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إعدادات نظام هاتف أندرويد

حتّمك يف هاتف أندرويد اجلديد اخلاص بك، مبا يف ذلك إعدادات الوقت والتارخي والنغمة والصوت.

يتيح لك هاتف أندرويد اخلاص بك تغيري الكثري من اإلعدادات املختلفة جلعلها تعمل بالطريقة اليت تريدها. دعنا ننظر 

يف كيفية ضبط لغتك املفضلة والوقت والتارخي، وكذلك كيفية التحمك يف مستوى صوت ونغمة رنني هاتفك.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل البدء، حتقق من أن هاتفك محشون بالاكمل ويعرض الشاشة الرئيسية. 

وجيب أن يكون برناجم نظام التشغيل اخلاص بك حمدثًا بالاكمل.

تذّكر أن هناك الكثري من العالمات التجارية املختلفة هلاتف أندرويد، ولكها 

تفعل أشياء خمتلفة قليًال. وقد تبدو بعض الشاشات عىل هاتفك خمتلفة بعض 

اليشء عن تلك املوجودة يف هذا الدليل، ولكن ال يزال بإماكنك املتابعة.

اخلطوات األوىل

يمت التحمك يف معظم إعدادات نظام هاتفك من تطبيق اإلعدادات. ولفتحه:

 احسب ألعىل من أسفل الشاشة الرئيسية لعرض شاشة . 1
التطبيقات. وسرتى شبكة من الرموز.

  احبث عن الرمز الذي يشبه جعلة الرتس. هذا هو رمز اإلعدادات. . 2
أنقر هيلع.

 مبجرد فتح تطبيق اإلعدادات، احبث عن اإلدارة العامة يف القامئة. . 3
انقر علهيا.

قد تظهر اخلطوات املوجودة يف هذا الدليل 

بشلك خمتلف عىل هاتفك، ولكن جيب أن 

تكون متشاهبة بدرجة اكفية ليك تتبعها

يمت التحّمك يف إعدادات النظام من 

خالل تطبيق اإلعدادات، والذي 

يبدو وكأنه جعلة مسننة
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تعيني لغتك املفضلة

 عند رشاء هاتف يف أسرتاليا، سيمت ضبطه عىل لغة افرتاضية تمسى 
 اإلجنلزيية (أسرتاليا). وهذا جيعل اهلاتف يهتىج األشياء مكا تتوقع، مثل 

"colour" بدالً من "color". ومع ذلك، إذا اكن هاتفك ُمستعمالً، أو كنت تفضل 
استخدام لغة خمتلفة، فميكنك تغيريها. إليك الطريقة! 

يف شاشة اإلدارة العامة، احبث عن اللغة واإلدخال وانقر علهيا.. 1

  جيب أن تكون مضبوطة عىل اللغة اإلجنلزيية (أسرتاليا). . 2
إذا مل تكن كذلك، أو إذا كنت تريد استخدام لغة خمتلفة، انقر فوق 

اللغة مث أضف لغة.

 مق بالمترير خالل القامئة اليت تظهر، حىت جتد اللغة اليت تبحث عهنا، . 3
مث انقر لتحديدها.

 يف هذا العرض التوضيحي، سنلزتم باللغة اإلجنلزيية (أسرتاليا). . 4
لذلك، انقر فوق هسم الرجوع األزرق يف اجلزء العلوي األيرس للعودة 

إىل شاشة اللغة.

ضبط الوقت والتارخي

 افرتاضيًا، يضبط هاتف أندرويد اخلاص بك الوقت والتارخي تلقائيًا عندما يكون متصالً باإلنرتنت. ولكن ميكنك أيضًا 
ضبط الوقت والتارخي يدويًا إذا كنت تريد ذلك.

أنقر عىل هسم الرجوع األزرق مرة أخرى للعودة إىل شاشة اللغة واإلدخال.. 1

 ملعرفة إعدادات الوقت والتارخي، حنتاج إىل الرجوع مرة أخرى، لذلك انقر فوق . 2
هسم الرجوع مرة أخرى.

 لقد عدت اآلن إىل شاشة اإلدارة العامة. جيب أن يكون خيار التارخي . 3
والوقت بالقرب من اجلزء العلوي من الشاشة، لذلك أنقر هيلع.

  عىل شاشة التارخي والوقت، ميكنك رؤية أن اهلاتف مضبوط عىل . 4
التارخي والوقت التلقايئ.

 أنقرعىل املفتاح إليقاف التارخي والوقت التلقايئ. وسوف يتحول املفتاح . 5
إىل اللون الرمادي وستظهر املزيد من اخليارات.

يقوم هاتفك تلقائيًا بتعيني الوقت 

الصحيح وضبط التوقيت الصييف

ميكنك ضبط هاتفك 

الستخدام لغتك املفضلة
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 اآلن انقر فوق ضبط التارخي الختيار تارخي يف التقومي الذي يظهر عىل . 6
 الشاشة. عندما تنهتي، انقر فوق مت. سيعود اهلاتف إىل شاشة 

التارخي والوقت.

 بعد ذلك، انقر فوق ضبط الوقت ومق بالمترير خالل اخليارات املوجودة . 7
عىل جعالت المترير لضبط الوقت.

