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دليل التعليمات
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إن هذا املنتج عبارة عن جهاز إلكرتو� قيم والذي قد يتلف نتيجة للتأث�ات املادية املبارشة أو الغبار أو غ�ه من املواد

الغريبة. 

شاشة ثالثية األبعاد
ثالثية األبعاد فائقة االستقرار 

لصور مثالية (صفحة ١٨).

رشيط �رير عميق ثال� األبعاد
لضبط عمق الصور ثالثية األبعاد (صفحة ١٩).

لوحة الدائرة
تسمح بالضبط ٣٦٠ درجة للربمجيات التي 

تتضمن هذه امليزات (صفحة ١١).

C عصا
يسمح بحساسية الضغط، التحكم الحديس 

للربمجيات التي تتضمن هذه امليزة. 

(صفحة ١١)

شاشة تعمل باللمس
شاشة عرض تعمل باللمس يجري التحكم 

بها من قبل املرقم (صفحة ١١).

زر الصفحة الرئيسية
يسمح لك بالوصول إيل الشاشة قا§ة

الرئيسية (الصفحة ٢٠).

عن طريق التعرف عىل الوجه

́ا داخلية .... مع كام

́ا الداخلية لتتبع وجهك وتوفر لك صورة مثىل 3D حتى عندما الجسم أو الرأس يتحرك أثناء استخدام 3D مستقرة الفائقة يستخدم الكام

النظام New Nintendo 3DS XL (الصفحة <١٨>).

حتى لو كان وجهك أوالشاشة

 ينتقل أثناء اللعب ...

الصور 3D يكون األمثل دا§ا 

لتعرف أين وجهك.

تجربة ثالثية االبعاد األمثل مع

ثالثية االبعاد مستقرة الفائقة

يرجي قراءة هذا الدليل بعناية قبل إعداد أو استخدام نظام  New Nintendo 3DS XL. إذا، بعد قراءة كل التعليÔت، ال يزال لديك أسئلة، 

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب املساعدة من البائع. أيضا، هي تعليÔت املدمج يف األدلة املتاحة  يرجى االطالع عىل الصفحة األخ

للعديد من التطبيقات الربمجية من القا§ة الرئيسية (صفحة 20)

وهناك مالحظة بشأن التوافق: نظام New Nintendo 3DS XL متوافق فقط مع Nintendo DSi، Nintendo 3DS، والربمجيات 

 ،Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS XL متوافقة فقط مع Nintendo 3DS بطاقات لعبة .Nintendo DS

ونظام Nintendo 2DS (يشار إليها فيÔ ييل باسم العائلة أنظمة Nintendo 3DS). بعض امللحقات قد ال تكون املتوافقة مع هذا النظام.

نظامك يشمل:
.New Nintendo 3DS XL نظام  •

•  مرقم Nintendo 3DS XL  (مدخل يف حامل مرقم النظام, صفحة ١٢).

•  بطاقة microSDHC (مدخلة يف مدخل بطاقة microSD للنظام، صفحة ٤٦).

.AR بطاقات  •

•  دليل التشغيل هذا.

عنارص نظام New Nintendo 3DS XL والخدمات الشبكية املرتبطة هي حق اخرتاع أو بانتظار استخراج حق االخرتاع يف كال من االمارات العربية املتحدة وعاملياً.

Patents.nintendo.com :حق االخرتاع

 .(WAP-002) محول التيار املرتدد Nintendo 3DS مالحظة: يباع محول التيار املرتدد بشكل منفصل. هذا النظام يتوافق مع

 ،Nintendo DSi XL أو أنظمة Nintendo DSi أو ،Nintendo 3DS إذا كنت بالفعل �لك موديالت أخري من عائلة أنظمة

Ìكن استخدام املحول املتضمن مع هذه األنظمة.

 .Nintendoهي عالمة تجارية لـ Nintendo 3DS .óالعالمات التجارية مملوكة من قبل مالكها املعني©         Ninendo2015
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التواصل تلقائيا إىل أنظمة أخرى استقبال البيانات عىل النظام الخاص بك

 LAN لالتصال تلقائيا مع نقطة الوصول الالسلكية New Nintendo 3DS XL تسمح نظام SpotPass ميزة

املجاورة، مÔ مكنها من االتصال باإلنرتنت ونقل مجموعة متنوعة من البيانات. úكن للنظام أيضا أن تفعل 

هذا يف حó تلعب لعبة أو يف وضع السكون (هو عىل السلطة، ولكن يتم إغالق النظام).

ميزة StreetPass تسمح النظام الخاص بك للبحث تلقائيا عن والتواصل مع النظم األخرى يف األرسة

Nintendo 3DS وتبادل املعلومات معهم وأنت }يش من قبل.

إنرتنت

الربامج املجانية اإلشعارات
تحديثات

النظام

املعلومات

األخرى

LED مضات ضوء

األزرق إلعالمك من املحتويات

الواردة

LED مضات ضوء

األخرض إلعالمك من املحتويات

الواردة

مالحظة: سوف تظهر رسالة يف 

قا§ة اإلخطار الخاص بك. 

(صفحة <25>)

إذا كان النظام يف وضع السكون (قيد التشغيل ولكن مغلقة) أو بعض وسائل أخرى، والتي }رر شخص مكن

StreetPass لنفس الربنامج، سوف تبادل البيانات اللعبة معهم. (إذا كنت ال تريد أن تتيح تبادل البيانات، úكنك

تعطيل االتصاالت الالسلكية).

اإلعدادات StreetPass للربمجيات Nintendo 3DS يتم حفظ عىل النظام. البيانات التي ترسلها مع StreetPass تختلف وفقا للربنامج

استخدام هذه امليزة. إعدادات StreetPass يحتوي كل برنامج الخاصة بها.

حتى 12 نينتندو 3DS عناوين الربامج úكن استخدام StreetPass يف وقت واحد.

إعدات StreetPass قد ال تكون متاحة وفقا لبيئة التشغيل أو الربنامج الذي تستخدمه. StreetPass ال يعمل إذا كنت متصال 

باإلنرتنت أو تستخدم االتصاالت املحلية (صفحة <٢٠>).

إذا كنت إيقاف الطاقة أو تعطيل االتصاالت الالسلكية، ونظام ال Ìكن االتصال (صفحة <24>)

بعض الربامج Nintendo DS و Nintendo DSi لديها ميزة مشابهة تسمى وضع عالمة. (اسم لهذا الوضع قد تختلف تبعا لعبة

كنت تلعب.) وضع عالمة نشط فقط عندما يكون النظام يف وضع السكون يف حó أن الربامج وعالمة ميزة وضع قيد االستخدام. 

.Nintendo 3DS ال تعمل لربامج StreetPass عندما وضع عالمة قيد االستخدام، فإن ميزة

مالحظة:

 SpotPass البيانات املستلمة عرب

.microSD يتم حفظ عىل بطاقة

محتويات

3D صورة

لالتصال نقطة وصول الشبكة املحلية الالسلكية، وسوف تحتاج إىل تكوين إعدادات اإلنرتنت للنظام الخاص بك (صفحة <٣٠>)

   SportPass قد ال تكون متاحة وفقا لبيئة التشغيل أو الربنامج الذي تستخدمه. SpotPass هو أيضا غ´ متوفر خالل االتصاالت املحلية

. Nintendo DSi أو Nintendo DS (صفحة <٢٠>)، أو عندما يلعب الربامج

  إعالم الصÞم قد ال تيضء لبعض أنواع البيانات.



جدول املحتويات
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ميزات النظام

املعلومات الصحة والسالمة

إرشادات االستخدام

العمليات األساسية

أعدادات النظام

املعلومات الصحة والسالمة 
و إرشادات االستخدام

مة
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معلومات أمان هامة – اقر التحذيرات التالية قبل بدء أو استخدام نظام Nintendo 3DS XL الجديد. أيضاً، كن 

يل يقó من قراءة معلومات الصحة والسالمة وذلك باختيار       األيقونة عيل الشاشة الرئيسية. إذا تم استخدام 

هذا املنتج من قبل أطفال صغار، يجب قراءة هذا الديل وتوضيحه لهم من قبل شغل بالغ. الفشل يف القيام بذلك

قديسبب إصابة، يرجي مراجعة التعليÔت بحرص وذلك ألجل معلومات صحة وسالمة إضافية للعبة التي تلعبها. 

عرب هذا الدليل، سرتي هذا الرمز         متبوعاً بكلمتي تحذير أو تنبيه، أو قد تري الرمز هام. هذه املصطلحات ذات مستويات مختلفة من 

 Nintendo 3DS XL هو محدد أدناه. يرجي قراءة وفهم هذه املطلحات واملعلومات التي تظهر بجانب كل منها قبل استخدام Ôاملعا> ك

الجديد.

التحذير من االستخدام الغ´ صحيح للنظام الذي قد ينتج عنه إصابات شخصية خطرة.

التحذير من االستخدام الغ´ صحيح للنظام الذي قد ينتج عنه إصابات شخصية أو تلف بالنظام، املحتويات، 

األلعاب أو امللحقات.

يعلمك :ا هو غ´ صحيح يف نظامك والتي قد تتسبب يف ترضر النظام، املكونات، األلعاب أو امللحقات.

إن مشاهدة الصورة ثالثية األبعاد من قبل األطفال ذوي 6 سنوات وأقل قد يصيبهم :شكالت يف الرؤية. 

استخدم ميزة الرقابة األبوية لتقييد عرض الصور ثالثية األبعاد لألطفال ذوي سن 6 سنوات وأقل. انظر قسم الرقابة األبوية يف هذا الدليل للمزيد

من املعلومات.

بعض األشخاص (بنسبة ١/ ٤٠٠٠) قد يكون لديهم نوبات أو إثارة وذلك بسبب انقطاع التيار الكهر, وذلك عن طريق الومضات املضيئة أو 

األ'اط، وهذا قد يحدث أثناء مشاهدتهم للتلفاز أو تشغيل ألعاب الفيديو، حتي وإن * يصابوا بنوبات من قبل.

́ها من األعراض املرتبطة بحالة الرضف، عليهم استشارة الطبيب قبل تشغيل  أي شخص يكون قد أصيب بنوبة سابق، فقدان الوعي أو غ

ألعاب الفيديو.

لتقليل احتÔلية النوبات عند تشغيل لعبة فيديو:

١.   اجلس أو قف بعيداً عن الشاشة قدر اإلمكان.
٢.   قم بتشغيل ألعاب الفيديو عيل أصغر شاشة تلفاز متاحة.

٣.   ال تشغل األلعاب يف حالة إجهادك أو حاجتك للنوم.
٤.   شغلها يف غرفة مضاءة جيداً.

٥.   خذ ١٠ – ١٥ دقيقة اسرتاحة لكل عام.

عيل األبوين مراقبة أبنائهم وذلك أثناء تشغيلهم ألعاب الفيديو. توقف عن املشاهدة وتشاور مع طبيب إذا ظهرت لديك أو لدي طفلك 

أي من هذه األعراض:
تشنجات

صورة متغ�ة

وخز العß أو العضالت

حركات ال إرادية

فقدان الوعي

االرتباك

املكونات النظام

شحن البطارية

تشغيل / إيقاف الطاقة والتكوين األسايس
الضوابط األبوية

تدب´ البيانات

اعدادات اخرى

تكوين الضوابط األبوية

نقل النظام

تحديث النظام

تنسيق ذاكرة النظام

SDاستبدال بطاقة مايكرو

SDالقدرة عىل بطاقة مايكرو

استكشاف األخطاء وإصالحها

اإلشعارات القانونية

معلومات املستهلكاستخدام الربمجيات

وضع السكون و إيقاف الطاقة

متطلبات االتصال باإلنرتنت

تكوين إعدادات اإلنرتنت

اإلعداد باستخدام البحث عن نقطة الوصول

تحذير

تنبيه

املعلومات الصحة والسالمة

اإلعداد باستخدام اإلعداد املحمي بالدقة الالسلكية

AOSS اإلعداد باستخدام

محتوى أو امليزات التي úكن أن تكون محدودة

اعدادات النظام

إعدادات اإلنرتنت

تكوين إعدادات النظام للمرة األوىل

استخدام لوحة املفاتيح

LED حالة الطاقة

التحمل البطارية

لعرض الصور 3D ذات جودة أفضل

3D ضبط عمق صور

القا§ة الرئيسية

القا§ة الرئيسية دليل إلكرتو>

أيقونات الربامج

بدء الربنامج

األدلة اإللكرتونية للربمجيات

إعدادات القا§ة الرئيسية

أيقونات امليزات القا§ة الرئيسية

بدء لعبة

ابتداء الربامج التي تم تحميلها

استخدام البطاقات اللعبة

استخدام الربامج التي تم تحميلها

3D عرض وتعديل الصور
هام:

تحذير: ميزة األبعاد الثالثية متاحة يف لألطفال 7 سنوات فأكرب

تحذير - املضبوطات
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االحتياطات األجهزة والصيانةتحذير – إجـهـاد الـعـيـن ومـرض الـحـركـة

االحتياطات بطاقة اللعبة والصيانة

تحذير – إصـابـات الـحـركـة الـمـتـكـررة

تحذير – تـسـرب مـن الـبـطـاريـة

تحذير – تـداخـل تــردد الـراديــو

 .3D بعد فرتة مستمرة من الوقت، ور:ا يحدث ذلك أرسع عند استخدام ميزة óإن تشغيل ألعاب الفيديو قد يتسبب يف إجهاد الع

 ،óت للمساعدة يف تجنب إجهاد العÔاتبع هذه التعلي .óكن لتشغيل ألعاب الفيديو أيضاً أن ينتج عنه مرض الحركة لدي بعض املشغلú

الدوخة أو الغثيان:
تجنب التشغيل الزائد. يويص :راقبة اآلباء عيل أطفالهم ألجل التشغيل املالئم.

خذ اسرتاحة ملدة 10 إيل 15 دقيقة بó كل ساعة واألخري، أو كل نصف ساعة عند استخدام ميزة العرض ثال! األبعاد، وحتي وإن كنت 

ال تعتقد أنك بحاجة بلها. كل فرد يختلف عن اآلخر، لذا فخد فرتات راحة أك0 اعتياديا وأطول إذا أحسست بعدم الراحة.
إذا أصبحت عينيك مجهدتó أثناء الطباعة، أو إذا أحسست بأنك مصاب بدوار أو باالشمئزاز، توقف وخذ راحة للعديد من الساعات 

قبل العمل مرة أخري.
إذا استمر الشعور باألعراض السابقة، أوقف العمل واعرض نفسك عيل الطبيب.

أن تشغيل ألعاب الفيديو قد يصيب عضالتك، مفاصلك أو برشتتك. اتبع هذه التعليÔت لتجنب املشكالت، مثل االلتهابات، ال نفق رأيس أو 

.óتهيج الع

إن نظام Nintendo 3DS XL الجديد يحتوي عيل بطارية أيونية ليثيوم قابلة إلعادة الشحن. الترسب الحادة للمكونات الداخية داخل البطارية أو

حرق املنتجات للمكونات قد يسبب اإلصابة الشخصية وكذلك تلفيات لنظام Nintendo 3DS XL الجديد. إذا حدث ترسب بالبطارية، تجنب اتصاله

بالرشة. إذا حدث تالمس، قم عيل الفور باالعتسال جيداً بالصابون واملاء. إذا المست مواد الترسب من البطارية مع العó، قم عيل الفور بدون ماء

وانظر الطبيب.

لتجنب ترسب البطارية:

úكن لـ نظام Nintendo 3DS XL الجديد أن يبعث موجات راديو úكنها أن تؤثر عيل عمل املعدات اإللكرتونية القريبة، متضمنة جهاز

تنظيم رضبات القبل.

ملحوظة: هذا املنتج ال يحتوي التكس. هذا املنتج يتوافق مع القوانó املعمول بها التي }نع استخدام املواد الساملة مثل الرصاص، الزئبق، الكادميوم، الكروم سدايس التكافؤ،

.óنتجات املستهلك: PBDE أو PBB

هام: نظام Nintendo 3DS XL الجديد يسمح لك بتعطيل اتصاالت الالسلكية. إلطفاء االتصاالت الالسلكية، اذهب إيل

إعدادات القاõة الرئيسية (انظر الصفحة ٢٤). تأكد أن ضوء الالسلò مطفأ.

ال تقم بتشغيل نظام Nintendo 3DS XL الجديد ضمن نظام 9 بوصة من جهاز تنظيم رضبات القلب أثناء استخدام ميزة الالسل6.

 Nintendo 3DS XL ́ها من األجهزة الطبية املزروعة، ال تستخدم ميزة الالسل6 لـ نظام إذا كان لديك جهاز تنظيم رضبات القلب أو غ

الجديد بدون التشاور مع طبيبك أو صانع الجهاز الطبي.

́ها من ناقالت الشحن الجوي.  الحظ واتبع اللوائح والقواعد الخاصة باستخدام أجهزة الالسل6 يف املواقع مثل املستشفيات، املطارات وغ

التشغيل بهذه املواقف قد يتداخل مع أو يتسبب يف األعطال وقد ينتج عنه إصابات لألشخاص أو تلفيات املمتلكات.

ال تعرض البطارية لصدمات، اهتزازات أو سوائل مادية متزايدة.

ال تفك أو تحاول إصالح البطارية.

́ان. ال تتخلص من البطاريات داخل الن

ال تالمس أطراف البطارية أو تتسبب يف تقص´ ما بó األطراف باستخدام جسم معد>.

ال تتلف ملصق البطارية.

تجنب التشغيل املتزايد، عيل األبوين مراقبة أطفالهم ألجل التشغيل املناسب.

خذ 10 إيل 15 دقيقة كراحة بó كل ساعة واألخري، حتي وإن * تكن محتاجا لها.

عند استخدام املرقم، فأنت لست بحاجة للقبض عليه بقوة أو الضغط عليه عيل الشاشة. القيام بذلك قد يسبب اإلجهاد وعدم الراحة.

إذا أصبحت يديك، رسغيك أو ذراعó مجهدتó أثناء التشغيل، أو إذا شعرت بأعراض مثل الوخز أو الخدر أو الحرق، توقف وخذ راحة لعدة

ساعات قبل التشغيل ثانية.

́ها خالل أو بعد التشغيل، توقف واعرض نفسك عيل الطبيب. إذا ظللت تشعر باألعراض أعاله أو غ
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ال تقم بتفكيك أو تحاول إصالح نظام Nintendo 3DS XL الجديد، مكوناته أو ملحقاته. القيام بذلك يلغي الضÔن.

قم بإدخال أو إزالة بطاقات األلعاب والجهاز مطفأ فقط أو أثناء عرض القا§ة الرئيسية. أدخل بطاقة األلعاب بالكامل حتي تصدر صوت طقة

:كانها، وذلك بدون إجبار أو عنف بالنسبة لبطاقة األلعاب أو نظام Nintendo 3DS XL الجديد.

́ها من املواد الغريبة. ال تقم بتخزين النظام يف مكان رطب، عيل األرض، أو يف أي موقع حيث قد تصله رطوبة، أتربة، غبار، وبر أو غ

́ها من املكونات ذات القيمة بالنظام.  ال تسقط الجهاز أو تسئ استخدام النظام، مكوناته، ملحقاته. القيام بذلك قد يتلف شاشات LCD أو غ

ال تستخدم املكونات، امللحقات، بطاقات األلعاب أو بطاقات microSD التالفة مع النظام.

