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دليل املستخدم



 زر تبديل 
فيديو/ صورة

زر الصوتاضغط للتجسيل

2 دليل املستخدم

كيفية التجسيل
ميكنك التجسيل باستخدام ثالثة أنواع من الوسائط

1 فيديو
2 صورة
3 صوت



إشارة ضوئية 
للتجسيل و لالطفاء

زر تبديل بني الاكمريا 
األمامية/اخللفية

ميكنك التجسيل 
باستخدام ثالثة 

مستويات من اجلودة
• عايل

• متوسط
• منخفض

ميكن ضبط مدة 
الفيديو ملدة أقصاها 

عرش دقائق

إعدادات 
الاكمريا

كيفية تغيري إعدادات الاكمريا

2 إعدادات الاكمريا

3 دليل املستخدم

1 شاشة الاكمريا





سيؤدي إدخال أي ستة أرقام أخرى إىل 
فتح املعرض العادي الذي حيتوي عىل 

صورك العادية.
ال ميكن محتيل هذه الصور عىل 

eyeWitness



أدخل رمز املرور املكون من ستة أرقام 
لفتح املعرض اآلمن الذي حيتوي عىل 
الصور اليت مت التقاطها مع التطبيق



املعرض

4 دليل املستخدم

كيفية الوصول إىل املعرض اآلمن

1 شاشة الاكمريا

3 املعرض اآلمن

2 رمز املرور

4 املعرض العادي



اضغط على رمز  لفتح شاشة 
التفاصيل


اخرت ملًفا 

بالضغط عىل 
رمز امللف



احفظ املالحظاتاضغط لفتح لوحة املفاتيح

1 افتح املعرض اآلمن

3 أضف مالحظات

2 افتح امللف

4 احفظ

5 دليل املستخدم

كيفية إضافة املالحظات



كيفية محتيل احملتوى يدويا

بعد حتديد امللفات ، اضغط عىل محتيل



عندما تكون يف ماكن آمن به اتصال باإلنرتنت ، ميكنك 
محتيل حمتوى من املعرض اآلمن.

اخرت امللفات 
املراد محتيلها 

باستخدام 
القامئة 

املنبثقة، أو 
بالضغط عىل 

رمز امللف

يمت محتيل امللفات 
حاليا  أو ال تزال 

يف قامئة االنتظار 
للتحميل

مت محتيل امللفات 
بنجاح

6 دليل املستخدم

1 افتح املعرض اآلمن

3 التحميل مسمتر

2 اخرت امللفات

4 اكمتل التحميل



كيفية محتيل احملتوى تلقائيا



ميكنك اختيار محتيل امللفات تلقائًيا لكام كنت متصاًل 
بشبكة واي فاي

سيمت اإلرسال 
تلقائًيا ألي حمتوى 
مجسل بعد تنشيط 

التحميل 

مت محتيل 
امللفات بنجاح 

إىل مزود خدمة 
eyeWitness

1 افتح املعرض اآلمن

3 التحميل مسمتر

2 إعدادات املعرض اآلمن

4 اكمتل التحميل

متكني التحميل التلقايئ

اخرت اإلعدادات 
باستخدام  

القامئة املنبثقة

7 دليل املستخدم



كيفية مشاركة احملتوى

اخرت رمز املشاركة
لن تمتكن من املشاركة حىت يمت محتيل امللف بنجاح إىل 

eyeWitness



مبجرد محتيل امللفات إىل مزود خدمتنا بشلك آمن ، ميكنك حفظ نخسة 
أو مشاركة نخسة مع شبكتك.


اخرت امللف 

الذي مت محتيله 
لملشاركة من 
خالل الضغط 
عىل رمز امللف

1 افتح املعرض اآلمن

3 بإماكنك املشاركة

2 اخرت امللف

8 دليل املستخدم



كيفية حذف احملتوى

استخدم رمز احلذف





احذف من 
املعرض 

باستخدام رمز 
اختيار وحذف 

يف رشيط 
القامئة العلوي


اخرت ملفَا فرديَا 
حلذفه بالضغط 
عىل رمز امللف

اخرت واحذف ملفات متعددة

اخرت واحذف ملفات فردية

1 افتح املعرض اآلمن

1 افتح املعرض اآلمن

2 اخرت امللفات

2 اخرت امللف
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كيفية حذف التطبيق حبالة الطوارئ



اخرت اإلعدادات 
باستخدام القامئة 

املنبثقة

إلغاء التثبيت يزيل التطبيق ومجيع حمتوياته سيمت فقد أي 
eyeWitness يشء مل يمت محتيله إىل

إلغاء التثبيت يزيل التطبيق ومجيع حمتوياته سيمت فقد أي 
eyeWitness يشء مل يمت محتيله إىل

من قامئة الاكمريا

من املعرض اآلمن

إعدادات 
الاكمريا

1 افتح إعدادات الاكمريا

1 افتح املعرض اآلمن

2 الغاء التثبيت

2 اخرت امللف

10 دليل املستخدم


