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إعادة تعيني هاتف أندرويد 

اُملستعمل اخلاص بك
إجعل هاتفك جاهزًا لإلعداد، يف بضع خطوات بسيطة.

 للبدء يف االسمتتاع هباتف أندرويد اُملستعمل اخلاص بك، حتتاج أوًال إىل إعادة تعيينه.
ويساعد ذلك يف جعل هاتف أندرويد اُملستعمل اخلاص بك آمنًا لالستخدام وجيّهزه لإلعداد. ومبجرد إعادة تعيني هاتفك،

سيوحض لك دليل إعداد هاتف أندرويد اجلديد كيفية إمكال إعداد هاتف أندرويد اُملستعمل اخلاص بك.

ما هو اهلاتف اُملستعمل؟
اهلاتف اُملستعمل هو أحد اهلواتف اليت مت نقلها إليك بشلك دامئ من ِقبل أحد أفراد العائلة أو صديق. وستحتاج إىل

ذلك الخشص ملساعدتك يف إمكال بعض اخلطوات الواردة يف هذا الدليل، لذا تأكد من أن املالك السابق قريب منك

عندما تكون مستعدًا للبدء.

تذّكر أن هناك العديد من أنواع هواتف أندرويد، وبيمنا تعمل مجيعها بطريقة مماثلة، فإن لك منتج هواتف يقوم بأشياء

خمتلفة قليًال. لذلك، ال تقلق إذا اكنت بعض اخلطوات الواردة يف هذا الدليل ال تبدو ممتاثلة متامًا عىل شاشة هاتفك،
ألنك ستظل قادرًا عىل املتابعة.

ما يه إعادة التعيني؟
إعادة تعيني بيانات املصنع أو إعادة تعييهنا باختصار، متسح ذاكرة

اهلاتف، حبيث تعتقد أنه هاتف جديد متامًا. وتقوم مبسح تطبيقات

املالك السابق وحساباته ولكامت املرور اخلاصة به، حىت تمتكن من

استخدام اهلاتف بأمان وجتهزيه لإلعداد.

من املهم إعادة تعيني هاتف متلكه فقط، وليس هاتفًا مقت باستعارته.

بالطبع، إذا كنت ختطط لنقل هاتفك إىل خشص آخر يف املستقبل،

سيحتاج املالك السابق هلاتف أندرويد فيجب عليك إعادة تعيينه محلاية سالمتك وخصوصيتك.

اخلاص بك إىل املساعدة يف إعادة التعيني
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اخلطوات األوىل

قبل إعادة تعيني هاتف أندرويد اخلاص بك، تأكد من تشغيله وحشنه بالاكمل.

إذا اكن اهلاتف يف وضع التشغيل ولكنه يعرض شاشة سوداء، فسيكون اهلاتف
"نامئًا". و"لتنشيطه"، انقر عىل زر التشغيل أو زر الشاشة الرئيسية.

إذا رأيت شاشة البدء، فإن هاتف أندرويد اخلاص بك قد ّمت من َقبْل جتهزيه لإلعداد.
 وميكنك ختيط بقية هذا الدليل واالنتقال إىل دليل إعداد هاتف أندرويد اجلديد 

اخلاص بك إلمكال إعداد هاتفك اُملستعمل.

إذا اكن هاتف أندرويد اخلاص بك يعرض شاشة قفل، فستحتاج إىل إعادة تعيني
اهلاتف. تعرض شاشة القفل الوقت والتارخي.

إجراء إعادة التعيني

لفتح شاشة القفل، فأنت حباجة إىل رمق ال PIN اخلاص باملالك السابق، لذا تأكد

من استعداد هذا الخشص لملساعدة يف ذلك. بدون رمق ال  PINاخلاص به، لن تمتكن

من استخدام اهلاتف أو إعادة تعيينه أيضًا!

مبجرد إعادة تعيني هاتفك بالاكمل، سيمت مسح رمق التعريف الخشيص لملالك

السابق، وستكون قادرًا عىل إنشاء رمق تعريف خشيص خاص بك للحفاظ عىل أمان

هاتفك ومعلوماتك.

إعادة تعيني هاتف أندرويد اُملستعمل اخلاص بك

جيب أال تشارك أرقام التعريف الخشصية، ولذا مفن

أجل األمان، جيب عىل املالك السابق هلاتفك إدخال رمق

التعريف الخشيص اخلاص به عىل شاشة القفل لك.

زر التشغيل

زر الشاشة الرئيسية
اعمتادًا عىل هاتفك، سيؤدي 

الضغط عىل زر الشاشة الرئيسية 

أو التشغيل إىل تنشيطه

تؤكد شاشة القفل عىل رضورة 

إعادة تعيني هاتف أندرويد 

اُملستعمل اخلاص بك
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إعادة تعيني هاتف أندرويد اُملستعمل اخلاص بك

لبدء معلية إعادة التعيني، اتبع هذه اخلطوات.

 اطلب من املالك السابق إدخال رمق التعريف الخشيص عىل الشاشة. عندما يفتح. 1
اهلاتف، سرتى الشاشة الرئيسية.

  إحسب ألعىل من أسفل الشاشة الرئيسية لعرض شاشة التطبيقات.. 2
سرتى شبكة من رموز التطبيق.

 انقر عىل تطبيق اإلعدادت لفتح قامئة اإلعدادات.. 3

انقر عىل عىل اإلدارة العامة يف قامئة اخليارات يف قامئة اإلعدادات.. 4

 احبث عن وانقر فوق إعادة تعيني من قامئة اخليارات عىل شاشة اإلدارة العامة.. 5

اخرت خيار إعادة تعيني بيانات املصنع من القامئة.. 6

 ستظهر لك شاشة ختربك بلك األشياء اليت سيمت حموها إذا مقت بإعادة تعيني. 7
اهلاتف. مق بالمترير إىل أسفل القامئة، مث انقر فوق إعادة تعيني.

ستحتاج إىل مطالبة املالك السابق بإدخال رمق ال PIN مرة أخرى.. 8

 سوف يسأل اهلاتف ما إذا كنت تريد حقًا حذف لك يشء. انقر فوق مسح اللك. 9
لملتابعة.

 إذا اكن لدى املالك السابق حساب لدى الرشكة املصنّعة للهاتف، فسيحتاج إىل. 10
إدخال لكمة املرور هلذا احلساب اآلن.

انقر فوق تأكيد وستبدأ إعادة التعيني.. 11

 سيمت إعادة تشغيل اهلاتف وإظهار رمز روبوت األندرويد. سيستغرق إعادة. 12
التعيني بضع حلظات.

 عندما ترى شاشة البدء، تكون قد حجنت يف إعادة تعيني هاتف أندرويد. 13
اُملستعمل اخلاص بك.

ستظهر الشاشة الرئيسية مبجرد قيام 

املالك السابق بإلغاء قفل هاتفك 

بإستخدام رمق التعريف الخشيص

توحض شاشة البدء أنك مقت 

بإعادة تعيني هاتفك اُملستعمل

اآلن وبعد أن أصبح هاتفك آمنًا لالستخدام، ميكنك االنتقال إىل دليل إعداد هاتف أندرويد اجلديد 

وإمكال اإلعداد.


