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نبذة عن جهاز My Cloud Home
▪
▪
▪
▪
▪

الميزات
محتويات المجموعة
المتطلبات
وصف المنتج
احتياطات التعامل

مرحبًا بك في جهاز  .My Cloud Homeقبل بدء استخدام جهازك ،يُرجى مراجعة الميزات
والأوصاف التالية للحصول على معرفة أفضل بالمنتج.

الميزات
مكان مركزي واحد لتخزين وتنظيم كل شيء — فجهاز التخزين  My Cloud™ Homeبمثابة الملاذ الآمن
لكل المحتوى الخاص بك .بفضل المساحة الكافية لحفظ جميع صورك ومقاطع الفيديو والملفات في
مكان واحد بالمنزل ،أصبح بإمكانك تنظيمها جميعًا كيفما تشاء والوصول إليها من خلال الاتصال
بالإنترنت من أي مكان.
سرعة الإعداد وبساطته — بادر بسرعة بإعداد جهازك  .My Cloud™ Homeما عليك سوى توصيله
بجهاز التوجيه عبر شبكة  Wi-Fiاللاسلكية لديك .ثم استخدم جهازك المحمول لزيارة
 MyCloud.com/helloلإعداد حسابك والبدء في النسخ الاحتياطي والوصول والمشاركة .دون
الحاجة لوجود جهاز كمبيوتر أو دفع رسوم شهرية!
يتم حفظ كل شيء مرتين مع وضع التطابق ) —(Mirror Modeيأتي جهاز My Cloud™ Home Duo
مزودًا بمحركيّ أقراص ثابتة مع ضبطه في وضع التطابق *) ،(Mirror Mode) (RAID 1بحيث يتم
تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات لديك على أحد محركي الأقراص ويتم نسخها تلقائيًا
على محرك الأقراص الآخر لتنعم بمزيد من راحة البال *.لا تنطبق هذه الميزة سوى على جهاز My

 ،Cloud Home Duoفلا تنطبق على جهاز  My Cloud Homeذي محرك الأقراص الفردي.

الهاتف المحمول ،وصول لا ينقطع أثناء التنقل — استخدم تطبيق الهواتف المحمولةMy Cloud™ Home
أو تطبيق أسطح المكتب أو موقع الويب  MyCloud.comلتحميل والوصول إلى ومشاركة ذكرياتك
المفضلة ودفق مقاطع الفيديو المحفوظة على جهازك .My Cloud™ Home
النسخ الاحتياطي التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على هاتفك المحمول — قم بالنسخ الاحتياطي التلقائي
للصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتفك إلى جهاز  My Cloud™ Homeلتفريغ مساحة لحفظ
المزيد.
منفذ  USBلاستيراد الصور ومقاطع الفيديو من جميع أجهزتك — قم باستيراد الصور ومقاطع الفيديو
بسرعة من جميع الأجهزة المختلفة في أرجاء منزلك ،مثل محركات الأقراص المحمولة USB
ومحركات الأقراص الثابتة الخارجية ،باستخدام منفذ  USBالموجود خلف جهاز .My Cloud™ Home
احتفظ بجميع ذكرياتك المفضلة ولقطاتك المتحركة ومغامراتك المخزنة في مكان واحد مركزي
منظّم.
البحث في الملفات لتيسير العثور على المحتوى — قم بالعثور على الصور ومقاطع الفيديو والأفلام
والمستندات بسرعة من خلال استخدام البحث سهل الاستخدام بواسطة تطبيق الهواتف المحمولة أو
تطبيق أسطح المكتب  My Cloud™ Homeأو موقع الويب .MyCloud.com
مساحات فردية خاصة لكل مُستخدم — بادر بدعوة عائلتك وأصدقائك لإنشاء حسابات فردية .إذ يُمكن
لكل شخص مدعو إعداد مساحة خاصة به حيث يُمكنه وحده الوصول إليها على الجهاز .ويُتيح الجهاز
لكل فرد منهم إدارة محتواه والوصول إليه ومشاركته كيفما شاء.
تطبيقات الغير لتتمتع بالتخصيص بطريقتك الخاصة — استمتع بتخصيص جهازك  My Cloud™ Homeبما
يُلائم احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية باستخدام الخدمات القابلة للتنزيل ومنها Plex™ Media Server
و™ Dropboxو Google Driveوالمزيد غيرهم .وقد تُعدّل الخدمات السحابية أو تختلف من بلد لآخر
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تنزيل حساب السحابة للاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد — قم بتخزين كل شيء في مكان واحد حتى
المحتوى الموجود في حسابات السحابة المفضّلة لديك .حيث يُمكن تنزيل الصور ومقاطع الفيديو
والملفات تلقائيًا من حسابات السحابة الخاصة بك إلى جهاز  My Cloud™ Homeومنها ™Dropbox
و Boxو Google Driveو Facebookوغيرها الكثير.
إجراء النسخ الاحتياطي التلقائي لجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر  Macفي المنزل — يتمتع
جهاز  My Cloud™ Homeبسعة هائلة ويتصل بشبكتك لعمل النسخ الاحتياطي لاسلكيًا لكل جهاز
كمبيوتر موجود بالمنزل إلى مكان مركزي واحد .وهو يعمل بسلاسة مع خاصية النسخ الاحتياطي
 Windows® Backupوبرنامج .Time Machine
سلاسة تشغيل مقاطع الفيديو أينما كنت — قم بدفق مقاطع الفيديو الشخصية في أي مكان وعلى أي
جهاز باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة وأسطح المكتب  My Cloud™ Homeأو موقع الويب
.MyCloud.com
سرعة المشاركة وسهولتها — اجمع كل ذكرياتك المفضلة ولحظاتك المميزة في مكان واحد .فلن يتطلب
الأمر منك سوى بضع نقرات لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات أو المجلدات الكاملة مع
أصدقائك وعائلتك ،لكي لا يفوت أي منكم أي شيء.

