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 تجاریتین عالمتین أو مسجلتین تجاریتین عالمتین Windowsو Microsoft تُعد •.Inseego Corp لشركة مسجلتین تجاریتین عالمتین MiFi وشعار ®MiFi تُعد •
 .أخرى دول أو/و المتحدة الوالیات في Microsoft Corporation لشركة

 .أخرى ودول المتحدة الوالیات في Linus Torvalds لشركة مسجلة تجاریة عالمة ®Linux تمثل •
 .المعنیین ألصحابھا تجاریة عالمات ھذا المستخدم دلیل في المذكورة الفعلیة والمنتجات الشركات أسماء تكون أن یمكن
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1 
 االستخدام وبدء المقدمة

 

  عامة نظرة 

 الوصف

 والرموز الحالة مؤشرات

 االستخدام بدء

 M2000 بجھاز االعتناء
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 عامة نظرة
 إلى تصل تنزیل سرعات یوفر وھو ،Inseego من 5G لشبكة الثاني الجیل من محمولة أجھزة اتصال نقطة 5G MiFi M2000 یُعد

 جھاًزا 30 إلى یصل ما M2000 یدعم. موّسعة تغطیة لتوفیر ملحوظ بشكلٍ  سریع LTE 4G احتیاطي مع *الثانیة في بت جیجا 7.2
 . C النوع من USB منفذ باستخدام مباشرة الربط یمكنك أو ،المؤسسة مستوى على النطاق مزدوجة Wi-Fi شبكة مع متصالً 

  الرئیسیة المیزات

 وجود مع حتى مستخدم لكل أضعاف 4 إلى تصل البیانات نقل في وزیادة %40 بنسبة أعلى Wi-Fi سرعات تتیح Wi-Fi 6 تقنیة •
 .Wi-Fi 5 بشبكة مقارنة البطاریة كفاءة وتحسین المتصلة األجھزة من العدید

 الشخصیة للشبكات إضافیة إمكانات ویقدم متمیز، بیانات تشفیر مع قوة أكثر ومصادقة أمنیة تحسینات WPA3 بروتوكول یوفر •
 .والمؤسسیة

 وغیر اإلعدادات وتكوین البیانات استخدام وعرض المتصلة األجھزة إدارة لك تتیح بوصة 2.4 مقاس باللمس تعمل كبیرة شاشة •
 .جھازك من ذلك وكل - الكثیر ذلك

 األدوات ذلك في بما ،M2000 بیئة إلدارة اإلضافي الوصول إمكانیة توفر االستخدام سھلة الویب على للمسؤول مستخدم واجھة •
 .والمزید والسجالت الجھاز إعدادات وتكوین (نظام تحدید المواقع) GPSموقع  مثل المحمولة األجھزة إلدارة المتقدمة

 .VPN عمیل تثبیت على والقدرة المؤسسیة الفئة من) VPN( االفتراضیة الخاصة الشبكة عبر المرور میزة •

 تقنیة عبر السرعة فائق شحن †مع الیوم طوال متصلة األجھزة بقاء على تحافظ لإلزالة قابلة الساعة سعة بطاریة •
Qualcomm® Quick Charge™ الممكنة. یمكنك استخدام M2000 والجھاز الھاتف لشحن) بانك باور( متنقل اقةط كمخزن 

  .األخرى المتصلة واألجھزة اللوحي

 الوصف
 :Inseego من 5G MiFi M2000 علبة محتویات

 5G MiFi M2000 جھاز •

  ‡سابقًا تركیبھا تم الساعة سعة أیون اللیثیوم بطاریة •

 Qualcomm تقنیة یدعم سریع شاحن •

  A النوع إلى C النوع من للتوصیل USB كابل •

 السریع البدء دلیل •

  

                                                 
 وإمكانات الجھاز. Fi-Wiتختلف القیم النظریة والسرعات التي حققتھا األجھزة المتصلة اعتماًدا على تغطیة الشبكة واتصال  *
 یمكن أن تختلف القیم النظریة ومدة عمل البطاریة ومدة الشحن حسب عدد األجھزة المتصلة والنشاط. †

 البطاریة خاص بمشغل الشبكة.حجم ‡ 
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  جانبي منظر

 لتنشیط حرره ثم الطاقة زر على اضغط. تشغیلھ وإیقاف M2000 جھاز لتشغیل ثوانٍ  ثالث لمدة الطاقة زر على االستمرار مع اضغط
 .الشاشة

 .USB-C منفذ طریق عن جھاز بأي اربطھ أو Quick Charge السریع الشحن بتقنیة المزود بالشاحن الجھاز وّصل

 

  الشاشة منظر

 والمزید، البیانات واستخدام المتصلة واألجھزة المرور وكلمة Wi-Fi شبكة اسم بوصة 2.4 مقاس باللمس تعمل التي الشاشة تعرض
 .المتاحة القائمة خیارات إلى للوصول والرموز واألزرار األسھم فوق وانقر الشاشات عبر بالتمریر قم. العناصر ھذه بعرض لك وتسمح
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  والرموز الحالة مؤشرات
 . اآلتیة العرض ورموز الحالة مؤشرات M2000 جھاز یستخدم

 

  

 الوصف   الشاشة رمز

 وضع في الشاشة أن أو الطاقة، یستقبل ال أو M2000 جھاز تشغیل إیقاف تم  رموز توجد ال
 .الطاقة توفیر

 الرئیسیة الشاشة
 

 الرئیسیة الشاشة

 الشبكة إشارة قوة
 

 .أكبر إشارة قوة إلى الشرطات زیادة تشیر. الشبكة إشارة قوة مؤشر

 النشاط مؤشر
 

 M2000 وجھاز المحمولة األجھزة شبكة بین البیانات نقل یتم

 یشیر إلى التجوال  تجوال

 الرسائل
 

  لد�ك رسائل غ�ي مقروءة. 

 Wi-Fi شبكة
 

 .التشغیل وضع في M2000 بجھاز الخاصة Wi-Fi شبكة

Connected Devices 
  (األجھزة المتصلة)

 .M2000 بجھاز المتصلة Wi-Fi أجھزة عدد یعرض

 معلومات
 

 لعرض انقر الرئیسیة الشاشة في( المعلومات من مزید لعرض الرمز ھذا فوق انقر
 ).المرور وكلمات Wi-Fi شبكات أسماء

 .الشاشات من المزید لعرض یساًرا/یمینًا التمریر یمكنك أنھ إلى یشیر  متعددة شاشات

 .بالكامل البطاریة شحن تم  مشحونة البطاریة

 الشحن إلى بحاجة البطاریة
 

 توصیل یتم لم ما M2000 تشغیل وسیتوقف للغایة منخفض البطاریة شحن مستوى
 .بالشاحن البطاریة

 التیار عبر البطاریة شحن
  المتردد

 .اآلن شحنھ وجارٍ  متردد تیار بشاحن متصل M2000 جھاز

 USB عبر البطاریة شحن
 

 .متصل جھاز بشحن ویقوم USB عبر متصل M2000 جھاز

 SIM بطاقة تتوفر ال
 

 .SIM بطاقة اكتشاف یتم لم

SIM مقفلة 
  

 .الفعلي الوقت في البیانات استخدام عداد عرض یتعذر. SIM بطاقة قفل تم

 SIM ببطاقة مرتبط خطأ
  

 .صحیح بشكلٍ  SIM بطاقة تركیب من تحقق. SIM ببطاقة مرتبط خطأ حدث

 USB عبر مرتبط
 

 .USB عبر M2000 بجھاز متصل الجھاز
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 االستخدام بدء
 الكامل، الشحن عند. الكامل األولي الشحن لضمان األقل على ساعات ثالث لمدة البطاریة اشحن ،M2000 جھاز استخدام قبل: مھم

 .الیوم طوال العمل في البطاریة تستمر

  SIM بطاقة تركیب

 یدعم. الالسلكیة الخدمة حول المھمة والمعلومات الھاتف رقم بتخزین تقوم مستطیلة صغیرة بالستیكیة بطاقة عن عبارة SIM بطاقة
M2000 بطاقات Nano SIM بطاقة تركیب یتم لم إذا. فقط SIM بطاقة فاختر بالفعل، الجھاز ھذا في بالجھاز الخاصة SIM الصحیحة 

 .الجھاز لھذا

 

 بطاقة تعریض تجنب. خدشھا أو SIM بطاقة ثني تجنب. الخدمة مزود یوفرھا المصانع أحد في مصنوعة SIM بطاقة دائًما استخدم: تنبیھ
SIM األتربة أو الماء أو الساكنة للكھرباء . 

 : SIM بطاقة لتركیب

 .جانبًا الغطاء ضع. بإزالتھ وقم البطاریة غطاء وارفع البطاریة غطاء حافة عند أظافرك أحد أدخل .1

 

 .لھا المخصص التجویف من البطاریة أخرج .2

 

 .الذھبي اللون ذات التالمس نقاط لمس عدم على الحرص مع الخارجیة، البطاقة من SIM بطاقة أخرج األمر، لزم إذا .3
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 .ألسفل الذھبي اللون ذات التالمس نقاط توجیھ مع SIM بطاقة أمسك .4

 :SIM إلدخال بطاقة .5

  .أ. اضغط مع االستمرار على اللسان الذي یحتوي على الرمز  

 إلى داخل الفتحة. SIMب. حّرك بطاقة  

 

-   

 بمشغل اتصل تلفھا، أو SIM بطاقة فقدان حالة في .االستخدام عند SIM بطاقة فتحة في SIM بطاقة تظل أن "یجب" :ملحوظة
 .الشبكة
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  التشغیل وإیقاف التشغیل

 .(الرئیسیة) Home الشاشة تظھر ثمَّ  ومن. ثوانٍ  ثالث لمدة الطاقة زر على االستمرار مع اضغط ،M2000 جھاز لتشغیل

 

(إیقاف تشغیل  Power Offشاشة  تُعَرض حتى ثوانٍ  ثالث لمدة الطاقة زر على االستمرار مع اضغط ،M2000 جھاز تشغیل إلیقاف
  الطاقة).

 

 .(إیقاف تشغیل) Shutdown حدد ذلك، بعد

 . وحرره الطاقة زر على اضغط الشاشة، لتنشیط

  النظام متطلبات

 .M2000 بجھاز االتصال Wi-Fi بإمكانیة مزود جھاز ألي یمكن

 إصدارات وأحدث الرئیسیة التشغیل أنظمة جمیع مع متوافق وھو وظائفھ ألداء مناسبة بیانات خدمة M2000 في یتوفر أن یجب
  .المتصفحات

  المرور وكلمة Fi-Wi شبكة اسم عن البحث

 المرور وكلمة االسم عرض یتم. (الرئیسیة) Home الشاشة في )Wi-Fi(اسم/كلمة مرور  Wi-Fi Name/Password فوق انقر
 .الضیف شبكة اعتماد بیانات على لالطالع الیسار ناحیة اسحب. األساسیة M2000 جھاز بشبكة الخاصین

 بتسجیل قم المرور، كلمتي من أي لتغییر. األساسیة للشبكة االفتراضیة المرور كلمة نفسھا ھي االفتراضیة المسؤول مرور كلمة: مھم
 .M2000 مسؤول ویب موقع إلى الدخول
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  M2000 بجھاز األجھزة توصیل

 عبر االتصال یدعم جھاًزا 30 إلى یصل ما توصیل لك ویتیح ضیف، وشبكة أساسیة شبكة ،Wi-Fi شبكتي على M2000 جھاز یحتوي
Wi-Fi .تشغیلھا ویمكنك. افتراضي بشكل معطلة الضیف شبكة تكون. األساسیة الشبكة من بدالً  الضیف شبكة شارك األمان، من لمزید 

 .المسؤول ویب موقع أو باللمس تعمل التي M2000 جھاز شاشة من

 :M2000 بجھاز األجھزة لتوصیل

 .واسمھ الالسلكیة شبكتھ M2000 جھاز سیبث. توصیلھ تود الذي الجھاز بتشغیل قم .1

. المرور كلمة وأدخل الضیف شبكة أو األساسیة M2000 جھاز شبكة حدد. المتاحة Wi-Fi شبكات قائمة افتح الجھاز، على .2
 .المتصل الجھاز الرئیسیة M2000 جھاز شاشة تعرض باإلنترنت، االتصال بمجرد

 بواجھة االتصال طریق عن أو M2000 بجھاز باللمس تعمل التي الشاشة على M2000 إعدادات تغییر أو عرض یمكنك: ملحوظة
 .http:192//.1.1.168 أو mifi.//my:http على األساسیة الشبكة من المسؤول شبكة مستخدم

 M2000 بجھاز االعتناء
 العامة والعنایة SIM بطاقة قفل وإلغاء الصلة ذات والنصائح بطاریتھ واستبدال M2000 جھاز شحن عن معلومات القسم ھذا یوفر

 .االفتراضیة المصنع إعدادات على ضبطھ وإعادة بالجھاز

   الشحن

 .(الرئیسیة) Home الشاشة من M2000 جھاز شحن وحالة البطاریة شحن مستوى من التحقق یمكنك

 الكامل، الشحن عند. الكامل األولي الشحن لضمان األقل على ساعات ثالث لمدة البطاریة اشحن ،M2000 جھاز استخدام قبل: مھم
 .الیوم طوال العمل في البطاریة تستمر

 Quick Charge بتقنیة مزود شاحن باستخدام الشحن

 :Quick Charge بتقنیة المزود الشاحن باستخدام البطاریة لشحن 

 .M2000 جھاز في الشحن بمنفذ USB كابل من USB-C طرف بتوصیل قم .1

 

 كھربائي بمقبس الشاحن بتوصیل قم ثم ،Quick Charge بتقنیة المزود بالشاحن USB كابل من اآلخر الطرف بتوصیل قم .2
 . مناسب

http://192.168.1.1/
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  USB عبر الشحن
 . USB عبر الكمبیوتر مثل آخر، جھاز من M2000 جھاز شحن أیًضا یمكنك

 :USB عبر البطاریة لشحن

 .M2000 جھاز في الشحن بمنفذ USB كابل من USB-C طرف بتوصیل قم .1

 USB Connection اللمس شاشة تظھر. المحمول الكمبیوتر مثل آخر، بجھاز USB كابل من USB-A طرف بتوصیل قم .2
Options )اتصال خیارات USB.(  

 

 .)موافق( OK فوق وانقر )M2000 جھاز شحن( Charge the M2000 حدد .3

 بشكل منھا والتخلص البطاریة استخدام"و "السالمة مخاطر" قسمي في البطاریة سالمة معلومات اقرأ ،M2000 جھاز استخدام قبل
 .الدلیل ھذا ونھایة "صحیح

 .M2000 لجھاز اآلمن والتشغیل األمثل األداء لتحقیق Inseego اعتمدتھا التي والشواحن البطاریات فقط استخدم: تنبیھ

   البطاریة استبدال

 أو األدوات مطلقًا تستخدم "ال" .طاقة مصدر أو جھاز بأي متصل غیر M2000 جھاز أن تأكد إدخالھا، أو البطاریة إزالة عند: تنبیھ
 ثقب إلى األشیاء ھذه من أي استخدام یؤدي قد. البطاریة إلزالة أو بالقوة الباب لفتح األشیاء من نوع أي أو األقالم أو المفاتیح أو السكاكین
 .البطاریة

 : واستبدالھا البطاریة إلزالة

 .جانبًا الغطاء ضع. بإزالتھ وقم البطاریة غطاء وارفع البطاریة غطاء حافة عند أظافرك أحد أدخل .1
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 .البطاریة حجرة خارج البطاریة وارفع البطاریة إزالة تجویف في إصبعك أدخل .2

 

 على الموجودة الذھبي اللون ذات التالمس نقاط مع الجدیدة البطاریة على الموجودة الذھبي اللون ذات التالمس نقاط بمحاذاة قم .3
 . موضعھا في لتستقر برفق البطاریة وحرك M2000 جھاز

 مكانھ في یستقر حتى الغطاء على اضغط ثم محاذاة، حالة في الفتحات تكون بحیث M2000 جھاز على بوضعھ الغطاء استبدل .4
 .بالكامل السفلي السطح عبر مستویًا ویكون

  بالبطاریة خاصة نصائح

 كامل:قبل التشغیل لیوم 

 تأكد من شحن البطاریة بالكامل. •

 اعثر على موقع بھ قوة إشارة مثالیة. •

 ال تستخدم میزة الشحن العام إذا كنت ترید استخدام البطاریة لیوم كامل. ملحوظة:

 أو/و بطاریات استخدام عن الناتج التلف الضمان یغطي ال. M2000 جھاز مع فقط المعتمدة والشواحن البطاریات دائًما استخدم !تحذیر
 . معتمدة غیر شواحن

 إتالف في ذلك یتسبب فقد البطاریة، تجویف إلى للوصول أو البطاریة إلزالة المفرطة القوة إلى تلجأ أو حادة أدوات تستخدم ال •
 .والبطاریة M2000 جھاز

 .M2000 جھاز إلى إضافیة أجھزة وصول عند أكبر بسرعة البطاریة شحن تفریغ یتم •

 .تستخدمھا التي والملحقات والمیزات الحرارة ودرجة اإلشارة وقوة الشبكة على البطاریة عمل مدة تعتمد •

 .لشحنھا أطول وقتًا طویلة لفترة تخزینھا تم التي البطاریات أو الجدیدة البطاریات تستغرق قد •

 .وجاف ومظلم بارد مكان في الشحن من فارغة بھا احتفظ البطاریة، تخزین عند •

 .الغرفة حرارة درجة من قریبة حرارة درجة في بھا احتفظ البطاریة، شحن عند •

 مئویة درجة 60 من أعلى أو) فھرنھایت درجات 4( مئویة درجة 20- من أقل حرارة لدرجات مطلقًا البطاریات تُعّرض ال •
 ).فھرنھایت درجة 140(

 .للغایة بارًدا أو ساخنًا یصبح أن یمكن حیث أحد یراقبھا ال مركبة في مطلقًا M2000 جھاز تترك ال •

 .كاملة تفریغ/شحن دورات عدة بعد أفضل بشكلٍ  البطاریات بعض تعمل •

 حان فربما البطاریة، عمل مدة في تغیًرا الحظت إذا. أطول شحن أوقات وتتطلب تدریجیًا البطاریات تھترئ أن الطبیعي من •
  .جدیدة بطاریة لشراء الوقت
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  الخاصة بك SIMاستبدال بطاقة 

 یدعم. الالسلكیة الخدمة حول المھمة والمعلومات الھاتف رقم بتخزین تقوم مستطیلة صغیرة بالستیكیة بطاقة عن عبارة SIM بطاقة
M2000 بطاقات Nano SIM الستبدال بطاقة  .فقطSIM حدد بطاقة ،SIM .الصحیحة لھذا الجھاز 

 

 بطاقة تعریض تجنب. خدشھا أو SIM بطاقة ثني تجنب. الخدمة مزود یوفرھا المصانع أحد في مصنوعة SIM بطاقة دائًما استخدم: تنبیھ
SIM األتربة أو الماء أو الساكنة للكھرباء . 

  :الخاصة بك SIMاستبدال بطاقة 

 .جانبًا الغطاء ضع. بإزالتھ وقم البطاریة غطاء وارفع البطاریة غطاء حافة عند أظافرك أحد أدخل .1

 

 .لھا المخصص التجویف من البطاریة أخرج .2

 

 :SIMإلزالة بطاقة  .3

  .أ. اضغط مع االستمرار على اللسان الذي یحتوي على الرمز 

 خارج الفتحة. SIMب. حّرك بطاقة  
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 من البطاقة الخارجیة، مع الحرص على عدم لمس نقاط التالمس ذات اللون الذھبي. SIMإذا لزم األمر، أخرج بطاقة   .4

 .ألسفل الذھبي اللون ذات التالمس نقاط توجیھ مع SIM بطاقة أمسك .5

 .إلى داخل الفتحة SIMحّرك بطاقة  .اضغط مع االستمرار على اللسان الذي یحتوي على الرمز  .6

 بمشغل اتصل تلفھا، أو SIM بطاقة فقدان حالة في .االستخدام عند SIM بطاقة فتحة في SIM بطاقة تظل أن "یجب" :ملحوظة
 .الشبكة

  



 5G MiFi M2000  18دلیل مستخدم 

 

  SIM بطاقة قفل إلغاء

المسؤول  شبكة مستخدم واجھة في M2000 بجھاز الخاصة SIM بطاقة لقفل) PIN( الشخصي التعریف رقم رمز إنشاء یمكنك
)Settings  < (إعدادات)Advanced Settings  < (إعدادات متقدمة)SIM  بطاقة)SIM(( .بطاقة تكون عندما SIM القفل، وضع في 

  .الرئیسیة)( Home الشاشة من) المعلومات لوحة( InfoPanel في شاشة تظھر. اإلنترنت إلى الوصول من M2000 جھاز یتمكن لن

     

 ).إدخال( Enter على واضغط الشخصي التعریف رقم أدخل . SIM بطاقة قفل إللغاء الرسالة على اضغط 
 ).تعلیمات( Help قائمة من) SIM قفل إلغاء( Unlock SIM على الضغط یمكنك أو

 علیك ویجب SIM ببطاقة الخاص) الشخصي القفل إلغاء مفتاح( PUK رمز قفل فسیتم ،PIN رمز إدخال محاوالت نفدت إذا: تنبیھ
 خاطئًا، PUK رمز أدخلت إذا. المسؤول ویب موقع في PUK رمز إدخال علیك یجب. PUK رمز على للحصول الشبكة بمشغل االتصال

 .دائم بشكلٍ  SIM بطاقة قفل فسیتم

  M2000 جھاز ضبط إعادة

 شاشة من ،M2000 جھاز في الموجود إعادة ضبط)( RESET زر باستخدام المصنع إعدادات على M2000 جھاز ضبط إعادة یمكنك
 . المسؤول شبكة مستخدم واجھة من أو باللمس تعمل التي M2000 جھاز

 المرور وكلمة Wi-Fi شبكة اسم ضبط إعادة ذلك في بما المصنع، إعدادات إلى M2000 جھاز إرجاع إلى الضبط إعادة تؤدي: تنبیھ
 .األجھزة جمیع فصل إلى ھذا یؤدي. بھا الخاصة

 )ضبط إعادة( RESET زر باستخدام الضبط إعادة
 :M2000 جھاز في الموجود إعادة ضبط)( RESET زر باستخدام الضبط إلعادة

 .جانبًا الغطاء ضع. بإزالتھ وقم البطاریة غطاء وارفع البطاریة غطاء حافة عند أظافرك أحد أدخل .1

 غطاء أسفل ،M2000 جھاز من السفلي الجزء في موجودة صغیرة فتحة في الرئیسي إعادة ضبط)( RESET زر یوجد
 . البطاریة

 

 الشاشة تعرض حتى واضغط )ضبط إعادة( RESET زر فتحة في مطوي غیر ورق مشبك طرفي أحد ضع .2
M2000 Resetting  جاٍر إعادة ضبط)M2000( )جھاز تشغیل إعادة تتم). ثوانٍ  ست إلى خمس نحو M2000 مع 

 .المصنع إعدادات
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(التفضیالت) >  Preferences(إعدادات) >  Settingsالمسؤول ( شبكة مستخدم واجھة من الخیار ھذا حظر یمكن: ملحوظة
Device Preferences ((تفضیالت الجھاز). 

 باللمس تعمل التي M2000 جھاز شاشة من الضبط إعادة

(إعدادات) >  Settings(القائمة) >  Menu على اضغط باللمس، تعمل التي M2000 جھاز شاشة من الضبط إلعادة
Factory Reset .(إعادة ضبط على إعدادات المصنع)  

(التفضیالت) >  Preferences(إعدادات) >  Settingsالمسؤول ( شبكة مستخدم واجھة من الخیار ھذا حظر یمكن: ملحوظة
Device Preferences ((تفضیالت الجھاز). 

