتفر المؤقتة الملفات الةبإز قم
.المؤقتة الملفات حذف > المؤقتة الملفات > الجهاز هذا > ينالتخز مساحة  فوق انقر

ةالذاكر بطاقة إلى نقلها أو التطبيقات حفظ

.اضيافتر بشكل عليها التطبيقات واحفظ ةذاكر بطاقة باستخدام الهاتف ةذاكر بتوسيع قم

 من استفادة أقصى على للحصول. كبير بشكل الهاتف أداء على بك الخاصة ةالذاكر بطاقة جودة تؤثر قد
 .وفةمعر مصنعة شركة قبل من ةمتوفر بايت جيجا ١٢٨ إلى ٤ من بحجم يعةسر بطاقة استخدم الهاتف،
.الشائعة الأسئلة اجعر ة،الذاكر بطاقات حول المعلومات من يدمز على للحصول

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.منفصل بشكل ةالذاكر بطاقة باعُت

به الجديدة التطبيقات ينتخز في غبتر الذي المكان اختر

.ينالتخز مساحة  فوق انقر. ١
 ةذاكر في الجديدة التطبيقات ينتخز يدتر كنت إذا ما اختر ،:في الجديدة التطبيقات حفظ سيتم ضمن. ٢

.ةالذاكر بطاقة في أم الهاتف

ةالذاكر بطاقة إلى التطبيقات نقل
 ثم نقله، يدتر الذي التطبيق فوق وانقر ،والألعاب & التطبيقات > الجهاز هذا > ينالتخز مساحة  فوق انقر
.نقل فوق انقر

.ةالذاكر بطاقة من الهاتف إلى ىأخر ةمر التطبيقات نقل اًلاحق يمكنك

.البطاقة إلى للانتقال الحجم ةكبير الملفات قهاتستغر التي المدة على ةالذاكر بطاقة عنو يؤثر قد

الهاتف من تطبيق حذف

 ةالذاكر مساحة يادةلز وذلك استخدامها، أو بها الاحتفاظ يدتر تعد لم التي المثبتة التطبيقات الةإز يمكنك
.ةالمتوفر
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.التطبيقات قائمة إلى للوصول اليسار إلى اسحب البدء، شاشة في. ١
.التطبيقات بعض الةإز رَّتتعذ قد ولكن. التثبيت الةإز فوق انقر ثم التطبيق، فوق الثبات مع انقر. ٢
 التطبيق هذا دام ما ثانية، ةمر شراؤه بدون التطبيق هذا تثبيت إعادة يمكنك التطبيقات، أحد الةبإز قمت إذا

.المتجر في ًامتوفر

 عن المثبت التطبيق يتوقف فقد الته،إز تم الذي التطبيق وجود على يعتمد المثبتة التطبيقات أحد كان إذا
.المثبت بالتطبيق الخاصة المستخدم وثائق اجعر التفاصيل، على وللحصول. العمل

 التطبيق بنقل قم هاتفك؟ على الخالية ةالذاكر مساحة نفدت ولكن بالتطبيق الاحتفاظ يدتر هل: تلميح
  &التطبيقات > الجهاز هذا > ينالتخز مساحة  فوق انقر. تثبيته إلغاء منً بدلا ةالذاكر بطاقة إلى

 بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا .نقل فوق انقر ثم نقله، يدتر الذي التطبيق فوق وانقر ،والألعاب
/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف

wpfeatures.

الهاتف على الملفات ةإدار

 أو مجلدات في تنظيمها أو الهاتف على الملفات من التحقق يمكنك ،الملفات مستكشف التطبيق باستخدام
 وبطاقة الهاتف ةذاكر من كل في الملفات ةإدار يمكنك. سهلة يقةبطر تحتاجها تعد لم التي الملفات حذف
.ةالذاكر