تأكد أن جميع توصيالت النظام }ت بحرص وأنها مدخلة باملوضع الصحيح وبعناية. اجعلها مستقيمة عند إدخالها يف املقابس.

عند فصل أية فيشات من النظام أو مقابس الحائط، قم أوالً بإطفاء النظام. بعد ذلك قم بحرص بسحب الفيشة نفسها بدالً من السلك. 

ال تحاول جذبها بحدة أو يل الكابل أو األسالك.

(LCD) ال تعرض النظام، بطاقات األلعاب أو أية مكونات أو ملحقات إيل حرارة أو برودة زائدة. قد تصبح شاشة العرض البلورية السائلة

أبطأ أو قد ال تعميل حينÔ تكون درجة الحرارة منخفضة. قد تتلف الشاشة نتيجة لدرجة الحرارة املرتفعة. احرص أال تعرض النظام آلشعة

الشمس املبارشة لفرتة طويلة.

قد تتلف شاشات LCD وذلك بالضغط باستخدام أشياء حادة أو بالضغط. احرص عيل حÔية الشاشات من الخدوش والبقع.

قم فقط بتوصيل امللحقات املصممة واملرخصة الستخدامها مع النظام إيل أية موصالت خارجية.

́ها من املكونات أو امللحقات. يف حالة أصبح النظام مالمساً للسوائل، امسحه جيداً  ال تسكب السوائل عيل النظام، بطاقات األلعاب، أو غ

ونظفه بقطعة قÔش ناعمة خفيفة البلل (استخدم املاء فقط). قم بإزالة غطاء البطارية والبطارية. إذا المس السائل البطارية، ال تعد 

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب املساعدة إلعادة بائع للخدمة ممكنة للنظام الخاص بك.  استخدامه. انظر يف الصفحة األخ

ال تشغل أو تطفئ الطاقة رسيعاً بشكل متكرر حيث أن ذلك قد يقرص من عمر البطارية ويتسبب يف أن تفقد بطاقات األلعاب معلومات

االلعاب املخزنة.

لتجنب األوساخ أو الغبار من مالمسته للنظام، دع بطاقة األلعاب دا§اً محملة (مع كون الطاقة مطفأة)، حينÔ يكون غ´ مستخدماً.

عند استخدام محول متغ´ التيار، تأكد أنك تستخدم الطراز الصحيح املناسب لنظامك. قم دا§اً بفصل املحول من مخرج الحائط حينÔ ال 

يكون مستخدماً. 

ال تستخدم محول AC إذا كان الكابل أو الفيشة تالفة.

تجنب ملس املوصالت، بأصابعك. ال تهب عليها أو السÔح لهم الحصول عىل الرطب أو قذرة. إن القيام بذلك قد يؤدي إىل تلف بطاقة ١.

لعبة و / أو نظام.

بطاقة اللعبة هو جهاز إلكرتو> عالية الدقة. ال تخزنه يف األماكن التي تكون ساخنة جدا أو باردة. ال رضب، قطرة، أو خالف ذلك ٢.

استخدامه بطريقة خاطئة. ال تحاول تفكيكها.

ال تنظف مع البنزين، الطالء أرق، الكحول أو أي مذيب آخر.٣.

تحقق من لعبة بطاقة حافة موصل للمواد األجنبية دا§ا قبل إدراج بطاقة اللعبة يف النظام.٤.
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ال تقم بإزالة مجموعة البطارية من النظام ما * تكن هناك حاجة الستبدالها.

.SPR-003 القابلة إلعادة الشحن، رقم الطراز Nintendo 3DS XL ال تستخدم بطارية غ´ بطارية نظام

عند إعادة شحن البطارية، استخدم فقط املحول موديل WAP-002 (هونغ كونغ) / WAP-002 (آسيا) (يباغ منفرداً).

عند التخلص من البطارية اتبع اإلرشادات واللوائح املحلية املناسبة. للمزيد من املعلومات حول التخلص اتصل بهيئة املخلفات الصلبة 

املحلية.

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب املساعدة إلعادة بائع للخدمة  إذا المس السائل البطارية، ال تعد استخدامها.  انظر يف الصفحة األخ

ممكنة للنظام الخاص بك. 

توجيهات هامة للبطارية

توجيهات هامة للقلم و الشاشات

3D تنظيف شاشة تعمل باللمس وشاشة

ت االستخدام
إرشادا

استخدام القلم فقط عىل شاشة تعمل باللمس (أقل الشاشة).

استخدام الضغط فقط ما يكفي لتشغيل اللعبة. الضغط املفرط قد يؤدي إىل تلف شاشة تعمل باللمس.

ال تستخدم القلم يف حال كرسه.

استخدم القلم مرخصة من نينتندو فقط عىل شاشة تعمل باللمس.

وضع القلم يف حامل القلم عندما ال تكون قيد االستعÔل.

إذا كنت تستخدم حامي الشاشة عىل النظام الخاص بك، استخدم حامي الشاشة املرخصة من نينتندو فقط.

هام: إذا أصبحت شاشة تعمل باللمس القذرة أو امللوثة مع املواد األجنبية، ال االستمرار يف استخدام النظام الخاص بك. قد ال تعمل بشكل صحيح

وÌكن أن تصبح أكö معطوب. اتبع إجراءات التنظيف أدناه. إذا كان ال يزال ال يعمل بعد التنظيف، انظر يف الصفحة األخ�ة من هذا الدليل للعثور

عىل مكتب املساعدة إلعادة بائع للخدمة ممكنة للنظام الخاص بك. 

إذا كانت الشاشة عىل النظام الخاص بك لديها اللطخات واضحة وبصÔت األصابع، أو املواد الغريبة األخرى عليها، úكنك تنظيفها باستخدام قطعة 

.óأو الزجاج الع óش للتنظيف عدسة العÔش نظيفة وناعمة، مثل قطعة قÔق

تخفيف القÔش باملاء قليال فقط واألسالك قبالة الشاشات لتخفيف أية أوساخ أو مواد غريبة.

استخدم قطعة قÔش جافة، ومسح الشاشات لتجفيفها واالنتهاء من عملية التنظيف. إذا لزم األمر، كرر العملية.



LED األشعة تحت الحمراء
يضئ وجهك للسÔح 3D فائقة مستقرة

للعمل يف البيئات أغمق (صفحة 18).

السÔعة األúن

3D رشيط }رير العمق

 3D يضبط عمق صورة

من الصفر حتى الحد األقىص.

حركه لضبط مستوى الصوت.

́ا عند  مالحظة: دا§ا ما يشغل صوت إغالق الكام

صوت ثابت وال يتأثر بالتحكم بالصوت.

لتحميل بطاقات لعبة نينتندو 3DS. متوافق مع بطاقات

اللعبة نينتندو DS نينتندو DSi أيضا (صفحة 26).

لتوصيل سÔعات ست´يو (تباع منفصلة). إذا تم توصيل سÔعات

الرأس، وسوف تلعب أي صوت من خالل مكربات الصوت.

عند استخدام سÔعات الرأس، وضبط مستوى الصوت عىل مستوى آمن. تحديد مستوى الصوت مرتفعة جدا قد يرض

السمع أو تلف سÔعات الرأس.

أضواء عندما يتم تشغيل

الطاقة (صفحة ١٧).

(صفحة ١٤)

يستخدمه األلعاب والتطبيقات 

التي تشتمل عىل ميزات امليكروفون.

السÔعة اليسار

الكام�ا الداخلية:
يستخدمه األلعاب أو التطبيقات األخرى التي تشتمل

́ا أو 3D فائقة مستقرة (صفحة ١٨). عىل ميزات الكام

́ا. إذا أصبحت متسخة  مالحظة: تجنب اتساخ عدسة الكام

قم :سحا بلطف باستخدام قطعة قÔش ناعمة،

كن حريص حتي ال تتلف العدسة.

تش´ إىل حالة من النظام.

الزرقاء - أنك تلقيت البيانات spotpass؛ يومض ملدة خمس ثوان (صفحة ٢)

الخرضاء - أنك تلقيت البيانات streetpass. يومض ملدة خمس ثوان (صفحة ٣)

الربتقال - صديق تأL عرب اإلنرتنت. يومض ملدة خمس ثوان (صفحة ٢٥)

الحمراء - انخفاض طاقة البطارية. يومض باستمرار عند منخفضة جدا (صفحة ١٧).

قادرة عيل عرض محتوي 3D لأللعاب

التي تتضمن هذه امليزة. (صفحة ١٨).

عند فتح أو غلق النظام، 

ابق أصابعك بعيدة عن املفصلة

لتجنب ضغطها.

للتحكم بلعب األلعاب التي 

تدعم هذه امليزة. انظر 

التعليÔت لأللعاب التي 

تلعبها وذلك ألجل معلومات

تحكم محددة.

ميزة االتصال يف املجال 

 (NFC) الخلفي املدمجة

}كن الربمجيات املتوافقة 

من قراءة أو كتابة شكل

amiiboTM لألجهزة 

املدعومة األخري.

شاشة حساسة للمس. يجب تشغيل هذه الشاشة

فقط باستخدام ملقم Nintendo املرخص.

الشاشة السفلية LCD، أو شاشة تعمل باللمس، هو حساسة 

للمس. لأللعاب التي تشمل هذه امليزة تحكم اللعبة، تعمل 

الشاشة باستخدام القلم وشملت. ملس باستخفاف أو حرك 

.óهو مب Ôالقلم عرب شاشة تعمل باللمس ك

يضئ حينÔ تكون البطارية قيد الشحن

(صفحة ١٣).

يضئ حينÔ يكون االتصال الالسل6 

مشغالً، يطفئ حينÔ يكون االتصال مطفأ، ويومض عند

إرسال أو تلقي بيانات أو حينÔ يكون النظام يف وضع

السبات (خافت).

يعرض القا§ة الرئيسية أثناء اللعبة. (صفحة ٢٠)

ملحوظة: úكن تشغيل اتصال الالسل6 وميزة NFC أو

إطفائهÔ عن طريق إعدادات القا§ة الرئيسية (انظر 

الصفحة ٢٤)

للتحكم باأللعاب التي تدعم 

هذه امليزة، متضمنة وظائف 

لوحة الدائرة اليمني عيل 

ملحقات لوحة دائرة

 .Nintendo 3DS Pro

انظر التعليÔت للعبة التي 

تلعبها ألجل معلومات تحكم 

محددة.

LED اإلخطار

شاشة 3D (الشاشة العليا)

تـنـبـيـه
C عصا

لوحة الدائرة

١١ ١٠
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مكونات نظام
ت نظام

مكونا

الصوت

تحكم حجم الصوت

مقبس الصوت

فتحة بطاقة اللعبة

LED الطاقة

)( زر الطاقة

ميكروفون

ت األساسية
العمليا

ت نظام
مكونا

ت األساسية
العمليا

NFC منطقة

لوحة/ وسادة التحكم +

شاشة تعمل باللمس (الشاشة السفلية)

استخدام شاشة تعمل باللمس

A/B/X/Y أزرار

بدء التشغيل/ االختيار

مصباح LED إلعادة الشحن

òلالسل LED مصباح

زر الصفحة الرئيسية 



 
 

 

 

إللحاق سوار املعصم املرخص

(يباع منفرداً)

́ها من التطبيقات التي تتضمن يستخدم من قبل األلعاب أو غ

́تان يسمحان لك بأخذ صور ثالثية األبعاد. ́ا. الكام ميزات الكام

́ات. يف حال أصبحت ملحوظة: تجنب اتساخ عدسات الكام

متسخة، امسحها بلطف باستخدام قطعة قÔش ناعمة،

وكن حريصاً أال تتلف العدسات.

يرسل ويستقبل املعلومات حينÔ يستخدم اتصال 

اآلشعة تحت الحمراء.

.microSD قم بإزالة الغطاء الستبدال بطاقة

(صفحة 46)

ملحوظة: ال تقم بإزالة الغطاء ما * تكن بحاجة

الستبدال بطاقة microSD أو التحقق من 

تركيب البطارية.

قم دا§اً بإعادة وضع املرقم داخل حامل القلم

بعد االستخدام.

ملحوظة: ملنع ترضر نظامك، ال تقحم أي شئ غ´

قلم Nintendo 3DS XL الجديد املرخص

داخل حامل القلم.

يسمح بالتوصيل إيل حامل شحن

 Nintendo 3DS XL الجديد 

(يباع منفردا). للتشغيل 

باستخدام املنزلية التيار 

(صفحة ١٣).

R رز

ZR رز

غطاء البطارية

حامل القلم

موصالت الحامل 

L رز

ZL رز

ملحق سوار املعصم

شحن البطارية قبل استخدام النظام للمرة األوىل أو إذا ~ تستخدم ملدة طويلة.

ال تستخدم محول التيار املرتدد نينتندو 3DS أو حامل الشحن أثناء عاصفة رعدية. قد يكون هناك خطر حدوث

صدمة كهربائية من الربق. ال تستخدم محول AC يف األماكن التي Ìكن رشها باملاء أو أي سوائل أخرى، أو يف 

األماكن الرطبة للغاية. ال تضع أي يشء أمام محول Ì ACنع من أن يكون موصول من مأخذ التيار الكهربا] 

عىل الفور.

تـحـذيـر

هام: التيار املرتدد نينتندو 3DS (يباع بشكل منفصل)، @وذج رقم WAP-002 (HKG) / WAP-002 (ASI )، هو لالستخدام فقط مع 

العائلة نينتندو 3DS النظم والنظم نينتندو الطربي. أنه غ� متوافق مع أي نظام نينتندو اآلخرين. ال تستخدم محول AC مع محوالت 

الجهد، ومفاتيح باهتة، أو أي معدات أخرى. أنها ليست سوى الستخدامها يف معيار 220V-240V AC مقبس الحائط.

الكام�ات الخارجية

جهاز اإلرسال واالستقبال عن اآلشعة تحت الحمراء

شحن حزمة البطارية

١٢١٣

 

١
٢

 

 

• 

• 
• 

• 

١

٢

ت نظام
مكونا

ن حزمة البطارية
شح

ت األساسية
العمليا

ت األساسية
العمليا

قابص التيار املرتدد

قابص دي يس (يواجه شعار جانب متابعة)

 .Nintendo 3DS XL أدخل قابس دي يس من محول التيار املرتدد إىل محول موصل التيار املرتدد عىل الجزء الخلفي من جديد

تأكد من إدراجه مبارشة يف املوصل.

ضوء إعادة الشحن يضئ.              

ينطفئ الضوء حاملا تكمل الشحن البطارية.

́ا إىل أن  إدراج محول التيار املرتدد إىل مقبس الحائط معيار 220V-240V التيار املرتدد. إعادة شحن الصÔم سوف تيضء، مش

النظام الشحن. عندما مشحونة بالكامل، فإن الصÔم شحن الخروج. عند اكتÔل الشحن، وإزالة محول التيار املرتدد من مقبس 

الحائط.

وقت إعادة شحن البطارية حوايل ٣ ٢/١ ساعة، اعتÔدا عىل الشحنة املتبقية عند بدء تشغيل وما إذا كنت تستخدم جهازك أثناء

إعادة الشحن.

حزمة بطارية úكن إعادة شحنها نحو ٥٠٠ مرة، وبعد ذلك عمر البطارية قد تكون ٧٠٪ من بطارية جديدة.

إذا كنت تلعب لعبة يف حó تغذى، وLED التغذية قد ال تتحول إيقاف دا§ا عند اكتÔل الشحن.

درجة الحرارة املثلية للشحن ما ب٤٠º ó ٩٥º فهرنهايت و(٥-٣٥º مئوية). درجات الحرارة أعىل أو أقل من هذا قد يقلل من عمر

البطارية ويؤثر سلبا عىل قدرة البطارية للشحن.

املعلومات الشحن:

مالحظة: نظرا لخصائص بطاريات ليثيوم أيون، فإنها Ìكن أن تفقد شحنتها بشكل دائم عندما ال تكون قيد االستعÞل لفرتة طويلة من 

الزمن. تأكد من شحن بطاريات ليثيوم أيون األقل مرة واحدة يف كل ستة أشهر.

هام: تأكد يواجه موصل قابس دي يس يف االتجاه الصحيح قبل إدخالها يف املوصل لتجنب إلحاق 

الرضر إما املكونات أو املوصل.

مالحظة: الرسم التوضيحي أعاله يظهر النسخة محول التيار املرتدد من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية.

١
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اضغط عىل زر الطاقة لتشغيل النظام. فإن الصÔم الطاقة تيضء وبعد ثوان قليلة

سوف تظهر القا§ة الرئيسية.

يف املرة األوىل التي تشغيل النظام، وسوف تحتاج إىل اختيار اللغة ثم تكوين 

إعدادات النظام.

ملزيد من املعلومات حول ضوء الطاقة وعمر البطارية، راجع صفحة 17.

استخدام لوحة املفاتيح إلدخال اسم مستعار أو اسم املستخدم (صفحة ١٦). úكنك إدخال

ما يصل إىل ١٠ حرفا.

تعيó عيد ميالدك.

تعيó البلد الذي تعيش فيه.

تكوين اإلعداد االنرتنت

تكوين الرقابة األبوية

تريد أن تفعل نظام نقل؟

قراءة اتفاقية الخدمة املستخدم Nintendo 3DS، وبعد القراءة، اضغط عىل 

"أوافق". للمتابعة دون موافقتها، اضغط عىل "يف وقت الحق". إذا قمت بالنقر

فوق "يف وقت الحق" ال úكنك االتصال باإلنرتنت حتى أنك توافق عىل اتفاقية

.Nintendo 3DS الخدمة املستخدم 

́ها من امليزات للتمتع إذا كنت االتصال باإلنرتنت، úكنك استخدام SpotPass وغ

املزيد من طرق اللعب والتفاعل. راجع صفحة 30 ملزيد من املعلومات حول إعداد

اتصال اإلنرتنت. لتكوين تلك وضع يف وقت الحق، اضغط عىل "انتظر إيل يف وقت

الحق"

املراقبة األبوية تسمح لك لتقييد استخدام أو تنزيل األلعاب وبعض املالمح من 

قبل األطفال، مثل عرض الصور 3D، واستخدام متصفح اإلنرتنت، واالتصاالت 

مع املستخدمó اآلخرين (صفحة 35).

يرجى تكوين الرقابة األبوية قبل أن يتم استخدام نظام من قبل األطفال.

إذا كنت }لك منتج آخر يف األرسة النظام Nintendo 3DS وأود أن استخدام

بيانات من هذا النظام عىل جهاز New Nintendo 3DS XL، يجب تنفيذ 

نظام نقل (صفحة 39) قبل أن يلعب أي برنامج. ونقل نظام نقل البيانات 

املختلفة، :ا يف ذلك حفظ البيانات املدمج يف الربنامج ومعلومات الحساب 

لربامج تم تنزيله من النظام القديم إىل النظام الجديد الخاص بك.

كنت قد أكملت اآلن تكوين النظام األسايس. اضغط عىل زر الصفحة الرئيسية (     ) لعرض القا§ة الرئيسية (صفحة 20).

مالحظة: سيتم نقل نظام الكتابة أية بيانات عىل بطاقة SD يف نظام الوجهة، لذلك سوف تكون قادرة عىل استخدام 

أي برنامج تحميل أو حفظ بياناتها التي تم حفظها عىل بطاقة SD قبل نقل النظام.

