دليل مستخدم هاتف  KODAK EKTRAالذكي
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ُيرجى القراءة قبل المتابعة
احتياطات السالمة
يرجى قراءة احتياطات السالمة بعناية لضمان االستخدام الصحيح لهاتفك المحمول.
•

تجنب ارتطام الهاتف المحمول أو رميه أو سقوطه أو تصادمه أو انثناءه أو انثقابه.

•

تجنب استخدام هاتفك المحمول في مكان رطب مثل الحمام .احم هاتفك المحمول من االنغماس بشكل متعمد أو غسله في سائل.

•

ال تستخدم الهاتف المحمول الخاص بك عندما يحظر استخدام الهواتف أو عندما يكون الهاتف سببا في حدوث تشويش أو خطر.

•

ال تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة.

•

اتبع جميع اللوائح أو القواعد الموجودة في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية .ينبغي إيقاف تشغيل الهاتف المحمول بالقرب من األجهزة الطبية.

•

أغلق الهاتف المحمول في الطائرة .فقد يسبب الهاتف التشويش على أجهزة التحكم في الطائرة.

•

أغلق هاتفك المحمول بالقرب من األجهزة اإللكترونية عالية الدقة .فقد يؤثر الهاتف على أداء تلك األجهزة.

•

ال تحاول تفكيك هاتفك المحمول أو ملحقاته .يتم السماح لألفراد المؤهلين فقط بصيانة الهاتف أو إصالحه.

•

ال تضع هاتفك المحمول أو ملحقاته في حاويات بها حقل كهرومغناطيسي قوي.

•

ال تضع وسيط التخزين المغناطيسي بالقرب من هاتفك المحمول .قد يسبب اإلشعاع من الهاتف محو المعلومات المخزنة عليها.

•

ال تضع هاتفك المحمول في درجة حرارة عالية أو تستخدمه في مكان به غاز قابل لالشتعال مثل محطة الوقود.

•

احتفظ بهاتفك المحمول وملحقاته بعيدا عن متناول أطفالك .ال تسمح لألطفال باستخدام هاتفك المحمول دون توجيه.

•

استخدام الشواحن والبطاريات المعتمدة فقط.

•

اتبع جميع القوانين أو اللوائح عند استخدام األجهزة الالسلكية .احترم خصوصية اآلخرين والحقوق القانونية عندما تستخدم جهازك الالسلكي.

•

ال تستخدم الهاتف المحمول على متن الطائرات أو داخل المستشفيات أو في محطات الوقود أو المرائب المتخصصة.

•	وبالنسبة لمرضى الغرسات الطبية (القلب واألنسولين وغيرها) ضع الهاتف المحمول على بعد  15سم من الغرسة ،وأثناء االتصال ،اترك الهاتف في الجانب المعاكس
للغرسة في الجسم.
•

إشعار قانوني
شركة  Bullitt Mobile Ltdحاصلة على ترخيص من .Kodak
عالمة كلمة ® Bluetoothوالشعارات هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Incكما يخضع استخدام هذه العالمات من قِبل مجموعة
 Bullitt Groupلترخيص .كما أن جميع العالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية واألسماء التجارية مملوكة ألصحابها.
ال يجوز استنساخ أو نقل أي جزء من أجزاء هذا المستند بأي شكل أو بأية وسيلة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من .Kodak
قد يشتمل المنتج الموصوف في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق الطبع والنشر والحاصلين على التراخيص محتملين .ال يحق للعمالء بأية طريقة كانت استنساخ
البرامج أو األجهزة المذكورة أو توزيعها أو تعديلها أو تحويلها برمجيًا أو تفكيكها أو فك تشفيرها أو استخراجها أو عكس هندستها أو تأجيرها أو تخصيصها أو ترخيصها
من الباطن ،ما لم تحظر القوانين المعمول بها هذه القيود أو إذا وافق أصحاب حقوق الملكية المعنيون على هذه اإلجراءات بموجب تراخيص.

مالحظة
تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الموصوفة هنا على البرامج المثبتة والقدرات وإعدادات الشبكة المحلية ،وقد ال يتم تفعيلها أو قد تكون محدودة من قبل مشغلي الشبكات
المحلية أو مزودي خدمة الشبكة .لذلك ،قد ال تتوافق األوصاف المذكورة هنا تماما مع المنتج أو ملحقاته التي اشتريتها.
يحتفظ المُص ِّنع بحقه في تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات واردة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو التزام من جانبه.
ال يتحمل المُص ِّنع مسؤولية مشروعية أو جودة جميع المنتجات التي تقوم بتحميلها أو تنزيلها من خالل هذا الهاتف المحمول ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
النصوص والصور والموسيقى واألفالم والبرامج غير األساسية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر .يتحمل مالك الهاتف المحمول أية عواقب ناجمة عن تثبيت أو استخدام
المنتجات السابقة على هذا الهاتف المحمول.
للحصول على أحدث إصدار من دليل المستخدم ،يرجى زيارةwww.kodakphones.com :

ال يوجد ضمان
المحتويات الواردة في هذا الدليل مقدمة "في صورتها األصلية" .وليست هناك أية ضمانات من أي نوع حول دقة محتويات هذا الدليل أو موثوقيته ،سوا ُء أكانت صريحة أو
ضمنية ،بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ،ضمانات ضمنية بالتسويق التجاري والمالءمة لغرض مُعين ،باستثناء ما تقتضيه القوانين المعمول بها.
لن يتحمل المُص ِّنع بأي حال من األحوال وإلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق مسؤولية أي أضرار خاصة أو طارئة أو غير مباشرة أو أضرار ناتجة أو فقد أرباح
أو أعمال أو إيرادات أو بيانات أو مدخرات متوقعة أو اإلضرار بسُمعته.

لوائح االستيراد والتصدير

اتبع اإلرشادات ذات الصلة من هذا الدليل بدقة عند استخدام كابل  .USBوإال قد يتعرض هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر للتلف.
يلتزم العمالء بجميع قوانين التصدير واالستيراد ولوائحهما واجبة التطبيق ويحصلون على جميع األذون والتراخيص الحكومية الضرورية لتصدير المنتج المذكور في هذا
الدليل أو إعادة تصديره أو استيراده بما في ذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة في هذا الدليل.
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 -2هاتف  KODAK EKTRAالذكي

 -1مقدمة

3
9

2

10

1

8
7
6

4
5
.1
.2
.3
.4
.5

نشكرك على شراء الهاتف الذكي  Kodak Ektraومرحبًا بك في عهد جديد من صور الهواتف الذكية.
من خالل اختيار الهاتف الذكي  Ektraفقد اخترت الحصول على تحكم إبداعي في صورك الفوتوغرافية من خالل تجربة كاميرا هاتف ذكي فريدة من نوعها ستبدو مماثلة
لتجربة مستخدمي  DSLRبصورة أكبر مع ضمان سهولة االستخدام من خالل مجموعة من البرامج الفريدة وأجهزة العدسات المذهلة .ويتم تسخير كل هذا هو من خالل
تجربة التصوير الخاصة بمهندسي  Kodakورواد الصور الفوتوغرافية لدينا.
في دليل المستخدم هذا ،سوف نرشدك خالل النقاط األهم للهاتف الذكي  Ektraلتزويدك باألدوات التي تحتاجها لضمان جاهزيتك عندما تظهر اللقطة المثالية .فبدءًا من تطبق
الكاميرا المضمن المخصص وصوالً إلى برامج تحرير الصور المعقدة ،والقدرة على طباعة صورك مباشرة من هاتفك الذكي ،نرجو أن تستمتع بتجربة الصور الجديدة تمامًا هذه.
ال تنس مشاركة أفضل لقطاتك معنا ،وال تلتقط صورة فحسب .بل التقط صورة إبداعية.
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 -3الوظائف الرئيسية
زر التشغيل

اضغط مطوالً للتشغيل .اضغط مطوالً لفتح قائمة الخيارات .اضغط عليه لقفل الشاشة أو فتحها في أثناء تشغيل الهاتف.

زر الشاشة الرئيسية

اضغط عليه في أي وقت لعرض الشاشة الرئيسية .سيؤدي الضغط مطوالً على زر الصفحة الرئيسية إلى تشغيل
.Google Search

زر التطبيقات الحديثة

اضغط للحصول على قائمة بالتطبيقات المفتوحة حاليا.

زر الرجوع

اضغط لعرض الشاشة السابقة التي كنت تعمل فيها .استخدمه إلغالق لوحة المفاتيح على الشاشة.

Facebook.com/kodakphones
@kodakphones
@kodakphones

فتحه SIM/SD
الكاميرا األمامية
مقبس سماعات الرأس
مفاتيح القائمة
نقطة الشريط

 .6زر المصراع
 .7زر التشغيل
 .8زرا رفع/خفض مستوى الصوت
 .9فالش LED
 .10الكاميرا  21ميغا بكسل

زر مستوى الصوت

مستوى الصوت :اضغط على زر زيادة مستوى الصوت ( )+لزيادة مستوى الصوت ،أو خفض مستوى الصوت (–) لخفض
مستوى الصوت.
اللتقاط لقطة شاشة ،اضغط مطوالً على زري الطاقة والصوت في وقت واحد.