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في ةالذاكر بطاقة دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.الملفات مستكشف  فوق انقر. ١
.يدهتر الذي المجلد إلى تصل حتى ضاستعر ثم ،الجهاز هذا فوق انقر. ٢
. فوق انقر ا،ًحالي المفتوحة الحافظة في للبحث. ٣
 ،)يخالتار أو ،الحجم أو ،الاسم (الحالية زالفر يقةطر فوق انقر المجلدات، أو الملفات تيبتر كيفية لتغيير. ٤

.جديدة يقةطر واختر
 أعلى الملف مسار على يدهاتر التي الحافظة فوق انقر يعة،سر يقةبطر سابقة حافظة إلى للانتقال. ٥

.الشاشة

جديدة حافظة إنشاء
.اًاسم اكتب ثم ، فوق انقر

آخر مكان في نسخه أو مجلد أو ملف نقل
.به القيام يدتر ما واختر يده،تر الذي المجلد أو الملف فوق ارالاستمر مع انقر

 أو الملفات اختر ثم ، فوق انقر واحد، وقت في نسخها أو مجلدات أو ملفات عدة لنقل: تلميح
.لنسخها  أو لنقلها  فوق وانقر يدها،تر التي المجلدات

مجلد أو ملف كةمشار
.كةالمشار كيفية بتحديد قم ثم ، فوق وانقر كته،مشار يدتر ما بتحديد قم ثم ، فوق انقر
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مجلد أو ملف حذف
. فوق انقر ثم حذفه، يدتر ما وحدد ، فوق انقر

الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين المحتوى نسخ
.الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين بإنشائها قمت التي ىالأخر ياتوالمحتو الفيديو ومقاطع الصور بنسخ قم

 Lumia Photo التطبيق باستخدام يوصى ،Mac جهاز إلى الصور نقل في غبتر كنت إذا: تلميح
Transfer ةبأجهز الخاص Mac، الموقع خلال من يلهتنز يمكنك والذي www.microsoft.com/en-us/

mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

.متوافق USB كبل باستخدام متوافق كمبيوتر بجهاز الهاتف بتوصيل قم. ١
.الهاتف وتصفح ،Finder أو Windows Explorer مثل الملفات، مدير افتح الكمبيوتر، جهاز من. ٢

 .Windows Phone التشغيل بنظام يعمل كهاتف المحمولة ةالأجهز ضمن هاتفك ضعر يتم: تلميح
 منفصلة مجلدات توجد. الهاتف اسم فوق اًدوجمز ًانقر انقر بهاتفك، الخاصة المجلدات لمشاهدة

.الفيديو ومقاطع نينالر ونغمات والصور والموسيقى يلاتوالتنز للمستندات

.الهاتف إلى الكمبيوتر جهاز من أو الكمبيوتر، جهاز إلى الهاتف من وإسقاطها العناصر بسحب قم. ٣
.ضهاعر من تتمكن لا فقد وإلا الهاتف، على الصحيحة المجلدات في الملفات وضع من تأكد

 حساب مع امنتهامز يمكنك لكن الكمبيوتر، إلى الاتصال جهات أو النصية سائلالر نسخ يمكنك لن
Microsoft.

 Windows أو Windows 8 أو Windows 7 هو بك الخاص الكمبيوتر جهاز تشغيل نظام كان إذا: تلميح
 نظاما يقوم. المكتب سطح ةبأجهز الخاص Windows Phone التطبيق استخدام اًأيض يمكنك ،8.1

 بجهاز هاتفك بتوصيل تقوم عندما ًاتلقائي التطبيق بتثبيت Windows 8.1و Windows 8 التشغيل
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?/go.microsoft.com/fwlink من يلهتنز يمكنك ،Windows 7 لنظام. بك الخاص الكمبيوتر
LinkID=265472.

