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الفصل األول
بدء التشغيل
مرحبا ً بك في  Kindle Oasisالجديد .سيزودك هذا الدليل القصير بمعلومات حول جميع الخصائص والوظائف الخاصة
بجهاز  .Kindleقد ال تتوفر بعض خصائص جهاز  Kindleبنا ًء على بلدك أو مكان إقامتك .قم بزيارة
 http://www.amazon.com/devicesupportلمزيد من المعلومات حول بعض الخصائص .يرجى مالحظة أن األجهزة
ذات خاصية  Audibleالمفعلة ال تتوفر في جميع البلدان ومن ضمنها الصين.

إعداد جهاز Kindle Oasis
يتطلب إعداد جهاز  Kindle Oasisبعض الخطوات البسيطة:




قم باختيار لغة الجهاز.
قم باالتصال بشبكة السلكية.
قم بتسجيل جهاز  Kindleالخاص بك على حسابك في .Amazon

لدى هذا الجهاز إعداد واي فاي بسيط لالتصال تلقائيا ً بشبكة الواي فاي منزلية .إلعداد الواي فاي بطريقة بسيطة ،أنت بحاجة إلى
ثالثة أشياء )1 :جهاز  - Kindle Oasisالجيل العاشر (جهاز بإعداد الواي البسيط الجديد المفعل) )2 ،جهاز  Amazonموجود
متصل بالفعل بشبكة الواي فاي (مثل الجيل الثاني أو جهاز إيكو الحديث أو إيكو بلس أو إيكو دوت في منزلك وأن يكون متصل
بشبكة الواي فاي) )3 ،كلمة مرور واي فاي محفوظة على  .Amazonإذا لم تكن تمتلك هذه الثالثة أشياء ،فسيطلب منك الجهاز
االتصال بشبكة السلكية.
إلعداد جهاز بلوتوث صوتي باستخدام  ،Audibleشاهد إقران جهاز بلوتوث صوتي.
إلعداد جهاز بلوتوث صوتي باستخدام خاصية  ،VoiceViewقم بزيارة قارئ الشاشة .Voiceview
إذا لم تقم بعمل هذه الخطوات بعد ،فاذهب إلى الشاشة الرئيسية اآلن ،وقم باختيار إعداد جهاز  Kindleواتبع الخطوات التي
تظهر على الشاشة .إذا قمت بشراء جهاز  Kindleعبر اإلنترنت باستخدام حسابك على موقع  ،Amazonفإن الجهاز سيكون
ً
مسجال باسمك بالفعل .من أجل تعريف الجهاز ،قم بالنقر على أيقونة الشاشة الرئيسية وابحث عن اسم المستخدم الخاص بك في
الزاوية اليسرى العليا من الشاشة الرئيسية .إذا ظهرت أمامك جملة  Kindleالخاص بي أو اسم المالك السابق ً
بدال من اسم حسابك
على  ،Amazonيجب عليك عندئذ تسجيل الجهاز.
على شريط األدوات
من أجل تسجيل جهاز  Kindleكان قد تم تسجيله مسبقًا ،قم بالنقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على حسابي ثم تسجيل/إلغاء تسجيل الجهاز .في حال قمت بتفعيل
الموافقة على تسجيل الدخول ،فستحتاج إلى إدخال رمز المرور متبوعًا برمز الحماية الذي تم إرساله إلى هاتفك عند تسجيل
الجهاز.
إذا كنت تواجه صعوبة في االتصال بالشبكة الالسلكية أو كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات ،فشاهد اتصال الشبكة .عند إتمامك
لعملية اإلعداد ،لن تظهر أمامك جملة إعداد جهاز  Kindleالخاص بك بعد اآلن على الشاشة الرئيسية.
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التحكم بجهاز Kindle
عليك تعلم بعض خصائص التحكم البسيطة الستعمال جهاز  Kindle Oasisالخاص بك.

أزرار قلب الصفحة :لالنتقال إلى الصفحة التالية في كتاب ،انقر على الزر العلوي .للعودة إلى الصفحة السابقة في كتاب ،اضغط
على الزر السفلي .لتهيئة األزرار لتطابق طريقة حملك لجهاز  ،Kindleانقر على أيقونة اإلجراءات اإلجراءات السريعة
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على شريط األدوات ،ثم حدد جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،حدد خيارات القراءة ،ثم أزرار قلب الصفحة .يرجى
مالحظة أنه سيتم تطبيق إعداداتك حتى عندما تقوم بتدوير جهاز .Kindle
زر الطاقة :لتشغيل جهاز  ، Kindleاضغط على زر الطاقة الموجود في الحافة العلوية .إذا أردت إطفاء شاشة جهاز ،Kindle
ثوان إلى أن يظهر صندوق حوار الطاقة ثم انقر على إطفاء الشاشة.
فقم بالضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة 9
ٍ
سيصبح جهاز  Kindleالخاص بك تلقائيًا في وضع النوم في حالة عدم استخدامه لعدة دقائق وسوف تظهر شاشة توقف .ال
تستهلك شاشة التوقف الثابتة طاقة البطارية .من أجل وضع جهاز  Kindleفي وضع النوم ،قم بالضغط على زر الطاقة ثم أفلته.
ومن أجل تشغيل جهاز  Kindleوإخراجه من وضع النوم ،قم بالضغط على زر الطاقة ثم أفلته.
إذا لم يعمل جهاز  Kindleأو لم يب ِد أي استجابة أثناء االستخدام واحتجت إلى إعادة تشغيله ،فقم بالضغط مع االستمرار على زر
ثوان إلى أن يظهر صندوق حوار الطاقة ثم قم باختيار إعادة التشغيل .إذا لم يظهر صندوق حوار الطاقة ،فقم
الطاقة لمدة 9
ٍ
بالضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة  15ثانية أو إلى أن يتوقف الضوء بتقنية ليد عن الوميض.
منفذ مايكرو  -يو إس بي  /منفذ الطاقة :يمكنك استخدام كابل يو إس بي المرفق لتوصيل جهاز  Kindleمع جهاز كمبيوتر
لشحن البطارية .يمكنك أيضًا استخدام كابل يو إس بي لنقل الملفات إلى جهاز  .Kindleمن أجل شحن جهاز  Kindleمن إبريز
ً
منفصال) لكابل يو إس بي.
كهربائي ،سوف تحتاج إلى شاحن  Amazonبقوة  5واط (يباع
عند الشحن ،سيظهر ضوء على حالة البطارية في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية .سيتحول لون المؤشر الضوئي إلى اللون
العنبري أثناء شحن البطارية ثم إلى اللون األخضر عند اكتمال عملية الشحن .يجب أن تستغرق عملية الشحن أقل من ساعتين
ً
منفصال) .إن الشحن باستخدام محوالت الطرف الثالث أو عبر جهاز كمبيوتر
باستخدام شاحن  Amazonبقوة  5واط (يباع
باستخدام كابل يو إس بي يجب أن يستغرق أقل من ثالث ساعات ،لكنه قد يأخذ وقتًا أطول بنا ًء على قدرة الجهاز .شاهد الملحق أ
لمزيد من المعلومات حول استخدام كابالت يو إس بي أخرى ومحوالت الطاقة.
يمكنك االستمرار في استخدام جهاز  Kindleوهو متصل بجهاز الكمبيوتر أثناء عملية الشحن عبر كابل يو إس بي .للقيام بذلك،
قم بفصل جهاز  Kindleكي يخرج من وضع محرك يو إس بي.



ويندوز :قم بالنقر بزر الماوس األيمن على أيقونة "إزالة الجهاز بشكل آمن" في شريط المهام واتبع التعليمات التي
تظهر على الشاشة إلزالة جهاز .Kindle
ماك أو إس إكس :اضغط على زر اإلخراج بجانب  Kindleفي أي نافذة بحث ،أو قم بسحبه من سطح المكتب إلى
سلة المهمالت.

سوف يخرج جهاز  Kindleعندئذ من وضع محرك يو إس بي ،لكنه سوف يستمر في الشحن .إذا لم يظهر ضوء المؤشر على
الحافة السفلية من جهاز  ،Kindleفتأكد أن كابل يو إس بي مدخل بشكل كامل في جهاز  Kindleومنفذ يو إس بي الخاص
بالكمبيوتر .إذا لم يشحن جهاز  Kindleبعد ،فقم بتجربة منفذ يو إس بي آخر أو إبريز كهربائي.
يرجى مالحظة أنه إذا كان جهاز  Kindleالخاص بك متصل بمنفذ يو إس بي ذي طاقة منخفضة  -مثل تلك الموجودة في بعض
لوحات المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر القديمة  -فإنه لن يحصل على طاقة كافية للشحن.
إذ تعرض جهاز  Kindleللماء أو السوائل األخرى ،اتبع تعليمات العناية في الملحق أ.

مؤشرات الحالة
سترى في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية مؤشرات تخبرك عن حالة جهاز  .Kindle Oasisلعرض هذه المؤشرات داخل
كتاب أو مستند ،انقر أعلى الشاشة لعرض أشرطة األدوات.

مؤشرات الحالة الالسلكية

6

دليل مستخدم Kindle Oasis
الفصل األول بدء التشغيل

تعمل خدمة  Amazon Whispernetعلى توفير محتوى لجهاز  Kindleالخاص بك أينما وحيثما تريد بشكل السلكي .يمكن
لجهاز  Kindleاالتصال بخدمة  Whispernetعبر خاصية الواي فاي المدمجة ،بعض اإلصدارات قد تحتوي على اتصال شبكة
خلوية مجانية لخدمة  . Whispernetكلما زاد عدد األشرطة المملوءة على مؤشر حالة الشبكة الخلوية أو الواي فاي ،كانت
اإلشارة أقوى.
إن جهاز  Kindleمتصل بخدمة  Whispernetعبر الواي فاي .كلما زاد عدد األشرطة المملوءة ،كانت اإلشارة أقوى
إن جهاز  Kindleمتصل بخدمة  Whispernetعبر شبكة خلوية .كلما زاد عدد األشرطة المملوءة ،كانت اإلشارة
أقوى .تشير األيقونة إلى يسار أشرطة قوة اإلشارة إلى نوع الشبكة الخلوية المتصل بها( .ينطبق على  Kindleواي فاي  +الشبكة
الخلوية).
جهاز  Kindleفي وضع الطيران .االتصال عبر البلوتوث واالتصال الالسلكي غير مفعل.

مؤشر حالة البطارية
يعرض مؤشر بطارية  Kindleوالنسبة المئوية عمر البطارية المتبقي أثناء تفريغها .يظهر رمز صاعقة على أيقونة
البطارية أثناء شحن جهاز  .Kindleيرجى مالحظة أن اإلشارة الالسلكية الضعيفة يمكن أن تزيد من استهالك الطاقة.

مؤشرات الصوت
يظهر مؤشر البلوتوث عند تشغيل جهاز  Kindleوعند قيامه بالبحث عن أجهزة صوتية في وضع االقتران أو عندما يقترن
جهاز بلوتوث صوتي بجهاز .Kindle
إن جهاز بلوتوث صوتي أو قارئ الشاشة  VoiceViewمتصل أو يتم تشغيله.

مؤشر النشاط
يظهر هذا المؤشر على الزاوية اليسرى من شاشة  Kindleعندما يقوم الجهاز بالبحث عن أو االتصال بشبكة أو عندما
يكون مشغوالً بتحميل مادة جديدة أو عندما يقوم بمزامنة أو البحث عن مواد جديدة أو البحث عن مادة معينة أو فتح ملف PDF
كبير أو تحميل صفحة ويب.

مؤشر الرقابة األبوية
يظهر هذا المؤشر عند تفعيل "الرقابة األبوية" ،إما ألنك قمت بتفعيل تقييدات معينة أو بسبب تفعيل الملف الشخصي أو
بسبب تفعيل الملف الشخصي ( Amazon FreeTimeالمعروف باسم  Amazon Fireلألطفال في المملكة المتحدة) .لمزيد
من المعلومات ،شاهد خيارات الرقابة األبوية.

لوحة المفاتيح
يحتوي جهاز  Kindle Oasisعلى لوحة مفاتيح على الشاشة .عندما تنقر داخل حقل البحث أو عندما تقوم بأي إجراء يتطلب
كتابة معلومات ،تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا في أسفل الشاشة .قم بالنقر على المفاتيح إلدخال اختيارك واستخدم األزرار المناسبة
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لالنتقال إلى اإلجراء التالي .عندما تقوم بالكتابة ،سوف تظهر فوق لوحة المفاتيح كلمات مقترحة بنا ًء على مدخالتك .قم بالنقر
على الكلمة التي تريد اختيارها.
نصائح:


انقر على مفتاح األرقام والرموز



انقر على مفتاح الحروف



إلدخال حروف كبيرة .انقر على مفتاح التحويل Shift
انقر على مفتاح التحويل Shift
وضع الحروف الكبيرة ثم انقر عليه مرة واحد للخروج من الوضع.



على شريط األدوات ،ثم انقر على
الختيار لوحة مفاتيح بلغة مختلفة ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على اللغة والقواميس ثم لوحات المفاتيح.
من أجل إدخال عالمات تشكيل ورموز باستخدام لوحة المفاتيح ،قم بالنقر مع االستمرار على مفتاح الحروف .على
سبيل المثال ،قم بالضغط مع االستمرار على حرف « »nلعرض  ǹأو  ñأو .ň





إلدخال أرقام أو رموز.
للعودة إلى لوحة المفاتيح العادية.

تتم إضافة مفتاح الكرة األرضية
مختلفة ،انقر على مفتاح الكرة األرضية.

مرتين لتفعيل

إلى لوحة مفاتيحك عندما تقوم باختيار عدة لغات .الختيار لوحة مفاتيح

اتصال الشبكة
يتم تسليم الكتب والمجالت وغيرها من المواد مباشرة إلى جهاز  Kindleالخاص بك عن طريق الخاصية المدمجة لالتصال
بالشبكة .يمكن لجهاز  Kindleاالتصال بشبكة واي فاي في المنزل أو في النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم ،وتشمل المقاهي
والمكتبات والمطارات.
يمكنك توصيل جهاز  Kindleبشبكة السلكية يدويا ً أو عبر راوتر يتوافق مع إعداد  .WPSيرجى اختيار التعليمات المناسبة
أدناه.
لدى هذا الجهاز إعداد واي فاي بسيط لالتصال تلقائيا ً بشبكة الواي فاي منزلية .إلعداد الواي فاي بطريقة بسيطة ،أنت بحاجة إلى
ثالثة أشياء )1 :جهاز  - Kindle Oasisالجيل العاشر (جهاز بإعداد الواي البسيط الجديد المفعل) )2 ،جهاز  Amazonموجود
متصل بالفعل بشبكة الواي فاي (مثل الجيل الثاني أو جهاز إيكو الحديث أو إيكو بلس أو إيكو دوت في منزلك وأن يكون متصل
بشبكة الواي فاي) )3 ،كلمة مرور واي فاي محفوظة على  .Amazonإذا لم تكن تمتلك هذه الثالثة أشياء ،فسيطلب منك الجهاز
االتصال بشبكة السلكية.
االتصال يدويًا:

.1
.2
.3
.4
.5

على شريط األدوات ثم انقر جميع اإلعدادات.
انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
في صفحة اإلعدادات ،انقر على الواي فاي والبلوتوث ثم شبكات الواي فاي .ستظهر الئحة من شبكات الواي فاي
المتاحة .إذا لم تجد الشبكة التي تبحث عنها ،فانقر على زر إعادة المسح إلعادة البحث عن شبكات الواي فاي المتاحة.
انقر على اسم الشبكة التي تريد استخدامها.
قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة إذا لزم األمر .سوف يظهر رمز قفل بجانب اسم الشبكة ليبين أنها محمية عن
طريق كلمة مرور.
تستطيع حفظ كلمة المرور للواي فاي على  Amazonالستخدامها الحقًا عند إعداد أجهزة أخرى متوافقة .إليقاف هذه
الخاصية ،تحقق من أن خيار حفظ كلمة المرور على  Amazonغير محدد عندما تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة
بالشبكة .لمزيد من المعلومات ،شاهد إدارة كلمات مرور الواي فاي المحفوظة.
8
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 .6انقر على زر االتصال .عندما تنجح في االتصال بالشبكة فإن مؤشر الحالة الخاص بالواي فاي سوف يعرض قوة
إشارة الشبكة.
االتصال عبر :WPS

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

على شريط األدوات ثم انقر جميع اإلعدادات.
انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
في صفحة اإلعدادات ،انقر على الواي فاي والبلوتوث ثم شبكات الواي فاي .ستظهر الئحة من شبكات الواي فاي
المتاحة .إذا لم تجد الشبكة التي تبحث عنها ،فانقر على زر إعادة المسح إلعادة البحث عن شبكات الواي فاي المتاحة.
انقر على اسم الشبكة التي تريد استخدامها.
اضغط على زر  WPSعلى جهاز الراوتر.
قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة إذا لزم األمر .سوف يظهر رمز قفل بجانب اسم الشبكة ليبين أنها محمية عن
طريق كلمة مرور.
ً
تستطيع حفظ كلمة المرور للواي فاي على  Amazonالستخدامها الحقا عند إعداد أجهزة أخرى متوافقة .إليقاف هذه
الخاصية ،تحقق من أن خيار حفظ كلمة المرور على  Amazonغير محدد عندما تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة
بالشبكة .لمزيد من المعلومات ،شاهد إدارة كلمات مرور الواي فاي المحفوظة.
انقر على زر  .WPSعندما تنجح في االتصال بالشبكة فإن مؤشر الحالة الخاص بالواي فاي سوف يعرض قوة إشارة
الشبكة.

نصائح:







إذا لم تتذكر كلمة مرور الشبكة الخاصة بك ،تفحص الراوتر فقد تجد ملصقا ً يحتوي على كلمة المرور االفتراضية.
لمزيد من المعلومات حول حذف كلمة مرور الواي فاي المحفوظة ،شاهد إدارة كلمات مرور الواي فاي المحفوظة.
يرجى مالحظة أن  Kindleالخاص بك ال يدعم االتصال بشبكات الواي فاي المخصصة (أو شبكات الواي فاي
النظير للنظير).
فجرب تفعيل وإلغاء تفعيل وضع الطيران .للوصول إلى وضع الطيران ،انقر على
إذا واجهت مشاكل في االتصالّ ،
على شريط األدوات.
أيقونة اإلجراءات السريعة
إذا كنت ما زلت تواجه بعض الصعوبات ،فقم بالتواصل مع مدير الشبكة ،وهو الفرد المسؤول عن الحفاظ على الشبكة
التي تحاول الوصول إليها ،أو مزود خدمة اإلنترنت الخاص بك.

إدارة كلمات مرور الواي فاي المحفوظة
عند االتصال بشبكة واي فاي ،تستطيع إذا أردت حفظ كلمة المرور على  .Amazonعند حفظ كلمة المرور ،نستطيع تهيئة
أجهزتك المتوافقة كي ال تحتاج إلى إعادة إدخال كلمة المرور على كل جهاز .يتم إرسال كلمات المرور الخاصة بالواي فاي عبر
اتصال آمن ويتم تخزينها في ملف مشفر على خادم  .Amazonقد يستخدم  Amazonكلمات المرور الخاصة بالواي فاي الخاصة
بك لالتصال بأجهزتك المتوافقة ولكنه لن يقوم بمشاركتها مع أي طرف ثالث دون الحصول على إذنك .يتعامل  Amazonمع
أي معلومات يحصل عليها وتشمل كلمات المرور الخاصة بالواي فاي وفقًا إلشعار الخصوصية في .Amazon.com
إليقاف هذه الخاصية ،تحقق من أن خيار حفظ كلمة المرور على  Amazonغير محدد عندما تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة
بالشبكة.
لتغيير كلمة المرور الخاصة بالواي فاي في المستقبل ،قم بتنفيذ عملية إعداد الواي فاي مرة أخرى من جهاز  .Kindleعند إعادة
االتصال بشبكة الواي فاي ،سيتم حفظ كلمة المرور الجديدة تلقائيًا على ( Amazonإذا لم تقم بإلغاء تفعيل هذه الخاصية).
لحذف أي كلمات مرور واي فاي قمت بحفظها من هذا الجهاز:
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على شريط األدوات ثم انقر جميع اإلعدادات.
 .1انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
 .2في صفحة اإلعدادات ،انقر على الواي فاي والبلوتوث ثم حذف كلمات مرور الواي فاي.
 .3انقر على حذف للتأكيد.

وضع الطيران
يقوم وضع الطيران بإلغاء تفعيل االتصال الالسلكي ،ويشمل ذلك اتصال الهاتف الخلوي والواي فاي والبلوتوث .لتفعيل وضع
على شريط األدوات ،ثم انقر على وضع الطيران .سيظهر
الطيران ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
مؤشر حالة وضع الطيران أعلى الشاشة الرئيسية .للعرض داخل كتاب أو مستند ،انقر أعلى الشاشة لعرض أشرطة األدوات.
على شريط األدوات،
يمكنك أيضًا الوصول إلى إعدادات وضع الطيران عن طريق النقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على الواي فاي والبلوتوث .ستتم أي تحميالت دورية أو تحديثات معلقة
ً
اتصاال السلكيًا في المرة التالية التي تقوم فيها بتفعيله مرة أخرى.
أخرى تتطلب

قارئ الشاشة VoiceView
يسمح لك قارئ الشاشة  VoiceViewبالتنقل في جهاز  Kindleالخاص بك باستخدام وضعيات خاصة وتلقي اإلرشاد الصوتي
عند تفاعلك مع المواد على الشاشة واالستماع إلى ماليين الكتب .يمكنك توصيل جهاز بلوتوث صوتي الستخدامه مع قارئ الشاشة
 VoiceViewعند إعداد جهاز .Kindle
يرجى قراءة جميع التعليمات قبل بدء اإلعداد والرجوع إليها عند الحاجة .لن يكون هناك إعالن صوتي أو مالحظات حتى الخطوة
األخيرة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل جهاز  .Kindleيوجد زر الطاقة على الحافة العلوية للجهاز ويوجد منفذ
مايكرو يو إس بي  /منفذ الطاقة على الحافة السفلية للجهاز.
انتظر  45ثانية.
ضع جهاز البلوتوث الصوتي في وضع االقتران.
ثوان.
اضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة 9
ٍ
ضع إصبعين متباعدين على الشاشة لمدة ثانية واحدة ،ثم انتظر لمدة دقيقتين لسماع الصوت.
عند سماعك للصوت من جهاز البلوتوث ،ضع إصبعين متباعدين على الشاشة.

استكشاف األخطاء وإصالحها :إذا لم تسمع صوتًا من جهاز البلوتوث خالل دقيقتين من إكمال الخطوة  ،5فتأكد أن جهاز البلوتوث
الصوتي في وضع االقتران وأعد الخطوتين  4و.5
عند اتصال الجهاز الصوتي وتفعيل  VoiceViewللمرة األولى ،سوف يبدأ الدرس التعليمي الخاص بـ  .VoiceViewسوف
يطلب منك إكمال اإلعداد ويشمل ذلك االتصال بشبكة السلكية وتسجيل جهاز .Kindle
لتشغيل  VoiceViewبعد اإلعداد ،تأكد ً
أوال من تشغيل جهاز البلوتوث الصوتي قبل إخراج جهاز  Kindleمن وضع التعليق
ثوان ،ثم ضع إصبعين على الشاشة .سوف يستأنف صوت
باستخدام زر الطاقة .بعد ذلك ،اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 9
ٍ
ثوان .يمكنك أيضًا تفعيل وإلغاء تفعيل  VoiceViewفي اإلعدادات .إلدارة إعدادات قارئ الشاشة
 VoiceViewبعد 6
ٍ
على شريط األدوات ،ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة
 ،VoiceViewانقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
ً
اإلعدادات ،انقر على الوصول .إذا كان  VoiceViewمفعال ،فإن خيار جميع اإلعدادات في اإلجراءات السريعة سوف يتغير
إلى إعدادات .VoiceView
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العروض الخاصة وشاشات التوقف الممولة
ألجهزة  Kindleذات العروض الخاصة ،سوف تحصل على عروض خاصة وشاشات توقف ممولة تظهر فقط على الشاشة
الرئيسية أو شاشة التوقف – وليس داخل الكتاب .يرجى مالحظة أن العروض الخاصة وشاشات التوقف الممولة غير متوفرة في
جميع البلدان.

