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وتستمر المغامرة...

ا�بحار  في  أيام  عدة  لقضاء  تخطط  لعلك  أو  وات؟  أنغكور  معابد  وجدران  آثار  بين  مذهلة  مغامرة  بخوض  تحلم  هل 
ا�يطالية؟  الريفييرا  حول 

أو  الجبلية  الممرات  استكشاف  هواة  من  كنت  أو  القارة  عبر  جولة  في  الهوائية  دراجتك  بركوب  ترغب  كنت  سواًء 
وأحبتك.  أصدقائك  مع  للتواصل  ستحن  آجًال  أو  عاجًال  فإنك   – موطنك  عن  بعدت  مهما   – الكبرى  الصحراء  خوض 

الحكومية  غير  المنظمات  إحدى  في   ً عضوا كنت  أو  العمر،  رحلة  في  للبدء  وتستعد  المستكشفين  أحد  كنت  وسواًء 
وعائلتك.  أصدقائك  مع  معك  يجري  وما  أخبارك  بمشاركة  سترغب  شك  بال  فإنك  أخرى،  إلى  دولة  من  تنتقل 



 

عالمك. هاتفك. اختيارك. 

تواصل  فيما  وأصدقائك  وأحبائك  زمالئك  مع  التواصل   SatSleeve Hotspot و   SatSleeve+ جهازي  لك  يتيح 
هاتفك  فبإمكان  النظر.  إعادة  فعليك  الذكي،  هاتفك  بإمكانيات  تمامًا  أحطت  بأنك  تعتقد  كنت  وإذا  ورحالتك.  تنقالتك 

حياتك.  في  أهمية  ا¸كثر  ا¸شخاص  مع  اتصال  وعلى  آمنا  يبقيك   – فضائي  هاتف  إلى  يتحول  أن  الذكي 

ونجاح  انتشار  من  المنتج  هذا  حققه  بما  ولسعادتنا  ا¸ولى.  للمرة  إطالقه  تم  حين   ً مبهرا نجاحًا   SatSleeve جهاز  حقق 
االختيار  يمكنكم  جديدين  طرازين  طرح  مع  بمرتين،  أفضل  الجهاز  هذا  أصبح  واÀن  وتحسينه.  تطويره  إلى  سعينا  فقد 

ا¸سرع  والطريقة  والبساطة،  التنقل  قابلية  بين  ا¸مثل  بالمزيج  ستستمتع  فإنك  اختيارك  كان  ومهما  بينهم.  من 
ذكي.  فضائي  هاتف  على  لتحصل 

العالم  بقية  مع  تواصلك  إمكانية  إلى  تطمئن  أن  سيسعدك  المجهول،  أعماق  في  ورحالتك،  تنقالتك  في  أنت  فبينما 
 .SatSleeve Hotspot و   SatSleeve+ جهازي  لك  يوفره  ما  تمامًا  هو  وهذا  وبساطة.  سهولة  بكل 



Thuraya SatSleeve Hotspot
يأتي  متنقلة  فضائية  واي-فاي  بث  نقطة  هو   SatSleeve Hotspot جهاز 

البث  ووحدة  الذكي  هاتفك  بإبقاء  ترغب  كنت  وإذا  للتثبيت.  بقاعدة  مرفقًا 
ا¸مثل.  خيارك  هو  الجهاز  هذا  فإن  منفصلين،  الفضائي 

أو  الخيمة  خارج   HotSpot جهاز  وضع  هو  ببساطة  فعله  عليك  ما  كل 
والرسائل  ا�لكتروني  البريد  إرسال  أو  المكالمات  إجراء  ثم  الكارافان، 

 SatSleeve Hotspot للخروج.  الحاجة  دون  الداخل  في  التطبيقات  واستخدام 
واالستمتاع  كافية  مساحة  ضمن  التنقل  وإمكانية  البث  مدى  يمنحك 

نفسه.  الوقت  في  با�نترنت 

هاتفك  من  مباشرة  الفضائية  االتصاالت  إجراء  يمكنك   SatSleeve+ جهاز  مع 
وغيرها  والتراسل  ا�لكتروني  البريد  تطبيقات  استخدام  يمكنك  كما  الذكي، 