:التالي الجدول انظر معها، تعمل التي الكمبيوتر ةوأجهز التطبيقات حول معلومات على للحصول

 تطبيق
Windows 

Phone

 تطبيق
Windows 

Phone 
 ةبأجهز الخاص
المكتب سطح

 التطبيق
Lumia Photo 

Transfer 
 ةبأجهز الخاص

Mac )للصور 
 ومقاطع
)فقط الفيديو

Windows 
Explorer

Windows 10x

Windows 8 8.1وxxx

Windows 8 RTxx

Windows 7xx

Windows Vista 
XP أو

x

Macx

الحماية
.آمنة بياناتك على والحفاظ هاتفك حماية كيفية تعلم
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الدخول لتسجيل PIN مزر باستخدام الهاتف حماية

 ذلك، إلى بالإضافة. هاتفك قفل بإلغاء آخر شخص قيام عدم من للتأكد الدخول لتسجيل PIN مزر بإعداد قم
 الخاصة ورالمر كلمة منً بدلا القصير PIN مزر إدخال الهاتف يطلب الدخول، لتسجيل PIN مزر إعداد عند

.المتجر منً تطبيقا شراء عند أو الأمان إعدادات بعض بتغيير القيام عند Microsoft بحساب

 تسجيل اتخيار > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.الدخول

.إضافة فوق انقر ،)PIN (الشخصي يفالتعر قمر ضمن الدخول، لتسجيل PIN مزر لإعداد. ٢
.بإدخالها فقم بك، الخاص Microsoft حساب ورمر كلمة الهاتف منك طلب إذا. ٣
).قامأر ٤ الأقل على( PIN مزر أدخل. ٤
 مزر المقفل الهاتف بعدها سيطلب التي منيةالز ةالفتر طول بتعيين قم ،الدخول تسجيل مطلوب ضمن. ٥

PIN قفله لإلغاء الدخول لتسجيل.

 حساب وجود من تأكد. بك الخاص الهاتف عنً بعيدا وآمن سري مكان في الدخول لتسجيل PIN مزبر احتفظ
Microsoft مزر ونسيت حساب لديك كان إذا – الهاتف على لديك PIN تعيين إعادة يمكنك الدخول، لتسجيل 

 PIN مزر نسيان حالة وفي. هاتفي على اعثر الخيار باستخدام account.microsoft.com الموقع على PIN مزر
 يتم قد. صيانة إلى الهاتف سيحتاج ى،أخر يقةطر بأي تعيينه إعادة أو استعادته رُّوتعذ الدخول لتسجيل
 من يدلمز .هاتفك على الموجودة الشخصية المعلومات كل حذف يتم وقد إضافية، تكاليف تطبيق

.الهاتف بوكيل اتصل أو بهاتفك، خاص خدمة كزمر ببأقر اتصل المعلومات،

 Windows Hello Beta إعداد يمكنك هاتفك، على الدخول لتسجيل PIN مزر تعيين بعد: تلميح
 فوق انقر ،)بيتا( Windows Hello ضمن. PIN مزر كتابة منً بدلا الهاتف، قفل لإلغاء العين لاستخدام

 .الهواتف جميع في Windows Hello دعم يتم لا .الهاتف على الموجودة التعليمات واتبع ،إعداد
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر
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الدخول لتسجيل PIN مزر تغيير
 ،الدخول تسجيل اتخيار > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.تغيير فوق انقر ،)PIN (الشخصي يفالتعر قمر وضمن

استخدامه عدم حالة في ًاتلقائي بالقفل ليقوم الهاتف ضبط
 ،التأمين شاشة > شخصي طابع إضفاء  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
.ًاتلقائي الهاتف قفل بعدها يتم التي منيةالز المدة بتعيين قم ،بعد الشاشة قفل مهلة وضمن

الدخول لتسجيل PIN مزر باستخدام الهاتف قفل إلغاء
.الدخول لتسجيل PIN مزر اكتب ثم لأعلى، الإغلاق شاشة واسحب التشغيل، مفتاح على اضغط

 لتسجيل PIN مزر كتابة إلى تحتاج لن هاتفك، على Windows Hello Beta إعداد حالة في: تلميح
 مباشرة وانظر لوجهك،ً مقابلا الهاتف واجعل التشغيل مفتاح على اضغط. الهاتف قفل لإلغاء الدخول

 جميع في Windows Hello دعم يتم لا .عليك فبالتعر الهاتف يقوم حتى انتظر ثم القفل، شاشة إلى
/www.microsoft.com/mobile/support الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف

wpfeatures.