شاشة التوقف
عندما يكون الجهاز في وضع النوم ،سيظهر عرض خاص على شاشة التوقف .لمعرفة مزيد من التفاصيل حول العرض ،قم
بإيقاظ جهاز  ،Kindleثم انقر على منطقة انقر لمعرفة التفاصيل .لفك قفل  Kindleدون مشاهدة تفاصيل العرض ،قم بتمرير
إصبعك لفك القفل .يتم تحديث العروض الخاصة وشاشات التوقف الممولة بشكل منتظم عندما يكون جهاز  Kindleمتصالً
بالشبكة.

الفتات العروض الخاصة
يتم عرض الفتات العروض الخاصة أسفل الشاشة الرئيسية .لعرض تفاصيل إضافية ،انقر على الالفتة.
لعرض جميع العروض الخاصة المتاحة:
 .1انقر على أيقونة الصفحة الرئيسية ،ثم انقر على أيقونة القائمة.
 .2انقر على عرض العروض الخاصة.
 .3انقر على أي عرض متاح لرؤية التفاصيل المتعلقة به.
يرجى المالحظة أنه إذا قمت بإجراء عملية شراء من عرض خاص عندما يكون جهاز  Kindleغير متصل باإلنترنت ،فلن تتم
معالجة طلبك بشكل فوري .إذ سيتم وضع عملية الشراء في قائمة االنتظار ثم سيتم استكمال المعاملة تلقائيًا عند اتصالك بالشبكة.
إلدارة العروض الخاصة ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
صفحة اإلعدادات ،انقر على حسابي ثم العروض الخاصة.

على شريط األدوات ،ثم انقر على جميع اإلعدادات .في
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الفصل الثاني
التنقل في جهاز Kindle
يحتوي جهاز  Kindle Oasisعلى شاشة تعمل باللمس تمكنك من تأدية العديد من المهام عن طريق النقر أو السحب بإصبعك.
من أجل اختيار أي مادة ،فقط قم بالنقر عليها .على سبيل ا لمثال ،اضغط على غالف الكتاب أو العنوان لفتح الكتاب أو انقر على
أيقونة القائمة على غالف هذه المادة لعرض الخيارات المتوفرة.

الشاشة الرئيسية لجهاز Kindle
مؤخرا وقوائم القراءة الخاصة بك
إن الشاشة الرئيسية لجهاز  Kindleمقسمة إلى ثالثة أقسام :المواد التي تم الدخول إليها
ً
والتوصيات المقترحة لك.
مؤخرا .تشير
مؤخرا :يعرض الجانب األيسر من الشاشة الرئيسية أكثر ثالث مواد تم الدخول إليها
المواد التي تم الدخول إليها
ً
ً
النسبة المئوية على غالف الكتاب إلى مدى تقدمك في القراءة .انقر على رابط مكتبتك على الشاشة الرئيسية لعرض المزيد من
مكتبتك.
قوائم القراءة الخاصة بك :يعرض الجانب األيمن من الشاشة الرئيسية العينات المجانية وكتب  Kindleوكتب  Audibleالتي
قمت بإضافتها إلى قوائم  Amazonورف الكتب التي ترغب بقراءتها على .Goodreads
التوصيات المقترحة لك :يظهر الجزء السفلي من الصفحة األولى للشاشة الرئيسية الكتب الموصى بها ونصائح لـ  Kindleوكتب
من أصدقائك على  Goodreadsوالمزيد .قم بالسحب أو التمرير أو النقر لرؤية التوصيات المخصصة على الصفحة الثانية من
الشاشة الرئيسية .لمزيد من المعلومات ،شاهد المحتوى الموصى به.
للدخول إلى مكتبتك ،انقر على مكتبتك في الجزء العلوي األيسر من الشاشة الرئيسية .لمزيد من المعلومات حول إدارة مكتبتك،
شاهد إدارة مكتبة .Kindle

أشرطة األدوات
تتيح لك خاصية  EasyReachأيضًا النقر على الجزء العلوي من الشاشة لعرض شريط األدوات .تختلف خيارات شريط األدوات
حسب ما تقوم بعرضه.

شريط األدوات القياسي

12

دليل مستخدم Kindle Oasis
الفصل الثاني التنقل في جهاز Kindle

الشاشة الرئيسية :انقر للعودة إلى الشاشة الرئيسية ،حيث ستجد قائمة بالكتب والمحتويات األخرى المخزنة على جهاز Kindle
الخاص بك.
العودة :انقر لتتبع خطواتك .على سبي ل المثال ،تستطيع تتبع رابط في كتاب ثم النقر على أيقونة العودة للعودة إلى مكانك في
الكتاب.
اإلجراءات السريعة :انقر للوصول إلى أزرار التحكم بضوء الشاشة ووضع الطيران والبلوتوث ومزامنة  Kindleالخاص بي
وجميع اإلعدادات .سيتم استبدال خيار جميع اإلعدادات بخيار إعدادات  VoiceViewعند تفعيل .VoiceView
السطوع :انقر للوصول إلى أزرار التحكم بضوء الشاشة .هناك عدة طرق لضبط سطوع الشاشة:



اسحب إصبعك على طول شريط التمرير إلى أن تصل إلى اإلعداد المرغوب به.
انقر في أي مكان على شريط التمرير لتحديد إعداد معين.
الستخدام إعداد ضوء عا ٍل .وانقر على األيقونة



انقر على األيقونة
ضوء منخفض.



اضغط مع االستمرار على العالمة

الستخدام إعداد

لتحديد أقصى حد للسطوع .اضغط مع االستمرار على العالمة

الختيار أدنى حد للسطوع.
الدفء :مضبوط من اللون األبيض البارد إلى العنبري الدافئ .وسوف يعمل أيضا ً مع السطوع التلقائي.




اسحب إصبعك على طول شريط التمرير إلى أن تصل إلى اإلعداد المرغوب به.
انقر في أي مكان على شريط التمرير لتحديد إعداد معين.
انقر على األيقونة
ضوء منخفض.

الستخدام إعداد ضوء عا ٍل .وانقر على األيقونة

الستخدام إعداد
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اضغط مع االستمرار على العالمة

لتحديد أقصى حد للسطوع .اضغط مع االستمرار على العالمة

الختيار أدنى حد للسطوع.
يقوم جهاز  Kindleبضبط سطوع العرض بناء على ظروف اإلضاءة المحيطة .إللغاء تفعيل هذا الخيار ،انقر على السطوع
التلقائي.
وضع الطيران :عند تحديده ،يصبح جهاز  Kindleفي وضع الطيران ولن يكون لديك اتصال السلكي أو بلوتوث.
البلوتوث :عند تحديده ،سيقوم جهاز  Kindleبتفعيل البلوتوث.
مزامنة جهاز  Kindleالخاص بي :انقر لمزامنة جهاز  Kindleمع أجهزة أخرى مدعومة وتطبيقات  Kindleللقراءة.
جميع اإلعدادات :انقر للوصول إلى جميع اإلعدادات التي تمكنك من تخصيص تجربتك الخاصة بـ  Kindleبشكل أكبر .يمكنك
أيضًا الوصول إلى اإلعدادات عن طريق النقر على أيقونة القائمة ثم اختيار اإلعدادات.
 :Goodreadsانقر للوصول إلى  Goodreadsعلى  .Kindleسوف يطلب منك تسجيل الدخول إلى  Goodreadsأو إنشاء
حساب جديد إذا لم تقم بذلك عند إعداد جهاز .Kindle
المتجر :انقر لالنتقال إلى متجر  Kindleوالوصول إلى متجر ( Audibleغير متوفر في جميع البلدان) .يجب أن يكون لدى
جهاز  Kindleاتصال خلوي أو اتصال واي فاي مفعل الستخدام هذه الخاصية.
البحث :انقر لبدء عملية بحث .للخروج من البحث ،انقر خارج صندوق البحث.
القائمة :انقر لعرض الئحة من الخيارات المفيدة وتشمل مكتبتك وقوائم القراءة الخاصة بك ومتجر  Kindleومتجر Audible
و Goodreadsو Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) وVocabulary Builder
والمتصفح التجريبي واإلعدادات وعرض العروض الخاصة (ألجهزة  Kindleذات العروض الخاصة فقط) وإنشاء مجموعة
جديدة.
أثناء قراءتك لكتاب ،قد تشمل خيارات القائمة التسوق في متجر  Kindleوالتسوق في متجر ( Audibleغير متوفر في جميع
البلدان) و Vocabulary Builderواإلعدادات والمالحظات وخاصية  X-Rayوالمشاركة ومعلومات عن هذا الكتاب
ومعلومات عن المؤلف والمزامنة للصفحة التي وصلت إليها في القراءة و .Word Wiseيرجى مالحظة أن خاصية معلومات
عن المؤلف متوفرة فقط للكتب التي تدعم الملف الشخصي للمؤلف.

شريط أدوات القراءة
يظهر شريط أدوات ثانوي عند قراءة كتاب والنقر على الجزء العلوي من الشاشة.
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عرض الصفحة :انقر لالختيار من إعدادات تخصيص القراءة المختلفة لتخصيص طريقة عرض الصفحة .تسهل عليك هذه
اإلعدادات تخصيص كتابك وفق تفضيالت وحاالت القراءة الخاصة بك  -مثل الخط والمسافة بين السطور وغير ذلك في خيار
بسيط .على سبيل المثال ،إذا كنت ترغب في استخدام خط أكبر ومسافة أعرض بين األسطر أثناء القراءة على جهاز المشي
الرياضي ،وخط أصغر أثناء القراءة في السرير ،تستطيع اآلن التنقل بين إعداداتك المفضلة .يمكنك أيضًا إنشاء وحفظ إعداد
تخصيص القراءة الخاص بك .لمزيد من المعلومات ،شاهد تخصيص طريقة عرض النص.
االنتقال إلى :تعرض عالمة تبويب المحتويات محتويات الكتاب بما في ذلك عناوين البداية وعناوين الفصول .استخدم خيار
الصفحة أو الموقع لمزيد من التنقل في الكتاب .تختلف الخيارات المعروضة حسب المحتوى الذي تقوم بقراءته .انقر على عالمة
تبويب المالحظات للوصول إلى المالحظات والنصوص المظللة .يمكنك أيضًا عرض النصوص المظللة الرائجة عن طريق
تحديد الخيارات المقابلة لها ضمن عالمة تبويب المالحظات.
اإلشارات المرجعية :انقر إلضافة أو حذف إشارة مرجعية على الصفحة الحالية وعرض اإلشارات المرجعية السابقة .إن أيقونة
اإلشارة المرجعية على شريط األدوات تتغير من اللون األبيض إلى األسود في الصفحات التي تحتوي على إشارات مرجعية.
يظهر جزء المعاينة عندما تقوم بالنقر على إشارة مرجعية في القائمة .لالنتقال إلى الموقع المحدد ،انقر على جزء المعاينة .للخروج
من خاصية اإلشارات المرجعية ،انقر خارج القائمة المنسدلة لإلشارات المرجعية.

أشرطة أدوات التنقل أثناء القراءة
متوفرا)
عند القراءة ،انقر على أعلى الشاشة لعرض شريط أدوات التنقل أثناء القراءة .يعرض شريط األدوات اسم الفصل (إذا كان
ً
ومدى التقدم في القراءة والخيارات لمساعدتك على استكشاف الكتاب .لمزيد من المعلومات ،شاهد التنقل في الكتاب.

االنتقال إلى االستماع :إذا كنت تقرأ كتاب  Kindleمع تطبيق  Audibleوقمت بالنقر على عرض شريط أدوات التنقل أثناء
القراءة ،ستظهر أيقونة سماعة
لالستماع إلى إصدار الكتاب الصوتي.

على الجزء السفلي األيمن من الشاشة .انقر على األيقونة لالنتقال إلى مشغل Audible
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شريط أدوات المنشورات الدورية
عند قراءة منشور دوري ،يتم تهيئة أشرطة أدوات مخصصة للمنشورات الدورية .لعرض شريط األدوات ،انقر على الجزء
العلوي من الشاشة.

الصفحة الرئيسية للمنشورات الدورية :انقر لعرض النصوص المظللة لهذا العدد.
األقسام والمقاالت :انقر لالنتقال إلى القائمة الهرمية لألقسام والمقاالت في الصحيفة أو المجلة .ال يتوفر هذا الخيار في المدونات.
منشورا دوريًا وفي صفحة تفاصيل المقال .تتضمن الخيارات:
يتوفر شريط أدوات ثانوي عندما تقرأ
ً
عرض الصفحة ( :)Aaانقر على إعدادات الخط والصفحة لعرض خيارات الخط والنص للمنشورات الدورية بما في ذلك حجم
الخط ونوعه والمسافات بين األسطر والهوامش واتجاه الشاشة والمحاذاة .يمكنك أيضًا تحديد خيار التتبع المفضل في التقدم
المحرز للقراءة .لمزيد من المعلومات ،شاهد تخصيص طريقة عرض النص.
اقتصاص هذا المقال :انقر القتصاص مقال منشور دوري كامل إلى ملف قصاصاتي .يوجد هذا الملف في مكتبتك ويقوم بتخزين
مالحظاتك وإشاراتك المرجعية والنصوص المظللة والمقاالت التي تم اقتصاصها.

أماكن النقر
تسمح لك خاصية  EasyReachعلى جهاز  Kindleبتقليب الصفحات الخاصة بكتاب أو منشور دوري بشكل سهل أثناء حمل
الجهاز بيد واحدة .إن النقر على أي مكان تقريبًا في منطقة العرض سيأخذك إلى الصفحة التالية؛ إن المنطقة كبيرة بما فيه الكفاية
للنقر سواء أكنت تحمل الجهاز باليد اليمنى أو اليسرى .انقر على الجهة اليسرى من الشاشة للعودة إلى الصفحة السابقة .تختلف
أماكن النقر الخاصة بخاصية  EasyReachبنا ًء على ما إذا كان جهاز  Kindleالخاص بك في الوضع األفقي أو العمودي .عند
القراءة ،تستطيع تغيير اتجاه الشاشة عن طريق النقر أعلى الشاشة لعرض أشرطة األدوات ،ثم النقر على عرض الصفحة (.)Aa
في صندوق حوار إعدادات عرض الصفحة ،انقر على عالمة تبويب الصفحة ،ثم حدد االتجاه المطلوب.
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الوضع العمودي

الوضع األفقي

يمكنك إذا أردت تغيير الصفحات عن طريق تمرير إصبعك على الشاشة .لالنتقال إلى الصفحة التالية ،قم بتمرير إصبعك على
الشاشة من اليمين إلى اليسار .لالنتقال إلى الصفحة السابقة ،قم بتمرير إصبعك من اليسار إلى اليمين عبر الشاشة .يمكنك أيضًا
تقليب الصفحات باستخدام عناصر التحكم الموجودة في جانب الشاشة.
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الفصل الثالث
الحصول على محتوى  Kindleوإدارته
التسوق لمحتوى  Kindleو Audibleفي أي وقت وأي مكان.
يقدم متجر  Kindleومتجر ( Audibleغير متوفر في جميع البلدان من ضمنها الصين) مجموعة واسعة من االختيارات من
كتب  Kindleوكتب  Audibleالصوتية و Kindle Singlesوالصحف والمجالت والمدونات .للوصول إلى المتجر ،انقر أعلى
الشاشة لعرض أشرطة األدوات ،ثم انقر على أيقونة المتجر .سوف تجد أيضًا خيارات المتجر في بعض القوائم.
للتنقل داخل متجر  Kindleومتجر  ،Audibleانقر على المنطقة التي تريد ،ثم قم بالتمرير إلى اليسار واليمين أو لألعلى واألسفل
للتنقل بين الصفحات والقوائم .يمكنك البحث عن عنوان أو التصفح حسب الفئة أو االطالع على أحدث الكتب مبيعًا أو عرض
تفاصيل حول العناوين أو قراءة تقييمات المستخدم أو عرض التوصيات المخصصة من أجلك .يمكنك متجر  Kindleمن تحميل
عينات كتب.
عندما تكون مستعدًا إلجراء عملية شراء ،يستخدم متجر  Kindleطريقة الدفع بنقرة واحدة على  .Amazonبعد قيامك بالطلب،
تقوم خدمة  Amazon Whispernetبإرسال السلعة مباشرة إلى جهاز  Kindleالخاص بك عبر االتصال الالسلكي .يتم تحميل
الكتب إلى جهاز  Kindleالخاص بك على الفور .قم باالتصال عبر الواي فاي لتحميل الكتب ذات أحجام الملفات الكبيرة مثل
 Audibleوالقصص المصورة .سيظهر مدى تقدم عملية التحميل أسفل غالف الكتاب أو عنوانه على الشاشة الرئيسية .تبين
ً
جاهزا لفتحه .يتم إرسال الصحف والمجالت والمدونات إلى جهازك فور نشرها -
الالفتة الجديدة على الكتاب متى يصبح الكتاب
غالبًا حتى قبل توفرها بالنسخة المطبوعة .إذا كان  Kindleفي وضع الطيران عند صدور عدد جديد من المنشورات الدورية،
فسيتم إرساله تلقائيًا بمجرد حصولك على اتصال السلكي.
تقوم خاصية  Whispersyncبمزامنة جهاز  Kindleالخاص بك حتى تكون كل مشترياتك وعينات الكتب التي قمت بتحميلها
في تطبيقات  Kindleأو على أجهزة  Kindleاألخرى المسجلة في حسابك متوفرة لك دائ ًما .يم ّكنك هذا من قراءة بضع صفحات
أو االستماع لها باستخدام تطبيق  Kindleعلى جهاز اآليفون أو اآليباد أو جهاز أندرويد الخاص بك ،ثم استكمال القراءة على
جهاز  Kindleالخاص في المكان الذي توقفت فيه .لمزيد من المعلومات ،شاهد قراءة محتوى  Kindleعلى األجهزة األخرى.
( Kindle Unlimitedالمعروف باسم  Abonnement Kindleفي فرنسا) هو اشتراك شهري اختياري يمكنك من القراءة
بقدر ما تريد على أي جهاز ،واالختيار من بين أكثر من  1,000,000كتاب باإلضافة إلى اآلالف من الكتب الصوتية .يمكنك
بحرية استكشاف مؤلفين جدد وكتب جديدة وأنواع متعددة من الغموض والرومانسية والخيال العلمي وغيرها .لمعرفة المزيد،
تفضل بزيارة متجر .Kindle

المحتوى الموصى به
تعرض شاشة  Kindleالرئيسية المحتوى الموصى به من متجر  Kindleومتجر  Audibleونصائح متعلقة بقارئات Kindle
اإللكترونية وحقائق ممتعة وغير ذلك الكثير .عند النقر على إحدى المواد الموصى بها سيتم توجيهك إلى متجر  ،Kindleحيث
يمكنك عرض تفاصيل إضافية وقراءة تقييمات المستخدمين وإكمال عمليات الشراء .إلخفاء المحتوى الموصى به ،انقر على
على شريط األدوات ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على خيارات
أيقونة اإلجراءات السريعة
الجهاز ثم خيارات متقدمة ،ثم قم بتعيين عرض الشاشة الرئيسية إلى غير مفعّل.
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إدارة مكتبة Kindle
يمكن لجهاز  Kindleتخزين الكتب والكتب الصوتية والمستندات الشخصية والصحف والمدونات والمجالت والتي يشار إليها
مجتمعة بـ «المحتوى» في هذا الدليل.
لعرض المحتوى الخاص بك ،انقر على مكتبتك على الشاشة الرئيسية .بشكل افتراضي ،يتم عرض كل المحتوى الخاص بك في
الكالود وعلى جهازك .تظهر عالمة اختيار عند المواد التي تم تحميلها إلى  Kindleفي الزاوية السفلية اليسرى من صورة
الغالف عندما تكون في عرض الشبكة وعلى الجانب األيمن من الشاشة عندما تكون في عرض القائمة .لعرض المحتوى الذي تم
تحميله إلى  Kindleفقط ،انقر على التحميالت في أعلى يسار الشاشة.
يمكنك عرض المحتوى على شاشة المكتبة الخاصة بك باستخدام طريقة عرض الشبكة االفتراضية ،والتي تعرض المنشورات
الدورية أو غالف الكتاب ،أو من خالل عرض القائمة .لتغيير المظهر ،انقر على كل المواد أو الفلتر المحدد حاليًا ،ثم حدد طريقة
عرض القائمة أو الشبكة.
على
لعرض مزيد من المعلومات حول مادة معينة والوصول إلى قائمة بالخيارات القابلة للتنفيذ ،انقر على أيقونة القائمة
غالف المادة (أو على يمين اسم المادة في حالة استخدام عرض القائمة) .تختلف خيارات القائمة ،ولكنها قد تشمل تشغيل Audible
وإضافة إلى مكتبة ( FreeTimeإضافة إلى مكتبة  Amazon Fireلألطفال في المملكة المتحدة) وإضافة إلى الصفحة الرئيسية
وإضافة إلى المجموعة واالنتقال إلى والبحث في هذا الكتاب وعرض اإلشارات المرجعية وحذف من الجهاز وعرض على
 Goodreadsوإضافة إلى رف  Goodreadsوالمشاركة .يمكنك أيضًا عرض هذه الخيارات بالضغط مع االستمرار على غالف
المادة (أو االسم في حالة استخدام عرض القائمة).

ترتيب المحتوى
بشكل افتراضي ،يتم ترتيب المحتوى الخاص بك حسب األحدث ،بمعنى أن المواد الجديدة والمحتوى الذي تقوم بقراءته حاليًا في
األعلى .لتغيير خيار الترتيب ،انقر على خيار الترتيب الحالي أسفل شريط األدوات على الجانب األيمن من الشاشة .تشمل خيارات
الترتيب األحدث والعنوان والمؤلف والمجموعة.

تصنيف المحتوى
لتصنيف المحتوى الخاص بك ،انقر في شاشة مكتبك على تصنيف .تتوفر خيارات تصنيف عديدة.
يمكنك التصنيف حسب حالة القراءة:



مقروء
غير مقروء

انقر على مقروء لعرض المواد التي قمت بقراءتها .انقر على غير مقروء لعرض المواد التي لم تقم بقراءتها فقط .يتم وضع
عالمة مقروء تلقائيًا على الكتب التي تنهي قراءتها.
يمكنك التصنيف حسب نوع المحتوى:





الكتب
Audible
القصص المصورة
المنشورات الدورية
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المستندات
المجموعات

إذا كنت قد قمت بإعداد حساب  Amazonالعائلي وفعّلت المشاركة ،فسيظهر خياران جديدان للتصنيف تحت خيار جميع المواد:



موادي
المواد المشتركة

انقر على موادي لعرض موادك فقط .انقر على المواد المشتركة لعرض المواد التي قام عضو آخر في الحساب العائلي بمشاركتها.
يمكنك أيضًا تصنيف المواد التي قمت بتخزينها في الكالود .لعرض محتوى الكالود الخاص بك ،انقر على الجميع في الجانب
العلوي األيسر في الشاشة.