محتويات المجموعة
تتضمن مجموعة  My Cloud Homeالعناصر التالية:

▪
▪
▪
▪

جهاز ) My Cloud Homeوحدة بمحرك أقراص واحد(
كابل Ethernet
محول طاقة التيار المتردد )الأسئلة المتداولة :توافق محول الطاقة(
دليل التركيب السريع

تتضمن مجموعة  My Cloud Home Duoالعناصر التالية:

▪ جهاز ) My Cloud Home Duoوحدة بفتحتين إضافيتين(
▪ كابل Ethernet
▪ محول طاقة التيار المتردد )الأسئلة المتداولة :توافق محول الطاقة(
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▪ دليل التركيب السريع

المتطلبات
توافق نظام التشغيل لتطبيق الجوال وسطح المكتب
يتوافق تطبيق سطح المكتب  My Cloud Homeمع الإصدارات التالية لأنظمة التشغيل Windows
و .macOSيتوافق تطبيق الجوال  My Cloud Homeمع الإصدارات التالية لأنظمة التشغيل iOS
و.Android
الجدول 1.1
®

Windows

®

®

macOS / OS X

iOS

®

™

Android

Windows 7

OS X Mavericks – 10.9

iOS 9

Marshmallow – 6.x

Windows 8.x

OS X Yosemite – 10.10

iOS 10

Nougat – 7.x

Windows 10

OS X El Capitan – 10.11

iOS 11

Oreo – 8.x

macOS Sierra – 10.12

iOS 12

Pie – 9.0

macOS High Sierra – 10.13
macOS Mojave – 10.14

عندما يتم توصيل أجهزة  My Cloud Homeمن نظام كمبيوتر شخصي عبر تطبيق سطح المكتب My Cloud
 ،Homeيتطلب نظام تشغيل  64بايت .قد يختلف التوافق حسب تكوين الجهاز ونظام التشغيل لديك.

لتحقيق أفضل أداء ووثوقية ،يُرجى تثبيت آخر التحديثات دائمًا.