ًمقفلا يكون عندما هاتفك استخدام
.الدخول لتسجيل PIN مزر لكتابة الحاجة دون ً،مقفلا يكون عندما الهاتف في معينة اتميز استخدام يمكن

.الهاتف لتنشيط التشغيل، مفتاح على اضغط

مكالمة على دالر
.در فوق انقر ثم لأعلى، اسحب الأشخاص، أحد بك واتصلً مقفلا الهاتف كان إذا

اتالإشعار ضعر
.الشاشة أعلى من لأسفل واسحب التشغيل، مفتاح على اضغط

االكامير فتح
 يكون عندما عأسر يقةبطر االكامير تشغيل يمكنك التنبيهات، كزمر في اللكامير اختصار بإضافة قمت إذا

.اكامير فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل واسحب التشغيل، مفتاح على اضغط. ًمقفلا الهاتف
.االكامير مفتاح على فاضغط ا،كامير بمفتاح اًودمز هاتفك كان إذا

دةالوار بالمكالمات الإشعار كيفية تغيير
 فوق انقر ثم الهاتف، جانب على الصوت مستوى مفتاحي من أي على واضغط التشغيل، مفتاح على اضغط

.الشاشة أعلى الموجود الصوت مستوى يطشر

Bluetooth اتصال تشغيل إيقاف
 مزر كان إذا. Bluetooth فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل واسحب التشغيل، مفتاح على اضغط

Bluetooth تكبير فوق فانقر ئي،مر غير.
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الفلاش مصباح تشغيل
 مصباح مزر كان إذا. كشاف فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل واسحب التشغيل، مفتاح على اضغط
 غير الفلاش مصباح .كشاف  فوق انقر الفلاش، مصباح تشغيل لإيقاف. تكبير فوق فانقر ئي،مر غير الفلاش
/www.microsoft.com/mobile الموقع إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في مدعوم

support/wpfeatures.

ىأخر أغنية إلى الانتقال أو استئنافها، أو اًمؤقت الموسيقى إيقاف
.الشاشة أعلى وضةالمعر الموسيقى مشغل في التحكم مفاتيح استخدم

 القفل شاشة في الموسيقى في التحكم اررأز استخدام اًأيض يمكنك اديو،الر إلى تستمع كنت إذا: تلميح
 ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في FM اديور دعم يتم لا .اديوالر صوت كتم أو المحطة لتغيير
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل

واحدة ةبنظر القفل إلغاء

 ةميز تعد التي ،Windows Hello Beta ةميز بإعداد قم وشخصية، سهلة مستخدم مصادقة على للحصول
.واحدة ةبنظر بسهولة الهاتف قفل إلغاء يمكنك ثم ومن للمصادقة، يةحيو مقاييس

 الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في Windows Hello دعم يتم لا
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

.بك الخاص الهاتف على الدخول لتسجيل PIN مزر لإعداد تحتاج ،Windows Hello Beta لإعداد

 تسجيل اتخيار > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.الدخول

.إضافة فوق انقر ،)PIN (الشخصي يفالتعر قمر ضمن الدخول، لتسجيل PIN مزر لإعداد. ٢
.الدخول تسجيل إلى انقضائه بعد الهاتف يحتاج الذي الوقت بتحديد قم. ٣
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 ثم ،إعداد فوق انقر. Windows Hello Beta بإعداد قم الدخول، لتسجيل PIN مزر إعداد من الانتهاء دبمجر. ٤
.شاداتالإر اتبع
 ةالنظار تدائكار عند فالتعر عملية لتحسين ذلك، وبعد. الأول الإعداد أثناء فاخلعها ة،نظار تديتر كنت إذا

.فالتعر تحسين فوق انقر المختلفة، الإضاءة وفظر وفي

 الهاتف يقوم حتى انتظر ثم لوجهك،ً مقابلا الهاتف واجعل التشغيل، مفتاح على اضغط الهاتف، قفل لإلغاء. ٥
.بمصادقتك
.المصادقة أثناء أحمر بضوء LED مؤشر سيضيء

