
1- الطوارىء
يف حاالت الطوارئ يف جميع انحاء العامل رقم 

الطواريء للجوال هو 112
اذا وجدت نف�شك خارج منطقة التغطيه ل�شبكة 
اجلوال اخلا�ض بك وهناك حالة طارئة ات�شل 
متوفرة  �شبكة  اأي  عن  يبحث  و�شوف   112 على 

الإجراء االإت�شال املطلوب
ميكن   112 الرقم  هذا  اأن  االهتمام  ويثري 

اإ�شتخدامه حتى لو كانت لوحة املفاتيح مغلقة
2- هل حدث اأن اأغلقت على مفاتيح ال�صيارة داخلها ؟ 

هل لديك جهاز رميوت لفتح ال�صيارة ؟

هذا قد ياأتي يف متناول ال�شخ�ض يوما ما. �شبب 
وجيه المتالك الهاتف اخلليوي

وكان  داخلها  �شيارتك  مفاتيح  على  اأغلقت  اإذا 
لديك مفتاح اإحتياطي يف البيت ,

هاتفه  على  ملنزل  ا!  يف  ما  �شخ�ض  على  اإت�شل 
النقال .

باب  من  قدم  بعد  على  النقال  بهاتفك  اأم�شك 
ال�شيارة

واأطلب من ال�شخ�ض الثاين اأن يوجه الرميوت 
الباب  فتح  زر  وي�شغط  هاتفه  اإىل  االإحتياطي 

..�شتفتح االأبواب !!!
املفاتيح  الإي�شال  القيادة  ما  �شخ�ض  على  وفر 

اإليك..

الت�شــــــل�شلي  للــــرقم  االأرقــــــــــام )15(  �شتظــــــــــهر 
ورقة  اأو  مفكرة!  يف  دونه   , بجهازك  اخلا�ض 
االإت�شال على  �شرقة جهازك ميكنك  ويف حالة 
الت�شل�شلي  الرقم  واإعطائهم  االإت�شاالت  �شركة 
لو  حتى  جهازك  تعطيل  باإمكانهم  وبالتايل 
عدم  حالة  ..ويف  اأخرى  بطاقة  اإ�شتعمال  مت 

اإ�شرتجاع جهازك ...
على  ال�شارق  مقدرة  عدم  ت�شمن  االأقل  على 

اإ�شتخدامه اأو بيعه اأي�شا
5- كن حذرا عن اإ�صتخدام جهازك النقال

ال  النقال  بجهازك  ما  ب�شخ�ض  اإت�شالك  عند 
ت�شع اجلهاز قريبا الأذنيك على يتم الرد على 

االإت�شال..
الطاقة  تكـــــــون  مبا�شــــــــــرة  االإت�شــــال  بعد  الأنه 

الق�شوى امل�شتخدمة 2 واط ..كن حذرا

رمبا تكون على بعد مئات االأميال لكن باإمكانك 
الو�شول

املفتاح  يحمل  الذي  االآخر  ال�شخ�ض  اإىل 
تكبد  دون  ب�شهولة  ال�شيارة  لفتح  االإحتياطي 

عناء امل�شافة.
3- طاقة البطارية املخفية

واأنت  اأن بطارية هاتفك منخف�شة جدا  تخيل 
تتوقع اإت�شاال مهما ولي�ض لديك جهاز التعبئة 

اأو ال�شحن 
بطارية  مع  تاأتي  نوكيا  من  الهاتف  اأجهزة 

اإحتياطية ....
لتفعيلها عليك ال�شغط على

#3370*
بالبطارية  النقال  اجلهاز  ت�شغيل  �شيعاد 
�شحن  طاقة  لديك  تظهر  بحيث  االإحتياطية 

بن�شبة %50 ...
عندما  االإحتياطية  البطارية  �شحن  و�شيعاد 
التعبئة/  جهاز  باإ�شتخدام  جهازك  �شحن  تعيد 

ال�شحن
4- كيفية تعطيل الهواتف النقاله امل�صروقه؟

النقال  لهاتفك  الت�شل�شلي  الرقم  لتفح�ض 
عليك ال�شغط على االأزرار التالية :

# 6 0 # *

اأ�ســــياء ال تعــلمها ي�ستطيع 
جهــــــازك النقــال فعلها

قليل  عـــدد  وهنـــــــــاك 
ميكن  التي  االأ�سيـــــاء  من 
اوقــــــــــــات  يف  بها  القيام 

الطـــوارئ اخلطريه.
هاتفـــــــــك املحمـــــول ميكن 
يف الــــواقع ان يكــــون موفر 
احليــــــاة اأو اأداة طـارئة من 

اجل البقاء
افح�ش اال�سياء التي ميكنك 

القيام بها معه :

50

علوم وتكنولوجيا
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