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SIM Kartı ve Bataryayı Takınız

Kapağı çıkartınız ve gösterildiği gibi SIM kartı ve bataryayı takınız.
Not: Görüntüler mevcut ürünlerden farklı olabilir.
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Internet’e Bağlanın
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Şifre)’yi giriniz.
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Dikkat:
• SIM kartınız yuvaya uymuyorsa, verilen
SIM kart adaptörlerinde birini kullanarak, dönüştürüp kurulum yapabillirsiniz.
• SIM kart ve SD kart dahil değildir.
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Varsayılan SSID ve Wireless Password
(Kablosuz Şifre)yi not ediniz.
SSID:
TP-Link_XXXX
Wireless Password:
XXXXXXXX

1. Cihaz çalışırken
power (güç) butonuna yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.
2. Kablosuz cihazınızda, varsayılan SSID’yi seçiniz ve not ettiğiniz Wireless Password (Kablosuz

Dikkat: Ağ güvenliğiniz için kesinlikle varsayılan kablosuz adını ve şifresini değiştirmenizi öneririz.

Uyarı:
• Internet’e erişemiyorsanız, SSS > S3’e başvurunuz.
• Güç tasarrufu sağlamak için, 10 dakika içinde Mobil Wi-Fi ağına herhangi bir kablosuz cihaz bağlanmazsa
power (güç) butonuna basınız.
otomatik olarak kapatılacaktır. Wi-Fi bağlantısını tekrar etkinleştirmek için

Mobil Wi-Fi’nızı Şarj Edin

Metod 1: Duvar Prizi aracılığıyla (Tavsiye Edilen)

Metod 2: Bilgisayar aracılığıyla

5V/1A

tpMiFi App

Mobil Wi-Fi aygıtınızı kolayca yönetmek için tpMiFi App’i (iOS ve Android için) indiriniz.
1. Apple Store veya Google Play’den tpMiFi App’i aratınız veya QR kodu taratınız.
2. Kablosuz cihazınızı, Mobil WiFi ağına bağlayınız.
3. tpMiFi’ı çalıştırınız ve giriş yapmak için admin yazınız.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Mobil Wi-Fi aygıtını tpMiFi app dışında yönetmek için başka bir alternatif var mı?
C. Web-yönetim sayfasını kullanarak Mobil Wi-Fi aygıtınızı yönetebilirsiniz.

1. Mobil Wi-Fi aygıtının kablosuz ağına Wi-Fi cihazınız cihaz bağlanınız.
2. Web tarayıcı açınız ve adres satırına http://tplinkmifi.net veya http://192.168.0.1 yazınız,
ardından password (şifre) alanına admin yazınız ve Login (Oturum Aç) butonuna tıklayınız.

S2. Web-yönetim sayfasına giriş yapamıyorsam ne yapmalıyım?
•
•
•

Mobil Wi-Fi aygıtınıza bağlı olup olmadığınızdan emin olunuz.
Adres satırına http://tplinkmifi.net veya http://192.168.0.1 yazdığınızdan emin olunuz.
Bilgisayarınızda otomatik olarak bir IP adresi al olarak ayarlı olduğundan emin olunuz.

S3. Internet’e erişemiyorsam ne yapmalıyım?

C1. PIN Durumunu Kontrol Edin
• Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1’e başvurunuz. SIM kart durumu
“PIN Locked” (PIN Kilitli) olarak görünüyorsa, PIN kodunun kilidini kaldırmanız gerekmektedir.
C2. ISS Parametrelerini Doğrulayınız
1. Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1’e başvurunuz. Dial-up > View
Profile Details (Dial-up > Profil Detaylarını Görüntüle) penceresini açınız ve ISS’nız tarafından
sağlanan parametreleri (yani APN, Username (Kullanıcı Adı) ve Password (Şifre) doğrulayınız.
2. Parametreler doğru değilse, Dial-up
C3. Data Roaming (Veri Dolaşım) Ayarlarını Kontrol Ediniz
1. SIM kartınız bir roaming (dolaşım) servisi alanında olup olmadığını kontrol etmek için, telefonunuzdan S1’deki yönergelere göre web-yönetim sayfasında giriş yapınız.
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2. Dial-up sayfasını açınız ve Data Roaming (Veri Dolaşımı) seçeneğini etkinleştir (enable)’iniz.
C4. Mobile Data (Mobil Veri)’yi Kontrol Ediniz
• Telefonunuzdan web-yönetim sayfasından oturum açmak için S1’e başvurunuz. Mobile Data
(Mobil Veri)’nin Etkin (On) olup olmadığını doğrulamak için Dial-up sayfasını açınız. Etkin değilse,
bu opsiyonu etkinleştiriniz (enable).
C5. Data Limit (Veri Limiti)’ni Kontrol Ediniz
• Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1’e başvurunuz. Total/Monthly
(Toplam/Aylık) izin verilen veri kullanımının aşılıp aşılmadığını kontrol etmek için Device > Data
Usage Settings (Cihaz > Veri Kullanım Ayarları) sayfasına bakınız.