التنقل في مكتبتك
للتنقل في مكتبتك ،يمكنك سحب الشاشة لالنتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة أو استخدام أزرار قلب الصفحة الموجودة بجانب
الشاشة .يمكنك أيضًا النقر فوق المتحكم برقم الصفحة الموجود أسفل يمين الشاشة .على سبيل المثال 1 ،من  2تدل على أنك في
الصفحة  1وأن لديك صفحتين من المحتوى على  .Kindleعندما يتم عرض صندوق الحوار ،أدخل رقم الصفحة التي تريد
االنتقال إليها أو الحرف األول من العنوان أو المؤلف (حسب خيار التصنيف الحالي).

مجموعات كالود
تم ّكنك مجموعات كالود من تنظيم المحتوى على  Kindle Oasisإلى فئات مخصصة مخزنة في الكالود .تتم مزامنة
المجموعات الخاصة بك بين األجهزة األخرى وتطبيقات القراءة التي تم تسجيلها على نفس حساب  Amazonوالتي تدعم
مجموعات كالود .يمكنك إضافة أي عدد تريده من المواد إلى كل مجموعة ،بما في ذلك الكتب والمستندات الشخصية .باإلضافة
إلى أنه يمكنك إضافة المواد إلى أكثر من مجموعة واحدة .ال يمكن إضافة محتوى  Audibleإلى المجموعات ،لكن يمكنك
إضافة نسخة كتاب  .Kindleللحصول على معلومات حول األجهزة والتطبيقات التي تدعم مجموعات كالود ،قم بزيارة
.www.amazon.com/devicesupport
إلنشاء مجموعة جديدة:
.1
.2
.3
.4
.5

على الشاشة الرئيسية ،انقر على مكتبتك في أعلى يسار الشاشة.
على صفحة مكتبتك ،انقر على أيقونة القائمة.
حدد إنشاء مجموعة جديدة.
استخدم لوحة المفاتيح لكتابة اسم المجموعة ،ثم انقر على موافق .سيعرض ذلك قائمة من المواد على جهاز  Kindleالتي
يمكن إضافتها إلى مجموعة.
انقر على صندوق االختيار الموجود بجوار عنوان المادة إلضافته إلى المجموعة ،ثم انقر على زر تم عند االنتهاء.
يمكنك إضافة أو حذف المواد في وقت الحق .انقر على أيقونة القائمة على غالف المجموعة عندما تكون في عرض الشبكة أو
على الجانب األيمن من الشاشة عندما تكون في عرض القائمة ،ثم انقر على إضافة  /حذف المواد .يمكنك أيضًا عرض هذا الخيار
عن طريق الضغط مع االستمرار على اسم المجموعة أو غالفها .تتضمن الخيارات األخرى إعادة التسمية وحذف من الجهاز
وحذف .للخروج من مجموعة ،انقر على أيقونة الشاشة الرئيسية أو أيقونة الرجوع.
لتصنيف المحتوى في مكتبتك حسب المجموعة ،انقر على تصنيف ثم مجموعات.
تظهر المجموعات التي تم تحميلها على الجهاز في طريقة عرض جميع المواد والكتب والمنشورات الدورية والمستندات .لتحميل
مجموعة ،انقر على أيقونة القائمة على غالف المجموعة عندما تكون في عرض الشبكة ،أو على الجانب األيمن من الشاشة عندما
تكون في عرض القائمة ،ثم انقر على إضافة إلى التحميالت .يمكنك أيضًا عرض هذا الخيار عن طريق الضغط مع االستمرار
على غالف المجموعة (أو على االسم في حالة استخدام عرض القائمة) .الحظ أن هذا اإلعداد خاص بالجهاز ولن يتم حفظه عند
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إلغاء تسجيل جهاز  .Kindleلحذف مجموعة من جهازك ،انقر على رمز القائمة على غالف المجموعة عندما تكون في عرض
الشبكة أو على الجانب األيمن من الشاشة عندما تكون في عرض القائمة ،ثم انقر على حذف من الجهاز .يمكنك أيضًا عرض هذا
الخيار من خالل الضغط مع االستمرار على غالف المجموعة أو عنوانها.
نصائح:




إن حذف مجموعة تم إنشاؤها على الجهاز أو على تطبيق القراءة الذي يدعم مجموعات كالود مثل جهاز Kindle
سيؤدي إلى حذفه من الكالود واألجهزة األخرى أو تطبيقات القراءة التي تدعم مجموعات كالود والتي تم تسجيلها في
نفس حساب .Amazon
إن حذف مجموعة من جهاز  Kindleال يؤدي إلى حذف المحتوى المخزن على جهازك أو الكالود .ستظهر المواد
التي سبق وضعها في المجموعة المخزنة على جهاز  Kindleعلى الشاشة الرئيسية وفي الكالود بعد القيام بحذف
المجموعة.

تخزين الجهاز وتخزين الكالود
يتم تخزين المحتوى الذي يتم شراؤه من متجر  Kindleأو  Audibleبشكل آمن في  .Amazon Cloudيشتمل هذا على نسخ
من جميع كتبك وكتبك الصوتية ،باإلضافة إلى اإلصدارات الحديثة من الصحف والمجالت .لتحميل محتوى إلى جهاز ،Kindle
اذهب إلى مكتبتك ثم انقر على الكل ثم حدد المحتوى الذي ترغب بتحميله.
على صفحة مكتبتك ،انقر على الكل في أعلى يسار الشاشة لعرض كل المحتوى المرتبط بحسابك ،ويشمل المحتوى الذي تم
تحميله والمحتوى الذي قمت بنقله إلى جهازك.
لعرض المحتوى الذي تم تحميله إلى جهاز  Kindleفقط ،انقر على مكتبتك في أعلى يسار الشاشة الرئيسية .في صفحة مكتبتك،
انقر على المحتوى الذي تم تحميله في أعلى يسار الشاشة.
توفر صفحة إدارة المحتوى واألجهزة ،التي يمكن الوصول إليها من خالل  ،www.amazon.com/devicesupportطريقة
سهلة لعرض وإدارة جهاز  Kindleوالمحتوى واإلعدادات ،والحساب باستخدام متصفح اإلنترنت.
نصائح:









إذا كنت ترغب في تحميل محتوى من الكالود الخاص بك ،فانقر على الكل في أعلى يسار شاشة مكتبتك ثم انقر على
المادة (المواد) التي ترغب بتحميلها إلى جهاز  .Kindleأثناء عملية التحميل ،يمكنك إلغاء التحميل بالنقر على عنوان
المادة.
لعرض المواد الموجودة على  ،Kindleانقر على الكل في أعلى يسار شاشة مكتبتك وابحث عن عالمة االختيار في
الزاوية السفلية اليسرى من صورة الغالف في عرض الشبكة وعلى الجانب األيمن من الشاشة في عرض القائمة.
بمجرد تحميل مادة ،يمكنك إما فتحها من الشاشة الرئيسية أو مباشرة من مكتبتك.
يتم حفظ مستنداتك الشخصية في الكالود في حال تم إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى جهاز  Kindleوعند قيامك
بتفعيل أرشفة المستندات الشخصية .إلدارة هذا اإلعداد ،انتقل إلى صفحة إدارة المحتوى واألجهزة الخاصة بك ،التي
يمكن الوصول إليها من  .www.amazon.com/devicesupportللحصول على معلومات حول إدارة المستندات
الشخصية ،شاهد حمل وقراءة المستندات الشخصية.
إذا كنت تريد االنتقال إلى وضع عدم االتصال ،فاضغط على الكل في أعلى يسار شاشة مكتبتك وقم بتحميل أي
محتوى ترغب بتوافره على جهاز  Kindleعندما تكون غير متصل.
للحصول على معلومات حول إدارة مكتبتك ،بما في ذلك خيارات الترتيب والتصنيف ،شاهد إدارة مكتبة .Kindle
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مساحة التخزين
لعرض مقدار المساحة التخزينية المتوفرة لديك على جهاز :Kindle

على شريط األدوات ثم انقر جميع اإلعدادات.
 .1انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
 .2في صفحة اإلعدادات ،انقر على أيقونة القائمة ثم معلومات الجهاز.

نقل المحتوى من جهاز  Kindleآخر
يعتمد نقل المحتوى من جهاز  Kindleقديم إلى واحد جديد على مصدر هذا المحتوى .يتم تخزين المحتوى الذي يتم شراؤه من
متجر  ،Kindleمثل الكتب والمنشورات الدورية والمجالت ،بشكل آمن ومتاح في .Amazon Cloud
يتم حفظ مستنداتك الشخصية في الكالود في حال تم إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى جهاز  Kindleوعند قيامك بتفعيل أرشفة
المستندات الشخصية .أما المحتوى الشخصي الذي تم نقله مباشرة إلى جهاز  Kindleالسابق ،ولكن لم يتم إرساله عبر البريد
اإللكتروني ،فيجب نقله يدويًا.
لتحميل المحتوى المخزن في الكالود إلى جهاز  Kindleالجديد:
 .1على الشاشة الرئيسية ،انقر على مكتبتك في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
 .2في صفحة مكتبتك ،انقر على الكل في أعلى يسار الشاشة.
لنقل المحتوى الشخصي الذي تم تخزينه على  ،Kindleولكن لم يتم إرساله عبر البريد اإللكتروني:
 .1قم بتوصيل جهاز  Kindleمع الكمبيوتر باستخدام كابل يو إس بي المرفق.
 .2قم بنقل الملفات أو المجلدات يدويًا إلى مجلد المستندات .إذا كان لديك مجموعة كبيرة ،ينصح بإنشاء مجلدات فرعية
متعددة داخل مجلد المستندات ووضع  2000ملف كحد أقصى في كل ملف فرعي.

حذف المواد من Kindle
إلخالء مساحة على  ،Kindleيمكنك حذف المواد يدويا ً بشكل فردي أو حذف المواد حسب نوع المحتوى أو أرشفتها بسرعة.
لحذف المواد بشكل فردي ،انقر على أيقونة القائمة على غالف المادة عندما تكون في عرض الشبكة أو على الجانب األيمن من
الشاشة عندما تكون في عرض القائمة ،ثم انقر على حذف من الجهاز .يمكنك أيضًا عرض هذا الخيار عن طريق الضغط مع
االستمرار على اسم مجموعة أو غالفها .لتغيير المظهر من عرض الشبكة إلى عرض القائمة ،انقر فوق كل المواد أو الفلتر
المحدد حاليًا ،ثم حدد طريقة عرض القائمة أو الشبكة .إن خيارات الحذف مرتبطة بالمحتوى ،بمعنى أنها تتغير بنا ًء على نوع
المحتوى الذي تحاول حذفه .سيبقى المحتوى مخزنًا بشكل آمن في الكالود لتحميله في وقت الحق .يتم حفظ مستنداتك الشخصية
في الكالود فقط في حال تم إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى جهاز  Kindleوعند قيامك بتفعيل أرشفة المستندات الشخصية .الحظ
أنه سيتم حذف الملفات التي تم نقلها إلى جهاز  Kindleباستخدام كابل يو إس بي بشكل دائم عند حذفها ،ألنه ال يتم تخزينها في
الكالود.
على شريط األدوات ثم انقر
لتحديد المواد يدويًا حسب المحتوى أو أرشفتها بسرعة ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
على جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على خيارات الجهاز ثم خيارات متقدمة ثم إدارة التخزين .تتضمن اإلعدادات:
الحذف اليدوي :حدد المواد لحذفها من جهاز  Kindleبنا ًء على نوع المحتوى ويشمل الكتب والكتب الصوتية والمنشورات
الدورية والمستندات والعينات وغيرها .يم كنك الوصول إلى المواد التي تم تحميلها من الكالود عن طريق النقر على الكل في
صفحة مكتبتك .إن المواد التي تم نقلها يدويًا من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز  Kindleسيتم حذفها بشكل دائم.
22

دليل مستخدم Kindle Oasis
الفصل الثالث الحصول على محتوى  Kindleوإدارته

األرشفة السريعة :هذا الخيار يسمح لك بإخالء مساحة تخزين على  Kindleعن طريق حذف المواد التي تم تحميلها دون أن يتم
مؤخرا .يمكنك الوصول إلى المواد التي تم تحميلها من الكالود عن طريق النقر على الكل في صفحة مكتبتك .إن المواد
فتحها
ً
التي تم نقلها يدويًا من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز  Kindleسيتم حذفها بشكل دائم.

المنشورات الدورية
يتم تخزين الصحف والمجالت في مجلدات باسم دوري .عند فتح المجلد ،يمكنك تحديد الكل لعرض كافة المنشورات الدورية التي
قمت بتخزينها في الكالود أو التي تم تحميلها لعرض اإلصدارات التي تم تحميلها إلى  Kindleفقط .ال يتم تخزين منشورات
 Audibleالدورية في المجلدات وستظهر في مكتبتك على شكل عناوين منفردة.
سيتم حذف األعداد التي مضى عليها أكثر من  8إصدارات تلقائيًا من جهازك إلخالء مساحة للمحتوى الجديد .كما سيتم حذف
إصدارا تلقائيًا من الكالود .تشير
إصدارا والمجالت التي مضى عليها أكثر من 40
الصحف التي قد مضى عليها أكثر من 14
ً
ً
كلمة «منتهي الصالحية» بجانب إصدار إلى أنه سيتم حذفه قريبًا .اضغط باستمرار على مجلد دوري لعرض الخيارات التالية:
تحميل أحدث اإلصدارات وحذف اإلصدارات السابقة .يرجى مالحظة أن منشورات  Audibleالدورية ال تنتهي صالحيتها
وستبقى على جهازك وفي الكالود.
يمكنك عرض المزيد من الخيار ات عند النقر على أيقونة القائمة الموجودة على غالف المنشور الدوري عندما تكون في عرض
الشبكة أو على الجانب األيمن من الشاشة عندما تكون في عرض القائمة .تتضمن الخيارات اإلضافة إلى الصفحة الرئيسية وإضافة
إلى المجموعة والذهاب إلى الصفحة األولى والذهاب إلى األقسام والمقاالت والبحث في هذا اإلصدار واالحتفاظ بهذا اإلصدار
وعرض المالحظات والعالمات وعرض األعداد السابقة وحذف هذا اإلصدار .يمكنك أيضًا عرض هذه الخيارات عن طريق
الضغط على اسم أو غالف اإلصدار.
هناك طريقتان لالحتفاظ بنسخة إصدار على جهازك:




على شاشة مكتبتك ،انقر على اإلصدارات التي تم تحميلها ،ثم انقر على أيقونة القائمة الموجودة على غالف العدد
عندما تكون في عرض الشبكة أو على الجانب األيمن من الشاشة عندما تكون في عرض القائمة .حدد االحتفاظ بهذا
اإلصدار من الخيارات .يمكنك أيضًا عرض هذا الخيار عن طريق الضغط مع االستمرار على اسم أو غالف
اإلصدار.
من داخل اإلصدار ،انقر على أيقونة القائمة ثم االحتفاظ بهذا اإلصدار.

يمكنك الوصول إلى جميع اإلصدارات السابقة ،بغض النظر عن تاريخ إصدارها من خالل صفحة إدارة المحتوى واألجهزة
الخاصة بك ،والتي يمكن الوصول إليها من خالل .http://www.amazon.com/devicesupport
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الفصل الرابع
قراءة مستندات Kindle
فهم تقنية العرض الخاصة بجهاز Kindle
يستخدم جهاز  Kindleتقنية عرض عالية الدقة تسمى تقنية الورق اإللكتروني .إذ تتميز الشاشة بتصميم عاكس يمكنك من القراءة
بوضوح حتى في ضوء الشمس الساطع .يستخدم الورق اإللكتروني الحبر مثل الكتب والصحف ،لكنه يعرض جسيمات الحبر
إلكترونيًا.
في بعض األحيان ،قد تقوم الشاشة بالوميض .إن هذا جزء من عملية تحديث عرض صفحة القارئ اإللكتروني .بشكل افتراضي،
يوفر جهاز  Kindleسرعة وسالسة في قلب الصفحات ،مما يقلل من عدد تحديثات الصفحة .لتحديث الصفحة مع قلب كل صفحة،
على شريط األدوات ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على
انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
خيارات ا لقراءة واستخدم إعداد تحديث الصفحة لتعيين اإلعداد الذي تفضله .لتحديث اإلعدادات للمانجا والقصص المصورة
والكتب المصورة ،انقر على أيقونة القائمة ثم انقر على إعداد تفعيل/إلغاء تفعيل تحديث الصفحة.

تخصيص طريقة عرض النص
يوفر لك جهاز  Kindleطريقة سريعة لضبط وتعديل الشكل الخارجي للكتب والمنشورات الدورية .للوصول إلى هذه اإلعدادات
عند القراءة ،انقر أعلى الشاشة إلظهار أشرطة األدوات ،ثم انقر على أيقونة عرض الصفحة .تقدم لك خيارات القائمة المنسدلة
إعدادات تخصيص قراءة مختلفة لتخصيص طريقة عرض الكتاب .تسهل عليك هذه اإلعدادات تخصيص كتابك وفق تفضيالت
وحاالت القراءة الخاصة بك  -مثل الخط وسماكته والمسافة بين السطور وغير ذلك في خيار بسيط .يمكنك تحديد خيار «إعدادات
الخط والصفحة» من القائمة المنسدلة لتخصيص عرض الكتاب بشكل أكبر.
انقر على عالمة تبويب الخط لـ:




تحديد من قائمة الخطوط المتوفرة .يتوفر خيار خط الناشر للكتب ذات الخط المضمن من قبل الناشر.
تكبير أو تصغير حجم الخط عن طريق تمرير إصبعك على طول شريط التمرير أو النقر على إشارة الزائد أو
الناقص .يمكنك أيضًا تغيير حجم الخط أثناء القراءة باستخدام حركة تقريب وتبعيد األصابع.
قم بجعل أي خط سميكا ً واختر بين خمسة مستويات من السماكة عن طريق تمرير إصبعك على طول شريط التمرير
أو النقر على إشارة الزائد أو الناقص.

انقر على عالمة تبويب الصفحة لـ:





ضبط التباعد بين األسطر.
تكبير أو تصغير حجم الهامش.
تحديد اتجاه الشاشة عمودي أو أفقي للقراءة.
تغيير محاذاة النص .تشمل الخيارات ضبط طول األسطر وضبط طول األسطر لليسار.

انقر على عالمة تبويب إعدادات القراءة لـ:
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تحديد خيار التتبع المفضل في التقدم المحرز للقراءة.
تحديد ما إذا كان سيتم إظهار الساعة أثناء القراءة أم ال.

انقر على عالمة تبويب الفكرة الرئيسية لـ:



حفظ إعداداتك الحالية للخط وخيارات الصفحة والقراءة لفكرة رئيسية جديدة لعرض الصفحة ،والتي ستتوفر الحقا ً
كخيار في القائمة المنسدلة «عرض الصفحة».
إعادة تسمية وحذف وإدارة رؤية مواضيع القراءة في القائمة المنسدلة «عرض الصفحة».

إن إعدادات العرض محددة وفق الجهاز .سيتم تطبيق أية تغييرات تجريها على هذه اإلعدادات على كافة الكتب التي تقوم بقراءتها
على جهاز  .Kindleيرجى مالحظة أن  Kindleيقوم بتقنين الخطوط ويحسن طريقة العرض للخطوط الكبيرة ،كما يقوم تلقائيًا
بتحسين مسافات األسطر لقراءة سريعة وسهلة لكل الخطوط.
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القصص المصورة
عند قراءة القصص المصورة ،استخدم حركة التقريب والتبعيد باألصابع للتكبير والتصغير .يمكنك التنقل عبر اللوحات عن طريق
تمرير إصبعك على الشاشة أو النقر على جوانبها.
للدخول إلى عرض اللوحة في  Kindleعند قراءة قصة مصورة ،انقر نقرة مزدوجة على الشاشة .بالنسبة لكتب المانجا ،فيجب
ً
أوال تفعيل عرض اللوحة في  Kindleعن طريق النقر على القائمة ثم النقر على إعداد اللوحة االفتراضية ثم تفعيل .يمكنك اآلن
الدخول إلى عرض اللوحة في  Kindleعن طريق النقر المزدوج على الشاشة .للوصول إلى إعدادات تحديث الصفحة ،انقر على
القائمة ،ثم انقر على إعداد تفعيل/إلغاء تفعيل تحديث الصفحة.
تتوفر اآلن تجربة محسّنة للمانجا على آالف الكتب ،وتشمل أدوات تحكم متقدمة لقلب الصفحة .اضغط مع االستمرار لقلب
الصفحات بشكل سريع ومتتابع .اسحب إلى اليسار واليمين لضبط السرعة واالتجاه .تتم كل يوم إضافة المزيد من الكتب التي
تدعم هذه التجربة الجديدة.
يقوم جهاز  Kindleتلقائيًا بجمع محتوى القصص المصورة حسب السلسلة للحفاظ على تنظيم مكتبتك .يتم تقديم كل سلسلة في
مؤخرا ،وسيكون هناك أيقونة في الزاوية السفلية اليسرى تشير إلى عدد الكتب في
مكتبتك حسب غالف الكتاب الذي تفاعلت معه
ً
السل سلة التي تملكها أو قمت بتحميلها .للوصول إلى الكتاب في مجموعة السلسلة ،اضغط على صورة الغالف لرؤية قائمة بالكتب.
إن تجميع السلسالت يوفر خيارات تصنيف جديدة ،وتشمل ترتيب قراءة السلسالت (تصاعدي/تنازلي) وتاريخ اإلصدار
على شريط األدوات ،ثم انقر على
(تصاعدي/تنازلي) .إللغاء تفعيل هذه الخاصية ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على خيارات الجهاز ثم خيارات متقدمة ثم جمع القصص المصورة حسب السلسلة.
إذا رأيت كتابًا في مجموعة غير صحيحة ،فاضغط ضغطة طويلة على غالف الكتاب وحدد إرسال تقييم حول السلسلة إلعالمنا
بما يجب إصالحه.

كتب األطفال
تحتوي بعض كتب  Kindleلألطفال على خاصية النص المنبثق لقراءة النص على الصور .يمكنك التنقل بين أقسام النص المنبثق
عن طريق تمرير إصبعك عبر الشاشة أو النقر على جوانبها .سيتم فتح كتب األطفال التي تدعم هذه الميزة تلقائيًا في هذا العرض.
للخروج من خاصية النص المنبثق والعودة إلى القراءة العادية ،انقر نقرة مزدوجة على الشاشة.

الصور
يمكنك زيادة حجم الصورة في كتاب  Kindleلسهولة عرضها .ما عليك سوى الضغط مع االستمرار على الصورة بواسطة
إصبعك ثم إفالتها حتى تظهر أيقونة عدسة مكبرة .سيتم أيضًا عرض سلسلة من الخيارات ،بما في ذلك تظليل ومالحظة ومشاركة
وبحث .انقر على أيقونة القائمة في شريط الخيارات لعرض مزيد من الخيارات ،مثل إبالغ عن خطأ في المحتوى .إلرجاع
الصورة إلى الحجم العادي ،انقر على الصورة.
تم ّكنك بعض كتب  Kindleمن التكبير بشكل إضافي عن طريق وضع إصبعيك بالقرب من بعضهما في وسط الشاشة وإبعادهما.
للتصغير ،ضع إصبعيك بعيدين بعض الشيء بعضهما عن بعض على الشاشة ثم قم بتقريبهما .أثناء التكبير ،اسحب إصبعك عبر
الصورة لالنتقال إلى المنطقة التي تريد تكبيرها .للعودة إلى القراءة ،انقر على  Xفي الزاوية اليمنى العليا من الصورة.