 المسؤول شبكة مستخدم واجھة من الضبط إعادة

 >) إعدادات( Settings حدد ،)المسؤول شبكة مستخدم واجھة( Admin Web UI من M2000 جھاز ضبط إلعادة
Backup and Restore )واستعادة احتیاطي نسخ( حدد ثم Restore factory defaults )إعدادات استعادة 

 .)االفتراضیة المصنع

  العنایة نصائح

 :اآلتیة الرعایة بإرشادات Inseego Wireless توصي

 .الزائدة الحرارة ودرجات واألتربة السوائل من M2000 جھاز احمِ  •

 .الھوائي أداء تغییر أو الجھاز حرارة درجة ارتفاع في تتسبب قد والتي ؛M2000 جھاز على ملصقات تضع ال •

 .استخدامھ عدم عند آمن مكان في M2000 جھاز بتخزین قم •
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2 
 اللمس شاشة 

 

 عامة نظرة

 Wi-Fi إعدادات

Connected Devices )(األجھزة المتصلة 

 البیانات استخدام

 اإلعدادات

 العام الشحن

 البرامج تحدیثات

 الرسائل
 الجھاز حول

Help )تعلیمات( 
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 عامة نظرة
 واجھة باستخدام أو M2000 في باللمس تعمل التي الشاشة من مباشرة وتخصیصھا ومراقبتھا M2000 جھاز إعدادات إدارة یمكنك

  باللمس تعمل التي الشاشة في المتاحة المیزات الفصل ھذا یشرح. M2000 لجھاز المسؤول شبكة مستخدم

  الرئیسیة الشاشة

 . البصر لمح في M2000 جھاز یفعلھ ما رؤیة لك تتیح الرئیسیة)( Home الشاشة

 

) 5G المثال، سبیل على( الشبكة ونوع الشبكة إشارة قوة: تشمل قد والتي الحالة، مؤشرات یعرض الشاشة من العلوي الجزء: الحالة شریط
 .متصل USBو  البطاریةو   رسائل نظام غیر مقروءة و البیانات حركة ونشاط

 قد ولكنھا الجھاز، استخدام تعرض البدایة، في. M2000 جھاز في الحالیة للمعلومات دائریًا عرًضا اللوحة ھذه تقدم: المعلومات لوحة
 عبر الیسار/الیمین ناحیة اسحب. SIM بطاقة في خطأ ھناك كان إذا أو الطیران وضع تنشیط عند مثل أخرى، معلومات أیًضا تعرض
 .الشاشة

 إلى للوصول  فوق انقر( )التشغیل إیقاف( OFF وضع أو) تشغیل( ON وضع في Wi-Fi شبكة كانت إذا ما تعرض: التطبیقات لوحة
 األجھزة قائمة إلى للوصول  فوق انقر( الضیف وشبكة األساسیة M2000 Wi-Fi بشبكة المتصلة األجھزة عدد تعرض). Wi-Fi قائمة

 .األساسیة بشبكتك الخاصین المرور وكلمة االسم لعرض  فوق انقر). المتصلة

      

 التعلیمیة والبرامج المعلومات شاشات إلى الوصول) تعلیمات( Help توفر  القائمة خیارات جمیع إلى الوصول) القائمة( Menu توفر 
 الخیارات عبر للتمریر ألسفل/ألعلى اسحب  
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  التنقل إرشادات

 .الموضوعات عبر للتنقل األسھم على اضغط •

 . الرئیسیة)( Home الشاشة إلى للعودة  استخدم •

 . الموضوع ذلك حول متعددة شاشات وجود إلى یشیر متعددة شاشات رمز •

 .الشاشات عبر والیمین الیسار ناحیة اسحب •

 . للتمریر ألسفل أو ألعلى فاسحب الیمین، ناحیة مرئي تمریر شریط ھناك كان إذا •

 Wi-Fi إعدادات
 . والضیف األساسیة الشبكتین إعدادات وتحدید Wi-Fi تشغیل إیقاف/تشغیل) Wi-Fi إعدادات( Wi-Fi Settings شاشة لك تتیح

 فسترى قفلھا، تم وإذا). المسؤول شبكة مستخدم واجھة( Admin Web UI من) Wi-Fi إعدادات( Wi-Fi Settings قفل یمكن: ملحوظة
 . المسؤول شبكة مستخدم لواجھة Wi-Fi إعدادات صفحة من قفلھا إلغاء ویجب خطأ رسالة

 Wi-Fi(القائمة) >  Menu على اضغط أو( الرئیسیة)( Home الشاشة في  Wi-Fi رمز على اضغط ،Wi-Fi إعدادات إلدارة
Settings  إعدادات)Wi-Fi((. 

   

 التحدیدات إجراء  على اضغط 

  Fi-Wi شبكة

 في التحدید ھذا یؤثر. تشغیلھا إیقاف أو Wi-Fi شبكة لتشغیل Wi-Fi لشبكة) التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط استخدم
 . والضیف األساسیة الشبكتین
 الربط ھي M2000 بجھاز األجھزة لتوصیل الوحیدة الطریقة فإن ،)التشغیل إیقاف( OFF وضع في Wi-Fi شبكة كانت إذا: ملحوظة
 .USB كابل باستخدام
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  نطاق تحدید

 

 .بیئتك مع لتتناسب اضبطھا أو تظھر كما االفتراضیة القیم استخدم

 :ھرتز جیجا 5و ھرتز جیجا 2.4: نطاقین عبر شبكة كل إلى الوصول یمكن

. أكثر أو سنوات بضع عمرھا التي األجھزة تستخدمھ أن ویجب ھرتز جیجا 2.4 النطاق تدعم Wi-Fi بشبكة المزودة األجھزة جمیع •
 .أطول مدى لھ یكون قد لذلك بعیدة، مسافات على وینتشر أفضل بشكل الجدران عبر النطاق ھذا یمر

 عبر یمر ال لكنھ أعلى، بیانات وسرعات أقل وتداخالً  أفضل نقل معدل یوفر. األحدث لألجھزة األفضل ھو ھرتز جیجا 5 النطاق •
 .ھرتز جیجا 2.4 بالنطاق مقارنةً  جیًدا الجدران

 .تشغیلھا من التمكن قبل الضیف لشبكة واحد نطاق عن یقل ال ما تعیین علیك یجب: ملحوظة

 . االنتھاء عند الشاشة إلى ویعود التغییرات بتطبیق یقوم بأنھ M2000 جھاز یُخطرك تحدید، إجراء عند

 . المعلومات من مزید على للحصول )االختیار على ساعدني( choose me Help  على اضغط

  Fi-Wi مرور كلمة/اسم

 .بك الخاصة المرور كلمات على وللعثور الضیف وشبكة األساسیة شبكتك على المعلومات لعرض Wi-Fi مرور كلمة/اسم شاشات استخدم

 )."الرئیسیة" Homeفي الشاشة   على بالضغط الشاشات ھذه إلى الوصول أیًضا یمكنك(

   

 .المعلومات لعرض أخرى مرة للیسار ثم الضیف Wi-Fi شبكة شاشة لعرض للیسار اسحب

 .(تحدید النطاق) Wi-Fi Band Selection > )إعدادات( Wi-Fi Settings في األقل على لھا واحد نطاق بتعیین قم الضیف، شبكة لتشغیل

 لواجھة Wi-Fi شبكة" صفحات باستخدام الشاشات ھذه على المعروضة المرور وكلمة الشبكة اسم معلومات إخفاء أو تغییر یمكنك: ملحوظة
 . "المسؤول شبكة مستخدم
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  (WPS)المحمي  Fi-Wiإعداد 

 . الضیف أو األساسیة M2000 جھاز بشبكة بسھولة باالتصال المتوافقة Wi-Fi ألجھزة) WPS( المحمي Wi-Fi إعداد تمكین یسمح

 ."المسؤول شبكة مستخدم لواجھة Wi-Fi شبكة" صفحات باستخدام تشغیلھ فیمكنك ،)WPS( المحمي Wi-Fi إعداد تعطیل تم إذا: ملحوظة

    

  االتصال خیار حدد  شبكة فوق انقر 

 WPS زر استخدم

 

 . ذلك في النجاح عند إشعار یظھر. المتصل الجھاز في WPS زر على اضغط
 .المحاولة إلعادة )WPS تشغیل إعادة( Restart WPS فوق فانقر ذلك، ینجح لم وإذا

 PIN إدخال

 

 إدخال).( Enterالمحمي، فأدخلھ واضغط على  Wi-Fiإلعداد  PINإذا كان الجھاز المتصل یتضمن رمز 

  



 5G MiFi M2000  25دلیل مستخدم 

 

Connected Devices (األجھزة المتصلة) 
 التي الشبكة إلى إضافة ،M2000 بجھاز حالیًا المتصلة األجھزة جمیع (األجھزة المتصلة) Connected Devices شاشة تتضمن

  .حظرھا إلغاء أو اإلنترنت إلى وصولھا وحظر األجھزة تفاصیل عرض یمكنك. األجھزة تلك تستخدمھا

(القائمة) >  Menu (أو اضغط على (الرئیسیة) Home الشاشة في  المتصلة األجھزة رمز على اضغط المتصلة، األجھزة إلدارة
Connected Devices (األجھزة المتصلة)(. 

   

 األجھزة لحظر أو التفاصیل من مزید على للحصول جھاز أي على اضغط  على اضغط 
 األجھزة حظر إللغاء) المحظورة األجھزة( Blocked Devices على اضغط  

  )والحظر التفاصیل( المتصلة األجھزة

      

  الجھاز لحظر) تأكید( Confirm على اضغط للحظر) حظر( Block على اضغط   
 مختلف جھاز لعرض للیسار/للیمین اسحب 

  )الحظر إلغاء( المحظورة األجھزة

   

 من الجھاز إزالة تمت). الحظر إلغاء( Unblock على اضغط  الحظر إللغاء) المحظورة األجھزة( Blocked Devices على اضغط
Blocked Devices )إلى وإضافتھ) المحظورة األجھزة 

Connected Devices .(األجھزة المتصلة) 
 .مختلف محظور جھاز لعرض للیسار/للیمین اسحب
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 البیانات استخدام
 .(استخدام البیانات) Data Usage(القائمة) >  Menu على الضغط أو ،(الرئیسیة) Home الشاشة على البیانات استخدام عرض یمكنك

   

 الخطة ومعلومات المقدر االستخدام عرض ) البیانات استخدام( Data Usage فوق انقر ) القائمة( Menu فوق انقر 

 Continue فوق انقر. معلومات شاشة تظھر التجوال، تشغیل حالة في. التجوال البیانات استخدام تقدیرات تتضمن ال قد: ملحوظة
 ). البیانات استخدام( Data Usage شاشة إلى للوصول )استمرار(
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 اإلعدادات
  .األصلیة المصنع إعدادات على ضبطھ إعادة أو المختلفة M2000 جھاز إعدادات بتغییر وقم) إعدادات( Settings شاشة استخدم

 إلغاء ویجب خطأ رسالة فستتلقى قفلھا، تم وإذا). المسؤول شبكة مستخدم واجھة( Admin Web UI من اإلعدادات قفل یمكن: ملحوظة
 Device Preferences (التفضیالت) > Preferences(إعدادات) >  Settingsالمسؤول ( شبكة مستخدم واجھة من قفلھا

 .(تفضیالت الجھاز))

     

) التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط اضبط )إعدادات( Settings فوق انقر )القائمة( Menu فوق انقر
 اإلعدادات أحد فوق انقر أو

     

 وضع على المرغوبة التنبیھات حرك
ON/OFF )التشغیل إیقاف/تشغیل( 

 شبكة حدد باللمس تعمل التي الشاشة مھلة اضبط باللمس تعمل التي الشاشة لغة اضبط

         

 على ضبط إعادة( Factory Reset فوق انقر السكون لوضع المؤقت اضبط
 للعودة اإلعدادات جمیع الستعادة) المصنع إعدادات

 تشغیل إیقاف سیتم. االفتراضیة المصنع قیم إلى
  وسیتم أخرى مرة تشغیلھ ثم M2000 جھاز
 .المتصلة األجھزة جمیع فصل

  Admin Web UI استخدم
 )المسؤول شبكة مستخدم واجھة(

 شبكة مستخدم واجھة( Admin Web UI من) المصنع إعدادات على ضبط إعادة( Factory Reset اإلعداد قفل یمكن: ملحوظة
(إعدادات) >  Settingsالمسؤول ( شبكة مستخدم واجھة من قفلھا إلغاء ویجب خطأ رسالة فستتلقى قفلھ، تم وإذا). المسؤول

Preferences  < (التفضیالت)Device Preferences ((تفضیالت الجھاز). 

 وكلمة Wi-Fi اسم تعیین إعادة ذلك في بما المصنع، إعدادات إلى M2000 جھاز بإعادة المصنع إعدادات على الضبط إعادة تقوم: تنبیھ
 .األجھزة جمیع فصل إلى ھذا یؤدي. المرور
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 العام الشحن
 اللمس شاشة توفر. اللوحي الجھاز أو الخلوي الھاتف مثل األخرى، األجھزة لشحن M2000 بجھاز الموجود USB-C منفذ استخدام یمكنك

Universal Charging )والشحن البطاریة حول معلومات) العام الشحن. 

 ترید استخدام البطاریة لیوم كامل.ال تستخدم میزة الشحن العام إذا كنت  ملحوظة:

    

 الشحن إمكانات عرض  Universal Charging فوق وانقر ألعلى اسحب ) القائمة( Menu فوق انقر 

 المعلومات من لمزید  فوق انقر )العام الشحن(    

 البرامج تحدیثات
 تحدیثات( Software Updates شاشة استخدم. المحمولة األجھزة شبكة عبر M2000 جھاز إلى تلقائیًا البرامج تحدیثات تسلیم یتم

 .جدید تحدیث وجود من وللتحقق التحدیثات وسجل التحدیثات عن بحث عملیة وآخر الحالي البرنامج إصدار لعرض) البرامج

    

 Software فوق وانقر ألعلى اسحب )القائمة( Menu فوق انقر
Update )البرنامج تحدیث( 

  Check History فوق انقر
 )السجل من تحقق(

 السجل عرض

 

 M2000 لجھاز البرامج تحدیثات توفیر یتم: ملحوظة. الجدیدة البرامج تحدیثات من للتحقق الزر ھذا استخدم: تحدیث وجود من التحقق
 .العادة في ضروریًا اإلجراء ھذا یعد ال لذلك الشبكة، عبر تلقائیًا
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 الرسائل
ضفأغلبها �أت�ك من شبكة مشغل شبكة  M2000�مكنك التحقق من الرسائل ع� هاتف  الخاص بك من خالل شاشة الرسائل. من المف�ت

 ).MNOالهاتف المحمول (

    أ

 عرض وإدارة الرسائل )الرسائل( Messages فوق وانقر ألعلى اسحب ) القائمة( Menu فوق انقر 

 الجھاز حول
 ).الجھاز حول( About شاشة خالل من M2000 جھاز عن تفصیلیة معلومات عرض یمكنك

   

  M2000 جھاز عن تفاصیل عرض )الجھاز حول( About فوق وانقر ألعلى اسحب ) القائمة( Menu فوق انقر 

 :اآلتیة المعلومات) الجھاز حول( About اللمس شاشة توفر

Model )الطراز( :M2000. 
SW Version (إصدار البرنامج): جھاز على حالیًا المثبّت البرنامج إصدار M2000. 

Wireless Number (الرقم الالسلكي) :بطاقة في المخزن الھاتف رقم SIM لجھاز M2000. 
IMEI )( المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویة رقم: )المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویةIMEI (یستخدم رقًما 15 من مكون رمز ھو. الجھاز لھذا 
 .SIM بطاقة تغییر عند IMEI یتغیر ال. فرید بشكل فردیة متنقلة محطة لتحدید

Battery Level (مستوى البطاریة) :حالیًا البطاریة في المتوفر للشحن المئویة النسبة. 
Battery State (حالة البطاریة) :البطاریة حالة لتوضیح. 

Internet Status (حالة االتصال باإلنترنت) :الحالیة باإلنترنت االتصال حالة لتوضیح. 
Technology )5 المثال سبیل على الحالي، الخلویة البیانات اتصال: )التقنیةG. 

Network )( المحمولة األجھزة شبكة مشغل اسم: )الشبكةMNO.( 

Signal Strength )أقوى، اإلشارة أن إلى األعلى المطلقة القیم تشیر .واط مللي لكل بالدیسیبل مقیسة ،الخلویة اإلشارة قوة: )اإلشارة قوة 
 .واط مللي لكل دیسیبل 90- من أقوى إشارة ھي واط مللي لكل دیسیبل 80-: المثال سبیل على

SNR )قیم. الضوضاء ومستوى اإلشارة قوة بین للنسبة مقیاس .الضوضاء إلى اإلشارة نسبة: )الضوضاء إلى اإلشارة نسبة SNR ،موجبة 
 . أفضل األعلى واألرقام

Roaming )التشغیل وضع في التجوال كان إذا ما إلى یشیر: )التجوال. 
APN :الوصول نقطة اسم )APN (الشبكة من المتاحة. 

IP Address )عنوان IP( :عنوان IP لجھاز المعین لإلنترنت M2000. 
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Help )تعلیمات( 
). تعلیمات( Help قائمة استخدم أو الموضوع ذلك عن المعلومات من مزید على للحصول فوقھ فانقر الشاشة، على  الرمز ترى عندما
 . M2000 لجھاز تعلیمي برنامج مع التعلیمات موضوعات جمیع) تعلیمات( Help شاشة توفر

    

 التعلیمات موضوع عرض  موضوًعا حدد  ذلك وبعد ) تعلیمات( Help فوق انقر  أو   فوق انقر
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3 
 المسؤول ویب موقع

 

 عامة نظرة

  المسؤول مرور كلمة

 البیانات استخدام إدارة

 Wi-Fi إعدادات إدارة

  المتصلة األجھزة إدارة

  اإلعدادات إدارة

 M2000 جھاز حول معلومات عرض 

 المساعدة على الحصول
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 عامة نظرة
 .http://192.168.1.1 أو /http: /my.MIFI إلى وانتقل ویب متصفح أي افتح ،M2000 بجھاز متصل جھاز أو كمبیوتر جھاز على

  الرئیسیة الصفحة

 شبكة وحالة الحالي البیانات استخدام تعرض وھي. وإدارتھ M2000 جھاز لتكوین المحلیة البوابة الرئیسیة)( Home الصفحة تمثل
Wi-Fi وتعلیمات خیارات إعدادات بھا أخرى صفحات إلى لالنتقال روابط وتقدم حالیًا المتصلة األجھزة وتسرد . 

 . والخیارات المعلومات من بمزید المزودة الشاشات إلى للوصول لوحة أي من الیمنى السفلیة الزاویة في  فوق انقر

 

  الجانبیة القائمة

 الصفحة إلى للعودة استخدامھا یمكنك الیسار على قائمة M2000 بجھاز الخاصة الویب مستخدم واجھة في فرعیة شاشة كل تتضمن
 .أزرق بشریط الحالیة الشاشة إلى یُشار. األخرى الصفحات إلى سریعًا االنتقال أو الرئیسیة
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 المسؤول مرور كلمة
 كلمة نفس ھي تكون مبدئیًا،. M2000 بجھاز الخاصة الویب مستخدم واجھة إلى الدخول لتسجیل تستخدمھ ما ھي المسؤول مرور كلمة

 شاشة على )Wi-Fiاسم/كلمة مرور ( Wi-Fi Name/Password فوق انقر. األساسیة M2000 جھاز لشبكة االفتراضیة المرور
 . المرور كلمة لعرض M2000 لجھاز الرئیسیة اللمس

 تختلف ھذه المرور كلمات لكن ،Wi-Fi في والضیف األساسیة الشبكتین من لكل منفصلة Wi-Fi مرور كلمات إعداد یمكنك: ملحوظة
 .ھذه الویب لواجھة المخصصة المسؤول مرور كلمة عن

 .والشبكة الجھاز أمان على للحفاظ االفتراضي اإلعداد من المسؤول مرور كلمة تغییر المھم من: مھم

  المسؤول مرور كلمة تغییر

 :المسؤول مرور كلمة لتغییر

 وحدد ویب واجھة صفحة أي من الیمنى العلویة الزاویة في )الخروج تسجیل( Sign Out بجوار ألسفل السھم فوق انقر .1
Admin Settings )المسؤول إعدادات (< Change Device Admin Password )الجھاز مسؤول مرور كلمة تغییر( . 

 .)استمرار( Continue فوق انقر ثم الحالیة، المسؤول مرور كلمة أدخل .2

 .بتأكیدھا وقم جدیدة مرور كلمة أدخل ثم بك، الخاصة الحالیة المسؤول مرور كلمة أدخل .3

 . األحرف لحالة حساسة اإلجابات: ملحوظة. )اإلجابة( Answer حقل في السؤال إجابة واكتب المنسدلة القائمة من أمان سؤال حدد .4

 .)التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر .5

 كلمة تذكر تستطیع ال كنت إذا. الجدیدة المسؤول مرور كلمة استخدم التالیة، المرة في M2000 ویب واجھة إلى الدخول تسجیل عند
 سؤال عن صحیح بشكل تجیب أن بعد. )المسؤول مرور كلمة نسیت( I forgot the Admin password فوق فانقر المرور،

 .الحالیة المرور كلمة عرض یتم أعددتھ، الذي األمان

  اللمس شاشة على المسؤول مرور كلمة إخفاء

 ویب موقع( Admin Website على بالضغط M2000 بجھاز الخاصة اللمس شاشة على المسؤول مرور كلمة عرض یمكن
 ). تعلیمات( Help قائمة من )المسؤول

 :المسؤول مرور كلمة إلخفاء

 وحدد ویب واجھة صفحة أیة من الیمنى العلیا الزاویة في )الخروج تسجیل( Sign Out بجوار لألسفل السھم فوق انقر .1
Admin Settings )المسؤول إعدادات( . 

 الخاصة اللمس شاشة على المسؤول مرور كلمة إلخفاء الیمین إلى )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط حّرك .2
 .المسؤول ویب موقع لمس شاشة على المسؤول مرور كلمة تختفي. M2000 بجھاز

 . الحوار مربع من اخرج .3
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 البیانات استخدام إدارة
 جھاز على البیانات الستخدام بیانیة رسوًما) البیانات استخدام( Data Usage لوحة تعرض الویب، مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

M2000 الحالیة الفوترة لدورة. 

 

 حدد أو( الرئیسیة الصفحة في) البیانات استخدام( Data Usage لوحة من  حدد ،)البیانات استخدام( Data Usage صفحة لعرض
Data Usage )الویب مستخدم لواجھة الجانبیة القائمة من )البیانات استخدام .(صفحة تظھر Data Usage )البیانات استخدام .( 
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  البیانات استخدام صفحة

 الفوترة وخطة M2000 جھاز على البیانات استخدام حول تفاصیل لعرض) البیانات استخدام( Data Usage صفحة استخدم
 . بك الخاصة

 

 :عام بشكل یأتي ما یتضمن ولكنھ للخطة، وفقًا البیانات الستخدام البیاني الرسم عرض طرق تختلف

 الحالیة الفوترة لدورة المتبقیة للبیانات المقدرة المئویة النسبة •

 الفوترة دورة في المتبقیة األیام عدد •

 لخطتك المعین البیانات حد •

 الحالیة الفوترة دورة في المستخدمة المقدرة البیانات كمیة •

 الحالیة الفوترة لدورة المتبقیة المقدرة البیانات كمیة •

 الفوترة دورة انتھاء تاریخ •

 في المعروض العداد تعیین إلعادة الشھر من یوم لتحدید المنسدلة القائمة استخدم: الشھر من الیوم ھذا في البیانات عداد ضبط إعادة
 .الصفحة ھذه

 .ذلك في ترغب كنت إذا للبیانات، األقصى الحد أدخل: للبیانات األقصى الحد

 .التغییرات لتفعیل )التغییرات حفظ( Save Changes حدد
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 Wi-Fi إعدادات إدارة
 2.4: نطاقین عبر شبكة كل إلى الوصول یمكن. Wi-Fi عبر اإلنترنت إلى للوصول والضیف األساسیة الشبكتین M2000 جھاز یوفر
 .ھرتز جیجا 5و ھرتز جیجا

 انقر. والضیف األساسیة الشبكتین وحالة) الشبكة اسم( الحالي االسم Wi-Fi لوحة تعرض الویب، مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في
 .منھما لكل الحالیة المرور كلمات لعرض العین رمز فوق

 

 ). الویب مستخدم لواجھة الجانبیة القائمة من Wi-Fi حدد أو( الرئیسیة للصفحة Wi-Fi لوحة من  حدد الشبكتین، ھاتین إعدادات إلدارة

 :تبویب عالمات ثالث Wi-Fi صفحة تتضمن

 اإلعدادات •

  األساسیة الشبكة •

   الضیف شبكة •
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  (إعدادات) Settings التبویب عالمة

 . بیئتك لتناسب تعدیلھا یمكنك أو ھذه التبویب عالمة على تظھر كما االفتراضیة القیم استخدام یمكنك

 

 Wi-Fi شبكة

 Wi-Fi ألجھزة السماح( Allow Wi-Fi devices to connect لخیار) التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط استخدم
 في Wi-Fi شبكة كانت إذا: ملحوظة. والضیف األساسیة الشبكتین في التحدید ھذا یؤثر. تشغیلھا إیقاف أو Wi-Fi شبكة لتشغیل )باالتصال

 . USB كابل باستخدام الربط ھي M2000 بجھاز األجھزة لتوصیل الوحیدة الطریقة فإن ،)التشغیل إیقاف( OFF وضع

 Allow Wi-Fi setting changes from the touchscreen لخیار) التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط استخدم
 بجھاز اللمس شاشة على Wi-Fi شبكة خیارات بإعداد السماح عدم أو للسماح )اللمس شاشة من Wi-Fi شبكة إعداد بتغییرات السماح(

M2000 .والضیف األساسیة الشبكتین في التحدید ھذا یؤثر. 

