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إدارة الملفات
كيف يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في microSD وبطاقة SD وجهاز USB؟  •

انقر فوق أيقونة بطاقة SD أو USB الموجودة أسفل الزاوية اليمنى. انقر فوق أيقونة المجلد   
وسترى جميع البيانات الخاصة بك في جهاز التخزين المحدد. لذا يرجى الرجوع إلى دليل 

االستخدام للحصول على مزيد من التفاصيل.
كيف يمكن نقل الملف المحدد إلى مجلد آخر؟  •

حدد الملف المطلوب وانقر فوق Copy )نسخ( أو Cut )قص(. أدخل مجلد الوجهة المراد   
وانقر فوق أيقونة Paste )لصق( في أعلى الزاوية اليمنى لنقل الملف.

إذا كنت ترغب في نسخ أكثر من ملف في وقت واحد، حدد الملفات المطلوبة أو انقر فوق   
Select All )تحديد الكل(، ثم انقر فوق Copy )نسخ( أو Cut )قص(. أدخل مجلد الوجهة 

المطلوب وانقر فوق أيقونة Paste )لصق( في أعلى الزاوية اليمنى لنقل الملفات.
كيف يمكن نسخ الملف المحدد ولصقه إلى جهاز التخزين الخارجي المتصل؟  •

يرجى اتباع اإلرشادات السابقة وتحديد مجلد الوجهة المطلوب في جهاز التخزين الخارجي.  

إيقاف عمل أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
كيف يمكن إيقاف تطبيق قيد التشغيل؟  •

:Android 3.x Honeycomb لواجهة  
 Settings > )التطبيقات( Apps إليقاف أحد التطبيقات قيد التشغيل حالًيا، انقر فوق قائمة  
)اإلعدادات( < Applications )التطبيقات( < Running services )الخدمات قيد 

التشغيل(. حدد التطبيق وانقر فوق Stop )إيقاف(. 
يمكنك النقر أيًضا فوق مفتاح Recent Apps )أحدث التطبيقات( أسفل اليسار، ثم انقر فوق   

x الخاص بالتطبيق المقابل والمدرج على اللوحة.
 :Android 4.x Ice Cream Sandwich لواجهة  

  انقر فوق قائمة Apps )تطبيقات( < Settings )إعدادات( < Apps )تطبيقات( < 
RUNNING )قيد التشغيل(. اختر التطبيق وانقر فوق Stop )إيقاف(. 

  يمكنك كذلك النقر فوق زر Recent Apps )أحدث التطبيقات( أسفل اليسار، ثم مرر أحد 
أحدث التطبيقات إلى اليسار أو اليمين إلزالته من القائمة. يمكنك أيًضا االستمرار في النقر فوق 

أحد التطبيقات األخيرة لعرض القائمة ثم حدد Remove from list )إزالة من القائمة(.
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ما الذي يمكنني فعله إذا لم أعد أرغب في استخدام التطبيق الُمنزل؟  •
:Android 3.x Honeycomb لواجهة  

 Settings > )تطبيقات( Apps إللغاء تثبيت تطبيق غير مرغوب به، انقر فوق قائمة  
)اإلعدادات( < Applications )التطبيقات( < Manage applications )إدرة 

 Uninstall التطبيقات المنزلة(. حدد التطبيق وانقر فوق( Downloaded > )التطبيقات
)إلغاء تثبيت(.

 :Android 4.x Ice Cream Sandwich لواجهة  
  انقر فوق قائمة Apps )تطبيقات( < Settings )إعدادات( < Apps )تطبيقات( < 

DOWNLOADED )التطبيقات المنزلة(. حدد التطبيق وانقر فوق Uninstall )إلغاء 
تثبيت(.

كيف يمكن فحص حالة التطبيق أو المعلومات التفصيلية الخاصة به؟  •
:Android 3.x Honeycomb لواجهة  

لفحص معلومات التطبيق، انقر فوق قائمة Apps )تطبيقات( < Settings )اإلعدادات( <   
 All > )إدارة التطبيقات( Manage applications > )التطبيقات( Applications

)الكل(. حدد التطبيق لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به.
 :Android 4.x Ice Cream Sandwich لواجهة  

 All>)تطبيقات( Apps > )إعدادات( Settings > )تطبيقات( Apps انقر فوق قائمة  
)الكل(. حدد التطبيق لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به.