S4. Mobil Wi-Fi cihazını fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?
•

Mobil Wi-Fi cihazı çalışırken, kapağı çıkartınız. Ekranda “Power Off” (Güç Kapalı) olarak görünene
kadar veya tüm LED’ler bir anlık yanıp sönene kadar bir iğne kullanarak RESET butonuna basılı
tutunuz.

Dikkat: Mobil Wi-Fi cihazı fabrika ayarlarına geri yüklendikten sonra, önceki tüm ayarlar silinecek ve cihazı
yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

Güvenlik Bilgisi
•
•
•
•
•

Su, ateş, nemli ve sıcak ortamlardan cihazı uzak tutunuz.
Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayınız.
Hasarlı güç adaptörü veya USB kablosu ile cihazı şarj etmeyiniz.
Önerilenler dışında farklı bir şarj aleti kullanmayınız.
Kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu ortamlarda kullanmayınız.

UYARI: UYGUN OLMAYAN BİR BATARYA KULLANILMASI DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ VARDIR. ÖMRÜ
TÜKENEN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK İMHA EDİNİZ.
Yukarıdaki güvenlik talimatlarını okuyunuz ve cihazı bu talimatlara uygun olarak kullanınız. Cihazın yanlış
kullanımı nedeniyle oluşacak kaza veya zararlara karşı garanti vermemekteyiz. Bu ürünü kullanım talimatlarına
uygun olarak korumak ve çalıştırmak kendi sorumluluğunuzdadır.

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

إﺳﺘﻤﺘﻊ!

ﻗﻤﺒﻔﺘﺤﺎﻟﻐﻄﺎءاﻟﺨﻠﻔﻰ،ﺛﻤﻘﻤﺒﺘﺮﻛﯿﺒﺸﺮﯾﺤﺔاﻹﺗﺼﺎل ) (SIM Cardواﻟﺒﻄﺎرﯾﺔفي اﻟﻤﻜﺎﻧﺎﻟﻤﺨﺼﺼﻜﻤﺎھﻮﻣﻮﺿﺢ .
ﻣﻼﺣﻈﺔ:ﻗﺪﺗﺨﺘﻠﻔﺎﻟﺼﻮرﻋﻨﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﺎﻟﻔﻌﻠﯿﺔ.

اﻷﺳﺌﻠﺔاﻟﺸﺎﺋﻌﺔ:
اﻟﺴﺆال .1ھﻠﮭﻨﺎﻛﺄﯾﻄﺮﯾﻘﺔﺑﺪﯾﻠﺔﻹﻋﺪادﺟﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي "ﺑﺠﺎﻧﺒﺘﻄﺒﯿﻖtpMiFi؟

ﻣﻼﺣﻈﺔ :
اذاﻟﻤﺘﺘﻤﻜﻨﻤﻨﺎﻟﻮﺻﻮﻟﻠﻼﻧﺘﺮﻧﺖ،ﯾﺮﺟٮﺎﻟﺮﺟﻮﻋﻠﻼﺳﺌﻠﺔاﻟﺸﺎﺋﻌﺔ<اﻟﺴﺆاﻟﺮﻗﻢ .3

ﻣﻠﺤﻮظﺔ
 إذاﻟﻤﺘﻜﻨﺒﻄﺎﻗﺔ SIM
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻟﻠﻔﺘﺤﺔ،ﻓﻘﻤﺒﺘﺤﻮﯾﻠﮭﺎﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻤﺤﻮﻟﺒﻄﺎﻗﺔ SIM
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ.
 ﺑﻄﺎﻗﺔ cardSIMوﺑﻄﺎﻗﺔ SDcardﻏﯿﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ.

