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عمیلنا العزیز؛
 .�شكرك الخت�ارك هذا المنتج. نو�� �قراءة دل�ل المستخدم هذا �عنا�ة ق�ل �شغ�ل جهازك واالحتفاظ �ه

تنبیھات أمان مھمة؛
� األما�ن الداخل�ة

.لقد تم تصم�م هذا المنتج لالستخدام ��
ا ا أو منخفضة جد� � درجات حرارة عال�ة جد�

.ال تقم بتخ��ن المنتج ��
ة ط��لة ة لف�� .ال تعرض منتجك ألشعة الشمس الم�ا��
ا أو ك�ل  تالف�

ً
ا محو�  .التالف USB ال �ستخدم أ�د�

� تحتوي ع� مواد �اشطة لتنظ�ف منتجك .ال �ستخدم مواد التنظ�ف ال��
.قم ب�نظ�ف منتجك �قطعة قماش جافة فقط
.ال تلمس منتجك �الماء أو أي سائل آخر
.ال تعرض منتجك للماء الم�ساقط أو المتناثر
ة � أما�ن رط�ة أو مغ��

.ال تقم �احتفاظ منتجك ��
.ال تعرض منتجك ألشعة الشمس أو النار أو الب�ئات المماثلة. واحفظ المنتج عن درجات الحرارة المرتفعة
كة المصنعة .ال �ستخدم إال الملحقات المعتمدة من ق�ل ال��
.ال �سقط منتجك وال تعرضه للتأث�� �أي ط��قة أخرى
� االتصال �الخدمات المعتمدة � حالة حدوث عطل ير��

.ال تحاول تفك�ك منتجك أو إصالحه أو ض�طه أو تعد�له. و��

عندما یسخن المنتج أثناء الشحن؛
� حالة �سخن الجهاز، قم �فك المحول و�ا�ل

.من الجهاز وأوقف �شغ�ل الجهاز USB قد �سخن المنتج والمحول أثناء الشحن. فهذا ال يؤثر ع� عمر الجهاز أو أدائه ونطاق ال�شغ�ل العادي للجهاز. و��
� الشحن مرة أخرى

د الجهاز وا�دأ �� .انتظر ح�� ي��
� حالة تلف �ا�ل USB قد �كون س�ب ارتفاع درجة حرارة الجزء السف�� من الجهاز هو تلف �ا�ل

.اس��دله ��ا�ل جد�د ،USB المتصل �الجهاز. ف��



عندما �سخن المنتج؛
• ة من الوقت � هذە الحالة أغلق جميع التطب�قات ق�د ال�شغ�ل وال �ستخدم الجهاز لف��

ة ط��لة قد �سخن جهازك �ش�ل مؤقت �س�ب ز�ادة استهالك ال�طار�ة. ف�� .عندما تقوم ب�شغ�ل منتجك لف��
• � االتصال �الخدمات المعتمدة � االرتفاع ير��

ة من الوقت. و�ذا استمرت سخونة الجهاز �� ة ط��لة، فال �ستخدمه لف�� .إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز أو شعرت �السخونة لف��

CD مالحظة: اشحن ال�طار�ة ق�ل �ل استخدام للمنتج.

شحن المنتج
• ا

�
.عندما تكون ال�طار�ة منخفضة، �ظهر رمز ال�طار�ة فارغ

• ا عند توص�ل الشاحن �المنتج. فعل�ك ترك ال�طار�ة الفارغة �شحن ل�ضع دقائق ق�ل �شغ�ل الجهاز ا فال �مكن �شغ�ل الجهاز فور� .إذا �انت ال�طار�ة فارغة تمام�
• � المنخفض

.قد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر غ�� الشاحن، مثل ال�مبيوتر، إ� �عة شحن أ�طأ �س�ب الت�ار ال�ه��ا��
• ا أطول .�مكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. ول�ن قد �ستغرق شحن ال�طار�ة �ال�امل وقت�

 ;من أجل شحن المنتج؛

• � العل�ة �محول الطاقة USB قم بتوص�ل �ا�ل
.الموجود ��

• .�الجهاز Micro USB �منفذ USB قم بتوص�ل �ا�ل
• �

.قم بتوص�ل محول الطاقة �مأخذ الت�ار ال�ه��ا��

�شغ�ل المنتج أو إ�قاف �شغ�له
ء ضوء ل�د �

ة ط��لة ع� زر ال�شغ�ل-اإل�قاف الموجود ع� الجانب األ�من من الجهاز ل�ضع ثوان. فعند �شغ�ل الجهاز س�نفتح الشاشة و��� .من أجل �شغ�ل الجهاز؛ اضغط لف��
ة ط��لة ع� زر ال�شغ�ل-اإل�قاف ل�ضع ثوان .من أجل إ�قاف �شغ�ل الجهاز اضغط لف��

CDة أطول ا الستخدام ال�طار�ة لف�� .مالحظة: �عد 90 دق�قة من عدم ال�شاط ع� الجهاز، س�تم إ�قاف �شغ�له تلقائ��

استخدام الم�كروفون
ال تعمل وظ�فة الم�كروفون �الجهاز إال ع� شاشة قراءة المحتوى والشاشة الرئ�س�ة. و�جب أن تكون شاشة الجهاز مفتوحة ل�� يتم استخدام الجهاز �م�كروفون. يتم �شغ�ل الجهاز مع كتم صوت الم�كروفون. �مكنك
� منتصف الجهاز وذلك �عد توص�ل الجهاز بنظام الصوت. �ما �مكنك ض�ط مستوى الصوت �استخدام أزرار �شغ�ل / إ�قاف الصوت ع� الجهاز

.�شغ�ل الم�كروفون �الضغط ع� زر �شغ�ل / إ�قاف الصوت ��
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استخدام المنتج
بعد تشغیل الجھاز، تظھر الشاشة الرئیسیةوتظھر البیانات التي تم تحمیلھا شخصیًا كمجلدات  ومحتویات على  الشاشة الرئیسیة

اإلعدادات
مكن الوصول إ� اإلعدادات عن ط��ق لمس زرO .ع� الشاشة الرئ�س�ة  

ة�ات الشخص��المحت
عند لمس زر • الموجود على الشاشة الرئیسیة یتم الدخول إلى تبویب المحتویات الشخصیة
� تم إ�شاؤها ع� هذە الشاشة ظهر جميع المحت��ات الشخص�ة ال�� .

� قسم استخدام اللوحة
.مالحظة: س�تم عرض ك�ف�ة إضافة المحت��ات الشخص�ة ��
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قراءة المحتوى
؛ الجزء األد�� �

��

► عند المس على زر  یبدأ تدفق المحتوى

il     عند المس على زر  یتوقف تدفق المحتوى 

.وظیفتي تشغیل النص وإیقاف النص تعمل أیضا یعمل مع الزر الموجود على جھاز التحكم عن بعد المرسل مع الجھاز

الجزء األع� األ�من �
��

 V عند المس على زر  تنفتح لوحة إعدادات النص .

 فیتم حفظ اإلعدادات التي تم إجراؤھا من ھذه القائمة على الفور ویصبح اإلعداد األخیر دائًما وظیفیًا. فبمجرد بدء تشغیل
.النص یتم إغالق القائمة تلقائیًا

الجزء األ�� من لوحة إعدادات النص؛ �
��

A یمكنك زیادة حجم الخط باستخدام زر

V یمكنك تقلیل حجم الخط باستخدام زر

[: t>: J و عند المس على زر  تنفتح لوحة حیث یمكنك اختیار الخط واأللوان فیھا. فیمكنك تحدیث منطقة القراءة عن طریق اللمس 

.إلى صیاغة الخط واللون الذي تریده

ف�عد تحد�د الخ�ار الذي ت��دە ع� اللوحة
X   یمكنك إغالق اللوحة عن طریق اللمس على زر  