عدم استجابة النظام
ماذا يمكن أن أفعل في حال عدم استجابة Transformer؟  •

اضغط مع االستمرار على زر الطاقة حتى تتمكن من رؤية قائمة Power off )إيقاف   
الطاقة( وحدد OK )موافق( ثم اضغط مع االستمرار على زر الطاقة إلعادة تشغيل النظام 

مرة أخرى، أو ضغط زر إعادة الضبط مع االستمرار )الفتحة الصغيرة الموجودة يسار 
جهاز Transformer( حتى يتم إعادة تشغيل النظام. سيظهر حينئذ شعار ASUS على 

الشاشة فور نجاح تمهيد النظام.
شاشة Transformer قيد اإليقاف وال يمكن إعادة تنشيطها.  •

اضغط مع االستمرار على زر الطاقة إلعادة تشغيل النظام مرة أخرى، أو ضغط مع   
االستمرار زر إعادة الضبط )الفتحة الصغيرة الموجودة يسار جهاز Transformer( حتى 

يتم إعادة تشغيل النظام. سيظهر حينئذ شعار ASUS على الشاشة فور نجاح تمهيد النظام.



جهاز التخزين الخارجي
لقد قمت بإدخال بطاقة microSD بالفعل في جهاز Transformer، إال أنني ال أستطيع   •

رؤيتها.
قم بإخراج بطاقة الذاكرة من Transformer ثم أدخلها مرة أخرى.  

.Transformer بالفعل، إال أنني ال أستطيع رؤيته في USB لقد قمت بتوصيل محرك أقراص  •
قم بإلغاء إرساء Transformer من قاعدة التركيب المحمولة ثم أعد إرساء جهاز Transformer، أو   

قم بإزالة محرك أقراص USB من جهاز Transformer وأدخله مرة أخرى.

التقاط لقطات صور من الشاشة 
هل يمكنني صور من الشاشة باستخدام Transformer؟  •

نعم انقر فوق قائمة Apps )تطبيقات( < Settings )اإلعدادات( <    
 Screenshot المخصص( ثم حدد ASUS إعداد( ASUS Customized Setting

)التقاط صور من الشاشة(. اضغط على زر Recent Apps )أحدث التطبيقات( اللتقاط 
 ،Transformer صور مفضلة لديك من الشاشة. المفضلة لديك. إذا قمت بإرساء جهاز

اضغط مباشرًة على مفتاح التشغيل السريع بلوحة المفاتيح.
   يمكنك كذلك الضغط على مفتاح خفض الصوت وزر الطاقة في نفس الوقت لتنفيذ وظيفة لقطات 

)Android 4.x الشاشة االفتراضية. )فقط

البطارية
كيف يمكن إطالة عمر البطارية لجهاز Transformer؟  •

 Never اإلعدادات(. يؤدي ضبط مهلة الشاشة على( Settings تحقق من مهلة الشاشة من  
)مطلًقا( إلى استهالك المزيد من طاقة البطارية. وعليك بإدارة التطبيقات قيد التشغيل وإغالقها عند 

 Stopping or uninstalling applications عدم الحاجة إليها. يرجى الرجوع إلى
)إيقاف عمل أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيتها( لالطالع على التفاصيل.

ما الواجب فعله في حال استنفاد طاقة البطارية؟  •
وصل مهايئ الطاقة لشحن جهاز Transformer. ويمكن بدء تشغيل Transformer بصورة طبيعية   

بعد مرور 10 دقائق.
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لماذا ال يتم شحن جهاز Transformer بالكامل عند استخدام قاعدة التركيب المحمولة؟  •
عند إرساء Transformer وفصله عن مهايئ الطاقة، تقوم قاعدة التركيب المحمولة بشحن   

بطارية Transformer حتى 90% كحد أقصى بغرض حماية البطارية وإطالة عمرها 
االفتراضي. وتعمل قاعدة التركيب المحمولة على إعادة شحن Transformer عندما يكون 

مستوى شحن البطارية أقل من %70. 
يقوم مهايئ الطاقة بشحن بطارية Transformer بالكامل 100% وإعادة شحنها عندما يكون   

مستوى الشحن أقل من %95.
لماذا يستغرق جهاز Transformer وقًتا طويال للشحن؟  •

عند إرساء Transformer، يقوم مهايئ الطاقة بشحن كل من الكمبيوتر اللوحي وقاعدة   
 التركيب، لذا يستغرق شحن Transformer وقًتا أطول.

:Transformer مالحظة حول شحن
أدخل الموصل ذي االربعين سًنا الخاص بمحول الطاقة فى Transformer أو قاعدة 

التركيب بشكل كامل لضمان توصيل Transformer بالطاقة على نحو جيد.

المتصفح
كيف يمكن تخصيص عرض المتصفح؟  •

 Settings األداة( أعلى الجانب األيمن وحدد( tool قم بفتح متصفح الويب. انقر فوق زر  
)اإلعدادات(. حدد خيارات اإلعداد للتخصيص. 

