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Mi 9 SE شكرًا الختيارك
اضغط مطوالً على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.

تكوين الجهاز. اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة ل

MIUI
ًا مع MIUI، وهو نظام التشغيل المخصص الذي يعتمد على  ق ًا مسب ت أتي مثب Mi 9 SE ي

نظام التشغيل Android والذي يعمل على إجراء تحديثات متكررة وميزات سهلة االستخدام 
اقترحها أكثر من 200 مليون مستخدم نشط يف جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، 

.www.miui.com ارة يُرجى زي

حول بطاقة SIM المزدوجة:
ائية دعم خدمات مشغلي االتصاالت المحلية، وقد ال تكون متوفرة يف  ثن تتطلب شريحة 4G ال

بعض المناطق.
يدعم بطاقات SIM المزدوجة الصغيرة. عند استخدام فتحتي بطاقة SIM، يمكن تعيين أي 

منهما كبطاقة أساسية.
.VoLTE فقط بعض المناطق وشركات االتصاالت تدعم

يمكن تطبيق تحديثات النظام عند حدوث تحسين للشبكة. للحصول على التفاصيل، يرجى 
الرجوع إلى إصدار النظام المستخدم على الجهاز.

لمزيد من المعلومات
.www.mi.com :ا الرسمي ارة موقعن قم بزي

:SIM حامل بطاقة

بطاقة 
Nano-SIM

بطاقة 
Nano-SIM



معلومات السالمة المهمة

تنبيه
خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

لتعليمات. ًا ل تخلص من البطاريات المستخدمة وفق

ية لفترات طويلة. لمنع حدوث أضرار محتملة يف السمع، ال تستمع بمستويات صوت عال
اه:  رابط أدن لمزيد من المعلومات السالمة الهامة، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم يف ال

اه قبل استخدام جهازك. اقرأ جميع معلومات السالمة أدن
ها أو محوالت طاقة أو بطاريات إلى نشوب حريق أو انفجار أو تشكل  قد يؤدي استخدام كابالت غير مصرح ب

مخاطر أخرى.
ها والمتوافقة مع جهازك. استخدم فقط الملحقات المصرح ب

نطاق درجة حرارة التشغيل لهذا الجهاز هو 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية. قد يؤدي استخدام هذا الجهاز 
بيئات الموجودة خارج نطاق درجة الحرارة هذا إلى إتالف الجهاز. يف ال

إذا كان جهازك مزودًا ببطارية مدمجة، فال تحاول استبدال البطارية بنفسك لتجنب إتالف البطارية أو الجهاز.
كابل ومحول الطاقة المرفقان أو المصرح بهما. قد يؤدي استخدام  اشحن هذا الجهاز فقط باستخدام ال

محوالت أخرى إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز والمحول.
بعد اكتمال الشحن، افصل المحول من كل من الجهاز ومأخذ الطاقة. ال تشحن الجهاز لفترة أطول من 

12 ساعة.
ية. قد يؤدي سوء التعامل  نفايات المنزل يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل منفصل عن ال
ًا  مع البطارية إلى نشوب حريق أو وقوع انفجار. تخلص من الجهاز، وبطاريته وملحقاته أو أعد تدويرها وفق

لوائح المحلية. ل
ال تقم بفك البطارية أو تحطيمها أو سحقها أو حرقها. يف حالة تشوه البطارية، توقف عن استخدامها على 

الفور.
لبطارية لتجنب حدوث حرارة زائدة أو حروق أو غيرها من اإلصابات الشخصية. تجنب عمل دائرة قصيرة ل

ية الحرارة. بيئات عال ال تضع البطارية يف ال
ارتفاع درجة الحرارة قد يسبب االنفجار.

ال تقم بفك البطارية أو تحطيمها أو سحقها لتجنب تسرب البطارية
أو ارتفاع درجة الحرارة أو االنفجار.

ال تحرق البطارية لتجنب حدوث حريق أو انفجار.
يف حالة تشوه البطارية، توقف عن استخدامها على الفور.