من  أفضل  تجربة  على  يحصلوا  أن  اÀن  للمستخدمين  ويمكن  التطبيقات.  من 
المكالمات.  أثناء  الصوت  جودة  حيث  من  مضى  وقت  أي 

يتيح  عالميًا  محوًال  الثريا  شركة  طورت  فقد  أنت.  هاتفك  على  أنت،  اختيارك  إنه 
والهواتف   iPhone هواتف  أنواع  مختلف  بين  من  والتنقل  االختيار  حرية  لك 

الذكية  الهواتف  قائمة  على  االطالع  يمكنكم   .Android بنظام  العاملة 
 .thuraya.com الشركة  موقع  عبر   SatSleeve+ جهاز  مع  المتوافقة 
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منتجين جديدين، مفهوم واحد رائع



 

مواصفات المنتج

فيمكنك  منفصًال  إبقاءه  تفضل  كنت  إذا  أما  الذكي،  الهاتف  مع  تثبيته  أثناء   SatSleeve+ جهاز  استخدام  يمكن 
 .SatSleeve Hotspot جهاز  استخدام  ببساطة  عندها 

الفضائية االتصاالت  بوضعية  النصية  والرسائل  االتصاالت 
شبكات  توفر  إلى  يفتقر  مكان  أي  في  وجودك  عند  الفضائية  االتصاالت  بوضعية  واستخدامه  الذكي  هاتفك  إمكانيات  في  التوسع  يمكنك 

الذكي.  هاتفك  في  الموجودة  معارفك  لقائمة  النصية  الرسائل  وإرسال  المهمة  المكالمات  إجراء  يمكنك  ا¸رضية.  االتصاالت 

التنقل أثناء  ا�لكتروني  البريد  تصفح 
 .ً بعيدا مغامراتك  أخذتك  ومهما  كنت  أينما  ا�لكتروني  البريد  واستقبال  إرسال  يمكنك 

ت لتطبيقا ا
الكثير.  وغيرها  المعلومات  وتطبيقات  الفورية  والمحادثة  االجتماعي  التواصل  مواقع   – تنقالتك  أثناء  المفضلة  تطبيقاتك  استخدام  يمكنك 

فق  ا لتو ا
لغة.  عشر  باثنتي  متوفر  وهو   .Google Play و   App Store التطبيقات  متاجر  عبر  مجانًا  للتنزيل   SatSleeve Hotspot الخاص  التطبيق  يتوفر 

االستخدام سهولة 
اتصال.  على  للبقاء  فاي  الواي  عبر  الفضائية  الوحدة  مع  الذكي  هاتفك  ربط  هو  ببساطة  فعله  عليك  ما  كل 

 SOS الطوارئ  اتصاالت  زر 
هاتفك  تثبيت  عدم  حال  في  حتى  يعمل  للبرمجة  قابل  الطوارئ  التصاالت  بزر   ً مزودا  SatSleeve Hotspot و   SatSleeve+ جهاز  من  كل  يأتي 

 . مسبقًا تحديدها  تم  التي  ا¸رقام  ¸حد  هاتفي  اتصال  إجراء   SOS زر  ويتيح  بالقاعدة.  الذكي 



  

 Google أو   App Store التطبيقات  متاجر  من  الذكي  هاتفك  على         SatSleeve Hotspot تطبيق  بتحميل  قم   .1
بتشغيلها. وقم  الفضائية  الوحدة  في   SIM الهاتف  شريحة  بتثبيت  قم   .Play

المعدة  المرور  كلمة   .(SATxxxxxxx ) الفضائية  بالوحدة  لتوصيله  الذكي  هاتفك  على  فاي  الواي  إعدادات  قائمة  افتح   .2
فاي.  الواي  تطبيق  إعدادات  من  تغييرها  ويمكن    (12345678 ) هي  مسبقًا 

الوحدة  هوائي  ارفع  ثم  الصناعي،  للقمر   ً مباشرا  ً مرورا وتتيح  السماء  تحجب  أسقف  بدون  مفتوحة  منطقة  إلى  انتقل   .3
حد. أقصى  إلى  الفضائية 