الجداول
تتوفر طريقة العرض المحسنة للجداول التفاعلية ،مما يمكنك من التحريك والتكبير .انقر على الجدول لعرض أيقونات التحريك
وعدسة التكبير.
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لتحريك الجداول ،انقر على أيقونة التحريك ثم اسحب إصبعك عبر الشاشة في االتجاه الذي تريده .يمكنك تحديد نص في الجدول
عن طريق الضغط مع االستمرار على النص ثم سحب إصبعك عبر الشاشة لتحديده .لتعديل نطاق التظليل بعد تحديده ،اضغط مع
االستمرار على المؤشر في بداية أو نهاية النص المظلل واسحب إصبعك عبر الشاشة إلى الموقع المطلوب .سيتم أيضًا عرض
سل سلة من الخيارات ،بما في ذلك تظليل ومالحظة ومشاركة وبحث .انقر على أيقونة القائمة في شريط الخيارات لعرض مزيد
من الخيارات ،مثل ويكيبيديا وترجمة وإبالغ عن خطأ في المحتوى .يمكنك أيضًا التمرير عبر البطاقات لعرض موضوع X-
متوفرا) وتعريف القاموس وصفحة ويكيبيديا وخيار ترجمة الكلمة المحددة إذا كان ً
قابال للتطبيق .للخروج من
( Rayإذا كان
ً
وضع التحريك ،انقر على الجدول.
للتكبير أو التصغير ،انقر على أيقونة العدسة المكبرة .للتكبير بشكل إضافي ،قم بوضع إصبعيك بالقرب من بعضهما في وسط
الشاشة وإبعادهما .للتصغير ،ضع إصبعيك بعيدين بعض الشيء بعضهما عن بعض على الشاشة ثم قم بتقريبهما .أثناء التكبير،
اسحب إصبعك عبر الجدول لالنتقال إلى المنطقة التي تريد تكبيرها .للعودة إلى القراءة ،انقر على  Xفي الزاوية اليمنى العليا من
الجدول.

التفاعل مع المحتوى
يتيح لك جهاز  Kindleإمكانية الحصول على خصائص وميزات غير متوفرة في المواد المطبوعة مثل عرض تعريفات الكلمة
على الفور والوصول السهل للحواشي السفلية وإجراءات نهاية الكتاب .تما ًما كما هو الحال في الكتب التقليدية ،يمكنك أيضًا تظليل
المقاطع المفضلة وإضافة المالحظات وإنشاء إشارات مرجعية .تمكنك خاصية البحث الذكي من تحديد كلمة أو عدة كلمات
وعرض العديد من الخيارات مثل تظليل ومالحظة ومشاركة وبحث .تعرض سلسلة من البطاقات المعلومات المتوفرة وقد تشمل
 X-Rayوويكيبيديا وتعريفات القاموس وخيارات الترجمة .للتبديل بين البطاقات ،ما عليك سوى التمرير من جانب إلى آخر.

معلومات عن هذا الكتاب
قبل البدء في كتاب جديد ،يمكنك الحصول على معلومات قيمة والقيام بإجراءات من شأنها تحسين تجربة القراءة الخاصة بك.
تختلف الخيارات حسب الكتاب ،ولكن يمكن أن تشمل:












الوقت المثالي للقراءة
معلومات عن السلسلة
تحديث حالة القراءة على Goodreads
معلومات عن المؤلف
المزيد من المؤلف
خاصية X-Ray
مشاهدة كل الصور
أكثر النصوص المظللة شيوعا ً
مذكور في هذا الكتاب
المستخدمون الذين قرؤوا هذا الكتاب قاموا أيضا ً بشراء
اإلعدادات

على شريط األدوات ،ثم انقر على جميع
إللغاء تفعيل أو تفعيل هذه الخاصية ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على خيارات القراءة ثم النصوص المظللة ومعلومات عن هذا الكتاب ثم معلومات عن
هذا الكتاب.

قوائم المواد
لعرض المزيد من المعلومات حول مادة معينة والوصول إلى قائمة من الخيارات القابلة للتطبيق ،انقر على أيقونة القائمة
على غالف المادة في عرض الشبكة أو على يمين الشاشة في عرض القائمة .يمكنك أيضًا عرض هذه الخيارات عن طريق
الضغط مع االستمرار على اسم أو غالف المادة .إن الخيارات المتوفرة مرتبطة بالمحتوى ،بمعنى أنها تتغير بنا ًء على ما تفعله
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حاليًا مع الجهاز وخدماتك واشتراكاتك .قد تشمل الخيارات تشغيل  Audibleوإضافة إلى رف  Goodreadsوإضافة إلى
مكتبة ( FreeTimeإضافة إلى مكتبة  Amazon Fireلألطفال في المملكة المتحدة) وإعادة كتاب Kindle Unlimited
(المعروف بإعادة كتاب  Abonnement Kindleفي فرنسا) وإضافة إلى المجموعة واالنتقال إلى والبحث في هذا الكتاب
وحذف من الجهاز وعرض على  Goodreadsوالمشاركة.
يرجى مالحظة أن خاصية معلومات عن المؤلف متوفرة فقط للكتب التي تدعم الملف الشخصي للمؤلف .في األجهزة المقاومة
للماء ،ستجد خيار إلغاء تفعيل شاشة اللمس .هذا الخيار يقوم مؤقتًا بإلغاء وظيفة اللمس .ستبقى أزرار قلب الصفحة تعمل على
قلب الصفحة .إلعادة تفعيل اللمس مرة أخرى ،اضغط على زر الطاقة لوضع الجهاز في وضع النوم واضغط مرة أخرى
إلخراجه من الوضع.

القاموس
سا واحدًا أو أكثر لكل لغة مدعومة .بعد تسجيل جهاز  Kindleبنجاح ،ستكون جميع القواميس
يتضمن جهاز  Kindleقامو ً
متوفرة في مجموعة القواميس على الشاشة الرئيسية أو في الكالود .القواميس المتوفرة تختلف تبعًا للغة التي حددتها.
لتغيير القاموس االفتراضي:

.1
.2
.3
.4
.5

على شريط األدوات ،ثم انقر على جميع

إللغاء تفعيل أو تفعيل هذه الخاصية ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
اإلعدادات.
في صفحة اإلعدادات ،انقر على اللغة والقواميس.
انقر على خيار القواميس.
القاموس المحدد حاليًا يُعرض تحت لغة القاموس .يشير السهم على يمين اللغة إلى وجود العديد من خيارات القاموس لتلك
اللغة .انقر على لغة القاموس لعرض كافة القواميس المتوفرة لتلك اللغة.
استخدم أزرار االختيار لتحديد القاموس الذي تريد استخدامه ،ثم اضغط على زر موافق.

للبحث عن معنى كلمة ما أثناء القراءة ،اضغط مع االستمرار لتحديد الكلمة .سيتم عرض بطاقة بمعنى الكلمة .يمكنك تغيير
القاموس الخاص بك عن طريق النقر على اسم القاموس الحالي .وسيظهر خيار لتحديد قاموس جديد.
ً
متكامال مع خاصية  X-Rayوويكيبيديا و Word Wiseوترجمة  Bingكي تستطيع
سا
تستخدم خاصية البحث الذكي قامو ً
الوصول إلى التعريفات والشخصيات واإلعدادات والمزيد دون مغادرة الصفحة .للتبديل بين البطاقات ،ما عليك سوى التمرير
من جانب إلى آخر أو تحديد  Word Wiseأو ويكيبيديا من القائمة المنسدلة .إذا كانت الكلمة المحددة موضوع  X-Rayأيضًا،
فستعرض خاصية البحث الذكي عالمة تبويب  .X-Rayلمزيد من المعلومات ،شاهد خاصية .X-Ray

البحث
لبدء بحث وعرض لوحة المفاتيح على الشاشة .عندما تقوم بالبحث من الشاشة الرئيسية ،فإن
اضغط على أيقونة البحث
البحث االفتراضي سيتم في مكتبتك ومتجر  Kindleومتجر  .Audibleلبدء البحث الكامل وعرض النتائج من مكتبتك ومتجر
 Kindleومتجر  Audibleو Goodreadsوالنص في الكتب والقاموس وويكيبيديا ،انقر على خيار البحث في كل مكان الذي
يظهر عند كتابة معايير البحث.
للبحث داخل كتاب أو مستند عند القراءة ،انقر أعلى الشاشة إلظهار أشرطة األدوات ،ثم انقر على أيقونة البحث وأدخل النص
الذي تريد البحث عنه .تشمل النتائج نتائج متطابقة من الكتاب أو المستند باإلضافة إلى أي مالحظات ونصوص مظللة قمت بعملها.
نصائح:
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بالنسبة إلى النتائج من جميع المواد ،سيعرض جهاز  Kindleالنتائج المتطابقة للعنوان  /المؤلف في قائمة منسدلة
أثناء كتابة معايير البحث .لالنتقال مباشرة إلى مادة ،اضغط على النتيجة المتطابقة في القائمة المنسدلة .إذا تم العثور
على نتيجة متطابقة لكتاب ،فستأخذك إلى آخر صفحة تم قراءتها أو تحميل الكتاب إذا كنت تملكه في الكالود.
بالنسبة إلى النتائج من متجر  ،Kindleسيعرض جهاز  Kindleاالقتراحات في قائمة منسدلة أثناء كتابة معايير
البحث .عند النقر على نتيجة متطابقة في القائمة المنسدلة ،ستظهر النتائج في متجر  .Kindleانقر على خيار البحث
في كل مكان لتوسيع نطاق البحث.
من متصفح الويب التجريبي ،انقر على يسار حقل العنوان لعرض خيارات تصنيف البحث :عنوان الويب وGoogle
وبحث .Kindle
سيكون البحث محدودًا إذا تم تفعيل خاصية الرقابة األبوية ،ولن يتضمن نتائج من متجر  KindleوGoodreads
وويكيبيديا.
انقر على رابط مسح السجل لحذف سجل البحث.
عند البحث أثناء استخدام  Goodreadsعلى  ،Kindleفإن البحث االفتراضي سيتم حسب العنوان والمؤلف في
كتالوج  .Goodreadsإلضافة كتاب إلى رفوف  Goodreadsالخاصة بك ،انقر على ترغب بقراءته أو أيقونة الرف
بجانب الكتاب في نتائج البحث .انقر على غالف كتاب لقراءة التقييمات وعرض التفاصيل في متجر
 .Kindleلمزيد من المعلومات ،شاهد  Goodreadsعلى .Kindle

يظهر خيار البحث أيضا ً عند تحديد جدول أو صورة وتظليل كلمة أو فقرة.
للخروج من البحث ،اضغط على  Xعلى الجانب األيمن من شريط البحث.

المالحظات والنصوص المظللة
يمكنك إضافة مالحظات وتظليل النصوص عن طريق الضغط على النص مع االستمرار ،ثم سحب إصبعك عبر الشاشة لتحديده.
نصائح:




للتظليل للصفحة التالية ،اسحب إصبعك إلى الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة وسيتم قلب الصفحة .يمكنك تظليل
صفحات متعددة عبر االستمرار في سحب إصبعك إلى الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة.
لتظليل الصفحة السابقة ،اسحب إصبعك إلى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وسيتم قلب الصفحة .يمكنك تظليل
صفحات متعددة عبر االستمرار في سحب إصبعك إلى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.
لتعديل نطاق التظليل بعد تحديده ،اضغط مع االستمرار على المؤشر في بداية أو نهاية النص المظلل واسحب إصبعك
عبر الشاشة إلى الموقع المطلوب.

إلضافة مالحظة ما ،قم بتظليل كلمة واحدة أو كلمات متعددة أو جملة ،ثم انقر على مالحظة .تتضمن الخيارات اإلضافية تظليل
النص المحدد والمشاركة مع األصدقاء على  Goodreadsوغيره من شبكات التواصل االجتماعي والبحث في الكتاب وكل النص
أو في متجر  .Kindleانقر على أيقونة القائمة في شريط الخيارات لعرض مزيد من الخيارات ،بما في ذلك فتح القاموس واإلبالغ
متوفرا) وتعريف القاموس
عن خطأ في المحتوى .يمكنك أيضًا التمرير عبر بطاقات مختلفة لعرض موضوع ( X-Rayإذا كان
ً
وصفحة ويكيبيديا وخيار ترجمة الكلمة المحددة.
ستظهر المالحظات كأرقام مرتفعة داخل النص .لعرض مالحظة في المرة القادمة التي تزور فيها تلك الصفحة ،فقط قم بالنقر
على الرقم .يمكنك عرض كافة المالحظات والنصوص المظللة عبر النقر على خيار االنتقال إلى على شريط األدوات الثانوي
عند القراءة والنقر على عالمة تبويب المالحظات .إن المالحظات والنصوص المظللة األقرب إلى موقع القراءة الحالي ستظهر
ً
أوال في القائمة .يمكنك أيضًا عرض المالحظات بالنقر على أيقونة القائمة وتحديد المالحظات.
إذا كان لدى مستخدمي  Kindleآخرين مقطع معين مظلل في كتاب تقوم بقراءته ،فستشاهد خ ً
طا تحت المقطع .إللغاء تفعيل هذه
النصوص المظللة ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة

على شريط األدوات ،ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة
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اإلعدادات ،انقر على خيارات القراءة ثم النصوص المظللة ومعلومات عن هذا الكتاب وغيّر إعداد النصوص المظللة األكثر
روا ًجا.
يتم إضافة المالحظات والنصوص إلى ملف في مكتبتك يدعى قصاصاتي .عند تفعيل خاصية  Whispersyncللكتب ،يتم تخزين
على
هذه المواد في الكالود كي ال تضيع .إلدارة إعدادات  Whispersyncللكتب ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
شريط األدوات ،ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على خيارات الجهاز ثم خيارات متقدمة ثم
 Whispersyncللصوت.

اإلشارات المرجعية
تقوم تقنية  Whispersyncالخاصة بـ  Amazonبحفظ مكانك تلقائيًا بغض النظر عن المحتوى الذي تقوم بقراءته .إلنشاء إشارة
مرجعية في صفحة ،انقر على أيقونة اإلشارة المرجعية في شريط أدوات القراءة وانقر على عالمة الزائد بجانب الموقع أو
معلومات الصفحة .يمكنك أيضًا إضافة إشارة مرجعية بالنقر على الزاوية اليمنى العليا من الشاشة .سوف تظهر إشارة مرجعية
سوداء في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة ،وسيتم عرض الموقع والفصل .إن أيقونة اإلشارة المرجعية على شريط األدوات
تتغير من اللون األبيض إلى األسود في الصفحات التي تحتوي على إشارات مرجعية.
نصائح:






يمكنك عرض قائمة بكل إشاراتك المرجعية داخل كتاب عن طريق النقر على أيقونة اإلشارة المرجعية على شريط
أدوات القراءة أو بالنقر على الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.
لمعاينة صفحة أو موقع قد تم وضع إشارة مرجعية له ،انقر على أي إشارة مرجعية في القائمة .لالنتقال إلى الموقع
المحدد ،انقر داخل جزء المعاينة .للبقاء في الصفحة الحالية والخروج من خاصية اإلشارة المرجعية ،انقر خارج جزء
المعاينة.
لحذف إشارة مرجعية ،انقر على أيقونة اإلشارة المرجعية على شريط أدوات القراءة ،وابحث عن اإلشارة المرجعية
التي تريد حذفها في القائمة ،وانقر على اإلشارة المرجعية لتحديدها ،ثم انقر على  Xبجانبها.
يتم إضافة اإلشارات المرجعية إلى ملف على الشاشة الرئيسية يسمى قصاصاتي .عند تفعيل خاصية Whispersync
للكتب ،يتم تخزين هذه المواد في الكالود كي ال تضيع.

إلضافة إشارة مرجعية عند االستماع إلى كتاب  ،Audibleانقر على زر إضافة إشارة مرجعية على شريط األدوات أعلى مشغل
 . Audibleهذه إشارات مرجعية خاصة بالصوت فقط .إلقران مالحظة مع إشارة مرجعية لكتاب صوتي ،انقر على زر إضافة
مالحظة.

الهوامش والتعليقات الختامية ومالحظات الفصل
لمعاينة الهامش أو التعليق الختامي أو الفصل بسرعة دون فقدان مكانك في الكتاب ،انقر على المالحظة .يتم عرض هذه المالحظات
في لوحة منبثقة ،إما في أسفل الصفحة عندما تكون المالحظة في الثلث السفلي من الصفحة ،أو على كل الشاشة إذا لم تتسع
المالحظة في الثلث السفلي من الصفحة .لالنتقال إلى الموقع المحدد ،انتقل إلى أسفل جزء المعاينة واضغط على خيار «االنتقال
إلى» .للعودة إلى الموقع األصلي الخاص بك ،انقر على جزء المعاينة .الحظ أن هذه الخاصية غير مدعومة من جميع الكتب.
يمكنك معرفة المزيد عن كتاب مذكور ضمن كتاب تقوم بقراءته عبر هذه الخاصية .اضغط على أيقونة الكتاب بجانب اسم
الكتاب لمعرفة المزيد عن الكتاب المذكور .الحظ أن هذه الخاصية غير مدعومة من جميع الكتب.

قبل أن تذهب...
إن صندوق حوار قبل أن تذهب ...يظهر عندما تصل إلى نهاية الكتاب أو بعد أن تقوم بالتمرير بعد آخر صفحة في الكتاب .فهي
تمكنك من تقييم الكتاب باستخدام النجوم ،وتحديث حالة القراءة على  Goodreadsومعرفة المزيد عن المؤلف وشراء الكتاب
التالي في سلسلة.
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التنقل في الكتاب
هناك عدة طرق للتنقل بسرعة في كتاب:



خاصية قلب الصفحة
االنتقال إلى

خاصية قلب الصفحة
تتيح لك خاصية قلب الصفحة معاينة صفحات أخرى دون مغادرة الصفحة الحالية أو فقدان مكانك .لفتح خاصية قلب الصفحة،
انقر على أعلى الشاشة لعرض شريط أدوات التنقل أثناء القراءة ،ثم انقر على واحدة من أيقونات قلب الصفحة في أسفل الشاشة.

تسمح لك األيقونة األولى بمعاينة صفحة واحدة كل مرة .تسمح لك األيقونة الثانية بمعاينة  9صفحات كل مرة (تتوفر فقط لكتب
فورا إلى خاصية قلب الصفحة.
محددة) .يمكنك أيضًا التمرير من أسفل الشاشة أثناء القراءة للذهاب ً

عندما تصبح في خاصية قلب الصفحة ،اضغط مع االستمرار واسحب الدائرة لألمام أو الخلف أو انقر على شريط التقدم لمعاينة
صفحة جديدة أو موقع في الكتاب .استخدم األسهم أو اسحب ضمن جزء المعاينة لتقليب كتابك صفحة بصفحة.
نصائح:





لتصفح الفصول بشكل سريع ،انقر على األسهم.
للعودة إلى موقعك األصلي ،انقر على  Xفوق جزء المعاينة.
إلعادة تحديد مكان خاصية قلب الصفحة على الصفحة التي كنت تقرؤها ،انقر «< رقم الصفحة» أو«< رقم المكان»
في أسفل الشاشة.
لالنتقال إلى المكان المختار ،انقر على الصفحة التي تقوم بمعاينتها.
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االنتقال إلى
يمكنك التنقل في كتابك باستخدام االنتقال إلى في شريط أدوات القراءة ،والتي يمكنك الوصول إليها من خالل النقر على الجزء
العلوي من الشاشة .تعرض عالمة تبويب المحتوى محتويات الكتب ،ومن ضمنها البداية والنهاية والفصول .استخدم خيار الصفحة
أو الموقع لمزيد من التنقل إلى صفحة معينة أو موقع معين في كتابك .تختلف الخيارات المعروضة حسب المحتوى الذي تقوم
بقراءته .انقر على عالمة تبويب المالحظات للوصول إلى المالحظات والنصوص المظللة.
بمجرد استخدامك لخيارات التنقل لتصفح كتابك ،يمكنك أيضًا عرض سجل القراءة السابق .للوصول إلى هذا السجل ،مرر سريعًا
لألعلى من أسفل الشاشة لعرض خاصية قلب الصفحة وانقر على األسهم بجوار رقم الموقع أو الصفحة أسفل الشاشة .يرجى العلم
بأنه يتم مسح هذا السجل عند الخروج من الكتاب.
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الفصل الخامس
تشغيل كتب Audible
يسمح لك جهاز  Kindleبالتسوق وشراء واالستماع إلى كتب  .Audibleلشراء محتوى صوتي مباشرة من جهازك ،انتقل إلى
اشتر إصدارات الكتاب الصوتي وكتاب  Kindleكمجموعة من متجر  .Kindleللوصول إلى متجر Kindle
متجر  Audibleأو ِ
ومتجر  ،Audibleانقر أعلى الشاشة لعرض أشرطة األدوات ،ثم انقر على أيقونة المتجر .سوف تجد أيضًا خيارات المتجر في
بعض القوائم.
عضوا في  ،Audibleيمكنك التسجيل للحصول على العضوية من واجهة متجر  Audibleأو من صفحة التفاصيل
إذا لم تكن
ً
ألي كتاب  .Audibleيرجى مالحظة أن األجهزة ذات خاصية  Audibleالمفعلة ال تتوفر في جميع البلدان ومن ضمنها الصين.

إقران جهاز بلوتوث صوتي
لالستماع إلى كتب  Audibleعلى جهاز  ،Kindleيجب عليك ً
أوال إقران جهاز بلوتوث صوتي مثل السماعات أو مكبرات
الصوت .هناك طريقتان إلقران جهاز بلوتوث صوتي.
إقران جهاز بلوتوث عند فتح كتاب صوتي:
.1
.2
.3
.4
.5

انقر على مكتبتك من الشاشة الرئيسية ،ثم انقر على المحتوى الذي تم تحميله.
انقر على الكتاب الصوتي الذي ترغب باالستماع إليه .إذا لم تقم بإقران جهاز صوتي ،فسيطلب منك القيام بذلك بعد الضغط
على زر التشغيل.
ضع جهاز البلوتوث الصوتي في وضع االقتران.
انقر على جهاز البلوتوث الذي ترغب باستعماله.
عند إقران الجهاز ،سيتم تشغيل الكتاب الصوتي عبر الجهاز.
إقران جهاز بلوتوث عبر اإلعدادات:

 .1ضع جهاز البلوتوث الصوتي في وضع االقتران.
على شريط األدوات ثم انقر

 .2انقر على مكتبتك في أعلى يسار الشاشة الرئيسية .انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على الواي فاي والبلوتوث ثم أجهزة البلوتوث.
 .3إذا قمت بتحميل كتاب  Audibleبالفعل ،قم بفتح الكتاب وانقر على ال يوجد جهاز بلوتوث متصل لفتح صندوق حوار بلوتوث.
إذا كنت تواجه مشكلة في إقران جهازك ،تشمل الخطوات الشائعة الستكشاف األخطاء وإصالحها ما يلي:






التأكد من أن الجهاز قيد التشغيل وفي وضع االقتران.
تشغيل الجهاز وإطفاؤه مرة أخرى.
النقر على زر إعادة المسح لتحديث قائمة األجهزة.
تجاهل وإعادة فتح صندوق حوار  Kindleبلوتوث.
تفعيل وإلغاء تفعيل البلوتوث.
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استخدام مشغل Audible

إن شريط التمرير في الجزء العلوي من مشغل  Audibleيسمح لك باالنتقال إلى أي جزء من الكتاب الصوتي الذي تم تحميله.
إن الوقت المتبقي في فصل معين يظهر فوق شريط التمرير ،والفصل الحالي يظهر أسفل شريط التمرير.
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زر الترجيع :انقر لترجيع ثالثين ثانية في كتابك الصوتي.