ًا. أبقِ جهازك جاف
ال تحاول إصالح الجهاز بنفسك. إذا لم يعمل أي جزء من الجهاز بشكل صحيح، فاتصل بدعم عمالء Mi أو أحضر 

جهازك إلى مركز إصالح معتمد.
ها. ال تقم بتوصيل األجهزة غير المتوافقة بهذا الجهاز. ة التعليمات الخاصة ب ًا ألدل قم بتوصيل األجهزة األخرى وفق

القرب من الجهاز، بحيث يمكن  ار المباشر، يجب تركيب مخرج المقبس ب تي ار المتردد / ال تي النسبة لمحوالت ال ب
ة. يه بسهول الوصول إل

تخلص بشكل صحيح من هذا المنتج. تشير هذه العالمة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من 
ية األخرى يف جميع أنحاء االتحاد األوروبي. نفايات المنزل هذا المنتج يف ال

نفايات، يمكن  لبيئة أو صحة البشر من التخلص غير المنظم من ال لمنع أي ضرر محتمل ل
إعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة االستخدام المستدام لموارد المواد.

ائع التجزئة الذي تم شراء  ب أمان، يرجى استخدام أنظمة اإلرجاع والتجميع أو االتصال ب إلعادة تدوير جهازك ب
الجهاز من خالله يف األصل.

اه:  رابط أدن بيئة، الرجاء الرجوع إلى ال /hÊp://www.mi.com/en/about/environmentإلعالن ال

hÊp://www.mi.com/en/certification/



لوائح االتحاد األوروبي
RED إعالن المطابقة

Xiaomi Communications Co., Ltd. بموجب هذا، تعلن شركة

 Bluetooth المزود بتقنية GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE هاتف المحمول الرقمي أن هذا ال
 RE يتوافق مع المتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات الصلة بتوجيه WiFi M1903F2Gو

Directive 2014/53/EU. يمكن االطالع على النص الكامل إلعالن مطابقة االتحاد األوروبي على 
www.mi.com/en/certification

ثبتها على الجسم على مسافة فصل تبلغ 5 ملم. تم إجراء اختبار SAR للملحقات التي يتم ت
ثبتها على الجسم، يجب  ناء تشغيل الملحقات التي يتم ت لتردد الالسلكي أث تلبية إرشادات التعرض ل ول

وضع الجهاز على هذه المسافة من الجسم على األقل.
ًا معتمدًا، فتأكد من أن جميع المنتجات المستخدمة خالية من أي معدن، ومن  إذا كنت ال تستخدم ملحق

ًا للمسافة المحددة. وضع الهاتف بعيدًا عن الجسم وفق
فئة المستلم 2

إشعار األمان

احتياطات السالمة

ارة منافذ الخدمة  برامج المدمجة، أو قم بزي قم بتحديث نظام تشغيل هاتفك باستخدام ميزة تحديث ال
انات  بي برامج عبر وسائل أخرى إلى تلف الجهاز أو يؤدي إلى فقدان ال ا. قد يؤدي تحديث ال ن المعتمدة لدي

ومشكالت األمان والمخاطر األخرى.

قم بمراعاة أي قوانين وقواعد تقيد استخدام الهواتف المحمولة يف حاالت وبيئات محددة.
الوقود، أو  بيئات التي يحتمل حدوث انفجار بها مثل مناطق التزود ب ال تستخدم هاتفك يف محطات الوقود وال
أسفل المركب، أو مرافق الوقود أو أماكن نقل الكيماويات أو مرافق التخزين، أو المناطق التي يحتوي الهواء 

ار أو المسحوق المعدني. ائية أو جسيمات، مثل الحبوب أو الغب بها على مواد كيمي
هاتف أو األجهزة الالسلكية األخرى.  اتبع جميع اإلشارات المنشورة إليقاف تشغيل األجهزة الالسلكية مثل ال

إيقاف تشغيل هاتفك المحمول أو جهازك الالسلكي عندما تكون يف منطقة معرضة لالنفجار أو يف  قم ب
ائية االتجاه" أو "األجهزة اإللكترونية" لتجنب التداخل  ن و ث رادي المناطق التي تعلق لوحات أوقف "أجهزة ال

مع عمليات التفجير".
اية المركزة. احرص  ال تستخدم هاتفك يف غرف العمليات يف المستشفى أو غرف الطوارئ أو وحدات العن