 Wi-Fi بشبكة باالتصال لھا المسموح األجھزة لعدد األقصى الحد لتغییر )االتصال حد تغییر( Change connection limit حدد
 األجھزة لعدد األقصى الحد. )التغییرات حفظ( Save Changes فوق وانقر العدد لتحدید التمریر شریط استخدم. M2000 بجھاز

  .جھاًزا 30 ھو المتصلة
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 نطاق تحدید

 :ھرتز جیجا 5و ھرتز جیجا 2.4: نطاقین عبر شبكة كل إلى الوصول یمكن

 أو سنوات بضع عمرھا التي األجھزة تستخدمھ أن ویجب ھرتز جیجا 2.4 النطاق تدعم Wi-Fi بشبكة المزودة األجھزة جمیع •
 .أطول مدى لھ یكون قد لذلك بعیدة، مسافات على وینتشر أفضل بشكل الجدران عبر النطاق ھذا یمر. أكثر

 عبر یمر ال لكنھ أعلى، بیانات وسرعات أقل وتداخالً  أفضل نقل معدل یوفر. األحدث لألجھزة األفضل ھو ھرتز جیجا 5 النطاق •
 .ھرتز جیجا 2.4 بالنطاق مقارنةً  جیًدا الجدران

 .تشغیلھا من التمكن قبل الضیف لشبكة األقل على واحد نطاق تعیین یجب: ملحوظة

 ھرتز جیجا 2.4 النطاق تحدید

 .قناة بتحدید لك ویسمح نشًطا ھرتز جیجا 2.4 النطاق یكون عندما المستخدم 802.11 شبكة وضع القسم ھذا یعرض

 .لبیئتك معینة قناة اختیار إلى بحاجة تكن لم ما )تلقائي( Automatic اإلعداد على مضبوطة القناة اترك: ملحوظة

 ھرتز جیجا 5 النطاق تحدید

 .وقناة ترددي نطاق بتحدید لك ویسمح نشًطا ھرتز جیجا 5 النطاق یكون عندما المستخدم 802.11 شبكة وضع القسم ھذا یعرض

 واجھت إذا. األخرى Wi-Fi شبكة أجھزة مع تداخالً  تواجھ لم ما االفتراضي اإلعداد على مضبوًطا الترددي النطاق اترك: النطاق عرض
 .التداخل لتقلیل اإلعداد خفض فحاول تداخالً،

 .لبیئتك معینة قناة اختیار إلى بحاجة تكن لم ما )تلقائي( Automatic اإلعداد على مضبوطة القناة اترك: ملحوظة

 .الجدیدة اإلعدادات لتخزین )التغییرات حفظ( Save Changes حدد
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  (الشبكة األساسیة) Primary Network التبویب عالمة

 استخدام المتصلة األجھزة على یجب. األساسیة الشبكة معلومات لتغییر أو األساسیة Wi-Fi بشبكة األولي لالتصال اإلعدادات ھذه استخدم
 . الشاشة ھذه على الموضحة Wi-Fi إعدادات

 

 .اتصالھا الموجودة المتصلة األجھزة تفقد فقد اإلعدادات، ھذه بتغییر قمت إذا: ملحوظة

Primary network name (SSID) )( األساسیة الشبكة اسم أدخل: ))الشبكة اسم( األساسیة الشبكة اسمSSID (الشبكة اسم لتعیین 
 .حرفًا 32 إلى االسم طول یصل أن یمكن. تغییره أو األساسیة

Security )ألمان خیاًرا حدد: )األمان Wi-Fi: 

• WPA3/WPA2 Transition ) االنتقال بینWPA3/WPA2 (للشبكات المحمي للوصول أمانًا األكثر الطریقة ھي 
 . WPA3و WPA2 مع المتوافقة لألجھزة ذلك أمكن إن استخدامھا ویجب الالسلكیة

• WPA2 Personal PSK (AES) )مفتاح WPA2 استخدامھ یمكن)) المتقدم التشفیر معیار( مسبقًا مشاركتھ تمت شخصي 
 .WPA2 ألجھزة

• WPA/WPA2 Mixed Mode ) وضعWPA/WPA2 ال القدیمة أجھزتك بعض كانت إذا استخدامھ یمكن )المختلط 
 .WPA2 تدعم

 تجنب: ملحوظة .اإلنترنت إلى للوصول بك الخاصة البیانات خطة واستخدام Wi-Fi حركة مراقبة آخرین ألشخاص یتیح •
 .الخیار ھذا استخدام

Password )المرور كلمة( :مرور كلمة أدخل Wi-Fi، زر استخدام یمكنك أو Generate new password )جدیدة مرور كلمة إنشاء.( 

 أمان على للحفاظ المسؤول مرور كلمة عن مختلفة مرور كلمة وتستخدم افتراضیًا المحددة المرور كلمة بتغییر تقوم أن المھم من: مھم
 .والشبكة الجھاز

 حقل في قویة عشوائیة مرور كلمة بإدخال الزر ھذا یقوم: )جدیدة مرور كلمة إنشاء( Generate new password زر
Password )المرور كلمة.( 
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  .المرور كلمة لعرض العین رمز فوق النقر یمكنك

 بجھاز اللمس شاشة على األساسیة Wi-Fi شبكة اسم إلخفاء المربع ھذا حدد: اللمس شاشة على) SSID( األساسي الشبكة اسم إخفاء
M2000 .اللمس شاشة على مرئیًا األساسیة الشبكة اسم یكون فسوف تحدیده، یتم لم إذا . 

Hide password on touchscreen )شبكة مرور كلمة إلخفاء المربع ھذا حدد: )اللمس شاشة على المرور كلمة إخفاء Wi-Fi 
 . اللمس شاشة على األساسیة الشبكة مرور كلمة تظھر فسوف تحدیده، یتم لم إذا. M2000 بجھاز اللمس شاشة على األساسیة

Broadcast primary network name (SSID) )شبكة لعرض المربع ھذا حدد: ))الشبكة اسم( األساسیة البث شبكة اسم Wi-
Fi شبكات قائمة في األساسیة Wi-Fi المتصلة لألجھزة مرئیة الشبكة ھذه تكون فلن تحدیده، یتم لم إذا. المتصلة أجھزتك على المتاحة . 

WPS )إعداد Wi-Fi المحمي( :إعداد الستخدام المربع ھذا حدد Wi-Fi المحمي )WPS (یسمح. األساسیة للشبكة WPS لألجھزة 
 . یدویًا المرور كلمة إدخال إلى الحاجة دون Wi-Fi بشبكة باالتصال المتوافقة

Wi-Fi privacy separation )خصوصیة فصل Wi-Fi( :عن الشبكة ھذه على متصل جھاز كل عزل على للحفاظ المربع ھذا حدد 
. تماًما بھا موثوق غیر أو معروفة غیر المتصلة األجھزة بعض كانت إذا إضافیًا أمانًا ذلك یوفر. األخرى المتصلة األجھزة جمیع

 . المربع ھذا تحدید إلغاء یجب العادي، للتشغیل: ملحوظة

 .)التغییرات حفظ( Save Changes حدد
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  (شبكة الضیف) Guest Network التبویب عالمة

. بك الخاصة األساسیة Wi-Fi شبكة إلى الوصول مشاركة من بدالً  منفصلة شبكة إلى الموقع حركة بفصل Wi-Fi ضیف شبكة لك تسمح
 المتصلة األجھزة تستخدم أن یجب. تغییرھا أو Wi-Fi ضیف شبكة معلومات إلعداد ھذه التبویب عالمة في الموجودة اإلعدادات استخدم

 . M2000 بجھاز الضیف Wi-Fi بشبكة لالتصال الشاشة ھذه على الموضحة Wi-Fi إعدادات

 

 تحدید( Band Selection ضمن الضیف لشبكة األقل على واحد نطاق تحدید علیك یجب ،Wi-Fi عبر ضیف شبكة لتشغیل: ملحوظة
 . )التغییرات حفظ( Save Changes حدد ثم )Wi-Fi إعدادات( Wi-Fi Settings التبویب عالمة في )النطاق

Primary network name )SSID( (اسم الشبكة األساسیة): الضیف شبكة اسم أدخل )SSID (أو الضیف شبكة اسم لتعیین 
 .حرفًا 32 إلى االسم طول یصل أن یمكن. تغییره

Security )ألمان خیاًرا حدد: )األمان Wi-Fi: 

• WPA3/WPA2 Transition ) االنتقال بینWPA3/WPA2 (للشبكات المحمي للوصول أمانًا األكثر الطریقة ھي 
 . WPA3و WPA2 مع المتوافقة لألجھزة ذلك أمكن إن استخدامھا ویجب الالسلكیة

• WPA2 Personal PSK (AES) )مفتاح WPA2 استخدامھ یمكن)) المتقدم التشفیر معیار( مسبقًا مشاركتھ تمت شخصي 
 .WPA2 ألجھزة

• WPA/WPA2 Mixed Mode ) وضعWPA/WPA2 ال القدیمة أجھزتك بعض كانت إذا استخدامھ یمكن )المختلط 
 .WPA2 تدعم

 تجنب: ملحوظة .اإلنترنت إلى للوصول بك الخاصة البیانات خطة واستخدام Wi-Fi حركة مراقبة آخرین ألشخاص یتیح •
 .الخیار ھذا استخدام

Password )المرور كلمة( :مرور كلمة أدخل Wi-Fi، زر استخدام یمكنك أو Generate new password )جدیدة مرور كلمة إنشاء.( 

 كلمة أو المسؤول مرور كلمة عن مختلفة مرور كلمة وتستخدم االفتراضي اإلعداد من المرور كلمة بتغییر تقوم أن المھم من: مھم
 .والشبكة الجھاز أمان على للحفاظ األساسیة الشبكة مرور
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 حقل في قویة عشوائیة مرور كلمة بإدخال الزر ھذا یقوم: )جدیدة مرور كلمة إنشاء( Generate new password زر
Password )المرور كلمة.( 

  .المرور كلمة لعرض العین رمز فوق النقر یمكنك

Hide guest network name (SSID) on the touchscreen )الضیف شبكة اسم إخفاء )SSID (حدد: )اللمس شاشة على 
 مرئیًا الضیف شبكة اسم یكون فسوف تحدیده، یتم لم إذا. M2000 بجھاز اللمس شاشة على Wi-Fi ضیف شبكة اسم إلخفاء المربع ھذا

 . اللمس شاشة على

Hide password on touchscreen )ضیف شبكة مرور كلمة إلخفاء المربع ھذا حدد: )اللمس شاشة على المرور كلمة إخفاء 
Wi-Fi بجھاز اللمس شاشة على M2000 .اللمس شاشة على الضیف شبكة مرور كلمة تظھر فسوف تحدیده، یتم لم إذا . 

Broadcast guest network name (SSID) )ضیف شبكة لعرض المربع ھذا حدد: )البث ضیف شبكة اسم Wi-Fi قائمة في 
 . المتصلة لألجھزة مرئیة الشبكة ھذه تكون فلن تحدیده، یتم لم إذا. المتصلة أجھزتك على المتاحة Wi-Fi شبكات

WPS )إعداد Wi-Fi المحمي( :إعداد الستخدام المربع ھذا حدد Wi-Fi المحمي )WPS (یسمح. الضیف لشبكة WPS المتوافقة لألجھزة 
 . یدویًا المرور كلمة إدخال إلى الحاجة دون Wi-Fi بشبكة باالتصال

Wi-Fi privacy separation )خصوصیة فصل Wi-Fi( :عن الشبكة ھذه على متصل جھاز كل عزل على للحفاظ المربع ھذا حدد 
. تماًما بھا موثوق غیر أو معروفة غیر المتصلة األجھزة بعض كانت إذا إضافیًا أمانًا ذلك یوفر. األخرى المتصلة األجھزة جمیع

 . المربع ھذا تحدید إلغاء یجب العادي، للتشغیل: ملحوظة

  .)التغییرات حفظ( Save Changes حدد
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 المتصلة األجھزة إدارة
 حالیًا المتصلة األجھزة جمیع األجھزة المتصلة)( Connected Devices لوحة تسرد الویب، مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 .منھا كل یستخدمھا التي الشبكة جانب إلى ،M2000 بجھاز

 

  الرئیسیة الصفحة في األجھزة المتصلة)( Connected Devices لوحة من  حدد المتصلة، األجھزة إلدارة
 ). الویب مستخدم لواجھة الجانبیة القائمة من األجھزة المتصلة)( Connected Devices حدد أو(
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  المتصلة األجھزة صفحة

 مستخدم واجھة في األجھزة أسماء ظھور طریقة تعدیل لك وتتیح M2000 بجھاز متصل جھاز كل حول تفاصیل الصفحة ھذه توفر
 .اإلنترنت إلى األجھزة أحد وصول حظر إلغاء أو حظر أیًضا یمكنك. الویب

 

Connected Devices )(األجھزة المتصلة 

 :M2000 بجھاز المتصلة األجھزة جمیع الجدول ھذا یسرد

Device )( االتصال نوع إلى رمز یشیر: )الجھازWi-Fi أو USB (جھاز لكل. )نوع لقراءة الرمز فوق التمریر یمكنك 
 یكون قد نادرة، حاالت في. المتصل الجھاز على تعیینھ تم الذي المضیف اسم ھو المتصل الجھاز اسم یكون ما عادة). االتصال

 . متاح غیر المضیف اسم

Network )الضیف الشبكة أو األساسیة بالشبكة متصالً  الجھاز كان إذا ما إلى تشیر: )الشبكة. 

Block )حظر( :حدد. االتصال إعادة من ومنعھ جھاز أي لفصل المربع ھذا حدد Save Changes )تتم. )التغییرات حفظ 
 . أدناه) محظور( Blocked قائمة في ویظھر )متصل( Connected قائمة من الجھاز إزالة

 .USB عبر المتصلة أجھزتك أو الخاص لجھازك متاح غیر ولكنھ ،Wi-Fi شبكة عبر متصل جھاز لكل الخیار ھذا یتوفر: ملحوظة

 الیمین على ألسفل السھم رمز فوق انقر ھذه، الویب مستخدم واجھة في یظھر كما الجھاز اسم تغییر أو ما جھاز تفاصیل لعرض
 : اآلتیة المعلومات تظھر. األجھزة صف لتوسعة

• Name )فقط ذلك یغیر: ملحوظة. مختلفًا اسًما أدخل ھذه، الویب مستخدم واجھة في الجھاز اسم ظھور كیفیة لتغییر: )االسم 
 .M2000 لجھاز الویب مستخدم واجھة في الجھاز اسم

• IPv4 )بروتوكول IPv4( :عنوان IP المتصل للجھاز . 

• MAC Address )عنوان MAC( :عنوان MAC )ف  ). المتصل الجھاز لھذا فرید شبكة معّرِ

• Link Local )عنوان: )المحلي االرتباط IPv6 یدعم المتصل الجھاز كان إذا المحلي لالرتباط IPv6 . 

 .الصف لطي  ألعلى السھم رمز فوق انقر

 Wi-Fi بشبكة باالتصال لھا المسموح األجھزة لعدد األقصى الحد لتغییر) االتصال حد تغییر( Change connection limit حدد
 األجھزة لعدد األقصى الحد. )التغییرات حفظ( Save Changes فوق وانقر العدد لتحدید التمریر شریط استخدم. M2000 بجھاز

 .جھاًزا 30 ھو المتصلة
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 محظور

 .M2000 بجھاز االتصال من المحظورة األجھزة جمیع القسم ھذا یسرد

 االسم خالل من علیھا التعرف یتم ذلك، من بدالً . IP عنوان لھا فلیس حالیًا، متصلة غیر المحظورة األجھزة أن إلى نظًرا: ملحوظة
 .MAC وعنوان

 من الجھاز إزالة تتم. )التغییرات حفظ( Save Changes وحدد )الحظر إلغاء( Unblock زر فوق انقر محظور، جھاز حظر إللغاء
 .أعاله األجھزة المتصلة)( Connected Devices قائمة في ویظھر )محظور( Blocked قائمة
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 اإلعدادات إدارة
 األجھزة شبكة( Mobile Network إعدادات بعرض) إعدادات( Settings لوحة تقوم الویب، مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 وتاریخ) التشغیل إیقاف/التشغیل وضع في( الحالیة) العالمي المواقع تحدید نظام( GPSو) المنفذ تصفیة( Port Filteringو) المحمولة
 . للنظام تحدیث آخر ووقت

 

 القائمة من )إعدادات( Settings حدد أو( الرئیسیة الصفحة في) إعدادات( Settings لوحة من  حدد النظام، إعدادات لتغییر
 ). الویب مستخدم لواجھة الجانبیة

 : ھي تبویب عالمات خمس) إعدادات( Settings صفحة تتضمن

• Preferences )التفضیالت( 

• Software Update )البرنامج تحدیث( 

• Backup and Restore )واالستعادة االحتیاطي النسخ( 

• GPS )العالمي المواقع تحدید نظام( 

• Advanced )متقدمة إعدادات( 
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  )التفضیالت( Preferences التبویب عالمة

 .الویب مستخدم واجھة عرض وإعدادات اإلشعارات وإعدادات M2000 بجھاز اللمس شاشة خیارات تكوین ھذه التبویب عالمة لك تتیح

 : ھي فرعیة تبویب عالمات ثالث) التفضیالت( Preferences التبویب عالمة تتضمن

• Device Preferences )الجھاز تفضیالت ( 

• Notifications )اإلشعارات ( 

• User Preferences )المستخدم تفضیالت ( 

 )الجھاز تفضیالت( Device Preferences الفرعیة التبویب عالمة
 . M2000 بجھاز اللمس شاشة خیارات لتعیین الصفحة ھذه استخدم

 
USB mode when connected to a computer )وضع USB لتحدید المنسدلة القائمة استخدم: )كمبیوتر بجھاز التوصیل عند 

 أو ،)USB عبر شحن( M2000. USB charging بجھاز الخاص USB-C بمنفذ المتصلة لألجھزة تریده الذي التوصیل نوع
Internet access via USB and Wi-Fi )عبر اإلنترنت إلى الوصول USB وشبكة Wi-Fi(، أو Internet access via USB 

only )عبر اإلنترنت إلى الوصول USB فقط.( 

Prompt on USB connection )توصیل حالة في المطالبة USB( :جھاز شاشة على مطالبة عرض لیتم المربع ھذا حدد 
M2000 عبر جھاز توصیل عند USB .عبر التوصیل وضع بتحدید المطالبة تسمح USB .وضع تحدید یؤدي ال: ملحوظة USB تم الذي 

 جھاز على الموجود االختیار ویحدد افتراضي، كإعداد أعاله اإلعداد یعمل. أعاله اإلعداد تغییر إلى M2000 جھاز على إجراؤه
M2000 جلسة وضع USB فقط الحالیة . 
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Turn off screen )جھاز فیھا یظل أن ترید التي المدة لتحدید المنسدلة القائمة استخدم: )الشاشة تشغیل إیقاف M2000 نشط غیر 
  .اللمس شاشة تشغیل إیقاف قبل

Sleep )جھاز فیھا یظل أن ترید التي المدة لتحدید المنسدلة القائمة استخدم: )السكون M2000 وضع في الدخول قبل نشط غیر 
 .السكون

Shutdown )جھاز فیھا یظل أن ترید التي المدة لتحدید المنسدلة القائمة استخدم: )التشغیل إیقاف M2000 إیقاف قبل نشط غیر 
 .التشغیل

 العام الشحن

Stop charging external device when battery reaches )البطاریة تصل عندما الخارجي الجھاز شحن عن توقف 
 األخرى األجھزة شحن یتوقف أن إلیھا الوصول عند ترید التي M2000 جھاز لبطاریة مئویة نسبة لتحدید المنسدلة القائمة استخدم: )إلى

 ال تستخدم میزة الشحن العام إذا كنت ترید استخدام البطاریة لیوم كامل. ملحوظة: .M2000 جھاز بطاریة طاقة على للحفاظ

Current Status )العام للشحن الحالیة الحالة: )الحالیة الحالة: 

Charging )جھاز بطاریة من جھاز شحن جارٍ   – )الشحن M2000. 
Available )بمنفذ األجھزة أحد اتصل إذا –  )متاح USB-C جھاز في M2000، شحنھ فسیتم. 

Not available (low battery) )جھاز بطاریة شحن مستوى  – ))منخفضة بطاریة( متاح غیر M2000 للغایة منخفض 
 .الجھاز لشحن یكفي ال بما

 

Allow settings changes from the touchscreen )شریط استخدم: )اللمس شاشة من اإلعدادات بتغییرات السماح 
 في: ملحوظة. M2000 بجھاز اللمس شاشة على اإلعدادات بتكوین السماح عدم أو للسماح )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر

 إعادة( Factory Reset إعداد ذلك في بما ،M2000 جھاز على اإلعدادات تكوین یمكن ،)تشغیل( ON وضع على الشریط ضبط حالة
 األجھزة جمیع اتصال ویقطع االفتراضیة المصنع إعدادات على اإلعدادات جمیع ضبط یعید والذي ،)المصنع إعدادات على ضبط

 .المتصلة

Allow factory reset from the touchscreen )شریط استخدم: )اللمس شاشة من المصنع إعدادات تعیین بإعادة السماح 
 جھاز في الضبط إعادة زر من المصنع إعدادات على الضبط بإعادة السماح عدم أو للسماح) التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر

M2000 اللمس وشاشة )Settings )إعدادات(  <Factory Reset )على الشریط ضبط حالة في)). المصنع إعدادات على ضبط إعادة 
ON )بجھاز الضبط إعادة زر خالل من المصنع إعدادات على الضبط بإعادة یُسمح ،)تشغیل M2000 إعادة تعمل. اللمس وشاشة 

. المتصلة األجھزة جمیع اتصال وقطع االفتراضیة المصنع إعدادات إلى اإلعدادات جمیع تعیین إعادة على المصنع إعدادات على الضبط
 )اللمس شاشة من اإلعدادات بتغییر السماح( Allow settings changes from the touchscreen خیار كان إذا: ملحوظة

 إعدادات على ضبط إعادة( Factory Reset>  )إعدادات( Settings إعداد یتوفر فال ،)التشغیل إیقاف( OFF وضع في) أعاله(
 ).تشغیل( ON وضع في ھذا التمریر شریط یكون عندما حتى اللمس، شاشة على) المصنع
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 )اإلشعارات( Notifications الفرعیة التبویب عالمة
 .M2000 جھاز في اإلشعارات خیارات لتعیین الصفحة ھذه استخدم

 

Stealth mode )مصباح تشغیل إلیقاف المربع ھذا حدد: )التخفي وضع LED جھاز في الصوتیة واإلمكانات M2000 .إذا: ملحوظة 
 . التشغیل بدء عملیة باستثناء الطاقة، زر على الضغط عند إال M2000 بجھاز اللمس شاشة تشغیل یتم فال المربع، ھذا تحدید تم

Turn off sign-of-life LED )مؤشر تشغیل إیقاف LED مصباح تشغیل إلیقاف المربع ھذا حدد: )التشغیل بحالة الخاص LED 
 وضع تشغیل حالة في نشًطا اإلعداد ھذا یكون ال. "التشغیل على عالمة" لیعطي ببطء LED مصباح یومض تحدیده، عدم حالة في. الحالة

 . التخفي

Indicate alerts with screen )بجھاز اللمس شاشة لتشغیل المربع ھذا حدد: )الشاشة باستخدام التنبیھات إلى اإلشارة M2000 
 .افتراضي بشكل اإلعداد ھذا تمكین یتم. تنبیھ رسالة عرض عند

Indicate alerts with sound )جھاز لیصدر المربع ھذا حدد: )الصوت باستخدام التنبیھات إلى اإلشارة M2000 عند أصواتًا 
 حالة في نشًطا اإلعداد ھذا یكون ال. افتراضي بشكل اإلعداد ھذا تمكین یتم. األخرى المختلفة واألحداث التشغیل وإیقاف التشغیل بدء

 . التخفي وضع تشغیل

  



 5G MiFi M2000  50دلیل مستخدم 

 

Play sounds for these alerts )التنبیھات لھذه أصوات تشغیل:( 

 :لھا صوتي تنبیھ تشغیل ترید التي باألحداث الخاصة المربعات حدد

- Startup/Shutdown )التشغیل إیقاف/التشغیل بدء( 
- Low battery )منخفض البطاریة شحن مستوى( 
- Critical low battery )جًدا منخفض البطاریة شحن مستوى( 
- Charging device ) ٍالجھاز شحن جار( 
- Universal charging )العام الشحن( 
- USB mode )وضع USB( 
- SIM status )بطاقة حالة SIM( 
- egasseM weN )رسالة جدیدة( 
- Connected device joins )المتصل الجھاز انضمام( 
- Software Update )البرنامج تحدیث( 
- Roaming )تجوال( 
- Wi-Fi off )تشغیل إیقاف Wi-Fi( 
- Network selection )الشبكة تحدید( 
- Service notifications )الخدمة إشعارات( 

 

 . بالصوت التنبیھات إلى اإلشارة تحدید یتم لم إذا أو أعاله، التخفي وضع إعداد تحدید تم إذا الرمادي باللون القسم ھذا یظھر: ملحوظة
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 )المستخدم تفضیالت( User Preferences الفرعیة التبویب عالمة
 .M2000 جھاز لمسؤول الویب مستخدم واجھة في واألرقام والوقت التواریخ عرض كیفیة لتغییر الصفحة ھذه استخدم

 

Language )المسؤول شبكة مستخدم لواجھة لغة حدد: )اللغة. 