زر التشغيل/اإليقاف المؤقت :انقر لتشغيل وإيقاف كتابك الصوتي مباشرة من  .Kindleيمكنك أيضًا التحكم في التشغيل
من جهازك المزود بالبلوتوث ،إذا كان مدعو ًما.

زر التقديم السريع :انقر لتقديم ثالثين ثانية في كتابك الصوتي بشكل سريع.
السرعة :يعرض سرعة االستماع الحالية ويسمح لك بتحديد سرعة جديدة.
الفصول :انقر لتحديد واالستماع إلى أي فصل في الكتاب .سوف يبدأ التشغيل من الفصل الجديد بعد أن يتم تحديد الفصل .يمكنك
أيضًا مشاهدة مدة كل فصل في هذا الحوار.
إضافة اإلشارة المرجعية :انقر إلضافة إشارة مرجعية .لمزيد من المعلومات ،شاهد اإلشارات المرجعية للكتاب الصوتي.

زر الصوت :يتحكم بالصوت على جهاز  .Kindleيمكنك أيضًا التحكم في الصوت من جهازك المزود بالبلوتوث ،إذا

كان مدعو ًما .لرفع مستوى صوت الكتاب الصوتي ،انقر

 .لخفض مستوى الصوت ،انقر

.

ً
متصال واسم الجهاز المتصل .يمكنك أيضًا النقر هنا
جهاز البلوتوث متصل :سيبين لك مشغل  Audibleإذا كان جهاز البلوتوث
لالتصال بجهاز تم إقرانه مسبقًا أو إقران جهاز بلوتوث مختلف.
االنتقال إلى الكتاب اإللكتروني :إذا كنت تملك الكتاب الصوتي وكتاب  ، Kindleفسيظهر هذا الخيار .استخدمه للتبديل للرجوع
إلى تجربة القراءة واستئناف القراءة في الكتاب من نفس المكان الذي توقفت فيه عند االستماع.

اإلشارات المرجعية للكتاب الصوتي
للكتب الصوتية ،انقر على زر إضافة إشارة مرجعية في أسفل مشغل  .Audibleسيعمل ذلك على إضافة عالمة مرجعية في
الموقع الحالي في كتابك الصوتي .هذه إشارات مرجعية خاصة بالصوت فقط .إلقران مالحظة مع إشارة مرجعية لكتاب صوتي،
انقر على زر إضافة مالحظة .لعرض كافة اإلشارات المرجعية والمالحظات للكتاب الصوتي ،انقر على أيقونة القائمة
اإلشارات المرجعية والمالحظات.

وحدد

نصائح:



إن تحديد إشارة مرجعية سيعمل على بدء التشغيل تلقائيا ً من ذلك الموقع.
لتعديل إشارة مرجعية موجودة ،انقر على أيقونة القائمة
المرجعية.

المرتبطة باإلشارة المرجعية وحدد تعديل اإلشارة
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لحذف إشارة مرجعية موجودة ،انقر على أيقونة القائمة
المرجعية.

المرتبطة باإلشارة المرجعية وحدد حذف اإلشارة

تحميل كتب Audible
إذا كنت تملك الكتاب الصوتي وكتاب  ،Kindleلكنك ال تملك الكتاب الصوتي على جهازك ،تستطيع تحميل الكتاب الصوتي
ً
متصال بالواي فاي .إذا كنت بصدد قراءة إصدار كتاب  ،Kindleفسيكون كتاب Audible
مباشرة من مشغل  Audibleإذا كنت
ً
جاهزا للتشغيل بمجرد وصول التحميل إلى موقع قراءتك الحالي .إذا لم تكن قد قرأت أو استمعت إلى الكتاب من قبل ،فسيصبح
ً
كتابك الصوتي جاهزا للتشغيل بعد تحميل  %5من الكتاب.
ضا تحميل كتاب  Audibleعبر أيقونة القائمة
يمكنك أي ً
على صفحة مكتبتك ،انقر على أيقونة القائمة
القائمة ،ثم حدد تحميل كتاب .Audible

 .على الشاشة الرئيسية ،انقر على مكتبتك في أعلى يسار الشاشة.

على غالف الكتاب في عرض الشبكة أو أيقونة القائمة إلى يمين المادة في عرض

لتحميل كتاب  Audibleدون كتاب  Kindleالمرافق له ،على الشاشة الرئيسية ،انقر على مكتبتك في الجزء العلوي األيسر من
ً
جاهزا بعد تحميل  %5من الكتاب.
الشاشة .انقر على غالف الكتاب لبدء التحميل .سيصبح كتابك الصوتي
إللغاء التحميل ،على الشاشة الرئيسية ،انقر على مكتبتك في الجزء العلوي األيسر من الشاشة .انقر على أيقونة القائمة
حدد إلغاء التحميل .يمكنك أيضًا اإللغاء من مشغل  Audibleعن طريق النقر على أيقونة اإللغاء

 ،ثم

على غالف الكتاب.

إدارة مكتبة الكتاب الصوتي
إذا كنت تملك الكتاب الصوتي وكتاب  Kindleالمرافق له ،فسيظهر كالهما كمادة واحدة في مكتبتك وسيظهر زوج من السماعات

على يمين اسم الكتاب في عرض القائمة وعلى الجزء العلوي األيمن من الغالف في عرض الشبكة .عندما تملك
الكتابين ،فإن حذف كتاب  Kindleسيؤدي إلى حذف الكتاب الصوتي أيضًا.
إذا كنت تملك كتاب  Audibleفقط ،فستظهر كلمة « »Audibleتحت اسم مؤلف الكتاب في عرض القائمة ،وستظهر الفتة
 Audibleأسفل الغالف في عرض الشبكة.
يمكنك أيضًا القيام بالتصنيف لرؤية كتب  Audibleفقط .لمعرفة المزيد حول تصنيف المحتوى ،شاهد تصنيف المحتوى.
لتحميل كتاب  Audibleمع كتاب  Kindleالمرافق له ،افتح كتاب  Kindleثم انقر أعلى الشاشة على الكتاب إلظهار أشرطة

األدوات ،ثم انقر على أيقونة السماعات
زر التحميل على غالف .Audible

للتبديل إلى مشغل  .Audibleعندما تصبح في مشغل  ،Audibleانقر على

36

دليل مستخدم Kindle Oasis
الفصل السادس الخصائص

الفصل السادس
الخصائص
خاصية X-Ray
تتيح لك خاصية  X-Rayاستكشاف «تفاصيل الكتاب» بنقرة واحدة ،مما يمكنك من رؤية جميع المقاطع في الكتاب والتي تذكر
أفكارا محددة وشخصيات خيالية وشخصيات تاريخية وأماكن ومواضيع ومصطلحات .تقوم خاصية  X-Rayأيضًا باستخراج
ً
مقتطفات وأشخاص ومصطلحات وصور مهمة من كتاب وتقديمه ا في بطاقات منظمة على جدول زمني كي تتمكن من تصفحها
بسرعة وعرض جميع الصور في مكان واحد.
عند قراءتك لكتاب ،اضغط مع االستمرار على اسم شخصية أو مكان مذكور في الكتاب لعرض موضوع  X-Rayالمطابق .انقر
على البطاقة لعرض موضوع  X-Rayالكامل .يمكنك أيضًا النقر على الجزء العلوي من الشاشة لعرض شريط األدوات ،ثم النقر
ً
كامال
على  X-Rayفي القائمة .إذا لم تتوفر خاصية  X-Rayفي كتاب ،فلن يظهر الخيار .ستقوم خاصية  X-Rayبمسح كتابك
وسيظهر صندوق حوار .انقر على المخطط الزمني لعرض المقتطفات المهمة في أجزاء أخرى من الكتاب .إن المقتطفات اإلضافية
التي تتجاوز آخر صفحة وصلت إليها عند القراءة تظل مخفية إلى أن تقوم بالنقر إلظهار جميع المقتطفات .يرجى مالحظة أن
خاصية  X-Rayغير متوفرة لجميع كتب  Kindleأو جميع البلدان .ابحث عن خاصية  X-Rayالمفعلة في وصف الكتاب
الخاص بمتجر  Kindleلمعرفة ما إذا كان الكتاب يمتلك خاصية .X-Ray

خاصية Word Wise
إن خاصية  ، Word Wiseالمتوفرة في الكثير من العناوين باللغة اإلنجليزية ،تسهل على القراء الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية
واألطفال الذين يقرؤون كتبهم األولى فهم الكتب الصعبة بشكل سريع .عند تفعيل خاصية  Word Wiseألحد العناوين ،ستظهر
تعريفات قصيرة وبسيطة تلقائيًا فوق الكلمات الصعبة كي تتمكن من االستمرار في القراءة دون الحاجة للبحث عن معاني الكلمات.
لمزيد من المعلومات أو لمعرفة المعاني المتعددة التي تحملها نفس الكلمة في سياق مختلف ،انقر على الكلمة لعرض بطاقة مع
تعاريف وكلمات مرادفة وغير ذلك الكثير .انقر على  Word Wiseفي الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة واستخدم شريط التمرير
لضبط عدد التلميحات التي تراها .لتفعيل خاصية  ،Word Wiseانقر على أيقونة القائمة وحدد .Word Wise
قد ترى أيضًا تلميحات متعددة االختيارات للكلمات التي تحتوي على أكثر من معنى واحد محتمل عندما ال نكون متأكدين تما ًما
من المعنى الصحيح .لهذه الكلمات ،نعرض لك أفضل تخمين فوق الكلمة .عندما تنقر على التلميح ،ستظهر قائمة بكل المعاني
المحتملة للكلمة ،باإلضافة إلى أنه يمكنك أن تخبرنا عن األكثر فائدة في الجملة المحددة .إللغاء تفعيل التلميحات متعددة االختيارات،
انقر على أيقونة القائمة وحدد  Word Wiseثم إلغاء تفعيل التلميحات متعددة االختيارات.

خاصية Vocabulary Builder
تتم إضافة الكلمات التي تبحث عنها في القاموس تلقائيًا إلى  .Vocabulary Builderلعرض قائمة الكلمات الخاصة بك واختبار
نفسك باستخدام البطاقات التعليمية ،حدد  Vocabulary Builderمن القائمة على الشاشة الرئيسية أو أثناء قراءة الكتاب.
لعرض قائمة الكلمات ،انقر على الكلمات في أعلى يسار الشاشة .انقر على كلمة محددة لعرض تعريفها ومثال لالستخدام .لعرض
كلماتك حسب الكتاب ،انقر على رابط الكتب.
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عندما تنقر على البطاقات التعليمية أسفل الشاشة ،تقوم خاصية  Vocabulary Builderبتحديد مجموعة من الكلمات من القائمة
الحالية وتعرضها كبطاقات تعليمية .لعرض تعريف كلمة ،انقر على رؤية التعريف في الزاوية العلوية اليسرى من البطاقة
التعليمية .انقر على الخروج من البطاقات التعليمية للعودة إلى خاصية  .Vocabulary Builderانقر على رابط التعليم فوق
الشاشة الرئيسية لخاصية  Vocabulary Builderلرؤية عدد الكلمات التي تتعلمها حاليًا وعدد الكلمات التي أتقنتها.
على شريط األدوات ،ثم انقر على
إللغاء تفعيل خاصية  ،Vocabulary Builderانقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على خيارات القراءة ثم تعلم اللغة ثم من عالمة تبويب Vocabulary Builder
انقر على مفتاح تفعيل/إلغاء تفعيل لوضع إلغاء التفعيل .يرجى مالحظة أن الكلمات التي تبحث عنها ال تتم إضافتها إلى
 Vocabulary Builderعندما يكون غير مفعل.

 Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة)
يتيح لك اشتراك ( Amazon FreeTimeالمعروف باسم  Amazon Fireلألطفال في المملكة المتحدة) إنشاء تجربة مخصصة
ً
كامال للمحتوى الذي يصل إليه كل طفل .سيحقق األطفال أهدافًا
لما يصل إلى  4ملفات شخصية لألطفال ،مما يمنحك تحك ًما
تساعدهم في تتبع إنجازاتهم الشخصية في القراءة .يتم حظر الوصول إلى متجر  Kindleومتصفح الويب التجريبي
و Goodreadsوويكيبيديا بشكل تلقائي .يمكن لألطفال فقط قراءة الكتب التي أضفتها إلى مكتبتهم.

إعداد  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة)
للبدء ،انقر على أيقونة القائمة ثم انقر على  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) .بعد النقر
فوق البدء ،ستتم مطالبتك بتعيين كلمة مرور للرقابة األبوية بحال لم يكن لديك واحدة بالفعل .إلنشاء ملف شخصي لطفلك ،أدخل
اسم طفلك األول وتاريخ الميالد والجنس .ستظهر صفحة تقديمية مع تفاصيل حول كيفية التسجيل في Amazon FreeTime
 Amazon Fire Unlimited( Unlimitedلألطفال في المملكة المتحدة).
بعد ذلك ،يتم عرض قائمة بالعناوين في مكتبتك .انقر على صندوق االختيار الموجود بجوار عنوان المادة إلضافتها إلى مكتبة
 Amazon FreeTimeلطفلك (مكتبة  Amazon Fireلألطفال في المملكة المتحدة) ،ثم انقر على موافق.
قم بتفعيل الوصول إلى اإلنجازات لتمكين طفلك من عرض إنجازاته .استخدم خيار هدف القراءة اليومي لتحديد عدد دقائق القراءة
لطفلك لكل يوم .ثم انقر على إتمام إلكمال عملية إعداد الملف الشخصي.
بجانب اسم الطفل على الشاشة
إلضافة أو حذف كتب من قائمة القراءة لطفلك الحقًا ،انقر على أيقونة الملف الشخصي
الرئيسية لـ  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) ثم انقر على المكتبة.
يمكنك إنشاء ما يصل إلى أربعة ملفات شخصية على  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة).
بمجرد االنتهاء من عملية إعداد الملف الشخصي ،انقر على أيقونة القائمة ثم انقر على Amazon ( Amazon FreeTime
 Fireلألطفال في المملكة المتحدة) للوصول إلى الملفات الشخصية .إلدارة الملف الشخصي الحقًا ،انقر على أيقونة الملف
بجانب اسم الطفل .تشمل الخيارات التقدم والمكتبة وتعديل وحذف واالشتراك .إن اختيار خيار الحذف سيعمل
الشخصي
على حذف الملف الشخصي بشكل دائم ،بما في ذلك إحصاءات القراءة للطفل وأي إنجازات قام بتحقيقها.
للخروج ،انقر على زر العودة على شريط األدوات .للوصول إلى الملف الشخصي مرة أخرى ،انقر على أيقونة القائمة ثم حدد
 Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) .لبدء جلسة خاصة بطفلك ،انقر على اسم طفلك .إلنهاء
جلسة الطفل ،انقر على أيقونة القائمة وحدد الخروج من  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة).
سوف تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للرقابة األبوية.
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استخدام  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة)
بجانب االسم ،ثم حدد التقدم .انقر على رابط الكتب في
لعرض التقدم الذي أحرزه طفلك ،انقر على أيقونة الملف الشخصي
أعلى يسار الشاشة لعرض النسبة المئوية لكل كتاب مقروء ووقت القراءة اإلجمالي ومتوسط وقت القراءة وعدد الكلمات التي
بحث عنها طفلك في القاموس.
انقر على رابط النشاط في أعلى عالمة التبويب المتوسطة لعرض عدد اإلنجازات والتقدم المحرز نحو هدف القراءة اليومي
والصفحات المقروءة ودقائق القراءة والكتب التي تم االنتهاء من قراءتها وإجمالي عدد الكلمات التي تم البحث عنها .استخدم
األسهم لعرض التقدم المحرز خالل األسبوع الماضي .انقر على التاريخ لعرض اإلنجازات حسب اليوم والتاريخ واإلجمالي .انقر
على رابط اإلنجازات أعلى عالمة التبويب اليمنى لرؤية اإلنجازات التي حققها طفلك.
على شريط األدوات .إن النقر
سيرى طفلك شاشة رئيسية مخصصة ،وتشمل الكتب التي حددتها وأيقونة التقدم الجديد
على أيقونة التقدم سيعرض نفس روابط الكتب والنشاط التي تراها ،ورابط اإلنجازات إذا قمت بتفعيل خيار الوصول إلى
اإلنجازات.

إدارة حساب  Amazonالعائلي
يمكنك اآلن إعداد حساب عائلي مع فرد بالغ آخر في عائلتك ،مما يمكنكما من إدارة ما يصل إلى أربعة ملفات شخصية لألطفال
على  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) بشكل مشترك .تتيح لك مكتبة العائلة مشاركة عبر
أجهزة  Amazonوتطبيقات  .Kindleلن يؤثر ذلك على مالحظاتك ،وأحدث صفحة قرأتها وآخر صفحة وصلت إليها في القراءة
في الكتب .يرجى قراءة هذا القسم قبل إنشاء حساب عائلي لتتعرف على العملية والشروط.
إلضافة فرد بالغ آخر إلى الحساب العائلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

على شريط األدوات ثم انقر جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات،

انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
انقر حساب ومكتبة العائلة.
انقر على إضافة شخص جديد ثم إضافة شخص بالغ .ستتم مطالبتك بإعطاء جهاز  Kindleللشخص البالغ الذي
ترغب بإضافته إلى حسابك العائلي.
يجب على الشخص البالغ الثاني إدخال رقم تعريفي مميز لحساب  Amazonوكلمة مرور .إذا لم يكن يمتلك واحدًا،
يستطيع اتباع الرابط إلنشاء واحد.
سيحصل الشخص البالغ الثاني على الفرصة لتفعيل المشاركة .ويستطيع االختيار ما بين مشاركة جميع الكتب
المشتراة أو الكتب الفردية معك فقط .عن طريق اختيار تفعيل المشاركة ،فهو يخولك الستخدام بطاقات االئتمان
المرتبطة بحسابه على  Amazonلعمليات الشراء على .Amazon
سوف يطلب من الشخص البالغ الثاني إرجاع جهاز  Kindleإليك.
ستحصل أنت أيضًا على الفرصة لتفعيل المشاركة .تستطيع االختيار ما بين مشاركة جميع الكتب المشتراة أو الكتب
الفردية فقط مع الشخص البالغ الثاني .عن طريق اختيار تفعيل المشاركة ،فأنت تخول الشخص البالغ الثاني الستخدام
بطاقات االئتمان المرتبطة بحسابك على  Amazonلعمليات الشراء على .Amazon

إلضافة طفل إلى حسابك العائلي:
 .1سيطلب منك تعيين كلمة مرور للرقابة األبوية بحال لم يكن لديك واحدة بالفعل.
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 .2إلنشاء ملف شخصي لطفلك ،أدخل اسم طفلك األول وتاريخ الميالد والجنس .سيعمل ذلك على إنشاء ملف شخصي
 Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) لطفلك .شاهد Amazon FreeTime
( Amazon Fireلألطفال في المملكة المتحدة).

لتعديل الخصائص المرتبطة بالبالغين في حسابك العائلي ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر حساب ومكتبة العائلة .اضغط على اسم الفرد لـ:






على شريط األدوات ثم

إدارة مكتبة العائلة
إدارة مشاركة جميع الكتب
تحديد األجهزة التي تظهر المحتوى المشترك
إدارة طرق الدفع
حذف هذا الفرد من الحساب العائلي على جميع األجهزة

يرجى مالحظة أن مغادرة حساب عائلي سينتج عنه عدم قدرة البالغين على االنضمام إلى أو إنشاء حساب عائلي لمدة  180يو ًما
وال يمكن إضافة شخص بالغ آخر إلى الحساب لمدة  180يو ًما .المحتوى الرقمي وطرق الدفع الخاصة بك لن تكون مشاركة مع
قادرا أيضًا على إدارة حسابات األطفال التي تعد جز ًءا من الحساب العائلي.
الشخص البالغ اآلخر في الحساب العائلي .لن تكون ً
يمكنك إدارة الكتب الفردية للمشاركة على صفحة إدارة المحتوى واألجهزة الخاصة بك ،التي يمكن الوصول إليها من
.www.amazon.com/devicesupport

 Goodreadsعلى Kindle
تواصل مع أكبر مجموعة من القراء في العالم مع  Goodreadsعلى  ،Kindleحيث يمكنك العثور على توصيات خاصة
الموجودة
بالكتب ،وتتبع ما قرأته وترغب في قراءته ،ورؤية ما يقرأه أصدقاؤك .انقر على أيقونة Goodreads
على شريط األدوات للبدء .سوف يطلب منك تسجيل الدخول إلى  Goodreadsأو إنشاء حساب جديد إذا لم تقم بذلك عند إعداد
جهاز .Kindle
عند تسجيل الدخول باستخدام حساب  Goodreadsموجود ،ستتم مزامنة بيانات حسابك مع جهاز  Kindleالخاص بك،
وتشمل قائمة أصدقائك ورف الكتب التي ترغب بقراءتها ورف الكتب التي تقرأها ورف الكتب التي قرأتها.
تتبع ما تقرأه عن طريق إضافة الكتب إلى أرفف  .Goodreadsعند إعداد حسابك ،سيتم توجيهك إلى قائمة مشترياتك من كتب
 Amazonسواء كانت كتبًا رقمية أو كتبًا ملموسة .يمكنك تقييم الكتب التي قرأتها من نجمة إلى خمس نجوم .أي كتاب تقوم
لوضع الكتاب على الرف ضمن
بتقييمه سيضاف إلى رف الكتب التي قرأتها .يمكنك أيضًا النقر على أيقونة الرف
الكتب التي تقرأها حاليًا أو الكتب التي ترغب بقراءتها .تظهر الكتب التي قمت بوضعها على الرف أو قمت بتقييمها بشكل علني
على ملفك الشخصي في  .Goodreadsيمكنك دائ ًما حذف كتاب موضوع على الرف الحقًا عن طريق النقر على أيقونة الرف
وتحديد حذف من الرف.
يمكنك أيضًا إضافة كتاب إلى أرفف  Goodreadsمن الشاشة الرئيسية لجهاز  .Kindleانقر على أيقونة القائمة على غالف
المادة عندما تكون في عرض الشبكة أو على الجانب األيمن من الشاشة عندما تكون في عرض القائمة ،ثم انقر على إضافة إلى
رف  .Goodreadsيمكنك أيضًا عرض هذا الخيار عن طريق الضغط مع االستمرار على اسم الكتاب أو غالفه .ثم من جزء
تحديد رف  ،Goodreadsتستطيع وضع الكتاب على الرف ضمن الكتب التي قمت بقراءتها أو الكتب التي تقرأها حاليًا أو الكتب
التي ترغب بقراءتها.
لدى  Goodreadsعلى  Kindleأربع عالمات تبويب في الزاوية العلوية:
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التحديثات :عرض آخر التحديثات من األصدقاء والقراء الذين تتابعهم ،بما في ذلك مراجعات الكتب وما يقرؤونه حاليًا .يمكنك
اإلعجاب والتعليق على أي مراجعة .يمكنك أيضًا تقييم الكتب ووضعها على الرف في أخبار التحديثات .انقر على غالف كتاب
لقراءة المزيد من المراجعات .اضغط على اسم القارئ لعرض ملف  Goodreadsالخاص به والكتب الموجودة على رفوفه.
الرفوف :شاهد جميع الكتب على الرفوف الخاصة بك .يمكنك التصنيف حسب نوع الرف (الكتب التي قرأتها والكتب التي تقرأها
حاليًا والكتب التي ترغب بقراءتها) ،ونقل الكتب إلى رفوف مختلفة وإضافة كتب  Amazonإلى رفوفك.
التوصيات :شاهد التوصيات المخصصة استنادًا إلى األنواع المفضلة والكتب التي قمت بتقييمها .يمكنك وضع عالمة على الكتب
كالكتب التي ترغب بقراءتها أو تقييمها .كلما زاد عدد الكتب التي قيمتها ،حصلت على توصيات أفضل.
األصدقاء :شاهد جميع القراء في شبكة  .Goodreadsيمكنك التصنيف حسب األصدقاء والقراء الذين تتابعهم والقراء الذين
يتابعونك .يمكنك أيضًا تحديد العثور على قراء لمتابعتهم لتوسعة شبكتك .انقر على اسم القارئ لعرض ملف  Goodreadsالخاص
به والكتب الموجودة على رفوفه.
يوجد أيضا ً أيقونة الملف شخصي التي يمكنك النقر عليها لعرض ملفك الشخصي على  ،Goodreadsبما في ذلك الكتب على
الرفوف واألصدقاء وآخر التحديثات.
نصائح:





انقر على الكتب التي ترغب بقراءتها عندما تعثر على كتاب يثير اهتمامك .يمكنك أيضًا النقر على أيقونة الرف
لوضع عالمة على الكتاب ضمن الكتب التي قرأتها أو الكتب التي تقرأها حاليًا أو الكتب التي ترغب بقراءتها.
انقر على النجوم لتقييم الكتب من نجمة واحدة إلى خمس نجوم.
انقر على غالف الكتاب لقراءة التعليقات وشراء بعض العناوين بنقرة واحدة ،وعرض تفاصيل الكتاب في متجر
.Kindle
ابحث عن أصدقائك واقبل طلبات الصداقة واعرض توصيات الكتب المخصصة على .www.goodreads.com

يجب أن يكون لديك اتصال واي فاي لالستفادة إلى أقصى حد من خصائص  Goodreadsعلى  .Kindleيرجى العلم أن
 Goodreadsغير متوفر في جميع البلدان.