ية للمستشفيات والمراكز الصحية. يرجى استشارة الطبيب والشركة  لوائح الحال القواعد وال تزام ب على االل
المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا كان تشغيل هاتفك قد يتداخل مع تشغيل جهازك الطبي. لتجنب أي تدخل 
هاتف المحمول وجهاز تنظيم  محتمل يف الجهاز، يجب الحفاظ على مسافة فاصلة ال تقل عن 15 سم بين ال

ضربات القلب. ولتحقيق هذا االستخدام، استخدم الهاتف على األذن المعاكسة لجهاز تنظيم ضربات القلب 
القرب من السماعات، أو قوقعة األذن، إلخ. لتجنب التداخل  وال تحمله يف جيب الصدر. وال تستخدم هاتفك ب

مع المعدات الطبية.
إيقاف تشغيل هاتفك على متن الطائرة عند الحاجة. وائح السالمة على الطائرات وقم ب احترم ل

ًا لقوانين وأنظمة المرور ذات الصلة. عند قيادة السيارة، استخدم هاتفك وفق
اء العواصف الرعدية. ن لتجنب الصواعق، ال تستخدم هاتفك يف الخارج أث

اء الشحن. ن ال تستخدم هاتفك إلجراء مكالمات أث
ية مثل الحمامات. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة  ال تستخدم هواتفك يف األماكن ذات الرطوبة العال

كهربية أو إصابة أو حريق وتلف الشاحن.



نطاقات التردد والطاقة
الية يف مناطق االتحاد األوروبي فقط والحد األقصى  ت هاتف المحمول نطاقات التردد ال يقدم هذا ال

من قدرة التردد الالسلكي
35 ديسيبل مللي واط

32 ديسيبل مللي واط
25 ديسيبل مللي واط

25.7 ديسيبل مللي واط
20 ديسيبل مللي واط

20 ديسيبل مللي واط

5150~5350 ميجاهرتز: 20 ديسيبل مللي واط, 
5470~5725 ميجاهرتز: 20 ديسيبل مللي واط, 

5725~5825 ميجاهرتز: 14 ديسيبل مللي واط
13.56ميجاهرتز < dBuA/m -5.75 عند 10 م

لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية
ية. يخضع  هاتف المحمول مع الفقرة 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرال يتوافق هذا ال

يين: (1) أال يسبب تداخالً ضارًا (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما  ال ت التشغيل للشرطين ال
يف ذلك التداخل الذي قد يسبب التشغيل غير المرغوب للجهاز.

ًا  هاتف المحمول ووجد أنه يتوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب، وفق تم اختبار هذا ال
ية. للفقرة 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرال

توفير حماية معقولة ضد التداخل الضار يف المنشآت السكنية. تم وضع هذه الحدود ل
يد واستخدام، ويمكن أن يشع طاقة تردد السلكي، وإذا لم يتم تركيبه  يقوم هذا الجهاز بتول

لتعليمات، فقد يتسبب يف حدوث تداخل ضار لالتصاالت الالسلكية. واستخدامه وفقًا ل
ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان بعدم حدوث تداخل يف منشأة معينة. إذا كان هذا الجهاز يسبب 

تلفزيوني، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل  تداخالً ضارًا لالستقبال الالسلكي أو ال
الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خالل القيام بواحد أو أكثر 

ية:  ال ت من اإلجراءات ال

المعلومات القانونية
يمكن تشغيل هذا الجهاز يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي.

لوائح الوطنية والمحلية يف األماكن التي يتم فيها استخدام الجهاز.  احرص على مراعاة ال
يقتصر هذا الجهاز على االستخدام الداخلي فقط عند التشغيل يف نطاق التردد من 5150 إلى 

ية: ال ت بلدان ال 5350 ميجاهيرتز يف ال

 IEC60950-1 / أكد من توافق محول الطاقة المستخدم مع متطلبات الفقرة 2.5 يف ت
ير الوطنية أو المحلية. ًا للمعاي EN60950-1 ومن أنه تم اختباره واعتماده وفق

النمسا

ا ي إستون

يا إيطال

برتغال ال

بلجيكا

فنلندا

ا التفي

يا رومان

ا بلغاري

فرنسا

يا يتوان ل

ا سلوفاكي

كرواتيا

يا ألمان

لوكسمبورغ

سلوفينيا

قبرص
شرق النسينغ 

(ميشيغان)

مالطا

يا ان إسب

جمهورية 
التشيك

المجر

ندا هول

السويد

الدانمارك

ندا أيرل

ندا بول
المملكة 
المتحدة

 :GSM 900
 :GSM 1800

 :UMTS 1/8 نطاق
 :LTE 1/3/7/8/20/28/38/40 نطاق

 :Bluetooth
نطاق Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز:

Wi-Fi 5 جيجاهرتز: 

 :NFC



مالحظة لجنة االتصاالت الفيدرالية
قد تؤدي التغييرات أو التعديالت التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول 

عن االمتثال إلى إبطال سلطة المستخدم يف تشغيل الجهاز.