Date )سنة/شھر/یوم أو سنة/یوم/شھر( الویب مستخدم واجھة عبر استخدامھ المطلوب التاریخ تنسیق حدد: )التاریخ.( 

Time )ساعة 24 أو 12( الویب مستخدم واجھة عبر استخدامھ المطلوب الوقت تنسیق حدد: )الوقت.( 

Distance )المسافة( :باستخدام والدقة االرتفاع تحدید عند الویب مستخدم لواجھة استخدامھ المطلوب المسافة تنسیق حدد GPS )نظام 
 .)األمتار أو باألقدام( )العالمي المواقع تحدید

Number format )فاصلة أو نقطة باستخدام( الویب مستخدم واجھة في المعروضة العشریة األرقام تنسیق اختر: )األرقام تنسیق 
 ).عشریة كنقطة

 .اإلعدادات لتحدیث )التغییرات حفظ( Save Changes فوق وانقر المنسدلة القوائم من بك الخاصة العرض خیارات حدد
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  )البرنامج تحدیث( Update Software التبویب عالمة

 الحالي البرنامج إصدار ھذه التبویب عالمة تعرض. المحمولة األجھزة شبكة عبر M2000 جھاز إلى تلقائیًا البرامج تحدیثات تسلیم یتم
 . الحدیثة البرنامج تحدیثات من بالتحقق لك وتسمح البرنامج تحدیث ومحفوظات النظام تحدیث معلومات وأحدث لدیك

 

Current Software )الحالي البرنامج( 
Software version )جھاز على حالیًا المثبّت البرنامج إصدار: )البرنامج إصدار M2000. 

Check for New Software Update )للبرنامج جدید تحدیث وجود من التحقق( 
Last check for update )لجھاز فحص آخر ووقت تاریخ: )تحدیث وجود من تحقق آخر M2000 ھناك كان إذا ما لمعرفة 

 . متاح تحدیث

Update status )یتم أو التحقق ھذا نتیجة فستظھر تحدیث، وجود من تحققت إذا. فارغة المنطقة ھذه تكون ما عادةً : )التحدیث حالة 
 .التحدیثات أحد تنزیل تقدم عرض

 تنزیلھ یتم جدید، برنامج تحدیث توفر حالة في. المتاحة البرامج تحدیثات من یدویًا للتحقق الزر ھذا فوق انقر: تحدیث وجود من التحقق
 .تلقائیًا

Last Software Update )للبرنامج تحدیث آخر( 
 .للبرنامج تحدیث آخر حول تفاصیل القسم ھذا یعرض

Software Update History )البرنامج تحدیث محفوظات( 
 القسم ھذا یعرض فسوف تحدیثات، أي تثبیت یتم لم إذا. الجھاز ھذا على وتثبیتھا تنزیلھا تم التي التحدیثات آخر تفاصیل القسم ھذا یعرض
 . الحالي البرنامج إصدار
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  )واالستعادة االحتیاطي النسخ( Restore and Backup التبویب عالمة

 ملف) تحمیل( استعادة أو بالكمبیوتر ما ملف على الحالیة M2000 جھاز إلعدادات احتیاطي نسخ إلجراء ھذه التبویب عالمة استخدم
 . تشغیلھ إیقاف أو M2000 جھاز تشغیل إعادة أو االفتراضیة المصنع إعدادات إلى التوجیھ جھاز تعیین إعادة أو سابقًا محفوظ تكوین

 

 االحتیاطي النسخ تكوین عملیات

 حقل في بك الخاصة المسؤول مرور كلمة أدِخل بالكمبیوتر، ما ملف على الحالیة M2000 جھاز إلعدادات احتیاطي نسخ إلجراء
Admin password )المسؤول مرور كلمة(. 

 فوق انقر. األساسیة M2000 جھاز لشبكة االفتراضیة المرور كلمة نفسھا ھي األولیة المسؤول مرور كلمة
Wi-Fi Name/Password )شبكة مرور كلمة/اسم Wi-Fi( لجھاز الرئیسیة الشاشة على M2000 قد كنت إذا. المرور كلمة لعرض 

 الرئیسیة، الصفحة من الیمنى العلیا الزاویة في )الخروج تسجیل( Sign Out فحدد تتذكرھا، وال المسؤول مرور كلمة بتغییر قمت
 عرض سیتم. المعروض األمان سؤال عن وأجب ،)المسؤول مرور كلمة نسیت( I forgot the Admin password فوق وانقر
 .الحالیة المسؤول مرور كلمة
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 أعد الحظر، إللغاء. الویب مستخدم واجھة إلى دخولك حظر فسیتم متتالیة، مرات خمس صحیحة غیر مرور كلمة أدخلت إذا: ملحوظة
 .M2000 جھاز تشغیل

 جمیع على ھذا التكوین ملف یحتوي). التنزیالت( Downloads مجلد إلى تلقائیًا الملف تنزیل یتم )تنزیل( Download زر فوق انقر
 . M2000 جھاز إعدادات

 الملف ھذا استعادة یمكن ال. آخر جھاز أي على أو تنزیلھ تم الذي النظام على عرضھ أو االحتیاطیة النسخة ملف تحریر یتعذر: ملحوظة
 .MiFi جھاز من الطراز لھذا إال

 اإلعدادات استعادة

 إلى ذلك یؤدي قد. التكوین ملف مع لتتطابق الموجودة اإلعدادات "جمیع" تغییر إلى) تكوین ملف تحمیل( اإلعدادات استعادة تؤدي: تنبیھ
 .الویب مستخدم بواجھة اتصالك وقطع M2000 بجھاز الحالیة االتصاالت جمیع قطع إلى یؤدي ما الحالیة، Wi-Fi إعدادات تغییر

 مرور كلمة( Admin password حقل في المسؤول مرور كلمة أدِخل االحتیاطي، النسخ إعدادات ملف من النظام إعدادات الستعادة
 .)المسؤول

 .الستعادتھ االحتیاطي النسخ إعدادات ملف واختر )تصفح( Browse فوق انقر ،)ملف تحدید( Select a file حقل في

 .MiFi جھاز من الطراز لھذا إنشاؤه تم ملف استعادة فقط یمكنك: ملحوظة

 .)اآلن استعادة( Restore now زر فوق انقر

 االفتراضیة المصنع إعدادات إلى االستعادة

 قیم إلى اإلعدادات جمیع تعیین بإعادة الزر ھذا یقوم: )االفتراضیة المصنع إعدادات استعادة( Restore factory defaults زر
 . االفتراضیة المصنع

 بجھاز الحالیة االتصاالت جمیع قطع إلى یؤدي ما الحالیة، Wi-Fi إعدادات یغیّر وقد التشغیل إعادة بدء إلى الخیار ھذا یؤدي: تنبیھ
M2000 الویب مستخدم بواجھة اتصالك وقطع. 

 M2000 جھاز تشغیل إعادة

 .أخرى مرة تشغیلھ وإعادة M2000 جھاز تشغیل بإیقاف الزر ھذا یقوم: )التشغیل إعادة( Restart زر

 M2000 جھاز تشغیل إیقاف

 .M2000 جھاز تشغیل بإیقاف الزر ھذا یقوم: )التشغیل إعادة( Restart زر
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  )العالمي المواقع تحدید نظام( GPS التبویب عالمة

 استخدم. الحالي موقعك تحدید ھذا االستقبال لجھاز یمكن. العالمي المواقع تحدید نظام یدعم استقبال جھاز على M2000 جھاز یحتوي
 بمیزة المزودة األجھزة إلى GPS بث وتمكین الحالي الموقع معلومات وعرض العالمي المواقع تحدید نظام لتمكین ھذه التبویب عالمة
GPS میزة عبر Wi-Fi. 

 

 GPS إعدادات

Enable GPS )رادیو اإلعداد ھذا یمكن: )العالمي المواقع تحدید نظام تمكین GPS جھاز على M2000 شریط یكون عندما. یعطلھ أو 
 موقع بیانات ویجعل العالمي المواقع تحدید نظام الجھاز یستقبل ،)تشغیل( ON وضع في )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر

GPS فوق انقر العالمي، المواقع تحدید نظام اتفاقیة تظھر. الصفحة ھذه في متاحة Confirm )شریط یكون عندما. للمتابعة )تأكید 
 . العالمي المواقع تحدید نظام بیانات تتوفر ال ،)التشغیل إیقاف( OFF وضع في التمریر

Turn off GPS when the M2000 restarts )تشغیل إیقاف GPS جھاز تشغیل إعادة عند M2000( :ھذا تشغیل بمجرد 
 وضع في )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط یكون عندما. GPS استقبال جھاز تشغیل إیقاف وقت یحدد فإنھ اإلعداد

ON )استقبال جھاز تشغیل إیقاف یتم ،)تشغیل GPS جھاز تشغیل إیقاف عند M2000 .إلى تحتاج عندما أخرى مرة تشغیلھ إلى ستحتاج 
 .التالیة المرة في GPS استقبال جھاز

Turn on GPS over Wi-Fi )تشغیل GPS شبكة عبر Wi-Fi( :یتم. المتصلة األجھزة مع الموقع معلومات بمشاركة لك یسمح 
 یمكنك). NMEA( البحریة لإللكترونیات الوطنیة الرابطة بمعیار نصي دفق شكل في األولیة العالمي المواقع تحدید نظام بیانات توفیر

 یكون عندما. بعید خادم إلى توجیھھا إعادة أو العالمي المواقع تحدید نظام بیانات من لالستفادة أخرى بجھات خاصة تطبیقات استخدام
 . الموقع معلومات مشاركة یمكن ،)تشغیل( ON وضع على مضبوًطا )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط

Port Number )المنفذ رقم( :منفذ رقم TCP )بجھاز اتصال إلنشاء المستخدم)  النقل في التحكم بروتوكول M2000 على والحصول 
 قیم تتراوح. المنفذ رقم تغیر أال یجب بذلك، للقیام وجیھ سبب ھناك یكن لم ما. Wi-Fi عبر GPS نظام استخدام لمیزة األولیة GPS بیانات
 . 65535و 1024 بین المقبولة المنافذ
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 GPS تشغیل برنامج

 من بدالً  افتراضي COM منفذ من GPS بیانات دفق إلى الوصول في ترغب كنت إذا ،Wi-Fi عبر GPS نظام استخدام میزة إلى بالنسبة
 لنظام وتثبیتھ GPS نظام تشغیل برنامج لتنزیل )التشغیل برنامج تنزیل( Download Driver زر فاستخدم ،)أعاله( TCP منفذ

 جھاز من GPS بیانات على والحصول افتراضي، NMEA منفذ بإنشاء ھذا التشغیل برنامج یقوم. المستخدم Windows التشغیل
M2000 بیانات إتاحة إلى باإلضافة GPS معیار تدعم التي األخرى الجھات لتطبیقات ھذه NMEA. 

 الحالي الموقع

Latitude )المحدد األخیر للموقع العرض خط: )العرض خط. 

Longitude )المحدد األخیر للموقع الطول خط: )الطول خط. 

Altitude )المحدد األخیر للموقع االرتفاع: )االرتفاع. 

Accuracy )استقبال جھاز علیھ حصل الذي األفقي الموضع دقة مقیاس: )الدقة GPS. 

 User >) التفضیالت( Preferences >) إعدادات( Settings في) األمتار أو باألقدام( القیاس تنسیق تغییر یمكنك: ملحوظة
Preferences )المستخدم تفضیالت(. 

  )متقدمة إعدادات( Advanced التبویب عالمة

 اإلعدادات صفحة حول معلومات على للحصول. المتقدمة التقنیة المعرفة أصحاب للمستخدمین فقط مخصصة المتقدمة اإلعدادات
 .66الصفحة في المتقدمة اإلعدادات ،4 الفصل إلى انتقل المتقدمة،
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 M2000 جھاز حول معلومات عرض
 التي الشبكة واسم الحالیة باإلنترنت االتصال حالة) الجھاز حول( About لوحة تعرض الویب، مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 .المتصل الوقت ومقدار المستخدمة والتقنیة M2000 جھاز بھا یتصل

 

 الرئیسیة الصفحة في) الجھاز حول( About لوحة من  حدد واستخدامھ، M2000 جھاز حول تفصیالً  أكثر معلومات لعرض
 ). الویب مستخدم لواجھة الجانبیة القائمة من )الجھاز حول( About حدد أو(

 : ھي تبویب عالمات أربع) الجھاز حول( About صفحة تتضمن

• Internet Status )باإلنترنت االتصال حالة ( 

• Diagnostics )التشخیصات ( 

• Device Info )الجھاز معلومات ( 

• Logs )السجالت ( 
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  )باإلنترنت االتصال حالة( Status Internet التبویب عالمة

 .والنظام اإلنترنت اتصال عن عامة معلومات لعرض) باإلنترنت االتصال حالة( Internet Status التبویب عالمة استخدم

 

 عام

Status )جھاز التصال الحالیة الحالة: )الحالة M2000 باإلنترنت. 

Network Name )الحالیة اإلنترنت لجلسة الشبكة اسم: )الشبكة اسم. 

Technology )5 تقنیة المثال سبیل على الحالي، الخلویة البیانات اتصال إلى یشیر: )التقنیةG. 

Time Connected )الحالیة اإلنترنت لجلسة االتصال إنشاء منذ انقضى الذي الوقت مقدار: )االتصال مدة. 

Received )االتصال إنشاء عند الصفر من العداد ھذا یبدأ. الحالیة اإلنترنت لجلسة المستلمة البیانات كمیة: )المستلمة البیانات. 

Transmitted )االتصال إنشاء عند الصفر من العداد ھذا یبدأ. الحالیة اإلنترنت لجلسة المرسلة البیانات كمیة: )المرسلة البیانات. 
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 IPv4 بروتوكول

• IP Address )عنوان IP( :عنوان IP لجھاز المخصص لإلنترنت M2000. 

• Mask )بعنوان المرتبط الشبكة قناع: )القناع IPv4. 

• Gateway )عنوان: )البوابة IP بعنوان المرتبط للبوابة IPv4. 

• DNS )جھاز یستخدمھ الذي النطاق اسم خادم: )النطاقات أسماء نظام M2000 حالیًا. 

 IPv6 بروتوكول

• IP Address )عنوان IP( :بروتوكول عنوان IPv6 لجھاز العالمي M2000 )بروتوكول تشغیل إیقاف تم إذا فارًغا یكون 
IPv6 المشغل أو الحالیة الشبكة اتصال قبل من مدعوم غیر كان أو.( 
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  )التشخیصات( Diagnostics التبویب عالمة

 . الفني الدعم أو وإصالحھا األخطاء الستكشاف فقط تستخدم تفصیلیة معلومات ھذه التبویب عالمة تعرض

 

 المودم

Mobile number (MDN) )جھاز ھاتف رقم: ))المحمولة الھواتف دلیل رقم( المحمول الھاتف رقم M2000. 

IMEI )( المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویة: )المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویةIMEI (لجھاز M2000 .یستخدم رقًما 15 من مكون رمز ھو 
 .SIM بطاقة تغییر عند IMEI یتغیر ال. فرید بشكل فردیة متنقلة محطة لتحدید

IMEISV )من النوع لھذا اعتماد ورقم المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویة من مزیج: )المتنقلة لألجھزة الدولیة للھویة البرمجي اإلصدار 
 .األجھزة

FW Version )جھاز على حالیًا المثبت) البرنامج( الثابت البرنامج إصدار: )الثابت البرنامج إصدار M2000. 

SIM Status )بطاقة حالة SIM( :بطاقة حالة إلى تشیر SIM .بطاقة كانت إذا SIM ،بطاقة في الخطأ أشكال من شكل یوجد أو مفقودة 
SIM، مستحیالً  أمًرا المحمولة األجھزة بشبكة االتصال یصبح. 

ICCID )لبطاقة المخصص الفرید المعرف رقم: )المتكاملة الدوائر بطاقة معرف SIM .بطاقة تركیب یتم لم إذا فارًغا الحقل ھذا یكون 
SIM، بطاقة في خطأ حالة ھناك كانت إذا أو SIM. 

 الشبكة

Status )متاحة أو متاحة غیر: الشبكة حالة: )الحالة. 

Network Operator )( المحمولة األجھزة شبكة مشغل اسم: )الشبكة مشغلMNO.( 
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Signal Strength )اإلشارة أن إلى األعلى المطلقة القیم تشیر .واط مللي لكل بالدیسیبل مقیسة ،الخلویة اإلشارة قوة: )اإلشارة قوة 
 .واط مللي لكل دیسیبل 90- من أقوى إشارة ھي طوا مللي لكل دیسیبل 80- :المثال سبیل على أقوى،

SNR )قیم. الضوضاء ومستوى اإلشارة قوة بین للنسبة مقیاس .الضوضاء إلى اإلشارة نسبة: )الضوضاء إلى اإلشارة نسبة SNR 
 . أفضل األعلى واألرقام موجبة،

Band )الحالي لالتصال المستخدم النطاق: )النطاق. 

Roaming )التشغیل وضع في التجوال كان إذا ما إلى یشیر: )التجوال. 
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  )الجھاز معلومات( Info Device التبویب عالمة

 .لدیك الداخلي WAN اتصال حول تفاصیل لعرض ھذه التبویب عالمة استخدم

 

 عام

Manufacturer )المصنِّعة الشركة( :Inseego. 

Model )الطراز(: M2000. 

Hardware Version )الجھاز إصدار :)مكونات الجھاز إصدار. 

Device Version )حالیًا المثبت) البرامج( الثابت البرنامج إصدار :)الجھاز إصدار. 

Software Components )البرامج مكونات( 
OS Version )ومكوناتھ التشغیل نظام إصدار رقم: )التشغیل نظام إصدار. 

Modem Firmware Version )المودم لمكون حالیًا المثبت) البرنامج( الثابت البرنامج إصدار: )للمودم الثابت البرنامج إصدار. 

Wi-Fi Firmware version )لشبكة الثابت البرنامج إصدار Wi-Fi( :الثابت البرنامج إصدار )لمكون حالیًا المثبت) البرنامج Wi-Fi . 

Web UI Version )جھاز لمسؤول الویب مستخدم واجھة إصدار رقم: )الویب مستخدم واجھة إصدار M2000 . 

Display UI Version )جھاز في یتحكم الذي البرنامج إصدار رقم: )المستخدم واجھة إصدار عرض M2000 . 

PRI Version )إصدار PRI( :جھاز على حالیًا المطبق التكوین إصدار M2000 . 
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  )السجالت( Logs التبویب عالمة

 .وإصالحھا األخطاء الستكشاف السجل معلومات لعرض ھذه التبویب عالمة استخدم

 

 السجل إعدادات

Turn on Logging )الحاجة حسب السجالت لتشغیل المربع ھذا حدد: )التسجیل تشغیل . 

Automatically clear logs )كان إذا: ملحوظة. السجالت مسح وقت لتحدید المنسدلة القائمة استخدم: )تلقائیًا السجالت مسح 
 .اإلعداد ھذا عن النظر بغض األقدم البیانات حذف فسیتم ممتلئًا، السجل

 .التغییرات لتفعیل )التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر

 :یلي ما فسیظھر السجالت، تشغیل تم إذا

 األجھزة بشبكة االتصاالت سجل بیانات على للحصول )المحمولة األجھزة شبكة سجل( Mobile Network Log فوق انقر
 .المحمولة

 على حدثت التي المحمول الھاتف بیانات اتصاالت بخالف األحداث سجل بیانات على للحصول )الجھاز سجل( Device Log فوق انقر
 .الجھاز ھذا

Refresh )المعروضة السجل بیانات یحّدث: )تحدیث. 

Clear log )الجدیدة البیانات قراءة سھولة من ھذا یزید. الموجودة السجل بیانات جمیع یحذف: )السجل مسح. 

Export log )السجل بیانات بتصدیر لك یسمح: )السجل تصدیر. 
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 المساعدة على الحصول
 .التمھیدیین والدعم للمساعدة روابط المساعدة لوحة توفر الویب، مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 

 الجانبیة القائمة من )تعلیمات( Help حدد أو( الرئیسیة الصفحة في المساعدة لوحة من  حدد تفصیالً، أكثر مساعدة معلومات لعرض
 ). الویب مستخدم لواجھة

 :تبویب عالمتي المساعدة صفحة تتضمن

• Help )تعلیمات ( 

• Customer Support )العمالء دعم ( 
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  )تعلیمات( Help التبویب عالمة

 المسؤول )شبكة مستخدم واجھة( Admin Web UI صفحات من صفحة لكل المساعدة لموضوعات روابط الصفحة ھذه توفر
 .M2000 جھاز استخدام لبدء مفیدة عامة وموضوعات

 

  )العمالء دعم( Support Customer التبویب عالمة

 .دعم ومعلومات مفیدة روابط على للحصول) العمالء دعم( Customer Support التبویب عالمة استخدم
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4 
 المتقدمة اإلعدادات

 

  مقدمة
 المتقدمة اإلعدادات استخدام
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 مقدمة
 االتصاالت مجال في الفنیة الخبرة ذوي للمستخدمین مخصصة M2000 مسؤول ویب موقع على المتقدمة اإلعدادات صفحات إن

 . والشبكات

 . وأمانھ وأدائھ M2000 جھاز باستقرار ضاًرا المتقدمة اإلعدادات تغییر یكون قد !تحذیر

 المتقدمة اإلعدادات استخدام
 فوق نقرت إذا. تحذیر رسالة تظھر ،)إعدادات( Settings صفحة في )متقدمة إعدادات( Advanced التبویب عالمة تحدید عند

Continue )استمرار(، التبویب عالمة تظھر Network )المتقدمة اإلعدادات صفحة في) الشبكة. 