زر المصراع

عند استخدام تطبيق الكاميرا ،اضغط على زر المصراع اللتقاط الصور مباشر ًة .عند التقاط صورة ،اضغط نصف ضغطة
لتركيز الصورة واضغط ضغطة كاملة اللتقاطها .لبدء تشغيل كاميرا  Ektraعلى الفور للوصول السريع ،اضغط مرتين
على زر المصراع.
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 -4إدراج بطاقة SIM
	.1إلدراج بطاقة  ،Nano SIMاستخدم األداة التي تم توفيرها لفتح فتحة
بطاقة  SIMو™.microSD

 .6شحن البطارية
يحتوي الهاتف الذكي  Kodak Ektraعلى بطارية مضمنة .لشحن البطارية:

 .2ضع بطاقة  Nano SIMفي الدرج الخاص بها هو موضح أدناه:

 .1أوصل كابل  USBالمرفق مع الهاتف المحمول الخاص بك بالشاحن.
مالحظة :استخدم كابل والشواحن المعتمدة من شركة  Kodakفقط .يستخدم الهاتف
الذكي  Kodak Ektraكابالت وموصالت  .USB 3.0قد تسبب األجهزة غير المتوافقة
تلف الجهاز.
 .2ضع كابل  USB 3.0بمنفذ  USBفي الهاتف.
مالحظة :اتجاه كابل  USB 3.0غير هام في كابالت شحن  .USB 2.0يجب عليك
الحرص على عدم استخدام القوة المفرطة عند توصيل كابل  .USBيمكن أن يحدث
الضرر بمحاولة إدخال الموصل بشكل غير صحيح.
مالحظة :ال يغطي الضمان ذلك.
 .3صِ ل  USBبقابس التيار الكهربائي المتردد الرئيسي المناسب وصِ له بأمان بمصدر التيار الكهربائي.
	.4سوف تحتاج لشحن الجهاز قبل استخدامه للمرة األولى .عند اكتمال الشحن ،تظهر كلمة "تم الشحن" على شاشة القفل أو " "%100في مكان أيقونة البطارية (في أعلى
اليمين) .قم بإزالة الموصل من الجهاز ثم افصل الشاحن الجداري.

 .3استبدل بطاقة  SIMودرج بطاقات .microSD

 -5إدراج بطاقة الذاكرة
	.1إلدراج بطاقة  ،microSDاستخدم األداة التي تم توفيرها لفتح فتحة
بطاقة  SIMو.microSD

 .2ضع بطاقة الذاكرة في الدرج الخاص بها هو موضح أدناه:

معلومات هامة عن البطارية:
إذا كانت البطارية فارغة بالكامل ،فقد تستغرق عدة دقائق قبل ظهور أيقونة الشحن.
إذا لم يتم استخدام البطارية لفترة طويلة من الزمن ،فقد ال تتمكن من تشغيل هاتفك المحمول على الفور بعد بدء عملية شحن البطارية .ضع البطارية في الشحن لبضع دقائق
مع إغالق الهاتف قبل محاولة تشغيله مرة أخرى .قد ال تظهر عالمة الشحن المتحركة على الشاشة خالل هذا الوقت.
يعتمد الوقت المطلوب لشحن البطارية على درجة الحرارة البيئية وعمر البطارية.
عندما يكون مستوى طاقة البطارية منخفضًا ،يصدر الهاتف تنبيها مع ظهور مطالبة .عندما يتم استنفاد طاقة البطارية تقريبًا ،سيتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائيا.

 -7تشغيل الهاتف المحمول الخاص بك وإيقاف تشغيله
1-7

تشغيل الهاتف المحمول

 .1اضغط باستمرار على زر الطاقة.
 .2عندما تقوم بتشغيل هاتفك ألول مرة ،سوف تظهر لك شاشة الترحيب .حدد اللغة المفضلة والمس أيقونة البدء لمتابعة عملية اإلعداد.

 .3استبدل بطاقة  SIMودرج بطاقات .microSD

مالحظة :إذا تم تفعيل الحماية برقم بالتعريف الشخصي ( )PINعلى بطاقة  SIMالخاصة بك ،فسوف يُطلب منك إدخال رمز  PINالخاص بك قبل شاشة الترحيب .ويتطلب
ذلك توفير اتصال بشبكة  Wi-Fiأو اتصال البيانات الستكمال عملية اإلعداد .ستتم اآلن مطالبتك بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي على  ،Googleأو إنشاء حساب
جديد وإكمال عملية اإلعداد.
مالحظة :يمكنك تخطي عملية إنشاء الحساب وإكمالها في وقت آخر .يلزم وجود حساب على  Googleالستخدام بعض خدمات  Googleعند عرضها على جهازك.

8

9

2-7

إيقاف تشغيل الهاتف المحمول

 .1اضغط باستمرار على زر الطاقة لفتح قائمة خيارات الهاتف.
 .2المس إيقاف التشغيل.

 -8التعرف على الشاشة الرئيسية

اضغط على مفتاح ( Powerتشغيل) لفتح الشاشة .ثم اسحب أيقونة القفل
الستخدام وظيفة الكاميرا مباشرة من الشاشة المغلقة ،اسحب أيقونة الكاميرا

الستخدام ™ Google voice searchمباشرة من الشاشة المغلقة ،اسحب أيقونة Google voice search

		

مالحظة :سيؤدي الضغط على أيّ مكان فارغ بالشاشة الرئيسية إلى تشغيل االختصارات إلى الخلفيات وعناصر واجهة المستخدم والضبط.

 -9استخدام شاشة اللمس
1-9

إجراءات شاشة اللمس

ً
مطول :المس أحد العناصر بطرف إصبعك واستمر بالضغط عليه حتى يستجيب الهاتف المحمول .فعلى سبيل المثال ،لفتح قائمة الخيارات للشاشة النشطة،
اللمس
المس الشاشة باستمرار حتى تظهر القائمة.
التمرير :حرك إصبعك عبر الشاشة إما رأسيًا أو أفقيًا .على سبيل المثال ،اسحب لليسار أو اليمين للتبديل بين الصور في المعرض.
السحب :المس مطوالً العنصر المرغوب بإصبعك .اسحب العنصر إلى أي جزء من الشاشة .يمكنك سحب أيقونة لنقلها أو حذفها.

تم إعداد وتصميم معظم الشاشات لكى تدور مع الهاتف عندما تحركه من الوضع العمودي إلى األفقي وعند العودة مرة أخرى إلى نفس الوضع .يمكن تعطيل هذه الميزة من
"قائمة الضبط" (قسم الشاشة).

 -10قفل الشاشة وفتحها
 1-10قفل الشاشة
عند تشغيل هاتفك المحمول ،اضغط على زر الطاقة لقفل الشاشة .عند قفل الشاشة ،فال يزال بإمكانك تلقي الرسائل والمكالمات.
إذا تركت الهاتف المحمول الخاص بك على وضع عدم النشاط لفترة من الوقت ،فسوف يتم قفل الشاشة تلقائيًا.
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 1-11إجراء المكالمات المحلية
استخدام مفاتيح األرقام إلدخال األرقام ،ثم اضغط على مفتاح االتصال لطلب الرقم .يمكنك إدخال المكالمات المحلية بهذا الترتيب :أطلب رمز المنطقة ثم رقم الهاتف ثم
مفتاح االتصال.

إلجراء مكالمات دولية ينبغي الضغط مطوالً على مفتاح  ،0حتى يظهر مفتاح الهاتف الدولي " "+على الشاشة .سوف يسمح هذا لك بإجراء مكالمة دولية إلى أي بلد بغض
النظر عن مفتاح االتصال الدولي.
يمكنك إدخال المكالمات الدولية بهذا الترتيب:
 +ثم رمز البلد ثم رمز المنطقة ثم رقم الهاتف ثم مفتاح الطلب.
بعد إدخال المفتاح ،أدخل رمز البلد والرقم الكامل الذي تريد االتصال به.

 3-11مكالمات الطوارئ
إذا كنت توجد في منطقة تغطيها الشبكة (يمكنك معرفة ذلك بالرجوع إلى مؤشر قوة الشبكة الموجود في الزاوية اليسرى العليا من شاشة الهاتف المحمول) ،حتى إذا لم يكن
لديك بطاقة  ،SIMفسوف تكون قادرً ا على إجراء المكالمات الطارئة.

تدوير شاشة الهاتف المحمول

 2-10فتح الشاشة

 -11االتصال

 2-11إجراء المكالمات الدولية

اللمس :استخدم طرف إصبعك لتحديد أي عنصر أو لتأكيد التحديد أو بدء تشغيل تطبيق.

2-9

لليسار لتشغيل .Google voice search

مالحظة :إذا قمت بإعداد قفل الشاشة ،فسوف يُطلب منك فتح الشاشة.

بعد تسجيل الدخول أو عند تشغيل الهاتف ،يتم فتح الشاشة الرئيسيةُ .تعد الشاشة الرئيسية نقطة البدء للوصول إلى جميع الميزات على الهاتف .وهذا يعرض أيقونات التطبيقات
وعناصر واجهة المستخدم واالختصارات والميزات األخرى .يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية مع وضع خلفيات مختلفة وعرض العناصر التي تريدها.
توجد على الشاشة الرئيسية أيقونة المش ّغل .المس هذه األيقونة لعرض التطبيقات المثبتة وتشغيلها.

لمنتصف الشاشة للفتح.
إلى اليسار لتشغيل تطبيق الكاميرا.