توافق مستعرضات الويب
يمكن الوصول إلى جهاز  My Cloud Homeمن متصفح الإنترنت .باستخدام أحدث المجموعات
المستقرة لنظام التشغيل ،سيقدم متصفح الويب أفضل النتائج .كحد أدنى ،استخدم واحد من
الإصدارات التالية التي تنطبق على نظام التشغيل الخاص بك:
▪
▪
▪
▪
▪

 Google Chrome™ 50أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم  Windowsأو  macOSأو
 Androidأو iOS
 (Internet Explorer® 11 (11.0.9600.17843أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم
 Windows® 7أو  Windows® 8.1أو Windows® 10
 (Microsoft® Edge (20.10514أو إصدار أحدث على نظام تشغيل Windows 10
 Safari® 9.0أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم  OS XوmacOS
 Firefox® 45أو إصدار أحدث على أنظمة تشغيل تدعم  Windowsأو macOSأوAndroid
أوiOS

الاتصال بالإنترنت
▪ يجب أن تتصل أجهزة  My Cloud Homeبالإنترنت .ينبغي أن تتصل بجهاز توجيه متاح من خلال
اتصال  Ethernetالمتضمن) .لا يوجد جهاز ® (.Wi-Fiسعة جيجابايت لجهاز التوجيه أو يوصى
بمفتاح التبديل لتحسين الأداء إلى أقصى حد .يتطلب جهاز التوجيه اتصال واسع النطاق بالإنترنت
) (WANمع مزود خدمة الإنترنت ) (ISPللإعداد الأولي وتنزيلات البرامج والوصول إلى الجهاز.
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وصف المنتج
▪
▪
▪
▪
▪

المؤشر الضوئي الأمامي )(LED
زر التشغيل
زر إعادة التعيين
منفذ )منافذ( USB
منفذ Ethernet

المؤشر الضوئي الأمامي )(LED

 - 1المؤشر الضوئي الأمامي )(LED
إن المؤشر الضوئي الأمامي في أجهزة  My Cloud Homeله لون واحد وهو الأبيض .فإنه إما على
وضع تشغيل وإما إيقاف تشغيل أو يومض بإيقاع محدد ليُشير إلى "حالة النظام" المحددة .يتم
توضيح قائمة "حالة النظام" أدناه في الجدول .1.2
الجدول 1.2
سلوك المؤشر الضوئي

حالة النظام

لم يضيء أي ضوء من المؤشر
الضوئي

يتم إيقاف التشغيل الطاقة أو قطع الاتصال

ضوء قوي  -دون وميض

الجهاز جاهز

ضوء قوي  -دون وميض

جار تحديث البرنامج أو البرنامج الثابت

ضوء قوي  -دون وميض

نقل البيانات من جهاز متصل بـ USB

إيقاع "تهوية" بطيء

التشغيل أو التهيئة

إيقاع "تهوية" بطيء

إعادة تعيين الزر المضغوط عليه

إيقاع "تهوية" بطيء

زر التشغيل المضغوط عليه  My Cloud Home Duo -فقط

إيقاع "تهوية" بطيء

إيقاف الجهاز بعد تنشيطه من خلال تطبيق الجوال

إيقاع "تهوية" سريع

يطلب الجهاز اهتمام  -واجه النظام خطأ

إيقاع "تهوية" سريع

خطأ في اتصال جهاز USB
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سلوك المؤشر الضوئي

حالة النظام

إيقاع "تهوية" سريع

اتصال  Ethernetغير متوفر

إيقاع "ضربات القلب"

إشعار نظام الملف  -تحقق مما إذا كان من الضروري إعادة البناء أم لا  -قد يتطلب
فريق دعم .WD

إيقاع "الوميض السريع"

وضع استعادة الصورة  -يعيد الجهاز البناء من إجراء غير متوقع ،ستستغرق هذه
العملية بعض الوقت .قد يتطلب دعم فريق .WD

ملاحظة على جدول المؤشر الضوئي :ينتج أحيانًا من "حالات النظام" المختلفة "سلوك المؤشر الضوئي"
مطابق .وبالتالي ،يُرجى عرض كل "سلوك المؤشر الضوئي" في إطار التشغيل.