 : تبویب عالمات عشر المتقدمة اإلعدادات صفحة تتضمن

• Networks )الشبكات ( 

• Manual DNS )یدویًا المجال اسم خادم ( 

• SIM )بطاقة SIM ( 

• Firewall )الحمایة جدار ( 

  MAC عناوین تصفیة عامل •

• LAN )المحلیة المنطقة شبكة( 

• Port Filtering )المنافذ تصفیة ( 

• Port Forwarding )المنفذ توجیھ إعادة ( 

• VPN )الخاصة الظاھریة الشبكة ( 

• Inseego Connect )نظام Inseego Connect( )الشبكة بمشغل خاص( 
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  )الشبكات( Networks التبویب عالمة

 الشبكة، من متاًحا) APN( الوصول نقطة اسم ویكون SIM وبطاقة فعال IP بعنوان M2000 جھاز یُستخدم التكوین، عملیات معظم في
 كي ھذه التبویب عالمة في الوصول نقطة اسم تعیین إلى تحتاج فقد خاصة، شبكة تستخدم كنت إذا ذلك، ومع. اإلنترنت: المثال سبیل على

 . M2000 جھاز مع التواصل من الشبكة تتمكن

 

Network selection )الشبكة تحدید( 
Allow device to connect to the mobile network: )یمكنك: )المحمولة األجھزة بشبكة باالتصال للجھاز السماح 

 شبكة إلى الوصول ومنع الخلویة الشبكة بیانات تشغیل إلیقاف الضرورة عند )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط استخدام
. M2000 بجھاز الخاصة المحمولة األجھزة بیانات خطة واستخدام باإلنترنت االتصال من المتصلة األجھزة یمنع ھذا. المحمولة األجھزة
  .التشغیل وضع في اإلعداد ھذا ترك یجب العادي، للتشغیل

Allow device to connect to the mobile network when roaming )األجھزة بشبكة باالتصال للجھاز السماح 
 الخلویة الشبكة بیانات تشغیل إلیقاف )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط استخدام یمكنك: )التجوال أثناء في المحمولة

 . التجوال أثناء المحمولة األجھزة شبكة إلى الوصول ومنع

:ygolonhcet krowteN )بشكل افتراضي، یتم تعیین  :)تقنیة الشبكةM2000  الستخدام كٍل من تقنیةLTE  5وتقنیةG یمكنك .
 .LTE/UMTS استخدام القائمة المنسدلة لتحدید

Enable automatic network selection )التمریر شریط یكون عندما: )للشبكة التلقائي التحدید تمكین ON/OFF 
 Select استخدام یمكنك وال متاحة، 5G شبكة أفضل تلقائیًا M2000 جھاز یحدد ،)تشغیل( ON وضع في )التشغیل إیقاف/تشغیل(

Network Manually )أدناه) یدویًا الشبكة تحدید . 

Select Network Manually )شبكة تفضل وكنت شبكات عدة توفرت إذا الخیار ھذا استخدام في ترغب قد: )یدویًا الشبكة تحدید 
 التلقائي التحدید تمكین( Enable automatic network selection تشغیل إیقاف تم إذا فقط متاح الخیار ھذا: ملحوظة. معینة

 . المفضلة الشبكة اختر ثم المتاحة، الشبكات عن للبحث الزر فوق انقر. )للشبكة

 الوصول نقطة اسم إعدادات

 .الخاصة لشبكتك الوصول نقطة اسم أدخل

 .الویب مستخدم بواجھة اتصالك وقطع البیانات اتصال فقد إلى الوصول نقطة اسم تغییر یؤدي قد: تنبیھ
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 . التغییرات تطبیق لیتم M2000 جھاز تشغیل إعادة ستتم. )التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر

  )یدویًا المجال اسم خادم( DNS Manual التبویب عالمة

 اسم لخادم IP عنوانَي إلى یصل ما تعیین ھذه التبویب عالمة لك تتیح). DNS( المجال اسم خادم بتحدید تلقائیًا M2000 جھاز یقوم
 .یدویًا المجال

 

Turn on manual DNS )یدویًا المجال اسم خادم لتحدید المربع ھذا حدد: )یدویًا المجال اسم خادم تشغیل. 

DNS 1 IP address )عنوان IP عنوان أدخل: )المجال اسم لخادم 1 رقم IP ھذا إدخال یجب. األساسي المجال اسم بخادم الخاص 
 .یدویًا المجال اسم خادم میزة الستخدام العنوان

DNS 2 IP address )عنوان IP المجال اسم لخادم 2 رقم( :عنوان أدخل IP الثانوي المجال اسم بخادم الخاص )ھذا). االحتیاطي 
 .ذلك في رغبت إذا فارًغا تركھ ویمكن اختیاري العنوان

 .)التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر
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  SIM)(بطاقة  SIMعالمة التبویب 

 قبل PIN رمز إدخال علیك فیجب مؤمنة، SIM بطاقة كانت إذا. PIN رمز باستخدام M2000 جھاز في الموجودة SIM بطاقة قفل یمكن
 PIN رمز توفیر إلى أیًضا تحتاج قد. التالي التشغیل إیقاف حتى تذكره یتم ،PIN رمز إدخال بمجرد. المحمولة األجھزة بشبكة االتصال

 .االفتراضي PIN رمز بك الخاص الخدمة مزود یوفر. SIM بطاقة لتغییر الحالي

 . SIM لبطاقة PIN رمز إدخال أو SIM بطاقة قفل إللغاء الصفحة ھذه استخدام یمكنك

 

SIM PIN Lock )قفل PIN لبطاقة SIM( :قفل خاصیة كانت إذا ما إلى یشیر PIN وضع في الحقل كان إذا. االستخدام قید 
On )قفل أن یعني فھذا ،)تشغیل PIN رمز إدخال ویجب التشغیل، وضع في PIN لبطاقة SIM المحمولة األجھزة بشبكة لالتصال .
 . SIM لبطاقة PIN رمز إدخال یلزم وال ،PIN برمز القفل میزة تشغیل إیقاف یعني فھذا ،)التشغیل إیقاف( Off وضع في الحقل كان إذا

SIM status )بطاقة حالة SIM( :لبطاقة الحالیة الحالة SIM .یأتي ما المحتملة الحاالت تشمل : 

- Ready )رمز إدخال یلزم ال - )جاھزة PIN لبطاقة SIM . 

- PIN Locked )برمز مقفولة PIN( - رمز إدخال یجب PIN لبطاقة SIM المحمولة األجھزة شبكة استخدام من التمكن قبل. 
- PUK Locked )برمز مقفولة PUK( - رمز إدخال یجب PUK )لبطاقة) الشخصي الحظر إلغاء مفتاح SIM یمكن. للمتابعة 

 .بك الخاص الخدمة مزود خالل من PUK رمز على الحصول
- Unlocked )رمز إدخال الالزم من كان -) مقفولة غیر PIN لبطاقة SIM، بالفعل إدخالھ تم ولكن . 

- No SIM  ال توجد بطاقة)SIM( - بطاقة اكتشاف یتم لم SIM .بطاقة إدخال من تأكد SIM صحیح بشكل. 
- SIM Error  ال توجد بطاقة)SIM( - بطاقة اكتشاف تم SIM، استخدامھا یمكن وال متوقع ھو كما تستجب لم لكنھا . 
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Desired Action )بطاقة حالة على المتاحة اإلجراءات تعتمد: )المطلوب اإلجراء SIM .یلي ما الممكنة العملیات تتضمن: 

- PIN Lock  قفل برمز)PIN (- بطاقة كانت إذا SIM نة   .PIN رمز بإدخال مطالبتك فستتم حالیًا، PIN برمز مؤمَّ
نة SIM بطاقة فستصبح مرات، عدة صحیح غیر PIN رمز إدخال تم إذا: ملحوظة  عدد إلى عداد یشیر. PUK برمز مؤمَّ

 رمز على الحصول یجب ،PUK برمز القفل بمجرد. PUK برمز القفل إلى إدخالھا سیؤدي التي الصحیحة غیر اإلدخاالت
PUK بك الخاص الخدمة مزود من.  

- PUK Lock  قفل برمز)PUK (- بطاقة كانت إذا SIM نة  إدخال ھي الممكنة الوحیدة العملیة فإن ،PUK برمز حالیًا مؤمَّ
 . PUK رمز

 سوف وھنا. لألبد لالستخدام قابلة غیر SIM بطاقة فستصبح مرات، عدة صحیح غیر PUK رمز إدخال تم إذا: ملحوظة
 . المتبقیة الدخول محاوالت عدد إلى عداد یشیر. جدیدة SIM بطاقة على الحصول علیك یتعین

- Turn on PIN Lock ) تشغیل القفل برمزPIN (- بطاقة ضبط إلى یؤدي SIM رمز إدخال یلزم بحیث PIN بدء عند 
  .الحالي PIN رمز إدخال علیك یجب العملیة، ھذه إلجراء. المحمولة األجھزة بشبكة لالتصال التشغیل

- Turn off PIN Lock  إیقاف تشغیل القفل برمز)PIN (- برمز القفل تشغیل إیقاف إلى یؤدي PIN وضع في كان الذي 
 علیك یجب العملیة، ھذه إلجراء. المحمولة األجھزة بشبكة لالتصال ذلك بعد PIN رمز إدخال یلزم ال بحیث سابقًا، التشغیل
 . الحالي PIN رمز إدخال

 

Current PIN )رمز PIN رمز أدخل: )الحالي PIN الحالي.  

 .SIM لبطاقة االفتراضي PIN رمز بك الخاص الخدمة مزود یوفر: ملحوظة

 .)التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر
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  )الحمایة جدار( Firewall التبویب عالمة

 یحمي كما المتصلة، واألجھزة M2000 جھاز بین اإلنترنت عبر بمرورھا المسموح البیانات حركة M2000 جھاز حمایة جدار یحدد
 Firewall التبویب عالمة استخدم. الحمایة جدار تشغیل إیقاف یتعذر. اإلنترنت عبر الضارة البیانات مرور حركة من المتصلة أجھزتك

 محددة قواعد وإعداد بالكامل البیانات مرور حركة الستقبال معین جھاز وتعیین الحمایة لجدار العام األمان مستوى لضبط) الحمایة جدار(
 . الحمایة لجدار

 

  )VPN( االفتراضیة الخاصة الشبكة عبر المرور میزة

 )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط ضبط من تأكد ،)VPN( االفتراضیة الخاصة الشبكة عبر المرور میزة الستخدام
 .M2000 جھاز استخدام أثناء VPN نفق إنشاء ذلك لك یتیح. )تشغیل( ON وضع على

 الشفاف IPv6 وضع

 إلى )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط حّرك ،)الشفاف IPv6 وضع( IPv6 Transparent Mode الستخدام
 .اإلنترنت من المتصلة األجھزة إلى الوصول إمكانیة ھذا یتیح. )تشغیل( ON وضع

  المراقبة الفرعیة الشبكة
 البیانات جمیع استقبال) الوجھة IP عنوان( المراقبة الفرعیة للشبكة IP كعنوان المحدد المتصل للجھاز المراقبة الفرعیة الشبكة إعداد یتیح

 . الحمایة جدار بواسطة حظرھا یتم كان التي اإلنترنت عبر المتدفقة

 یكون أن یجب لكن صحیح، بشكل العمل على المزعجة الشبكة تطبیقات بعض المراقبة الفرعیة بالشبكة السماح یساعد قد: ملحوظة
 .الضارة البیانات مرور حركة من نفسھ یحمي كي بھ خاص حمایة جدار المراقبة الفرعیة الشبكة لجھاز

Allow DMZ: )المراقبة الفرعیة بالشبكة للسماح المربع ھذا حدد: )المراقبة الفرعیة بالشبكة السماح . 

Destination IP address: )عنوان IP عنوان أدخل: )الوجھة IP الشبكة جھازَ  یصبح أن في ترغب الذي المتصل بالجھاز الخاص 
 Connected شاشة على متصل جھاز لكل IP عنوان من التحقق یمكنك: ملحوظة). المراقبة الفرعیة الشبكة وجھة( المراقبة الفرعیة

Devices )(األجھزة المتصلة. 

 .)التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر
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  )MAC عناوین تصفیة عامل( Filter MAC التبویب عالمة

 یتم افتراضي، بشكل. M2000 لجھاز األساسیة Wi-Fi شبكة إلى بالوصول فقط المحددة لألجھزة MAC عناوین تصفیة عامل یسمح
 ). التشغیل إیقاف( OFF وضع على MAC عناوین تصفیة عامل ضبط

 .الجھاز وصول إمكانیة وتحدید) تشغیل( ON وضع على MAC عناوین تصفیة عامل لتعیین ھذه التبویب عالمة استخدم

 

 .USB عبر المتصلة أو الضیف Wi-Fi بشبكة المتصلة األجھزة في MAC عناوین تصفیة عامل یؤثر ال: ملحوظة

 MAC عناوین تصفیة عامل

 وحّرك األساسیة بالشبكة باالتصال لھا السماح ترید التي األجھزة قائمة من) األجھزة( الجھاز حدد ،MAC عناوین تصفیة عامل الستخدام
 .)التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر. )تشغیل( ON وضع إلى )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط

 األساسیة الشبكة عن التصفیة عامل في المضّمنة غیر األجھزة جمیع اتصال قطع إلى MAC عناوین تصفیة خاصیة تشغیل یؤدي: تنبیھ
 . الفور على

 األجھزة قائمة

 .USB عبر المتصلة األجھزة تلك باستثناء ،M2000 بجھاز حالیًا المتصلة األجھزة جمیع القائمة ھذه تتضمن

Add new device )وعنوان الجھاز اسم أدخل ثم األجھزة، قائمة إلى جھاز إلضافة الزر ھذا استخدم: )جدید جھاز إضافة MAC 
 Save Changes فوق انقر ثم ،)MAC عناوین تصفیة عامل( MAC Address Filter االختیار مربع تحدید ترید كنت إذا ما واختر

 . )التغییرات حفظ(

 .)التغییرات حفظ( Save Changes فوق وانقر الجھاز لھذا )حذف( Delete االختیار مربع حدد القائمة، من جھاز لحذف

 .)تأكید( Confirmو )القائمة تحدیث( Refresh list زر فوق انقر القائمة، وتحدیث محفوظة غیر تغییرات أي لتجاھل
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 األجھزة حظر حول مالحظات

 :M2000 بجھاز االتصال من األجھزة لحظر طریقتان ھناك

 .USB وعبر والضیف األساسیة الشبكتین عبر M2000 بجھاز االتصال من مؤقتًا جھاز حظر •

 بجانب )حظر( Block زر فوق وانقر األجھزة المتصلة)( Connected Devices صفحة إلى انتقل الطریقة، ھذه الستخدام
 . الجھاز

 .فقط M2000 لجھاز األساسیة بالشبكة االتصال من دائم بشكل جھاز حظر •

 .)MAC عناوین تصفیة عامل( MAC Filter استخدم

 :اآلتیة المعلومات تنطبق األجھزة، حظر عند

 ،Wi-Fi شبكة من )حظر( Block > األجھزة المتصلة)( Connected Devices طریق عن المحظورة األجھزة حظر یتم •
 تصفیة لعامل الجھاز تمكین وتم) تشغیل( ON وضع في )MAC عناوین تصفیة عامل( MAC Filter خیار كان إذا حتى

 .MAC عناوین

 طریق عن معین جھاز حظر وتم ،)تشغیل( ON وضع في )MAC عناوین تصفیة عامل( MAC Filter كان إذا •
Connected Devices )(األجھزة المتصلة < Block )عناوین تصفیة لعامل تمكینھ یتم ولم ،)حظر MAC، ھذا یتمكن فلن 

 ).حظر( Block ومیزة MAC عناوین تصفیة عامل بسبب االتصال یُمنع. االتصال من الجھاز

 عامل( MAC Filter إلعداد جھاز تمكین وتم) تشغیل( ON وضع في) MAC عناوین تصفیة عامل( MAC Filter كان إذا •
 Connected Devices باستخدام حظره الممكن من یزال ال ذلك، ومع. االتصال من الجھاز فسیتمكن ،)MAC عناوین تصفیة

 . )MAC عناوین تصفیة عامل( MAC Filter تعطیل طریق عن أو )حظر( Block > األجھزة المتصلة)(
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  )المحلیة المنطقة شبكة( LAN التبویب عالمة

 جھاز من LAN شبكة تتكون. M2000 لجھاز) LAN( لمحلیة المنطقة شبكة حول ومعلومات إعدادات ھذه التبویب عالمة توفر
M2000 عبر المتصلة األجھزة وجمیع Wi-Fi وUSB. 

 

 IPv4 بروتوكول

IP Address )عنوان IP( :عنوان IP لجھاز M2000، االفتراضیة القیمة استخدام یمكنك عادةً،. المحلیة الشبكة من یظھر كما. 

Subnet Mask )لجھاز الفرعیة الشبكة قناع شبكة إعداد: )الفرعیة الشبكة قناع M2000 .255.255.255.0 االفتراضیة القیمة 
 لنطاق الصحیح الفرعیة الشبكة قناع استخدام من فتأكد ،LAN لشبكة IP عنوان بتغییر قمت إذا). "C" الفئة( الصغیرة للشبكات قیاسیة

 .LAN بشبكة الخاص IP لعنوان المحدد IP عناوین

MAC Address )عنوان MAC(: )( الوسائط إلى الوصول في التحكم وحدة عنوان) فقط للقراءةMAC (لواجھة Wi-Fi جھاز على 
M2000 .عنوان MAC ف ھو  . شبكة جھاز تصنیع عند تعیینھ یتم فرید، شبكة معّرِ

Turn on DHCP Server )خادم تشغیل DHCP( :خادم میزة تشغیل ھذا االختیار مربع یتیح DHCP ترك یجب. تشغیلھا إیقاف أو 
 تعیین فسیلزم ،DHCP خادم تشغیل إیقاف تم إذا: ملحوظة. متصل جھاز لكل IP عنوان DHCP خادم یخصص. محدًدا المربع ھذا

 .متصل جھاز لكل ثابت IP عنوان

DHCP Lease Time )تأجیر وقت DHCP( :عنوان المتصلة األجھزة خاللھا تجدد أن یجب التي الدقائق عدد IP بواسطة لھا المعین 
 . القیمة ھذه تغییر فیمكنك خاصة، متطلبات لدیك كانت إذا ولكن االفتراضیة، بالقیمة العدد ھذا ترك یمكن عادةً،. DHCP خادم

Start DHCP Address Range at )عناوین نطاق بدایة DHCP عناوین نطاق بدایة: )عند IP خادم یستخدمھ الذي DHCP .إذا 
 عادةً  فسیكون ،IP حجز باستخدام IP عنوان تعیین تم وإذا ھذا؛ DHCP نطاق خارج IP عنوان فاستخدم العمیل، جھاز على IP تعیین تم

 .اإلعداد ھذا بتغییر فقط الخبراء للمستخدمین یُسمح: ملحوظة. النطاق ھذا ضمن
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End DHCP Address Range at )عناوین نطاق نھایة DHCP عناوین نطاق نھایة: )عند IP خادم یستخدمھ الذي DHCP .تم إذا 
 عادةً  فسیكون ،IP حجز باستخدام IP عنوان تعیین تم وإذا ھذا؛ DHCP نطاق خارج IP عنوان فاستخدم العمیل، جھاز على IP تعیین
 .اإلعداد ھذا بتغییر فقط الخبراء للمستخدمین یُسمح: ملحوظة. النطاق ھذا ضمن

 IPv6 بروتوكول

Turn on IPv6 )تشغیل IPv6( :یدعم المتصلة أجھزتك من أي كان إذا المربع ھذا حدد IPv6 .عبر المتصلة األجھزة یمّكن ھذا 
IPv6 عبر باإلنترنت باالتصال IPv6. 

Link-Local Address )عنوان: )المحلي االرتباط عنوان IPv6 یدعم المتصل الجھاز كان إذا المحلي لالرتباط IPv6. 

 .وحفظھا الجدیدة اإلعدادات لتفعیل )التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر
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  )المنافذ تصفیة( Filtering Port التبویب عالمة

 تحدید یتم. اإلنترنت إلى بالوصول المحددة للتطبیقات فقط والسماح الصادرة اإلنترنت اتصاالت بحظر "المنافذ تصفیة" میزة لك تسمح
 مرور حركة تفاصیل تعلم كنت إذا إضافیة، تطبیقات تحدید یمكنك. مسبقًا محددة التطبیقات بعض. المنافذ أرقام خالل من المرور حركة

 .التطبیقات بواسطة إنشاؤھا تم التي المستخدمة البیانات

) إعدادات( Settings لوحة في) التشغیل إیقاف/تشغیل( الحالي) المنافذ تصفیة( Port Filtering إعداد عرض أیًضا یمكنك: ملحوظة
 .الرئیسیة) الویب مستخدم واجھة( Web UI صفحة على

 

Port Filtering )المنافذ تصفیة(  

 . )تشغیل( ON وضع إلى )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط حّرك المنافذ، تصفیة میزة لتشغیل

 . )التشغیل إیقاف( OFF وضع إلى التمریر شریط حّرك باإلنترنت، االتصال تطبیق ألي یمكن بحیث المنافذ تصفیة تشغیل إلیقاف
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  التطبیقات

 . )التغییرات حفظ( Save Changes فوق وانقر اإلنترنت إلى الوصول من تمّكنھا أن ترید التي التطبیقات حدد

 .المدرجة المنافذ تصفیة تطبیقات من تطبیق لكل البروتوكول ومعلومات المنافذ أرقام اآلتي الجدول یوفر

 *TCP STCP* UDP*  المنفذ التطبیق اسم

  اإللكتروني البرید

POP3  
POP3S  

110 

995 

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 مخصص

 نعم

IMAP  
IMAPS  

143 

993 

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 مخصص

 مخصص

SMTP  
SecureSMTP 

25 

465 

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 مخصص

 ال

 )أمر( FTP تحكم
 FTP عبر البیانات نقل

21 

20 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 مخصص

 مخصص

HTTP  80 مخصص نعم نعم 

HTTPS  443 مخصص نعم نعم 

Telnet 23 مخصص ال نعم 

 
  المخصصة التطبیقات

 . مخصصة تطبیقات عشرة إلى یصل ما تحدید یمكنك

Add custom application )المخصصة التطبیقات قائمة إلى جدید صف إلضافة الزر ھذا استخدم: )مخصص تطبیق إضافة. 

 

• On )اإلنترنت إلى الوصول من الجدید التطبیق تمكین ترید كنت إذا المربع ھذا حدد: )تشغیل. 

• App Name )المخصص للتطبیق اسًما أدخل: )التطبیق اسم . 

• Start Port )للتطبیق الصادرة البیانات مرور حركة بواسطة المستخدمة المنافذ أرقام نطاق بدایة أدخل: )البدء منفذ 
 . إضافتھ الجاري المخصص

                                                 
 تشیر إلى أن البروتوكول موحد لرقم المنفذ. نعم *

 تشیر إلى أن البروتوكول موحد لرقم المنفذ. ال
 (ھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة) الستخدام البروتوكول، ولكن قد ال یكون موحًدا. IANA تشیر إلى أن رقم المنفذ تم تعیینھ من قِبل  مخصص
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• End Port )التطبیق یستخدمھا التي المنافذ أرقام نطاق نھایة أدخل: )اإلنھاء منفذ. 

