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 تركيب شريحة االتصال والبطارية

 .موضح هو كما  المخصص المكان فى والبطارية( SIM Card)اإلتصال شريحة بتركيب قم ثم ، الخلفى الغطاء بفتح قم

 
1 .                                                          2 . 

                                
3 .                                                              4. 

            

 

 مالحظة:
 ( الشرائح الصغيرةMicro أو الصغيرة )

( يجب تركيبها فى اطار Nanoجداً )
 محول البطاقات المرفق.

 المنتج اليحتوى على بطاقةاتصال 
SIM Card  أو بطاقة للذاكرةSD.  

م بتسجيل كل من كلمة المرور  واسم 
كية االفتراضيات الشبكة الالسل

 .واالحتفاظ بهم

SSID:  
TP-LINK_XXXXX 
Wireless password: 
XXXXXX 
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 االتصال باإلنترنت

 .الجهاز لتشغيل الطاقة زر على ثوانى 5 لمدة باستمرار    إضغط .1
 باالحتفاظ قمت التى االفتراضية المرور كلمة خل الالسلكية بالشبكة ربطه المراد الجهاز فى االفتراضية الالسلكية الشبكة اسم باختيار قم .2

  .سابقا  بهم
 .الالسلكية الشبكة تامين اجل من وذلك االفتراضية المرور وكلمة الالسلكية الشبكة اسم تغيير يتم ان  وبشدة يوصي:  مالحظة

 !إستمتع
 :  مالحظة

 3  رقم السؤال<   الشائعة لالسئلة الرجوع ،الرجاء لالنترنت الوصول من تتمكن لم اذا. 
  ًاتصال  لتشغيل دقائق، 11  خالل السلكى جهاز اى به يتصل لم  اذا فاى  الواي اتصال  بايقاف المتنقل" فاي ماي" جهاز يقوم البطارية، لطاقة توفيرا 

 .فاى اواى اتصال تشغيل العادة.     الطاقة زر على إضغط فاي الواي

 "فاي ماي" جهاز شحن
 .بالكمبيوتر USB منفذ خالل  من:الثانية الطريقة           (. به موصى) بالحائط  الكهرباء مقبس خالل من: األولى الطريقة

                   

tpMiFi  تطبيق 

 .ويسر سهولة بكل المتنقل" فاي ماي" جهاز  الدارة(وأندرويدiOS  لنظامي)  tpMiFi تطبيق بتحميل قم
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 .الهاتف كاميرا باستخدام  QRكود أوامسح ، غوغل متجر أو أبل متجر في   tpMiFi تطبيق عن بالبحث قم .1

 .المتنقل"  فاى واى" الى  الالسلكى جهازك بتوصيل قم .2

 .الدخول لتسجيل admin كلمة وادخل tpMiFi تطبيق  افتح .3

 :الشائعة األسئلة

 ؟tpMiFi تطبيق بجانب"فاي ماي" جهاز إلعداد بديلة طريقة أي هنالك هل. 1السؤال
 .بالجهاز الخاصة اإلعدادات إدارة صفحة خالل  من إلى" فاي ماي" جهاز إعداد يمكنك: اإلجابة

 .المتنقل" فاي ماي" لجهاز  الالسلكية بالشبكة لديك فاي الواي جهاز بربط قم .1
 اإلفتراضية المرور كلمة بكتابة قم ثم العنوان، شريط في  http://192.168.0.1 أو  http://tplinkmifi.net  بكتابة وقم اإلنترنت متصفح إفتح .2

admin دخول  تسجيل على واضغط (Login). 

 ؟  باإلعدادات الخاصة الويب صفحة إلى الدخول أستطع لم إذا أفعل ماذا. 2السؤال

 :اإلجابة
 المتنقل" فاي ماي" بجهاز متصل جهازك أن من تحقق . 

 سواء اإلعدادات صفحتي من ألي العنوان بكتابة قمت أنك من تحقق http://tplinkmifi.net أو http://192.168.0.1 صحيحة بصورة. 

 عنوان على للحصول ضبطه تم المتصل جهازك أن من تحقق (IP )تلقائية بصورة.  

 ؟ باإلنترنت االتصال أستطع لم إذا أفعل ماذا. 3السؤال
 االتصال بشريحة  السرى الرقم حالة من تحقق: 1 إجابة

 لغاءإل ستحتاج ،( مقفول الرقم)  االتصال لشريحة الحالة كانت إذا.  المحمول تليفونك على اإلعدادات لصفحة الدخول كيفية لمعرفة 1 السؤال راجع 
 (. السرى الرقم) األمان كود باستخدام القفل

 اإلنترنت خدمة مزود  واعدادات معامالت من تحقق: 2 إجابة
 الحساب بيانات وراجع(  < Dial-up) الهاتفي اإلتصال إلى إذهب. المحمول هاتفك على اإلعدادات لصفحة الدخول كيفية لمعرفة 1 السؤال راجع .1

