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تثبيت/إزالة بطاقة microSD )ليست مدرجة(

يمكنك تثبيت بطاقة microSD )ليست 
مدرجة( إلضافة سعة ذاكرة إضافية إلى جهازك 

اللوحي. 

 مالحظة: 
بطاقة microSD ليست مدرجة. يدعم هذا الجهاز 

اللوحي بطاقات microSD بسعة تصل إلى 2 
غيغابايت، وبطاقات microSDHC بسعة تصل إلى 

32 غيغابايت. 

microSD بطاقة 

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي 

عندما يتم شحن الجهاز اللوحي، اضغط مع 
االستمرار على زر الطاقة لتشغيله. 

اضغط مع االستمرار على زر الطاقة إليقاف 
تشغيله بعد االستخدام. 

إليقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر الطاقة 
لفترة قصيرة.
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إعداد الجهاز اللوحي
عند تشغيل الجهاز اللوحي للمرة األولى، يوّجهك معالج اإلعداد إلى عملية اإلعداد التالية. 

اختيار اللغة 	 
إعدادات شبكة Wi-Fi )اتصال Wi-Fi مطلوب( 	 
نسخ التطبيقات والبيانات )اتصال Wi-Fi مطلوب(	 
 	Google إعدادات حساب
إعدادات التاريخ والوقت	 
 	Google شروط الخدمة من
إعدادات قفل الشاشة	 
 	 Google إعدادات مساعد

ل الجهاز اللوحي.  1 شغِّ

اختر اللغة.  2

اضغط على ]البدء[.  3

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد االتصال بها وأدخل كلمة المرور على الشاشة التالية.  4

اضغط على ]تخطي[ إذا كنت تريد تخطي االتصال بشبكة Wi-Fi، ثم اضغط على ]متابعة[  5
 على الشاشة التالية. 

تقدم إلى الخطوة 8. 
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6 .Wi-Fi انقل بياناتك من الجهاز اآلخر )األجهزة األخرى( بعد االتصال بشبكة

سّجل الدخول إلى حساب Google الحالي أو قم بإنشاء حساب جديد بعد االتصال بشبكة  7
.Wi-Fi

عّين التاريخ والوقت.  8

أكّد شاشة شروط الخدمة من Google، ثم اضغط على ]قبول[.  9

قم بإعداد تأمين شاشة القفل.  10

 إذا لم تقم بإعداد قفل الشاشة، فاضغط على ]تخطي[، ثم ]تخطي[ على الشاشة التالية.  11

12  .Google قم بإعداد مساعد

 تأكد من عرض الشاشة الرئيسية بعد إكمال اإلعداد.  13
الشاشة الرئيسية 

اضغط على أيقونة التطبيق لتكوين اإلعدادات العامة. 
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معلومات إضافية

استكشاف األخطاء وإصالحها 

ال يمكن تشغيل الوحدة
البطارية المدمجة فارغة.  ←

اشحن البطارية.	 
←  تُركت الوحدة في بيئة بها ظروف أقسى من نطاق التشغيل المضمون.

شّغل الوحدة عندما تصل إلى درجة حرارة تتطابق مع نطاق التشغيل المضمون.	 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ال يمكن شحن البطارية
←  لم يتم إدخال قابس microUSB بطريقة صحيحة في منفذ microUSB الخاص بالوحدة.

 	 microUSB بطريقة صحيحة في محطة USB الخاص بكبل microUSB أدخل قابس
الطرفية للوحدة الرئيسية.

←  تم تنشيط وظيفة الحماية من درجة الحرارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الوحدة الناتج عن ظروف 
االستخدام.