تذكر أن اآلخرين باستخدام نظم يف األرسة Nintendo 3DS سوف نرى االسم املستعار 

الخاص بك عند التعامل معهم، حتى ال تستخدم اسمك الحقيقي أو تبادل أي معلومات 

شخصية يف كنيتك.
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تشغيل / إيقاف الجهاز والتكوين األسايس
يس

ن األسا
ف الجهاز والتكوي

شغيل / إيقا
ت

وضع السكون، و إيقاف الجهاز

تكوين إعدادات النظام ألول مرة

ضوء الطاقة

رز الطاقة

ت األساسية
العمليا

يس
ن األسا

ف الجهاز والتكوي
شغيل / إيقا

ت
ت األساسية

العمليا

تحديد النظام يف وضع السكون

تحول نظام إيقاف

óإغالق النظام يف الوقت الذي يتم تشغيله ستعلق اللعبة ووضع النظام يف وضع السكون. ووضع السكون خفض استهالك الطاقة يف ح

ال تزال تستخدم ميزات مثل StreetPass وSpotPass (انظر الصفحات 2 و 3 ملزيد من املعلومات حول هذه امليزات).

اعتÔدا عىل الربنامج الذي تستخدمه، إغالق النظام قد ال تضعه يف وضع السكون. (عىل سبيل املثال، عند االستÔع إىل املوسيقى مع

.(Nintendo 3DS الصوت

لتحويل نظام إيقاف، إما اضغط عىل زر الطاقة لعرض القا§ة السلطة واالستفادة من خارج 

السلطة، أو اضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة حتى السلطة الصÔم إيقاف.

أوال تحديد اللغة. فإنك سوف تحتاج إىل تكوين إعدادات النظام األساسية. استخدام القلم عىل الشاشة السفىل، اتبع التعليÔت التي تظهر

عىل الشاشة. إذا كان سيتم طفل باستخدام النظام، يجب مساعدة من الكبار مع هذه اإلعدادات.

تأكد من انك عقد النظام يف أفضل طريقة لعرض الصور 3D عن طريق اتباع التعليÔت التي تظهر عىل الشاشة. 

.3D راجع صفحة 18 ملزيد من املعلومات حول عرض الصور

الضغط عىل األسهم                    لضبط اإلعدادات، 

ثم اضغط عىل "OK" لتأكيد واالنتقال إىل الخيار 

التايل.

ضبط التاريخ والوقت.



لوحة مفاتيح سيعرض عندما يطلب منك إدخال األحرف. هناك نوعان من لوحات املفاتيح: لوحة مفاتيح أبجدية رقمية ولوحة مفاتيح 

املعياري عرشة مفتاح.
́ات LED اعتÔدا عىل شحن البطارية املتبقية. قوة LED أضواء عندما يتم تشغيل النظام. لون وحالة من التغي
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يس
ن األسا

ف الجهاز والتكوي
شغيل / إيقا

ت
ت األساسية

العمليا

يس
ن األسا

ف الجهاز والتكوي
شغيل / إيقا

ت
ت األساسية

العمليا

حالة الكهرباء LEDاستخدام لوحة املفاتيح

التحمل البطارية

الساعة اللعب التقريبية:

لوحة املفاتيح األبجدية الرقمية

املجال الكلÔت تنبأ

تبديل طريقة اإلدخال

لوحة املفاتيح العرشة مفتاح

اضغط عىل الحرف الذي تريد تحديده.

حذف الحرف األخ´

عودة

نوع هاتف املتحركأحرف خاصة أو رموزاإلنجليزية

التبديل بó الحروف

́ة ́ة والصغ الكب
́ة ́ة والصغ التبديل بó الحروف الكب

االنتقال إىل الحرف التايل

كل الصنبور تغي´ الحرف الذي

ستستخدم من كل مفتاح

́ة  األحرف الكب

حذف الحرف األخ´

ميزة كلمة تنبأ

"تشغيل / إيقاف"

تبديل الحرف التايل بó الحروف

́ة. ́ة والصغ الكب

الشحن الكامل

أقل

الضوء األزرق
ثابت

الضوء األحمر
ثابت

الضوء األحمر
وامض

اإلخطار LED يومض باللون
األحمر أيضا

أقل جداً

مالحظة: إذا كنت قد نفد من عمر البطارية املتبقية يف حß لعب لعبة، يجب اعادة املباراة من آخر موقع املحفوظة. إذا كان الصÞم 

الطاقة أحمرا، حفظ اللعبة وشحن النظام.

إذا وضعت النظام يف وضع السكون (صفحة ١٤) يف حó أن الصÔم الطاقة هو ضوء أزرق ثابت، فإن الصÔم سطع ببطء وتلقي بظاللها.

األوقات التحمل البطارية هي تقديرات. وسوف تختلف تبعا لعوامل مثل الربمجيات التي لعبت، كمية البيانات التي تلقتها االتصاالت

́ا وúكن أيضا أن تقلل من األوقات التحمل بطارية هو مبó أدناه. الالسلكية ودرجة الحرارة املحيطة. استخدام ميزات الكام

Nintendo 3DS برامج

úكن حفظ سطوع يف أقل اإلعدادات إطالة عمر البطارية. إذا قمت 

بالنقر فوق وضع توف´ الطاقة تفعيلها، وتعديل سطوع الشاشة 

واللون تدرج تلقائيا لتتناسب مع الصور املعروضة، وسيقترص استهالك

البطارية إىل أبعد من ذلك (صفحة ٢٤).

•  إذا وضعت النظام يف وضع السبات يف حالة عدم استخدامه، úكنك تقليل استهالك الطاقة يف حó تكون قادراً عيل إرسال واستقبال 

   البيانات من StreetPass وSpotPass عرب ميزات االتصال الالسل6. إذا كان النظام مشحون بالكامل وتم وضعه يف وضع السبات، فإن

   قدرة تحمل بطارية األنظمة يف وضع السبات ستكون تقريباً ٣ أيام.

•  قوة الصÔم ببطء ييضء ويظلم حó أن النظام هو يف وضع السكون. مالحظة: اعتÔدا عىل الربنامج الذي تستخدمه، وأحيانا دفع 

    التبديل النوم ال يسبب النظام إلدخال وضع السكون. يف هذه الحاالت LED الطاقة ستبقى مضاءة بشكل مطرد (عىل سبيل املثال، 

.(Nintendo 3DS ع إىل املوسيقى مع الصوتÔعند االست    

اإلعداد سطوع الشاشة يؤثر يف الوقت التحمل البطارية.

برامج ٧Nintendo DS-٣٫٥ ساعات

أطولوقت التحمل البطارية أقرص

خافتسطوع الشاشةساطع

١٢-٧ ساعات



3D
صورة 

ط 
ضب

ض و
عر

النظام New Nintendo 3DS XL يستخدم 

املنظر مجهر (حقيقة أن عينيك اليمنى واليرسى 

́ة بعيدا، مÔ تسبب  تقع عىل بعد مسافة قص

لهم ان يروا صور مختلفة)، إلنتاج صور 3D مع 

شعور من العمق.

إذا عرض شاشة 3D من املسافة الصحيحة، فإنه 

يعرض صورة للعó اليرسى يف مثل هذه الطريقة 

التي فقط العó اليرسى úكن أن نرى ذلك، 

وصورة للعó اليمنى يف مثل هذه الطريقة التي 

عó وحقكم úكن أن يرى ذلك. املنظر مجهر ثم 

يسمح لك أن ترى 3D عمق يف الصورة.

3D الفائقة املستقر

النظام New Nintendo 3DS XL لديه 3D الفائقة املستقر، والذي سيوفر الصور املثىل حتى عندما الجسم أو الرأس يتحرك أثناء استخدام

́ا الداخلية، وتلقائيا بضبط الصورة (راجع صفحة 52 للحصول عىل معلومات النظام. فائقة املستقر 3D املسارات وجهك باستخدام الكام

حول التعرف عىل الوجه).

لتحويل 3D السوبر مستقرة أو إيقاف تشغيله، راجع صفحة 38

صورة 3D سوف تظهر كصورة 2D أو تظهر تضاعف أو قا}ة إذا كنت إمالة النظام يف زاوية حادة، أو إذا كان وجهك هو خارج نطاق 

́ا الداخلية. ملعرفة كيفية مشاهدته بشكل صحيح، انظر "شاشة 3D تحقق" يف إعدادات النظام / إعدادات أخرى (صفحة 38). الكام

́ات الداخلية أو الخارجية. فائقة املستقر 3D غ´ نشطة عند استخدام الكام

قد يكون من الصعب رؤية تأث´ 3D يف املواقع مع الضوء املبارش قوي، مثل ضوء الشمس.

يف بعض الظروف، ال úكن أن ينظر إىل صورة 3D أو من الصعب أن نرى. انظر عمليات إصالح، صفحة 50، ملزيد من املعلومات.
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3D عرض وضبط صورة
.3D 3 العليا تسمح لك لعرض الصور املجسمةD شاشة

.3D كنك ضبط عمق واضح من هذه الصور مع عمق املنزلقÌ

لعرض الصور 3D ذات جودة أفضل

لعرض الصور 3D ذات جودة أفضل

عمق أكبـر

عمق أقل

تعديل 

3D عمق

صورة لعó اليرسى

úكنك استخدام عمق املنزلق 3D لضبط عمق واضح عند عرض صور 3D. إذا كان من الصعب جدا لعرض صورة مع املنزلق 3D صعد إىل 

́ة حتى  الحد األقىص (مع عمق تعيó عميقة كÔ أنها ستميض)، حاول تحريك رشيط التمرير إىل الحد األدb ومن ثم زيادته يف خطوات صغ

تجد املستوى حيث أنه من السهل بالنسبة لك لعرض الصور 3D. اعتادوا احدة عينيك إىل صور 3D، قد تكون قادرة عىل تحقيق أفضل

جودة الصورة عن طريق تحريك املنزلق 3D إىل أقىص مستوى.

 2D موقفها للتبديل إىل العرض b3 إىل أدD نقل عمق املنزلق

(شكل مسطح).

.3D 2 املدرجة يف برنامج متوافقD 3، أو عىل املناظرD 3 ليس لها أي تأث´ عىل الربامج التي ال تتضمن بياناتD حرك عمق املنزلق

.3D ´3 ال يغ´ من شدة تأثD 3 الصور. مع هذا الربنامج، تحريك املنزلقD 2 وD óبعض الربامج تبديل ب

مالحظة: Ìكنك استخدام املراقبة األبوية أيضا لتقييد عرض الصور 3D (صفحة 35).

هام: القدرة عىل عرض صور 3D قد تختلف من شخص آلخر، وهذا يتوقف عىل الحالة املادية، املحتوى الصور، والبيئة

́ة من الناس قد ال يكون قادرا عىل رؤية الصور 3D عىل اإلطالق. إذا كنت ترى الصور  التي يتم عرضها يف نسبة صغ

مزدوجة أو لديك صعوبة يف رؤية تأث´ 3D، وتحويل تأث´ 3D قبالة مع عمق املنزلق 3D واالمتناع عن استخدامه. 

كú Ôكن تشغيل ميزة 3D خارج يف إعدادات النظام / إعدادات أخرى (صفحة 38).

تأكد من قراءة املعلومات الصحة والسالمة فيÔ يتعلق صور 3D يف بداية هذا الدليل (الصفحة 5).

3D مالحظة حول عرض الصور

بعض محتوى 3D، مثل توزيع أفالم الفيديو 3D، 3D الصور، أو بعض الربامج لعبة 3D، ال úكن تعديلها مع عمق املنزلق 3D. إذا 

كان هذا املحتوى من الصعب أو غ´ مريح لعرض، يف محاولة تتفاوت املسافة بó عينيك والشاشة، أو إيقاف تأث´ 3D خارج عن 

.OFF 3 عىل طول الطريق أسفل إىل وضعD طريق تحريك رشيط التمرير عمق

صورة 3Dصورة لعó اليمينى

ت األساسية
العمليا

3D
صورة 

ط 
ضب

ض و
عر

ت األساسية
العمليا

عرض الشاشة من مبارشة يف الجبهة.

14” (35cm)

عقد الشاشة عن ١٤ بوصة (٣٥ سم) من عينيك.٢
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دلـيـل إلـكـتـرونـي لـقـائـمـة الـرئـيـسـيـةالقاõة الرئيسية

عـرض الـدلـيـل اإللكـتـرونـي الـمـدمـج

القاõة الرئيسية عرض بعد تشغيل النظام.

لبدء برنامج، اضغط أيقونته عيل القا§ة الرئيسية. بالقا§ة الرئيسية، úكنك رؤية العديد من مؤرشات الحالة الهامة متضمنة الوقت، التاريخ، 

ومعلومات األيام الجارية. إذا تلقت أي من برمجياتك بيانات جديدة عرب SpotPass،        فسيتم عرضها بجانب أيقونة الربنامج.

StressPass أيقونة

وضع االتصال

الوقت/ التاريخ

خطوات / املسكوكات اللعب

أيقونة حالة البطارية

عايل

منخفض

غالباً نفذ (يومض)

يشحن (يومض)

اكتÔل الشحن

عرض أيقونة الربمجيات

أيقونات الربمجيات (صفحة 22)

اضغط       او        لتغي´ حجم 

األيقونات املعروضة عيل جزء 

شاشة اللمس السفيل.

يف حالة وجود بيانات جديدة أو إعالمات

جديدة ألي من تطبيقات الربمجيات، 

ستظهر أيقونة خرضاء أو زرقاء (     ) 

بجانب أيقونة الربنامج.

́ا والتقاط الصور أو قراءة رمز االستجابة إذا ضغطت               و               عندما يتم عرض القا§ة الرئيسية، úكنك إدخال وضع الكام

الرسيعة

úكنك التقاط الصور من الشاشة القا§ة الرئيسية عن طريق الضغط عىل        واتجاه بشأن التحكم الوسادة        . اضغط فوق عىل

لجانب االعىل اللتقاط صورة من الشاشة العلوية، أو األسفل اللتقاط صورة الشاشةالسفىل، أو اليمó اللتقاط صورة كل الشاشات.

́ا 3DS (صفحة ٢٢). إذا توقفت اللعبة، فقط عىل الشاشة السفلية úكن التقاط. úكنك عرض الصور التي تلتقطها مع برنامج الكام

́ات اعتÔدا عىل الربامج التي تم اختيارها. عرض يتفاعل مع األصوات التي امليكروفون تلتقط. العرض عىل الشاشة العلوية التغ

إعدادات 

القا§ة الرئيسية

 (الصفحة 24)

متصفح االنرتنتمالحظات األلعاب 

قا§ة األصدقاء

اإلعالمات

أيقونة قوة تلقي إشارة االنرتنت

للمزيد من البيانات حول استخدام القا§ة الرئيسية، 

اضغط           ثم اخرت دليل القا§ة الرئيسية ملراجعة 

الدليل اإللكرتو> املدمج.

عرض جدول املحتويات.

عرض صفحات الدليل.

أيقونات الربمجيات

التمرير والتحرك األيقونات

تحرك األيقونات الربمجياتالتمرير

إغالق دليل التعليÔت. زيادة أو إنقاص حجم خط النص

قم بالتمرير عرب جدول املحتويات وذلك 

بتمرير املرقم ألعيل وألسفل عيل الشاشة 

التي تعمل باللمس. قم بتبديل الصفحات 

وذلك بتمرير املرقم úيناً ويساراً عرب الشاشة.

عند استقبال الربامج املجانية عرب SpotPass، تتم إضافة األيقونات الربمجيات إىل القا§ة الرئيسية.

اضغط باالستمرار القلم عىل شاشة تعمل باللمس واالنزالق إىل

اليمó أو اليسار للتمرير.

اضغط باستمرار ... وانزالق

لنقل أيقونة، ملسة واالحتفاظ بها للحظة واحدة. ثم هل úكن

أن تنزلق إىل موقع جديد. حرك األيقونة إىل موقع جديد عىل 

القا§ة الرئيسية ورفع القلم من الشاشة لوضع األيقونة.

قم بالتمرير عرب جدول املحتويات وذلك 

بتمرير املرقم ألعيل وألسفل عيل الشاشة 

التي تعمل باللمس. اضغط الصفحة التي 

تريد عرضها.

أيقونة قوة تلقي إشارة االتصال املحيل

ت
استخدام الربمجيا

سية
القا§ة الرئي

ت
استخدام الربمجيا

سية
القا§ة الرئي
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بدء تطبيق الربمجياتانواع االيقونات الربمجيات

تعليق أو الخروج من الربنامج
انواع االيقونات الربمجيات

ايقونات بطاقة اللعبة

3DS بطاقة اللعبة
عند إدراج بطاقة لعبة يف فتحة بطاقة لعبة، سيتم عرض ايقون 

لعنوان اللعبة.

لبدء تطبيق برمجي، انقر فوق االيقون يف القا§ة الرئيسية، ثم انقر عىل فتح.

(بعض عناوين الربامج تتضمن كتيبات مدمجة، انظر الصفحة ٢٤ ملزيد من املعلومات.)

مراجعة معلومات الصحة والسالمة الهامة فيÔ يخص

استخدام النظام. انظر صفحة ٥ ايضاً.

 AR للعب ألعاب معززة باملحاكاة للحقيقة باستخدام بطاقات

́ات الجهاز. متضمنة و كام

التقاط صور ثالثية األبعاد وتسجيل فيديوهات 

ثالثية األبعاد. 

تشغيل ألعاب حيث يكون وجهك ووجوه أصدقاء هي شخصيات

باللعبة.

تحقق من أوقات تشغيل الربمجيات أو الخطوات التي تخطوهااالستÔع للموسيقي أو تسجيل األصوات

أثناء حمل نظامك معك.

إذا ضغطت عىل زر هوم أثناء تشغيل الربنامج، فسيتم تعليق الربنامج وسيتم 

عرض قا§ة هوم. إذا قمت بالنقر فوق "إغالق" عند يف القا§ة الرئيسية، سوف

الخروج من الربنامج.

إذا قمت بالنقر فوق "استئناف" عندما تكون يف القا§ة الرئيسية، úكنك 

استئناف تشغيل الربنامج املعلق.

حفظ اللعبة قبل الخروج من الربنامج.

أثناء تعليق الربنامج، ال تقم بإزالة الربنامج أو إيقاف تشغيل النظام.

أثناء تعليق الربنامج úكنك الوصول إىل امليزات املوجودة يف قا§ة هوم

(الصفحة ٢٥).

úكنك أيضا بدء تشغيل برامج أخرى، ولكن إذا قمت بذلك، سيتم إغالق

أي برنامج مع وقف التنفيذ.

عند الخروج من الربنامج، سيتم فقدان أي بيانات * يتم حفظها. تذكر حفظ اللعبة قبل الخروج من الربنامج.

أثناء تعليق الربنامج، ال تقم بإزالة بطاقة األلعاب أو بطاقة سد أو إيقاف تشغيل النظام. قد يؤدي ذلك إىل تلف البيانات أو فقدها

أو أي خلل آخر.

يخلق شخصيات Mii ويبدل الذات بالنسبة لك

ولعائلتك وأصدقائك.

 StreetPass عرب Mii مكان حيث تجتمع شخصيات

́ها من أنواع االتصاالت. (صفحة ٣) وغ

يعرض معلومات وفيديوهات عن الربمجيات.

سيتم عرض هذا الرمز عند إضافة برنامج جديد قابل للتنزيل) صفحة ٢٨ (إىل قا§ة هوم. اضغط عىل أيقونة لفتح الربنامج.