الملصق اإللكتروني
يحتوي هذا الجهاز على ملصق إلكتروني يوضح معلومات الشهادة.

يه، يرجى تحديد "اإلعدادات"> "حول الهاتف" >"الشهادة" أو حدد "اإلعدادات"، ثم  للوصول إل
اكتب "الشهادة" يف شريط البحث.

(SAR) معلومات التعرض للترددات الالسلكية
و. تم تصميم هذا الجهاز  رادي التعرض لموجات ال يلبي هذا الجهاز متطلبات الحكومة الخصة ب

 .(RF) التعرض لطاقة التردد الالسلكي وتصنيعه بحيث ال يتجاوز حدود االنبعاثات الخاصة ب
ار التعرض لألجهزة الالسلكية وحدة قياس معروفة باسم معدل االمتصاص  يستخدم معي

.SAR النوعي أو
النسبة لتشغيل  حد SAR المحدد من قبل لجنة االتصاالت الفيدرالية هو 1.6واط / كجم. ب

لتردد  الملحق المثبت على الجسم، تم اختبار هذا الجهاز وهو يتوافق مع توجيهات التعرض ل
الالسلكي FCC RF لالستخدام مع ملحق ال يحتوي على أي معدن ويمكن وضعه على مسافة 

ال تقل عن 1.0 سم من الجسم. قد ال يضمن استخدام الملحقات األخرى االمتثال للمبادئ 
ًا على الجسم وال تضع الجهاز على  ت ًا مثب التوجيهية للتعرض FCC RF. إذا لم تستخدم ملحق

األذن، فضع الهاتف على مسافة ال تقل عن 1.0 سم من جسمك عند تشغيل الجهاز.

إعادة توجيه أو نقل هوائي االستقبال.
ادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال. زي

توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال.
تاجر أو فني راديو / تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة. استشارة ال

معلومات السالمة المهمة
حد SAR 10 جرام: 2.0 واط/كجم، قيمة SAR: الرأس: 1.385 واط/كجم,

الهيكل: 1.385 واط/كجم (مسافة 5 ملم).
حد SAR 1 جرام: 1.6واط/كجم, قيمة SAR: الرأس: 1.19 واط/كجم,

تثبيت على الجسم: 1.09 واط/كجم (10ملم). ال
نقطة اتصال: 1.17 واط/كجم (مسافة 10 ملم).



درجة الحرارة: 0 - 40 درجة مئوية

إخالء المسؤولية

يه. القرب من الجهاز يف وضع يسهل الوصول إل قم بتثبيت المحول ب

M1903F2G :الطراز
اريخ طرح المنتج يف األسواق وهو 201903 1903 يشير إلى ت

ها.  ابعة ل ت يتم نشر دليل المستخدم هذا من قبل شركة Xiaomi أو الشركة المحلية ال
يمكن أن تقوم شركة Xiaomi يف أي وقت ودون سابق إنذار بتحسينات وتغييرات على دليل 

ية أو  المستخدم هذا والتي استلزمتها وجود أخطاء مطبعية أو عدم دقة المعلومات الحال
برامج و/أو المعدات. ومع ذلك، سيتم دمج هذه التغييرات يف اإلصدارات  تحسينات على ال

الجديدة من دليل المستخدم هذا. جميع الرسوم التوضيحية هي ألغراض التوضيح فقط وقد 
ال تصف الجهاز الفعلي على نحو دقيق.

000000000000-A

ة:  الجهة المصنّع

 The Rainbow City of :ة العنوان البريدي للجهة المصنّع

China Resources, NO.68, Qinghe Middle

Street, Haidian District, بكين, الصين 100085

M1903F2G :الطراز       MI :العالمة التجارية
جميع الحقوق محفوظة لشركة

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Xiaomi Inc.