اشحن البطارية بعد أن تبرد الوحدة.	 
←  تم تنشيط وظيفة الحماية من درجة الحرارة بسبب انخفاض درجة حرارة الوحدة الناتج عن 

انخفاض درجة حرارة البيئة.
اشحن البطارية بعد أن تسخن الوحدة.	 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حتى عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، فعمر البطارية قصير للغاية

عمر البطارية المدمجة قصير.  ←
اتصل بالموزع لديك أو بمركز خدمة معتمد لدى Pioneer للمساعدة.	 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ال يوجد صوت، أو أن مستوى الصوت منخفض

تم تعيين مستوى الصوت على 0، أو أن الصوت تم تعيينه على مستوى منخفض جًدا.  ←
ارفع مستوى الصوت.	 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توجد بقع صغيرة معتمة أو ساطعة تظهر على الشاشة

هذه ظاهرة فريدة لشاشات الكريستال السائل وليست خلًل.  ←
ال ينطبق.	 
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حقوق النشر والعالمة التجارية  

Android™و Google™
.Google LLC علمتان تجاريتان لشركة Androidو Google

 microSDHC  ،microSD

 

.SD-3C LLC علمتان تجاريتان لشركة microSDHC وشعار microSD شعار

المواصفات

نظام التشغيل
Android 9 Pie  

CPU
ARM Quad core Cortex-A7 1.8 جيجا هرتز  

RAM
2 غيغابايت  

ROM
16 غيغابايت  

الشاشة
مقاس الشاشة 8 بوصات  

IPS )800 × 1 280( WXGA دقة الشاشة  
لوحة اللمس

لوحة لمس سعوية ذات 5 نقاط زجاج + زجاج  
الكاميرا

الكاميرا األمامية بجودة 0.3 ميجا بيكسل بعدسة ذات بؤرة ثابتة  
الكاميرا الخلفية بجودة 2.0 ميجا بيكسل بعدسة ذات بؤرة ثابتة  

GNSS
طريقة تحديد المواقع  
)GPS / Glonass(   
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المستشعر
مستشعر التسريع: 3 محاور  

مستشعر الوميض  
مكبر الصوت

مكبر صوت مدمج 1.0 وات/Ω 8 )أحادي(  
الميكروفون

ميكروفون مدمج )أحادي(  
اتصاالت الشبكة

Wi-Fi  
IEEE802.11b/g/n )2.4 جيجا هرتز(   

Bluetooth  
اإلصدار: Bluetooth 4.2 )الفئة 2(   

SPP/A2DP/AVRCP ملفات التعريف   
تكوين الواجهة

مقبس سماعة الرأس )إدخال واحد(  
CTIA 3.5 ملم φ مقبس سماعة رأس قياسي مقاس   

USB واجهة  
microUSB type-B × 1 )USB-OTG(   

منفذ بطاقة الذاكرة  
1 × microSD بطاقة   

microSDHC  ،microSD :المدعومة SD بطاقات ذاكرة   
فئة سرعة SD: الفئة 10   

تنسيقات الفيديو القابلة للتشغيل
 ،AVI  ،H.263  ،H.264/AVC  ،MPEG4-SP  

FLV  ،MPEG2  ،-VP9  ،H-265/HEVC  
تنسيقات الصور القابلة للتشغيل )Google_CDD مطلوب(

HEIF  ،Raw  ،WebP  ،BMP  ،PNG  ،GIF  ،JPEG  
تنسيقات الصوت القابلة للتشغيل )Google_CDD مطلوب(
 ،AAC ELD  ،enhanced_AAC+  ،AAC+  ،AAC_LC  

 PCM/WAVE  ،MP3  ،FLAC  ،xHE-AAC )USAC/AMR-NB/AMR-WB(  
األبعاد

213 × 125 × 11.4 ملم  
217 × 141 × 15 ملم )مع جراب الجهاز اللوحي(  

الوزن
393 جم  

490 جم )مع جراب الجهاز اللوحي(  
البطارية المدمجة

السعة: حوالي 000 4 مللي أمبير  
التزويد بالطاقة

USB أو البطارية المدمجة  
درجة حرارة التشغيل

10‐ درجات مئوية ~ 60 درجة مئوية )عند التشغيل(  
الملحقات

كبل microUSB_B - USB_A(  USB(، جراب الجهاز اللوحي، دليل المالك،  
    بطاقة ضمان، بطاقة تنبيه
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