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زر المساعدة القابل للبرمجة
السماعة

قوة اإلشارة
اسم المنتج

مستشعر الضوء المحيط
مؤشر  LEDالخاص بـ التعقب
مؤشر  LEDالخاص بالحالة

التوقيت المحلي

مسند يعمل ذاتياً

البطارية

زر التعقب
مفتاح رفع مستوى الصوت
مفتاح خفض مستوى الصوت
الشاشة
مفتاح التحديد األيمن

شبكة االتصال

اإلنذار نشط
بريد صوتي جديد
رسالة غير مقرؤة
ملف تعريف نشط
شريط المعلومات
اختصار المعلومات

مفاتيح التنقل

تسمية التحديد األيسر

مفتاح التحديد األيسر

تسمية التحديد األيمن

زر االتصال
مفتاح التحديد المركزي
زر اإلنهاء
مسند يعمل ذاتياً

لوحة المفاتيح
الميكروفون
منفذ  USBصغير
غطاء واقي لمنفذ /USBالصوت
موصل صوت  2.5مم
نقطة تركيب الشريط
مؤشرات  LEDالخاصة بالحالة

إدخال بطاقة SIM

شحن البطارية

•	إذا كانت البطارية في موضعها ،فقم بإخراجها.

قم بتوصيل الشاحن بمصدر للتيار الكهربائي وموصل USB
الصغير بالمنفذ الموجود على قاعدة الهاتف.

•	

قم بسحب حامل بطاقة  SIMلألسفل واقلبه للخارج.

•	تأكد من أن الركن الزاوي لبطاقة  SIMالخاصة بك موجهًا
إلى يسارك ثم قم بإدخالها في الحامل.
•	قم بإعادة الحامل مرة أخرى إلى موضعه وقفل
المزالج ألعلى.
•	

قم بإدخال البطارية.

التشغيل
حتى تضيء
اضغط مع االستمرار على المفتاح األحمر
الشاشة .عندما تستخدم الهاتف الخاص بك ألول مرة،
قم باستخدام مفاتيح التنقل لتحديد لغتك وتعيين المنطقة
الزمنية .إليقاف التشغيل ،اضغط مع االستمرار على المفتاح
حتى تنطفئ الشاشة.
األحمر

االتصال بالقمر االصطناعي
قف بالخارج حيث ال توجد أية عوائق بينك وبين السماء .قم
بفتح هوائي الهاتف بالكامل وتوجيهه ألعلى .للتسجيل
بشبكة  ،Inmarsatيجب أن يقوم هاتفك بتعيين  GPSوالعثور
على شبكة  Inmarsatفي نفس الوقت .يحدث هذا تلقائيًا
(انظر دليل المستخدم).
عند تسجيل الهاتف بالشبكة ،يظهر االسم  Inmarsatبجوار
مؤشر قوة اإلشارة .إلجراء واستقبال المكالمات ،يجب توفر
شريطين على األقل في المؤشر .إذا كانت قوة اإلشارة
منخفضة للغاية ،فستساعدك اإلرشادات التي تظهر على
الشاشة على تحسينها (انظر دليل المستخدم).
مالحظة :قبل إجراء أي اتصال ،يحتاج هاتفك إلى تعيين GPS
بحيث يمكن للقمر االصطناعي تحديد موضعه .يحدث هذا
األمر تلقائيًا ،لكن إذا لزم تعيين  GPSجديد ،فسيتم عرض
الرمز
 .ضع الهاتف في الخارج مع ضمان رؤية واضحة
.
للسماء حتى يختفي الرمز

إجراء اتصال

تنبيهات المكالمات الواردة

قم بإدخال الرقم الدولي بالكامل من خالل طلب  +ثم رمز
المدينة ثم رمز المنطقة (دون وضع الصفر األولي) ثم رقم
 ،على سبيل المثال
الهاتف ثم اضغط على الزر األخضر
 .+44 1621 123456إلنهاء أي مكالمة ،اضغط على الزر
.
األحمر

يتميز الهاتف بإمكانية تنبيهك إلى المكالمات والرسائل
النصية الواردة عندما يكون الهوائي مغلقًا أو استقبال إشارة
القمر االصطناعي محدودًا .متى قمت بتشغيل الهاتف وفتح
الهوائي ،يحاول الهاتف التسجيل بالشبكة (انظر االتصال
بالقمر االصطناعي) .إذا نجح التسجيل ،تعرض الشاشة
جاهز للخدمة ويتغير مؤشرا  LEDالخاصان بالحالة إلى
اللون األخضر .بعد نجاح التسجيل ،يمكنك إغالق الهوائي.
سيتغير مؤشرا  LEDالخاصان بالحالة إلى اللون الكهرماني
إلظهار أن الهاتف يراقب الشبكة إلصدار تنبيهات المكالمات
الواردة.

الرد على مكالمة
عند رنين الهاتف الخاص بك ،اضغط على الزر األخضر
تذكر ،الستقبال أي مكالمة ،يجب أن تكون متصال ً بالقمر
االصطناعي وهوائي الهاتف متجهًا ألعلى.

.

االستماع إلى البريد الصوتي
وسيتم تلقائيًا االتصال
اضغط مع االستمرار على المفتاح
بالبريد الصوتي الخاص بك .كبديل ،قم باالتصال بالرقم
.
 +870 772 001 899واضغط على المفتاح األخضر

المزيد من المعلومات
الرجاء مراجعة محرك أقراص  USBالذي يشتمل على دليل
المستخدم الكامل والتطبيقات الخاصة بمزامنة جهات
االتصال وتحديث البرامج الثابتة وبرامج تشغيل  .USBتتوفر
هذه المعلومات أيضًا على inmarsat.com/isatphone

رقم الهاتف الخاص بك:

رقم مزود الخدمة الخاص بك:
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