(View Profile Detail )الوصول نقطة اسم: مثل) المدخلة والقيم البيانات من للتحقق  (APN)، المستخدم إسم (Username)، كلمة 

 .اإلنترنت  خدمة مزود من عليها حصلت والتي(( Password)المرور

 باختيار قم ثم الصحيحة،  بالمعلومات جديد حساب إلنشاء( Dial-up) الهاتفي اإلتصال صفحة إلى بالعودة قم ، المشكلة حل الى سبق ما يؤدى لم إذا .2

 .المدرجة الحسابات قائمة من الجديد الحساب هذا

http://192.168.0.1/
http://192.168.0.1/
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 (Data Roaming) التجوال بيانات خاصية إعدادات تحديد من تأكد: 3 إجابة

 . هاتفك على اإلعدادات لصفحة الدخول كيفية لمعرفة1السؤال راجع التجوال، خدمة نطاق في تعمل االتصال شريحة كانت إذا .1

 (.Data Roaming) التجوال بيانات خيار بتفعيل وقم( Dial-up) الهاتفي اإلتصال إلى إذهب .2

 (Mobile Data) البيانات تشغيل  تفعيل من تأكد: 4 إجابة

 الهاتفي اإلتصال إلى إذهب.  المحمول هاتفك على اإلعدادات لصفحة الدخول كيفية لمعرفة  1السؤال راجع (Dial-up )باإلنترنت اإلتصال ان من للتأكد 

 .بتفعيله مفعالً،قم يكن لم  أذا.تفعيله تم قد( Mobile Data) المحمول شبكة خالل

 (Data Limit) للبيانات  حد اقصى تحديد من تأكد: 5 إجابة

 الجهاز إلى إذهب.  المحمول هاتفك  باستخدام اإلعدادات لصفحة الدخول كيفية لمعرفة 1 السؤال راجع (Device > )البيانات إستخدام (Data 
Settings  )لك به المسموح البيانات حجم إجمالي أو الشهرية للباقة األقصى الحد تتجاوز لم انك من للتأكد وذلك. 

 ؟"  المصنع ضبط" االفتراضى للضبط" فاي ماي" جهاز استعادة يمكنني كيف. 4لسؤال
 االستعادة زر على  اضغط ابرة او دبوس وباستخدام للجهاز الخلفى الغطاء بفتح قم" RESET  "الشاشة على الطاقة ايقاف كلمة تظهر حتى  "Power 

Off  "الطاقة تشغيل وضع فى والجهاز العملية بهذه القيام يجب ، واحدة لحظة فى المصابيح جميع تضيئ   حتى او "Power On  ."          

 .الجهاز اعدادات جميع  اعادة ذلك وسيتطلب  السابقة اإلعدادات جميع بمسح سيقوم" فاي ماي"  للجهاز االفتراضى المصنع  ضبط استعادة:  مالحظة
 

 :واألمان السالمة معلومات
 العالية الحرارة ودرجات الرطوبة اللهب، المياه، عن بعيداً  الجهاز يحفظ. 
 الجهاز على تعديالت  اى إجراء أو إصالح، بفك، القيام تحاول ال. 
 كابل او تالف كهربائي شاحن باستخدام تقم ال USB الجهاز لشحن تالف. 

 بها الموصى تلك بخالف أخرى شواحن أي باستخدام تقم ال. 
 الالسلكية االجهزة باستخدام فيها مسموح الغير األماكن في الجهاز تستخدم ال . 

 .للتعليمات وفقاً   التالفة البطاريات من تخلص..  صحيح غير او  خاطئى بطارية بنوع استبدالها حال فى البطارية انفجار خطورة تواجه قد:  تحذير
 السيئ االستخدام عن ناتجة  اضرار او حوادث أية حدوث عدم ضمان يمكننا ال.   الجهاز بتشغيل القيام عند أعاله السالمة معلومات واتباع قراءة  الرجاء
 .الخاصة مسؤوليتك على وتشغيله بعناية المنتج هذا إستخدام  الرجاء. للجهاز

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالماتTP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.لشركة مسجلة تجارية عالمة هي TP-LINK ®.إشعارمسبق دون للتغيير عرضة المواصفات

 .لمالكيها مسجلة تجارية عالمات أو تجارية عالمات هي األخرى  المنتجات وأسماء التجارية
 اخذ بدون تعدیلها او,   هيئتها تحویل او,  كالترجمة شكل باى استنساخها او المواصفات من جزء  اى انتاج اعادة االشكال من شكل وباى یجوز ال

 TP-LINK لشركة2112©   محفوظة والنشر الطبع حقوق جميع .TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD شركة من تصریح
TECHNOLOGIES CO.,LTD.محفوظة الحقوق كل. 

http://www.tp-link.com 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دليل التركيب  السريع
 

 متطور    "ماي فاي" متنقل . LTEجهاز
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