) البدء منفذ( Start Port من لكل نفسھا القیمة فاكتب منافذ، نطاق من بدالً  واحًدا منفذًا یستخدم التطبیق كان إذا: ملحوظة
 .)اإلنھاء منفذ( End Portو

• Protocol )( المنسدلة القائمة من المنافذ نطاق بواسطة المستخدم البروتوكول حدد: )البروتوكولTCP أو UDP كالھما أو .( 

• Delete )حذف( :التبویب عالمة فوق انقر: ملحوظة. مخصص تطبیق لحذف المربع ھذا حدد Port Filtering )تصفیة 
  .الشاشة على العرض من المحذوفة المخصصة التطبیقات إلزالة أخرى مرة) المنافذ

 .المخصصة التطبیقات على إجراؤھا تم تغییرات أي لحفظ) التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر
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  )المنفذ توجیھ إعادة( Forwarding Port التبویب عالمة

 الخاصة Wi-Fi بشبكة متصل معین جھاز إلى اإلنترنت عبر الواردة البیانات مرور حركة توجیھ بإعادة "المنفذ توجیھ إعادة" میزة تسمح
 اإلنترنت لمستخدمي المنفذ توجیھ إعادة میزة تسمح. اإلنترنت من الواردة البیانات مرور حركة المدمج الحمایة جدار یمنع عادةً،. بك

 المشغَّلة األلعاب بعض إلى بالنسبة. إلكتروني برید خادم أو FTP أو ویب خادم مثل الكمبیوتر، على بتشغیلھ تقوم خادم أي إلى بالوصول
 . صحیح بشكل األلعاب تعمل حتى المنفذ توجیھ إعادة میزة استخدام یجب اإلنترنت، عبر

 . مطلوبًا ذلك یكن لم ما تشغیلھا عدم ویجب أمنیة مخاطر حدوث في المنفذ توجیھ إعادة تتسبب: مھم

 استخدام یمكن ال الحالة، ھذه في. لإلنترنت IP عنوان من بدالً  الخاصة شبكتھا على IP عنوان المحمولة األجھزة شبكات بعض لك توفر
 .بك الخاص IP عنوان إلى الوصول یمكنھم ال اإلنترنت مستخدمي ألن ؛"المنفذ توجیھ إعادة"
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Port Forwarding )المنفذ توجیھ إعادة( 
 . )تشغیل( ON وضع إلى )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط حّرك المنفذ، توجیھ إعادة لتشغیل

 إلى التمریر شریط حّرك ،LAN عمیل إلى واردة بیانات مرور حركة أي توجیھ إعادة یتم ال بحیث المنفذ، توجیھ إعادة تشغیل إلیقاف
 . )التشغیل إیقاف( OFF وضع

 .لھ السماح ترید) المنفذ توجیھ إعادة( Port Forwarding تطبیق كل بجوار المربع حدد

 المستھدف للجھاز IP عنوان أدخل واحد، LAN عمیل إلى معین منفذ على WAN عبر الواردة البیانات مرور حركة جمیع توجیھ إلعادة
 .)التطبیق IP عنوان( Application IP Address حقل في

 . )التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر

 .المدرجة المنفذ توجیھ إعادة تطبیقات من تطبیق لكل البروتوكول ومعلومات المنافذ أرقام اآلتي الجدول یوفر

 *TCP STCP* UDP*  المنفذ التطبیق اسم

DNS  53 نعم ال نعم 

 )أمر( FTP تحكم
 FTP عبر البیانات نقل

21 

20 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 مخصص

 مخصص

HTTP  
HTTPS  

80 

443 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 مخصص

 مخصص

NNTP  119 مخصص ال نعم 

POP3  
POP3S  

110 

995 

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 مخصص

 نعم

SMTP  
SecureSMTP  

25 

465 

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 مخصص

 ال

SNMP  161 نعم ال مخصص 

Telnet 23 مخصص ال نعم 

TFTP  69 نعم ال مخصص 

  

                                                 
 إلى أن البروتوكول موحد لرقم المنفذ.تشیر  نعم *

 تشیر إلى أن البروتوكول موحد لرقم المنفذ. ال
 (ھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة) الستخدام البروتوكول، ولكن قد ال یكون موحًدا. IANA تشیر إلى أن رقم المنفذ تم تعیینھ من قِبل  مخصص
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 المخصصة التطبیقات

 طریقة بنفس تشغیلھا وإیقاف التطبیقات ھذه تشغیل یمكن التطبیقات، تحدید بمجرد. مخصصة تطبیقات عشرة إلى یصل ما إضافة یمكنك
 .مسبقًا المحددة التطبیقات

Add Custom Application )التطبیقات قائمة إلى جدید صف إلضافة الزر ھذا استخدام یمكنك :)مخصص تطبیق إضافة 
 . المخصصة

 

• On )المنفذ توجیھ إعادة تمكین( اإلنترنت إلى الوصول من التطبیق تمكین ترید كنت إذا المربع ھذا حدد: )تشغیل.( 

• App Name )المخصص للتطبیق اسًما أدخل: )التطبیق اسم . 

• IP Address )عنوان IP( :عنوان فأدخل متصل، واحد جھاز على للتطبیق الخدمة قصر ترید كنت إذا IP الھدف للجھاز .
 أن من للتأكد: ملحوظة. األجھزة المتصلة)( Connected Devices صفحة إلى انتقل معین، لجھاز IP عنوان على للعثور
 جھاز على ثابت بشكل IP عنوان بتعیین قم التشغیل، إعادة بعد مختلف IP عنوان لھ لیس إلیھ التوجیھ بإعادة تقوم الذي الجھاز
 . DHCP حجز إعداد أو العمیل

• Port Type )المنفذ نوع( :حدد Range )نطاق (أو Translate )المنسدلة القائمة من) تحویل . 

• Port Numbers )المنافذ أرقام( :حقلَي استخدم From )من( وTo )توجیھھا إعادة المراد المنافذ أرقام نطاق لتحدید )إلى .
 .)إلى( Toو )من( From حقلَي في نفسھا القیمة فاكتب منافذ، نطاق من بدالً  واحًدا منفذًا یستخدم التطبیق كان إذا: ملحوظة

 إعادة عملیة تعمل: ملحوظة. المنافذ لتحدید )داخلي( .Int و )خارجي( .Ext حقلَي استخدام یمكنك التحویل، منافذ إلى بالنسبة
 التحویل منافذ استخدم. العمیل جھاز على نفسھ المنفذ إلى المنافذ أحد على الواردة البیانات مرور حركة نقل على التوجیھ
 مرور حركة توجیھ إعادة من بدالً  المثال، سبیل على. العمیل جھاز على مختلف منفذ إلى البیانات مرور حركة إلرسال
 .5678 المنفذ إلى توجیھھا إعادة یمكنك العمیل، لجھاز 1234 المنفذ إلى 1234 المنفذ من الواردة البیانات

• Protocol )( المنسدلة القائمة من المنافذ نطاق بواسطة المستخدم البروتوكول حدد: )البروتوكولTCP أو UDP كالھما أو .( 

• Delete )حذف( :التبویب عالمة فوق انقر: ملحوظة. مخصص تطبیق لحذف المربع ھذا حدد Port Forwarding )إعادة 
  .الشاشة على العرض من المحذوفة المخصصة التطبیقات إلزالة أخرى مرة) المنفذ توجیھ

 .المخصصة التطبیقات على إجراؤھا تم تغییرات أي لحفظ )التغییرات حفظ( Save Changes فوق انقر
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  )الخاصة الظاھریة الشبكة( VPN التبویب عالمة

 المتصلة األجھزة على المتدفقة البیانات مرور حركة جمیع وتوجیھ OpenVPN بخادم نفقي اتصال إلنشاء الصفحة ھذه استخدام یمكنك
 .النفق عبر

 

  VPN اتصال

Connection status )اتصال حالة یعرض: )االتصال حالة VPN. 

Connection time )اتصال تأسیس تم التي الزمنیة المدة یعرض :)االتصال وقت VPN خاللھا. 

 VPN اتصال

 .OpenVPN لنظام M2000 جھاز بتكوین تقوم أن بمجرد مرئیًا القسم ھذا یصبح

Connection status )اتصال حالة یعرض: )االتصال حالة VPN. 

Connection time )اتصال تأسیس تم التي الزمنیة المدة یعرض :)االتصال وقت VPN خاللھا. 

Connect )بخادم یتصل: )اتصال VPN . 

View log )اتصال سجل یعرض: )السجل عرض VPN . 
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  VPN إعدادات

 ).OpenVPN إعدادات تكوین( Configure OpenVPN Settings فوق انقر ،VPN اتصال لتكوین

 

Open VPN Configuration Files )تكوین ملفات OpenVPN( :تكوین ملفات وإفالت بسحب قم OpenVPN مزود من 
OpenVPN الملفات تحمیل منطقة في . 

Username )اتصال مستخدم اسم أدخل: )المستخدم اسم OpenVPN ھنا . 

Password )اتصال مرور كلمة أدخل: )المرور كلمة OpenVPN ھنا . 

Auto-connected VPN )بشبكة التلقائي االتصال VPN( :التمریر شریط یكون عندما ON/OFF )لخیار) التشغیل إیقاف/تشغیل 
 إیقاف( OFF وضع في. باإلنترنت االتصال عند تلقائیًا VPN نفق إنشاء سیتم ،)تشغیل( ON وضع في VPN بشبكة التلقائي االتصال
 .یدویًا VPN اتصال إنشاء یجب ،)التشغیل

Clear all VPN settings )إعدادات جمیع مسح VPN( :ملفات جمیع الزر ھذا یحذف VPN ،جمیع تعیین ویعید والسجالت 
 .VPN إعدادات

 .VPN بخادم واالتصال التكوین عملیات لحفظ) واالتصال التغییرات حفظ( Save changes and connect فوق انقر
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  )الشبكة بمشغل خاص()Connect Inseego  نظام( Connect Inseego التبویب عالمة

 منصة منتج ھو Inseego Connect. Inseego Connect بنظام لالتصال وتكوینھا اإلعدادات لتمكین الصفحة ھذه استخدام یمكنك
 . واحدة منصة من بك الخاصة النشر لعملیات آمنة وصول وإمكانیة شاملة رؤیة یوفر سحابیة

 

 ON وضع على Inseego Connect بنظام االتصال لضبط )التشغیل إیقاف/تشغیل( ON/OFF التمریر شریط استخدام یمكنك
 .)التشغیل إیقاف( OFF أو )تشغیل(

 Inseego Connect حالة

Connection state )نظام اتصال حالة: )االتصال حالة Inseego Connect. 

- UP )جھاز -  )تنشیط M2000 بخوادم متصل Inseego Connect . 

- DOWN )جھاز - )تعطیل M2000 بخوادم متصل غیر Inseego Connect. 
  

Last reported )جھاز فیھ أرسل الذي الوقت: )تقریر آخر M2000 خوادم إلى بیانات حزمة آخر Inseego Connect. 

Reporting interval )جھاز یرسل الذي الزمني الفاصل ھو ھذا :)التقاریر لتقدیم الزمني الفاصل M2000 حزم أساسھ على 
 .البیانات استخدام من مزیًدا یعني األقل الزمني الفاصل: ملحوظة. Inseego Connect خادم إلى البیانات
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5 
 والدعم وإصالحھا األخطاء استكشاف

 
 عامة نظرة

 وحلولھا الشائعة المشكالت

 الفني الدعم
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 عامة نظرة
 :األسباب ھذه أحد بسبب المشكالت معظم تحدث. للغایة موثوقًا منتًجا M2000 یُعد

 .M2000 جھاز إلیھا یحتاج التي النظام موارد تستخدم أخرى أجھزة وجود •

 . الشبكة في مشكلة أو الحساب في مشكلة أو التغطیة منطقة بسبب متاحة غیر الشبكة تغطیة •

  وإصالحھا األخطاء الستكشاف األولى الخطوات

 .الصحیحة الجغرافیة المنطقة في M2000 جھاز استخدام من تأكد •

 .الحالي موقعك إلى الالسلكیة التغطیة وصول من تأكد •

 .نشطة بیانات خطة لدیك أن من تأكد •

 .صحیح بشكل SIM بطاقة إدخال من وتحقق ،M2000 وجھاز المتصل الجھاز من كل تشغیل إعادة من تأكد بالدعم، االتصال قبل: مھم

 وحلولھا الشائعة المشكالت
 . M2000 جھاز استخدام أثناء حدثت التي الشائعة المشكالت من العدید حل على القسم ھذا في الواردة الحلول تساعد أن یمكن

  الطاقة زر على الضغط دون M2000 جھاز تشغیل إیقاف تم

 :اآلتیة الظروف من أي في ھذا یحدث قد

 أو اللمس شاشة على) المصنع إعدادات استعادة( Restore Factory Settings أو) تعیین إعادة( RESET زر على الضغط •
Admin Web UI )المسؤول شبكة مستخدم واجھة.( 

 التكوین في تغییرات إجراء بعد تلقائیًا M2000 جھاز تشغیل إعادة یتم •

 الشخصیة الملفات تبدیل •

 التكوین إعدادات استعادة •

 البطاریة شحن نفاد •

 :اآلتیة الخطوات اتبع الطاقة، الستعادة

 .تشغیلھ إلعادة ثوانٍ  ثالث لمدة M2000 بجھاز الطاقة زر على االستمرار مع یدویًا اضغط .1

 .جداري شاحن باستخدام M2000 جھاز شحن یمكنك البطاریة، شحن نفاد حالة في .2
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  متاحة خدمة توجد ال

 على. موقعھ أو الجھاز وضعیة بتغییر فقم اإلشارة، یحجب قد ھیكل من بالقرب أو مبنى داخل كنت إذا. جھازك توجیھ أعد •
 .النافذة من بالقرب جھازك نقل جّرب المثال، سبیل

 .الشبكة مشغل مع تحقق. حسابك في مشكلة توجد ربما أو التغطیة، منطقة خارج تكون قد •

  .الطاقة زر على أضغط عندما اللمس شاشة عرض یتم ال/طاقة على M2000 جھاز یحتوي ال

 .الجھاز في صحیح بشكل مثبّتة البطاریة أن من تأكد •

 . بالكامل مشحونة البطاریة أن من تأكد •

  بي الخاصة Fi-Wi مرور كلمة نسیتُ 

 .Wi-Fi مرور وكلمة) الشبكة اسم( Wi-Fi اسم لرؤیة )Wi-Fiاسم/كلمة مرور ( Wi-Fi Name/Password فوق انقر

  M2000 جھاز مسؤول ویب موقع مرور كلمة نسیتُ 

 . نفسھا Wi-Fi مرور كلمة ھي M2000 جھاز مسؤول ویب لموقع األولیة المرور كلمة •

 مرور كلمة نسیتُ ( I forgot the Admin password فوق فانقر ،بك الخاصة المسؤول مرور كلمة بتغییر قمتَ  إذا •
 كلمة عرض یتم أعددتھ، الذي األمان سؤال عن صحیح بشكل تجیب أن بعد). الدخول تسجیل( Sign In شاشة في )المسؤول

 .الحالیة المرور

  M2000 بجھاز األجھزة أحد توصیل یمكنني ال

 على معروض الشبكة نوع وأن األقل، على واحدة شرطة یعرض  الشبكة إشارة قوة مؤشر أن من تأكد: M2000 جھاز على
 ).5G المثال سبیل على( الرئیسیة الشاشة

 Wi-Fi شبكات قائمة افتح. واسمھ الالسلكیة شبكتھ M2000 جھاز سیبث. Wi-Fi تشغیل من تأكد: توصیلھ ترید الذي الجھاز على
 .المرور كلمة وأدخل الضیف شبكة أو األساسیة M2000 جھاز شبكة حدد. المتاحة

 )Wi-Fiاسم/كلمة مرور ( Wi-Fi Name/Password فوق بالنقر المرور وكلمة األساسیة الشبكة اسم على العثور یمكنك: ملحوظة
 .المرور وكلمة الضیف شبكة اسم لرؤیة للیسار اسحب - M2000 جھاز على

 .المتصل الجھاز الرئیسیة M2000 جھاز شاشة تعرض باإلنترنت، االتصال بمجرد
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  M2000أرى شبكات أخرى، لكن لیس اسم الشبكة الخاصة بجھازي 

، إال إن بعض األجھزة األقدم تتطلب أن تقوم بتعیین Wi-Fiمع معظم عمالء  M2000تعمل اإلعدادات االفتراضیة متعددة األوضاع على 
 األقدم: BGNلدعم معاییر  Wi-Fiأحد نطاقات 

. على شاشة اللمس USB-Cباستخدام كابل  M2000. اربط جھازك بـ M2000قم بالوصول إلى موقع ویب مسؤول  .1
M2000 الوصول إلى اإلنترنت (، حددUSB  وWi-Fi ( افتح أي متصفح ویب وانتقل إلى موافقوانقر فوق .http: 

/my.MIFI أو /http://192.168.1.1 .:إذا كان لدیك جھاز آخر یمكنھ االتصال بـ  مالحظةM2000  الخاص بك، فیمكنك
 استخدامھ للوصول إلى موقع ویب المسؤول.

إلى  802.11استخدم القائمة المنسدلة لتغییر الوضع  جیجا ھرتز، 2.4إعدادات النطاق . تحت اإلعدادات> Wi-Fiانتقل إلى  .2
 5جیجا ھرتز، ولكنھ یترك النطاق  2.4یسمح ھذا لألجھزة األقدم باالتصال على نطاق  مالحظة:. bgn 802.11معیار 

 .جیجاھرتز في وضع متعدد للسماح لألجھزة األحدث بأسرع اتصال متاح

 الخاص بك، وسیكون اسم الشبكة مرئیًا على جمیع األجھزة. M2000. سیتم إعادة تشغیل جھاز التغییراتانقر فوق حفظ  .3

  M2000 بجھاز األجھزة أحد توصیل یمكنني ال لكن الشبكة، اسم أرى

 كلمة تستخدم أنك من للتأكد الرئیسیة M2000 جھاز شاشة على )Wi-Fiاسم/كلمة مرور ( Wi-Fi Name/Password فوق انقر
 .الضیف بشبكة متصالً  كنت إذا الضیف شبكة اعتماد بیانات لعرض للیسار اسحب. الصحیحة Wi-Fi مرور

، إال إن بعض األجھزة األقدم قد ال  Wi-Fiالخاص بك مع معظم عمالء  M2000تعمل إعدادات أمان الشبكة االفتراضیة على جھاز 
یكون لدیھا إمكانیة الوصول. إذا كنت تقوم بإدخال كلمة المرور الصحیحة وما زلت غیر قادر على االتصال، فقم بتغییر إعداد أمان 

 :WPA / WPA2الوضع المختلط الشبكة إلى 

. على شاشة اللمس USB-Cكابل  باستخدام M2000. اربط جھازك بـ M2000قم بالوصول إلى موقع ویب مسؤول  .1
M2000 الوصول إلى اإلنترنت (، حددUSB  وWi-Fi ( افتح أي متصفح ویب وانتقل إلى موافقوانقر فوق .http: 

/my.MIFI أو /http://192.168.1.1 .:إذا كان لدیك جھاز آخر یمكنھ االتصال بـ  مالحظةM2000  الخاص بك، فیمكنك
 المسؤول. استخدامھ للوصول إلى موقع ویب

 .WPA / WPA2الوضع المختلط . في القائمة المنسدلة األمان، حدد > الشبكة األساسیةWi-Fiانتقل إلى  .2

 وستكون جمیع األجھزة قادرة على االتصال. M2000. ستتم إعادة تشغیل جھاز حفظ التغییرات و تأكیدانقر فوق   .3

  المتصلة األجھزة عدد معرفة أرید

 لمعرفة الرئیسیة الشاشة على  األجھزة المتصلة)( Connected Devices رمز أسفل انظر: M2000 بجھاز اللمس شاشة على
 .المتصلة األجھزة حول تفاصیل على للحصول الرمز فوق انقر. المتصلة األجھزة عدد

 األجھزة عدد الرئیسیة الصفحة على األجھزة المتصلة)( Connected Devices لوحة تسرد: M2000 مسؤول ویب موقع على
 على للحصول اللوحة من السفلي األیمن الركن في  فوق انقر. األجھزة المتصلة)( Connected Devices یمین على المتصلة
 .المتصلة األجھزة حول تفاصیل
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  M2000 جھاز على المثبّتة) البرامج( الثابتة البرامج إصدار معرفة أرید

 .المحمولة األجھزة شبكة عبر M2000 جھاز إلى تلقائیًا البرامج تحدیثات تسلیم یتم: ملحوظة

 ). النظام تحدیث( Software Update فوق وانقر ألعلى اسحب ثم )القائمة( Menu فوق انقر: M2000 بجھاز اللمس شاشة على

 التبویب عالمة وحدد )إعدادات( Settings لوحة من السفلي األیمن الركن في  فوق انقر: M2000 مسؤول ویب موقع على
Software Updates )البرامج تحدیثات( . 

  M2000 جھاز رقم على االطالع أرید

 ھاتف رقم. )الجھاز حول( About فوق وانقر ألعلى اسحب ثم )القائمة( Menu فوق انقر: M2000 بجھاز اللمس شاشة على
M2000 السلكي رقم أنھ على مدرج. 

 التبویب عالمة وحدد )الجھاز حول( About لوحة من السفلي األیمن الركن فوق انقر: M2000 مسؤول ویب موقع على
Diagnostics )التشخیصات( .ھاتف رقم M2000 محمول ھاتف رقم أنھ على مدرج )المحمولة الھواتف دلیل رقم(. 

  M2000 جھاز بطاریة شحن مستوى معرفة أرید 

 . الرئیسیة الشاشة یمین أعلى  المئویة والنسبة البطاریة رمز عرض یمكنك: M2000 بجھاز اللمس شاشة على

 . الرئیسیة الصفحة یمین أعلى المئویة والنسبة البطاریة رمز عرض یمكنك: M2000 مسؤول ویب موقع على

  M2000 جھاز تشغیل إیقاف أرید

 حدد ثم إیقاف تشغیل الطاقة).( Power Offشاشة  ترى حتى ثوانٍ  ثالث لمدة M2000 بجھاز الطاقة زر على االستمرار مع اضغط
Shutdown )التشغیل إیقاف( على واضغط OK )موافق(. 

   مظلمة اللمس شاشة تكون عندما التشغیل قید یزال ال M2000 جھاز كان إذا ما أعرف أن أرید

  ."التشغیل على عالمة" كـ ببطء LED الحالة مصباح یومض التشغیل، قید M2000 جھاز یكون عندما •

 

 . اللمس شاشة لتنشیط وتحریره الطاقة زر على الضغط یمكنك •
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 الفني الدعم
 .صحیح بشكل SIM بطاقة إدخال من وتأكد ،M2000 وجھاز الكمبیوتر من كل تشغیل إعادة من تأكد بالدعم، االتصال قبل: مھم

 وإصالحھا األخطاء واستكشاف العمالء خدمة
 . المساعدة على للحصول الخدمة بمزود االتصال یمكنك

 المعلومات من مزید
 موقع من أو،. documentation-com/support.inseego.www إلى انتقل. اإلنترنت على M2000 MiFi جھاز وثائق تتوفر
 & Device Support Page >) اإلنترنت عبر الدعم( Online Support >) تعلیمات( Help حدد ،M2000 مسؤول ویب

User Guide )المستخدم ودلیل الجھاز دعم صفحة.( 

  

http://www.inseego.com/support-documentation
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6 
  التنظیمیة والمعلومات المنتج مواصفات

 
 المنتج مواصفات

 التنظیمیة المعلومات

 بالمطابقة المورد وإقرارات المنتج شھادات

  الالسلكیة االتصاالت

  المحدودة والمسؤولیة الضمان

 السالمة مخاطر

 منھا والتخلص للبطاریة السلیم االستخدام
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 المنتج مواصفات
  الجھاز

Name )5 ):االسمG MiFi M2000   

Model )الطراز:( M2000A، M2000C، M2000D  

  M2000A :التنظیمیة المعلومات
M2000C 

 
 
 

M2000D 

FCC, ISED 
CE (EU), UKCA (UK), RCM (AUS), RSM 
(NZ), CITC (KSA), CITRA (Kuwait), ICT 

(Qatar), TRA (Bahrain), UAE TRA 
(United Arab Emirates),  

MIC 

 

  )بوصة 0.70 × بوصة 2.2 × بوصة 5.9( مم 17.9 × مم 70 × مم 150 :األبعاد

   )أونصة 7.40( غم 210 :الوزن

 حرارة درجة
 :التشغیل

  )فھرنھایت درجة 131 إلى 14( مئویة درجة 55 إلى 10-

  )الخارجیة لألجھزة العام والشحن والربط الشحن( - USB-C منفذ :المنافذ

   SIM: 4FF Nano SIM بطاقة

 ®Qualcomm :الشرائح مجموعة
Snapdragon™ SDX55 

  

 ) مم 60.96( بوصة 2.4 مقاس باللمس تعمل شاشة :العرض شاشة
 LED طاقة مؤشر

 

   واإلسبانیة اإلنجلیزیة :اللغات

  البیئیة الظروف

 )فھرنھایت درجة 131 إلى 14( مئویة درجة 55 إلى 10- :التشغیل حرارة درجة

 )فھرنھایت درجة 158 إلى 22-( مئویة درجة 70 إلى 30- :التخزین حرارة درجة

 )فھرنھایت درجات 104 إلى فھرنھایت درجة 32( مئویة درجة 40 إلى مئویة درجة 0 :البطاریة شحن حرارة درجة

 ).تكثیف دون( أقصى كحد %93 إلى تصل التي النسبیة الرطوبة في طاقتھ بكامل الجھاز یعمل :النسبیة الرطوبة

 صخر( صلب سطح على متر 1.5 مسافة من السقوط) والشاحن البطاریة( الجھاز ملحقات تتحمل :السقوط
 التشوھات أو الخدوش باستثناء وظیفیة، أو كھربائیة أو میكانیكیة أضرار دون) معدن أو خرسانة أو

 .الطفیفة

 دون) معدن أو خرسانة أو صخر( صلب سطح على متر 1.25 مسافة من السقوط الغطاء یتحمل
 .الطفیفة التشوھات أو الخدوش باستثناء وظیفیة، أو كھربائیة أو میكانیكیة أضرار

 15/االتصال عند فولت كیلو 8: اآلتي الكھربائي التفریغ تحمل على قادًرا الجھاز یكون أن یجب :الكھربائي التفریغ
 .الھواء تفریغ عند فولت كیلو

