مرحبًا بك في  .iPhoneدليل البداية السريع هذا ،يدلك على كيفية إعداد
 iPhoneاخلاص بك واستخدام ميزاته األساسية .عند االنتهاء من اإلعداد
وتكون جاهزًا لالتصال ،ميكنك أن تعرف أكثر عن  iPhoneوذلك عند
.www.apple.com/iphone/countries
جتهيز ،إعداد ،انطالق.
 .١تنزيل .iTunes
قم بتنزيل وتثبيت آخر إصدار من  iTunesمن
 www.itunes.com/downloadعلى  Macأو  PCاخلاص بك.

أساسيات األزرار.
لتشغيل  ،iPhoneاضغط بثبات على زر تشغيل/إيقاف .إليقاف أو إعادة
تشغيل  ،iPhoneاضغط مطو ًال على زر تشغيل/إيقاف ،ثم مرر للتأكيد.
اضغط مرة واحدة على زر تشغيل/إيقاف إلدخال  iPhoneفي وضع
السكون .فهذا اإلجراء من شأنه إيقاف تشغيل الشاشة مع السماح
لـ  iPhoneباستقبال املكاملات .لكتم صوت مكاملة واردة ،اضغط مرة واحدة.
إلرسال مكاملة إلى البريد الصوتي مباشرةً ،اضغط مرتني.

االنتقال إلى الشاشة الرئيسية.
عند استخدام أي تطبيق ،اضغط على زر الشاشة الرئيسية إلغالقه ثم
الرجوع للشاشة الرئيسية .اضغط زر الشاشة الرئيسية مرة أخرى للقفز
إلى شاشتك الرئيسية .أثناء إجراء مكاملة ،ميكنك الوصول إلى بريدك
اإللكتروني ،التقومي ،أو التطبيقات األخرى ،وميكنك حتى تصفح الويب
ال عبر  Wi-Fiأو  .3Gانقر نق رًا مزدوجً ا على زر
عندما تكون متص ً
الشاشة الرئيسية لالنتقال إلى املفضلة .انقر نق رًا مزدوجً ا في وضع
السكون إلظهار عناصر حتكم .iPod

إجراء مكاملة.
انقر رقم الهاتف في جهات االتصال ،املفضلة ،البريد اإللكتروني،
الرسالة النصية ،أو انقر في أي مكان تقريبًا في  iPhoneإلجراء مكاملة.
أو انقر زر لوحة املفاتيح لالتصال يدويًا .لإلجابة على مكاملة أثناء
استخدام سماعة رأس  ،iPhoneاضغط مرة واحدة على زر الوسط.
اضغط مرة أخرى إلنهاء املكاملة.

لوحة املفاتيح الذكية.
أثناء الكتابة يقوم  iPhoneبتصحيح واقتراح الكلمات تلقائيًا .أكمل
الكتابة حتى لو قمت بنقر حرف خاطئ .إذا مت قبول الكلمة املقترحة،
انقر على مفتاح املسافة .انقر على " "xالستبعاد الكلمة املقترحة .لوحة
أيضا تقوم بإضافة فواصل
املفاتيح تتعلم الكلمات التي تقوم بكتابتهاً .
االختصار .للتغيير إلى لوحتي مفاتيح األرقام والرموز ،انقر مفتاح
" .".?123انقر مفتاح املسافة مرتني إلضافة النقطة.

التكبير لتحرير النص.
انقر على النص الذي ترغب بتحريره .إلعادة تعيني نقطة اإلدراج ،اضغط
مطو ًال إلظهار املنظار املكبر .قم بتمرير إصبعك إلى نقطة األدراج ،ثم قم
بالتحرير باستخدام لوحة املفاتيح.

قص ،نسخ ،ولصق.
عند الكتابة ،انقر مرتني على الكلمة الختيارها .اسحب النقاط املمسوكة
الختيار نص أقل أو أكثر ،ثم انقر للقص ،النسخ ،أو اللصق .لنسخ
نص من صفحات الويب ،البريد اإللكتروني ،أو الرسائل النصية ،اضغط
مطو ًال الختيار النص .للتراجع عن التحرير ،قم بهز  ،iPhoneثم انقر
زر تراجع.

إعداد البريد اإللكتروني.
إلعداد البريد اإللكتروني مباشر ًة على  iPhoneاخلاص بك ،انقر على
"إضافة حساب" في "إعدادات  ."Mailثم انقر على نوع احلساب لديك،
أو انقر على "أخرى" لتكوين أي حساب  POP3أو  IMAPتقريبًا .كما
أيضا مزامنة إعدادات حساب البريد اإللكتروني من جهاز  Macأو
ميكن ً
 PCباستخدام .iTunes

إرسال الرسائل.
انقر على أيقونة الرسائل .قم بكتابة االسم أو رقم الهاتف في حقل
"إلى" أو قم باختيار إحدى جهات االتصال اخلاصة بك .قم بكتابة
الرسالة ،ثم انقر "إرسال" .لبعث الصور ،انقر زر الكاميرا .حلذف أو
حتويل كل أو جزء من الرسالة ،انقر "حترير" .إلزالة احملادثة كلها من
قائمة الرسائل اخلاصة بك ،قم بتحريك أصبعك خالله ،ثم انقر "حذف".