خاصية وقت القراءة
يتميز جهاز  Kindleأيضًا بخاصية وقت القراءة وهي خاصية تساعدك على معرفة الوقت الذي سيستغرقه إنهاء الكتاب أو فصل
منه وعرض هذه الم علومات على شريط أدوات التصفح الموجود في أسفل الشاشة .لتخصيص هذه الخاصية ،انقر أعلى الشاشة
إلظهار أشرطة األدوات ،ثم انقر على أيقونة إعدادات العرض ( .)Aaسيعرض صندوق حوار أربع عالمات تبويب :الخط
والصفحة والقراءة والمواضيع .انقر على تبويب القراءة لتحديد خيارك المفضل لتتبع التقدم المحرز في القراءة:






موقع في الكتاب
صفحة في الكتاب
الوقت المتبقي في الفصل
الوقت المتبقي في الكتاب
ال شيء

يرجى المالحظة بأن بعض كتب  Kindleال تحتوي على أرقام صفحات .إلخفاء التقدم في القراءة ،حدد خيار ال شيء.
ألن كتب  Kindleيمكن قراءتها على أجهزة ذات شاشات بأحجام مختلفة ،تقوم المواقع بتحديد أماكن معينة في كتاب ما ،تما ًما
مثل رقم الصفحة في الكتاب المطبوع .تسمح لك أرقام المواقع بتوجيه صديق إلى نفس المكان في كتاب  Kindleالذي تقوم
بقراءته .تحتوي العديد من كتب  Kindleعلى أرقام صفحات تتوافق مع أرقام الصفحات الفعلية في الكتب المطبوعة.
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تستخدم خاصية وقت القراءة خوارزمية فريدة من نوعها لتقدير الوقت الذي سوف تستغرقه إلكمال الفصل أو الكتاب استناداً إلى
سرعتك السابقة والحالية في القراءة . .يتم تخزين سرعة القراءة الخاصة بك في جهاز  Kindleالخاص بك فقط ،وال يتم تخزينها
على خوادم .Amazon
عند النقر على الجزء العلوي من الشاشة ،يظهر اسم الفصل (إذا كان متوفراً) أيضا ً على شريط التنقل أثناء القراءة.

في صفحة مكتبتك ،تشير النقاط أسفل عنوان الكتاب إلى طول الكتاب ،والنقاط السميكة تشير إلى التقدم الذي أحرزته في القراءة.
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الفصل السابع
المزيد من Kindle Oasis
حمل وقراءة المستندات الشخصية
يسهل عليك جهاز  Kindleأخذ المستندات الشخصية معك أينما ذهبت ،دون الحاجة إلى طباعتها .يمكنك أنت وجهات اتصالك
المعتمدة إرسال المستندات عبر البريد اإللكتروني إلى جهاز  .Kindleلتحديد مكان عنوان بريدك اإللكتروني الخاص باإلرسال
على شريط األدوات ،ثم انقر على جميع اإلعدادات .في صفحة
إلى  ،Kindleانقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
اإلعدادات ،انقر على حسابي ثم اعثر على عنوان البريد اإللكتروني تحت البريد اإللكتروني الخاص باإلرسال إلى .Kindle
سيتم االحتفاظ بنسخة من مستنداتك الشخصية المرسلة عبر البريد اإللكتروني في مكتبتك وستكون جاهزة للتحميل في أي وقت
عند تفعيل أرشفة المستندات الشخصية .لمزيد من المعلومات حول هذه الخاصية وتفعيل أرشفة المستندات الشخصية ،اذهب إلى
صفحة إدارة المحتوى واألجهزة الخاصة بك (التي يمكن الوصول إليها عبر .)www.amazon.com/devicesupport
يمكنك إرسال ملف ) Microsoft Word (DOC, DOCXوملفات ،PNG ،GIF ،JPEG ،RTF ،TXT ،HTML ،PDF
 PRC ،BMPو MOBIإلى جهاز  Kindleوقراءتها بصيغة  .Kindleيمكنك إضافة المالحظات والنصوص المظللة
واإلشارات المرجعية التي تتم مزامنتها عبر األجهزة إلى جانب آخر صفحة تقرأها عبر تقنية  .Whispersyncتتوفر مزامنة
المالحظات والنصوص المظللة واإلشارات المرجعية وآخر صفحة قرأتها للمستندات الشخصية المؤرشفة في صيغة Kindle
فقط .يمكنك أيضًا قراءة المستندات بصيغة  PDFو.TXT

قراءة محتوى  Kindleعلى األجهزة األخرى
يمكنك مزامنة كتب  Kindleمع أجهزة أخرى مدعومة وتطبيقات  Kindleللقراءة .تعمل تقنية  Whispersyncالخاصة بـ
 Amazonعلى مزامنة آخر صفحة قرأتها والمالحظات واإلشارات المرجعية .على سبيل المثال ،يمكنك قراءة بضع الصفحات
باستخدام تطبيق  Kindleعلى جهاز اآليفون أو اآليباد أو جهاز أندرويد الخاص بك ،ثم استكمال القراءة على جهاز Kindle
الخاص بك في المكان الذي توقفت فيه .للحصول على قائمة كاملة من األجهزة المدعومة وإعدادات المزامنة ،انتقل إلى
.www.amazon.com/devicesupport

المشاركة
تمكنك ميزة المشاركة من مشاركة الكتب ونصوص  Kindleالمظللة والتعليقات مع األصدقاء عبر شبكات التواصل االجتماعي.
باستخدام  Goodreadsعلى  ،Kindleيمكنك تقييم الكتب ووضعها على الرف والتواصل مع الكتّاب البارزين .لربط Kindle
بحسابات التواصل االجتماعي وتفعيل المشاركة ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة
جميع اإلعدادات .في صفحة اإلعدادات ،انقر على حسابي ثم شبكات التواصل االجتماعي.

على شريط األدوات ثم انقر على

للوصول إلى خاصية المشاركة من كتاب ،انقر على أيقونة المشاركة على شريط أدوات القراءة .لمشاركة مقتطفات من كتاب،
اضغط مع االستمرار واسحب إصبعك عبر الشاشة لتحديد النص المطلوب ثم انقر مشاركة .حدد خيار المشاركة الذي تريد
استخدامه من القائمة.
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استخدام جهاز  Kindleمع جهاز الكمبيوتر
يستخدم جهاز  Kindleخاصية  Whispernetمن  Amazonلتوصيل الكتب والمنشورات الدورية والمستندات الشخصية
و Kindle Singlesوالمدونات لجهاز  Kindleدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر.
عند توصيل  Kindleبمنفذ اليو إس بي لجهاز الكمبيوتر ألول مرة ،سيظهر كمحرك تخزين خارجي أو مجلد على سطح
المكتب لجهاز الكمبيوتر .يحتوي مجلد  Kindleعلى مجلد يدعى «المستندات» .يمكنك إضافة ملفات  Kindleالمتوافقة لهذا
المجلد ،كما تستطيع نسخ أو نقل أو حذف الملفات الموجودة مسبقًا .إذا كان لديك مجموعة كبيرة ،ينصح بإنشاء مجلدات فرعية
متعددة داخل مجلد المستندات ووضع  2000ملف كحد أقصى في كل ملف فرعي .شاهد موقع دعم Kindle
) (www.amazon.com/devicesupportللحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع الملفات المدعومة.
تستطيع تثبيت الخطوط المفضلة على جهاز  Kindleواختيار واحد من قائمة إعدادات العرض ( )Aaلقراءة كتبك اإللكترونية.
قم بوصل جهاز  Kindleبالكمبيوتر ثم اذهب إلى ملف " "Read Meفي مجلد «الخطوط» لمزيد من المعلومات.
ال يمكن استخدام جهاز  Kindleكجهاز للقراءة في وضع محرك يو إس بي .لقراءة كتاب أثناء شحن البطارية ،يجب أن تقوم
بإخراج جهاز  Kindleمن سطح المكتب للكمبيوتر.

استخدام متصفح الويب التجريبي
يشمل جهاز  Kindleمتصفح ويب تجريبي يمكنك من تصفح اإلنترنت وعرض معظم صفحات  .Amazonيدعم متصفح الويب
التجريبي جافا سكريبت وبروتوكول طبقة المقابس اآلمنة  SSLوملفات تعريف االرتباط ،لكنه ال يدعم إضافات الوسائط .يجب
عليك االتصال بشبكة واي فاي للوصول إلى معظم المواقع.
لبدء تشغيل متصفح الويب التجريبي ،انقر على أيقونة القائمة على الشاشة الرئيسية ثم حدد متصفح الويب التجريبي .عند دخولك
لهذه الصفحة ،ستجد قائمة من اإلشارات المرجعية االفتراضية للمواقع األكثر استخدا ًما .يمكنك الوصول إلى هذه اإلشارات
المرجعية الحقًا ،عن طريق تحديد اإلشارات المرجعية من قائمة متصفح الويب.
إلدخال رابط ،انقر على حقل البحث أعلى الشاشة .استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة إلدخال عنوان ويب .تتم إضافة مفتاح
" ". comإلى لوحة المفاتيح عندما تقوم بإدخال روابط .سيحتفظ حقل العنوان بآخر رابط قمت بإدخاله.
نصائح:








للتكبير بشكل إضافي في صفحة ويب أو صورة ،قم بوضع إصبعيك بالقرب من بعضهما في وسط الشاشة وإبعادهما.
للتصغير ،ضع إصبعيك بعيدين بعض الشيء بعضهما عن بعض على الشاشة ثم قم بتقريبهما.
انقر على الروابط لفتح صفحة ويب.
اسحب إصبعك لليسار/اليمين ولألعلى/األسفل للتنقل في صفحة الويب.
انقر على أيقونة الرجوع في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة السابقة التي كنت تستعرضها.
قم بالتمرير إلى أسفل صفحة ويب عن طريق سحب إصبعك أعلى الشاشة.
إلدخال معلومات في حقل على صفحة ويب ،حدد الحقل ،وسيتم عرض لوحة المفاتيح على الشاشة.
للعودة إلى صفحات الويب التي استعرضتها سابقاً ،انقر على أيقونة القائمة وحدد التاريخ.

قائمة متصفح الويب
من متصفح الويب التجريبي ،انقر على أيقونة القائمة لعرض خيارات أخرى ،بما في ذلك وضع المقال واإلشارات المرجعية
ووضع إشارة مرجعية في هذه الصفحة والسجل وإعدادات المتصفح .تتضمن إعدادات المتصفح مسح السجل وملفات تعريف
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االرتباط وإلغاء تفعيل جافا سكريبت وإلغاء تفعيل الصور .يرجى مالحظة أن صفحات الويب ستقوم بالتحميل بشكل أسرع إذا
قمت بإلغاء تفعيل جافا سكريبت.
عند قراءة مقال ،هناك أيضا ً خيار للتبديل إلى وضع المقال والذي يقوم بتغيير طريقة عرض الصفحة ويعرض المقال في عمود
نصي بسيط دون الصور واإلعالنات المحيطة.

اإلشارات المرجعية
لوضع إشارة مرجعية على صفحة ويب ،انقر على زر القائمة وحدد وضع إشارة مرجعية في هذه الصفحة .لحذف إشارة مرجعية،
انقر على أيقونة القائمة وحدد اإلشارات المرجعية .انقر على زر الحذف في أسفل الصفحة ،ثم انقر لتحديد صندوق االختيار
بجانب الرابط (الروابط) التي ترغب بحذفها ثم انقر على زر الحذف.

تحميل الملفات
قد يكون لدى بعض المواقع كتب أو مستندات ترغب بتحميلها وقراءتها على جهاز  .Kindleسيطلب منك التأكيد إذا كنت تريد
تحميل هذه المواد إلى الشاشة الرئيسية في جهاز  .Kindleتشمل أنواع الملفات المدعومة للتحميل محتوى (.AZW, Kindle
) .AZW1, .AZW3, KFXوكتب موبي بوكيت غير المحمية ( )MOBI, .PRC.وملفات النص (.).TXT
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الفصل الثامن
اإلعدادات
تخصيص إعدادات Kindle
لالنتقال إلى صفحة اإلعدادات ،انقر على أيقونة اإلجراءات السريعة

على شريط األدوات ،ثم انقر على جميع اإلعدادات.

وتحديد اإلعدادات .يجب تسجيل جهاز  Kindleلعرض جميع اإلعدادات .تنقسم
يمكنك أيضًا النقر على أيقونة القائمة
اإلعدادات إلى فئتين :حسابك ،حساب ومكتبة العائلة ،الواي فاي والبلوتوث ،خيارات الجهاز ،خيارات القراءة ،اللغة والقواميس،
الوصول ،الرقابة األبوية ،اتصل بنا.

حسابك
اسم الجهاز :استخدم هذا اإلعداد لتغيير االسم المعروض في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة الرئيسية.
المعلومات الشخصية  :استخدم هذا الحقل إلضافة معلومات شخصية أو جهة اتصال ،مثل رقم الهاتف أو العنوان ،للمساعدة في
التعرف على جهاز  Kindleالخاص بك في حالة فقدانه.
شبكات التواصل االجتماعي :تسمح لك بربط جهاز  Kindleالخاص بك بحسابات التواصل االجتماعي كي تستطيع مشاركة
النصوص المظللة مع أصدقائك.
إلغاء تسجيل الجهاز :استخدم هذا الخيار إللغاء تسجيل جهاز  Kindleالخاص بك .هذا من شأنه أن يحذف المحتوى بالكامل من
الجهاز ،ولن تعمل العديد من الخصائص المرتبطة بحسابك .ستبقى المواد التي اشتريتها من متجر  Amazonمتوفرة في الكالود
ويمكن تحميلها مرة أخرى .بعد إلغاء التسجيل ،يمكنك تسجيل جهاز  Kindleالخاص بك في حساب  Amazonآخر.
العروض الخاصة :قم بإدارة طريقة ظهور العروض الخاصة على جهاز  .Kindleألجهزة  Kindleذات العروض الخاصة
فقط.
البريد اإللكتروني الخاص باإلرسال إلى  :Kindleيشير إلى العنوان الذي يجب إرسال المستندات إليه كي يتم إرسالها إلى جهاز
 . Kindleسيتم تحويل صيغ المستندات المدعومة من خدمة التحويل إلى صيغة ( .Kindleقد يتم تطبيق رسوم ).لمعرفة المزيد
عن هذه الخاصية ،انتقل إلى .www.amazon.com/devicesupport

مكتبة وحساب العائلة
قم بإضافة األفراد إلى الحساب العائلي لمشاركة المحتوى .لمزيد من المعلومات ،شاهد إدارة حساب  Amazonالعائلي .هذه
الخاصية غير متوفرة في جميع البلدان.

الواي فاي والبلوتوث
وضع الطيران :عند تحديده ،يصبح جهاز  Kindleفي وضع الطيران ولن يكون لديك اتصال السلكي.
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شبكات الواي فاي  :استخدم هذا الخيار لتوصيل شبكة واي فاي وعرض قائمة من شبكات التواصل المتوفرة وعرض اسم شبكة
الواي فاي المتصل بها حاليًا ،إن وجدت.
حذف كلمات مرور الواي فاي  :قم بحذف كلمات مرور الواي فاي المحفوظة من هذا الجهاز .لمزيد من المعلومات ،شاهد إدارة
كلمات مرور الواي فاي المحفوظة.
البلوتوث :استخدم هذا الخيار لتفعيل البلوتوث.
أجهزة البلوتوث  :قم بإضافة وحذف وعرض أجهزة البلوتوث الصوتية المتوفرة .يمكنك إقران جهاز  Kindleمع العديد من
أجهزة البلوتوث المفعلة ،وتشمل السماعات ومكبرات الصوت.

خيارات الجهاز
معلومات الجهاز :تعرض معلومات عنوان الواي فاي لجهاز ماك والرقم التسلسلي وقدرة الشبكة وإصدار البرامج الثابتة والمساحة
مؤخرا ،فانقر على زر ما الجديد أسفل هذا اإلعداد للعثور على معلومات عن
الفارغة المتوفرة .إذا تم تحديث جهاز Kindle
ً
التحديث.
حجم العرض :يمكنك من تخصيص طريقة عرض الصفحة وتفضيالت العرض .حدد خيار قياسي الستخدام حجم الخط االفتراضي
وطريقة العرض .حدد خيار كبير لزيادة حجم الخط والمساعدة في تحسين تجربة القراءة في بعض الخيارات الرئيسية في جهاز
 .Kindleسيؤثر هذا على كمية المحتوى المعروض في بعض الصفحات .ال يتوفر الوضع الكبير في هذه الخيارات :المتجر
والبحث و Vocabulary Builderو Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة).
رمز مرور الجهاز :يمكنك من تقييد الوصول إلى جهاز  Kindleعن طريق تعيين رمز مرور .سيطلب منك الحقًا إدخال رمز
مرور عندما تقوم بتشغيل الجهاز أو إخراجه من وضع النوم .إذا كنت ال تتذكر رمز المرور الخاص بك ،يجب عليك االتصال
بخدمة عمالء .Kindle
وقت الجهاز :استخدم هذا اإلعداد لتغيير الوقت الحالي المحلي المعروض في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة .لعرض الوقت من
داخل الكتاب ،انقر على الجزء العلوي من الشاشة.
إعادة التشغيل :إلعادة تشغيل جهاز  .Kindleلن تفقد الكتب والقصاصات والملفات األخرى المخزنة على جهاز  .Kindleفي
ثوان إلى أن يظهر صندوق حوار الطاقة ثم حدد إعادة
حالة تجمد شاشة  ،Kindleاضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة 9
ٍ
التشغيل .إذا لم يظهر صندوق حوار الطاقة ،فقم بالضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة  15ثانية .وبعد أن يتحول الضوء
بتقنية ليد إلى اللون العنبري ويقوم بالوميض  4مرات ،يمكنك إفالت زر الطاقة.
إعادة التعيين :إلعادة تعيين جهاز  Kindleإلى إعداداته األصلية وإعادة تشغيله .سيحذف هذا اإلجراء جميع المحتوى الذي تم
تحميله أو نقله من جهاز  Kindleولن يتم حفظ إعداداتك .ستظل قادرا ً على تحميل المواد من الكالود .يجب عليك تحديد هذا
اإلجراء فقط إذا طلب منك القيام بذلك من قبل خدمة عمالء  .Kindleقبل أن تقوم بإعادة تعيين جهاز  Kindleإلى إعداداته
االفتراضية ،يجب عليك عمل نسخ احتياطية ألي مستندات شخصية ترغب باالحتفاظ بها .بمجرد إعادة تشغيل جهاز ،Kindle
يجب عليك تسجيل وتحميل المواد من الكالود .إذا كنت ترغب بحماية جهاز  Kindleباستخدام رمز مرور ،يجب عليك تعيين
رمز المرور مرة أخرى.
الخيارات المتقدمة :تتيح لك تعيين الخيارات للمنزل والمكتبة ،وتحديث جهاز  Kindleالخاص بك (عند توفره) .يمكنك أيضًا
إدارة الخصوصية وإدارة التخزين وتفعيل  Whispersyncللكتب.
المنزل والمكتبة
عرض الشاشة الرئيسية :يسمح لك هذا الخيار بعرض أو إخفاء المحتوى الموصى به من متجر  Kindleوتفعيل/إلغاء تفعيل
قوائم القراءة.
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محتوى  :Audibleيسمح لك هذا الخيار بتحديد ما إذا كنت تريد إظهار كتب  Audibleالخاصة بك في الشاشة الرئيسية وفي
المكتبة ،أو عرض مواد كالود  Audibleفي خيار تصنيف « »Audibleفي المكتبة .سوف تظهر مواد  Audibleالتي تم
تحميلها في الشاشة الرئيسية.
عرض في المكتبة والشاشة الرئيسية :ستظهر مواد  Audibleفي مكتبتك وعلى الشاشة الرئيسية.
التصنيف للعرض في المكتبة فقط :ستعرض مواد  Audibleفي مكتبتك عند تحديد تصنيف  Audibleفقط ،إال إذا تم تحميلها
على جهاز  .Kindleإن اختيار هذا الخيار لن يحذف أي محتوى  Audibleمن جهازك أو حسابك.
جمع القصص المصورة حسب السلسلة :لجمع القصص المصورة حسب السلسلة في عرض المكتبة.
تحديث  :Kindleلتثبيت أحدث البرمجيات لجهاز  .Kindleيتم إلغاء تفعيل هذا الخيار إذا لم توجد تحديثات للبرمجيات متوفرة
على جهاز .Kindle
 Whispersyncللكتب :قم بتفعيل وإلغاء تفعيل النسخ االحتياطي التلقائي للشروحات وأحدث صفحة قرأتها وآخر صفحة
وصلت إليها في القراءة والمجموعات إلى خوادم .Amazon
الخصوصية  :قم بتفعيل وإلغاء تفعيل استخدام البيانات الشخصية التي تم تجميعها من قبل نظام التشغيل الخاص بالجهاز للتسويق
وتحسين المنتج.
إدارة التخزين :إلدارة المواد التي تم تحميلها على جهازك.
الحذف اليدوي :حدد المواد لحذفها من جهاز  Kindleبنا ًء على نوع المحتوى ويشمل الكتب والكتب الصوتية والمنشورات
الدورية والمستندات والعينات وغيرها .يمكنك الوصول إلى المواد التي تم تحميلها من الكالود عن طريق النقر على الكل في
صفحة مكتبتك .إن المواد التي تم نقلها يدويًا من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز  Kindleسيتم حذفها بشكل دائم.
األرشفة السريعة :هذا الخيار يسمح لك بإخالء مساحة تخزين على  Kindleعن طريق حذف المواد التي تم تحميلها دون أن
مؤخرا .يمكنك الوصول إلى المواد التي تم تحميلها من الكالود عن طريق النقر على الكل في صفحة مكتبتك .إن
يتم فتحها
ً
المواد التي تم نقلها يدويًا من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز  Kindleسيتم حذفها بشكل دائم.