A. یمكنك زیادة سرعة تدفق النص عن طریق اللمس على زر

 یمكنك تقلیل سرعة تدفق النص عن طریق اللمس على زر �



تحدیث المحتویات
 ;�مكن تحد�ث المحت��ات بثالث طرق

• � المنطقة عند �شغ�ل الجهاز ألول مرة
ا �� نت السل��ة متصلة مس�ق� .إذا �انت هناك ش�كة إن��

• � الجانب األ�من للجهاز
� المنطقة عند إ�قاظ الجهاز �الضغط ع� الزر الموجود ��

ا �� نت السل��ة متصلة مس�ق� .إذا �انت هناك ش�كة إن��
• � هذە الحاالت الثالث

� قسم اإلعدادات �الجهاز. فيتم التحد�ث ��
.عند لمس خ�ار "تحد�ث المحت��ات" ��

• ."فعندما �حدث �ل هذا، إذا �ان هناك محتوى محدث يتم عرض إشعار "تم العثور ع� محتوى جد�د" ع� شاشة الجهاز. و�ذا لم �كن هناك محتوى جد�د، فس�تم عرض إشعار "لم يتم العثور ع� محتوى جد�د

الش��ات الالسل��ة
� ت��د االتصال بها وأدخل �لمة مرور الش�كة. لن تحتاج إ� إعادة إدخال �لمة المرور �مجرد االتصال �الش�كة. فما عل�ك سوى النقر ع� الش�كة والنقر ع� زر االتصال لالتصال: و�ذا تم تغي�� �لمة  اضغط ع� الش�كة ال��
.مرور الش�كة، ف�جب النقر ع� الش�كة والنقر ع� "ا�س االتصال"، ثم عل�ك إضافة الش�كة مرة أخرى �استخدام �لمة المرور الجد�دة

دل�ل المستخدم
ا مع التفاص�ل المرئ�ة يتم تعل�م استخدام النظام رقم��

تحدیث النظام
نامج وت�ب�ته �ل هذا ال�� � � الجهاز �حاجة إ� ترق�ة، �طلب من المستخدم الموافقة ع� ت��

نامج �� ا من تحد�ث النظام أثناء التحقق من النص. و�ذا �ان إصدار ال�� :يتحقق الجهاز أ�ض�

�ل التحد�ث. �ما ينصح �التحم�ل ع�� اتصال ش�كة السل��ة �دً� من اتصال هاتف محمول (نقطة فعالة). عل�ك التأ�د من توص�ل الجهاز �الشاحن ح�� �كتمل التحم�ل �  �جب أن �كون مستوى الشحن أع� من 60% ليتم ت��
.والت�ب�ت

التعلیقات
احات والطل�ات، �ما يوجد ف�ه رقم تع��ف الجهاز مع معلومات االتصال �ش�كة الخدمة الوطن�ة. وتتم إدارة معامالت الخدمة من خالل رقم معرف الجهاز � هذا الخ�ار، �مكنك إدخال الش�اوى - االق��

��



استخدام جھاز التحكم عن بعد
� الدخول إ� � مع الجهاز متصال �الجهاز. ول�ن عندما �كون هناك عطل �جهاز التح�م عن �عد �جب توص�ل الجهاز مع جهاز التح�م عن �عد من ق�ل المستخدم. ير��

يتم إرسال جهاز التح�م عن �عد الذي �أ��
� تظهر ع� الشاشة .اإلعدادات / إعدادات النظام / إعدادات جهاز التح�م عن �عد من أجل إقران جهاز التح�م عن ُ�عد �الجهاز، ومن ثم متا�عة التعل�مات ال��

• .ي�تقل جهاز التح�م عن �عد إ� وضع السكون من أجل توف�� ال�طار�ة �عد 10 دقائق من عدم ال�شاط
• ا .وعند الضغط ع� أي مفتاح سوف �س��قظ من وضع السكون و�تصل �الجهاز تلقائ��
• � نها�ة جهاز التح�م عن ُ�عد عند ال�شغ�ل من خالل الضغط ع� أي زر