 -12الدليل إلى العمليات اليدوية
فيما يلي كل خيارات الوظائف المتاحة على الهاتف المحمول مع وصف مختصر.
يجب تسجيل الدخول إلى حساب  Googleالستخدام  ،Gmailومتجر  ،Google Moviesوالوصول إلى مجموعة كاملة من الوظائف المقدمة من تطبيقات
 Googleاألخرى .لتنزيل التطبيقات إلى متجر متجر  ،Googleسيطلب منك أيضًا تسجيل الدخول بحساب  Googleالخاص بك.
مالحظة :إذا لم يوجد بالهاتف المحمول بطاقة  SIMمثبتة ،فلن يمكنك االتصال بشبكات المحمول للحصول على الخدمات الصوتية أو خدمات البيانات ،وعلى الرغم من ذلك
يمكنك االتصال بشبكة  Wi-Fiلتسجيل الدخول إلى حسابك على  Googleالستخدام جميع مزايا هاتفك المحمول باستثناء إجراء مكالمة هاتفية.
إذا قمت بتشغيل الهاتف ألول مرة بدون بطاقة  ،SIMفسيطلب منك لمس "اتصال بشبكة ( "Wi-Fiبدالً من "شبكة المحمول") واتباع التعليمات إلعداد هاتفك .إذا كان لديك
بالفعل حساب على جوجل ،المس "تسجيل الدخول" وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
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 1-12خدمة دفع ™Android Pay

•

خدمة دفع  Android Payهي وسيلة مريحة للغاية للدفع الخاص بالمحمول .يمكنك إضافة بطاقة موجودة في حساب  Googleالخاص بك عن طريق تأكيد بعض
التفاصيل أو إضافة بطاقة جديدة من أي من البنوك المشاركة .للدفع ،قم فقط بفتح الهاتف الخاص بك والمس عند المتاجر المشاركة (ال يلزم تشغيل التطبيق).
فتح خدمة :Android Pay
> Android Pay
المس

لفتح التطبيق.

برنامج مكافحة الفيروسات هو تطبيق يراقب جهازك ويفحصه في الوقت المناسب .ويمكنك لمس "فحص اآلن" للفحص ً
بحثا عن التهديدات الخفية.
فتح برنامج :AVG Anti-virus
لفتح التطبيق.
> Anti-virus
المس

إلغالق الكاميرا.
(مرتين) أو مفتاح الشاشة الرئيسية
المس مفتاح الرجوع
في شاشة معاينة الكاميرا ،انقر فوق األيقونة في الجزء العلوي من الشاشة إلعداد الكاميرا .المس لتغيير إعدادات الخيار والكاميرا والفيديو.

حدد وضع الفيديو عبر عجلة األوضاع ،في إعدادات الفيديو ،للتعيين كما يلي :الحد من الضوضاء ،EIS ،الميكروفون ،وضع الصوت ،جودة الفيديو.
لبدء التسجيل ،والمس مرة أخرى إليقاف التسجيل .بعد تسجيل مقطع فيديو ،المس الصورة المُصغرة آلخر مقطع فيديو مُسجل بجوارها لمشاهدته.
المس
المس لتشغيل الفيديو.

Chrome™ 7-12

 3-12النسخ االحتياطي واالستعادة
في شريط النسخ االحتياطي ،يمكنك تحديد تطبيق البيانات الشخصية للنسخ االحتياطي لبطاقات الذاكرة .في شريط االستعادة ،حدد الملف المطلوب إلعادته إلى الهاتف.

يمكنك تشغيل المستعرض مع هذه الوظيفة إذا كنت متصالً عبر بياناتك أو موفر .Wi-Fi
فتح :Chrome
لفتح التطبيق ،نفذ أحد اإلجراءات التالية:

واالستعادة لفتح التطبيق.

•
•

 4-12اآللة الحاسبة
استخدم اآللة الحاسبة لحل المسائل الحسابية البسيطة أو استخدم خياراتها المتقدمة لحل المعادالت األكثر تعقي ًدا.
فتح اآللة الحاسبة:
> اآللة الحاسبة
المس

الصورة المصغرة ألحدث صورة تم التقاطها.

في "الوضع اليدوي" ،يمكنك تمرير الميزات المتقدمة إلجراء تعديالت أثناء التقاط الصورة وعرض التغييرات مباشرة .استخدم االتصال للتمرير خالل التعرض ووضع
المشهد وموازنة األبيض و ISOوسرعة المصراع والتشغيل التلقائي الذكي .في إعدادات الكاميرا ،يمكنك أيضا تحديد :اكتشاف الوجه ،االكتشاف التلقائي للمشهد ،تنسيق
الملف ،المؤقت الذاتي ،حجم الصورة ،حجم المعاينة ،وضع جمال الوجه.

AVG Anti-Virus 2-12

فتح النسخ االحتياطي واالستعادة:
> النسخ االحتياطي
المس

اضغط على زر كاميرا Kodak

نصف ضغطة للتركيز والتقاط صورة بالكامل .يمكنك أيضًا لمس

اللتقاط صورتك ،وعرض الصورة من خالل لمس

المس Chrome
المس

في الشاشة الرئيسية.

> Chrome

لفتح التطبيق.

 8-12الساعة
أدخل القائمة ويمكنك عرض البيانات والوقت ،أو استخدمها لتعيين منبه ،أو ساعة إيقاف ،أو مؤقت ،أو ساعة عالمية.

لفتح التطبيق.

فتح المنبه:
> الساعة
المس

Google Calendar™ 5-12
استخدام  Google Calendarإلنشاء األحداث واالجتماعات والمواعيد وإدارتها .وبنا ًء على إعدادات المزامنة ،تتم مزامنة التقويم على الهاتف الخاص بك على الهاتف
تلقائيًا مع إمكانية الوصول إلى التقويم الخاص بك الوصول إليها عن طريق الويب األجهزة األخرى.
فتح :Google Calendar
> Google Calendar
المس

لفتح التطبيق .المس

لعرض خيارات الضبط والعرض المختلفة.

مالحظة :إذا كنت تستخدم وظيفة التقويم ألول مرة ،يمكنك تمرير إصبعك على الشاشة إلى اليسار بشكل متكرر للتمرير خالل ميزات هذه الوظيفة .في الصفحة األخيرة من
النظرة العامة (" )"Events from Gmailالمس "تم".

 6-12الكاميرا

الستخدام منبه هاتفك المحمول.

إضافة تنبيه:
 .1في شاشة قائمة المنبه ،المس
 .2لضبط المنبه ،قم بما يلي:
•
•
•
•
•

إلضافة منبه.

قم بتعيين الساعة والدقائق بتحديد الحقل ذي الصلة ونقل المؤشر ألعلى أو ألسفل .عند تعيين الوقت المطلوب ،المس "موافق".
إلضافة تسمية للمنبه ،المس "تسمية" .أدخل التسمية والمس "موافق".
لضبط وضع التكرار ،المس "تكرار" .المس خيارً ا واح ًدا أو أكثر.
لضبط نغمة الرنين ،المس  .اختر أحد الخيارات ،ثم المس "موافق".
لالهتزاز عند التنبيه ،المس خانة االختيار "اهتزاز".

مالحظة :يتم تنشيط المنبه تلقائيًا افتراضيًا.

تطبيق  Kodak Cameraفريد بالنسبة لـ الهاتف الذكي  ،Ektraحيث يوفر وظائف شاملة من خالل واجهة المستخدم الملهمة من خالل  DSLRالتي توفر المعرفة
وسهولة االستخدام لكل من الصور والفيديو.

 9-12جهات االتصال

فتح كاميرا  Kodakلديك:
لفتح التطبيق ،نفذ أحد اإلجراءات التالية:

يتيح لك تطبيق "جهات االتصال" حفظ المعلومات وإداراتها ،مثل أرقام الهواتف وعناوين جهات االتصال .المس لتعيين وظائف جهات االتصال للعرض ،االستيراد/
التصدير ،المجموعات ،الحسابات ،الضبط.
إذا لم تقم بع ُد بإضافة أية جهات اتصال ،سيتم عرض رسالة مع تلميحات حول كيفية بدء إضافة جهات االتصال إلى جهازك.

•

12

المس

في الشاشة الرئيسية.
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فتح جهات االتصال:
> جهات االتصال
المس
 .سيقوم هذا بتشغيل عالمة تبويب "جميع جهات االتصال".
يتم عرض جميع جهات االتصال الخاصة بك أبجديًا في قائمة تمرير.
إضافة جهة اتصال:
إلضافة جهة اتصال جديدة.
 .1في قائمة جهات االتصال ،المس
 .2أدخل اسم جهة االتصال ،ثم أضف أي معلومات أساسية مثل رقم الهاتف أو العنوان.
لحفظ معلومات جهات االتصال.
 .3عند االنتهاء ،المس "إضافة جهة اتصال جديدة"
إضافة جهة اتصال إلى المفضلة لديك:
 .1المس جهة االتصال التي ترغب في إضافتها إلى المفضلة.
في الركن األيسر العلوي ،وسوف تتحول األيقونة إلى مصمتة
 .2المس

.

البحث عن جهة اتصال:
للبحث عن جهة اتصال.
 .1في قائمة جهات االتصال ،المس
 .2ادخل اسم جهة االتصال الذي تبحث عنه .أثناء الكتابة ،سوف تظهر جهات االتصال ذات األسماء المطابقة أسفل مربع البحث.
تعديل جهة اتصال:
يمكنك دائما عمل تغييرات على المعلومات التي قمت بتخزينها لجهة اتصال.
 .1في قائمة جهات االتصال ،المس جهة االتصال التي ترغب في تحرير التفاصيل الخاصة بها.
 .2المس .
 .3قم بإجراء التغييرات المطلوبة على معلومات جهة االتصال ،ثم المس "تحرير جهة االتصال" .إللغاء جميع التغييرات التي أجريتها على معلومات جهة االتصال ،المس
الزر الرجوع .
التواصل مع جهات االتصال الخاصة بك:
من جهة االتصال أو عالمة تبويب المفضلة ،يمكنك االتصال بسرعة أو إرسال رسالة نصية ( )SMSأو رسالة وسائط متعددة ( )MMSإلى رقم الهاتف االفتراضي لجهة
االتصال .يمكنك أيضًا فتح التفاصيل لعرض قائمة بجميع الطرق التي يمكنك من خاللها التواصل مع جهة االتصال هذه .يصف هذا القسم كيفية التواصل مع جهة اتصال
عند عرض قائمة جهات االتصال الخاصة بك.
يتم االتصال بجهة اتصال كما يلي:
 .1في قائمة جهات االتصال ،المس جهة االتصال التي تريد االتصال بها.
 .2في شاشة تفاصيل جهة االتصال ،يمكنك القيام بأحد األمور التالية:
• المس رقم الهاتف إلجراء مكالمة.
		