الذكي. هاتفك  على          SatSleeve Hotspot تطبيق  افتح    .4

الفضائية.  بالشبكة  متصًال  أصبح  هاتفك  أن  يعني  فهذا  للتطبيق  الرئيسية  الشاشة  على  "الثريا"  كلمة  ظهور  عند   .5

مستعد لالنطالق؟ 
SatSleeve Hotspot و SatSleeve+ ست خطوات سهلة �عداد جهاز



تغطية شبكة الثريا

ي  أ من  ع  نقطا ا ن  و د ل  تصا ا على  ء  لبقا ا لمتنقلة   ا ئية  لفضا ا ت  ال تصا لال قة  ثو لمو ا يا  لثر ا شبكة  لك  تتيح 
ي  ز جها يعمل  و  . ليا ا ستر أ و سيا  آ و يقيا  فر إ و با  و ر و أ ء  نحا أ في  تمتد  لتي  ا و  ، تغطيتها منطقة  ضمن  ن  مكا

تف  لها ا يحة  بشر و  أ يا  لثر با صة  لخا ا تف  لها ا يحة  بشر ء  ا سو يا  لثر ا من   SatSleeve Hotspot و   SatSleeve+
 . ت ال تصا ا كة  شر  3 6 0 على  يد  يز هم  د عد و لم  لعا ا ء  نحا أ في  ل  ا للتجو يا  لثر ا ء  كا شر من  ي  أ عن  ة  ر د لصا ا  GSM

مين  للمستخد لتتيح  ة  د محد طيف  م  حز نحو  لشبكة  ا د  ر ا مو تخصيص  على  ئيًا  تلقا يا  لثر ا شبكة  تعمل  كما 
 . ية لخلو ا و ضية  ر ¸ ا ت  لشبكا ا تغطية  ق  نطا ى  يتعد مستمر  ل  تصا با لتمتع  ا

يمنحك  يا  لثر ا من   SatSleeve Hotspot و  أ  SatSleeve+ ز جها ن  فإ  ، لك عما أ و مهمتك  جهة  و نت  كا مهما 
 . ئية لنا ا طق  لمنا ا و لصعبة  ا ف  و لظر ا في  حتى  ئية  لفضا ا ت  ال تصا لال قة  ثو لمو ا يا  ا لمز ا

 www.thuraya.com  customer.care . thuraya.com 



الفرنسية (مبسطة)،  الصينية  (إندونيسيا)،  البهاسا  العربية،  ا�نجليزية، 
ا�سبانية الروسية،  البرتغالية،  الكورية،  اليابانية،  ا�يطالية،  ا¸لمانية،   ، التطبيق لغات 

(GmPRS) الثانية  في  كيلوبت   15 التحميل  سرعة  الثانية،  في  كيلوبت   60 التنزيل  سرعة  الصناعية ا¢قمار  عبر  البيانات  سرعة 

أوروبي/بريطاني/كندي/أسترالي) محول  (باستخدام  أمبير   2.0 فولت/   5 ثابت  تيار  مخرج  الطاقة مصدر 

55+ درجة مئوية 10- حتى  التشغيل حرارة  درجة 

70+ درجة مئوية 20- حتى  التخزين حرارة  درجة 

ساعات  3 حتى 

استخدام دون  البطارية  تشغيل  زمن 

ذلك في  بما  الرئيسية  الوحدة 
 138x69x42 الذكي:  للهاتف  العالمي  المحول   

 142x69x38 القاعدة:  ذلك  في  بما  الرئيسية  الوحدة  ا¢بعاد

256 غرام 290 غرام الوزن

للسماعات مم   3.5 مدخل 

والتحديثاالتصال للشحن   Micro USB شريحة 

البطارية

للشحن ثابت  تيار  مدخل 

أمبير/الساعة ميلي   2440 ليثيوم-أيون،  فولت   3.7

التحدث  زمن 

ساعات  9 حتى  باستمرار:  فاي  الواي  تشغيل  مع   -
70 ساعة@ الواي فاي: حتى  - مع إطفاء 

الرئيسية) الوحدة  على   SOS الطوارئ  مكالمات  ووظيفة  الواردة  المكالمات  توفر  (@مع 
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المواصفات الفنية
لجهاز +SatSleeve و  SatSleeve Hotspot من الثريا