 PIN مزر وإدخال القفل، شاشة في لأعلى السحب دائم بشكل اًأيض يمكنك الهاتف، قفل لإلغاء: تلميح
.الدخول لتسجيل

SIM لبطاقة PIN مزر تغيير

.اًأمان أكثر مزر إلى هتغيير يمكنك اضي،افتر SIM لبطاقة PIN مزبر ودةمز بك الخاصة SIM بطاقة كانت إذا

.ةالميز هذه بدعم الشبكة خدمة وديمز بعض يقوم لا

 شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.SIMو الّالجو

 إعدادات فوق فانقر ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا أو .SIM إعدادات فوق انقر ،SIM بطاقة ضمن. ٢
 ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف بعض في SIM بطاقتي دعم يتم لا .SIM 2 بطاقة إعدادات أو SIM 1 بطاقة
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع إلى انتقل

.SIM لبطاقة PIN مزر استخدام فوق انقر ،الأمان ضمن ة،الضرور عند. ٣
.SIM لبطاقة PIN مزر تغيير فوق انقر ثم ،SIM ببطاقة الخاص الحالي PIN مزر اكتب ة،الضرور عند. ٤

.قامأر ٨ إلى ٤ من SIM لبطاقة PIN مزر يتكون أن يمكن

 انقر ،الأمان ضمن ،SIM إعدادات ففي ،PIN مزبر بك الخاصة SIM بطاقة حماية يدتر لا كنت إذا: تلميح
 فستحتاج ،SIM ببطاقتي اًودمز هاتفك كان إذا .الحالي PIN مزر واكتب ،SIM لبطاقة PIN مزر الةإز فوق
.SIM 2 بطاقة إعدادات في أو SIM 1 بطاقة إعدادات في SIM ببطاقة الخاص PIN مزر الةإز إلى

المفقود هاتفك عن البحث

 وقفل الهاتف مكان لتحديد هاتفي على اعثر فاستخدم سرقته، تمت قد أنه تعتقد أو هاتفك، مكان نسيت إذا
.عدُب عن منه حذفها أو البيانات كل

.بك الخاص الهاتف على Microsoft حساب لديك يكون أن يجب

.account.microsoft.com الموقع إلى اذهب بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على. ١
.هاتفك في تستخدمه الذي Microsoft حساب باستخدام الدخول بتسجيل قم. ٢
.ةالأجهز قائمة من هاتفك اختر. ٣
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:يمكنك

يطةالخر على الهاتف مكان تحديد•
التشغيل قيد صامت الوضع يكون عندما حتى يرن، الهاتف جعل•
إليك إعادته يمكن وبذلك سالة،ور للاتصال قمر لإظهار وضبطه الهاتف، قفل•
عدُب عن الهاتف من البيانات كل حذف•

.المتاحة اتالخيار تختلف قد

يةبطار طاقة نفاد حال ففي. ساعات بضع كل ًاتلقائي موقعه بحفظ ليقوم هاتفك بتعيين قم: تلميح  
 فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. له محفوظ موقع آخر ضعر بإمكانك اليز لا الهاتف،

.هاتفي على اعثر > والأمان التحديث  > الإعدادات كل

ةالأجهز تشفير خلال من بياناتك حماية
 بتبديل قم ثم ،ةالأجهز تشفير > النظام  > الإعدادات كل  فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب
. تشغيل إلى ةالأجهز تشفير

 التشغيل إيقاف وضع في ةالأجهز تشفير يكون هاتفك، إعداد أثناء بها الموصى الإعدادات باختيار قمت إذا
 إلى الوصول من متسلل أي يمنع فإنه التشغيل، وضع في ةالأجهز تشفير يكون عندما. اضيافتر بشكل
.بك الخاصة ورالمر كلمات لسرقة يحتاجها التي الملفات على الحصول أو بياناتك

المحددة بالتطبيقات بدء شاشة إعداد

 إلى الوصول دون بك الخاص الهاتف على المحددة التطبيقات يستخدمون عائلتك ادوأفر أصدقائك دع
.بك الخاصة البدء شاشة

 مزر بتعيين فقم بك، الخاصة البدء شاشة إلى الوصول من ينالآخر الأشخاص تمكن عدم ضمان يدتر كنت إذا
PIN هاتفك على الدخول لتسجيل.