تخطيط خلفي

موضح أعلاه أزرار وموصلات ومنافذ مختلفة في خلفية جهاز  My Cloud Home Duoوجهاز My
.Cloud Home
-1
-2
-3
-4
-5

زر التشغيل
زر إعادة التعيين
منفذ )منافذ( USB
منفذ Ethernet
موصل طاقة تيار مستمر

زر التشغيل
يحتوي ) My Cloud Home Duoجهاز بفتحتين إضافيتين( على زر تشغيل خلفي .لا يحتوي My
) Cloud Homeجهاز بمحرك أقرص واحد( على زر تشغيل.
الجدول 1.3
وظيفة زر التشغيل تشغيل الجهاز
الضغط مرة
واحدة

سيوقف النظام جميع الخدمات وسيمحو ذاكرة التخزين المؤقت وسيوقف التشغيل بأمان.

الضغط مع
الاستمرار لمدة 5
ثوان

عندما يتم الضغط على زر التشغيل لمدة خمس ثوان على الأقل ،سيجبر النظام على إيقاف التشغيل
دون أي اعتبار لوقف الخدمات أو محو ذاكرة التخزين المؤقت بأمان.
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زر إعادة التعيين
على اللوحة الخلفية لجهازك  ،My Cloud Homeيوجد زر إعادة التعيين أعلى منفذ )منافذ( .USB
يوجد زر مجوف صغير يطلب شيئًا مشابهًا لطرف مدبب للضغط على مشبك ورق.
الجدول 1.4
وظيفة زر إعادة
التعيين

تشغيل الجهاز

واصل الضغط
لمدة من ثانية
واحدة إلى 29
ثانية

أثناء هذه الوظيفة ،سيعيد جهاز  My Cloud Homeالتشغيل ،مما يجعله غير قابل للوصول مؤقتًا .لا
تحذف هذه العملية البيانات.

واصل الضغط
لمدة من  30إلى
 50ثانية

ستحط هذه الوظيفة من رتبة مالك الجهاز إلى مستخدم للجهاز لتغيير ملكية جهاز My Cloud
 .Homeلا يحذف هذا البيانات ويظل بإمكان كل مستخدم الوصول إلى بيناته .ومع ذلك ،عند حدوث
هذه العملية ،يتولى المستخدم التالي الذي يُجري عملية الإعداد في الجهاز ملكية الجهاز .لا يتغير
المستخدمون المتبقيون في الجهاز.

مواصلة الضغط
لمدة لا تقل على
 60ثانية

تنبيه! ستحذف هذه العملية جميع البيانات ومستخدمي الجهاز ومالك الجهاز .سيتم إعادة تعيين
الوحدة إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع وستحتاج لإعدادها باستخدام حساب  My Cloudعبر
الإنترنت )ضبط جهاز  .(My Cloud Homeسيتم تعيين مالك الجهاز الجديد عندما يُعِد الشخص
التالي الجهاز من خلال حساب  .My Cloudتمت إعادة التعيين بعد خروج المؤشر الضوئي خلال
فترة من الوميض السريع ويعود إلى حالة الضوء الأبيض القوي.

منفذ )منافذ( USB
لم تصمم منافذ  USBهذه لاتصال جهاز  My Cloud Homeمباشرة بنظام الكمبيوتر المضيف.
 – My Cloud Homeيأتي هذا الجهاز مع منفذ  USBالنوع أعلى اللوحة الخلفية التي تدعم .USB 3.0
 – My Cloud Home Duoيأتي هذا الجهاز مع منفذين  USBالنوع أعلى اللوحة الخلفية التي تدعم
.USB 3.0