إلرسال رسالة.
• المس
		

 10-12التنزيالت

Google Drive™ 11-12
 Google Driveعبارة عن خدمة تخزين سحابي على اإلنترنت .من خالل تسجيل الدخول بحساب  Googleيمكنك الوصول إلى  15غيغابايت من المساحة المجانية
لجميع الصور والمستندات الخاصة بك .إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر ،فيمكنك ترقية الخطة الخاصة بك لتضمين سعة تخزينية أكبر.
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فتح :File Commander
> File Commander
المس

لفتح التطبيق.

Gmail™ 13-12
هو خدمة بريد إلكتروني على الويب خاص بشركة  .Googleعندما تبدأ أوال في إعداد الهاتف الخاص بك ،يمكنك تكوينه الستخدام حساب  Gmailالموجود أو إنشاء
حساب جديد .وفي أول مرة تفتح فيها تطبيق  Gmailعلى هاتفك ،ستتم مزامنة صندوق الوارد الخاصة بك تلقائيًا مزامن لحساب  Gmailالخاص بك الحالي.
فتح :Gmail
> Gmail
المس

 .وستظهر قائمة بريد صندوق الوارد.

Google 14-12
يمكنك استخدام  Googleللبحث على شبكة اإلنترنت .وهذا بديل لمستعرض .Chrome
فتح تطبيق :Google
> Google
المس

لفتح التطبيق.

Google Hangouts 15-12
يمكنك استخدام منصة تواصل  Google Hangoutsلمشاركة بسهولة واالتصال باألشخاص اآلخرين من خالل المراسلة الفورية ومكالمات الفيديو ،مع ما يصل إلى
 10أشخاص مسموح لهم باالتصال في وقت واحد.
فتح تطبيق :Google Hangouts
> Google Hangouts
المس

لفتح التطبيق.

 16-12تطبيق Super 8
التقط مقاطع الفيديو العصرية وشاركها وطبّق طبع األفالم ،وتدرج اإلضاءة وغير ذلك من المؤثرات القديمة على مقاطع الفيديو التي تم التقاطها مسب ًقا من خالل مسجل
فيديو  iSupr8في جهاز .Kodak Ektra

لفتح التطبيق.

Google Keep™ 17-12

لفتح التطبيق.

فتح محرك األقراص:
> Google Drive
المس

يمكنك استخدام  File Commanderلتنظيم الملفات في المجلدات الموجودة على بطاقة الذاكرة أو هاتفك الذكي .Kodak

فتح تطبيق :Super 8
> iSupr8
المس

لعرض المحتوى القابل للتنزيل.
فتح التنزيالت:
> التنزيالت
المس

File Commander 12-12

لفتح التطبيق.

 Google Keepهو تطبيق أخذ مالحظات على السحابة يتيح لك مشاركة المقاالت والصور والمالحظات الصوتية بسهولة ،ويمكن الوصول إليها جميعًا على السحابة.
قم بتسجيل الدخول من خالل حساب  Googleالخاص بك للوصول إلى مالحظاتك الشخصية.
فتح تطبيق :Google Keep
> Google Keep
المس

لفتح التطبيق.

 18-12خرائط ™Google
توفر خرائط  Googleالمالحة في الوقت الحقيقي والظروف المرورية وتحديثات النقل مع معلومات الموقع التفصيلية والخرائط التي يمكن تنزيلها.
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تمكين الموقع:
قبل فتح الخرائط للعثور على موقعك أو البحث عن األماكن ذات األهمية ،ينبغي عليك تشغيل "الموقع وضبط الموقع".
.1
.2
.3
.4

الرد على الرسالة:
 .1في قائمة الرسائل ،المس سلسة رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة لفتحها.
 .2المس "كتابة رسالة نصية" إلنشاء الرسالة.
 .3المس .

> الضبط
المس
المس الموقع.
قم بتعيين إعدادات الموقع إلى "تشغيل".
المس "الوضع" واختر الخيار المرتبط.

مالحظة :الستخدام ميزة المالحة ،فسوف يتطلب منك ضبط وظيفة الوضع على الوضع عالي الدقة أو الجهاز فقط.
فتح خرائط :Google
> خرائط Google
المس

مالحظة :عند فتح التطبيق ألول مرة ،سوف تظهر شاشة ترحيب .المس قبول ومتابعة لالستمرار ومتابعة التعليمات على الشاشة لتكوين اإلعدادات األولية.

 19-12الرسائل
يتيح لك تطبيق الرسائل تبادل الرسائل النصية ( )SMSورسائل الوسائط المتعددة ( )MMSمع أي شخص باستخدام إمكانيات الهاتف إلرسال  SMSأو .MMS

يتيح لك  OfficeSuiteعرض مستندات  Wordو Excelو PowerPointوتحريرها بسهولة ،وتحويلها إلى  ،PDFوإدارة ملفاتك من خالل حل  officeللمحمول
غني بالميزات.
فتح :OfficeSuite
> OfficeSuite
المس

لفتح التطبيق.

 21-12الهاتف

فتح الرسائل:
لفتح التطبيق ،نفذ أحد اإلجراءات التالية:
في الشاشة الرئيسية.
• المس
.
> الرسائل
• المس

هناك عدة طرق إلجراء مكالمة هاتفية .يمكنك طلب الرقم ،حدد رقمًا في قائمة جهات االتصال الخاصة بك ،أو من على صفحة ويب ،أو من مستند يحتوي على رقم هاتف.
عندما تكون في مكالمة هاتفية ،يمكنك اإلجابة إما على المكالمات الواردة أو إرسالها إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك .يمكنك أيضا إعداد المكالمات الجماعية مع
العديد من المشاركين.

إنشاء وإرسال رسالة نصية:
يتم فتح نافذة الرسائل ،حيث يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو فتح سلسلة رسائل حالية.
لبدء كتابة رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة جديدة أو المس الرسالة المترابطة القائمة لفتحها.
 .1المس
إلضافة رقم هاتف من قائمة جهات االتصال .عند إدخال رقم الهاتف ،تظهر جهات االتصال المتطابقة.
	.2قم بإدخال رقم هاتف في "كتابة االسم أو الرقم" أو المس
يمكنك لمس مستلم مقترح أو متابعة إدخال رقم الهاتف.
 .3المس مربع "كتابة رسالة نصية" للبدء في إدخال الرسالة.
إذا كنت على اتصال على المفتاح مرة أخرى أثناء إنشاء رسالة ،يتم حفظه كمسودة في قائمة الرسائل الخاصة بك .المس الرسالة الستئناف كتابتها.
 .4بمجرد االنتهاء من إنشاء الرسالة ،المس .
مالحظة :تظهر الردود في النافذة .بمجرد عرض رسائل إضافية وإرسالها ،يتم إنشاء سلسلة الرسائل.

فتح وعرض رسائل الوسائط المتعددة:
 .1في قائمة الرسائل ،المس سلسلة الرسائل لفتحها.

تخصيص إعدادات الرسالة:
في قائمة الرسائل ،المس  ،لالختيار بين حذف جميع سالسل الرسائل ،والضبط ،والرسائل المراد تعيينها.

OfficeSuite 20-12

لفتح التطبيق.

إنشاء وإرسال رسالة وسائط متعددة:
.
 .1في شاشة الرسائل ،المس
 .2قم بإدخال رقم هاتف في "كتابة االسم أو الرقم" أو المس
 .3المس مربع "كتابة رسالة نصية" للبدء في إدخال الرسالة.
 .4المس > إضافة الموضوع إلضافة موضوع الرسالة.
 .5أدخل موضوعًا.
أصبح هاتفك المحمول اآلن في وضع رسائل الوسائط المتعددة.
وحدد نوع ملف الوسائط إلرفاقه في الرسالة.
 .6المس
 .7بمجرد االنتهاء من إنشاء الرسالة ،المس .

 .2المس رسالة الوسائط المتعددة لعرضها.
 .3حرك ألعلى أو ألسفل لعرض الشريحة السابقة أو التالية.

إلضافة رقم هاتف من قائمة جهات االتصال.