 العين لاستخدام Windows Hello Beta إعداد يمكنك هاتفك، على الدخول لتسجيل PIN مزر تعيين بعد
 التعليمات واتبع ،إعداد فوق انقر ،)بيتا( Windows Hello ضمن. PIN مزر كتابة منً بدلا الهاتف، قفل لإلغاء

 إلى انتقل ه،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في Windows Hello دعم يتم لا .الهاتف على الموجودة
.www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures الموقع

.التطبيقات كنر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. فوق انقر ثم باستخدامها، ينللآخر ستسمح التي التطبيقات بتحديد وقم ،التطبيقات فوق انقر. ٢

 استخدام أو الإعدادات، أو اءاتالإجر كزمر إلى الوصول ينالآخر من يدتر كنت إذا ما اختيار اًأيض يمكنك
 اءاتالإجر كزمر بتشغيل قم الإعدادات، أو اءاتالإجر كزمر إلى بالوصول للسماح. اللوحات تعديل أو المفاتيح،

 اللوحات بتعديل ينللآخر للسماح أو ا،الكامير مفتاح المثال سبيل على المفاتيح، بعض باستخدام للسماح. 
.به السماح يدتر الذي ما وحدد ،متقدمة إعدادات فوق انقر البدء، شاشة على

 لتثبيت الوقت بعض هاتفك يستغرق قد.  فوق انقر ،التطبيقات كنر ولفتح الإعدادات من جوللخر. ٣
.التطبيقات
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 اسحب. بسرعة فتحها يمكنك بحيث البدء، شاشة إلى التطبيقات كنر إعدادات إضافة يمكنك: تلميح
. > التطبيقات كنر > الحسابات  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل

بك الخاصة البدء شاشة إلى الانتقال
.اليمين إلى اسحب ثم التشغيل، مفتاح على ارالاستمر مع اضغط ،التطبيقات كنر في

بك الخاصة الإعلان ّفِمعر ةإدار

 الإعلان ّفِمعر إلى بالوصول للتطبيقات بك الخاص الهاتف سيسمح صلة، ذات أكثر إعلانات لمنحك
.لا أم ّفِالمعر إلى التطبيق وصول يدتر كنت إذا ما في التحكم يمكنك. بك الخاص الهاتف على الموجود

.الإعلانات ّفمعر > الخصوصية  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
. متوقف أو  مشغل إلى الإعلانات ّفمعر بتبديل قم. ٢

 صلة ذو هاتفك على عليه تحصل الذي الإعلان يعد لم إذا الإعلان، ّفِمعر ضبط إعادة يمكنك: تلميح
.بك الخاص الإعلانات ّفمعر تعيين إعادة فوق انقر. بك

إليها الوصول للتطبيق يمكن التي المعلومات اختيار

 في يم،التقو مثل صلة، ذات معلومات إلى الوصول من تمكنت إذا أفضل بشكل التطبيقات بعض تعمل
.إليها الوصول للتطبيق يمكن التي المعلومات تحديد يمكنك. هاتفك

.الخصوصية  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. ١
.إليها التطبيقات وصول يدتر كنت إذا ما اختر ثم ة،الميز فوق انقر. ٢
.ةالميز هذه إلى الوصول من محددة تطبيقات منع بإمكانك الز فما الإعداد، هذا بتشغيل قمت إذا

المحفظة
.واحد مكان في بك الخاصة الدفع طرق لتجميع المحفظة استخدم

/www.microsoft.com الموقع إلى انتقل ها،توفر مدى فةولمعر. الهواتف جميع في NFC تقنية دعم يتم لا
mobile/support/wpfeatures.