 ﺗﻮﻓﯿﺮاًﻟﻄﺎﻗﺔاﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ،ﯾﻘﻮﻣﺠﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي" اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺒﺈﯾﻘﺎﻓﺎﺗﺼﺎﻻﻟﻮاﯾﻔﺎي اذاﻟﻤﯿﺘﺼﻠﺒﮫ أي ﺟﮭﺎزﻻﺳﻠﻜﻲ ﺧﻼل 10دﻗﺎﺋﻖ،ﻟﺘﺸﻐﯿﻼﺗﺼﺎﻻﻟﻮاﯾﻔﺎﯾﺈﺿﻐﻄﻌﻠٮﺰراﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻹﻋﺎدةﺗﺸﻐﯿﻞ اﺗﺼﺎﻻﻟﻮاي ﻓﺎي.

ﺷﺤﻨﺠﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي"

اﻹﺟﺎﺑﺔ :ﯾﻤﻜﻨﻜﺈﻋﺪادﺟﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي" ﻣﻨﺨﻼﻟﺼﻔﺤﺔإدارةاﻹﻋﺪاداﺗﺎﻟﺨﺎﺻﺔﺑﺎﻟﺠﮭﺎز.
 1 .ﻗﻤﺒﺮﺑﻄﺠﮭﺎزك اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔاﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔﻟﺠﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي" اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ.
 2 .إﻓﺘﺤﻤﺘﺼﻔﺤﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺘﻮﻗﻤﺒﻜﺘﺎﺑﺔ  http://tplinkmifi.netأو
http://192.168.0.1ﻓﯿﺸﺮﯾﻄﺎﻟﻌﻨﻮان،ﺛﻤﻘﻤﺒﻜﺘﺎﺑﺔﻛﻠﻤﺔاﻟﻤﺮوراﻹﻓﺘﺮاﺿﯿﺔadminواﺿﻐﻄﻌﻠٮﺘﺴﺠﯿﻠﺪﺧﻮل ). (Login

اﻟﺴﺆال.2ﻣﺎذاأﻓﻌﻺذاﻟﻤﺄﺳﺘﻄﻌﺎﻟﺪﺧﻮﻹﻟٮﺼﻔﺤﺔاﻟﻮﯾﺒﺎﻟﺨﺎﺻﺔﺑﺎﻹﻋﺪادات ؟

وﺻٮﺒﮫ(.اﻟﻄﺮﯾﻘﺔاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﻣﻨﺨﻼﻟﻤﻨﻔﺬ USBﺑﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ .
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔاﻷوﻟﻰ  :ﻣﻨﺨﻼﻟﻤﻘﺒﺴﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎءﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ )ي

اﻹﺟﺎﺑﺔ:
 ﺗﺤﻘﻘﻤﻨﺄﻧﺠﮭﺎزﻛﻤﺘﺼﻠﺒﺠﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي" اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ .
 ﺗﺤﻘﻘﻤﻨﺄﻧﻜﻘﻤﺘﺒﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻌﻨﻮاﻧﻸﯾﻤﻨﺼﻔﺤﺘﯿﺎﻹﻋﺪاداﺗﺴﻮاء http://tplinkmifi.netأوhttp://192.168.0.1ﺑﺼﻮرةﺻﺤﯿﺤﺔ.
 ﺗﺤﻘﻘﻤﻨﺄﻧﺠﮭﺎزﻛﺎﻟﻤﺘﺼﻠﺘﻤﻀﺒﻄﮭﻠﻠﺤﺼﻮﻟﻌﻠٮﻌﻨﻮان ) (IPﺑﺼﻮرةﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ.

اﻟﺴﺆال .3ﻣﺎذاأﻓﻌﻺذاﻟﻤﺄﺳﺘﻄﻌﺎﻻﺗﺼﺎﻟﺒﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﯾﻦ اﺳﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ) (SSID
وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﻠﻒ اﻟﺠﮭﺎز.
SSID:
TP-Link_XXXX
Wireless Password:
XXXXXXXX

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link
Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of
their respective holders.
No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any
derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link
Technologies Co., Ltd. Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
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اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
1 .
2 .

اﻻﺳﺘﻤﺮارﻟﻤﺪة ﺛﻮاﻧﻠﺘﺸﻐﯿﻼﻟﺠﮭﺎز.
5
إﺿﻐﻂ زراﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ
ﻗﻤﺒﺎﺧﺘﯿﺎراﺳﻤﺎﻟﺸﺒﻜﺔاﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔاﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎزاﻟﻤﺮادرﺑﻄﮭﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔاﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔوادﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔاﻟﻤﺮوراﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺘﺒﺘﺪوﯾﻨﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ .

ﻣﻼﺣﻈﺔ:ﯾﻮﺻﻰ وﺑﺸﺪةأﻧﯿﺘﻤﺘﻐﯿﯿﺮ إﺳﻤﺎﻟﺸﺒﻜﺔاﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔوﻛﻠﻤﺔاﻟﻤﺮوراﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔوذﻟﻜﻤﻨﺄﺟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎﻟﺸﺒﻜﺔاﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ.

ﺗﻄﺒﯿﻖtpMiFi

ﻗﻤﺒﺘﺤﻤﯿﻠﺘﻄﺒﯿﻖ)tpMiFiﻟﻨﻈﺎﻣﻲ iOSوأﻧﺪروﯾﺪ(ﻹدارةﺟﮭﺎز"ﻣﺎﯾﻔﺎي " اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺒﻜﻠﺴﮭﻮﻟﺔوﯾﺴﺮ.
 1 .ﻗﻤﺒﺎﻟﺒﺤﺜﻌﻨﺘﻄﺒﯿﻖ tpMiFiﻓﯿﻤﺘﺠﺮأﺑﻸوﻣﺘﺠﺮﺟﻮﺟﻞ،أواﻣﺴﺤﻜﻮد  QRاﻟﺘﺎﻟﻲﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻜﺎﻣﯿﺮاھﺎﺗﻔﻚ .
 2 .ﻗﻤﺒﺘﻮﺻﯿﻠﺠﮭﺎزك اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ إﻟﻰ "ﻣﺎي ﻓﺎي" اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ.
 3 .اﻓﺘﺤﺘﻄﺒﯿﻖ tpMiFiوادﺧﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮورadminﻟﺘﺴﺠﯿﻼﻟﺪﺧﻮل.

.
.
.
.

إﺟﺎﺑﺔ  :1ﺗﺤﻘﻘﻤﻨﺤﺎﻟﺔاﻟﺮﻗﻤﺎﻟﺴﺮي ﺑﺸﺮﯾﺤﺔاﻻﺗﺼﺎل.
راﺟﻌﺎﻟﺴﺆال1ﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻛﯿﻔﯿﺔاﻟﺪﺧﻮﻟﻠﺼﻔﺤﺔاﻹﻋﺪاداﺗﻌﻠٮﺘﻠﯿﻔﻮﻧﻜﺎﻟﻤﺤﻤﻮل .إذاﻛﺎﻧﺘﺎﻟﺤﺎﻟﺔﻟﺸﺮﯾﺤﺔاﻻﺗﺼﺎل )اﻟﺮﻗﻤﻤﻘﻔﻮل(،ﺳﺘﺤﺘﺎﺟﻺﻟﻐﺎءاﻟﻘﻔﻠﺒﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻜﻮداﻷﻣﺎن

)اﻟﺮﻗﻤﺎﻟﺴﺮى(.
إﺟﺎﺑﺔ  :2ﺗﺤﻘﻘﻤﻨﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻮاﻋﺪاداﺗﻤﺰودﺧﺪﻣﺔاﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
راﺟﻌﺎﻟﺴﺆال1ﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻛﯿﻔﯿﺔاﻟﺪﺧﻮﻟﻠﺼﻔﺤﺔاﻹﻋﺪاداﺗﻌﻠٮﮭﺎﺗﻔﻜﺎﻟﻤﺤﻤﻮل.إذھﺒﺈﻟٮﺎﻹﺗﺼﺎﻻﻟﮭﺎﺗﻔﻲ )< (Dial-upوراﺟﻌﺒﯿﺎﻧﺎﺗﺎﻟﺤﺴﺎب )(View Profile Detail
1
ﻟﻠﺘﺤﻘﻘﻤﻨﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺗﻮاﻟﻘﯿﻤﺎﻟﻤﺪﺧﻠﺔ )ﻣﺜﻞ:اﺳﻤﻨﻘﻄﺔاﻟﻮﺻﻮل )،(APNإﺳﻤﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪم )،(Usernameﻛﻠﻤﺔاﻟﻤﺮور)(Password
واﻟﺘﯿﺤﺼﻠﺘﻌﻠﯿﮭﺎﻣﻨﻤﺰودﺧﺪﻣﺔاﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
إذاﻟﻤﯿﺆدي ﻣﺎﺳﺒﻘﺎﻟٮﺤﻼﻟﻤﺸﻜﻠﺔ،ﻗﻤﺒﺎﻟﻌﻮدةإﻟٮﺼﻔﺤﺔاﻹﺗﺼﺎﻻﻟﮭﺎﺗﻔﻲ )Dial-
2
(upﻹﻧﺸﺎءﺣﺴﺎﺑﺠﺪﯾﺪﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻟﺼﺤﯿﺤﺔ،ﺛﻤﻘﻤﺒﺎﺧﺘﯿﺎرھﺬااﻟﺤﺴﺎﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺪﻣﻨﻘﺎﺋﻤﺔاﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﺎﻟﻤﺪرﺟﺔ.
إﺟﺎﺑﺔ  :3ﺗﺄﻛﺪﻣﻨﺘﺤﺪﯾﺪإﻋﺪاداﺗﺨﺎﺻﯿﺔﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺎﻟﺘﺠﻮال )(Data Roaming
1
إذاﻛﺎﻧﺘﺸﺮﯾﺤﺔاﻻﺗﺼﺎﻟﺘﻌﻤﻠﻔﯿﻨﻄﺎﻗﺨﺪﻣﺔاﻟﺘﺠﻮال،راﺟﻌﺎﻟﺴﺆال1ﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻛﯿﻔﯿﺔاﻟﺪﺧﻮﻟﻠﺼﻔﺤﺔاﻹﻋﺪاداﺗﻌﻠٮﮭﺎﺗﻔﻚ.
إذھﺒﺈﻟٮﺎﻹﺗﺼﺎﻻﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ) (Dial-upوﻗﻤﺒﺘﻔﻌﯿﻠﺨﯿﺎرﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺎﻟﺘﺠﻮال ).(Data Roaming
2
إﺟﺎﺑﺔ  :4ﺗﺄﻛﺪﻣﻨﺘﻔﻌﯿﻠﺘﺸﻐﯿﻼﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ).(Mobile Data
 راﺟﻌﺎﻟﺴﺆال.1ﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻛﯿﻔﯿﺔاﻟﺪﺧﻮﻟﻠﺼﻔﺤﺔاﻹﻋﺪاداﺗﻌﻠٮﮭﺎﺗﻔﻜﺎﻟﻤﺤﻤﻮل.إذھﺒﺈﻟٮﺎﻹﺗﺼﺎﻻﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ) (Dial-upﻟﻠﺘﺄﻛﺪﻣﻨﺎﻧﺎﻹﺗﺼﺎﻟﺒﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺘﺨﻼﻟﺸﺒﻜﺔاﻟﻤﺤﻤﻮل

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

) (Mobile Dataﻗﺪﺗﻤﺘﻔﻌﯿﻠﮫ.أذاﻟﻤﯿﻜﻨﻤﻔﻌﻼً،ﻗﻤﺒﺘﻔﻌﯿﻠﮫ.
إﺟﺎﺑﺔ :5ﺗﺄﻛﺪﻣﻨﺘﺤﺪﯾﺪاﻗﺼٮﺤﺪﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ).(Data Limit
راﺟﻌﺎﻟﺴﺆال ﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻛﯿﻔﯿﺔاﻟﺪﺧﻮﻟﻠﺼﻔﺤﺔاﻹﻋﺪاداﺗﺒﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎﺗﻔﻜﺎﻟﻤﺤﻤﻮل .إذھﺒﺈﻟٮﺎﻟﺠﮭﺎز )< (Deviceإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ) (DataSettingsوذﻟﻜﻠﻠﺘﺄﻛﺪﻣﻦ
1

أﻧﻜﻠﻤﺘﺘﺠﺎوزاﻟﺤﺪاﻷﻗﺼٮﻠﻠﺒﺎﻗﺔاﻟﺸﮭﺮﯾﺔأوإﺟﻤﺎﻟﯿﺤﺠﻤﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎﺗﺎﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺒﮭﻠﻚ.