مالحظة :اتصل بمشغل الشبكة لمعرفة ما إذا كان يدعم المكالمات الجماعية وكيف يمكنك إضافة عدد من المشاركين.
.
أو جهات االتصال
 ،أو سجل المكالمات
إلجراء مكالمة ،يمكنك استخدام تطبيق الهاتف ،أو اختر رقم من المفضلة
عندما تكون في وسط مكالمة هاتفية ،يمكنك لمس مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية واستخدام وظائف أخرى .للرجوع إلى شاشة االتصال ،اسحب شريط
اإلشعارات ألسفل والمس "المكالمة الحالية".
إجراء مكالمة باستخدام الطالب:
لعرض الطالب.
 .ثم المس
 .1من الشاشة الرئيسية ،المس
مالحظة :يمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق الهاتف عن طريق لمس > الهاتف .
 .2المس المفاتيح الرقمية الصحيحة إلدخال رقم الهاتف.
	تلميح :يدعم هاتفك المحمول وظيفة  ،SmartDialأي أنه عندما تلمس األرقام على الطالب ،يبحث الهاتف تلقائيًا بين جهات االتصال الخاصة بك ،ويسرد النتائج مطابقة
استنا ًدا إلى الدقة.
قم بإغالق لوحة المفاتيح لعرض المزيد من النتائج المطابقة المحتملة.
.
 .3بعد إدخال الرقم أو تحديد جهة اتصال ،المس
إجراء مكالمة من المفضلة:
> المفضلة
> الهاتف
المس

 .المس جهة االتصال إلجراء المكالمة.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات:
> سجل المكالمات  .سوف تظهر لك قائمة بآخر المكالمات .إذا لم تتمكن من العثور على جهة االتصال المرغوبة ،فاضغط على "عرض"
> الهاتف
	.1المس
محفوظات المكالمات بالكامل لعرض كافة محفوظات المكالمات.
 .2المس جهة االتصال في القائمة واضغط على "معاودة االتصال" إلجراء المكالمة.
إجراء مكالمة من جهات االتصال:
.
> جهات االتصال
> الهاتف
 .1المس
مالحظة :يمكنك أيضا الوصول إلى تطبيق جهات االتصال من خالل لمس > جهات االتصال
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 .2في القائمة ،المس جهة االتصال التي ترغب في االتصال بها.
 .3المس رقم الهاتف لالتصال بجهة اتصال.

•	اضغط

Google Photos™ 22-12

مشاركة صورك على الوسائط االجتماعية:
وشارك صورك عن طريق  Facebookو Twitterو .Instagramقم بتنزيل التطبيقات االجتماعية اإلضافية لزيادة التحديد المتاح.
• المس

لتأكيد التغيير .وبمجرد االنتهاء من عمل جميع تعديالتك /حدد حفظ إلضافة الصورة التي تم تحريرها لمعرض الصور الخاص بك أو لمشاركتها.

قم بعرض وتخزين كل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مكان واحد.
فتح :Google Photos
> Google Photos
المس

 23-12متجر Google Movies
لفتح التطبيق.

قم بدفق وتنزيل األفالم والمسلسالت التلفزيونية وشاهدها على جهازك.

عرض الصورة:
	.1المس الصورة لعرضها في وضع ملء الشاشة .عند عرض إحدى الصور في وضع ملء الشاشة ،قم بتمرير الصورة إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة
أو التالية.
	.2لتكبير الصورة ،حرك اثنين من أصابعك بعي ًدا عن بعضها البعض في الموقع للشاشة حيث تريد التكبير .في وضع التكبير/التصغير ،اسحب إصبعك ألعلى أو ألسفل
ولليسار أو اليمين.

لفتح التطبيق .اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لشراء األفالم.

Google Play Music 24-12
يمكنك نقل ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى بطاقة  microSDأو شراء الموسيقى على  Play Storeلالستماع إلى الموسيقى على الهاتف المحمول
الخاص بك.

عرض فيديو:
المس الفيديو لتشغيله.

فتح :Google Music
لفتح التطبيق .المس األغنية التي ترغب في تشغيلها.
> Google Play Music
المس
تلميح :عند االستماع إلى الموسيقى ،المس مفتاح الرجوع الستخدام تطبيق آخر .يستمر تشغيل الموسيقى الخاصة بك .للعودة إلى عناصر التحكم في الموسيقى ،افتح لوحة
اإلشعارات ثم المس أغنية.

تحرير الصور ومشاركتها:
عند استعراض الصور ،سوف تجد الخيارات التالية متاحة لك:
وقم بمشاركة الصور من خالل مجموعة كبيرة من التطبيقات المتاحة على الجهاز.
• مشاركة :المس
وقم بتحرير الصور من خالل مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة.
• تحرير :المس
لعرض تفاصيل الصور.
• معلومات :المس
• حذف :المس لحذف الصور التي لم تعد مطلوبة.

1-22-12

فتح :Play Movies
> متجر Google Movies
المس

 25-12متجر ™Google Store
يوفر متجر  Googleالوصول المباشر إلى تطبيقات  Google Androidواأللعاب ،حيث يمكنك التنزيل والتثبيت على هاتفك.

تطبيق المعرض

قم بعرض الصور الخاصة بك في تطبيق المعرض وتحريرها ومشاركتها لالستمتاع بتجربة  Ektraبالكامل .اختر األلبوم  /المجلد وقم بتشغيل عرض شرائح أو حدد العناصر
لمشاركتها مع التطبيقات األخرى.
فتح الصور:
لفتح التطبيق أو الوصول إلى المعرض مباشرة من الكاميرا مع تحديد آخر صورة في الركن العلوي األيسر واختيار المعرض .يُصنف
المس > Kodak Gallery
تطبيق المعرض الصور والفيديوهات حسب موقع التخزين ،فضالً عن تخزينها في شكل مجلدات .المس أحد المجلدات لعرض الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة بداخله.
عرض الصورة:
	.1المس الصورة لعرضها في وضع ملء الشاشة .عند عرض صورة في وضع ملء الشاشة ،اقلب الصورة لليسار أو إلى اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.
	.2لتكبير الصورة ،حرك اثنين من أصابعك بعي ًدا عن بعضها البعض في الموقع للشاشة حيث تريد التكبير .في وضع التكبير/التصغير ،اسحب إصبعك ألعلى أو ألسفل
ولليسار أو اليمين.
لعرض تفاصيل الصور.
 .3معلومات :المس
 .4حذف :المس لحذف الصور التي لم تعد مطلوبة.
عرض فيديو:
المس الفيديو داخل المعرض لتشغيل آخر تسجيل قمت به.
أضف التعديالت بعد اإلنتاج لصورك من خالل :Snapseed
استخدم محرر  Snapseedالمضمن في الهاتف الذكي  Ektraلتحرير صورك ونقلها في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
•	حدد تطبيق  Snapseedمن الشاشة الرئيسية أو اضغط على الصورة األخيرة من تطبيق الكاميرا واختر Snapseed
 ،وقم بتحديد أداة تحتاجها إلجراء تعديالت على الصورة الخاصة بك.
• المس

للوصول إلى حزمة التحرير.

فتح :Play Store
> متجر Google Store
المس

لفتح التطبيق.

عندما تقوم بفتح  Play Storeألول مرة ،ستظهر صفحة النظرة العامة .المس "بدء االستخدام" للمتابعة ،واتبع اإلرشادات على الشاشة.

 26-12الضبط
1-26-12

Wi-Fi

تمنحك شبكة  Wi-Fiالوصول الالسلكي إلى اإلنترنت واسع النطاق .الستخدام  Wi-Fiعلى هاتفك المحمول ،سوف تحتاج إلى الوصول إلى نقاط الوصول الالسلكية
(نقاط االتصال) .سوف تضعف العوائق التي تمنع شبكة  Wi-Fiمن قوة اإلشارة.
تشغيل :Wi-Fi
> الضبط
 .1المس
 .2في الالسلكي والشبكات ،المس  Wi-Fiوقم بتعيينها إلى تشغيل.
التوصيل بشبكة السلكية:
 .1بمجرد التشغيل ،المس .Wi-Fi
 .2سيتم عرض قائمة بشبكات  Wi-Fiالتي يمكن مالحظتها .المس إحدى شبكات  Wi-Fiلالتصال بها.
	.3إذا قمت بتحديد شبكة مفتوحة ،فسوف تكون متصالً بالشبكة تلقائيًا .إذا قمت بتحديد شبكة مؤمنة ورغبت في االتصال بها ألول مرة ،فأدخل كلمة المرور ،ثم المس اتصال.

مالحظة :عند اتصالك بشبكة السلكية مؤمنة قد سبق لك استخدامها ،سيُطلب منك إدخال كلمة المرور مرة أخرى فقط إذا كنت قد أعدت ضبط هاتفك المحمول على
اإلعدادات االفتراضية.
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2-26-12

البلوتوث®

10-26-12

يحتوي هاتفك المحمول على البلوتوث ،والذي يسمح لك بإنشاء اتصال السلكي مع أجهزة البلوتوث األخرى بحيث يمكنك مشاركة الملفات مع أصدقائك ،والتحدث وأنت حر
اليدين من خالل سماعة البلوتوث ،أو حتى نقل الصور على هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
إذا كنت تستخدم تقنية البلوتوث ،تذكر البقاء على مسافة  10أمتار ( 33قدما) من أجهزة البلوتوث األخرى .كن على علم بأن الحواجز مثل الجدران أو غيرها من المعدات
اإللكترونية قد تتداخل مع اتصال البلوتوث الخاص بك.
تشغيل البلوتوث:
> الضبط
 .1المس
	.2في الالسلكي والشبكات ،المس البلوتوث وقم بتعيينه إلى تشغيل.
عند تشغيل البلوتوث ،يظهر رمز البلوتوث في شريط اإلشعارات.

3-26-12

استخدام البيانات

أكثر

الشاشة

األصوات واإلشعارات

8-26-12

التطبيقات
.

التخزين وUSB

البطارية

في الجهاز ،المس البطارية لعرض استخدام البطارية .يمكنك اختيار تشغيل/إيقاف تشغيل تجهيز توفير الطاقة الذكي.