خيارات القراءة
تحديث الصفحة :قم بتعيين جهاز  Kindleلتحديث العرض في كل مرة تقوم فيها بقلب الصفحة.
التالي في السلسلة :حدد لعرض خيار لشراء العنوان التالي في السلسلة عندما تقترب من نهاية الكتاب.
الضوء الليلي :يقوم تدريجيًا بخفض مستوى سطوع الشاشة مع مرور الوقت بينما تتكيف عيناك مع الظالم.
تعلم اللغة :يتيح لك إدارة تفضيالت خاصية  Word Wiseو.Vocabulary Builder
خاصية  :Word Wiseتعرض تلميحات فوق الكلمات الصعبة في العديد من العناوين الرائجة باللغة اإلنجليزية .إللغاء تفعيل
تلميحات متعددة لكلمة ،قم بتعطيل خيار عرض التلميحات متعددة االختيارات .استخدم خيار اللغة لالختيار بين تلميحات
 Word Wiseباللغة اإلنجليزية والصينية المبسطة.
خاصية  :Vocabulary Builderاستخدم المفتاح لتفعيل وإلغاء تفعيل الخاصية .عند تفعيل الخاصية ،تتم إضافة الكلمات
التي بحثت عنها إلى .Vocabulary Builder
بينيين :لعرض إرشادات النطق فوق الرموز الصينية.
النصوص المظللة ومعلومات عن هذا الكتاب :يتيح لك إدارة تفضيالت التظليل ومعلومات عن هذا الكتاب.
قائمة التظليل :قم بتفعيل المفتاح لعرض قائمة التظليل بشكل تلقائي عندما تحدد فقرة في نص.
أكثر النصوص المظللة شيوعًا :قم بتفعيل المفتاح لعرض الفقرات التي يقوم مستخدمو  Kindleاآلخرون بتظليلها بشكل
متكرر.
معلومات عن هذا الكتاب :قم بتفعيل المفتاح لعرض معلومات عن الكتاب عندما تقوم بفتحه للمرة األولى.
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الكتب المذكورة  :قم بتفعيل المفتاح لعرض الكتب األخرى المذكورة في الكتاب الذي تقرؤه مع خيار للحصول على المزيد من
المعلومات عن الكتاب بنقرة واحدة.
أزرار قلب الصفحة  :يسمح لك هذا الخيار بتهيئة األزرار في جانب الشاشة لتتوافق مع طريقة حملك لجهاز  .Kindleيرجى
مالحظة أنه سيتم تطبيق إعداداتك حتى عندما تقوم بتدوير جهاز .Kindle

اللغة والقواميس
اللغة :يعرض الخيار اللغة للقوائم والتنبيهات وصناديق الحوار ويسمح لك بالتغيير للغة مختلفة.
لوحات المفاتيح  :يمكنك من إضافة لوحات مفاتيح للغات مختلفة .إذا كان لديك لوحات مفاتيح متعددة ،تتم إضافة مفتاح الكرة
األرضية إلى لوحة المفاتيح الخاصة بك .انقر على مفتاح الكرة األرضية الختيار لوحة مفاتيح مختلفة.
القواميس :استخدمه لتعيين القاموس االفتراضي لكل لغة.

الوصول
قارئ الشاشة  :VoiceViewيسمح لك بتفعيل وإلغاء تفعيل مفتاح  .VoiceViewيسمح لك قارئ الشاشة  VoiceViewبالتنقل
في جهاز  Kindleالخاص بك باستخدام وضعيات خاصة وتلقي اإلرشاد الصوتي عند تفاعلك مع المواد على الشاشة واالستماع
إلى ماليين الكتب.
البرنامج التعليمي :يحتوي هذا البرنامج التعليمي على معلومات مفيدة حول استخدام  Kindleعند تفعيل  ،VoiceViewوتشمل
اإليماءات وإدخال النص ونصائح لالستخدام .يمكنك الخروج من البرنامج التعليمي في أي وقت باستخدام زر الخروج في الجزء
السفلي من الشاشة.
معدل الكالم :ضبط سرعة التقييمات المنطوقة الخاصة بـ .VoiceView
الصوت :ضبط صوت التقييمات المنطوقة الخاصة بـ .VoiceView
البلوتوث  :قم بإضافة وحذف وعرض أجهزة البلوتوث الصوتية المتوفرة .يمكنك إقران جهاز  Kindleمع العديد من أجهزة
البلوتوث المفعلة ،وتشمل السماعات ومكبرات الصوت.
حجم العرض :يمكنك من تخصيص طريقة عرض الصفحة وتفضيالت العرض .حدد خيار قياسي الستخدام حجم الخط االفتراضي
وطريقة العرض .حدد خيار كبير لزيادة حجم الخط والمساعدة في تحسين تجربة القراءة في بعض الخيارات الرئيسية في جهاز
 .Kindleسيؤثر هذا على كمية المحتوى المعروض في بعض الصفحات .ال يتوفر الوضع الكبير في هذه الخيارات :المتجر
والبحث و Vocabulary Builderو  Amazon FreeTime (Amazon Fireلألطفال في المملكة المتحدة).
عكس األبيض واألسود  :يقوم بتحويل النص والصورة ولون الصفحة على جميع الشاشات .سوف تكون خلفية الشاشة باللون
األسود والنص باللون األبيض.

خيارات الرقابة األبوية
 Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) :استخدم Amazon ( Amazon FreeTime
 Fireلألطفال في المملكة المتحدة) إلنشاء ملفات شخصية مخصصة لطفلك وتحديد الكتب من مكتبتك لمشاركتها ووضع أهداف
قراءة يومية ،مع حظر األماكن التي ال ترغب أن يصل إليها طفلك بشكل تلقائي ،مثل متجر  Kindleأو متجر  Audibleأو
 Goodreadsعلى  Kindleأو متصفح الويب التجريبي .عند تفعيل الملف الشخصي في Amazon ( Amazon FreeTime
 Fireلألطفال في المملكة المتحدة) ،سترى أيقونة القفل أعلى الشاشة بجانب مؤشر حالة الواي فاي وسيتم إلغاء تفعيل خيارات
إلغاء التسجيل وحساب ومكتبة العائلة وإعادة التعيين.
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القيود :استخدم القيود لحظر متصفح الويب التجريبي و/أو متجر  Kindleو/أو متجر  Audibleو/أو  Amazon Cloudو/أو
 Goodreadsعلى  .Kindleعندما يتم تفعيل القيود ،سوف ترى أيقونة القفل أعلى الشاشة بجانب مؤشر حالة الواي فاي/الشبكة
الخلوية وسيتم إلغاء تفعيل خيارات إلغاء التسجيل وحساب ومكتبة العائلة وإعادة التعيين.
تغيير كلمة المرور :عند إعداد  Amazon Fire( Amazon FreeTimeلألطفال في المملكة المتحدة) أو تفعيل القيود للمرة
األولى ،سيطلب منك إنشاء كلمة مرور .يرجى مالحظة أن كلمة المرور هذه ستكون مطلوبة إلجراء تغييرات لإلعدادات ضمن
خيارات الرقابة األبوية .إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بك ،فقم بإعادة تعيينها من خالل زيارة
 www.amazon.com/devicesupportوإلغاء تسجيل الجهاز ،أو عن طريق االتصال بخدمة عمالء .Kindle

اتصل بنا
استخدم هذا اإلعداد الستكشاف مشكالت في الجهاز عن طريق الوصول إلى محتوى المساعدة وتقديم التقييمات .يجب توفر
االتصال الالسلكي.

قائمة اإلعدادات المرتبطة بالمحتوى
عند وجودك في صفحة اإلعدادات ،فإن النقر على أيقونة القائمة

سيعرض الخيارات التالية:

متجر  :Kindleيأخذك إلى متجر .Kindle
متجر  :Audibleيأخذك إلى متجر .Audible
تحديث  :Kindleلتثبيت أحدث البرمجيات لجهاز  .Kindleيتم إلغاء تفعيل هذا الخيار إذا لم توجد تحديثات للبرمجيات متوفرة
على جهاز .Kindle
إعادة التشغيل :إلعادة تشغيل جهاز  .Kindleلن تفقد الكتب والقصاصات والملفات األخرى المخزنة على جهاز  .Kindleفي
ثوان إلى أن يظهر صندوق حوار الطاقة ثم حدد إعادة
حالة تجمد شاشة  ،Kindleاضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة 9
ٍ
التشغيل .إذا لم يظهر صندوق حوار الطاقة ،فقم بالضغط مع االستمرار على زر الطاقة لمدة  15ثانية .وبعد أن يتحول الضوء
بتقنية ليد إلى اللون العنبري ويقوم بالوميض  4مرات ،يمكنك إفالت زر الطاقة.
إعادة التعيين :إلعادة تعيين جهاز  Kindleإلى إعداداته األصلية وإعادة تشغيله .سيحذف هذا اإلجراء جميع المحتوى الذي تم
تحميله أو نقله من جهاز  Kindleولن يتم حفظ إعداداتك .ستظل قادرا ً على تحميل المواد من الكالود .يجب عليك تحديد هذا
اإلجراء فقط إذا طلب منك القيام بذلك من قبل خدمة عمالء  .Kindleقبل أن تقوم بإعادة تعيين جهاز  Kindleإلى إعداداته
االفتراضية ،يجب عليك عمل نسخ احتياطية ألي مستندات شخصية ترغب باالحتفاظ بها .بمجرد إعادة تشغيل جهاز ،Kindle
يجب عليك تسجيل وتحميل المواد من الكالود .إذا كنت ترغب بحماية جهاز  Kindleباستخدام رمز مرور ،يجب عليك تعيين
رمز المرور مرة أخرى.
معلومات الجهاز :تعرض معلومات عنوان الواي فاي لجهاز ماك والرقم التسلسلي وقدرة الشبكة وإصدار البرامج الثابتة والمساحة
مؤخرا ،فستعثر على معلومات عن التحديث تحت هذا اإلعداد.
الفارغة المتوفرة .إذا تم تحديث جهاز Kindle
ً
معلومات قانونية :يوفر إشعارات قانونية مرتبطة بجهازك.
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الفصل التاسع
العثور على مساعدة إضافية
يحتوي موقع خدمة عمالء www.amazon.com/devicesupport Kindleعلى معلومات مفيدة ،بما في ذلك األسئلة األكثر
شيوعا ً ومقاطع فيديو إرشادية.
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الملحق أ
معلومات المنتج
معلومات السالمة واالمتثال
استخدمه بشكل مسؤول .قم بقراءة جميع تعليمات ومعلومات السالمة قبل االستخدام.

قد يؤدي عدم اتباعك لتعليمات السالمة إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية أو أضرار أو إصابات أخرى.

الحفاظ على جهاز Kindle
الحماية من الماء
تم اختبار جهاز  Kindleلتحمل حوادث السقوط البسيطة في الماء تحت ظروف معينة .ومع ذلك ،فإن جهاز  Kindleغير
مخصص لالستخدام تحت الماء ،وقد يواجه تأثيرات مؤقتة من التعرض للمياه .إذا تم غمر جهاز  Kindleبالماء ،فاتبع هذه
التعليمات:








أخرج جهاز  Kindleمن الماء بسرعة .إذا كان لدى جهاز  Kindleغطاء ،فقم بإزالة الغطاء.
إذا سقط جهاز  Kindleفي المياه العذبة ،قم بنزع جميع األسالك وتصفية الماء من الجهاز عن طريق جعله يقف
منتصبا ً ويجب أن يكون منفذ مايكرو-يو إس بي لألسفل.
إذا سقط جهاز  Kindleفي أنواع أخرى من الماء ،قم بنزع جميع األسالك وتصفية الماء من الجهاز عن طريق جعله
يقف منتصبا ً ويجب أن يكون منفذ مايكرو-يو إس بي لألسفل ،ثم قم بغسل جهاز  Kindleباستخدام المياه العذبة (مثل
مياه الحنفية الباردة) ويجب أن يكون منفذ مايكرو-يو إس بي مواجها ً لمصدر الماء ،ثم قم بتصفية جهاز  Kindleمرة
أخرى.
ً
دع جهاز  Kindleيجف تماما في مكان ذي تهوية جيدة قبل وضع كابل يو إس بي بداخله.
ال تحاول تجفيف جهاز  Kindleباستخدام مصدر حرارة خارجي (مثل المايكروويف أو مجفف الشعر).
ال تقم بإدخال أدوات غريبة في منفذ مايكرو-يو إس بي (مثل قطعة قطن أو منشفة ورقية).

للحد من مخاطر الضرر على جهاز  ،Kindleاتبع التعليمات التالية:



ال تقم متعمدا ً بوضع جهاز  Kindleفي المياه أو تعريضه لمياه البحر أو المياه المالحة أو المياه التي تحتوي على
الكلور أو أي سوائل أخرى (مثل المشروبات).
ال تقم بسكب الطعام أو الزيت أو الكريم أو أي مواد كاشطة أخرى على جهاز .Kindle
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ال تعرض جهاز  Kindleللماء المضغوط أو الماء ذي السرعة العالية أو لظروف عالية الرطوبة (مثل غرفة
البخار).

إذا سقط جهازك أو تعرض للضرر ،فإنك قد تفقد خاصية مقاومة الماء الخاصة بالجهاز.
لمزيد من المعلومات حول تعليمات العناية وخاصية مقاومة الماء الخاصة بالجهاز ،قم بزيارة
.www.amazon.com/devicesupport

العناية العامة
قم بتنظيف الشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة؛ وال تقم بمسحها بأي مواد كاشطة .عندما تحمل جهاز  Kindleفي حقيبة أو
حقيبة جلدية ،قم بوضعه في حافظة لحمايته من الخدوش.
ال تعرض جهاز  Kindleللحرارة أو البرودة الشديدة .على سبيل المثال ،ال تتركه في صندوق السيارة أو في ظروف جوية حيث
تكون درجة الحرارة تحت الصفر أو في درجات الحرارة العالية.
إن استخدام اإلكسسوارات الخارجية قد يؤثر على أداء جهاز  .Kindleفي ظروف محدودة ،قد يبطل استخدام اإلكسسوارات
الخارجية الكفالة المحدودة الخاصة بجهاز  .Kindleاقرأ جميع تعليمات السالمة ألي إكسسوارات قبل استخدامها مع جهاز
.Kindle

خدمة جهازك
إذا كان جهازك يحتاج إلى خدمة ،يرجى االتصال بدعم العمالء في  .Amazonيمكن االطالع على تفاصيل االتصال في
.www.amazon.com/devicesupport
إن الخدمة الخاطئة قد تبطل الكفالة.

سالمة البطارية
تعامل مع البطارية بعناية .إن جهاز  Kindleمزود ببطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة إلعادة الشحن ويجب أن يتم
استبدالها من قبل مزود خدمة معتمد فقط .ال تقم بتفكيك أو فتح أو سحق أو ثني أو تشويه أو ثقب أو تمزيق البطارية وال تحاول
الوصول إليها .ال تقم بتعديل أو إعادة تصنيع البطارية وال تحاول إدخال أدوات غريبة فيها وال تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو
السوائل األخرى أو النار أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أخرى .استخدم البطارية للنظام الذي تم تحديده فقط .إن استخدام بطارية
غير مناسبة أو شاحن غير مناسب قد يعرض الجهاز لخطر الحريق أو االنفجار أو التسريب أو غيرها من المخاطر .ال تقم بعمل
قصر في الدائرة الكهربائية وال تسمح لألدوات المعدنية الموصلة للكهرباء بلمس أقطاب البطارية .تجنب إسقاط الجهاز أو
البطارية .إذا سقط منك الجهاز أو البطارية وخاصة على سطح صلب واشتبهت بوجود ضرر ،فال تحاول إصالحه .تواصل مع
خدمة العمالء في  Amazonللمساعدة.
قم بوضع الجهاز والشاحن الخاص به في منطقة ذات تهوية جيدة وبعيدًا عن مصادر الحرارة ،وخاصة عند االستخدام أو الشحن.
لمزيد من المعلومات حول البطاريات ،قم بزيارة  .www.amazon.com/devicesupportيجب شحن جهاز Kindle
باستخدام كابل يو إس بي المرفق مع الجهاز أو شاحن يو إس بي يتوافق مع الجهاز أو منفذ يو إس بي يلبي المتطلبات التالية:
 .1.2 USB-IF Battery Charging Spec, Revال تقم بشحن جهاز  Kindleبالقرب من الماء أو في البيئات ذات الرطوبة
العالية.
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سالمة السماعات
تجنب االستماع لفترات طويلة بصوت عا ٍل .إن االستماع لفترات طويلة بصوت عا ٍل قد يدمر أذن المستخدم .لتجنب
الضرر المحتمل للسمع ،يجب على المستخدمين عد االستماع للصوت العالي لفترات طويلة.

اعتبارات السالمة األخرى


قد يؤدي القيام بالحركات المتكررة مثل الضغط على المفاتيح أو تشغيل بعض األلعاب إلى الشعور باأللم في يديك أو
ذراعيك أو كتفيك أو رقبتك أو أجزاء أخرى من الجسم .قد يكون نسبة قليلة من األفراد عرضة لما يلي عند استخدام
األجهزة التي تخرج ضوءا ً أو أنماط مشابهة :الصداع أو اإلغماء أو النوبات أو التشنج أو ارتعاش العين أو العضالت
أو فقدان الوعي أو الحركة الالإرادية أو االرتباك أ أو غير ذلك .توقف عن استخدام جهازك واستشر طبيبا ً إذا كنت
تعاني من أي من هذه األعراض.
قد تؤدي األجزاء الصغيرة الموجودة في جهازك وإكسسوارته إلى تعرض األطفال إلى خطر االختناق.



محظورا أو ممنوعًا في بعض المناطق .إذا كنت في
ال ينصح باستخدام جهاز  Kindleأثناء قيادة المركبة وقد يكون
ً
منطقة يسمح فيها باستخدام جهاز  Kindleأثناء قيادة المركبة ،فعليك التركيز في عملية القيادة والتوقف عن استخدام
الجهاز الذي قد يقوم بتشتيت انتباهك أثناء القيادة.
قد تتأثر بعض األجهزة الطبية بالمجال المغناطيسي والكهرومغناطيسي مثل أجهزة ضبط نبضات القلب .وبما أن
جهاز  Kindleوبعض إكسسوارات  Kindleتنبعث منها حقول كهرومغناطيسية ،يجب إبقاؤها بعيدًا عن أي جهاز
طبي شخصي بمسافة  6إنشات (تقريبًا  15سم) على األقل .إذا الحظت أي تداخل ،فاستشر طبيبك قبل متابعة
االستخدام .قد تكون مجموعة من األدوات المزودة ببيانات مخزنة مغناطيسيًا مثل بطاقات االئتمان ومحركات
األقراص الصلبة حساسة للمجاالت المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية ،وبالتالي يجب عليك إبعادها عن جهاز
.Kindle





السالمة الالسلكية واالمتثال
قم بإلغاء تفعيل االتصال الالسلكي في المناطق التي يحظر فيها استخدام االتصاالت الالسلكية أو عندما تسبب تشوي ً
خطرا.
شا أو
ً
فيما يلي بعض الحاالت المحددة .بشكل عام ،يجب عدم استخدام االتصال الالسلكي في جهاز  Kindleعند تواجدك في أي مكان
يمنع فيه استخدام األجهزة الخلوية.

إلغاء تفعيل االتصال الالسلكي عند الطيران
لمنع حدوث أي تشويش محتمل في أنظمة الطائرات ،تطلب منك إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية وغيرها من شركات الطيران
الحصول على موافقة طاقم الطيران كي تتمكن من استخدام خدمة االتصال الالسلكي في جهازك.

استخدام جهاز  Kindleحول أجهزة إلكترونية أخرى
يقوم جهاز  Kindleبتوليد واستخدام ويمكن أن يقوم بإرسال طاقة تردد الراديو ،وإذا لم يتم استخدامه وفقًا للتعليمات ،فقد يسبب
ً
تداخال التصاالت الراديو واألجهزة اإللكترونية .قد تؤثر إشارات الترددات الالسلكية الخارجية على نظم التشغيل اإللكترونية
المثبتة بشكل غير صحيح أو غير المحمية بشكل كافٍ ونظم الترفيه واألجهزة الطبية الشخصية .على الرغم من أن معظم األجهزة
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اإللكترونية الحديثة محمية من إشارات تردد الراديو الخارجية ،قم بالتواصل مع الشركة المصنعة إذا راودك الشك .بالنسبة إلى
األجهزة الطبية الشخصية (مثل أجهزة ضبط نبضات القلب وأجهزة المساعدة على السمع) ،فيجب عليك استشارة الطبيب أو
الشركة المصنعة ،وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه األجهزة محمية بشكل مناسب من إشارات تردد الراديو الخارجية.

خطوات للحد من التدخل
إذا تسبب جهاز  Kindleالخاص بك في حدوث تشويش على استقبال جهاز الراديو أو التلفزيون (والذي يمكنك تحديده من خالل
إطفاء جهاز  Kindleوتشغيله) ،يمكنك محاولة حل هذه المشكلة عن طريق واحد أو أكثر من الحلول التالية :إعادة توجيه أو
تغيير موقع هوائي االستقبال للراديو أو التلفزيون ،أو إبعاد جهاز  Kindleعن الراديو أو التلفزيون ،أو توصيل المعدات وأجهزة
االستقبال بمنافذ مختلفة ،أو يمكنك استشارة الشركة المصنعة للراديو أو التلفزيون أو فني متخصص للحصول على المساعدة.

انتبه لالفتات التحذيرية
خطرا ،مثل مرافق الرعاية الصحية ومواقع البناء .إذا لم تكن
هناك بعض األماكن التي يمكن أن تشكل فيها إشارات تردد الراديو
ً
متأكدًا ،فابحث عن الالفتات التحذيرية التي توجب عليك إطفاء أجهزة الراديو ثنائية الموجات أو الهواتف الخلوية.
باإلضافة إلى ذلك ،قم بإطفاء الجهاز وال تشحنه إذا كنت في مكان حساس ومهدد بخطر االنفجار ،حيث إن حدوث تماس في مثل
هذه المناطق قد يؤدي إلى وقوع انفجار أو حريق .وعادة ما يتم تحديد مثل هذه المناطق بشكل موضح للجميع ولكن ليس دائ ًما،
كما أن هذه المناطق الخطرة عادة ما يتم فيها حظر تشغيل محرك السيارات.