:يمكنك. بهاتفك موجودة يةظاهر محفظة عن ةعبار المحفظة

تطبيق شراء عند المثال، سبيل على ،المتجر تطبيق في الدفع عمليات إتمام•
نةَّخزُالم البطاقات باستخدام التطبيق في الشراء عمليات إتمام•
 خدمة ودمز بلِق من اًمدعوم ذلك كان إذا ،NFC ةميز خلال من للدفع المحفظة ف البطاقات استخدام•

بك الخاص الشبكة
الهاتف على Microsoft هدايا بطاقات ينتخز•
هاوغير والتذاكر وضوالعر كوبالر يحتصار ينتخز•

.المحفظة  فوق انقر ،المحفظة استخدام لبدء. ١
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.عنه تبحث الذي التطبيق يلبتنز وقم ، فوق انقر. ٢
 Microsoft تقدم ولا. ىأخر افأطر قبل من التذاكر وحجز الدفع وخدمات تطبيقات توفير يتم: ملاحظة
Mobile ذلك في بما الخدمات أو التطبيقات هذه منٍ أي عن مسئولية أية تتحمل أو ضمانات أية 
 أو الدفع تطبيق تثبيت إعادة إلى تحتاج قد. مالية قيمة أية فقد أو يلاتالتحو أو العمل يقةطر أو الدعم
 بإضافتها قمت التي البطاقات تثبيت إعادة إلى تحتاج قد. كجهاز إصلاح بعد وتنشيطهما التذاكر حجز

.كجهاز إصلاح بعد التذاكر حجز أو الدفع تطبيق إلى بالإضافة وتنشيطها

الوصول موزر
.الهاتف على الموجودة المختلفة موزالر من ضالغر على فتعر

SIM ببطاقة الخاص PIN مزر

)قامأر ٨-٤(

 الاستخدام من SIM بطاقة حماية إلى ذلك يؤديو
 بعض إلى للوصول ًامطلوب يكون أو به حالمصر غير
.اتالميز

 الخاص PIN مزر بطلب ليقوم الهاتف ضبط يمكنك
.تشغيله عند SIM ببطاقة

 مع اًفقمر يكن لم أو مزالر هذا نسيان حالة في
.بك الخاص الشبكة خدمة بموفر اتصل البطاقة،

 اتمر ٣ صحيح غير بشكل مزالر بكتابه قمت إذا
 باستخدام مزالر حظر إلغاء إلى فستحتاج متتاليات،

.PUK مزالر

PUKمزر قفل لإلغاء ًامطلوب مزالر هذا يكون PIN لبطاقة 
SIM.

 ودبمز فاتصل ،SIM بطاقة مع مزالر يدوتز يتم لم إذا
.بك الخاص الشبكة خدمة

 PIN مزر الدخول، لتسجيل PIN مزر (الحماية مزر
)الشاشة بقفل الخاص

)قامأر ٤ أدنى بحد(

 ضد هاتفك حماية على مزالر هذا يساعدك
.يتكهو من وللتحقق به حالمصر غير الاستخدام

 سبيل على ،PIN مزر لطلب هاتفك تعيين يمكنك
 إعدادات تغيير أو الهاتف، قفل إلغاء عند المثال،
 مزر تحديد يمكنك. المتجر من تطبيق شراء أو الأمان،

PIN بنفسك هذا.

 عن اًبعيد وآمن سري مكان في PIN مزبر احتفظ
.هاتفك
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 رُّوتعذ الدخول لتسجيل PIN مزر نسيان حالة وفي
 سيحتاج ى،أخر يقةطر بأي تعيينه إعادة أو استعادته
 إضافية، تكاليف تطبيق يتم قد. صيانة إلى الهاتف
 الموجودة الشخصية المعلومات كل حذف يتم وقد
.هاتفك على

 خدمة كزمر ببأقر اتصل المعلومات، من يدلمز
.الهاتف بوكيل اتصل أو بهاتفك، خاص

IMEIقد. الشبكة في الهواتف لتمييز قمالر هذا ستخدمُي 
 كزمر خدمات إلى قمالر تقديم إلي اًأيض تحتاج
.الهاتف وكيل أو الخدمة

.#06#* اطلب بك، الخاص IMEI قمر ضلعر

وإصلاحها الاتصال بمشكلات المتعلقة الأخطاء استكشاف
بك الخاص نتالإنتر اتصال يعمل لم إذا

 > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. الّالجو شبكة بيانات اتصال من تحقق•
 مشغل إلى البيانات اتصال تبديل من وتحقق ،SIMو الّالجو شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة 
.