20

قم بالتشغيل في الضبط الستخدام خدمة مواقع  Googleباالشتراك مع التطبيقات األخرى التي تستخدم  GPSلتحديد الموقع بالقمر الصناعي شاملة خرائط .Google

14-26-12

األمان

في الوضع الشخصي ،المس األمان لتعريف إعدادات أمانك المفضل شاملة قفل الشاشة وجعل النمط مرئيًا والقفل التلقائي وقفل زر التشغيل على الفور ورسالة شاشة القفل
والقفل الذكي وتشفير الهاتف وإعداد قفل بطاقة  SIMوجعل كلمات المرور مرئية ومسؤولو الجهاز وإعادة ضبط المصنع التلقائي والمصادر غير المعروفة ومنع سرقة
المحمول ونوع التخزين وبيانات االعتماد الموثوقة والتثبيت من بطاقة  SDومسح بيانات االعتماد والوكالء الموثوقين وتخطيط الشاشة والتطبيقات مع إمكانية االستخدام.

15-26-12

الحسابات

16-26-12

Google

17-26-12

اللغة واإلدخال

في الوضع الشخصي ،المس اللغة واإلدخال ،ويمكنك تعيين وظيفة اللغة ،والمدقق اإلمالئي ،والقاموس الشخصي ،ولوحة المفاتيح الحالية ،ولوحة مفاتيح  ،Googleوكتابة
 Googleالصوتية وتحويل النص إلى كالم والتحكم الصوتي وسرعة المؤشر.

في الجهاز ،المس التخزين و ،USBيمكنك عرض نموذج المعلومات لتخزين الهاتف أو بطاقة .SD

9-26-12

الموقع

في الوضع الشخصي ،المس  ،Googleيمكنك تعيين وظيفة اكتشاف األجهزة القريبة والنسخ االحتياطي لصور  Googleوالموقع واإلعالنات والبحث واآلن واألمان
وإعداد جهاز قريب.

يتم تزويد الهاتف المحمول بمجموعة متنوعة من خيارات األصوات واإلشعارات بشكل مسبق .في األوضاع المعرفة مسب ًقا ،اختر وضع مشهد مختلف لتنشيط وتخصيص
الوضع المفضل مثل عام ،صامت ،اجتماع ،في الخارج .في اإلشعارات وغيرها ،قم بالضبط إلى اإلشعار ،أو عدم اإلزعاج ،أو الوصول إلى عدم اإلزعاج أو تحسين الصوت.

لعرض التطبيقات المثبتة ،من الشاشة الرئيسية ،المس > الضبط
في شاشة الضبط ،المس التطبيقات.

اللمس والدفع

في الوضع الشخصي ،المس حساب إلنشاء حساب جديد.

في الجهاز ،المس الشاشة إلجراء اإلعدادات بما في ذلك ™ ClearMotionو™ MiraVisionومستوى اإلضاءة والخلفية والخمول وحلم اليقظة وحجم الخط.

7-26-12

يمكنك تعيين عدة ملفات تعريف للمستخدمين .إذا قمت بإضافة مستخدم جديد ،فسوف يحتاج الشخص إلى إعداد تفضيالت ملف التعريف الخاصة به .يمكن ألي مستخدم
تحديث التطبيقات لجميع المستخدمين اآلخرين.

13-26-12

في الالسلكي والشبكات ،المس أكثر إلجراء اإلعدادات بما في ذلك وضع الطيران ،و ،NFCوالتقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة ،و ،VPNوشبكات الهواتف المحمولة.

6-26-12

11-26-12

المستخدمون

الجهاز المطابق ذو الشاشة التي تعمل باللمس الذي يمكن الدفع من خالله.

مالحظة :يعرض الهاتف المحمول بيانات حركة المرور محسوبة بالهاتف ،وقد يختلف ذلك عن حساب العوامل األخرى ،وينبغي أن يستخدم فقط كمرجع.
مالحظة :قد يؤدي الوصول إلى خدمات البيانات على وجه الخصوص أثناء التجوال إلى تحمّل تكاليف إضافية كبيرة .اسأل مزود خدمة الشبكة عن الرسوم وتكلفة
تجوال البيانات.

5-26-12

لعرض الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات.

12-26-12

في الالسلكي والشبكات ،المس استخدام البيانات لعرض استخدام البيانات.

4-26-12

الذاكرة

18-26-12

النسخ االحتياطي وإعادة الضبط

في الوضع الشخصي ،المس النسخ االحتياطي وإعادة الضبط لتنفيذ اإلعدادات بما في ذلك النسخ االحتياطي لبياناتي ،وحساب النسخ االحتياطي ،واالستعادة التلقائية،
وإعادة تعيين إعدادات الشبكة ،وإعادة تعيين  ،DRMوإعادة تعيين بيانات المصنع.

19-26-12

التاريخ والوقت

عند بدء تشغيل الهاتف ،سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد تحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا باستخدام الوقت المحدد من قبل الشبكة.
مالحظة :إذا كان الوقت المقدم من الشبكة يتم استخدامه تلقائيًا ،فال يمكنك تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية .لتعيين التاريخ والوقت يدويًا:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

في شاشة الضبط ،المس النظام > التاريخ والوقت.
تعطيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.
تعطيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية.
المس تعيين التاريخ .في شاشة ضبط التاريخ ،المس التاريخ المرغوب والمس موافق عند اكتمال الضبط.
المس ضبط الوقت .في شاشة ضبط الوقت ،المس حقل الساعة أو الدقائق وحرك المؤشر ألعلى أو ألسفل لضبط الوقت.
المس موافق عند اكتمال التكوين.
المس تحديد المنطقة الزمنية ،ثم قم بتحديد المنطقة الزمنية المطلوبة من القائمة .قم بتمرير القائمة لعرض المزيد من المناطق الزمنية.
قم بتمكين أو تعطيل استخدام تنسيق  24ساعة للتبديل بين تنسيق  24ساعة وتنسيق  12ساعة.

20-26-12

تشغيل/إيقاف الطاقة ال ُمجدول

في النظام ،المس تشغيل/إيقاف الطاقة المجدول لتعيين وضع تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة والتكرار تلقائيًا.

21-26-12

إمكانية الوصول

في النظام ،وتلمس إمكانية الوصول لتنفيذ إعدادات مثل  ،TalkBackوتحويل الوصول ،والتسميات التوضيحية ،وإيماءات التكبير ،والنص الكبير ،والنص عالي التباين،
وإنهاء زر الطاقة للمكالمات ،وتدوير الشاشة تلقائيًا ،وكلمات مرور الكالم ،واختصار الوصول ،وتحويل النص إلى الكالم ،وتأخير اللمس واإلبقاء ،وتحويل اللون،
وتصحيح اللون.

22-26-12

الطباعة

قم بتثبيت الخدمات المطلوبة لالتصال بطابعة السلكية.

23-26-12

تطبيق Prints

 27-12معرض الصور
يستطيع تطبيق  Snap Galleryالبحث تلقائيًا عن الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الهاتف أو بطاقة  .SDاختر األلبوم  /المجلد وقم بتشغيل عرض شرائح أو حدد
العناصر لمشاركتها مع التطبيقات األخرى.
لفتح التطبيق .يُصنف تطبيق المعرض الصور والفيديوهات حسب موقع التخزين ،فضالً عن تخزينها في شكل مجلدات .المس أحد
> Snap Gallery
المس
المجلدات لعرض الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة بداخله.

Snapseed™ 28-12
لفتح التطبيق Snapseed .هو محرر صور كامل واحترافي سيسمح لك بتحويل أي صورة إلى صورة مثيرة ورائعة .استخدم التطبيق
>Snapseed
المس
لتحرير الصور وتصحيحها ،أو لتطبيق مجموعة كبيرة من المؤثرات والتحسينات.

 29-12مسجل الصوت
لفتح التطبيق .يمكنك تسجيل المذكرات الصوتية .المس لبدء التسجيل ،والمس إليقاف التسجيل مؤق ًتا ،والمس
> مسجل الصوت
المس
لمشاهدة قائمة التسجيالت ،يمكنك اختيار ملف تسجيل واحد ولمسه لتشغيله.
عند االنتهاء من التسجيل ،يمكنك لمس حفظ لحفظ التسجيل .المس

YouTube™ 30-12
موقع  YouTubeعبارة عن خدمة مجانية لبث الفيديو عبر اإلنترنت من  Googleلعرض مقاطع الفيديو والبحث عنها وتحميلها.
فتح :YouTube
> YouTube
المس

لفتح التطبيق.

APPENDIX -13

لطباعة صورك مباشرة من الهاتف .حدد الصور التي تريد إرسالها للطباعة واختر نوع التوصيل للحصول على طباعات عالية الجودة على ورق
حدد تطبيق Prints
صور  Kodakالمصمم خصيصًا المقدم مباشرة إلى بابك أو المتجر المحلي.

24-26-12

حول الهاتف

يعرض معلومات الهاتف الخاص بك.
عرض التسمية اإللكترونية
لكي يتم عرض المعلومات التنظيمية على الهاتف الجوال ،قم بما يلي:
.
 .1المس > الضبط
 .2في شاشة الضبط ،المس حول الهاتف > المعلومات التنظيمية.

إليقاف التسجيل.