منفذ Ethernet

 - 1المؤشر الضوئي للنشاط :بالنظر إلى منفذ  ،Ethernetفإن المؤشر الضوئي في أعلى اليسار هو
مؤشر ضوئي "نشاط" .يصف النشاط الحادث بالاتصال من خلال الوميض أو البقاء على الضوء
بلون قوي .عند الإضاءة ،يكون المؤشر الضوئي للنشاط دائمًا باللون الأخضر.
 - 2مؤشر الضوئي الخاص بالارتباط :بالنظر إلى منفذ  ،Ethernetفإن المؤشر الضوئي في الجانب
السفلي الأيسر هو المؤشر الضوئي الخاص بـ "الارتباط" .يصف وهو يصف ما إذا كان لديك
اتصال بالشبكة وبأي سرعة ممكنة والتي يتم قياسها باستخدام الميجابايت كل ثانية ) .(Mbpsعند
الإضاءة ،قد يكون المؤشرالضوئي للأرتباط بالون البرتقالي )عند سرعة  (Mbps 100أو باللون
الأخضر )عند سرعة .(Mbps 1000

My Cloud Home / My Cloud Home Duo
دليل المستخدم

6

نبذة عن جهاز My Cloud Home

احتياطات التعامل
تعد منتجات  WDأجهزة دقيقة ويجب التعامل معها بحرص أثناء فك التغليف والتثبيت .قد تتعرض
محركات الأقراص للتلف في حال التعامل معها بخشونة أو في حال تعرضها لصدمة أو اهتزاز .عليك
الانتباه للإجراءات الاحتياطية التالية عند فك غلاف منتج التخزين الخارجي الخاص بك أو تثبيته:
▪
▪
▪
▪

لا تعرض محرك الأقراص للسقوط أو الارتجاج.
لا تحرك محرك الأقراص أثناء التشغيل.
لا تستخدم هذا المنتج كمحرك أقراص محمول.
للسماح بالتهوية المناسبة ،لا تقم بسد أي فتحات تهوية في الغلاف الخارجي لمحرك الأقراص.
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2

ينتهي الإعداد في لحظات.
تنطوي عملية البدء على اتصال جهاز  My Cloud Homeبشبكة إيثرنت وتهيئة البرنامج للوصول إلى
الجهاز وتسجيل منتجك.

توصيل الجهاز My Cloud Home
مهم :لتجنب السخونة المفرطة ،تأكد من وقوف جهاز  My Cloud Homeفي وضع رأسي .يجب
إبعاد أي إعاقات عن فتحات التهوية الموجودة أعلى وأسفل الجهاز.
 - 1وصل أحد طرفي محول التيار في مأخذ إمداد التيار المستمر الموجود في الجانب الخلفي للجهاز
ووصل الطرف الآخر من محول التيار في منفذ التيار المتردد.
 - 2سيتم تشغيل الوحدة تلقائيًا ،نظرًا لأن هذا الجهاز لا يستخدم زر طاقة منفصل .تابع إلى القسم
التالي.
لمتابعة بقية عملية الإعداد ،يتطلب  My Cloud Homeهاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا يمكنه الوصول إلى
الإنترنت من خلال الواي فاي .بمجرد أن يعرض  My Cloud Homeضوء  LEDأبيض ثابت ،تابع
بالخطوات التالية:
-1
-2
-3
-4

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق الجوال  My Cloud Homeمن متجر التطبيقات الملائم.
وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لشركة .Western Digital
اسمح لتطبيق الجوال  My Cloudبإيجاد جهاز  My Cloud Homeالخاص بك.
إذا تم اكتشاف جهاز  My Cloud Homeتلقائيًا ،اضغط على زر اتصل الذي يرتبط بجهاز My
 Cloud Homeالخاص بك.
▪ يجب أن يتم عرض صورة من جهاز  My Cloud Homeورمز الأمان المتطابق له .يُلاحظ أن
رمز الأمان الموجود في "دليل التثبيت السريع" وعلى علامة الرمز الشريطي الموجود في
أسفل الوحدة.
ملاحظة :إذا لم يتم اكتشاف جهاز  My Cloud Homeالخاص بك تلقائيًا ،اتبع الخطوات  4هذه:
-1

اضغط على خيار أدخل رمز جهازك المذكور أدنى خيارات تطبيق سطح المكتب وتطبيق الجوال.