.�مكنك معرفة أن جهاز التح�م عن ُ�عد متصل �الجهاز ح�ث �ظهر ضوء مرة واحدة ��
• � أنه ال �مكن توص�ل جهاز التح�م عن �عد �جهازك. و�التا�� �جب إقران جهاز التح�م عن ُ�عد �جهازك مرة أخرى .و�ذا يومض ضوء اإلشعار ثالث مرات، فهذا �ع��
• � غضون 10 ثواٍن

� جهاز التح�م عن ُ�عد، س�تم توص�ل جهاز التح�م عن ُ�عد �جهازك ��
.وعند الضغط ع� أي زر ��

• .يتم استخدام مفتا�� األسهم ألع� وألسفل ع� جهاز التح�م عن ُ�عد لتم��ر 4 سطور للنص. �ما يتم استخدام مفتا�� + - الموجودة �جهاز التح�م عن ُ�عد لتغي�� �عة القراءة
• � جهاز التح�م عن ُ�عد

ة الم�كروفون و��قاف �شغ�لها �استخدام زر كتم الصوت �� � .�مكنك إ�قاف و�شغ�ل تدفق النص استخدام زر "�شغ�ل" ع� جهاز التح�م عن ُ�عد. �ما �مكنك �شغ�ل م��
• .�مكنك تح��ل الجهاز إ� وضع السكون و��قاظه �استخدام زر ال�شغ�ل الموجود ع� جهاز التح�م عن ُ�عد

استخدام اللوحة
ويمكنك .mytalks.seetalk.com.tr يمكنك تسجیل جھازك في النظام وتحمیل النصوص التي تريدھا على جھازك من خالل تسجیل الدخول إلى عنوان اإلنترنت
.التسجیل في النظام باستخدام آخر 6 أرقام من الرقم الموجود على الملصق الموجود على الجھاز وتحديد كلمة مرورك
O الرقم التسلسلي للجھاز: 00241
O كلمة المرور: 00241
.فبعد تسجیل الدخول باستخدام آخر 6 أرقام على الملصق مثل التي أعاله، ستنفتح شاشة التسجیل

التسجیل في النظام
� النظام عن ط��ق إدخال معلوماتك الشخص�ة. سوف تتل�� رمز التحقق ع� هاتفك

.�مكنك إ�مال �سج�لك ��
إعدادات الفئة
� �عد النقر ع� إعدادات الفئة؛ �ما �مكنك حذفه و�عادة �سميته �مكنك إ�شاء فئة جد�دة مع الشاشة المن�ثقة ع� ال�م��



إضافة محتوى
� النظام وذلك �عد الضغط ع� زر المحتوى الجد�د

ا أو سحب ملف ذو امتداد وورد و�فالته �� .�مكنك كتا�ة المحتوى الذي ت��د تحم�له �دو��
. �ما �مكنك إنهاء العمل�ة �الضغط ع� زر حفظ �عد تحد�د

�
�مكنك أن ترى ك�ف س�ظهر النص ع� الجهاز �ما �ظهر ع� �سار الشاشة وذلك �استخدام زر المعاينة، �ما �مكنك الق�ام �عمل�اتك ع� الجهاز من هنا أ�ضا

� الزاو�ة ال�م�� العل�ا. وعند الضغط ع� زر "تحد�ث المحتوى" ع� الجهاز س�تم تحم�ل المحتوى الذي تض�فه إ� قسم المالحظات الشخص�ة
.المجلد الذي ت��د تحم�ل المحتوى إل�ه ��

-

 ..لم��د من المعلومات التفص�ل�ة �مكنك ز�ارة صفحتنا
www.seetalk.com.tr/kullanim-kilavuzu 

.WEEE يتوافق مع الئحة

WEEE

ا لتوجيهات ير�� االتصال �أقرب مركز .WEEE �جب عدم ر�� هذا الجهاز إ� القمامة ألن هذا الجهاز يتكون من أجزاء قا�لة إلعادة التدو�ر وفق�
.تجميع إلعادة تدو�ر هذا الجهاز
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