 .٢التوصيل بجهاز الكمبيوتر.
قم بتوصيل  iPhoneمبنفذ  USBاملوجود بجهاز الكمبيوتر اخلاص بك.

تلميحات األصابع

 .٣التزامن.
عند توصيل  ،iPhoneيتم تشغيل  iTunesويرشدك خالل خطوات
اإلعداد التالية .قم باختيار جهات االتصال ،التقوميات ،املوسيقى،
الفيديوهات ،والصور التي ترغب في مزامنتها ،ثم انقر فوق Apply
املوجودة في الركن السفلي األمين .إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ iTunes
أو التزامن ،ميكنك مشاهدة برنامج تعليمي سريع على
.www.apple.com/itunes/tutorials

تشغيل/إيقاف
سكون/تنشيط
رنني/صامت

شريط احلالة

رفع/خفض
مستوى الصوت

الشاشة
الرئيسية

ابدأ هنا

181988_C1_AB034-4989_N82Rev_inbox_sm_alt.indd 1

5/26/09 7:22:39 PM

phone: 408 974-1361

Date: 4/10/9
Version:

INDESIGN CS3
1

HW

DIE

04.10.09

C_xx034-4989

APPLE

182321

NOTES: •keylines/fold marks do NOT print
•built at 100%
•cyan type: 100% Cyan
•red rings: 100% Magenta and 100% Yellow
•black type: 100K
•art: 4/c; Hires

3

630mm x 116mm flat
n/a
n/a
)1:1 (output at 100%
Myriad Set

Cupertino, CA 95014

Trim:
Live:
Bleed:
Scale:
Fonts:

1 Inﬁnite Loop

AB034-4989-A_N82REV_inbox_sm_alt_v3.indd
PKG-09-0194
N82REV In-box alternate template

Printout Scale: 100%

Teri Thomas

OK

Initials

’s

Date

Project Manager:
Product Manager:
Marcom Editor:
Legal:

Marcom

Evelyn Seto

CMYK
Caelan Stack
Dan Cohen
Kay Maston
Jamie Roberts

OK

Initials

’s

Date

Project Manager:
Traffic Manager:
Production Manager:
Creative Director:

Dan Talbert
Leslie Brugal
Yoo Lee
Teri Thomas

OK

Initials

File Name:
Job Number:
Description:

Inks: 4/0

Date

Studio Designer:
Buddy Check (QC):
Graphic Designer:
GD Editor:
Writer:

Apple Conﬁdential

’s

Apple Computer

الوصول إلى .App Store
انقر أيقونة  App Storeلتصفح عشرات اآلالف من التطبيقات
الالسلكية مثل األلعاب ،العمل ،السفر ،الشبكات اإلجتماعية ،وأكثر من
ذلك .تصفح من خالل "مميز" "،فئات" ،أو "أفضل  ،"٢٥أو بحث عن
طريق االسم .لشراء أو تنزيل تطبيق مباشرة على  iPhoneاخلاص بك
انقر" ."Buy Nowيوجد الكثير من التطبيقات املجانية.

البحث باستخدام .Spotlight
الستخدام بحث  ،Spotlightاذهب إلى الشاشة الرئيسية ثم اضغط زر
الشاشة الرئيسية أو ح رّك الشاشة من اليسار إلى اليمني .قم بكتابة ما
ترغب بإيجاده  :اسم ،كلمات أساسية ،أغنية ،فنان ،أو عنوان فيلم .للبحث
خالل تطبيق مثل  ،Mailجهات االتصال ،أو  ،iPodانقر شريط احلالة.

االضطالع على الويب عن كثب.
انقر نق رًا مزدوجً ا على أي عنصر موجود بإحدى صفحات الويب
نصا— لتكبيره .انقر نق رًا مزدوجً ا مرة أخرى
— سواء كان صورة أو ً
لتصغيره ثانية .انقر زر "الصفحات املتعددة" للتقليب بني صفحات
الويب املتعددة أو افتح صفحة جديدة .قم بتدوير  iPhoneلتصفح الويب
بعرض الشاشة.