 1.5 تسارع ھرتز، 2000-10: اآلتي االھتزاز مقدار تحمل على قادًرا الجھاز یكون أن یجب :االھتزاز عند االستقرار
 .محاور 3 جیجا،
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  الطاقة

 Qualcomm تقنیة یدعم واط 14.4 بقدرة سریع شاحن :الشحن
 C إلى A النوع من USB كابل

 )االستخدام عدم حالة في( ساعات 3 :الكامل الشحن مدة

 )مضمنة( ساعة سعة أیون لیثیوم بطاریة :البطاریة

 الیوم طوال : للبطاریة االفتراضي العمر

  †بالشبكة االتصال

 فقط Sub6 أو 5G Sub6/mmWave شبكة

 CAT 22 الفئة 4G LTE شبكة

4x4 MIMO Sub6، 2x2 MIMO mmW   
 

256 QAM Sub6،  64 QAM mmW 

HSPA+/UMTS 

  Fi-Wi شبكة

  )جیجا ھرتز 5.0/جیجا ھرتز Wi-Fi 6: 802.11 a/ac/b/g/n/ax ) 2.4 شبكة

2x2 MIMO  

  Wi-Fi بتقنیة ممكنًا جھاًزا 30 حتى تدعم

  الفعلي الوقت في المتزامنة النطاق مزدوجة Wi-Fi شبكة

  والضیف األساسیة Wi-Fi شبكات

  البرامج

 Windows® 10 التشغیل نظام :المدعومة األنظمة
Mac OS® X 10.13 أحدث إصدار أو  

Linux® Ubuntu 16.04 أحدث إصدار أو 
TMChromebook وSurface Microsoft® 

 األمان

 

 شبكة إعداد ،Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3) شبكة أمن أخرى، جھة من االختراق اختبار ،AES 128 تشفیر
Wi-Fi المحمي )WPS(، شبكة خصوصیة فصل Wi-Fi، شبكة عبر المرور VPN، برنامج OpenVPN، 
 المشددة، األمنیة الویب واجھة المنافذ، تصفیة المنفذ، توجیھ إعادة ،NAT الحمایة جدار ،MAC عناوین تصفیة
 ،Wi-Fi شبكة تشغیل إیقاف/تشغیل في التحكم العمل، جلسة مھلة ،CSRF ثغرة مكافحة المرور، كلمة تجزئة
 للتأمین الالزمة المسؤول مرور كلمة صحیحة، غیر مرور كلمة بسبب تأمین

  والخدمات الضمان

 الصناعة مستوى على رائد ضمان

 متاحة المتقدمة االستبدال وخیارات Inseego Care دعم 

 الشحن قبل الجھاز تنشیط من والتحقق المخصصة القوالب لتطبیق متاح MiFi إمداد 

 

                                                 
 لشبكة.یلزم توفر خطة بیانات. تخضع التغطیة لمدى إتاحة ا †
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  التنظیمیة المعلومات
 )المتحدة الوالیات - FCC( الفیدرالیة االتصاالت ھیئة إخطار

 PKRISGM2000A: الفیدرالیة االتصاالت ھیئة معرف

 وظیفتھا أجل من عرضیة السلكي تردد طاقة الالسلكیة، المودم وأجھزة الكمبیوتر أجھزة ذلك في بما اإللكترونیة، األجھزة عن ینتج
 .الفیدرالیة االتصاالت ھیئة ولوائح لقواعد تخضع فھي ثم ومن المستھدفة،

 تم. الفیدرالیة االتصاالت ھیئة قواعد من 15 للجزء وفقًا ،B الفئة من رقمي لجھاز المقبولة الحدود ضمن أنھ وتبین الجھاز، ھذا اختبار تم
 .سكنیة بیئة في الجھاز تشغیل عند الضار التداخل من معقولة حمایة لتوفیر الحدود ھذه تصمیم

 أي یوجد ال ذلك، ومع. المصنعة بالشركة الخاص المستخدم لدلیل وفقًا لالستخدام مصمم وھو السلكي تردد طاقة الجھاز ھذا عن تنتج
 أو الرادیو استقبال مع ضار تداخل أي حدوث في الجھاز ھذا تسبب إذا. معین وضع في التركیب حالة في التداخل ھذا حدوث بعدم ضمان
 إجراء تنفیذ خالل من التداخل تصحیح محاولة علیك فینبغي تشغیلھ، إعادة ثم الجھاز تشغیل إیقاف طریق عن ذلك تحدید ویمكن التلفاز،

 .اآلتیة اإلجراءات من أكثر أو

 .موقعھ تغییر أو االستقبال ھوائي توجیھ إعادة •

 .االستقبال وجھاز الجھاز بین الفاصلة المسافة زیادة •

 .االستقبال جھاز بھا یتصل التي تلك عن مختلفة كھربائیة دائرة على بمنفذ الجھاز توصیل •

 .المساعدة على للحصول خبیر تلفزیون/رادیو فني أو الموزع استشارة •

 .اآلتیین للشرطین التشغیل یخضع). FCC( الفیدرالیة االتصاالت ھیئة قواعد من 15 الجزء مع الجھاز ھذا یتوافق

 .ضار تداخل أي حدوث في الجھاز ھذا یتسبب أن یجوز ال •

 .فیھ مرغوب غیر تشغیل في یتسبب قد الذي التداخل ذلك في بما استقبالھ، یتم تداخل أي الجھاز ھذا یتقبل أن یجب •

 ال. المصنع في الجھاز ھذا ضبط تم. الضمان إلغاء في اإلجراء ھذا یتسبب قد. بنفسك الالسلكي االتصال جھاز صیانة تحاول ال: تحذیر
 جھاز صیانة حول معلومات على للحصول INSEEGO لشركة الفني بالدعم اتصل. ضبط أو معایرة عملیة إجراء العمیل على یتعین

 .الالسلكي االتصال

 إلى للقوانین االمتثال عن المسؤول الطرف صراحةً  یعتمدھا لم تعدیالت أو تغییرات أي إجراء یؤدي قد: الفیدرالیة االتصاالت ھیئة تنبیھ
 .الجھاز ھذا لتشغیل المستخدم صالحیة إبطال

 تعتمدھا ولم الجھاز ھذا على إجراؤھا یتم تعدیالت أو تغییرات أي بأن إخطارك یتم أن الفیدرالیة االتصاالت ھیئة تشترط: التعدیالت
Inseego Corp.  ًالجھاز لتشغیل صالحیتك تبطل قد صراحة. 

 لم ما آخر، إرسال جھاز أو ھوائي أي مع تشغیلھ أو المودم في المثبت) RF( الالسلكي التردد إرسال جھاز وضع یتم أال یجب: ملحوظة
 .خاص بشكل بذلك INSEEGO تصرح
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 )كندا – ISED( االقتصادیة والتنمیة والعلوم االبتكار مؤسسة إخطار

IC: 3229A-M2000A 

  ISED RSS-Gen إخطار

) مواصفات( مواصفة مع ومتوافقة الترخیص من معفیة استقبال) أجھزة( جھاز/إرسال) أجھزة( جھاز على الجھاز ھذا یحتوي
 مرھونًا التشغیل ویكون. كندا في االقتصادیة والتنمیة والعلوم االبتكار مؤسسة عن والصادرة الترخیص من المعفیة الرادیو معاییر

 :اآلتیین بالشرطین

 .تداخل أي الجھاز ھذا یسبب أال .1

 .فیھ مرغوب غیر بشكل الجھاز تشغیل یسبب قد الذي التداخل ذلك في بما تداخل، أي الجھاز ھذا یقبل أن .2

 لتقلیل فقط الداخلیة األماكن في استخدامھ یمكن ھرتز میجا 5250و 5150 بین یتراوح نطاق في للتشغیل المصمم الجھاز یستخدم
 .المشتركة القنوات ذات المتنقلة الصناعیة األقمار أنظمة مع ضار تداخل حدوث احتمالیة

 كندا في االقتصادیة والتنمیة والعلوم االبتكار مؤسسة عن الصادر ICES-003 معیار مع التوافق

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

 ) FCC( الفیدرالیة االتصاالت ھیئة من الالسلكیة للترددات التعرض إرشادات بیان

 بُعد على الجھاز ھذا تثبیت یجب الفیدرالیة، االتصاالت ھیئة عن الصادرة الالسلكیة للترددات التعرض لمتطلبات االمتثال أجل من
 .األوقات جمیع في اإلنسان جسم من األقل على مم 10
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 التوجیھ وأحكام األساسیة ومتطلباتھ الالسلكیة اتللمعد EU/2014/53 توجیھ مع متوافق M2000C جھاز أنَّ  .Inseego Corp تعلن
 .الصلة ذات األخرى

: اآلتي اإلنترنت عنوان على األوروبي االتحاد لمتطلبات المطابقة إعالن من كاملة نسخة تتوفر
https://www.inseego.com/support/. 

 .Scranton Rd., Suite 200 San Diego, USA 9710 في مقرھا یقع التي .Inseego Corp شركة في المطابقة إعالن على االطالع أیًضا یمكن

 جیجا ھرتز. 5.35إلى  5.15یقتصر استخدام الجھاز على األماكن المغلقة فقط عند تشغیلھ في نطاق تردد من 

 

 
بشأن المعدات الالسلكیة ومتطلباتھا  2017متوافق مع اللوائح التنظیمیة لعام  M2000Cأنَّ جھاز  .Inseego Corpتعلن شركة 

 األساسیة واألحكام األخرى ذات الصلة بھذه اللوائح.

: اآلتي اإلنترنت عنوان على األوروبي االتحاد لمتطلبات المطابقة إعالن من كاملة نسخة تتوفر
https://www.inseego.com/support/. 

 .Scranton Rd., Suite 200 San Diego, USA 9710مقرھا في  یقع التي .Inseego Corpیمكن أیًضا االطالع على إعالن المطابقة في شركة 

 جیجا ھرتز لالستخدام في األماكن المغلقة فقط. 5.35-5.15القیود أو المتطلبات في المملكة المتحدة: 

 UK/EU سلكيالال التردد إلشعاع التعرض إرشادات بیان

 .األوقات جمیع في اإلنسان جسم من األقل على مم 10 بُعد على الجھاز ھذا تركیب یجب

 UK/EU المرسلة اإلخراج وطاقة الالسلكي التردد حول معلومات

 التردد القصوى الطاقة  النطاق

 ھرتز میجا 1980-1920 واط مللي دیسیبل 24 1 رقم WCDMA نطاق

 ھرتز میجا 915-880 واط مللي دیسیبل 24 8 رقم WCDMA نطاق

 ھرتز میجا 1980-1920 واط مللي دیسیبل 24 1 رقم LTE نطاق

 ھرتز میجا 1785-1710 واط مللي دیسیبل 24 3 رقم LTE نطاق

 ھرتز میجا 2570-2500 واط مللي دیسیبل 24 7 رقم LTE نطاق

 ھرتز میجا 915-880 واط مللي دیسیبل 24 8 رقم LTE نطاق
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 ھرتز میجا 862-832 واط مللي دیسیبل 24 20 رقم LTE نطاق

 ھرتز میجا 748-703 واط مللي دیسیبل 24 28 رقم LTE نطاق

 ھرتز میجا 2025-20100 واط مللي دیسیبل 24 38 رقم LTE نطاق

 ھرتز میجا 2400-2300 واط مللي دیسیبل 24 40 رقم LTE نطاق

 ھرتز میجا 3600-3400 واط مللي دیسیبل 19.5 42 رقم LTE نطاق

FR1 n1 )ھرتز میجا 1980-1920 واط مللي دیسیبل 24 )المستقل غیر الوضع 

FR1 n3 )ھرتز میجا 1785-1710 واط مللي دیسیبل 24 )المستقل غیر الوضع 

FR1 n7 )ھرتز میجا 2570-2500 واط مللي دیسیبل 24 )المستقل غیر الوضع 

FR1 n8 )ھرتز میجا 915-880 واط مللي دیسیبل 24 )المستقل غیر الوضع 

FR1 n28 )ھرتز میجا 748-703 واط مللي دیسیبل 24 )المستقل غیر الوضع 

FR1 n40 )ھرتز میجا 2400-2300 واط مللي دیسیبل 24 )المستقل غیر الوضع 

FR1 n78 )ھرتز میجا 3800-3300 واط مللي دیسیبل 24 )المستقل غیر الوضع 

WLAN ISM 17 ھرتز جیجا 2.4 واط مللي دیسیبل 

WLAN UNII-1 9 ھرتز جیجا 5.2 واط مللي دیسیبل 

WLAN UNII-3 9 ھرتز جیجا 5.8 واط مللي دیسیبل 

 الیابانیة) MIC( واالتصاالت الداخلیة الشؤون وزارة

Model )الطراز( :M2000D 

W52 فقط الداخلیة األماكن في لالستخدام. 

 

 بالمطابقة المورد وإقرارات المنتج شھادات
 في مقرھا یقع التي .Inseego Corp شركة في بالمطابقة المورد وإقرارات المنتج اعتماد شھادات إلى الرجوع یمكن

9710 Scranton Road Suite 200, San Diego CA 92121, USA. 
com/support/.inseego.//www:https. 

  

https://www.inseego.com/support/
https://www.inseego.com/support/
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 كفاءة الطاقة
 یعتمد أداء الكفاءة على المعاییر الفیدرالیة للحفاظ على الطاقة لشواحن البطاریات الخاصة بوزارة الطاقة األمریكیة.

  روط كفاءة الطاقة: تستند قیم كفاءة الطاقة إلى الشروط التالیة:ش

بطاقة التیار المتردد، لكنھ غیر متصل  MiFi M2000 الحالة التي یتم فیھا توصیل محول الطاقة محول الطاقة، بدون حمل: •
 .بجھاز

 75بالمائة و  100عند اختباره عند نسبة  MiFi M2000 متوسط الكفاءة الُمقاسة لمحول الطاقةكفاءة محول الطاقة:  •
 .بالمائة من تیار اإلخراج المقدر لمحول الطاقة 25بالمائة و  50بالمائة و 

 الشمالیة)محول الطاقة (أمریكا 40123139.01 

 الوضع MiFi M2000استھالك الطاقة لـ 

100V 115V 230V 

0.03W 0.03W 0.05W :محول الطاقة، بدون حمل 

 كفاءة محول الطاقة: 86.5% 87.3% 84.5%

 محول الطاقة (عالمي)40123140.01 

 الوضع  MiFi M2000 استھالك الطاقة لـ

100V 115V 230V 

0.04W 0.04W 0.07W  الطاقة، بدون حمل:محول 

 كفاءة محول الطاقة: 86.8% 87.7% 87.3%
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 الالسلكیة االتصاالت
 . األحیان بعض في تأخرھا أو البیانات فقدان یمكن الالسلكیة، االتصاالت واستقبال إرسال خصائص إلى نظًرا: مھم

 ندرة رغم. الالسلكي اإلرسال مسار خصائص في تغیرات حدوث عن الناتج الالسلكیة اإلشارة قوة في التباین بسبب ذلك یكون أن یمكن
 .االتصاالت في سلبًا تؤثر قد المودم تشغیل فیھا یتم التي البیئة فإن البیانات، فقدان

 اإلشارة انعكاس ذلك في بما المختلفة العوامل من العدید بسبب التالشي یحدث. بالتالشي الالسلكیة اإلشارة قوة في االختالفات إلى یشار
 . األخرى الرادیو قنوات عن الناتج والتداخل األیوني والغالف

 أو المرسلة البیانات في األخطاء أو التأخیرات عن ةالناتج األضرار من نوع أي عن المسؤولیة شركاؤھا أو .Inseego Corp تتحمل لن
 .استقبالھا أو البیانات ھذه إرسال في M2000 جھاز فشل أو ،M2000 جھاز عبر المستلمة

 المحدودة والمسؤولیة الضمان
 المواد عیوب من خالیًا سیكون المنتج أن مباشرةً  للمنتج المشتري استالم بعد شھًرا 12 لمدة Inseego شركة تضمن

 الضمنیة أو الصریحة األخرى، الضمانات جمیع عن كبدیل صراحةً  تتوفر الضمانات ھذه. العادي االستخدام عند والتصنیع
 .معین لغرض والمالءمة التسویق بقابلیة الخاصة الضمنیة الضمانات جمیع الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما منھا،

 غیر أو المعیبة المكونات أو األجزاء أو المواد إصالح على الضمان ھذا بموجب مطالبة أي عن الحصري التعویض یقتصر
 المطابقة عدم حاالت) 1( لتشمل السابقة الضمانات تمتد ال. Inseego شركة الختیار وفقًا وذلك استبدالھا، أو المطابقة

 استخدام عند اإلھمال أو استغالل إساءة أو استخدام سوء أو حادث لوقوع نتیجة المنتجات في األخطاء أو العیوب أو للمواصفات
 مواصفات مع متوافقة غیر بیئیة ظروف في المنتجات واستخدام والمألوفة، العادیة الطریقة بخالف استخدامھا أو المنتجات

Inseego، مطابقة عدم حاالت أو األخطاء أو العیوب) 2( أو والصیانة، والتشغیل للتركیب المقررة اإلجراءات اتباع وعدم 
 بھا تصرح لم أو Inseego لمواصفات وفقًا إجراؤھا یتم لم تغییرات أو إضافات أو تبدیالت أو تعدیالت إجراء بسبب المنتج

Inseego، 5( أو ثالث، طرف اتخذه إجراء أو الطبیعة قوة عن الناجم الضرر) 4( أو الطبیعي، والتآكل االھتراء) 3( أو (
 من مسبقة خطیة موافقة على الحصول دون المشتري قِبل من للمنتج إصالح أو صیانة إجراء) 6( أو الشحن، عن ناجًما ضرًرا

Inseego، خصصتھا التي المنتجات) 7( أو Inseego أو تطویریة أو تجریبیة منتجات أو الموقع في تجریبیة اختبار كعینات 
 التعریف عالمات كانت إذا الُمرتجعة المنتجات) 8( أو للمواصفات، مطابقة غیر أو مكتملة غیر منتجات أو عینة أو مستنسخة
 .تغییرھا أو إزالتھا تمت قد األصلیة

  السالمة مخاطر
 : وخاصة خطر، وجود إلى یؤدي ما الالسلكي، للتداخل عرضة تكون قد بیئة في 5G MiFi M2000 جھاز تشغیل تجنب

 القانون بموجب المحظورة المناطق في

 أو ذلك، منك یُطلب عندما المضیف الجھاز تشغیل إیقاف دائًما علیك. واإلخطارات اإلرشادات بجمیع والتزم خاصة ولوائح قواعد أي اتبع
 .خطر أو تداخل حدوث في یتسبب قد أنھ في تشك عندما

 لالنفجار قابلة أماكن وجود یحتمل حیث 

 انفجار حدوث في المناطق ھذه في الشرر انبعاث یتسبب قد. لالنفجار قابلة أماكن فیھا توجد أن یحتمل منطقة أي في جھازك تشغیل تجنب
 .واإلرشادات العالمات بجمیع والتزم حذًرا كن. الوفاة حتى أو جسدیة إصابات إلى یؤدي حریق أو
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 استخدام قیود بمراعاة المستخدمین تذكیر یتم. خدمة محطة أو بالوقود تزود نقطة في الوجود أثناء الجھاز تشغیل بعدم المستخدمون یُنصح
 فیھا تجري التي األماكن أو الكیمیائیة المواد مصانع أو ،)وتوزیعھ الوقود تخزین مناطق( الوقود مستودعات في الالسلكیة األجھزة
 .التفجیر عملیات

 السفلیة الطوابق أو الوقود محطات المحتملة المواقع تتضمن قد. دائًما لیس ولكن بوضوح ُممیزة لالنفجار القابلة المناطق تكون ما غالبًا
 والمناطق ،)البیوتان أو البروبان مثل( الُمسال البترول غاز تستخدم التي والمركبات تخزینھا أو الكیماویات نقل مرافق أو القوارب في

 عادةً  فیھا یُنصح أخرى منطقة وأي المعادن، مساحیق أو الغبار أو الحبوب مثل جزیئات، أو كیمیائیة مواد على ھواؤھا یحتوي التي
 .مركبتك محرك تشغیل بإیقاف

 الحیاة دعم ومعدات الطبیة المعدات من بالقرب

 أنواع من نوع ألي عرضة یكون قد جھاز أي من بالقرب أو الحیاة لدعم معدات أو طبیة معدات بھا منطقة أي في جھازك تشغیل تجنب
 ھذا مع تتداخل أن یمكن إشارات الجھاز یرسل فقد. المضیف االتصاالت جھاز تشغیل إیقاف یجب المناطق، ھذه في. الالسلكي التداخل
 .المعدات

 الجو في أو األرض على كنت سواء الطائرة، متن على

 قبل الالسلكیة العملیات تعلیق علیك یجب أنھ على الطیران خطوط لوائح من العدید تنص الفیدرالیة، الطیران إدارة متطلبات إلى باإلضافة
 أن یمكن إشارات المودم یرسل قد. اللوائح لھذه لالمتثال الطائرة ركوب قبل المودم تشغیل إیقاف من التحقق یرجى. الطائرة ركوب
 .الطائرة متن على المختلفة التحكم ووسائل األنظمة مع تتداخل

 مركبة أي تشغیل أثناء 

 السائق انتباه تشتیت إلى ذلك یؤدي قد. المركبة في التحكم أثناء في السلكي بیانات جھاز بتشغیل مركبة أي مشغل أو سائق یقوم أال یجب
 المركبة في التحكم أثناء في ھذه االتصاالت أجھزة تشغیل یُعد الدول، بعض في. وتشغیلھا المركبة تلك في التحكم أثناء في المشغل أو

 .جریمة

 )ESD( الكھربائي التفریغ

 تشغیل إعادة Macintosh األصلي االتصال برنامج یحاول قد). ESD( الكھربائي للتفریغ حساسة واإللكترونیة الكھربائیة األجھزة تكون
 بإعادة فقم الكھربائي، التفریغ حدوث بعد یعمل ال البرنامج كان إذا. الجھاز ضبط إعادة في المكثف الكھربائي التفریغ تسبب إذا الجھاز
 .الكمبیوتر تشغیل

 منھا والتخلص للبطاریة السلیم االستخدام
 :البطاریة من تسرب حدوث حالة في: مھم

 .الطبیة المشورة واطلب الماء من كبیرة بكمیات المصابة المنطقة اغسل تالمس، حدوث عند. العینین أو البشرة یالمس السائل تدع ال - 

 .بطاریة ابتالع حالة في الفور على الطبیة المشورة اطلب -

 بسبب األحیان، بعض في تأخیرھا أو البیانات فقدان یمكن. خطر حدوث حالة في اتخاذھا یجب التي المناسبة الخطوات عن استفسر -
 . الالسلكیة االتصاالت استقبال و إرسال خصائص

 :ومسؤولة آمنة بطریقة البطاریة الستخدام اآلتیة اإلرشادات مراجعة یُرجى

 .الكسر أو الثقب أو التشویھ أو الثني أو السحق أو الفتح أو الفك تجنب •

 السوائل أو للماء تعریضھا أو غمرھا أو داخلھا، غریب جسم إدخال أو تجمیعھا إعادة أو البطاریة ھیئة تعدیل تحاول ال •
 .آخر خطر أي أو االنفجار أو للنیران تعریضھا أو األخرى،
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 .فقط معھ لالستخدام ُصممت الذي النظام مع البطاریة استخدم •

 غیر شاحن أو بطاریة استخدام إن. IEEE 1725 معیار وفق النظام مع متوافق أنھ ثبت شحن نظام مع إال البطاریة تستخدم ال •
 .أخرى مخاطر أي أو تسرب أو انفجار أو حریق حدوث خطر عنھ ینشأ قد متوافقین

 موصلة أو معدنیة وأجسام البطاریة توصیل أطراف بین تماس بحدوث السماح أو البطاریة في قصر دائرة إحداث تجنب •
 .للكھرباء

 خطر عنھ ینشأ قد متوافقة غیر بطاریة استخدام إن. IEEE 1725 لمعیار وفقًا النظام مع متوافقة بأخرى فقط البطاریة استبدل •
 .أخرى مخاطر أي أو تسرب أو انفجار أو حریق حدوث

 .المحلیة للوائح وفقًا المستھلكة البطاریات من فوًرا تخلص •

 .البطاریة یستخدمون عندما األطفال على ما شخص یشرف أن ینبغي •

 واشتبھ صلب، سطح على وخصوًصا البطاریة، أو M2000 جھاز سقط إذا. البطاریة أو M2000 جھاز إسقاط تجنب •
 .للفحص خدمة مركز إلى بھ فتوجھ تلف، حدوث في المستخدم

 .أخرى مخاطر حدوث أو انفجار أو حریق نشوب في خاطئ بشكل البطاریة استخدام یتسبب قد •
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 المصطلحات قائمة
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 المصطلحات قائمة
• 4G LTE — الرابع للجیل األمد طویل التطور . LTE لمعاییر نظام  وتطور الالسلكیة البیانات اتصاالت لتكنولوجیا معیار ھو

GSM/UMTS تھدف تقنیة .LTE اإلشارات لمعالجة جدیدة أسالیب باستخدام وسرعتھا الالسلكیة البیانات شبكات سعة یادةإلى ز 
 إلى لتتحول وتبسیطھا الشبكة بنیة تصمیم إعادة إلى تھدف كما. الجدیدة األلفیة مطلع في تطویرھا ) وتعدیالت تمDSPالرقمیة (

 تتوافق ال. الثالث الجیل ببنیة مقارنةً  كبیر حدٍ  إلى لالنتقال الالزم االستجابة زمن تقلیل مع اإلنترنت بروتوكول على قائم نظام
 .منفصل السلكي طیف على تشغیلھا یجب لذا والثالث، الثاني الجیل شبكات مع الالسلكیة LTE واجھة

• 5G — 4 لتقنیة التالیة التقنیة. الجیل الخامسG LTE، تقدیم إلى إضافة. أعلى تنزیل وسرعات أكبر ترددي نطاق عرض توفر 
 اإلنترنت خدمات مزودي مع للتنافس إنترنت، خدمات كمزودي الخامس الجیل شبكات استخدام یمكن الخلویة، الشبكات خدمات

 تقنیة تفعیل یجب). M2M( آلة إلى آلة من واالتصال) IoT( األشیاء إلنترنت جدیدة إمكانات الخامس الجیل یتیح كما. اآلخرین
 .الخامس الجیل شبكات استخدام من لتتمكن الالسلكیة األجھزة على الخامس الجیل

• 802.11 )a, b, g, n, ax( — بشبكات االتصال معاییر مجموعة من Wi-Fi وWLAN جیجا 5و 2.4 التردد نطاقي في 
 . ھرتز

• APN — اإلنترنت غالبًا أخرى، كمبیوتر وشبكة محمولة أجھزة شبكة بین بوابة اسم. الوصول نقطة اسم. 