اﻟﺴﺆال .4ﻛﯿﻔﯿﻤﻜﻨﻨﯿﺎﺳﺘﻌﺎدةاﻟﻀﺒﻄﺎﻻﻓﺘﺮاﺿﻰ "ﺿﺒﻄﺎﻟﻤﺼﻨﻊ " لﺟﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي " ؟

ﺣﺘٮﺘﻈﮭﺮﻛﻠﻤﺔاﯾﻘﺎﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔﻋﻠٮﺎﻟﺸﺎﺷﺔ""PowerOff
 ﻗﻤﺒﻔﺘﺤﺎﻟﻐﻄﺎءاﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎزوﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺪﺑﻮﺳﺎو إﺑﺮةاﺿﻐﻄﻌﻠٮﺰراﻻﺳﺘﻌﺎدة"" RESET
وﺣﺘٮﺘﻀﺌﺠﻤﯿﻌﺎﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺤﻔٮﻠﺤﻈﺔواﺣﺪة،ﯾﺠﺒﺎﻟﻘﯿﺎﻣﺒﮭﺬھﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔواﻟﺠﮭﺎزﻓٮﻮﺿﻌﺘﺸﻐﯿﻼﻟﻄﺎﻗﺔ "." Power On
أ
ﻣﻼﺣﻈﺔ:اﺳﺘﻌﺎدةﺿﺒﻄﺎﻟﻤﺼﻨﻌﺎﻻﻓﺘﺮاﺿٮﻠﻠﺠﮭﺎز "ﻣﺎﯾﻔﺎي" ﺳﯿﻘﻮﻣﺒﻤﺴﺤﺠﻤﯿﻌﺎﻹﻋﺪاداﺗﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺔوﺳﯿﺘﻄﻠﺒﺬﻟﻚ إﻋﺎدةﺟﻤﯿﻊ إﻋﺪاداﺗﺎﻟﺠﮭﺎز.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻟﺴﻼﻣﺔواﻷﻣﺎن:

 ﯾﺤﻔﻈﺎﻟﺠﮭﺎزﺑﻌﯿﺪاًﻋﻨﺎﻟﻤﯿﺎه،اﻟﻠﮭﺐ،اﻟﺮطﻮﺑﺔودرﺟﺎﺗﺎﻟﺤﺮارةاﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.
 ﻻﺗﺤﺎوﻻﻟﻘﯿﺎﻣﺒﻔﻚ،إﺻﻼح،أوإﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻌﻠٮﺎﻟﺠﮭﺎز.
 ﻻﺗﻘﻤﺒﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺸﺎﺣﻨﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺘﺎﻟﻒ أوﻛﺎﺑﻞ USBﺗﺎﻟﻔﻠﺸﺤﻨﺎﻟﺠﮭﺎز.
 ﻻﺗﻘﻤﺒﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺄﯾﺸﻮاﺣﻨﺄﺧﺮٮﺒﺨﻼﻓﺘﻠﻜﺎﻟﻤﻮﺻٮﺒﮭﺎ.
 ﻻﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻟﺠﮭﺎزﻓﯿﺎﻷﻣﺎﻛﻨﺎﻟﻐﯿﺮﻣﺴﻤﻮﺣﻔﯿﮭﺎﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﻻﺟﮭﺰةاﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ .
ﺗﺤﺬﯾﺮ :ﻗﺪﺗﻮاﺟﮭﺨﻄﻮرةاﻧﻔﺠﺎراﻟﺒﻄﺎرﯾﺔﻓٮﺤﺎﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎﺑﻨﻮﻋﺒﻄﺎرﯾﺔﺧﺎطﺊ أوﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ  ..ﺗﺨﻠﺼﻤﻨﺎﻟﺒﻄﺎرﯾﺎﺗﺎﻟﺘﺎﻟﻔﺔوﻓﻘﺎًﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.
ﯾﺮﺟٮﻘﺮاءةواﺗﺒﺎﻋﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻟﺴﻼﻣﺔأﻋﻼھﻌﻨﺪاﻟﻘﯿﺎﻣﺒﺘﺸﻐﯿﻼﻟﺠﮭﺎز .ﻻﯾﻤﻜﻨﻨﺎﺿﻤﺎﻧﻌﺪﻣﺤﺪوﺛﺄﯾﺔﺣﻮادث أو
ﯾﺮﺟٮﺈﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺬااﻟﻤﻨﺘﺠﺒﻌﻨﺎﯾﺔوﺗﺸﻐﯿﻠﮭﻌﻠٮﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﻜﺎﻟﺨﺎﺻﺔ.
أﺿﺮارﻧﺎﺗﺠﺔﻋﻨﺎﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﻟﺴﯿﺌﻠﻠﺠﮭﺎز.