للعمالء في الواليات المتحدة األمريكية
بيان االمتثال لهيئة االتصاالت الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز واإلكسسوارات الخاصة به مثل المحول («المنتجات») مع نص القانون رقم  15الخاص بقوانين هيئة
االتصاالت الفيدرالية .يخضع التشغيل لكل منتج للشرطين التاليين )1( :أن ال يتسبب أي منتج بإحداث أي تشويش ضار و()2
يجب أن يقبل كل منتج أي تداخل يتم تلقيه ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب بإحداث تشغيل غير مرغوب به.
مالحظة :تم اختبار هذه المنتجات ووجد بأنها تتوافق مع قيود األجهزة الرقمية من الفئة  Bواألجهزة الخارجية التي تقوم بتحويل
الطاقة ،وذلك وفقًا لنص القانون رقم  15الخاص بقوانين هيئة االتصاالت الفيدرالية .تم تصميم هذه القيود لتوفير حماية معقولة
ضد التداخل الضار في منشأة سكنية .تقوم المنتجات بتوليد واستخدام ويمكن أن تقوم بإرسال طاقة تردد الراديو ،وإذا لم يتم تثبيتها
ً
ضارا التصاالت الراديو .ومع ذلك ،ال يوجد أي ضمان بعدم حدوث تداخل في
تداخال
واستخدامها وفقًا للتعليمات ،فقد تسبب
ً
منشأة م عينة .إذا تسبب أحد المنتجات في حدوث تداخل ضار على إشارة االستقبال في الراديو أو التلفزيون ،والذي يمكن تحديده
عن طريق إطفاء المنتج وتشغيله ،فإنه يجب على المستخدم محاولة حل هذه المشكلة عبر واحد أو أكثر من التدابير التالية:





إعادة توجيه أو نقل هوائي االستقبال.
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
توصيل الجهاز بقابس مختلف عن القابس المتصل بجهاز االستقبال.
استشارة التاجر أو أحد خبراء صيانة أجهزة الراديو أو التلفزيون للحصول على المساعدة.

التغييرات أو التعديالت التي لم تتم الموافقة عليها من قبل الطرف المسؤول عن الصيانة يمكن أن تبطل قدرة المستخدم على تشغيل
المنتج.
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يتوافق الجهاز مع إرشادات موجات تردد الراديو الخاصة بهيئة االتصاالت الفيدرالية وهو معتمد من قبلها .إن معلومات المنتج
مسجلة لدى الهيئة ويمكن العثور عليها عن طريق إدخال الرقم التعريفي للجهاز من الهيئة في نموذج البحث الخاص بالرقم
التعريفي من هيئة االتصاالت الفيدرالية المتوفر
 https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
إن الطرف المسؤول عن االمتثال لهيئة االتصاالت الفيدرالية هو Amazon.com Services, Inc. 410 Terry Ave
.North, Seattle, WA 98109 USA
إذا كنت ترغب بالتواصل مع أمازون ،قم بزيارة  www.amazon.com/devicesupportوحدد «الواليات المتحدة» واضغط
على «المساعدة واستكشاف األخطاء وإصالحها» وانتقل إلى أسفل الصفحة وحدد خيار «التحدث إلى الموظف  -اتصل بنا».
اسم الجهازKindle Oasis :
رقم موديل الواي فايS8IN4O :
رقم موديل الواي فايS8IN4N :

بيان االمتثال الكندي
االمتثال لقسم االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا ()ISED
إن هذا الجهاز مزود بجهاز (أجهزة) إر سال/استقبال معفية من الترخيص وتتوافق مع معيار/معايير مواصفات الراديو القياسية
الخاصة بقسم االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا .ويخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :أن ال يسبب هذا الجهاز
التداخل و( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل ،بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى التشغيل غير المرغوب به للجهاز.

معلومات حول التعرض لترددات الراديو
إن هذا الجهاز متوافق مع حدود التعرض لترددات الراديو  102-RSSالخاصة بقسم االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في
كندا المنصوص عليها للبيئة التي ال يمكن التحكم بها.
)CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B

POUR LES CLIENTS CANADIENS
)Conformité Innovation Sciences et Développement Économique Canada (ISDE
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne
doit pas produire de brouillage ; et (2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
.même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement

Informations concernant l’exposition aux radiofréquences
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un
.environnement non contrôlé
)CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B
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للعمالء في أوروبا
االمتثال لمتطلبات االتحاد األوروبي
 متوافق معS8IN4E  وS8IN4O  أن نوع معدات الراديو.Amazon.com Services, Inc  تعلن شركة،بموجب ما سبق
.EU/53/2014 توجيه االتحاد األوروبي
يتوفر النص الكامل لبيان االمتثال لالتحاد األوروبي على عنوان اإلنترنت التالي
.www.amazon.com/device_eu_compliance
Hiermit erklärt Amazon.com Services, Inc., dass der Funkanlagentyp S8IN4O and S8IN4E der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
.der folgenden Internetadresse verfügbar: www.amazon.com/device_eu_compliance
Le soussigné, Amazon.com Services, Inc., déclare que l'équipement radioélectrique du type
S8IN4O and S8IN4E est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration
UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:
.www.amazon.com/device_eu_compliance
Con la presente, Amazon.com Services, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio S8IN4O
and S8IN4E è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.amazon.com/device_eu_compliance
Por la presente, Amazon.com Services, Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico S8IN4O
and S8IN4E es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE
de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
.www.amazon.com/device_eu_compliance

:الحد األقصى لطاقة تردد الراديو
) ديسيبل22(  ميجاهرتز2472-2412 : جيجاهرتز2.4  الشبكة المحلية الالسلكية:موديل الواي فاي
) ديسيبل8.5(  ميجاهرتز2480-2402 :البلوتوث
) ديسيبل7.0(  ميجاهرتز2480-2402 :البلوتوث منخفض الطاقة
) ديسيبل17.5(  ميجاهرتز2472-2412 : جيجاهرتز2.4  الشبكة المحلية الالسلكية:موديل الشبكة العريضة
) ديسيبل8.5(  ميجاهرتز2480-2402 :البلوتوث
) ديسيبل6.5(  ميجاهرتز2480-2402 :البلوتوث منخفض الطاقة
 ميجاهرتز959.8-925.2  استقبال،) ديسيبل31.0(  ميجاهرتز914.8-880.2 : إرسال:GSM900 :2G
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 :GSM1800إرسال  1784.8-1710.2ميجاهرتز ( 27.5ديسيبل) ،استقبال  1879.8-1805.2ميجاهرتز
 :WCDMA B1 :3Gإرسال  1977.6-1922.4ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  2167.6-2112.4ميجاهرتز
 :WCDMA B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B1 :4Gإرسال  1980-1920ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  2170-2110ميجاهرتز
 :LTE B3إرسال  1785-1710ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  1880-1805ميجاهرتز
 :LTE B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B20إرسال  23.0( 862-832ديسيبل) ،استقبال  821-791ميجاهرتز

الخصائص الالسلكية:
موديل الواي فاي :واي فاي  2.4جيجاهرتزBT/BLE ،
موديل الشبكة العريضة :واي فاي  2.4جيجاهرتز2G/3G/4G ،BT/BLE ،

:Maximale Sendeleistung
موديل الواي فاي :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 22ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 7.0ديسيبل)
موديل الواي فاي :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 17ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 6.5ديسيبل)
 :GSM900 :2Gإرسال 914.8-880.2 :ميجاهرتز ( 31.0ديسيبل) ،استقبال  959.8-925.2ميجاهرتز
 :GSM1800إرسال  1784.8-1710.2ميجاهرتز ( 27.5ديسيبل) ،استقبال  1879.8-1805.2ميجاهرتز
 :WCDMA B1 :3Gإرسال  1977.6-1922.4ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  2167.6-2112.4ميجاهرتز
 :WCDMA B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B1 :4Gإرسال  1980-1920ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  2170-2110ميجاهرتز
 :LTE B3إرسال  1785-1710ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  1880-1805ميجاهرتز
 :LTE B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B20إرسال  23.0( 862-832ديسيبل) ،استقبال  821-791ميجاهرتز

:Drahtlosfunktionen
موديل الواي فاي :واي فاي  2.4جيجاهرتزBT/BLE ،
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موديل الشبكة العريضة :واي فاي  2.4جيجاهرتز2G/3G/4G ،BT/BLE ،

: Puissance des radiofréquences maximale
موديل الواي فاي :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 22ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 7.0ديسيبل)
موديل الشبكة العريضة :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 17.5ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 6.5ديسيبل)
 :GSM900 :2Gإرسال 914.8-880.2 :ميجاهرتز ( 31.0ديسيبل) ،استقبال  959.8-925.2ميجاهرتز
 :GSM1800إرسال  1784.8-1710.2ميجاهرتز ( 27.5ديسيبل) ،استقبال  1879.8-1805.2ميجاهرتز
 :WCDMA B1 :3Gإرسال  1977.6-1922.4ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  2167.6-2112.4ميجاهرتز
 :WCDMA B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B1 :4Gإرسال  1980-1920ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  2170-2110ميجاهرتز
 :LTE B3إرسال  1785-1710ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  1880-1805ميجاهرتز
 :LTE B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B20إرسال  23.0( 862-832ديسيبل) ،استقبال  821-791ميجاهرتز

: Connectivité sans fil
موديل الواي فاي :واي فاي  2.4جيجاهرتزBT/BLE ،
موديل الشبكة العريضة :واي فاي  2.4جيجاهرتز2G/3G/4G ،BT/BLE ،

:Massima potenza frequenza radio
موديل الواي فاي :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 22ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 7.0ديسيبل)
موديل الشبكة العريضة :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 17ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 6.5ديسيبل)
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 :GSM900 :2Gإرسال 914.8-880.2 :ميجاهرتز ( 31.0ديسيبل) ،استقبال  959.8-925.2ميجاهرتز
 :GSM1800إرسال  1784.8-1710.2ميجاهرتز ( 27.5ديسيبل) ،استقبال  1879.8-1805.2ميجاهرتز
 :WCDMA B1 :3Gإرسال  1977.6-1922.4ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  2167.6-2112.4ميجاهرتز
 :WCDMA B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B1 :4Gإرسال  1980-1920ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  2170-2110ميجاهرتز
 :LTE B3إرسال  1785-1710ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  1880-1805ميجاهرتز
 :LTE B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B20إرسال  23.0( 862-832ديسيبل) ،استقبال  821-791ميجاهرتز

االتصال الالسلكي
موديل الواي فاي :واي فاي  2.4جيجاهرتزBT/BLE ،
موديل الشبكة العريضة :واي فاي  2.4جيجاهرتز2G/3G/4G ،BT/BLE ،

:Potencia de radiofrecuencia máxima
موديل الواي فاي :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 22ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 7.0ديسيبل)
موديل الشبكة العريضة :الشبكة المحلية الالسلكية  2.4جيجاهرتز 2472-2412 :ميجاهرتز ( 17ديسيبل)
البلوتوث 2480-2402 :ميجاهرتز ( 8.5ديسيبل)
البلوتوث منخفض الطاقة 2480-2402 :ميجاهرتز ( 6.5ديسيبل)
 :GSM900 :2Gإرسال 914.8-880.2 :ميجاهرتز ( 31.0ديسيبل) ،استقبال  959.8-925.2ميجاهرتز
 :GSM1800إرسال  1784.8-1710.2ميجاهرتز ( 27.5ديسيبل) ،استقبال  1879.8-1805.2ميجاهرتز
 :WCDMA B1 :3Gإرسال  1977.6-1922.4ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  2167.6-2112.4ميجاهرتز
 :WCDMA B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 22.5ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B1 :4Gإرسال  1980-1920ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  2170-2110ميجاهرتز
 :LTE B3إرسال  1785-1710ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  1880-1805ميجاهرتز
 :LTE B8إرسال  915-880ميجاهرتز ( 23.0ديسيبل) ،استقبال  960-925ميجاهرتز
 :LTE B20إرسال  23.0( 862-832ديسيبل) ،استقبال  821-791ميجاهرتز

:Conectividad inalámbrica
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BT/BLE ، جيجاهرتز2.4  واي فاي:موديل الواي فاي
2G/3G/4G ،BT/BLE ، جيجاهرتز2.4  واي فاي:موديل الشبكة العريضة

امتثال التعرض لترددات الراديو
 يلبي هذا الجهاز الحدود القصوى لتعرض عامة الناس للحقول الكهرومغناطيسية وفقًا لتوصية،من أجل حماية صحة اإلنسان
.EC/519/999 المجلس
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes entspricht das Gerät den für die allgemeine Bevölkerung
geltenden Grenzwerten für die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern gemäß den
.Empfehlungen des Rates der Europäischen Union 1999/519/EG
Afin de protéger la santé humaine, cet appareil respecte les seuils d’exposition du public aux
.champs électromagnétiques conformément à la Recommandation du Conseil 1999/519/CE
Con lo scopo di proteggere la salute umana, il dispositivo è conforme ai limiti dell’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici in base alla Raccomandazione del Consiglio
.1999/519/CE
Como medida de protección de la salud, este dispositivo cumple con los límites de exposición del
público en general a campos electromagnéticos de acuerdo con la Recomendación 1999/519/CE
.del Consejo

للعمالء في المكسيك
االمتثال المكسيكي
La operación de este equipo está sujeta a estas dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencias perjudiciales y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
.cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su operación no deseada

للعمالء في البرازيل
االمتثال البرازيلي
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela Anatel de
acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para
telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicáveis assim como aos limites da Taxa de
Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofrequência adotados pela Anatel. O valor máximo medido da Taxa de Absorção Específica
referente à exposição localizada na cabeça e no tronco foi de 0.376 W/kg. Para obter maiores
.informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br
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إعادة تدوير جهاز  Kindleبشكل صحيح
في بعض المناطق ،يتم تنظيم التخلص من بعض األجهزة اإللكترونية .تأكد من قيامك بالتخلص من جهاز  Kindleأو إعادة
تدويره وفقًا للقوانين واللوائح المحلية .للمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير جهاز  ،Kindleقم بزيارة
.http://www.amazon.com/devicesupport

مواصفات المنتج
الشاشة 7 :انش عرض قطري 1264 * 1680 ،بكسل ،دقة وضوح  300نقطة لكل بوصة ،تدرج رمادي  16مستوى.
الحجم :موديل واي فاي  6.3 :Kindle Oasisانش في  5.6انش في  0.33انش ( 159ملم في  141ملم في  8.3ملم).
موديل الشبكة العريضة لـ  6.3 :Kindle Oasisانش في  5.6انش في  0.33انش ( 159ملم في  141ملم في  8.3ملم).
الوزن :موديل واي فاي  6.64 :Kindle Oasisأونصات ( 188.3غرام).
موديل الشبكة العريضة لـ  6.62 :Kindle Oasisأونصات ( 187.8غرام).
قد يختلف الحجم الفعلي والوزن حسب التكوين وعملية التصنيع.
التخزين :تخزين داخلي  8جيجابايت ،مع حوالي  6جيجابايت متاحة للمستخدم؛
أو  32جيجابايت للتخزين الداخلي ،مع حوالي  27جيجابايت متاحة للمستخدم.
الطاقة :شاحن  Amazonبقوة  5واط (يباع منفصالً) وبطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة إلعادة الشحن.
االتصال :يو إس بي ( 2.0موصل مايكرو-بي) 802.11b/g/n .مودم السلكي في .Kindle
التصنيف الكهربائي :التصنيف الكهربائي 5.2 :فولت ⎓  1.5أمبير كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل 32 :درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت ( 0درجة مئوية إلى  35درجة مئوية).
درجة حرارة التخزين 14 :درجة فهرنهايت إلى  113درجة فهرنهايت ( 10درجات مئوية إلى  45درجة مئوية).
الواي فاي802.11b/g/n :
الخصائص الالسلكية:
موديل الواي فاي :واي فاي  2.4جيجاهرتزBT/BLE ،
موديل الشبكة العريضة :واي فاي  2.4جيجاهرتز2G/3G/4G ،BT/BLE ،

مصطلحات قانونية
من خالل تسجيل أو استخدام الجهاز ،أنت توافق على شروط االستخدام الخاصة بـ  Amazonوجميع الشروط الموجودة على
.www.amazon.com/devicesupport

كفالة محدودة لمدة عام
إذا كنت مستهلكاً ،فإن هذه الكفالة المحدودة لمدة عام مقدمة باإلضافة إلى ودون المساس بحقوق المستهلك الخاصة بك.
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إن هذه الكفالة الخاصة بجهاز "( Kindleالجهاز") مقدمة من قبل الجهة المنصوص عليها في الجدول أدناه .يشار إلى مقدم هذه
الكفالة في بعض األحيان هنا بـ "نحن".
نحن نكفل الجهاز ضد عيوب في المواد والتصنيع في ظل االستخدام االستهالكي العادي لمدة عام واحد من تاريخ الشراء بالتجزئة
األصلي .خالل مدة الكفالة ،إذا ظهر عيب أو خلل في الجهاز وقمت باتباع التعليمات الخاصة بإرجاع الجهاز ،فسنقوم نحن،
باختيارنا وبالقدر الذي يسمح به القانون إما بـ ( )1إصالح الجهاز باستخدام أجزاء جديدة أو مجددة ،أو ( )2استبدال الجهاز بجهاز
جديد أو مجدد مشابه للجهاز الذي سيتم استبداله ،أو ( )3إعادة جزء أو كامل مبلغ شراء الجهاز إليك .تنطبق هذه الكفالة المحدودة،
ً
كامال للفترة المتبقية من فترة الكفالة
بالقدر الذي يسمح به القانون ،على أي إصالح أو استبدال لقطعة من الجهاز أو الجهاز
األصلية أو لمدة تسعين يو ًما ،أيهما أطول .إن جميع القطع واألجهزة المستبدلة التي تم استرداد المبلغ المالي بموجبها تصبح مل ًكا
لنا .تنطبق هذه الكفالة المحدودة فقط على مكونات الجهاز غير المعرضة لحادث أو سوء استخدام أو إهمال أو حريق أو أي أسباب
خارجية أخرى أو تعديالت أو إصالح أو استخدام تجاري .مع ذلك ،ال ينبغي قراءة الجملة السابقة مع استثناء الضرر الناجم عن
المياه.
التعليمات .للحصول على تعليمات محددة حول كيفية الحصول على خدمة الكفالة لجهازك ،قم باالتصال بخدمة العمالء عن طريق
الضغط على «اتصل بنا» عبر  .www.amazon.com/devicesupportبشكل عام ،يجب عليك توصيل جهازك في علبته
األصلية أو أي علبة أخرى توفر نفس مستوى الحماية إلى العنوان المحدد من قبل خدمة العمالء .قبل تسليم جهازك لخدمة الكفالة،
تقع على عاتقك مسؤولية عمل نسخ احتياطية من البيانات أو البرمجيات أو أي مواد أخرى ربما تكون قد خزنتها أو حفظتها على
جهازك .من المحتمل أن هذه البيانات أو البرامج أو المواد األخرى قد تضيع أو قد يتم إعادة صياغتها أثناء تقديم الخدمة ونحن
غير مسؤولين عن أي ضرر أو فقدان للبيانات.
المحددات .بالقدر الذي يسمح به القانون ،إن الكفالة واإلصالحات المنصوص عليها أعاله حصرية وبديلة لجميع الكفاالت
واإلصالحات .ونحن نخلي مسؤوليتنا تحديدًا عن جميع الكفاالت القانونية أو الضمنية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
الكفاالت الخاصة بالتسويق والخاصة بغرض معين وضد العيوب الخفية أو الكامنة .إذا لم نتمكن من اإلفصاح ﺑﺷﮐل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋن
الكفاالت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ  ،فعندئذ وبالقدر الذي يحدده القانون ،فإن جميع هذه الكفاالت ستكون ذات مدة محدودة لمدة الكفالة
المحدودة السريعة وخدمة اإلصالح أو االستبدال.
إن بعض السلطات القضائية ال تسمح بوجود محددات على مدة الكفالة القانونية أو الضمنية ،وبالتالي فإن المحددات المذكورة
أعاله قد ال تنطبق عليك .نحن غير مسؤولين عن األضرار المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو التبعية الناتجة عن أي خرق
للكفالة أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى .في بعض السلطات القضائية ،ال تنطبق المحددات السابقة على مطالبات الوفاة أو
اإلصابة الشخصية ،أو أي مسؤولية قانونية عن األفعال المقصودة واإلهمال الجسيم و  /أو السهو ،وبالتالي فإن االستثناءات أو
المحددات المذكورة أعاله قد ال تنطبق عليك .إن بعض السلطات القضائية ال تسمح باستثناءات أو محددات ألي أضرار مباشرة
أو عرضية أو تبعية ،وبالتالي فإن االستثناءات أو المحددات المذكورة أعاله قد ال تنطبق عليك .إن قسم "المحددات" ال ينطبق
على العمالء في االتحاد األوروبي.
تمنحك هذه الكفالة المحدودة حقوقًا محددة .قد تمتلك حقوقًا إضافية بموجب قانون معمول به وال تؤثر هذه الكفالة المحدودة على
هذه الحقوق..

مقدم الكفالة
إذا كنت قد اشتريت جهازك:

تقدم هذه الكفالة من قبل:

من  Amazon.com.auأو من البائعين
المعتمدين في أستراليا

Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup
Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Australia

من  Amazon.co.ukأو  Amazon.deأو
 Amazon.frأو  Amazon.itأو
Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg
 Amazon.esأو من بائعين معتمدين في
أوروبا.
من Amazon.ca

Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA
98109-5210, United States
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من  Amazon.inأو البائعين المعتمدين في
الهند

Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade
Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka560055, India

من  Amazon.co.jpأو من البائعين
المعتمدين في اليابان

Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku,
Tokyo 153-0064, Japan

Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International
من  Amazon.cnأو من البائعين المعتمدين
Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District,
في جمهورية الصين الشعبية
Beijing, China
من Amazon.com.br

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São
Paulo - SP, 04543-000, Brazil

من Amazon.com.mx

Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.,
Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12,
Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion
Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico

Amazon.com Services, Inc. (fka Amazon Fulfillment
من أي مواقع أخرى لـ  Amazonأو من
Services, Inc.), 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109البائعين المعتمدين في كندا أو البرازيل أو
المكسيك أو بلدان أخرى غير مذكورة أعاله5210, United States .
يتم نشر التحديثات على هذا الجدول على .www.amazon.com/devicesupport

معلومات إضافية
يمكنك العثور على شروط االستخدام الخاصة بجهاز  Kindleوشروط االستخدام الخاصة بمتجر  Kindleوالكفالة المحدودة
لمدة عام ومعلومات االتصال بخدمة العمالء وغيرها من الشروط المعمول بها والمعلومات الخاصة بجهاز  Kindleعلى
.http://www.amazon.com/devicesupport

إشعارات براءة االختراع
قد يشمل جهاز  Kindleو/أو األساليب المستخدمة مع جهاز  Kindleبراءة اختراع أو أكثر أو طلبات براءة اختراع معلقة.

حقوق الطبع والنشر والعالمة التجارية وإشعارات أخرى
إن  Amazonو Kindleو Kindle Oasisو Goodreadsو Audibleوشاشات التوقف الممولة و X-Rayوموبي بوكيت
و VoiceViewو Whispernetو Whispersyncوشعار الرجل تحت الشجرة والشراء بنقرة واحدة وجميع الشعارات ذات
الصلة عالمات تجارية لـ  .Amazon.com, Incأو شركاتها التابعة.
©  .Amazon.com, Inc 2019أو شركاتها التابعة .جميع الحقوق محفوظة.
إن جافا والعالمات التجارية المستندة إلى جافا والشعارات جميعها عالمات تجارية ألوراكل و/أو شركاتها التابعة.
 .XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Incإن  9XTو Nuanceعالمات تجارية مسجلة لـ
 .Nuance Communications, Incو/أو المرخصين الخاصين بها ويجب استخدامها بموجب ترخيص.
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يحتوي على  iTypeمن  .Monotype Imaging Incإن « »Monotypeعبارة عن عالمة تجارية لشركة Monotype
ً
مسجال في بعض الواليات
 .Imaging Incمسجلة في الواليات المتحدة .إن مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية قد يكون
القضائية .شركة .Monotype The Monotype
جميع العالمات التجارية األخرى وأسماء المنتجات وأسماء الشركات والعالمات التجارية وعالمات الخدمة تعد ملكا ً ألصحابها.
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