• bps — البیانات تدفق معدل. الثانیة بت في. 

 القنوات بإمكان. التقلیدیة المودم بخطوط مقارنةً  أوسع ترددي بنطاق كبیرة سعة ذات السرعة عالیة إرسال قناة — عریض نطاق •
 .واحد آنٍ  في والبیانات والصوت الفیدیو مقاطع نقل النطاق عریضة

• DHCP — عناوین بتعیین تقوم التوجیھ وأجھزة الخوادم في موجودة برامج. للمضیف الدینامیكي بروتوكول التكوین IP تلقائیًا 
 .اإلنترنت بروتوكول بشبكة المتصلة األخرى واألجھزة والطابعات اللوحیة واألجھزة الكمبیوتر ألجھزة األخرى التكوین وبیانات

 .IP عناوین بتعیین یقوم خادم لھا مخصص خدمة أو خادم — DHCPخادم  •

• DMZ — وعادةً  موثوقة، غیر شبكة على وتعرضھا الخارجیة المؤسسة خدمات على تحتوي فرعیة شبكة. شبكة فرعیة مراقبة 
 .اإلنترنت مثل أكبر شبكة تكون ما

• DNS — اإلنترنت على اإلنترنت بروتوكول عناوین إلى النطاقات وأسماء المضیفین أسماء لتحویل نظام. النطاقات نظام أسماء 
 .IP/TCP بروتوكول تستخدم التي المحلیة الشبكات على أو

 لتشغیل برمجیة تعلیمات على عادةً  الثابت البرنامج یحتوي. إلكتروني جھاز في مدمج كمبیوتر برنامج — الثابت البرنامج •
 .الجھاز

• FTP — وخادم عمیل بین الكمبیوتر ملفات لنقل یُستخدم قیاسي شبكة بروتوكول. الملفات نقل بروتوكول. 

• GB — سعات إلى اإلشارة فعند. السیاق على االستخدام یتوقف. الرقمیة المعلومات لتخزین البایت وحدة مضاعف. جیجا بایت 
 . االتصاالت دوائر عبر البیانات إرسال كمیات على األمر ینطبق كما. بایت 910 عادةً  یعني فھذا القرص،

• Gbps — البیانات تدفق معدل. ثانیة لكل جیجا بت. 

 تُستخدم. الوصول نقاط إحدى تغطیھا التي المنطقة أو) 802.11 معیار( Wi-Fi شبكة إلى وصول نقطة — االتصال نقطة •
 . باإلنترنت لالتصال

• HTTP — اإلنترنت عبر العالمیة الویب شبكة إلى للوصول التطبیقات مستوى على بروتوكول. التشعبي النص نقل بروتوكول. 



 5G MiFi M2000  105دلیل مستخدم 

 

• IEEE — في المعاییر توحید تعزیز على یعمل المھني/التقني للتعلیم دولي مجتمع. واإللكترونیات الكھرباء معھد مھندسي 
 .التقنیة التخصصات

• IMAP — خادم من اإللكتروني البرید إلى للوصول قیاسي إنترنت بروتوكول. اإلنترنت عبر الرسائل إلى الوصول بروتوكول 
 . متعددة عمالء أجھزة من الوصول إمكانیة IMAP بروتوكول یتیح. اإللكتروني البرید عمالء لدى بعید

• IMEI — شبكات في تُستخدم. المتنقلة الھویة الدولیة لألجھزة LTE ویمكن الجھاز على عادةً  طباعتھا تتم. الجھاز على للتعرف 
 . USSD رمز باستخدام غالبًا استردادھا

• IP — شبكة أي على الكمبیوتر أجھزة بین البیانات حزم توجیھ خاللھا من یتم التي اآللیة. وتوكول اإلنترنتبر . 

 .الشبكة عبر المقدمة الخدمة نوع — اإلنترنت بروتوكول نوع •

 ).IP/TCP شبكة( اإلنترنت بروتوكوالت بشبكة المتصل الجھاز عنوان. اإلنترنت بروتوكول عنوان — IPعنوان  •

• ISP — انظر( باإلنترنت االتصال خدمة اإلنترنت خدمة مزود ویوفر الخدمة، ناقل باسم أیًضا إلیھ یُشار. اإلنترنت مزود خدمة 
 ).الشبكة مشغل

• Kbps — البیانات تدفق معدل. الثانیة كیلو بت في. 

• LAN — قریبة منطقة في جمیعھا تقع الكمبیوتر، أجھزة من لمجموعة یتیح الشبكات أنواع من نوع. المحلیة شبكة المنطقة 
 قد أنھا رغم المشتركة الناقلة الدوائر الشبكة ھذه تستخدم ال. بعًضا ببعضھا االتصال إمكانیة ،)مثالً  إداري مبنى داخل( للغایة

 .أخرى خاصة أو عامة لشبكات جسوًرا أو بوابات تتضمن

 ھي MAC عناوین. فرید بشكل الشبكة أجھزة من جھاز كل یعّرف رقم. الوسائط إلى الوصول التحكم في — MACعنوان  •
 .الجھاز عنوان أو الفعلي العنوان باسم أیًضا العنوان ھذا یُعرف. رقًما 12 من مكونة عشریة سداسیة أرقام

• Mbps — البیانات تدفق معدل. ثانیة لكل بت میجا. 

• MNO — مختلفة بأسماء المشغل ھذا یُعرف. الالسلكي الوصول إمكانیة لك یوفر الذي المورد. المحمولة األجھزة مشغل شبكة 
 .الخلوي الناقل أو الشبكة مزود أو الالسلكیة الخدمات مزود: مثل المختلفة، المناطق في

• MSID — بالشبكة الھاتف ذلك یعّرف الذي المحمول الھاتف رقم. المحمول الھاتف معرف محطة. 

 المختلفة، المناطق في مختلفة بأسماء المشغل ھذا یُعرف. الالسلكي الوصول إمكانیة لك یوفر الذي المورد — الشبكة مشغل •
 .الخلوي الناقل أو الشبكة مزود أو الالسلكیة الخدمات مزود: مثل

 . GSM أو LTE تقنیة مثل معین؛ شبكة مزود نظام علیھا بناءً  یصمم التي التقنیة — الشبكة تكنولوجیا •

 بیانات تدفق إلى خاللھ من الوصول للتطبیقات یمكن الذي المنفذ. البحریة لإللكترونیات الوطنیة الرابطة منفذ — NMEAمنفذ  •
 . GPS نظام

• NNTP — نظام بخوادم لالتصال یُستخدم الذي األساسي البروتوكول. الشبكة أخبار نقل بروتوكول Usenet المقاالت ونقل 
 .اإلنترنت عبر األنظمة بین اإلخباریة

• POP3 — بھا ویحتفظ اإللكتروني البرید رسائل لدیك اإلنترنت خادم خاللھ من یستلم بروتوكول. 3 البرید مكتب بروتوكول 
 .بتنزیلھا تقوم حتى أجلك من

 عن المنفذ تحدید یتم. منطقي اتصال أي في النھایة نقطة إنھ. البیانات لتبادل البرامج تستخدمھ افتراضي بیانات اتصال — منفذ •
 .المنفذ رقم طریق

 .خاصة LAN شبكة داخل محدد كمبیوتر بجھاز االتصال إمكانیة البعیدة لألجھزة تتیح عملیة — المنفذ توجیھ إعادة •
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مضیف  على البیانات مرور حركة لتوجیھ UDP وبروتوكول TCP بروتوكول یستخدمھ بت 16 من مكون رقم — المنفذ رقم •
IP/TCPالشائعة للتطبیقات قیاسیة بصورة محددة منافذ أرقام . توجد. 

• PRL — عندما بھا االتصال یجب التي الشبكات لتحدید الالسلكي جھازك أو ھاتفك یستخدمھا قائمة. المفضلة التجوال قائمة 
 ). الشبكة بمشغل خاص( التجوال وضع في تكون

 .الحوسبة نھایة نقاط بین البیانات ونقل والتواصل االتصال إمكانیة یتیح معیار — بروتوكول •

 لكل) المحمیة( الداخلیة الشبكة على بمضیفٍ  الخاص IP عنوان من بدالً  بھا خاًصا IP عنوان تستخدم حمایة جدار آلیة — وكیل •
 .خاللھا من تمر التي البیانات مرور حركة

 .أخرى إلى شبكة من البیانات مرور حركة یوجھ جھاز — التوجیھ جھاز •

• RSSI — توجیھ جھاز أو وصول نقطة من إشارة سماع على الجھاز قدرة لمدى تقدیري مقیاس. المستلمة اإلشارة قوة مؤشر .
 لذا ،)"المستلمة" اإلشارة قوة ثم ومن( بالجھاز الخاصة Wi-Fi بطاقة من) المستلمة اإلشارة قوة مؤشر( RSSI قیمة سحب یتم

 .التوجیھ جھاز أو الوصول نقطة من اإلرسال طاقة تشبھ ال فھي

 معلومات على تحتوي بطاقة وھي ،GSMو LTE شبكة تقنیة في SIM بطاقة توجد. المشترك تعریف وحدة — SIMبطاقة  •
 . مختلفة أجھزة إلى SIM بطاقة نقل یمكن. وحسابھ المشترك تعریف

• SMTP — اإلنترنت عبر اإللكتروني البرید رسائل إلرسال القیاسي البروتوكول. البسیط البرید نقل بروتوكول. 

• SNMP — ومراقبتھا ووظائفھا الشبكات أجھزة إلدارة یُستخدم إنترنت بروتوكول. البسیط الشبكات إدارة بروتوكول. 

• SSID — لشبكة المخصص االسم. الخدمات مجموعة معرف Wi-Fi. 

• TCP/IP — لإلنترنت المستخدمة االتصاالت بروتوكوالت مجموعة. اإلنترنت بروتوكول/النقل في التحكم بروتوكول 
 . المشابھة األخرى والشبكات

• TFTP — بروتوكول من االستخدام في أسھل وھو الملفات لنقل مساعدة إنترنت برامج أداة. المبّسط الملفات نقل بروتوكول 
FTP، بروتوكول یدعمھما اللتین الدلیل وإظھار المستخدم مصادقة میزتي یوفر ال ولكنھ FTP . 

• Telnet — وبروتوكول المستخدم من أمر TCP/IP إلى الدخول بتسجیل الكمبیوتر أجھزة أحد على لمستخدم یسمح األساسي 
 . نفسھا الشبكة من جزًءا یمثل آخر كمبیوتر

• TTY — النصیة الھواتف )TTY(، الصم اتصاالت جھاز باسم أیًضا المعروفة )TDD(، السمع وضعاف الصم ویستخدمھا 
 . التواصل أجل من الحدیث صعوبة من یعانون الذین واألشخاص

• UDP — المستخدم بیانات حزم بروتوكول )UDP (تبادل أثناء في الخدمة من محدوًدا قدًرا یوفر اتصاالت بروتوكول ھو 
) TCP( النقل في التحكم لبروتوكول ھو بدیل UDP (IP).اإلنترنت  بروتوكول تستخدم شبكة في الكمبیوتر أجھزة بین الرسائل
 .UDP/IPباسم  IP بروتوكول مع أحیانًا إلیھ ویُشار

• USB — ذلك إلى وما المحمول والمودم الطابعة مثل الطرفیة الحوسبة ألجھزة توصیل نوع. العالمي التسلسلي الناقل. 

 الطرفیة األجھزة وتتضمن ،A النوع من مستطیالً  منفذًا تتضمن والموزعات الكمبیوتر بأجھزة USB منافذ — USB منافذ أنواع •
 بالجھاز C النوع من منفذًا عادةً  فتتضمن متصالً  كابالً  تشمل ال التي الطرفیة األجھزة أما. A النوع من بموصل مزوًدا كابالً 

 موصالت استبدال تم كما. C النوع من بأخرى B النوع من الموصالت استبدال تم. C إلى A النوع من للتوصیل منفصالً  وكابالً 
Mini-USB بموصالت واسع نطاق على Micro-USB، وما الموسیقى ومشغالت الكامیرات بعض مع تستخدم تزال ال ولكنھا 

 معظم اعتماد رغم البطاریات، ومجموعات الھواتف مثل المحمولة، األجھزة مع Micro-USB موصالت تُستخدم. ذلك إلى
 . USB-C لموصالت المصنعة الشركات
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• USSD — المركبة غیر المكملة الخدمات بیانات )USSD(، ھي ،"الخاصیة رمز" أو "السریع الرمز" باسم أیًضا والمعروفة 
 .الشبكة خدمات ومزود محمول جھاز بین البیانات إلرسال یُستخدم اتصاالت بروتوكول

• VPN — مكتبیة بشبكة لالتصال استخدامھا یشیع. العامة اإلنترنت شبكة عبر تعمل آمنة خاصة شبكة. الخاصة الظاھریة الشبكة 
 .آخر مكان من

• Wi-Fi — واإللكترونیات الكھرباء مھندسي معھد وإصداره تطویره تولى الذي 802.11 معیار یستخدم أي نظام )IEEE (
 . 1997 عام

• Wi-Fi — 802.11 معیار باستخدام الدقة، عالي الالسلكي البث من الخامس نظام أيac ھذا تطویر تم. ھرتز جیجا 5 بتردد 
 .2013 عام وإصداره المعیار

• Wi-Fi 6 — 802.11 معیار باستخدام الدقة، عالي الالسلكي البث من السادس الجیلax الترخیص من معفاة نطاقات على 
 .2020 عام المعیار ھذا تطویر تم. ھرتز جیجا 6و 1 بین یتراوح بتردد

 Wi-Fi شبكة عبر باإلنترنت یتصل السلكي جھاز — Wi-Fiعمیل  •

• WPA/WPA2 — شبكات اتحاد من الالسلكیة 802.11 لشبكات أمان بروتوكول. الالسلكیة للشبكات المحمي الوصول Wi-Fi. 

• WPA3 — نظام یبسط. الالسلكیة للشبكات المحمي الوصول من التالي الجیل WPA3 ،قوة أكثر مصادقة یوفر كما األمن 
 التشغیل بإمكانیة WPA3 نظام یحتفظ. المؤسسات وشبكات الشخصیة للشبكات إضافیة إمكانات ویوفر التشفیر قوة من ویزید

 .WPA2 أجھزة مع التفاعلي

 


	1
	المقدمة وبدء الاستخدام
	نظرة عامة
	الميزات الرئيسية

	الوصف
	منظر جانبي
	منظر الشاشة

	مؤشرات الحالة والرموز
	بدء الاستخدام
	تركيب بطاقة SIM
	التشغيل وإيقاف التشغيل
	متطلبات النظام
	البحث عن اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور
	توصيل الأجهزة بجهاز M2000

	الاعتناء بجهاز M2000
	الشحن
	الشحن باستخدام شاحن مزود بتقنية Quick Charge
	الشحن عبر USB

	استبدال البطارية
	نصائح خاصة بالبطارية
	استبدال بطاقة SIM الخاصة بك
	إلغاء قفل بطاقة SIM
	إعادة ضبط جهاز M2000
	إعادة الضبط باستخدام زر RESET (إعادة ضبط)
	إعادة الضبط من شاشة جهاز M2000 التي تعمل باللمس
	إعادة الضبط من واجهة مستخدم شبكة المسؤول

	نصائح العناية


	2
	شاشة اللمس
	نظرة عامة
	الشاشة الرئيسية
	إرشادات التنقل

	إعدادات Wi-Fi
	شبكة Wi-Fi
	تحديد نطاق
	اسم/كلمة مرور Wi-Fi
	إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)
	استخدم زر WPS
	إدخال PIN


	Connected Devices (الأجهزة المتصلة)
	الأجهزة المتصلة (التفاصيل والحظر)
	الأجهزة المحظورة (إلغاء الحظر)

	استخدام البيانات
	الإعدادات
	الشحن العام
	تحديثات البرامج
	الرسائل
	حول الجهاز
	Help (تعليمات)

	3
	موقع ويب المسؤول
	نظرة عامة
	الصفحة الرئيسية
	القائمة الجانبية

	كلمة مرور المسؤول
	تغيير كلمة مرور المسؤول
	إخفاء كلمة مرور المسؤول على شاشة اللمس

	إدارة استخدام البيانات
	صفحة استخدام البيانات

	إدارة إعدادات Wi-Fi
	علامة التبويب Settings (إعدادات)
	شبكة Wi-Fi
	تحديد نطاق
	تحديد النطاق 2.4 جيجا هرتز
	تحديد النطاق 5 جيجا هرتز

	علامة التبويب Primary Network (الشبكة الأساسية)
	علامة التبويب Guest Network (شبكة الضيف)

	إدارة الأجهزة المتصلة
	صفحة الأجهزة المتصلة
	Connected Devices (الأجهزة المتصلة)
	محظور


	إدارة الإعدادات
	علامة التبويب Preferences (التفضيلات)
	علامة التبويب الفرعية Device Preferences (تفضيلات الجهاز)
	الشحن العام

	علامة التبويب الفرعية Notifications (الإشعارات)
	Play sounds for these alerts (تشغيل أصوات لهذه التنبيهات):

	علامة التبويب الفرعية User Preferences (تفضيلات المستخدم)

	علامة التبويب Software Update (تحديث البرنامج)
	Current Software (البرنامج الحالي)
	Check for New Software Update (التحقق من وجود تحديث جديد للبرنامج)
	Last Software Update (آخر تحديث للبرنامج)
	Software Update History (محفوظات تحديث البرنامج)

	علامة التبويب Backup and Restore (النسخ الاحتياطي والاستعادة)
	عمليات تكوين النسخ الاحتياطي
	استعادة الإعدادات
	الاستعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية
	إعادة تشغيل جهاز M2000
	إيقاف تشغيل جهاز M2000

	علامة التبويب GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)
	إعدادات GPS
	برنامج تشغيل GPS
	الموقع الحالي

	علامة التبويب Advanced (إعدادات متقدمة)

	عرض معلومات حول جهاز M2000
	علامة التبويب Internet Status (حالة الاتصال بالإنترنت)
	عام
	بروتوكول IPv4
	بروتوكول IPv6

	علامة التبويب Diagnostics (التشخيصات)
	المودم
	الشبكة

	علامة التبويب Device Info (معلومات الجهاز)
	عام
	Software Components (مكونات البرامج)

	علامة التبويب Logs (السجلات)
	إعدادات السجل


	الحصول على المساعدة
	علامة التبويب Help (تعليمات)
	علامة التبويب Customer Support (دعم العملاء)


	4
	الإعدادات المتقدمة
	مقدمة
	استخدام الإعدادات المتقدمة
	علامة التبويب Networks (الشبكات)
	Network selection (تحديد الشبكة)
	إعدادات اسم نقطة الوصول

	علامة التبويب Manual DNS (خادم اسم المجال يدويًا)
	علامة التبويب SIM (بطاقة (SIM
	علامة التبويب Firewall (جدار الحماية)
	ميزة المرور عبر الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
	وضع IPv6 الشفاف
	الشبكة الفرعية المراقبة

	علامة التبويب MAC Filter (عامل تصفية عناوين (MAC
	عامل تصفية عناوين MAC
	قائمة الأجهزة
	ملاحظات حول حظر الأجهزة

	علامة التبويب LAN (شبكة المنطقة المحلية)
	بروتوكول IPv4
	بروتوكول IPv6

	علامة التبويب Port Filtering (تصفية المنافذ)
	Port Filtering (تصفية المنافذ)
	التطبيقات
	التطبيقات المخصصة

	علامة التبويب Port Forwarding (إعادة توجيه المنفذ)
	Port Forwarding (إعادة توجيه المنفذ)
	التطبيقات المخصصة

	علامة التبويب VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة)
	اتصال VPN
	اتصال VPN
	إعدادات VPN

	علامة التبويب Inseego Connect (نظام (Inseego Connect (خاص بمشغل الشبكة)
	حالة Inseego Connect



	5
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم
	نظرة عامة
	الخطوات الأولى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

	المشكلات الشائعة وحلولها
	تم إيقاف تشغيل جهاز M2000 دون الضغط على زر الطاقة
	لا توجد خدمة متاحة
	لا يحتوي جهاز M2000 على طاقة/لا يتم عرض شاشة اللمس عندما أضغط على زر الطاقة.
	نسيتُ كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بي
	نسيتُ كلمة مرور موقع ويب مسؤول جهاز M2000
	لا يمكنني توصيل أحد الأجهزة بجهاز M2000
	أرى شبكات أخرى، لكن ليس اسم الشبكة الخاصة بجهازي M2000
	أرى اسم الشبكة، لكن لا يمكنني توصيل أحد الأجهزة بجهاز M2000
	أريد معرفة عدد الأجهزة المتصلة
	أريد معرفة إصدار البرامج الثابتة (البرامج) المثبّتة على جهاز M2000
	أريد الاطلاع على رقم جهاز M2000
	أريد معرفة مستوى شحن بطارية جهاز M2000
	أريد إيقاف تشغيل جهاز M2000
	أريد أن أعرف ما إذا كان جهاز M2000 لا يزال قيد التشغيل عندما تكون شاشة اللمس مظلمة

	الدعم الفني

	6
	مواصفات المنتج والمعلومات التنظيمية
	مواصفات المنتج
	الجهاز
	الظروف البيئية
	الطاقة
	الاتصال بالشبكة5F†
	شبكة Wi-Fi
	البرامج
	الضمان والخدمات

	المعلومات التنظيمية
	إخطار هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC - الولايات المتحدة)
	إخطار مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية (ISED – كندا)
	التوافق مع معيار ICES-003 الصادر عن مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا
	بيان إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية من هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
	بيان إرشادات التعرض لإشعاع التردد اللاسلكي UK/EU
	معلومات حول التردد اللاسلكي وطاقة الإخراج المرسلة UK/EU
	وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات (MIC) اليابانية

	شهادات المنتج وإقرارات المورد بالمطابقة
	كفاءة الطاقة
	الاتصالات اللاسلكية
	الضمان والمسؤولية المحدودة
	مخاطر السلامة
	الاستخدام السليم للبطارية والتخلص منها

	7
	قائمة المصطلحات
	قائمة المصطلحات