 ميكنك أيضًا حتديد املنطقة الزمنية اخلاصة بك. انقر فوق حتديد . 8
املنطقة الزمنية، وستظهر قامئة باملدن. اخرت أقرب عامصة لك وأنقر 

علهيا. سيعود هاتفك إىل شاشة التارخي والوقت.

 ُيعد ترك هاتفك يقوم بضبط التارخي والوقت تلقائيًا مزية مفيدة حقًا، لذا . 9
مفن اجليد إعادة تفعيلها بعد أن تعرفت عىل كيفية ضبط هذه اإلعدادات 

يدويًا. انقر فوق التارخي والوقت التلقايئ للقيام بذلك.

ضبط مستوى الصوت

يستخدم هاتف أندرويد اخلاص بك أصواتًا خمتلفة لتنبهيك إىل أشياء خمتلفة، مثل املاكملات اهلاتفية والرسائل النصية ورسائل 

الربيد اإللكرتوين واإلشعارات األخرى. جلعل لك من هذه األصوات أعىل، أو منخفضة حتتاج إىل العودة إىل قامئة اإلعدادات.

 من قامئة اإلعدادات، انقر فوق هسم الرجوع مرة واحدة للوصول إىل . 1
اإلدارة العامة، مث مرة أخرى للوصول إىل اإلعدادات.

 للبدء يف ذلك، مق بمترير قامئة اإلعدادات حىت جتد الصوت واالهزتاز. . 2
انقر هيلع لرؤية بعض اخليارات.

 عىل هذه الشاشة، انقر عىل مستوى الصوت. وسرتى بعد ذلك مجموعة . 3
 من األرشطة اليت تتحمك يف مستوى صوت األشياء املختلفة اليت يقوم 

هبا هاتفك.

  يتحمك رشيط نغمة الرنني يف ارتفاع مستوى صوت رنني اهلاتف. . 4
وتتحمك الوسائط يف تشغيل املوسيىق والفيديو. اإلشعارات يه نوع 

خاص من التنبيه، مبا يف ذلك الرسائل النصية. والنظام هو مجليع 

األصوات األخرى اليت يصدرها اهلاتف.

  حرك إصبعك عىل لك عنرص حتمك إىل الميني لزيادة مستوى الصوت، . 5
وإىل اليسار لتقليله.

  عندما تقوم بضبط لك من مستوى الصوت إىل املستوى الذي تريده، . 6
انقر فوق هسم الرجوع لتعيينه والعودة إىل شاشة الصوت واالهزتاز.

تتيح لك جعالت المترير ضبط الساعات 

والدقائق وصباحًا أو مساًء

ميكنك حتريك الرشيطني لليسار 

والميني لضبط مستوى صوت 

املزيات املختلفة عىل هاتفك
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تغيري أصوات نغمة الرنني واإلشعارات

يصدر هاتفك نغمة قصرية إلعالمك بأن خشصًا ما حياول االتصال بك. ميكنك تغيري هذه النغمة، وكذلك الصوت الذي يصدره 

عندما يريد تنبهيك إىل اإلشعارات مثل الرسائل النصية أو رسائل الربيد اإللكرتوين. إليك كيفية تغيري هذه األصوات.

عىل شاشة الصوت واالهزتاز، احبث عن نغامت الرنني وانقر علهيا.. 1

 مق بالمترير عرب اخليارات املختلفة. انقر فوق واحدة لالسمتاع إىل عرض مسَبق ملا تبدو هيلع. عندما تعرث عىل نغمة . 2
حتهبا، انقر فوقها، مث انقر فوق هسم الرجوع.

جيب أن يعرض هاتفك شاشة الصوت واالهزتاز مرة أخرى. اآلن احبث عن أصوات اإلشعارات وأنقرعلهيا.. 3

سرتى قامئة باخليارات مرة أخرى. انقر لمساع عرض مسَبق، مث انقر عىل اليشء الذي تفضله.. 4

انقر عىل هسم الرجوع لتعيينه والعودة إىل شاشة الصوت واالهزتاز.. 5

تغيري أصوات نغمة الرنني واإلشعارات

تتيح لك قامئة األصوات واالهزتاز ضبط مجموعة من األصوات األخرى اليت 

يصدرها هاتفك. وقد جتد بعض هذه األصوات مفيدة، والبعض اآلخر مزجعة. 

قد ترغب يف إيقاف تشغيل أصوات قفل الشاشة حىت ال يصدر هاتفك 

صوتًا يف لك مرة تقوم فهيا بإلغاء قفله. ويضمن إيقاف تشغيل أصوات لوحة 
املفاتيح أن يكون اهلاتف صامتًا عند الطباعة عىل لوحة املفاتيح. 

 بالنسبة مجليع هذه اإلعدادات، يؤدي النقر فوق املفتاح املوجود جبوار 
الصوت إىل تشغيله أو إيقاف تشغيله. عندما يكون الزر رماديًا، يمت إيقاف 

تشغيل هذا الصوت.

خذ بعض الوقت الستكشاف املزيد من إعدادات الصوت لنفسك وتعديلها 

يعين املفتاح األزرق أن حبيث تناسبك.

الصوت يف وضع التشغيل، 

بيمنا يعين املفتاح الرمادي أنه 

يف وضع إيقاف التشغيل


