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إعدادات هاتف أندرويد الرسيعة

تعّرف عىل كيفية الوصول إىل اإلعدادات الشائعة برسعة وهسولة.

تتيح لك اإلعدادات الرسيعة هلاتف أندرويد اخلاص بك الوصول برسعة إىل 

اإلعدادات املفيدة. وميكنك استخدامها لضبط صوت اهلاتف وسطوع الشاشة، 

 والوصول برسعة إىل شبكة Wi-Fi وبيانات اهلاتف احملمول والاكمريا 
ووظائف الشعلة.

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 قليالً. قد تبدو بعض الشاشات عىل هاتفك خمتلفة بعض 

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

اخلطوات األوىل

مجتع مزية اإلعدادات الرسيعة العديد من املزيات الشائعة اإلستخدام اخلاصة 

هباتفك يف ماكٍن واحد، لذلك ال حتتاج إىل البحث عهنا يف القوامئ.

ميكنك فتح اإلعدادات الرسيعة يف أي وقت، سواء كنت يف تطبيق أو 

ماكملة هاتفية أو عىل موقع ويب.

 ضع إصبعك عىل اإلطار العلوي، وهو املنطقة السوداء أو البيضاء . 1
احمليطة بالشاشة.

 إحسب ألسفل من أعىل الشاشة لفتح لوحة اإلعدادات الرسيعة. . 2
وستالحظ رموز لبعض اإلعدادات الشائعة، ولكن ملشاهدة مجيع 

اإلعدادات حتتاج لفتح لوحة اإلعدادات الرسيعة الاكملة. للقيام 

 بذلك، مق بالمترير لألسفل عىل لوحة اإلعدادات الرسيعة 
مرة أخرى.

 عندما تنهتي من استخدام لوحة اإلعدادات الرسيعة، ميكنك النقر . 3
أو المترير يف أي ماكن عىل الشاشة خارج اللوحة إلغالقها.

قد تظهر اخلطوات املوجودة يف هذا الدليل 

بشلك خمتلف عىل هاتفك، ولكن جيب أن 

تكون متشاهبة بدرجة اكفية ليك تتبعها

إحسب ألسفل مرة واحدة من اإلطار العلوي لفتح 

لوحة اإلعدادات الرسيعة ، مث إحسب ألسفل مرة 

أخرى لفتح لوحة اإلعدادات الرسيعة الاكملة 
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ضبط سطوع الشاشة

أحد عنارص التحمك األوىل اليت ستالحظها يف لوحة اإلعدادات الرسيعة هو رشيط 

المترير األفيق. يتحمك هذا الرشيط يف سطوع الشاشة.

 ضع إصبعك عىل اللوحة وحرك رشيط المترير إىل الميني جلعل الشاشة . 1
أكرث إرشاقًا. وهذا مفيد إذا كنت تريد استخدام هاتفك يف اخلارج حتت 

أشعة المشس املبارشة.

 حرك إصبعك إىل اليسار جلعل الشاشة أقل سطوعًا. وميكنك القيام بذلك . 2
يف غرفة مظملة أو يف املساء.

انزع إصبعك من رشيط المترير لضبط السطوع عىل املستوى الذي حددته.. 3

إعدادات الصوت رسيعة

ميكنك التحمك يف مستوى صوت نغمة الرنني عىل هاتفك باستخدام أزرار 

مستوى الصوت عىل جانب اهلاتف. ولكن إذا كنت ترغب يف إيقاف إصدار 

هاتفك أي صوت عىل اإلطالق - مكا هو احلال عندما تكون يف السيمنا - 

ميكنك القيام بذلك من خالل اإلعداد الرسيع لوضع الصوت.

 انقر عىل رمز وضع الصوت مرتني لوضع هاتفك يف الوضع . 1
الصامت. لن حيدث أي صوت عىل اإلطالق. وكن عىل عمل بأنه قد 

تفوتك املاكملات يف هذا الوضع.

 عندما يكون اهلاتف يف وضع الصامت، انقر عىل وضع الصوت . 2
مرة واحدة لتشغيل الصوت مرة أخرى. وسوف يرن هاتفك اكملعتاد 

عندما تأيت ماكملة.

ضبط اإلعدادات

ميكنك التحمك يف العديد من اإلعدادات عىل هاتفك عن طريق النقر عىل الرموز يف قامئة اإلعدادات الرسيعة. يؤدي النقر فوق 

الرمز إىل تفعيل اإلعداد أو إيقاف تفعيله. عندما يكون الرمز رماديًا، يمت إيقاف تفعيل املزية. وعندما يكون الرمز ملّونًا، يمت تفعيل 

املزية. سننظر اآلن يف بعض اإلعدادات املفيدة األكرث شيوعًا مجليع هواتف أندرويد.

يتحمك هذا الرمز يف وضع 

الصوت عىل هاتفك

يتحمك هذا الرشيط يف سطوع الشاشة
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إعدادات االتصاالت الرسيعة

يتيح رمز Wi-Fi هلاتفك االتصال باإلنرتنت عرب شبكة Wi-Fi املزنلية أو شبكة 

Wi-Fi العامة املجانية. وعند االتصال بشبكة Wi-Fi ، سيظهر امس تلك الشبكة 
أسفل الرمز.

عندما تكون خارج نطاق شبكة Wi-Fi املزنلية، فإن تشغيل رمز بيانات املوبايل 

يتيح هلاتفك الوصول إىل اإلنرتنت عرب شبكة اهلاتف احملمول.

مع تشغيل لك من بيانات Wi-Fi واملوبايل، ميكنك البقاء عىل اتصال يف 

املزنل وعندما تكون خارج املزنل.

يقوم رمز وضع الطريان بإيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi وشبكة بيانات اهلاتف 

احملمول، لذلك ال ميكن للهاتف إجراء أو استقبال املاكملات أو الوصول إىل 

اإلنرتنت. وقد يُطلب منك استخدام وضع الطريان عندما تكون عىل منت طائرة.

إنه مفيد أيضًا إذا كنت ال تريد أن تكون متصًال باإلنرتنت، مثًال عندما تريد فقط 
استخدام هاتفك كاكمريا.

إذا مقت بإعداد هاتفك إلجراء ماكملات هاتفية بدون إستخدام اليد من خالل 
مكربات الصوت يف سيارتك، فسيظهر رمز Bluetooth سواء اكنت املزية قيد 

التشغيل أم ال.

إعداد الشعلة الرسيع

وظيفة الشعلة يه مزية مفيدة للغاية يف هاتفك. انقر فوق الرمز، وسييضء ضوء 

ساطع من اجلزء اخلليف من هاتفك.

تذّكر أن تقوم بالنقر عىل الرمز مرة أخرى إليقاف تشغيل الشعلة، أو سوف تستزنف 

البطارية برسعة.

اختصار الاكمريا

ُتعد اكمريا هاتفك مفيدة للغاية، لذلك إليك اختصار مفيد.

اضغط برسعة عىل زر التشغيل عىل جانب هاتفك مرتني لفتح تطبيق الاكمريا، جاهز 

لالستخدام. ميكنك استخدام هذا االختصار يف أي وقت، حىت إذا اكن اهلاتف مغلقًا.

 يعمل هذا الرمز عىل تشغيل 
Wi-Fi أو إيقافها. يمت عرض شبكة 

Wi-Fi احلالية أسفل الرمز

يعمل رمز الشعلة مكفتاح 

لوظيفة الشعلة يف هاتفك