 وتحقق ،Wi-Fi  فوق ارالاستمر مع انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. WiFi اتصال من تحقق•
.بالشبكة اتصالك ومن  مشغل إلى Wi-Fi شبكة تبديل من

 كل فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. يةالبطار طاقة توفير وضع تشغيل عدم من تحقق•
.يةالبطار طاقة توفير > النظام > الإعدادات

 فوق وانقر الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. التجوال تفعيل من فتحقق البلاد، جخار اًمتواجد كنت إذا•
 تجوال اتخيار تبديل من تحقق ثم ،SIMو الّالجو شبكة > اللاسلكي والاتصال الشبكة  > الإعدادات كل

 تفاعار إلى ج،الخار في تواجدك أثناء ًخاصة التجوال، أثناء نتبالإنتر الاتصال يؤدي قد. تجوال إلى البيانات
.ملحوظ بشكل البيانات تكاليف

 انقر. الجديدة الإعدادات تثبيت بإلغاء فقم نصية، سالةر من جديدة إعدادات بتثبيت قمت قد كنت إذا•
 ثم الجديدة، الإعدادات عنصر وفوق ،والألعاب & التطبيقات > الجهاز هذا > ينالتخز مساحة  فوق
.التثبيت الةإز فوق انقر
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الاستجابة عن الهاتف توقف حالة في
 إلى لإعادته بسرعة تشغيله إعادة يمكنك المعتادة، يقةبالطر الاستجابة أو العمل عن هاتفك توقف إذا

.حالته

:يلي بما القيام حاول
 ستتم. ٍثوان ١٠ لمدة التشغيل مفتاح على ارالاستمر مع اضغط: واحد بمفتاح التشغيل إعادة يقةطر•

.الهاتف تشغيل إعادة
 ومفتاح الصوت مستوى خفض مفتاح على ارالاستمر مع اضغط: بمفتاحين التشغيل إعادة يقةطر•

.الهاتف تشغيل إعادة ستتم. ٍثوان ١٠ لمدة واحد وقت في التشغيل

/www.microsoft.com الموقع إلى فانتقل لهاتفك، المناسبة التشغيل إعادة يقةطر من متأكد غير كنت إذا
mobile/support/wpfeatures.

 وتؤدي. الهاتف ضبط إعادة أو الهاتف، امجبر بتحديث فقم ر،متكر بشكل الاستجابة عن هاتفك توقف إذا
 التي التطبيقات ذلك في بما الشخصية ياتالمحتو كل ومسح المصنع ضبط استعادة إلى الضبط إعادة
 > النظام  > الإعدادات كل  فوق انقر ثم الشاشة، أعلى من لأسفل اسحب. يلهاوتنز بشرائها قمت
.الهاتف ضبط إعادة > حول

 .الإصلاح اتخيار فةلمعر التصنيع جهة أو بك الخاص الشبكة خدمة ودبمز فاتصل قائمة، المشكلة ظلت إذا
 الشخصية البيانات جميع إن حيث البيانات، من احتياطية نسخة بعمل اًدائم قم للإصلاح، هاتفك سالإر وقبل

.حذفها يتم قد الهاتف على الموجودة

 يمكنك. بك الخاص يدالفر IMEI قمر ضلعر #06#* فاطلب الهاتف، يفتعر إلى تحتاج كنت إذا: تلميح
 قسم اجعر التفاصيل، من يدمز على للحصول. الهاتف هيكل في IMEI قمر على العثور اًأيض

.ونيالإلكتر المستخدم دليل في والسلامة المنتج معلومات
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