مالحظة: سيومض الرمز إذا كان التنزيل غ´ مكتمل. إلنهاء التنزيل úكنك وضع النظام يف وضع السكون (صفحة ١٤) يف

موقع حيث úكن االتصال باإلنرتنت.

كÔ سيتم عرض أيقونات الربامج القابلة للتنزيل وأرشطة الفيديو املوجودة بالفعل يف بطاقة ميكروس يف القا§ة الرئيسية.

ألعاب ARمعلومات الصحة والسالمة

مواجهة الغزاة Nintendo 3DS كام�ا

Nintendo 3DS سجل النشاطصوت

باستخدام نسخة مفرد من تحميل املشغالت للربمجيات املتوافقة،

úكنك لعب عدة ألعاب مع مشغيل أنظمة أخري.

تحميل املشغالت

́ها من  تهيئة إعدادات االنرتنت لنظامك. الرقابة األبوية وغ

اإلعدادات (الصفحة ٢٩).

معلومات متجر Nintendo االلكرتو> التي úكنك العثور عليها من الدليل املدمج يف نظام

New Nintendo 3DS XL ال úكن تطبيق للنظام املباع يف سنغافورة وماليزيا  واإلمارات العربية املتحدة

 Nintendo خدمات التسوق عرب متجر Nintendo 3DS واململكة العربية السعودية. ال يتم دعم

االلكرتو> رسميا يف سنغافورة وماليزيا واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية.

إعدادات النظام

متجر Nintendo االلكرتو�

ايقونات االخرى

ايقون الهدية

DS/DSi بطاقة اللعبة

ت
استخدام الربمجيا

سية
القا§ة الرئي

ت
استخدام الربمجيا

سية
القا§ة الرئي
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األيقونات مليزات القاõة الرئيسيةكتيبات إلكرتونية لتطبيقات الربمجيات

إعدادات القاõة الرئيسية

تغي� موضوع

حفظ / تحميل تخطيط

إضاءة الشاشة

ضبط اإلضاءة التلقائية

وضع توف� الطاقة

NFC/اتصاالت السلكية

دليل القاõة الرئيسية

معلومات االتصال

amiibo اعدادات

اعدادات النظام

مشاركة الصور عن طريق 

Nintendo 3DS

إذا قمت بالنقر فوق الرمز لتطبيق برمجي يتضمن دليل إلكرتو> مضمن، فسيتم عرض زر يحمل اسم

دليل يف أسفل القا§ة الرئيسية. اضغط عىل الزر لعرض الدليل اإللكرتو> للربنامج املميز.

   انظر صفحة ٢١ للحصول عىل معلومات حول كيفية عرض دليل إلكرتو>.

(          ) Miiverse  (         ) كنك استخدام مالحظة اللعبة (         ) قا§ة االصدقاء (          )  إعالم (          ) متصفح االنرتنتú

عن طريق النقر عىل الرموز يف الجزء العلوي من الشاشة السفىل

راجع الكتيبات اإللكرتونية املضمنة للحصول عىل تفاصيل إضافية حول استخدام هذه امليزات. úكنك عرض دليل ميف´ز من داخل 

Miiverse بعد إطالق هذا الربنامج.

مالحظات اللعبة

قاõة االصدقاء

اإلعالم

متصفح االنرتنت

استخدم هذه امليزات حتى أثناء تعليق الربنامج.

هذا الربنامج يتيح لك كتابة ورسم املالحظات يف أي وقت.

لعب وتواصل مع اآلخرين املسجلó كأصدقائك عرب اإلنرتنت، بغض النظر عن مدى بعيدا هم.

هذا الربنامج يسمح لك لعرض صفحات اإلنرتنت.

 .Mii هذا هو خدمة شبكة جديدة لربط الناس يف جميع أنحاء العا* من خالل الشخصيات

بعض الخدمات، مثل النرش إىل Miiverse أو التعليق عىل وظائف أخرى ال يتم تقدúها يف 

سنغافورة وماليزيا واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية.

úكنك الوصول إىل إعدادات القا§ة الرئيسية، مالحظات اللعبة (        ) قا§ة االصدقاء (        ) اعالم (        ) متصفح االنرتنت (       )

́ا، والكتيبات اإللكرتونية حتى يف حó يتم تعليق اللعبة. Miiverse (        ) ، ووضع الكام

اضغط عىل زر «هوم» لعرض قا§ة «هوم» وبدء امليزة املطلوبة.

́ا قيد االستخدام)، قد ال تتوفر قا§ة هوم أو بعض حسب حالة الربنامج (مثالً، عندما تكون ميزة االتصاالت الالسلكية أو الكام

ميزاتها. باإلضافة إىل ذلك، بعض ميزات القا§ة الرئيسية غ´ متوفرة يف بعض الربمجيات.

.Nintendo DSi و Nintendo DS كنك استخدام قا§ة هوم أثناء تشغيل الربمجياتú ال

اضغط           عيل القا§ة الرئيسية يف أي وقت لضبط اإلعدادات تعليÔت القا§ة الرئيسية

اإللكرتو> املدمج.

úكن تغي´ تصميم القا§ة الرئيسية وذلك باختيار املوضوع.

úكنك حفظ تخطيط القا§ة الرئيسية الحايل للموضوع والرموز الربمجيات، أو تحميل تخطيط املحفوظة.

 úكن إعداد إضاءة الشاشة إيل أحد خمسة مستويات.

سيتم تعديل سطوع الشاشة تلقائيا بناء عىل ضوء املحيطة بك.

عند تشغيل وضع توف´ الطاقة، سيتم ضبط سطوع الشاشة وتدرج اللون تلقائيا لتتناسب مع الصور املعروضة، وسيتم 

خفض استهالك البطارية. حينÔ يكون وضع توف´ الطاقة مطفأ، فإن عمر البطارية سيقل وستبقي الشاشة عند مستوي

االضاءة الذي أعددته. (الوضع االفرتايض هو مطفأ).

.NFC كن أو يعطل االتصال الالسل6 وميزةú

.amiibo تكوين اإلعداد املختلفة لـ

إطالق Nintendo eShop (يتطلب اتصال باإلنرتنت).

قم بالوصول وضبط إعدادات النظام املختلفة (صفحة ٢٩). (يجب إغالق الربنامج املعلق أوال)

úكنك استخدام هذه األداة ألخذ لقطات الشاشة من شاشة القا§ة الرئيسية ومن األلعاب والتطبيقات املتوافقة ألجل

خدمات املشاركة عرب املواقع االجتÔعية (يتطلب اتصال باالنرتنت).

يعرض الدليل اإللكرتو> املدمج ألجل القا§ة الرئيسية.

́كا. (لخدمة العمالء يف سنغافورة وماليزيا واإلمارات العربية املتحدة و عرض معلومات االتصال الخاصة برشكة أم

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب مساعدة البائع املعاد.) اململكة العربية السعودية، يرجى االطالع عىل الصفحة األخ

.Nintendo DS / Nintendo DSi  هذا الخيار معطل بالنسبة لربمجيات

́ا Nintendo 3DS قيد االستخدام وسيتم إعداد مستوي اإلضاءة عند املستوي• هذا الخيار معطل حينÔ تكون كام

املستخدم من قبل تطبيق الكام´. سيتم إعادة تشغيل هذا الخيار تلقاi نهاية استخدام التطبيق.

ت
استخدام الربمجيا

سية
القا§ة الرئي

ت
استخدام الربمجيا

سية
القا§ة الرئي

هذا الربنامج يسمح لك لتلقي مجموعة متنوعة من اإلخطارات من نينتندو و الربمجيات 

StreetPass و SpotPass املدمجة عرب
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تعليق أو الخروج من لعبةاستخدام بطاقات لعبة

إزالة بطاقة لعبة

بدء اللعبة

،Nintendo 3DS ،Nintendo DSi تستعمل بطاقات اللعبة من New Nintendo 3DS XL كن نظامú

.Nintendo DS و

Nintendo 3DS XL بطاقة لعبة

.Nintendo 3DS متوافقة فقط مع عائلة األنظمة من Nintendo 3DS بطاقات لعبة

إدراج بطاقة لعبة يف فتحة بطاقة لعبة.

إذا بطاقة يبدو من الصعب إدراج. إزالته وتأكيد أنه يواجه يف االتجاه الصحيح. يجب أن يواجه التسمية نحو الجزء السفيل

من النظام.

قم بإدخال أو إزالة بطاقات اللعبة فقط أثناء إيقاف تشغيل النظام أو يتم عرض القا§ة HOME (وتأكد من إنهاء األلعاب

املعلقة قبل إزالة بطاقات اللعبة).

قم بتشغيل الطاقة وعند ظهور قا§ة HOME، انقر عىل أيقونة بطاقة اللعبة

التي قمت بإدراجها، ثم انقر "فتح"

مالحظة: عناوين Nintendo DS / Nintendo DSi تحتوي عىل دقة شاشة

أقل من برنامج Nintendo 3DS و}تد لتتناسب مع شاشة 

New Nintendo 3DSXL بالنسبة إىل هذه العناوين، اضغط باستمرار عىل

START أو SELECT أثناء النقر عىل رمز القا§ة لعرضه عىل نسبة حجم

الشاشة األصلية. (اضغط باستمرار عىل START أو SELECT حتى تبدأ اللعبة)

ملزيد من التعليÞت حول كيفية تشغيل لعبة، انظر دليل للعبة كنت تلعب.

تأكد من أن التسمية تواجه

الجزء السفيل من النظام.

الربمجيات Nintendo 3DS فقط التي تم تصميمها لدعم ميزة يف ثال! ابعاد úكن عرض الصور يف ثال! ابعاد. ال يدعم برنامج

Nintendo DS و Nintendo DSi عرض الصور ثال! األبعاد.

ال úكنك الوصول إىل قا§ة HOME أثناء تشغيل برنامج Nintendo DS / Nintendo DSi. وباملثل، ال úكنك استخدام ميزات 

.StreetPass أو SpotPass

Nintendo DS / Nintendo DSi بطاقة لعبة

اضغط عىل HOME لتعليق اللعبة وعرض قا§ة HOME. حفظ اللعبة، ثم انقر 

"إغالق" يف القا§ة الرئيسية للخروج من اللعبة.

قم بإدخال بطاقات اللعبة أو إزالتها فقط أثناء إيقاف تشغيل النظام أو أثناء عرض قا§ة HOME. (إذا تم تعليق الربنامج، قم

بإنهاءه أوال قبل إزالة بطاقة اللعبة)

دفع لعبة بطاقة يف، ثم إزالته بعد أن يخرج من فتحة بطاقة لعبة.

بعض بطاقات اللعبة قد تتضمن بيانات تحديث النظام وسوف تتطلب إجراء تحديث النظام

للعب اللعبة. يف حالة حدوث ذلك، سيتم عرض دليل التحديث عند بدء تشغيل الربنامج.

اتبع التعليÔت التي تظهر عىل الشاشة لتحديث النظام الخاص بك. انظر الصفحة ٤٥ للحصول

عىل مزيد من املعلومات حول تحديثات النظام.

تحديثات النظام املدرجة عىل بطاقات اللعبة

اضغط "استئناف" الستئناف اللعبة املعلقة.

عند الخروج من ألعاب Nintendo DS أو Nintendo DSi، احفظ اللعبة أوال، ثم

اضغط عىل HOME وانقر "موافق"

مالحظة: إذا ضغطت عىل زر POWER، سيخرج النظام من اللعبة ويعرض قا§ة الطاقة

(صفحة ١٤).

هــام: إذا خرجت من اللعبة بدون حفظ، فسيتم فقد أية بيانات * يتم حفظها.

ت
استخدام الربمجيا

ت اللعبة
استخدام بطاقا

ت
استخدام الربمجيا

ت اللعبة
استخدام بطاقا



٢٩

 

 

•

• 
• 

 

• 
• 

• 

 

   

١

٢

٢٨

SpotPass

اإلعدادات األخرى

 

إعدادات النظاماستخدام برامج تحميلها
.SpotPass لعب الربمجيات املجانية موزعة عرب ،New Nintendo 3DS XL كنك تهيئة العديد من اإلعدادات لنظامú ،من اعدادات النظام

مثل اعدادات االنرتنت و الرقابة األبوية.

ابدأ إعدادات النظام من القا§ة الرئيسية.

«Manual» للحصول معلومات أك0 تفصيال، انقر

عيل القا§ة الرئيسية.

úكنك إنشاء هوية شبكة Nintendo جديد، ربط او حذف هوية شبكة Nintendo الذي قمت بإنشائه بالفعل أو تغي´

إعدادات الهوية (هوية شبكة Nintendo غ´ متوفر يف سنغافورة وماليزيا واإلمارات العربية املتحدة 

و اململكة العربية السعودية).

تهيئة إعدادات توصيالت االنرتنت (صفحة ٣٠)

انقر هذا الخيار لتغي´ إعدادات SpotPass لتلقي الربنامج تلقائيا 

أو إرسال معلومات النظام.

إذا كنت تستخدم برنامج Nintendo DS الذي يدعم اللعب عرب اإلنرتنت، استخدم

هذه اإلعدادات.

 ،Ninendo 3DS انقر هذا الخيار للموافقة عىل أو مراجعة اتفاقية مستخدم خدمات

.New Nintendo 3DSXL لنظام MAC أو لتأكيد عنوان

يقيد قدرة املستخدم عيل تحميل األلعاب واستخدام ميزات معينة، مثل عرض الصور ثالثية األبعاد، استخدم متصفح االنرتنت،

والتواصل مع املستخدمó أخرى (صفحة ٣٥)

úكنك فحص أو مسح أو نقل الربامج التي تم تنزيلها أو إدارة تنشيط برنامج StreetPass أو إدارة إعدادات املستخدم

املحظور (صفحة ٣٧).

́ها من وظائف النظم(صفحة ٣٨). تهيئة معلومات االستخدام خاصتك، معايرة مكونات النظام، وأداء غ

إعداد هوية شبكة

Nintendo

إعدادات االنرتنت

الرقابة األبوية

ادارة البيانات

إعدادات التوصيل

معلومات أخرى

توصيالت

Ninendo DS

يتم حفظ الربامج التي تم تنزيلها عىل بطاقات اس دي. رموز الربامج تحميلية حفظها يف القا§ة الرئيسية.

úكن توزيع الربمجيات املجانية عرب SpotPass (صفحة ٢).

ألن الربنامج úكن توزيعها عرب SpotPass، تأكد لديك دا§ا بطاقة اس دي يف فتحة بطاقة اس دي.

úكن استخدام الربامج تنزيلية عىل النظام الذي تم تنزيله فيه و هذا الربامج غ´ قابلة للتحويل. ال úكنك استخدام الربنامج

عىل نظام آخر عن طريق إدخال بطاقة اس دي يف نظام آخر.

اضغط عىل أيقونة يف القا§ة الرئيسية.

تشغيل الربنامج عادة كÔ تفعل لربنامج بطاقة لعبة.

«Manual» لعرض دليل مدمج، انتقل إىل القا§ة الرئيسية وانقر

املعلومات التقييم ESRB للعبة هو متاح يف دليل املدمجة.

إنهاء الربنامج الذي تم تنزيله يعمل بنفس طريقة إنهاء برنامج بطاقة اللعبة (صفحة ٢٣).

أين úكنني العثور عىل الربامج القابلة للتنزيل؟

تنزيل الربامج وحفظها

بدء تشغيل الربنامج الذي تم تنزيله

ت
استخدام الربمجيا

ت التنزيلية
استخدام الربمجيا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت النظام
اعدادا
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تكوين إعدادات اإلنرتنتإعدادات اإلنرتنت

متطلبات االتصال باإلنرتنت

عند االتصال باإلنرتنت وقبول اتفاقية مستخدم خدمات ú ،Nintendo 3DSكنك استخدام ميزات 

مثل Nintendo eShop و SpotPass ومتصفح اإلنرتنت واللعب الالسل6 عرب اإلنرتنت.

لتوصيل نظام New Nintendo 3DS XL باإلنرتنت، ستحتاج إىل اتصال باإلنرتنت يدعم االتصاالت الالسلكية. إذا * تكن قد قمت بالفعل

بإعداد شبكة السلكية، فقد تحتاج أيضا إىل جهاز كمبيوتر لتكوين نقطة وصول السلكية، مثل جهاز التوجيه الالسل6 (يباع بشكل منفصل)

بعد تكوين األجهزة الالزمة لالتصال باإلنرتنت، انقر إعدادات اإلنرتنت يف قا§ة إعداد النظام.

انقر إعدادات اإلتصال.

انقر إتصال الجديدة.

انقر إعداد يدوي.

إذا كنت تستخدم برنامج Nintendo DS الذي يدعم اللعب عرب اإلنرتنت، استخدم هذه اإلعدادات.

مالحظة: إذا قمت بالفعل بإنشاء إعدادات اتصال غ´ قادر عىل االتصال باإلنرتنت، احذف

هذه اإلعدادات أوال قبل تهيئة إعدادات جديدة.

مالحظة: اطلع عىل املعلومات يف أسفل هذه الصفحة للحصول عىل معلومات حول

خيار الربنامج التعليمي.

طريقة إعداد أرسع: إذا كنت تعرف اسم نقطة الوصول الخاصة بك، 

انقر «Search for Access Point» (صفحة ٣٢)

إذا كنت تعرف أن نقطة الوصول تدعم طريقة إعداد Wi-Fi املحمي للتكوين، انقر         (صفحة ٣٣)

إذا كنت تعرف أن نقطة الوصول الخاصة بك متوافقة مع معيار AOSS امللكية (وجدت عىل معظم

أجهزة التوجيه التي تباع تحت العالمة التجارية BukaloTM). انقر         (صفحة ٣٤).

يف الخطوة ٣ أعاله، انقر عيل Tutorial للمساعدة يف تحديد أفضل طريقة لإلعداد. اتبع االتجاهات التي تظهر عىل الشاشة لتحديد أفضل طريقة اتصال

باإلنرتنت. مالحظة: إذا كنت بحاجة إىل إرشادات إضافية أثناء اإلعداد، فانقر عىل رمز املساعد أسفل الشاشة.

تكوين مع اإلعداد اليدوي. ملزيد من املعلومات راجع النسخة اإللكرتونية من دليل التعليÔت الخاصة بإعدادات النظام. یمکنك الوصول إلی ھذا عن طریق

النقر علی Manual عند تحدید إعداد النظام علی القا§ة الرئیسیة.

انقر عىل طريقة اإلعداد التي تتطابق مع بيئتك:

اخرت الربنامج التعليمي لإلعداد املوجه

انتـرنت

بيئة اإلنتـرنت فـي الـمنزل
(قد تشمل جهاز كمبيوتر)

خط انرتنت

نقطة وصول السلكية مثل جهاز التوجيه الالسل6

هناك العديد من الطرق املختلفة إلنشاء اتصال بó النظام الخاص بك واتصالك باإلنرتنت. إذا كان لديك

اتصال إنرتنت السل6 متاح بالفعل، فاتبع الخطوات الواردة يف هذه الصفحة لالتصال باإلنرتنت.

New Nintendo 3DS XL متوافق مع ٨٠٢٫١١g و ٨٠٢٫١١b. يجب استخدام موجه السل6 متوافق مع هذه

املعاي´ الالسلكية.

للحصول علی معلومات حول العثور علی جھاز التوجیھ، أو عند الوصول إلی إعداد األمان وتحدیدھ علی جھاز التوجیھ

لدیك، راجع الصفحة األخیرة من ھذا الدلیل للعثور علی مکتب املساعدة الخاص بإعادة البائع.