العثور على موقع .البحث عن األماكن احمليطة.
ملشاهدة أين أنت على اخلريطة ،انقر زر املوقع .سوف تظهر دائرة أو
نقطة زرقاء عند موقعك احلالي .ميكنك العثور على األماكن حولك وذلك
بكتابة كلمات مثل " "Starbucksأو " "pizzaفي حقل البحث .انقر
نق رًا مزدوجً ا للتكبير .انقر مرة واحدة بإصبعني للتصغير.

احلصول على اجتاهات.
في اخلرائط ،انقر "تعليمات االجتاه" ،ثم ادخل نقاط البداية والنهاية.
ميكنك استخدام موقعك احلالي ،اكتب العنوان ،أو اختار العنوان من
جهات االتصال أو اإلشارات املرجعية للمواقع .انقر الطريق لعرض
اجتاهات القيادة .انقر زر السير الجتاهات السير أو زر الباص لعرض
طرق وأوقات التنقل .ميكن لـ  iPhoneأن يتعقب ويعرض مدى التقدم مع
أي طريق تأخذه.

عناصر حتكم الفيديو واألغاني.
انقر الشاشة إلظهار عناصر التحكم على الشاشة .انقر مرة أخرى
إلخفائها .النقر املزدوج على الفيديو يقوم بتبديل ما بني الشاشة العريضة
والشاشة الكاملة .أثناء االستماع إلى املوسيقى باستخدام سماعة رأس
استريو سلكية ،اضغط على زر الوسط مرة واحدة لإليقاف املؤقت أو
التشغيل ،واضغط عليه مرتني بسرعة للتخطي إلى األغنية التالية.

تصفح ملفات املوسيقى باستخدام .Cover Flow
قم بتدوير  iPhoneلتصفح صورة األلبوم باستخدام
 .Cover Flowانقر فوق أي ألبوم ملشاهدة قائمة املسارات اخلاصة به ،ثم
انقر فوق أي مسار لتشغيله .انقر خارج قائمة املسارات للرجوع إلى العمل
الفني لأللبوم.

التع رُّف على املزيد من املعلومات.
ميكنك مشاهدة عرض جتريبي ومعرفة املزيد عن ميزات  iPhoneعند
.www.apple.com/iphone/countries

عرض الصور.
قم بتحميل الصور املفضلة لك على  iPhoneمن الكمبيوتر اخلاص بك
باستخدام  .iTunesأو باستخدام الكاميرا املتضمنة ألخذ الصور .قلّب
لليمني أو لليسار للتحريك بني الصور .انقر مرتني أو اضغط للتكبير.
انقر مرة إلظهار عناصر التحكم على الشاشة.انقر زر اإلجراء إلرسال
الصورة عن طريق  MMSأو البريد اإللكتروني ،كخلفية للشاشة ،أو
تعيني جلهة االتصال.

لقراءة دليل مستخدم  iPhoneعلى  iPhoneاخلاص بك ،اذهب إلى
 help.apple.com/iphoneأو اإلشارات املرجعية لـ  .Safariإلصدارات
قابلة للتنزيل من دليل مستخدم  iPhoneودليل معلومات املنتج الهامة،
قم بزيارة .www.apple.com/support/country
احلصول على الدعم.
اتصل مبوفر خدمات االتصاالت الالسلكية اخلاص بك للدعم الفني
املعني باخلدمات املتعلقة بالشبكات ،مبا في ذلك البريد الصوتي املرئي
ومعلومات الدفع* .قم بزيارة www.apple.com/support/country
للحصول على الدعم الفني بشأن  iPhoneو .iTunes

* ال تكون خدمة البريد الصوتي املرئي و  MMSمتاحة في جميع املناطق .الرجاء االتصال
مبوفر اخلدمة الالسلكية للحصول على املزيد من املعلومات.
بعض امليزات واخلدمات غير متاحة في جميع املناطق.
©  .Apple Inc 2009جميع احلقوق محفوظةCover Flow ،Apple Mac،iTunes ،iPod .
و  Safariهي عالمات جتارية لشركة  Apple Inc.ومسجلة في الواليات املتحدة والدول
األخرى iPhone .و  Spotlightهي عالمات جتارية لشركة  App Store .Apple Inc.هي
عالمة خدمة من .Apple Inc.كما أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في
هذا الدليل قد تكون عالمات جتارية للشركات املالكة لها.
Designed by Apple in California. Printed in XXXX. AB034-4989-A
 ،Googleشعار  ،Googleوخرائط  Googleهي عبارة عن عالمات جتارية لشركة .Google Inc
جميع احلقوق محفوظة.Tele Atlas® Map data © 2009 .

 App Storeمتاح فى بالد محددة فقط.

 ،Googleشعار  ،Googleوخرائط  Googleهي عبارة عن عالمات جتارية لشركة .Google Inc
جميع احلقوق محفوظة.Tele Atlas® Map data © 2009 .

 Lovers in Japanمن  Coldplayمتوفرة على .iTunes
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