 1-13التحذيرات واالحتياطات
يحتوي هذا القسم على معلومات مهمة بشأن تعليمات تشغيل الجهاز .كما يحتوي أيضًا على معلومات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان .يُرجى قراءة هذه المعلومات بعناية
قبل استخدام الجهاز.
الغطاء المقاوم للماء:
ثبت أغطية منفذ  USBوسماعة الرأس بإحكام وثبت الغطاء الخلفي بشكل صحيح وقم بقفله لضمان تحقيق مستوى الحماية المطلوب للجهاز.
الجهاز اإللكتروني:
ً
قد يسبب إيقاف تشغيل الجهاز عند استخدامه خطرا أو تداخال مع األجهزة اإللكترونية األخرى.
الجهاز الطبي:
التزم بقواعد ولوائح المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية .وال تستخدم الجهاز عندما يحظر استخدامه.
توصي الشركات المصنعة ألجهزة تنظيم ضربات القلب باإلبقاء على مسافة قدرها  15سم على األقل بين الجهاز وجهاز تنظيم ضربات القلب لمنع التداخل المحتمل مع جهاز
تنظيم ضربات القلب .إذا كنت تستخدم أحد أجهزة تنظيم ضربات القلب ،فاستخدم الهاتف في الجانب المعاكس لجهاز تنظيم ضربات القلب وال تحمل الهاتف في جيبك األمامي.
األجواء القابلة لالنفجار:
قم بإيقاف تشغيل الجهاز في أيّة منطقة ذات أجواء قابلة لالنفجار والتزم بجميع الالفتات والتعليمات .تشمل المناطق ذات األجواء القابلة لالنفجار المناطق التي يُنصح عادة فيها
بإيقاف تشغيل محرك السيارة .قد يسبب تطاير الشرر في مثل هذه المناطق حدوث انفجار أو حريق .ال تشغل الجهاز في أماكن إعادة التزود بالوقود ،مثل محطات الخدمات.
التزم بالقيود المفروضة على استخدام األجهزة الالسلكية في مستودعات الوقود وأماكن التخزين ومناطق التوزيع والمصانع الكيميائية.
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وقبل استخدام الجهاز ،توخ الحذر في المناطق ذات األجواء القابلة لالنفجار التي يتم تحديدها بوضوح غالبًا ،وليس دائمًا .تشمل بعض هذه األماكن المناطق أسفل سطح
السفن ومنشآت التحويالت الكيميائية أو مخازن الكيماويات واألماكن التي يحتوي الهواء الموجود فيها على مواد أو جزيئات كيماوية ،مثل الحبوب أو الغبار أو المساحيق
المعدنية .استفسر من شركات تصنيع السيارات الذين يستخدمون الغازات البترولية السائلة (مثل غاز البروبان أو البوتان) عن إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق
المجاورة لهم.
السالمة المرورية:
التزم بالقوانين واللوائح المحلية عند استخدام الجهاز .باإلضافة إلى ذلك ،التزم باإلرشادات العامة إذا كنت تستخدم الجهاز في أثناء قيادة سيارة:
ر ِّكز في القيادة .مسؤوليتك األولى هي القيادة بأمان.
ال تتحدث في الجهاز أثناء القيادة .استخدم الملحقات الحرة.
عند ضرورة إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة ،قم بإيقاف السيارة على جانب الطريق قبل استخدام الجهاز.
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي ( )RFعلى األنظمة اإللكترونية بالسيارات .للحصول على مزي ٍد من المعلومات ،استشر شركة تصنيع السيارة.
ال تضع الجهاز وأنت في السيارة على الوسادة الهوائية أو في مكان انتشارها.
ال تستخدم الجهاز على متن الطائرة .قم بإيقاف تشغيل الجهاز بنا ًء على تعليمات من طاقم الطائرة.
بيئة التشغيل:
• ال تستخدم الجهاز وال تشحنه بالطاقة في أماكن بها غبار أو رطوبة أو اتساخ أو أماكن بها مجاالت مغناطيسية.
• يتوافق الجهاز مع مواصفات الترددات الالسلكية ( )RFعند استخدامه بالقرب من األذن أو على مسافة  0.5سم من الجسم.
• تأكد من أن ملحقات الجهاز مثل الغطاء والجراب ال تتكون من عناصر معدنية.
• ال تستخدم الجهاز عند شحنه بالطاقة في أيام العواصف والرعد لمنع وقوع أيّ خطر بسبب البرق.
• ال تلمس الهوائي في أثناء المكالمة .فلمس الهوائي يؤثر على جودة المكالمة ويؤدي زيادة في استهالك الطاقة .ونتيجة لذلك ،يقل وقت المكالمة ووقت االستعداد.
• عند استخدام الجهاز ،التزم بالقوانين واللوائح المحلية واحترم خصوصية اآلخرين وحقوقهم القانونية.
•	حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين  0و 40درجة مئوية عند شحن الجهاز .حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين  10-درجات مئوية و 55درجة مئوية عند
استخدام الجهاز بواسطة بطارية.
الوقاية من اإلضرار بالسمع:
قد يؤدي استخدام سماعة الرأس بصوت مرتفع إللحاق ضرر بحاسة السمع .للتقليل من احتماالت إلحاق ضرر بحاسة السمع ،اخفض صوت السماعة حتى تصل لمستوى
صوت آمن ومريح.
سالمة األطفال:
التزم بجميع االحتياطات التي تتعلق بسالمة األطفال .قد يؤدي ترك األطفال يعبثون بالجهاز أو ملحقاته ،التي تشمل أجزاء منفصلة عن الجهاز ،لتعرضهم لمخاطر االختناق.
تأكد من إبقاء الجهاز وملحقاته بعي ًدا عن األطفال.

 2-13الملحقات
ال تستخدم سوى البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمد استخدامها مع هذا الموديل من الشركة المصنعة للجهاز .قد يؤدي استخدام أيّ نوع آخر من أجهزة الشحن
أو الملحقات إلى إلغاء ضمان الجهاز ،وقد يمثل انتها ًكا للوائح والقوانين المحلية ومن الممكن أن يشكل خطرً ا .يُرجى االتصال بالموزع للحصول على مزيد من المعلومات
الخاصة بتوافر البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة في منطقتك.
البطارية وجهاز الشحن:
انزع كابل جهاز الشحن من الكهرباء في حالة عدم استخدام الجهاز .يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات قبل أن تبلى في نهاية األمر .استخدم مصدر تيار كهربائي
متردد كما هو موضح في مواصفات جهاز الشحن .قد تتسبب الفلطية غير المناسبة في نشوب حريق أو تعطل جهاز الشحن.
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إذا تسرب اإللكتروليت من البطارية ،فتأكد من عدم مالمسته لبشرتك أو عينيك .إذا لمس اإللكتروليت بشرتك أو طار رذاذها في عينيك ،فاغسل عينيك بماء نظيف في الحال
واستشر الطبيب .إذا تشوهت البطارية ،أو تغير لونها ،أو أصبحت تزداد سخونة بشكل غير معتاد في أثناء الشحن ،أوقف تشغيل الجهاز على الفور.
إذا تلف كابل الطاقة (انكشف السلك أو تقطع) أو انحل المقبس ،فتوقف عن استخدام الكابل في الحال.
•
•
•
•
•
•

ال تتخلص من الجهاز بإلقائه في النار ألنه قد ينفجر .وقد تنفجر البطارية أيضًا إذا تلفت.
ال تعديل أو إعادة تصنيعها ،محاولة إلدراج كائنات خارجية في الجهاز ،وتزج أو تعرض للمياه أو سوائل أخرى ،تعرض للحريق أو االنفجار أو المخاطر األخرى.
تجنب إسقاط الجهاز .إذا تم إسقاط الجهاز ،ال سيما على سطح صلب ،ومع شك المستخدم في حدوث تلف ،اتصال بمركز خدمة مؤهل للفحص.
قد يتسبب االستخدام غير الصحيح في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو وقوع أيّ خطر آخر.
تخلص من األجهزة المستخدمة على وجه السرعة وف ًقا للوائح المحلية.
ينبغي توصيل الجهاز فقط بمنتجات تحمل شعار  USB-IFأو التي اجتازت برنامج االمتثال الختبار .USB-IF

معدل ناتج طاقة جهاز الشحن الكهربي هو  5فولت من التيار المباشر ( 2أمبير).
تحذير  -قد تنفجر البطارية إذا تم تغييرها بأخرى من نوع غير صحيح .تخلص من البطاريات المستخدمة وف ًقا للتعليمات .ال يمكن الصيانة في أماكن خالف المراكز المعتمدة
الذين سوف يتخلصون من البطارية وف ًقا لتوجيه التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية (.)WEEE

 3-13التنظيف والصيانة
• حيث ال يقاوم الشاحن الماء ،اتركه جا ًفا وبعي ًدا عن الماء أو األبخرة .ال تلمس الشاحن عند بلل اليد.
• ال تضع الجهاز وجهاز الشحن في أماكن يمكن أن تتسبب في تلفها.
• ال تضع وسائط تخزين مغناطيسية مثل البطاقات المغناطيسية بالقرب من الجهاز .قد يمحو اإلشعاع من الجهاز المعلومات المخزنة عليه.
• ال تترك الجهاز وجهاز الشحن في مكان ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية .عندما تكون درجة الحرارة أقل من  0درجة مئوية ،يتأثر أداء البطارية.
• ال تضع أشيا ًء معدنية حادة مثل الدبابيس بالقرب من سماعة األذن.
• قبل تنظيف الجهاز أو صيانته ،قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من جهاز الشحن.
•	ال تستخدم أيّ منظف أو مسحوق كيماوي أو أيّ مواد كيماوية أخرى (مثل الكحول و البنزين) في تنظيف الجهاز والشاحن .يمكنك تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش
ناعمة مضادة للكهرباء الساكنة.
•	ال تفك الجهاز أو أيّ ملحق من ملحقاته .في حالة العبث بالجهاز أو الملحقات ،فسيكون الضمان على الجهاز والملحقات الغيًا ولن تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية
عن أي أضرار.
•	إذا كانت شاشة الجهاز مكسورة ،فال تلمسها أو تحاول إزالة القطع المكسورة .وفي هذه الحالة ،توقف عن استخدام الجهاز فورً ا واتصل بمركز خدمة معتمد.