اإلعداد سهل إذا كان املوجه الخاص بك يدعم Wi-Fi Protected SetpTM أو AOSS. تحقق من الوثائق املرفقة مع 

املوجه ملعرفة ما إذا كان يشتمل هذه امليزات.

مودم الكابل، 

مودم DSL، أو

جهاز آخر
اتصاالت السلكية

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت
ت اإلنرتن

اعدادا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت
ت اإلنرتن

اعدادا
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Push-Button Connection

PIN Connection
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إعداد باستخدام اإلعداد واي فاي املحميةاإلعداد باستخدام البحث عن نقطة الوصول

WPA2-PSK (TKIP) مالحظة: لن تتمكن من البحث عن وتكوين نقاط الوصول التي تستخدم أمان

إذا كنت تعرف اسم الشبكة الالسلكية (املعروف أيضا باسم نقطة وصول)، وال تستخدم Wi-Fi اإلعداد املحمية أو AOSS لتكوين النظامك، 

اتبع الخطوات التالية:

اإلعداد سهل إذا كنت تستخدم جهاز توجيه السل6 يتضمن ميزة إعداد واي-فاي املحمي. اقرأ دليل التعليÔت لجهاز التوجيه للحصول عىل

معلومات إضافية حول استخدام هذه امليزة.

مالحظة: لن تتمكن من تهيئة نقطة وصول باستخدام اإلعداد واي-فاي  املحمية إذا تم ضبط نوع األمان عىل WEP. راجع الجدول يف

صفحة ٣٢ للحصول عىل مزيد من املعلومات حول طرق تشف´ األمان.
إذا كنت تستخدم الربنامج اإلعداد التعليمي املوجهة واخرت "No/I don`t know". انتقل إىل الخطوة ٢.

إذا كنت تستخدم الربنامج اإلعداد التعليمي املوجهة انتقل إىل الخطوة ٢.

انقر
انقر

انقر عىل طريقة االتصال التي تتطابق مع املوجه.

عىل جهاز التوجيه املتوافق مع إعداد واي-فاي املحمي، سيكون لديك أحد الخيارات التالية:

مالحظة: قد يستغرق ما يصل إىل دقيقتó الكتÔل االتصال.

او

اضغط باستمرار عىل زر اإلعداد واي-فاي املحمي عىل نقطة الوصول 

حتى الضوء املقابل يومض.

استخدم الرقم املعروض عىل شاشة New Nintnedo 3DS لتكوين املوجه، 

«Next» ثم انقر

مالحظة: قد يفشل اختبار االتصال إذا حاولت االتصال مبارشة بعد االنتهاء اإلعداد، انتظر ملدة دقيقة أو دقيقتó قبل تجربة

اختبار االتصال.

عند ظهور شاشة إعدادات كاملة عىل النظامك، انقر «OK» لتشغيل اختبار اتصال. إذا نجح اختبار

االتصال، اإلعداد اكتمل.

رز إعداد واي-فاي املحمي

لبدء التكوين

انقر عىل اسم الشبكة الالسلكية لتحديدها.

أدخل كلمة مرور أو رمز أو مفتاح إذا لزم األمر.

انقر «OK» لحفظ اإلعدادات.

انقر «OK» لتشغيل اختبار اتصال.

حول إعدادات األمان

سيتم عرض شاشة إذا كان لديك نقطة الوصول إعداد األمان تكوينها. يجب إدخال كلمة مرور

األمان لنقطة الوصول للنظامك لتكون قادرة عىل االتصال به. قد يسمى هذا مفتاح التشف´ 

أو كلمة مرور الشبكة ايضا عىل إعداد الشبكة الالسلكية.

للحصول عىل معلومات حول الوصول إىل إعدادات األمان وتحديدها عىل املوجه، راجع دليل املستخدم لجهاز التوجيه.

́ة من هذا الدليل مالحظة: يف حالة فشل اختبار االتصال وعرض رمز خطأ، اتبع اإلرشادات املعروضة يف رسالة الخطأ، أو راجع الصفحة األخ

للعثور عىل مكتب املساعدة الخاص بإعادة البائع.

يرسد الجدول التايل أنواعا مختلفة من أساليب التشف´ لنقاط الوصول ومستوى األمان الذي قد توفره.

طرق تشف´ األمان

وزيادة األمنانخفض األمنمستوى األمن

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت
ت اإلنرتن

اعدادا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت
ت اإلنرتن

اعدادا
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AOSSTM إعداد باستخدام
الرقابة االبوية

هام: يف حالة أن الطفل سيكون املستخدم االسايس. يجب عىل الوالد أو الويص تكوين اإلعدادات.

úكن للرقابة األبوية الحد من تحميل واستخدام محتويات معينة عيل نظام Nintendo 3DS XL الجديد، وúكنها أيضاً الحد من استخدام

ميزات محددة مثل عرض صور ثالثية األبعاد، استخدام متصفح االنرتنت، واالتصال :ستخدمó آخرين.

ملحوظة: حينÔ تكون الرقابة األبوية مفعلة، فإن بعض إعدادات النظام، مثل إعدادات محددة لهوية شبكة Nintendo، إعدادات االنرتنت،

́ات الخارجية، نقل النظام، إدارة بيانات بطاقة microSD عن طريق الحاسوب، وتهيئة ذاكرة النظام، ال úكن إعدادات املنطقة، الكام

الوصول إليه. ستكون بحاجة للدخول إيل PIN للوصول إيل هذه امليزات.

úكنك تقييد استخدام برمجيات Nintendo 3DS، متضمنا برمجيات Nintendo 3DS املحملة وذلك 

من خالل تطبيق تشغيل التحميل و Nintendo و برمجيات Nintendo DSi بناء عيل التقييÔت 

.(ESRB) املحددة من قبل مجلس تقييم الربامج الرتفيهية

.DS Download Play أو الربمجيات املحملة عن طريق Nintendo DS كن تقييد استخدام برمجياتú ال

úكنك تقييد استخدام متصفح االنرتنت.

مالحظة: خدمات التسوق Nintendo 3DS غ´ متوفرة يف سنغافورة وماليزيا واإلمارات العربية املتحدة

واململكة العربية السعودية

úكن تقييد عرض الصور ثالثية األبعاد. هذا سيجعل عرض الصور يتم يف شكل ثناi األبعاد. يويص

بتقييد عرض الصور ثالثية األبعاد للمستخدمó يبلغون من العمر ٦ سنوات أو أقل.

.Miiverse كن تقييد النرش أو تقييد العرض والنرش يفú

́ها من البيانات úكنك تقييد إرسال واستقبال الصور، الصوتيات، الفيدوهات، الرسائل النصية الطويلة وغ

والتي قد تتضمن معلومات شخصية.

.Nintendo DS أو برنامج (أعاله Miiserve انظر) Miiverse ملحوظة: هذا القيد ال يعمل مع

úكن تقييد تبادل املعلومات بó املستخدمó الغ´ موجودين يف قا§ة أصدقائك والقدرة عيل املشاركة يف

الربمجيات التي úكن تشغيلها عرب االنرتنت.

.Nintendo DS أو برنامج (أعاله Miiserve انظر) Miiverse ملحوظة: هذا القيد ال يعمل مع

.StreetPass آخرين عرب óكنك تقييد االتصاالت مع مستخدمú

.Nintendo DSi أو برمجيات Nintendo DS ملحوظة: هذا القيد ال يعمل مع

úكنك تقييد تسجيل األصدقاء.

úكنك تقييد استخدام DS تحميل وتشغيل.

úكنك تقييد عرض الفيديوهات املوزعة وتريلر األفالم املناسبة عيل تلك املناسبة لجميع األعÔر.

كú Ôكن تقييد استخدام بعض الربامج لتشغيل الفيديو املوزع.

اإلعداد سهل إذا كنت تستخدم جهاز توجيه السل6 يتضمن ميزة AOSSTM. تم العثور عىل هذا العديد من أجهزة التوجيه التي تباع تحت

.AOSS ت لجهاز التوجيه للحصول عىل معلومات إضافية حول استخدامÔاقرأ دليل التعلي .BukaloTMاسم العالمة التجارية

AOSS قد تتغ´ أحيانا إعدادات نقطة الوصول. أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى املتصلة دون استخدام AOSS مالحظة: إذا كنت تستخدم

 ،"Search for an Access Point" تفقد أحيانا القدرة عىل االتصال باإلنرتنت وقد تحتاج إىل إعادة تكوين. (إذا قمت بتهيئة اإلعداد باستخدام

فلن تتغ´ إعدادات نقطة الوصول.)

إذا كنت تستخدم الربنامج اإلعداد التعليمي املوجهة انتقل إىل الخطوة ٢.

AOSS انقر           لبدء تكوين

.AOSS اضغط عىل زر ،AOSS عىل جهاز التوجيه املتوافق مع

.óاملقابل يومض مرت LED اضغط باستمرار عىل زر أوس حتى مصباح

يف حالة فشل االتصال بشكل متكرر، انتظر ملدة خمس دقائق ثم أعد املحاولة.

مالحظة: قد يفشل اختبار االتصال إذا حاولت االتصال مبارشة بعد االنتهاء اإلعداد، انتظر ملدة دقيقة أو دقيقتó قبل تجربة

اختبار االتصال.

عند ظهور شاشة إعدادات كاملة عىل النظامك، انقر «OK» لتشغيل اختبار اتصال. إذا نجح اختبار

االتصال، اإلعداد اكتمل.

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت
ت اإلنرتن

اعدادا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

الرقابة االبوية

املحتويات أو امليزات التي Ìكن تقييدها

تقييم الربمجيات

متصفح االنرتنت

عرض صور ثالثية األبعاد

مشاركة الصور/ الصوتيات/

الفيديوهات/ الرسائل 

النصية الطويلة

التفاعيل عرب االنرتنت

تسجيل صديق

DS تحميل وتشغيل

عرض الفيديوهات املوزعة

خدمات التسوق من

Nintendo 3DS
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ادارة البيانات

ادارة البيانات

Nintendo 3DS

ادارة البيانات

DSiWare

MicroSD ادارة بطاقة

StreetPass ادارة

إعادة تعيß إعدادات

املستخدم املحظور

تكوين الرقابة االبوية

مالحظة: نظام ú New Nintendo 3DS XLكن أن يكون تكوين الرقابة األبوية واحد فقط. فمن املستحسن أنه إذا كنت ترغب يف تقييد

استخدام املحتوى لعدة مستخدمó، تكوين النظام مع إعدادات ملطابقة القيود ألصغر املستخدم وتبادل PIN فقط مع تلك املسموح 

لهم لعرض املحتوى املقيد.

.MicroSD كنك التحقق من بيانات الربنامج وإعدادات الربامج املحفوظة يف ذاكرة النظام أو عىل بطاقةú

،StreetPass كنك التحقق من، أو مسح، أو نقل الربامج التي تم تنزيلها، أو إدارة تفعيل برنامجú

أو إدارة إعدادات املستخدم املحظور. للقيام بذلك، انقر "إدارة البيانات" يف إعدادات النظام 

ثم انقر عىل العنرص الذي تريد إدارته.

إدارة الربامج

إدارة البيانات

اإلضافية

إدارة املحتوى

القابل للتنزيل

إدارة حفظ 

البيانات النسخة  

االحتياطية

تحقق أو محو الربمجيات التحميلية من ú .Nintendo 3DSكن إجراء

نسخة احتياطية من حفظ البيانات عند مسح الربامج.

تحقق أو مسح بيانات إضافية لربنامج Nintendo 3DS، :ا يف ذلك

.SpotPass البيانات التي تم تلقيها عرب

يتم تخزين املحتوى القابل للتنزيل هنا بعد تنزيله بواسطة الربنامج 

الذي يدعمه. تحقق من قا§ة املحتوى القابل للتنزيل واخرت عنارص

فردية لحذفها.

إنشاء أو حذف النسخ االحتياطي للبيانات حفظ لربمجيات التحميلية

من Nintendo 3DS أو استعادة حفظ البيانات من نسخة احتياطية.

هذه امليزة غ´ متوفرة حاليا.

قراءة البيانات عىل بطاقة MicroSD إدراجها يف النظامك باستخدام جهاز كمبيوتر. 

(يجب توصيل كل من الكمبيوتر ونظام New Nintendo 3DS بنقطة الوصول نفسها.)

úكنك التحقق من قا§ة الربامج التي تم تنشيط ميزة ú .StreetPassكنك أيضا إيقاف

StreetPass لكل تطبيق.

محو إعدادات املستخدم املحظور. (لن يتم تقييد جميع البيانات التي قيدتها بنفسك

من تلقيها.)

إذا قمت بحذف برامج أو محتوى آخر تم تنزيله من Nintendo eShop، فيمكنك إعادة تنزيله مجانا مرة أخرى إال إذا * يعد متاحا ألن التوزيع قد انتهى.

من إعدادات النظام، انقر الرقابة االبوية لبدء إجراء اإلعداد ثم اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة. معلومات واتجاهات

ميزة الرقابة األبوية سيتم عرض عىل الشاشات. قراءة بعناية التعليÔت واتباعها.

أدخل رقم التعريف الشخيص مرة أخرى لتأكيد اختيارك.

يجب أن تكون إجابتك أربعة أحرف أو أكö. استخدم لوحة املفاتيح إلدخال األحرف 

واتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة. إذا كنت قد نسيت رقم التعريف الشخيص، 

úكنك اإلجابة عىل السؤال الرسي السرتداده.

úكنك أيضا اختيار "إنشاء السؤال الرسي الخاص بك" إذا كنت ترغب يف إنشاء الخاصة

بك. (يجب أن يتكون كل من سؤالك وإجابتك من أربعة أحرف أو أك0).

من خالل تسجيل عنوان الربيد اإللكرتو>، سوف تكون قادرة عىل الحصول عىل مفتاح

رئييس إلعادة تعيPIN ó أو اإلجابة عىل السؤال الرسي الخاص بك.

انقر ”تعيß القيود“ وحدد فئة لتعيó واتباع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة.

“Done” عند االنتهاء من التحديدات، انقر

من أدوات الرقابة األبوية، انقر عىل "تغي�" واتبع 

اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة.

إذا نسيت رقم التعريف الشخيص أو أجبت عىل السؤال

الرسي، انظر الصفحة 56 للحصول عىل مزيد من املعلومات.

مالحظة: ضع يف اعتبارك من لديه حق الوصول إىل عنوان الربيد اإللكرتو� هذا إذا 

كنت بحاجة إىل حÞية هذه املعلومات من األطفال.

مالحظة: ستحتاج إىل إدخال رقم التعريف الشخيص هذا يف كل مرة ترغب يف تعليق

أو تغي� إعدادات الرقابة األبوية.

أدخل رقم تعريف شخيص مكون من أربعة أرقام.

حدد سؤاال رسيا وأدخل إجابة.

تسجيل عنوان الربيد اإللكرتو>.

تغي´ أو إزالة القيود

ن الـنـظـام
تـكـويـ

الرقابة االبوية

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت
إدارة البيانا
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إعدادات أخرى
نقل النظام

اضغط إعدادات أخري يف إعدادات النظام وذلك لتغي´ معلومات املستخدم خاصتك، معايرة

مكونات النظام املنوعة، أو أداء وظائف نظام أخري مثل نقل النظام، تحديث النظام، وهيئة ذاكرة النظام.

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

امللف الشخيص

التاريخ والوقت

شاشة اللمس

الصوت

اختبار امليكروفون

3D تحقق شاشة

3D املستقرة اعيل

الكام�ات الخارجية

لوحة الدائرة

نقل النظام

اللغة

تحديث النظام

تنسيق ذاكرة النظام

أدخل اسم املستخدم الخاص بك (لحÔية خصوصيتك، ال تستخدم اسمك الحقيقي)، يوم ميالد، إعدادات املنطقة، 

و ملف الشخصية Nintendo DS. امللف الشخصية Nintendo DS يحدد تعريف رسالتك ولونك التي يتم 

استخدامها من بعض برامج Nintendo DS / Nintendo DSi. (األحرف أو الرموز غ´ املدعومة من

برنامج Nintendo DS / Nintendo DSi بـ "؟").

باستخدام نقل النظام، úكن نقل البيانات إيل نظام New Nintendo 3DS XL وذلك من أي نظام يف عائلة

Nintendo 3DS، أو من Nintendo DSi أو نظام ú .Nintendo DSi XLكنك فقط نقل البيانات من

New Nintendo 3DS XL إيل نظام New Nintendo 3DS XL آخر.

هام: للتأكد من عدم إيقاف تشغيل أي من النظامó أثناء نقل النظام، نويص إما بإجراء النقل أثناء شحن األنظمة

أو التأكد من شحن البطاريات :ا فيه الكفاية قبل البدء. إذا كان عمر البطارية املتبقي منخفضا، فلن تتمكن من

إجراء نقل النظام. ملزيد من املعلومات واستكشاف األخطاء وإصالحها لنقل النظام، راجع الصفحة األخ�ة من 

هذا الدليل للعثور عىل مكتب املساعدة الخاص بإعادة البائع.

نظام نقل يستخدم كل من اتصال باإلنرتنت واالتصاالت الالسلكية املحلية بó النظامó (صفحة 30).

تأكد من وضع كال النظامó يف موقع يوفر بيئة جيدة لالتصاالت الالسلكية.

كال النظامó يجب }كن االتصاالت الالسلكية قبل إجراء النقل.

أثناء النقل، ال úكن وضع النظام يف وضع السكون عن طريق إغالق النظام. ال إيقاف تشغيل الطاقة أثناء النقل.

لتعيó التاريخ والوقت.

معايرة شاشة اللمس إذا كان ال يبدو أن تعمل بشكل صحيح.

تغي´ إعدادات الصوت.

تأكد من أن امليكروفون يعمل بشكل صحيح.

التحدث إىل امليكروفون أو رضبة الهواء يف ذلك. امليكروفون طبيعي إذا صورة امليكروفون يف شاشة اللمس تتغ´ لونها

تحقق من عرض الشاشة 3D والقواعد االرشادية لـ 3D املستقرة اعىل.

.3D 3، أو معايرة املستقرة اعيلD تشغيل أو إيقاف ميزات املستقرة اعيل

́ات الخارجية معايرة الكام

معايرة لوحة الدائرة إذا * أنها تعمل بشكل صحيح.

.Nintendo DSi او من نظام ،Nintendo 3DS نظامات يف عائلة óنقل البيانات ب

حدد لغة النظام يعرض النص فيها.

اتصال باإلنرتنت وتحقق من وجود تحديثات للنظام أو الربنامج املدمجة (صفحة ٤٥).

مسح كل الربامج االضافية، وحفظ البيانات، والصور، وإعدادات النظام (صفحة ٤٥).
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ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

.Ninendo 3DS نـقـل بـيـن نـظـامـيـن فـي عـائـلـة
.SD معلومات هامة حول نقل البيانات عيل بطاقات

عند استخدام "نقل النظام" بó نظامó يف عائلة Nintendo 3DS، يتم نقل بيانات مختلفة :ا يف ذلك حفظ البيانات الخاصة بك 

للتطبيقات املضمنة وسجل النشاط الحساب من التطبيقات التي تم تنزيلها.

البيانات يتم نقل يف آن واحد. ال úكنك اختيار البيانات والربامج لنقل.