تحديث النظام
كيف يمكن تحديث النظام؟  •

ال يتعين عليك تحديث Transformer يدوًيا. تقوم ASUS بإخطارك عند وجود تحديث متاح   
.Google عبر رسالة منبثقة. ويجب عليك االتصال باإلنترنت وتسجيل الدخول إلى حساب

MyNet
كيف يمكن استخدام MyNet؟  •

تأكد من بدء تشغيل برنامج Microsoft Media Player )إصدار 10 أو أحدث( على   
الكمبيوتر الشخصي. كما يمكنك أيًضا التأكد من توصيل Transformer والكمبيوتر 

الشخصي بنقطة الوصول الالسلكية ذاتها. لذا يرجى الرجوع إلى دليل االستخدام للحصول 
على مزيد من التفاصيل.



إعدادات المصنع االفتراضية
كيف يمكن استعادة إعدادات المصنع االفتراضية الخاصة بجهاز Transformer؟  •

:Android 3.x Honeycomb لواجهة  
 Factory data reset > )الخصوصية( Privacy > )اإلعدادات( Settings انقر فوق  

)إعادة تعيين إعدادات المصنع(. يؤدي النقر فوق Reset tablet )إعادة تعيين اللوحي( 
 .Transformer إلى حذف جميع البيانات المخزنة في

 :Android 4.x Ice Cream Sandwich لواجهة  
  انقر فوق Settings )إعدادات( < Backup & reset )النسخ االحتياطي وإعادة 

 Reset إعادة تعيين بيانات المصنع(. النقر فوق( Factory data reset > )التعيين
tablet )إعادة تعيين اللوحي( سوف يؤدي إلى إزالة كافة البيانات الخاصة بك من جهاز 

.Transformer

.Transformer يرجى التأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة قبل إعادة تعيين

مرفقات البريد اإللكتروني
هل يمكن فتح مرفقات البريد اإللكتروني وحفظها على Transformer؟  •
نعم، يمكن ذلك إال أنه ينبغي أن يكون حجم الملف أصغر من 5 ميجا بايت.  

استقبال اإلشارات
هل ستتأثر وظيفة GPS فى جهاز Transformer بطبقات العزل الحراري الواقية فى نوافذ   •

السيارة؟
نعم، قد تقلل طبقات العزل الحراري الواقية فى نوافذ السيارة من إشارات GPS أو تمنع   

.Transformer إرسالها إلى جهاز

لضمان سالمتك الشخصية، ال تستخدم جهاز Transformer ووظيفة GPS أثناء قيادة 
السيارة.

لزيادة سرعة عملية تحديد الموقع األولية باستخدام GPS فى جهاز Transformer، اتصل 
.GPS باإلنترنت قبل تنشيط تتبع

ASUS من Transformer TF201 األسئلة الشائعة عن جهاز 6


	إدارة الملفات 
	 كيف يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في microSD وبطاقة SD وجهاز USB؟ 
	 كيف يمكن نقل الملف المحدد إلى مجلد آخر؟ 
	 كيف يمكن نسخ الملف المحدد ولصقه إلى جهاز التخزين الخارجي المتصل؟ 

	إيقاف عمل أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيتها 
	 كيف يمكن إيقاف تطبيق قيد التشغيل؟ 
	 ما الذي يمكنني فعله إذا لم أعد أرغب في استخدام التطبيق المُنزل؟ 
	 كيف يمكن فحص حالة التطبيق أو المعلومات التفصيلية الخاصة به؟ 

	عدم استجابة النظام 
	 ماذا يمكن أن أفعل في حال عدم استجابة Transformer؟ 
	 شاشة Transformer قيد الإيقاف ولا يمكن إعادة تنشيطها. 

	جهاز التخزين الخارجي 
	 لقد قمت بإدخال بطاقة microSD بالفعل في جهاز Transformer، إلا أنني لا أستطيع رؤيتها. 
	 لقد قمت بتوصيل محرك أقراص USB بالفعل، إلا أنني لا أستطيع رؤيته في Transformer. 

	التقاط لقطات صور من الشاشة  
	 هل يمكنني صور من الشاشة باستخدام Transformer؟ 

	البطارية 
	 كيف يمكن إطالة عمر البطارية لجهاز Transformer؟ 
	 ما الواجب فعله في حال استنفاد طاقة البطارية؟ 
	 لماذا لا يتم شحن جهاز Transformer بالكامل عند استخدام قاعدة التركيب المحمولة؟ 
	 لماذا يستغرق جهاز Transformer وقتًا طويلا للشحن؟ 

	المتصفح 
	 كيف يمكن تخصيص عرض المتصفح؟ 

	تحديث النظام 
	 كيف يمكن تحديث النظام؟ 

	MyNet 
	 كيف يمكن استخدام MyNet؟ 

	إعدادات المصنع الافتراضية 
	 كيف يمكن استعادة إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بجهاز Transformer؟ 

	مرفقات البريد الإلكتروني 
	 هل يمكن فتح مرفقات البريد الإلكتروني وحفظها على Transformer؟ 
	 هل ستتأثر وظيفة GPS فى جهاز Transformer بطبقات العزل الحراري الواقية فى نوافذ السيارة؟ 