 4-13الوقاية من فقدان السمع
		

لكي تتجنب اإلضرار المحتمل بحاسة السمع ،ال تستمع إلى مستويات مرتفعة من الصوت لفترات طويلة.

 5-13التوافق مع معدل االمتصاص النوعي وحسب التوافق األوروبي
يستوفي هذا الجهاز متطلبات االتحاد األوروبي بشأن تحديد نطاق تعرض الجمهور للمجاالت الكهرومغناطيسية عن طريق حماية الصحة.
تعد القيود جزءًا من التوصيات الشاملة الخاصة بحماية الصحة العامة .تم تطوير هذه التوصيات ومراجعتها من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خالل إجراء عمليات تقييم منتظمة
وشاملة للدراسات العلمية .وحدة قياس الحد الموصى به في األجهزة المحمولة طب ًقا للمجلس األوروبي هي "( "Specific Absorption Rateمعدل االمتصاص النوعي،
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 )SARوحد معدل االمتصاص النوعي هو  0.2واط /كجم مع كل  10جرام من األنسجة .يستوفي الجهاز شروط اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات غير المؤينة (.)ICNIRP
وفيما يخص تعليق الجهاز على الجسم ،فإن هذا الجهاز قد تم اختباره ويتفق مع إرشادات  ICNIRPوالمعيار األوروبي  EN 62311و EN 62209-2بخصوص استخدام
الملحقات المخصصة .قد ال يضمن استخدام ملحقات أخرى تحتوي على مواد معدنية التوافق مع إرشادات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات غير المؤينة.
يتم قياس معدل االمتصاص النوعي في الجهاز على مسافة  0.5سم من الجسم في حين أن اإلرسال يتم في أعلى مستوى معتمد إلنتاج الطاقة في جميع حزم ترددات
األجهزة المحمولة.
المسافة المفروض الحفاظ عليها بين الجهاز والجسم هي  0.5سم.
فيما يلي أعلى قيم معدالت االمتصاص النوعي المبلغ عنها بموجب اللوائح التنظيمية للتوافق األوروبي الخاصة بالهواتف:
معدل االمتصاص النوعي للرأس 0.534 :واط/كجم
معدل االمتصاص النوعي للجسم 1.510 :واط/كجم

 6-13الطيف والسلطة
الطيف

مفتاح التشغيل

GSM 900

 28.87ديسبل ملي واط

GSM 1800

 27.81ديسبل ملي واط

WCDMA B1

 24.39ديسبل ملي واط

WCDMA B8

 20.49ديسبل ملي واط

FDD-LTE B1

 23.3ديسبل ملي واط

FDD-LTE B3

 21.3ديسبل ملي واط

FDD-LTE B7

 16.62ديسبل ملي واط

FDD-LTE B20

 19.37ديسبل ملي واط

WI-FI 2.4G

 15.28ديسبل ملي واط

WI-FI 5G

النطاق  8.36 1ديسبل ملي واط النطاق  7.79 2ديسبل ملي واط
النطاق  8.46 3ديسبل ملي واط النطاق  5.93 4ديسبل ملي واط

BT 2.0

 7.44ديسبل ملي واط

BT 4.1

 2.75ديسبل ملي واط

NFC

-12.38dBuA/m

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير الجهاز أو البطاريات ،يُرجى االتصال بمقر الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو منفذ
البيع الذي اشتريت منه الجهاز.
يخضع التخلص من هذا الجهاز لتوجيه التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية ( )WEEEالصادر عن االتحاد األوروبي .ويرجع السبب في فصل األجهزة الكهربائية
واإللكترونية عن النفايات األخرى إلى الحد من تأثيرها البيئي المحتمل على صحة اإلنسان من أيّ مواد خطيرة قد تتواجد فيها.

الحد من المواد الخطرة
يتوافق هذا الجهاز مع الئحة االتحاد األوروبي لتنظيم تسجيل وتقييم وتفويض وتقييد المواد الكيميائية (( )REACHوهي الالئحة رقم  1907/2006/ECللبرلمان األوروبي
والمجلس األوروبي) ويمتثل لتوجيه االتحاد األوروبي بتقييد المواد الخطرة (( )RoHSالتوجيه رقم  2011/65/ECللبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي).

إعالن المطابقة
تعلن شركة  .Bullitt Mobile Ltdبموجب هذه الوثيقة أن الجهاز الالسلكي من نوع  Ektraيمتثل لتوجيه االتحاد األوربي رقم  .2014/53/EUيتوفر النص الكامل
إلعالن المطابقة الخاص باالتحاد األوربي على الموقع التالي على اإلنترنت:
.www.kodakphones.com/support

اإلسناد القانوني
تعتبر  Androidو Googleو Google Playوشعار  Google Playوالعالمات األخرى عالمات تجارية لشركة .Google Inc

 7-13بيان االمتثال لمعايير االتحاد األوروبي
يقتصر استخدام هذا الجهاز على االستخدام المنزلي فقط عند تشغيله في نطاق تردد من  5150إلى  5350ميغاهرتز.
القيود في:
بلجيكا ( ،)BEوبلغاريا ( ،)BGوجمهورية التشيك ( ،)CZوالدانمرك ( ،)DKوألمانيا ( ،)DEوإستونيا ( ،)EEوأيرلندا ( ،)IEواليونان ( ،)ELوإسبانيا (،)ES
وفرنسا ( ،)FRوكرواتيا ( ،)HRوإيطاليا ( ،)ITوقبرص ( ،)CYوالتفيا ( ،)LVوليتوانيا ( ،)LTولكسمبرغ ( ،)LUوالمجر ( ،)HUومالطة ( ،)MTوهولندا
( ،)NLوالنمسا ( ،)ATوبولندا ( ،)PLوالبرتغال ( ،)PTورومانيا ( ،)ROوسلوفينيا ( ،)SIوسلوفاكيا ( ،)SKوفنلندا ( ،)FIوالسويد ( ،)SEالمملكة المتحدة
( ،)UKوسويسرا ( ،)CHوالنرويج ( ، )NOوأيسلندا ( ،)ISوليشتنشتاين ( )LIوتركيا (.)TR

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة تدويره
يشير هذا الرمز الموجود على الجهاز (وأية بطاريات مرفقة به) إلى أنه ينبغي عدم التخلص من الجهاز والبطاريات كنفايات منزلية عادية .غير مسموح
بالتخلص من الجهاز والبطاريات كنفايات بلدية غير مصنفة .ينبغي تسليم الجهاز (وأيّة بطاريات) إلى نقطة تجميع معتمدة إلعادة التدوير أو التخلص
منها بطريقة مناسبة عند نهاية عمرها االفتراضي.
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الشركة المصنعة:

إعالن المطابقة

االسمBullitt Group :
العنوانOne Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK :
أجهزة الراديو:
الطرازEKTRA :
الوصف :هاتف ذكي
اسم التسويق :هاتف  KODAK EKTRAالذكي
إصدار البرنامج المرتبط بالراديوLTE_S0105121. 1 :
الملحقات والمكونات التي يتم توفيرها :المحول ،كابل  ،USBسماعة األذن
نعلن نحن مجموعة  Bullitt Groupبموجب مسؤوليتنا الحصرية أن المنتج المذكور أعاله مطابق للوائح تنسيق االتحاد ذات الصلة:
توجيه )RoHS Directive (2011/65/EU) ،RE (2014/53/EU
تم تطبيق المعايير المتناسقة التالية و/أو المعايير ذات الصلة األخرى:
1 .1الصحة والسالمة (المادة (1.3أ) الخاصة بتوجيه )RE
EN 62479:2010 ،EN 62311:2008
EN 62209-1:2006 ،EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-2:2010 ،EN 50566:2013/AC:2014
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-2:2013 ،EN 50332-1:2013
2 .2التوافق الكهرومغناطيسي (المادة ( 1-3ب) من التوجيه )RE
مسودة  ،ETSI EN 301 489-1 V2.1.0مسودة ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
مسودة ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
مسودة اللجنة ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2015 Class B ،EN 55032:2012/AC:2013 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013 ،EN 61000-3-2:2014 Class A
3 .3استخدام مجال الترددات الالسلكية (المادة  2-3من التوجيه )RE
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ،ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
مسودة ETSI EN 300 440 V2.1.0
مسودة ETSI EN 300 330 V2.1.0
المسودة النهائية ETSI EN 300 328 V2.1.0
مسودة اللجنة ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
مسودة اللجنة ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4 .4توجيه تقييد المواد الخطرة ((RoHS ()EU/2011/65
EN 50581:2012
الجهة التي يتم إخطارها (االسم ،CETECOM ICT SERVICES GMBH :المعرف )0682 :أجرت تقييم التطابق على الملحق الثالث من توجيه RE
وأصدرت شهادة اختبار من النوع ( EUرقم المرجع.)T817663D-01-TEC :.
تم التوقيع بالنيابة عنBullitt Group :
المكان ,One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK :التاريخ 2 :نوفمبر 2016

االسم :واين هوانج ،الوظيفة :مدير إدارة اتخاذ القرارات التشغيلية ،التوقيع:

صُنع ويوزع بمعرفة شركة  Bullitt Mobile Ltdبموجب ترخيص من شركة .Eastman Kodak
تستخدم عالمتا  Kodakو Ektraالتجاريتين شعار  Kodakوالعالمة التجارية بموجب ترخيص من شركة .Eastman Kodak
صنع في الصين.
www.kodakphones.com | © 2016 Bullitt Mobile Ltd.

28

معلومات االتصال بالشركة المصنعةEngland RG1 1AR ،Berkshire ،Reading ،Valpy Street ،One Valpy :Bullitt Mobile Ltd :
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