البيانات Ìكن لنقل

ال úكنك إجراء نقل النظام من نظام New Nintendo 3DS XL إىل نظام Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL. و:جرد نقل البيانات،

ال úكن نقلها إىل النظام األصيل.

يتم نقل إعدادات اإلنرتنت ومعرف اتصال واي-فاي لنينتندو الذي تستخدمه 

.Nintendo DS برامج

الطريقة املستخدمة لنقل البيانات بó بطاقات SD يعتمد عيل النظام املتضمن يف إجراءات نقل النظام.

عند النقل من نظام New Nintendo 3DS XL إيل نظام New Nintendo 3DS XL آخر.

New Nintendo 3DS XL إيل نظام Nintendo 3DS XL نظام /Nintendo 3DS عند النقل من نظام

 .New Nintendo 3DS XL لنظام microDS من نظام املصدر إيل منفذ بطاقة SD كنك إدخال بطاقةú ال

انظر الخيارات الثالث أدناه للطرق األخري لنقل البيانات.

املصدر الهدف

املصدر الهدف

úكن استخدام البيانات من بطاقة  microSD للنظام املصدر فقط عيل النظام املستهدف. بعد نقل النظام، قم بإدخال بطاقة microSD من نظام

املصدر داخل النظام املستهدف وذلك قبل االستخدام. إذا استخدمت نظام مستهدف قبل مبادلة بطاقة microSD، قد ال تكون قادراً عيل استخدام

حفظ البيانات من قبل برمجيات محددة.

نقل النظام

نقل النظام

Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL إيل بطاقة microSD يف نظام  SD هذا الخيار ينقل البيانات عيل بطاقة

.New Nintendo 3DS XL

جميع

البيانات

كمية الوقت الالزمة للنقل تتوقف عيل كمية البيانات التي يجب نقلها.

لن تكون قادراً عيل نقل البيانات إذا كانت بطاقة microSD بالنظام املستهدف ال تحظي باملساحة الخالية الكافة. إذا

كان الحال كذلك، قم بإنهاء عملية النقل، ومن ثم قم بحذف أية صور، فيديوهات، صوتيات وبرمجيات غ´ هامة وذلك

من بطاقة micro SD. إذا بقت مشكلة عدم وجود مساحة كافية، قم بوضع بطاقة microSD يف النظام املستهدف من

́ة، أو اختيار خيار نقل بطاقة microSD منخفضة القدرة. قبل أحدهم ذو قدرة كب

الخيار 1 – نقل البيانات السليكا

قـم بـإدخـال بطاقة microSD من نظام الـمصدر داخل النظـام الـمستهـدف.

́ا يتم نقل البيانات املحفوظة للربامج املدمجة، مثل قا§ة األصدقاء، صور الكام

.Mii من صانع Mii التسجيالت الصوتية، والبيانات ،Nintendo 3DS

 .óسيتم نشاط الحساب دمج من كال النظام .Nintendo eShop يتم نقل نشاط حساب

مالحظة: ال úكن نقل بعض معلومات نشاط الحساب، ولكن úكن التحقق منها عىل 

الشاشة قبل تنفيذ نقل النظام.

يتم نقل حقوق استخدام البيانات املحفوظة عىل بطاقة SD (يشمل املحتوى القابل للتنزيل،

́ها من البيانات).  والربمجيات القابلة للتنزيل وما يرتبط بها من حفظ البيانات، وغ

.SD انظر الصفحة 41 للحصول عىل إرشادات حول ترحيل البيانات عىل بطاقة

نظام يف عائلة

Nintendo 3DS

نقل النظام نقل النظام

إعدادات الربنامج

Nintendo DS

البيانات املحفوظة 

للربامج املدمجة

نشاط الحساب

Nintendo eShop

حقوق استخدام البيانات 

SD املحفوظة عىل بطاقة
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ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

حدد هذا الخيار عندما تكون بطاقة microSD يف النظام املستهدف ال تحوي مساحة كافية. سيتم نقل البيانات بخالف 

برنامج Nintendo 3DS عيل بطاقة SD إيل بطاقة microSD عيل النظام املستهدف. بعد نقل النظام، ستكون قادراً عيل

إعادة تحميل الربمجيات الالزمة من متجر Nintendo اإللكرتو> مجاناً.

بعد النقل، يتم حذف كافة البيانات املوجودة عىل نظام املصدر.

يتم مسح البيانات املحفوظة يف ذاكرة النظام للنظام املستهدف (مثل حفظ البيانات للربامج املضمنة) قبل كتابة البيانات من

نظام املصدر. إذا كان لديك أي صورة أو بيانات صوتية محفوظة يف ذاكرة النظام للنظام املستهدف، قم بنسخها إىل بطاقة

MicroSD قبل تشغيل "نقل النظام".

لن تكون قادرا عىل استخدام الربنامج القابل للتنزيل وحفظ البيانات املخزنة يف بطاقة ميكروس التي تم استخدامها يف النظام

(.Nintendo eShop كنك إعادة تحميل عناوين الربامج منú) .املستهدف

إذا قمت بإجراء نقل النظام بó األنظمة التي لها نفس الربنامج القابل للتنزيل، يتم محو نشاط الحساب لنفس الربنامج عىل

النظام املستهدف، ولن تكون بيانات الحفظ قابلة لالستخدام مرة أخرى. سوف الربنامج وحفظ البيانات من نظام املصدر تصبح

للعب عىل النظام املستهدف.

يتم مسح البيانات املوجودة يف ذاكرة النظام

نظام املصدر نظام الهدف

يتم استبدال البيانات املوجودة يف ذاكرة النظام

االحتياطات املتعلقة بنقل النظام

الربنامج القابل للتنزيل

إذا كنت قد استخدمت الخيار 2 –  نقل البيانات السلكيات إيل بطاقة microSD أصغر لنقل البيانات

:New Nintendo 3DS XL إىل Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL من

حفظ البيانات، ويتم ذلك حينÔ يكون الربنامج مفتوحا للمرة األويل بعد التحميل.

البيانات املوجودة عيل بطاقة SD ال تنقل إيل بطاقة microSD للنظام املستهدف خالل إجراء النقل. بعد اكتÔل عملية

النقل، استخدام الحاسوب لنسخ جميع البيانات من بطاقة SD إيل بطاقة microSD. بعد نسخ البيانات، أدخل بطاقة

microSD إيل النظام املستهدف الستخدام البيانات بها.

هام:

إذا كنت بالفعل تستخدم بطاقة microSD يف محول بطاقات SD عيل النظام املصدر، فلست بحاجة لنسخ البيانات

باستخدام حاسوب. بعد اكتÔل نقل البيانات، قم فقط بإدخال بطاقة microSD إيل النظام املستهدف الستخدام

البيانات بها.

úكنك التحقق من نقل البيانات املنقولة من شاشة إدارة البيانات. úكنك أيضا تحديد حفظ

البيانات من شاشة إدارة البيانات وحذفها.

إذا كان حاسوبك به منفذ بطاقة SD مدمجة، ستكون بحاجة الستخدام محول بطاقة SD (يباع منفرداً) إلدخال بطاقة

.SD الجديد داخل منفذ بطاقة Nintendo 3DS XL من نظام microSD
microSD ومحول بطاقات SD ستكون بحاجة الستخدام قارئ بطاقات ،SD إذا كان حاسوبك ال يحوز بطاقة مدمجة

(يباع كالهÔ منفرداً) خالل هذا اإلجراء.

أوال حذف أو نسخ إىل جهاز كمبيوتر أي بيانات عىل بطاقة

MicroSD للتأكد من أنها فارغة.

micro SD نسخ البيانات إيل بطاقة
نسخ كافة البيانات عىل مصدر بطاقة SD إىل جهاز الكمبيوتر

ومن ثم إىل بطاقة MicroSD الهدف. تأكد من نسخ مجلد

Nintendo 3DS بأكمله إىل بطاقة ميكروس.

انسخ البيانات إيل بطاقة microSD فارغة.

.MicroSD انسخ البيانات إيل املستوي األعيل ألية جهة من بطاقة

إذا كنت تستخدم بطاقات SD متعددية لنظامك...

. Nintendo 3DS ال تحرك، تحذف، تعيد تسمية أو بخالف ذلك متابعة أية بيانات يف مجل

.SD انظر الصفحة 49 للمزيد من املعلومات حول قدرة بطاقة

SD لنقل البيانات من بطاقة PC كن استخدامú مفردة مع الخيار 1 أو 2. بعد ذلك SD card كنك نقل املحتويات لبطاقةú

الثانية أو اإلضافية إيل بطاقة microSD ( انظر الخيار - 3) بعد إجراء نقل النظام، ومن ثم أدخل البطاقة داخل النظام 

.SD الجديد. انظر الصفحة 49 للمزيد من املعلومات حول نسخ البيانات إيل بطاقات

Nintendo 3DS مجلد

جهاز الكمبيوتر

MicroSD بطاقة

بيانات بخالف
 برمجيات

Nintendo 3DS الخيار 2 –  نقل البيانات السلكيات إيل بطاقة microSD أصغر

الخيار 3 –  نقل البيانات باستخدام حاسوب
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ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

ن الـنـظـام
تـكـويـ

ت أخري
إعدادا

Nintendo 3DS عائلة األنظمة óنقل ب

Accept اقرأ التحذيرات حول نقل البيانات ثم انقر

هام: يتم تطوير مواصفات  نظام Nintendo 3DS XL وخدمات Nintendo  3DS بشكل مستمر وقد نقوم بتحديث أو تغي´ نظام

New Nintendo 3DS XL أو خدمات Nintendo 3DS كلياً أو جزئيا، وذلك بدون سابق إشعار. قد يتوجب عليك تحميل هذه التحديثات

وذلك لتشغيل ألعاب New Nintendo 3DS، التمتع بامليزات الجديدة، أو التواصل يف تقييم Nintendo 3DS Service. بعد تحديث قا§ة

Nintendo 3DS، فإن األجهزة الحالية أو املستقبلية الغ´ مرخصة فيÔ يتعلق بنظامك، سوف تبقي النظام بشكل دائم غ´ مستحق السداد. 

املحتويات املشتقة من التعديالت الغ´ مرصح بها للربمجيات أو املعدات الخاصة بنظام Nintendo 3DS XL الجديد ستتم إزالتها. الفشل 

يف قبول التحديث قد يبقي األلعاب واألنظمة املحددة غ´ مستحقة السداد.

يقوم نظام Nintendo 3DS XL الجديد تلقائياً بتحديث قا§ة للمساعدة يف حد استخدام الكلميات الغ´ الئقة وقا§ة من نقاط الوصول التي

́ة. للمزيد من التحسينات قد تستخدم لخدمات الشبكة املقدمة من قبل Nintendo. لن يتم عرض إشعار مسبق لهذه التحديثات اآللية الصغ

األخري ، سيتم عرض إشعار عيل الشاشة وسيكون عليك اختيار قبول لتلقي تلك العدد.

ملحوظة: يلزم وجود شبكة السلكية عريضة النظاق وذلك لتوصيل االنرتنت وأداء تحديث النظام ما * تكون تقوم بتحديث النظام من بطاقة

ألعاب. انظر الصفحة 4 للمزيد من املعلومات حول إعداد التوصيل.

هام: عليك حذف حساب املتجر اإللكرتو� Nintendo أوالً (ما ~ يكن مسجال هوية شبكة Nintendo عيل نظام)، بعد ذلك قم بتهيئة

ذاكرة النظام، وذلك قبل بيع، إعادة تدوير أو بخالفه من النقل للنظام أو أية طرف ثالث.

هام: البيانات التالية ال Ìكن استعادلتها يف حالة مسحها.

إن ذاكرة نظام الصيغ ستقوم :سح أية بيانات مخزنة يف ذاكرة النظام وإعادة النظام إيل حالة وضع املصنع االفرتايض. سيحتفظ النظام بأية

تحديث قمت بعملها وذلك باستخدام ميزة تحديث النظام.

أيضا البيانات التالية عيل بطاقة SD:ا٢

ملحوظة: الصور، الصوتيات، وغ´ها من البيانات عيل بطاقة microSD ال يتم حذفها حتي وإن قمت بتهيئة ذاكرة النظام. إذا كنت تخطط لنقل

.microSD نظامك إيل شخص آخر، استخدم الحاسوب أو جهاز آخر ملسح البيانات عيل بطاقة

جميع البيانات املخزنة يف ذاكرة النظام متضمنة قا§ة األصدقاء، اإلشعارات وحساب الخطوات.

نظام إعداد النظام.

بيانات مخزنة للربمجيات املدمجة.

جميع الصور يف نظام الذاكرة.

الربمجيات املضافة إيل النظام وبياناتها املخزنة.

•
•
•
•

برمجيات قابلة للتحميل١ وبيانات الحفظ.

محتويات قابلة للتحميل١.

بيانات إضافية.

النسخ االحتياطي للبيانات املخزنة.

١. إذا * تكن قد قمت بحذف حساب متجر Nintendo اإللكرتو>، úكنك إعادة تحميل هذه ذلك من متجر Nintendo اإللكرت> مجاناً ما *

    يكن هناك املزيد من العمل بسبب انتهاء التوزيع.

٢. إذا كان النظام يحتوي عيل بطاقة microSD حيث تم حفظ النظام أو البيانات عليها، وقم بإزالة تلك البطاقة قبل تهيئة ذاكرة النظام، 

فإن البيانات عيل بطاقة microSD لن تسمح ولكن لن تكون قادراً عيل استخدامها مجدداً.

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلكÔل عملية النقل.

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلكÔل عملية النقل.

:óعىل كال النظام

عىل نظام املصدر:

عىل نظام الهدف:

انقر

انقر

انقر

تحديث النظامإجراء نقل النظام

تنسيق ذاكرة النظام
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MicroSD استبدال بطاقة

MicroSD البطاقات

.MicroSD إذا كان الطفل يستخدم النظام يجب عىل الوالد أو الويص استبدال بطاقة

عند استبدال بطاقة ميكروس، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتأكد من أن محول التيار املرتدد لنا غ� موصول من 

New Nintendo 3DS XL النظام

 óب MicroSDHC تصل إىل ٢ غيغابايت وبطاقات ذاكرة MicroSD بطاقات ذاكرة New Ninendo 3DS XL يدعم نظام

٤ غيغابايت و ٣٢ غيغابايت.

قم بفك الرباغي املزدوجة الرأس (+) عىل غطاء البطارية باستخدام

مفك براغي (غ´ مدرج). استخدام ٤-٥ دوران لتخفيف مسام´. 

تم تصميم النظام بحيث ال تكون الرباغي قابلة لإلزالة }اما من

الغطاء.

باستخدام النوبة يف نهاية القلم، نقب بلطف عىل

́ة عىل كل جانب بالقرب من األزرار فتحات صغ

L و R. و:جرد أن يبدأ الغطاء يف الفصل عن 

النظام، قم بإزالة غطاء البطارية بلطف.

هام: لتجنب تلف النظامك، ال تستخدم القوة 

املفرطة عند فتح الغطاء.

قم برفع الحافة الخلفية للغالف بشكل طفيف أوال ثم حركها باتجاه الجزء األمامي من النظام.

استخدم مفك براغي مناسب للمسÔر (# ٠). تأكد من أن طرف

يناسب بشكل مريح يف رأس املسÔر.

وضع النظام عىل سطح مستو مستقر

تأكد من أن مفك الرباغي ال ينزلق من رأس املسÔر.

فك يف عكس اتجاه

عقارب الساعة

تناسب دافئ

úكنك استخدام النوب عىل القلم

يف فتحات عىل جانبي الغطاء.

حرك الغطاء نحو مقدمة النظام

لفك عالمات التبويب داخل

الغطاء.

لتجنب األرضار التي لحقت املسÞر أو املواضيع:

إذا نفدت املساحة الفارغة عىل بطاقة MicroSD، راجع الصفحة ٤٩ للحصول عىل الخيارات املتاحة.

يتم حفظ الربامج التي تم تنزيلها وحفظ البيانات والبيانات اإلضافية واملحتوى القابل للتنزيل والصور ومقاطع الفيديو التي

.MicroSD ́ا عىل بطاقة تم التقاطها باستخدام الكام

إذا قمت بإنشاء حفظ البيانات لعنوان عىل بطاقات MicroSD متعددة عن طريق تحويل بطاقات ميكروس وتحميل عنوان، •

عىل سبيل املثال، ال úكنك دمج متعددة حفظ البيانات يف بطاقة MicroSD واحدة يف وقت الحق.

ك
ستهل

ت امل
معلوما

M
icroSD

استبدال بطاقة 

ك
ستهل

ت امل
معلوما

M
icroSD

استبدال بطاقة 
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MicroSD استبدال بطاقة

microSD قدرة بطاقة

microSD حول قدرة بطاقة

نسخ امللفات

إذا كنت عيل وشط نفاذ مساحة بطاقة microSD، حاول أوالً حذف الصور الغ´ مرغوبة، ملفات الصوت أو الربامج املستخدمة مليزة إدارة

البيانات يف إعدادات النظام (الصفحة ٣٧). يف حالة بقت الحاجة ملساحة أكرب، úكنك رشاء بطاقة ذات قدرة ومساحة أكرب ونقل جميع 

امللفات إيل البطاقة الجديدة. úكنك حفظ الربنامج إىل بطاقة ميكروس جديدة دون نسخ املحتوى، ولكن يف وقت الحق فإنه لن يكون من

املمكن إعادة حفظ لبطاقة ميكروس واحدة.

.microSD نسخ املحتوى إىل املستوى العلوي من بطاقة

يتم حفظ الربمجيات املحملة وبيانات املحفوظة وذلك يف مجلد nintando 3DS. (بيانات الصور غ´ متضمنة). 

.Nintendo 3DS يرجي عدم تبديل، أو مسح امللفات أو تغي´ اسم امللفات يف مجلد

استخدام الحاسوب الذي يحوي فتحة بطاقة microSD أو قارئ/ ناسنخ بطاقات microSD لنقل امللفات.

Nintendo 3DS مجل

الحاسوب

بطاقة microSD القدرة العالية

.Nintendo 3DS يرجي التأكد من نسخ كامل مجل

احتياطات حول نسخ امللفات

إذا كنت تقوم بنسخ الربنامج لتجديد بطاقة microSD، استخدم بطاقة microSD وال تستخدم البيانات األصلية.

ال úكنك إعادة دمج برامج التحميل والربمجيات التي تم حفظ مجلداتها يف بطاقات SD متعددة. إذا كنت تنسخ البيانات إيل بطاقة
جديد ومن ثم تقوم بالكتابة عيل البيانات وذلك بإعادة النسخ عليها، سوف تصبح املساحة بال قيمة.

إذا كنت تقوم بشكل فردي بنسخ امللفات يف مجلد Nintendo 3DS، فإن

نظام New Nintendo 3DS XL لن يتعرف عليها. عليك نسخ كلف مجلد

يف مجلد Nintendo 3DS بدون تبديل املحتويات.

إذا كنت تقوم بنسخ الربمجيات إيل بطاقة microSD جديدة، تشغليها، وحفظ تقدمك بالعمل، حيث أن الربنامج ذاته عيل بطاقة
قدúة قد يصبح غ´ مفيد. ال úكنك استخدام نسخات متعددة من الربمجيات.

MicroSD اضغط عىل داخل، ثم قم بإزالة بطاقة

لتجنب تلف النظام، تأكد من دفع بطاقة MicroSD قبل إزالتها. 

تأكد من أن الشعار يواجه الخارج. لتجنب التلوث، ال تلمس

جهات االتصال بأصابعك.

استبدال غطاء البطارية وتشديد اثنó من الرباغي، والحرص عىل عدم اإلفراط يف تشديد.

تأكد من محاذاة زر الطاقة وحامل القلم مع الثقوب املوجودة يف غطاء البطارية قبل إعادة تركيبها.

هام: احرص دا§ا عىل استبدال غطاء البطارية وشد الرباغي قبل استئناف االستخدام.

MicroSD أدخل بطاقة

ك
ستهل

ت امل
معلوما
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استكشاف األخطاء وإصالحها
́ة من هذا الدليل للعثور قبل طلب املساعدة، يرجى مراجعة املشاكل والحلول التالية. úكنك أيضا االطالع عىل الصفحة األخ

عىل مكتب مساعدة البائع املعاد.

ملحوظة: رجاء أيضاً مراجعة أية كتيبات تعليÔت ألجل األلعاب أو املحتويات التي قد تستخدمها واستعرض قسم استكشاف األخطاء 

وإصالحها الدليل االلكرترونية املتضمنة لقا§ة HOME (صفحة ٢ ).

تأكد من أنك تستخدم محول الطاقة املرتددة الصحيح. رقم املوديل: WAP-٠٠٢ (الواليات املتحدة).

تحقق من إعادة وضع البطارية للتأكد من تركيبها بشكل صحيح (انظر الصفحة ٢٣).

قم بفصل النظام عن محول التيار املرتدد وفصل فيشة املحول من مخرج الحائط. انتظر تقريباً حوايل ٣٠ ثانية ثم أعد توصيل الزجاج واملكونات. (قم :راجعة

إجراءات شحن البطارية صفحة ٩).

تأكد من أنك تقوم بشحن خزمة البطارية ضمن درجة حرارة ترتاوح ما بó ٤١ – ٩٥ فهرنهايت (٥ – ٣٥ سليزيوس). قد ال تشحن حزمة البطارية بشكل صحيح

خارج هذا املدي.

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب مساعدة البائع املعاد. إذا كان ضوء الشحن LED يومض أو ال يستمر يف اإلضاءة، قم بزيادرة الصفحة األخ

تأكد من عدم تعريض النظام للنظام أو شحنه يف درجات حرارة أقل من درجة الحرارة املحيطة من ٤١˚F - ٩٥˚F (٥˚C - ٣٥˚C). úكن أن تؤدي درجات

الحرارة الباردة إىل زيادة وقت إعادة الشحن وتقليل وقت استخدام البطارية املشحونة.

تأكد من إدراج بطاقة اللعبة }اما يف فتحة بطاقة لعبة حتى ينقر يف مكانه.

"حدث خطأ، اضغط مع االستمرار عىل زر باور إليقاف تشغيل النظام يرجى الرجوع إىل 
دليل العمليات للحصول عىل التفاصيل"

تحقق من موصالت بطاقة اللعبة وفتحة بطاقة لعبة الألوساخ والغبار، أو املواد األجنبية األخرى.

تأكد من أن بطاقة اللعبة ملنطقتك (انظر حزمة بطاقة اللعبة لهذه املعلومات).

أوقف تشغيل النظام، ثم شغل مرة أخرى. حاول تكرار نفس اإلجراء الذي تسبب يف ظهور رسالة الخطأ. إذا حدث نفس الخطأ مرة أخرى، 

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب املساعدة الخاص بإعادة البائع. فالرجاء االطالع عىل الصفحة األخ

́ات يف درجة الحرارة، أو كيفية استخدام القلم عىل شاشة اللمس، قد تظهر أ'اط متعددة  ́ات االنكسار أو انعكاس الضوء، أو التغ بسبب تأث

األلوان أو أ'اط شبيهة باألزرار عىل الشاشة. هذا أمر طبيعي وال يعترب عيبا.

نظرا لخصائص شاشات الكريستال السائل، وعدد قليل من بكسل قد ال تيضء، أو قد تبقى دا§ا مضاءة. هذا أمر طبيعي وال يعترب عيبا 

ما * يزيد عدد وحدات البكسل التي ال تعمل بشكل طبيعي :رور الوقت.

تختلف مواصفات الشاشات العلوية والسفلية بحيث يكون مظهر الصور مختلفا. هذا أمر طبيعي وال يعترب عيبا.

إذا كان وضع توف´ الطاقة قيد التشغيل، فقد يتم تعديلها تلقائيا لتوف´ طاقة البطارية. للحصول عىل املظهر العادي، 

أوقف تشغيل وضع توف´ الطاقة (صفحة ٢٤).

إذا تم تشغيل ميزة تعديل السطوع التلقاi، يتم ضبط الشاشة تلقائيا لتتناسب مع سطوع املحيطة بها. أيضا، إذا تم تشغيل

وضع توف´ الطاقة، يتم ضبط سطوع الشاشة وتدرجات األلوان تلقائيا لتتناسب مع الصورة املعروضة لتقليل استخدام الطاقة.

úكنك إيقاف تشغيل هذه امليزات من إعدادات قا§ة الصفحة الرئيسية (صفحة ٢٤)

مع مرور الوقت وبعد الشحن املتكرر، سوف يقلل من أداء البطارية.

تأكد من عدم تعريض النظام أو شحن النظام يف درجات حرارة أعىل من درجة الحرارة املحيطة من ٤١˚F - ٩٥˚F (٥˚C - ٣٥˚C). ال تعرض النظام ألشعة

الشمس املبارشة يف مكان مغلق.

تأكد من ان حزمة البطارية مشحونة (انظر الصفحة ٩).

تحقق ملعرفة ما إذا كانت أضواء LED الخاصة بالطاقة عند الضغط عيل زر الطاقة.

إذا كنت تستخدم بطاقة ألعاب، تحقق من أنها مدخلة بالكامل داخل فتحة بطاقات األلعاب حتي تصدر صوت طقة.

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب مساعدة البائع املعاد.  قد تكون حزمة البطارية غ´ مثبتة بشكل صحيح. قم بزيادرة الصفحة األخ

قم بإيقاظ النظام يف حالة إن كان يف وضع سبات. للمزيد من التفاصيل عن كيفية إيقاظ النظام من وضع السبات، اقرأ التعليÔت للربمجيات التي تستخدمها

تأكد من أن محتوى اللعبة غ´ مقيد بواسطة أدوات الرقابة األبوية. إذا كان هذا هو الحال، úكنك إما إدخال رقم تعريف شخيص إليقاف تشغيل أدوات 

التحكم األبوي مؤقتا، أو úكنك إعادة تكوين عنارص التحكم األبوي، راجع أدوات الرقابة األبوية للحصول عىل مزيد من املعلومات (الصفحة ٣٥)

النظام ال يقوم بالشحن أو أن ضوء الشحن ال يعمل أو أنه ال يبقي مضيئا حينÔ أردت:

ال يظهر رمز برنامج بطاقة اللعبة يف القا§ة الرئيسية، أو يتم عرض رسالة "ال يوجد يشء إدراجه يف 

فتحة بطاقة لعبة" يف القا§ة الرئيسية، عىل الرغم من أن يتم إدراج بطاقة لعبة يف فتحة بطاقة لعبة.

:Nintendo DSi أو Nintendo DS ظهرت رسالة خطأ عند تشغيل برنامج

تظهر خطوط متعددة األلوان عىل شاشة اللمس السفىل.

بعض وحدات البكسل عىل الشاشة العلوية أو السفىل تكون دا§ا مظلمة أو مضاءة.

السطوع أو اللون بó الشاشات العلوية والسفلية يبدو مختلفا أو غ´ متكافئ.

يتغ´ سطوع الشاشة أو ألوان الصورة، أو تظهر األلوان الزاهية شاحب.

يستغرق وقتا طويال لشحن البطارية أو شحن البطارية ال يدوم طويال جدا.

يبدو النظام دافئا جدا.

النظام ال يشغل أو أنه ال توجد صورة أو صوت:

لن تلعب بطاقة لعبة.
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تأكد من أنك ال تستخدم برنامج نينتندو دس أو نينتندو دييس، والتي ال تدعم عرض الصور ثال! األبعاد.

تأكد من عدم تعيó رشيط }رير عمق ٣D عىل طول الطريق إىل أسفل نطاقها (يف وضع إيقاف)

تأکد من التشغیل ثال! األبعاد فائقة االستقرار الخاصية (صفحة ٣٨).

تأكد من أنك تحتفظ بالنظام يف الوضع املناسب لعرض أفضل الصور ثالثية أالبعاد (صفحة ١٨).

ó٣ من الصعب أن نرى. إذا كنت تستخدم ارتداء العD كن أن تجعل الصورú لديها قدرات برصية مختلفة، وهذا óإذا كان لديك عيون اليسار واليم

.٣D التصحيحية، فإنها قد تساعدك عىل رؤية الصور

إذا كنت تستخدم القوة املفرطة لتشغيل لوحة الدائرة، أو استخدام لوحة دائرة باستمرار لفرتة طويلة من الزمن، يف حاالت نادرة جدا قد تبدأ

لوحة الوسادة تسجيل املدخالت غ´ صحيحة وتحتاج إىل معايرة. استخدم إجراء املعايرة يف إعدادات النظام / إعدادات أخرى إلعادة معايرة

لوحة الدائرة (صفحة ٣٨).

شاشة اللمس تحتاج إعادة معايرة. استخدم إجراء املعايرة يف إعدادات النظام / إعدادات أخرى إلعادة معايرة شاشة اللمس (صفحة ٣٨).

إذا كنت قد قمت بإرفاق حامي الشاشة (يباع بشكل منفصل) بشكل غ´ صحيح إىل شاشة اللمس، فحاول إزالته واستخدام

شاشة اللمس مرة أخرى. إذا كان يعمل بشكل صحيح، إما محاولة إعادة تركيب حامي الشاشة، بعناية اتباع التعليÔت 

املضمنة معها، أو تجنب استخدام واحد.

منحرفة فقاعات الهواء أو األوساخ تحتها

مع الضغط
باستمرار،
اضغط

مع الضغط
باستمرار،
اضغط

مالحظة: úكنك أيضا الذهاب مبارشة إىل شاشة املعايرة لوح الدائرة عن طريق الغناء اإلجراء التايل. أوال قم بإيقاف تشغيل الطاقة. 

ثم اضغط عىل زر الطاقة أثناء الضغط باستمرار عىل                ،                و         ستظهر شاشة املعايرة بعد لحظات قليلة.

  
مالحظة: úكنك أيضا الذهاب مبارشة إىل شاشة املعايرة شاشه اللمس عن طريق الغناء اإلجراء التايل. أوال قم بإيقاف تشغيل الطاقة. 

ثم اضغط عىل زر الطاقة أثناء الضغط باستمرار عىل                ،                و         ستظهر شاشة املعايرة بعد لحظات قليلة.

́ا الداخلية، وأشعة تحت الحمراء الصÔم نظيفة. امسح بقطعة قÔش ناعمة جافة برفق إذا لزم األمر. تأكد من أن الشاشة العلوية، والكام

́ات، ألن ذلك سيؤدي إىل إلغاء تنشيط امليزة ثالثية األبعاد. تأكد من أنك ال تستخدم الربامج التي تستخدم الكام

واقيات الشاشة قد تجعل الصور ٣D أك0 صعوبة أن نرى. تأكد من أنك تستخدم حامي الشاشة املرخصة وتثبيتها بشكل صحيح.

تجنب الظروف التي تنعكس فيها أشعة الشمس املبارشة أو الضوء القوي اآلخر عىل الشاشة.

تكون عىل علم بأن الصور ثالثية األبعاد عرض عىل الشاشة العلوية فقط.

́ات للتعرف عىل مالمح الوجه. الحظ املبادئ التوجيهية أدناه لزيادة دقة التعرف عىل الوجه. ميزة فائقة مستقرة ٣D وبعض عناوين الربمجيات استخدام الكام

البيئة املحيطة، ولون شعرك واللحية، أو الزينة

الوجه و الشعر úكن أن تتداخل مع التعرف

عىل الوجه.

 حاالت نادرة، البيئة املحيطة أو االختالفات يف

مالمح الوجه قد تفشل تجعل عملية التعرف

عىل الوجه.
التقاط الصور يف منطقة مضاءة جيدا

́ات نقل االنفجارات حتى úكن الكام

.óتعرف عىل الحاجب

وجه الشاشة مبارشة

إزالة النظارات إذا كنت تستخدم

إذا كان من الصعب رؤية الصور ثالثية األبعاد، 

úكنك محاولة إجراء تعديالت يف إعدادات 

النظام / إعدادات أخرى / ٣D فائقة االستقرار

(صفحة ٣٨).

تحذير: ميزة ٣D هو لألطفال ٧ فÞ فوق فقط.

حول فائقة مستقرة ٣D واالعرتاف الوجه 

مالحظة: القدرة عىل عرض الصور ثالثية األبعاد تختلف من فرد إىل آخر. يف حاالت نادرة، قد يكون بعض األفراد غ´ قادرين عىل رؤية الصور ٣D أو قد

٣D ٢ فقط عن طريق تحريك املنزلق عمقD ٣ لعرض الصورD شاشة óتكون قادرة عىل رؤية الصور مزدوجة فقط. إذا كان هذا هو الحال، يجب تعي

عىل طول الطريق إىل أسفل نطاقها.

تأكد من أن هذه امليزة غ´ مقيدة بواسطة أدوات الرقابة األبوية. إذا كان هذا هو الحال، úكنك إما إدخال رقم تعريف شخيص إليقاف تشغيل أدوات

التحكم األبوية مؤقتا، أو úكنك إعادة تكوين عنارص التحكم األبوي. راجع أدوات الرقابة األبوية يف إعدادات النظام ملزيد من املعلومات (الصفحة ٣٥)

تأكد من أن الربنامج الذي تستخدمه يتضمن صور ثالثية األبعاد. بعض الربامج تتضمن الصور ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد. تحقق من الربامج األخرى

التي تتضمن صور ثالثية األبعاد.

يقوم النظام بتسجيل دخل التحكم عندما ال تقوم بتشغيل عنارص التحكم، أو ال يبدو أن عنارص التحكمال úكن رؤية الصورة ثالثية األبعاد أو الصعب من رؤية

تعمل بشكل صحيح.

أن شاشة اللمس ال تعمل أو تستجيب إدخال القلم بشكل صحيح.
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(.C كنك استخدام عصاú ،́كل باد برو إزالة بطاقة اللعبة وتأكد من توجيهها وإدخالها بشكل صحيح (صفحة ٢٦). تأكد من أنه ينقر يف مكانه يف فتحة بطاقة لعبة.تأكد من أنك تستخدم الربامج التي تدعم استخدام عصا C. (بالنسبة للربامج التي تدعم ملحق س

تأكد من عدم تعطيل االتصال االلسل6 يف إعدادات قا§ة الصفحة الرئيسية(صفحة ٢٤).

تحقق من رمز قوة اإلشارة. إذا ظهر عىل أنه             أو            ، اقرتب من رشيك االتصاالت أو إىل نقطة وصولك الالسلكية.

وúكن أن تتداخل األسباب الخارجية، مثل الهواتف الخلوية، أو الحواسيب، أو املوجات الدقيقة، أو حتى الحواجز املادية، مع االتصاالت الالسلكية.

تحقق من هذه الرشوط وأزلها أو انتقل إىل موقع مختلف.

امللصقات أو األغطية قد تتداخل مع االتصاالت الالسلكية. إذا قمت بإضافة هذه العنارص إىل النظامك، حاول إزالتها والتحقق من االتصاالت 

الالسلكية مرة أخرى.

ال úكنك استخدام إعداد واي-فاي املحمي كطريقة اتصال إذا كانت تستخدم WEP كإعداد األمان لنقطة الوصول.

يف حالة فشل إعدادات اإلنرتنت أو اتصال اإلنرتنت يف العمل، يجب أن تشاهد رمز خطأ و / أو رسالة خطأ. اتبع التعليÔت املعروضة يف رسالة الخطأ، أو

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب مساعدة البائع املعاد. راجع الصفحة األخ

تحقق من األسباب الخارجية املحتملة التالية وأزلها:

من املمكن أال يتم تكوين إعدادات إنرتنت لـ 

New Nintendo 3DS XL بشكل صحيح. يرجى 

إجراء اختبار اتصال واتبع أية تعليÔت يتم عرضها

يف رسالة خطأ.

Nintendo DSi إذا كنت تلعب برنامج

ال úكنك اكتشاف وتكوين اتصال بنقطة الوصول إذا كان يستخدم (TKIP)وWPA2-PSK كإعداد األمان.

قوة مغناطيسية خارجية قوية، مثل من مكرب الصوت، úكن أن يسبب النظام للذهاب إىل وضع السكون.

.Nintendo DS / 3DS إىل وضع السكون إذا تم تكديسه مع أنظمة أخرى يف خط New Nintendo 3DS XL قد ينتقل نظام

إذا كنت عىل اتصال عصا C يف حó تحول عىل السلطة úكن أن تصبح غ´ املنحرفة من موقف محايد. إلعادة معايرة عصا C، أغلق النظام ثم أعد فتحه.

إذا الشاشة ظهرت مظلمة وأصبح النظام غ´ قابل للتشغيل عند تشغيل الطاقة، أو استيقظ النظام من وضع السكون، أو عند استخدام الربنامج، اضغط

مع االستمرار عىل زر الطاقة حتى ينطفئ مصباح LED، ثم أعد تشغيل الطاقة مرة أخرى.

تحقق للتأكد من عدم وجود سÔعات رأس موصولة بالنظام، حيث أن السÔعات ال تعمل عند توصيل سÔعات الرأس :قبس الصوت.

حاول ضبط عنرص التحكم يف مستوى الصوت للتأكد من عدم إيقاف وحدة الصوت.

حاول ضبط عنرص التحكم يف مستوى الصوت للتأكد من عدم إيقاف وحدة الصوت.

تأكد من إدخال سÔعات الرأس بشكل كامل يف مقبس الصوت.

تأكد من أن الربنامج الذي تستخدمه يتضمن ميزات امليكروفون.

تأکد من أن املیکروفون یعمل بشکل صحیح عن طریق إجراء اختبار املیکروفون يف إعداد النظام (صفحة ٣٨)

وقد يصعب عىل النظام التعرف عىل بعض األصوات. ويتحدث وجود شخص آخر نفس الكلمة أو العبارة للتحقق مÔ إذا كانت هذه هي املشكلة.

ال يتمكن لنظام حساب الخطوات يف حالة مفتوحا. يتم احتساب الخطوات فقط عندما يكون كل من الطاقة قيد التشغيل ويتم إغالق النظام.

تحقق للتأكد من أن بطاقة microSD مثبتة بشكل صحيح (صفحة ٤٦).

تحقق من جهات االتصال املوجودة عىل بطاقة ميكروس للتلوثأو ا مواد أخرى. إذا لزم األمر، وتنظيفها بلطف مع مسحة القطن الجافة.

.SD عىل جهاز كمبيوتر يحتوي عىل قارئ بطاقة SD حاول التحقق من تشغيل بطاقة

إذا حملت النظام الخاص بك يف كيس غ´ مرتبط ارتباطا وثيقا بجسمك، أو كنت تعلق عليه من قبل حزام أو حقيبة وأنت }يش، فإنه ال úكن

االعتÔد بدقة الخطوات الخاصة بك. سيتم احتساب أرقام خطوة أك0 دقة إذا كنت تحمل النظامفي كيس متصال الخرص (مثل الحقيبة الورك).

إذا كنت تستخدم ميكروفون سÔعة الرأس، فجرب إزالته واستخدام ميكروفون النظام املدمج.

رمز بطاقة اللعبة ال يظهر يف القا§ة الرئيسيةعصا C ال يعمل.

االتصاالت الالسلكية أو اللعب عىل االنرتنت ال يعمل أو يعمل بشكل غ´ متناسق.

يتعذر إجراء إعدادات االتصال باإلنرتنت.

ال أستطيع االتصال باإلنرتنت.

فجأة النظام يدخل وضع السكون .

الشاشة تظهر مظلمة والنظام غ´ قابل للتشغيل.

 ال يوجد صوت من مكربات الصوت.

ال يوجد صوت من سÔعات الرأس.

ال يبدو أن امليكروفون يعمل أو يتعرف عىل األصوات (:ا يف ذلك ميكروفونات الرأس).

النظام ال يعد أرقام خطوة  بدقة.

وظائف بطاقة microSD ال تعمل.
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تأكد من أن امللفات تنسيقية متوافق مع Nintendo 3DS Sound (راجع خطوة تحري الخلل وإصالحه أدناه لتنسيقات امللفات املتوافقة)تأكد أنك قمت بإدخال الدبابيس الصحيحة للوصول إيل إعدادات التحكم األبوي.

تأكد من عدم حفظ امللفات يف املجلد Private داخل مجلد "Nintendo 3DS املوجود عىل بطاقة SD (هذا املجلد مرئيا عند عرض 

.Nintendo 3DS Sound عىل جهاز كمبيوتر). محتويات هذا املجلد غ´ مرئية يف SD محتويات بطاقة

مالحظة: ال úكن New Nintendo 3DS XL تشغيل ملفات املوسيقى املحمية بنسخ.

تحقق للتأكد من أن امللفات يف شكل متوافق مع Nintendo 3DS Sound. يجب أن تكون امللفات بالتنسيق التايل:

.mp3. مع ملحقات MP3 3 أو ملفاتgp. و mp4. و m4a. مع ملحقات AAC ملفات

32kHz - 48kHz 16 وتردد أخذ العينات منkbps - 320kbps معدل بت

́ة من  إذا كان النظام ال يزال ال يعمل بشكل صحيح بعد مراجعة املشاكل والحلول املذكورة أعاله، انظر الصفحة األخ

هذا الدليل للعثور عىل مكتب املساعدة من إعادة البائع.

تأكد من انك أدخلت اإلجابة الصحيحة لسؤالك الرسي.

Forgot PIN حدد أدوات الرقابة األبوية من إعدادات النظام، ثم انقر

(úكنك أيضا النقر عىل I Forgot عىل شاشة إدخال رقم التعريف الشخيص.) أدخل اإلجابة 

عىل السؤال الرسي، ثم انقر OK للعودة إىل خيارات الرقابة األبوية.

إذا نسيت اإلجابة عن سؤالك الرسي، فانقر عىل I Forgot عىل شاشة إدخال اإلجابة.

تتطلب هذه الخطوة اتصال إنرتنت عريض النطاق الالسلكية.

́ة من هذا الدليل للعثور عىل مكتب املساعدة الخاص بإعادة البائع وتوف´ انظر الصفحة األخ

رقم التحقيق هذا والتاريخ الذي تم تعيينه عىل النظام الخاص بك. سيتم منحك مفتاح رئييس

للسÔح لك بالوصول إىل أدوات الرقابة األبوية مرة أخرى.

ستعود إىل أدوات الرقابة األبوية.

تأكد من أن تطبيق الربيد اإللكرتو> الخاص بك ال يرفض الربيد اإللكرتو> من املجال

إذا كنت قد سجلت عنوان بريد إلكرتو>، انقر OK أن يكون مفتاح رئييس إرسالها إىل
هذا العنوان.

إذا * تسجل عنوان بريد إلكرتو>، فسيتم عرض رقم استفسار.

.OK انقر

.OK أدخل رقم املفتاح الرئييس ثم انقر

إذا كنت قد نسيت رقم التعريف الشخيص أو اإلجابة عىل السؤال الرسي ...

ملفات املوسيقى املحفوظة عىل بطاقة SD * يعرض يف Nintendo 3DS Sound.ال úكنني تعطيل إعدادات الراقبة األبوية

.Nintendo 3DS Sound يعرض يف * SD ملفات املوسيقى املحفوظة عىل بطاقة
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ملحوظات قانونية

هذا املنتج يتضمن برنامج تشف´ RSA BSAFE من رشكة EMC. RSA وBSAFE هي عالمات تجارية 

 .EMC ́ها من الدول. © ٢٠٠٥ رشكة مسجلة أو عالمات تجارية لرشكة EMC يف الواليات املتحدة وغ

جميع الحقوق محفوظة

١.  يجب عدم استخدام أسÔء OpenSSL ToolKit ومرشوع OpenSS: وذلك للرتويج للمنتجات املشتقة

    من هذا الربنامج بدون ترصيح كتا,. للحصول عيل ترصيح كتا,/ خطي يردي التواصل مع

.openssl-core@openssl.org    

٢.  املنتجات املشتقة من هذا الربنامج ال يطلق عليها OpenSSL وال úكن أن تظهر OpenSSL يف اسمها

.OpenSSL بدون موافقة خطية مسبقة من مرشوع     

٣.  إعادة التوزيعات ألية 'وذج أيا كان يجب أن تحتفظ باملعلومات التالية؛ "هذا املنتج ايتضمن برنامج 

.(OpenSSL Toolkit) htto://www.openssl.org لالستخدام يف OpenSSL مطور من قبل مرشوع     

املوزع

أكـتـيـف بـوكــي ك.ك.

الطابق - ١٠، بناية كانياالل، ٨-٤، ٤-تشوم، كوموتيش شو، تشيو كو، كو, ٦٥١ ٠٠٥٦، اليابان

هاتف: ٢٧٠٠-٢٣١-٧٨-٨١+، فاكس: ١٠٢٢-٢٣١-٧٨-٨١+

support@activeboeki.com :<الربيد اإللكرتو

للحصول عىل معلومات خدمة العمالء:

املوردون املحليون:

سنغافورة

مـاكـسـوفـت بـي تـي إي لـيـمـتـد

العنوان: ١٩٠ شارع ميدل، # ٠١-١٧ مركز فورتشن، سينغافوره، ١٨٨٩٧٩

هاتف: ٨٧٤٥-٦٣٣٨-٦٥+، فاكس: ٠٥٥٣-٦٣٣٨-٦٥+

support@maxso�online.com :<الربيد اإللكرتو

ماليزيا

م. م. سـوفـت مـالـيـزيـا اس دي ان. Y اتش دي.

́دانا العنوان: C٨٠٣، جاالن بيو ٨/١، مرتوبوليتان سكوير مكتب، بندر دامانسارا ب

٤٧٨٢٠ بيتالينغ جايا، سيالنغور داراإلحسان، ماليزيا

هاتف: ١٥٥٢-٧٧٢٥-٦٠٣+، فاكس: ١٥٤٨-٧٧٢٥-٦٠٣+

support@maxso�online.com :<الربيد اإللكرتو

اإلمارات العربية املتحدة

أكـتـف جـلـف ش م ح

العنوان: الوحدة رقم RA٠٨UB٠٥، سقيفة الزرقاء، املنطقة الحرة لجبل عيل (شÔل)

ص. ب. : ٢٦٣٢١٥، د,، االمارات العربية املتحدة

هاتف: ٨٨٣١٨٥٠-٣-٩٧١+، فاكس: ٨٨٣٠٨٥١-٤-٩٧١+

support@active-gulf.com :<الربيد اإللكرتو

اململكة العربية السعودية

شـركـة شـاس سـامــوراي

العنوان: مكتب رقم ٤٢٠ ج، مركز املغالية التجاري

ديرا، الرياض-١١٥٤٣، اململكة العربية السعودية

هاتف: ٠٨٩٠-٤١٤-١١-٩٦٦+، فاكس: ١٤٨٠-٤١٣-١١-٩٦٦+

support@nintendo-shassamurai.com :<الربيد اإللكرتو

هذا الربنامج مقدم من قبل مرشوع OpenSSL "AS IS" وأية ضÔنات ضمنية أو رصيحة، متضمنة ولكن ال

تقترص عيل الضÔنات املتضمنة ملسئولية التاجر واملال§ة لغرض محدد هي إخالء مسئولية بأنه يف أي من

األحوال ال يكون مرشوع OpenSSL أو مساهميه مسئول عن أية أرضار مبارشة، غ´ مبارشة، عرضية، خاصة، 

استثنائية، أو تبعية (متضمناً ولكن ال يقترص عيل رشاء السلع أو الخدمات البديلة؛ خسارة االستخدام، البيانات

أو األرباح، تفس´ األعÔل) أو املسئولية التقص´ية (متضمنة اإلهÔل وخالفه) التي تنشأ بأية طريقة عن

استخدامنا لهذا الربنامج، حتي وإن تم التوصية بإمكانية حدوث ذلك الرضر.

هذا املنتج يتضمن برمجيات التشف´ املكتوبة من قبل Eric Young. حقوق النرش © ١٩٩٥ – ١٩٩٨ إيريك

.(eay@crytso�.com) يانج

هذه الحزمة هي تنفيذ SSL مكتوبة من قبل إيريك يانج (eay@cryptso�.com). تم كتابة التنفيذ وذلك

.Netscape SSL لتتوافق مع

تتمتع هذه املكتبة بالحرية يف االستخدام التجاري والغ´ تجاري طاملا أنها تلتزم بالرشوط التالية. الرشوط

التالية تنطبق عيل جميع األكواد املوجودة يف هذا التوزيع، وهي RSA, Ihas, DES, etc RC٤ وليس  كود

SSL. توثيق SSL املتضمن ضمن هذا التوزيع مغطي من قبل نفس رشوط حق النرش فيÔ عدا

Tim Hudson (tih@cryptoso�.com). تظل حقوق النرش مملوكة لـ Eric Young طاملا أنه * يتم حذف

أي من إشعارات حقوق النرش يف الكود. إذا جري استخدام هذه الحزمة يف منتج، فيجب منح إيريك يانج صفة

مؤلف األجزاء املكتبية املستخدمة. قد يكون ذلك يف شكل رسالة نصية يف بداية الربنامج أو يف التوثيق (عرب

االنرتنت أو نيص) املقدم مع الحزمة.

يسمح بإعادة التوزيع واالستخدام يف املصدر و'اذج ثنائية، سواء بتعديالت أو بدون بتعديالت، رشيطة أن 

تستويف املتطلبات التالية:

١.  إعادة توزيع كود املصدر يجب أن يبقي عيل إشعار حقوق النرش أعاله، هذه القا§ة  وإخالء املسئولية 

́ها من املواد املقدمة مع التوزيع.      ضمن املستندات و/ أو غ

٢.  إعادة التوزيع يف شكل ثناi إلعادة إنتاج إشعار حقوق النرش املذكور بعاليه، قا§ة البنود هذه وإخالء

́ها من املواد املقدمة مع التوزيع.      املسئولية التايل ضمن املستندات و/ أو غ

٣.  جميع املواد اإلعالنية التي تذكر ميزات استخدام هذا الربنامج يجب أن توضح اإلقرار التايل: "هذا املنتج

     يتضمن  برنامج تم تطويره من قبل إيريك يانج (eay@cryptso�.com) "الكلمة ú  cryptographicكن

     أن تحذف إيل كان األعÔل الروتينية للمكتبة ال تتضمن أي مÔ له عالقة بالتشف´).

٤.  إذا قمت بتضمó أية كود محدد النافذة (أو مشتق منه) من قاموس التطبيقات (كود التطبيق) عليك 

.(Tim Hudson) tih@cryptso�.com اإلقرار التايل: هذا املنتج يتضمن برنامج مكتوب من قبل óتضم     

هذا الربنامج مقدم من قبل إيريك يانج "AS IS" وقد تم التنازل عن أية ضÔنات رصيحة أو ضمنية، متضمنة

ولكن ال تقترص عيل الضÔنات الضمنية للتسويق واملال§ة لغرض محدد. بأي حال من األحول، ال يكون املؤلف

أو مساهميه مسئولó عن أية أرضار مبارشة، غ´ مبارشة، عرضية، خاصة، استثنائية أو تبعية (متضمنة ولكن

ال تقترص عيل رشاء سلع أو خدمات بديلة؛ فقدان االستغالل، البيانات أو الربحية؛ أو مقاطعة األعÔل) أياً كان

السبب وبناء عيل أي نظرية مسئولية، سواء كانت بالعقد، املسئولية الصارمة، الرسعة (متضمنا اإلهÔل أو

خالفه) الناشئة عن أية طريقة استخدام لهذا الربنامج، حتي وإن تم التوصية باحتÔلية حدوث ذلك الرضر.

́ها. :عني أن هذا الكود  الرخصة ورشوط التوزيع لإلصدار املتاح أو االنحراف عن هذا الكود ال úكن تغي

ال úكن نسخه ببساطة ووضعه أسفل رخصة توزيع أخري (متضمنا رخصة BNU عامة).

هذا املنتج يستخدم LC أمامية من قبل رشكة شارب، LCFONT، LC األمامية وشعار LC  وهي عالمات

تجارية لرشكة شارب.

الوصول عرب الواي فاي املحمي (WPA وWPA٢) وتم تسجيل أيقونة إنشاء وايف فاي محمي كعالمات

.Wi-Fi Alliance تجارية لـ

شعارات SDHC وmicroSDHC هي عالمات تجارية لـ ٣C-SD، املحدودة.

.Frontworks هذا املنتج يستخدم خطوط محددة مقدمة من قبل رشكة

هذا املنتج يتضمن برنامج تحويل املعدل املطور من قبل رشكة توشيبا، حقوق الطباعة © ٢٠٠٨ رشكة توشيبا

"قارئ رمز QR" يتضمن تسليÔت برشكة منتجات نظم املعلومات، املحدودة. ومعهد التكنولوجيات الفائقة.

́ها من الدول كود QR هو عالمة تجارية مسجلة لـ DENSO WAVE. مضنع يف اليابان وغ

Bukalo عالمتان تجاريتان لـ رشكة Ôو                  ه AOSS

́ها حيث ال  هذا املنتج مرخص :وجب ترخيص براءة اخرتاع AVC لالستخدام الشخيص للمستهلك أو غ

يتلقي مكافأة لـ (i) ترميز الفيديو :ا يتوافق مع معيار AVC (فيديو AVC) و/ أو (ii) حل شفرات 

́ه من قبل عميل مشرتك يف نشاط شخصية و/ أو تم التحصل عليه من مقدم فيديو AVC التي تم تشف

فيديوهات مرخص لتوف´ فيديو AVC. ال توجد رخص ممنوحة أو يجب تضمينها ألي استخدام آخر. 

.http://www.mpegla.com انظر .MPEG LA, L.L.C كن الحصول عيل مزيد من املعلومات منú

هذا املنتج مرخص :وجب رخصة محفظة براءة اخرتاع نظام MPEG-٤ للتشف´/ الرتميز وفقاً ملعاي´

أنظمة MPEG-٤. فيÔ عدا أن تكون الرخصة اإلضافية وسداد الغرامات أمور الزمة للرتميز باالتصال

مع (أ) البيانات املخزنة أو املكررة يف وسائل اإلعالم املادية والتي يجري سداداها بناء عيل العنوان عن

طريق أساس العناوين و/ أو (ii) البيانات التي يجري سدادها ألجل العنوان وعيل أساس العنان ويتم

نقلها إيل املستخدم النهاi ألجل التخزين الدائم و/ أو االستخدام. úكن الحصول عيل الرخصة اإلضافية

.http://www.mpegla.com انظر .MPEG LA,L.C.C تلك عن طريق

يوبيكويتس TCP/IP + SSL حقوق طباعة © ٢٠٠١-٢٠١٠ يوبيكويتس كورب.

مدعوم من برمجيات Devicescape. حصص هذه املنتجات هي © برمجيات DeviceScape، جميع

الحقوق محفوظة.

حقوق النرش © ٢٠٠٣- ٢٠١٠، جو> ماللينó              واملساهمó جميع الحقوق محفوظة

.BSD املرخص عمالً برخصة WPA ملتمس

إعادة التوزيع واالستخدام من حيث املصدر والنموذج الثناi، مع أو بدون تعديل، يسمح به رشيطة أن

يتم استيفاء الرشوط التالية:

١. إعادة توزيع كودر املرص يجب أن يستبقي إشعارات حقوق النرش أعاله. هذه القا§ة من الرشوط 

   هي إخالء املسئولية التايل.

٢. إعادة التوزيع يف صيغة ثنائية يجب أن يقوم بإعادة إنتاج إشعارات حقوق النرش أعاله، هذه القا§ة

́ها من املواد املقدمة ضمن التوزيع.     من الرشوط وإخالء املسئوية التايل يف املستندات و/ أو غ

٣. ال úكن استخدام اءم حامل حق النرش املدرج أعاله وال أسÔء املوزعó وذلك للرتويج للمنتجات منساقاً

    من الربمجيات بدون ترصيح خطي مسبق.

هذا الربنامج مقدم من حملة حق النرش ومساهميهم "AS IS" وأية ضÔنات ضمنية أو رصيحة، متضمنة

ولكن ال تقترص عيل الضÔنات الضمنية أو التسويق واملال§ة لغرض معó ويخيل املسئولية بشأنها. بأي

حال من األحوال، ال يكون حامل حق النرش أو مساهميه عن األرضار املبارشة، الغ´ مبارشة، العرضية،

التبعية، الخاصة أو التحص´ية (متضمنا وال يقترص عيل رشاء سلع وخدمات بديلة؛ خسارة االستخدام،

́ات األعÔل) أياً كان السبب وبناء عيل أية نظرية للمسئولية، سواء يف التعاقد، البيانات، األرباح أو تفس

مسئولية االلتزام، أو املسئولية التقص´ية (متضمنة اإلهÔل أو خالفه) الناشئة بأية طريقة عن استخدام

هذا الربنامج.

هذا املنتج يتضمن برمجيات مطورة من قبل مرشوع OpenSSL لالستخدام يف

 .OpenSSL حقوق النرش © ١٩٩٨ – ٢٠٠٧ مرشوع .(/OpenSSL Toolkit)http://www.openssl.org

جميع الحقوق محفوظة.

يسمح بإعادة التوزيع واالستخدام يف املصدر و'اذج ثنائية، سواء بتعديالت أو بدون بتعديالت، رشيطة أن

تستويف املتطلبات التالية:

١.  إعادة توزيع كود املصدر يجب أن يبقي عيل إشعار حقوق النرش أعاله، هذه القا§ة تتضمن إخالء 

     املسئولية

٢.  إعادة التوزيع يف شكل ثناi إلعادة إنتاج إشعار حقوق النرش املذكور بعاليه، ا§ة البنود هذه وإخالء

́ها من املواد املقدمة مع التوزيع      املسئولية التايل ضمن املستندات و/ أو غ

٣.  جميع املواد اإلعالنية التي تذكر ميزات استخدام هذا الربنامج يجب أن توضح اإلقرار التايل: "هذا 

     املنتج يتضمن  برنامج تم تطويره من قبل مرشوع OpenSSL للساتخدام يف

.(/OpenSSl Toolkit.) http://openssl.org    
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