-2

أدخل رمز الأمان من "دليل التثبيت السريع" الذي آتى مع جهاز  .My Cloud Homeكما يوجد رمز الأمان
على علامة الرمز الشريطي في أسفل الوحدة.

-3

بعد إدخال رمز الأمان ،اضغط على بحث.

-4

يفتح مربع حوار أمر آخر واحد ،اضغط على مواصلة.

 - 5إذا لم يكن لديك حساب  My Cloud Homeبعد ،فحدد إنشاء حساب.
 - 6أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ثم اضغط على متابعة.
 - 7أعد إدخال نفس عنوان البريد الإلكتروني ثم اضغط على متابعة.
 - 8أدخل كلمة مرورك ثم اضغط على متابعة
 - 9أدخل اسمك الأول واسمك الأخير ثم اضغط على إنشاء حساب .سيبحث الآن تطبيق الجوال My
 Cloud Homeعن جهاز .My Cloud Home
 - 10بمجرد اكتشاف جهاز  ،My Cloud Homeسيعرض تطبيق الجوال شبكات الإنترنت اللاسلكي
المتوفرة .حدد الشبكة التي سيستخدمها جهاز  .My Cloud Homeقد يلزم إدخال كلمة المرور
الخاصة بالشبكة التي تختارها.
 - 11بمجرد اكتمال إعداد الشبكة ،ستظهر شاشة السماح بالتحليلات .حدد السماح أو عدم السماح.
 - 12أثناء عملية الإعداد ،سيطلب تطبيق الجوال  My Cloud Homeتمكين ميزة النسخ الاحتياطي
التلقائي .عند تمكين هذه الميزة ،ستقوم عملية النسخ الاحتياطي بإدارة نفسها.
 - 13تهانينا! جهاز  My Cloud Homeالخاص بك جاهز للاستخدام الآن.
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تسجيل جهازك
سجل جهاز  My Cloud Homeالخاص بك للحصول على آخر التحديثات والعروض الخاصة .يمكنك
تسجيل جهازك بسهولة من خلال زيارتنا عبر الإنترنت على موقع.register.wdc.com :
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3

عِش اللحظة من جديد في أي مكان
شاهد ذكرياتك من أي مكان باستخدام هاتف ،أو كمبيوتر محمول ،أو متصفح ويب .استعرض الصور
ومقاطع الفيديو من تطبيق  My Cloud Homeعلى الشاشة الكبيرة من خلال Google
.™Chromecast

تطبيق الجوال
يُتيح تطبيق الجوال  My Cloud Homeالوصول الشامل إلى جهاز  My Cloud Homeوإدارة المحتوى على
المنصات التي تعمل بأنظمة  Androidو .iOSهذا هو التطبيق المستخدم لإعداد جهاز .My Cloud Home

تطبيق الويب
يوفر تطبيق الويب  My Cloud Homeالوصول السريع عبر متصفح الإنترنت على أنظمة التشغيل المختلفة ولا
يتطلب تثبيت البرامج .يمكن الوصول إلى هذا التطبيق من خلال تطبيق سطح المكتب  My Cloud Homeأو
عنوان  URLالتالي.home.mycloud.com :

تطبيق سطح المكتب
يوفر تطبيق سطح المكتب  My Cloud Homeالوصول السريع من خلال الجهاز الشخصي  Windowsأو
 .Macاتبع الخطوات التالية؛ لتثبيت تطبيق سطح المكتب:

 - 1افتح تطبيق الجوال  My Cloud Homeعلى جهاز الجوال.
 - 2حدد قائمة الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى.
 - 3سيوسّع هذا منظومة القائمة .حدد الخيار الحصول على تطبيق سطح المكتب.
 - 4سيفتح هذا مربع الحصول على تطبيق سطح المكتب .حدد الخيار إرسال وسيتم إرسال بريد
إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لإنشاء حساب  My Cloud Homeالخاص
بك.
 - 5بمجرد أن تصل رسالة البريد الإلكتروني ،حدد على سطح مكتبك إما كمبيوتر سطح مكتب شخصي
وإما تطبيق سطح مكتب  ،MACوفقًا لظام التشغيل الذي يستخدمه جهاز الكمبيوتر الشخصي
الخاص بك.
 - 6بعد الضغط على أحد الخيارين ،سيفتح متصفح ويب .اتبع الأمر الظاهر على الشاشة لحفظ
الملف.
 - 7افتح الملف الذي تم تنزيله واتبع الأوامر الظاهرة على الشاشة لتثبيت تطبيق سطح المكتب My
.Cloud Home
 - 8بعد تثبيت تطبيق سطح المكتب ستظهر شاشة السماح بالتحليلات .حدد السماح أو عدم السماح.
 - 9بعد ذلك ،سجل دخولك باستخدام معلومات حسابك في .My Cloud Home
 - 10عندما يُطلب منك ذلك ،اختر الخيار افتح في ) EXPLORERافتح في  FINDERلأنظمة تشغيل
 (macOSأو افتح في المتصفح لعرض جهاز .My Cloud Home
 - aووفقًا لنظام التشغيل ،سيفتح الخيار افتح في  EXPLORERجهاز  My Cloud Homeفي
 Windows File Explorerأو افتح في  FINDERفي .macOS Finder
 - bسيفتح الخيار افتح في المتصفح جهاز  My Cloud Homeفي تطبيق الويب My Cloud
.Home
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فيديو Chromecast
يمكن لجهاز  My Cloud Homeبث محتوى الفيديو من خلال جهاز .™Google® Chromecast
لإتمام هذه العملية ،يلزم إعداد جهاز  Chromecastعلى نفس شبكة  Wi-Fiالتي يستخدمها جهاز
 .My Cloud Homeإذا اكتشف جهاز  My Cloud Homeوجود جهاز  ،Chromecastستظهر
أيقونة  Chromecastأعلى الزاوية اليمنى لكل صورة مصغرة لفيديو ظاهرة في تطبيق الجوال My
 .Cloud Homeلتشغيل الفيديو اتبع تلك الخطوات:
-1
-2
-3
-4
-5

ادخل إلى تطبيق الجوال .My Cloud Home
حدد الأيقونة الصور من القائمة العلوية.
حدد خيار مقاطع الفيديو من القائمة الفرعية العلوية .سيعرض هذا كل مقاطع الفيديو المتوفرة.
حدد الفيديو الذي تريد عرضه .سيقدم هذا قائمة بأجهزة  Chromecastالمتوفرة .حدد جهاز
 Chromecastالذي تريد استخدامه لهذا العرض.
حدد الأيقونة تشغيل .عندما يتم تشغيل الفيديو ،سيُعرض جهاز  Chromecastقيد الاستخدام
في تطبيق الجوال .My Cloud Home
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تجميع
النسخ الاحتياطي لتطبيق الجوال My Cloud Home
ملاحظة :في أثناء عملية إعداد  ،My Cloud Homeسيطلب تطبيق الجوال My Cloud Home
تمكين ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي .مكّن هذه الميزة ،وستُدير عملية النسخ الاحتياطي نفسها  -ولا
تلزم إجراء أي خطوات إضافية.
في حالة عدم تمكين ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي لجهاز  ،My Cloud Homeاتبع تلك الخطوات
لتمكينها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق الجوال .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
في القائمة العلوية أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة ،حدد أيقونة الترس.
ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
حدد الخيار النسخ الاحتياطي التلقائي .سيفتح هذا صفحة النسخ الاحتياطي التلقائي ويُتيح لك
تمكين ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي أو تعطيلها.
بعد عمل الاختيار المطلوب ،اخرج من صفحة النسخ الاحتياطي التلقائي.

استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي
اتبع هذه الخطوات للنسخ الاحتياطي لمحتوى شبكات التواصل الاجتماعي والسحابة إلى جهاز My
:Cloud Home
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق الجوال أو تطبيق الويب My Cloud
.Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى يسار الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد الخيار اتصال .سيفتح هذا قائمة الاتصال.
في قائمة الاتصال ،حدد الخيار استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي.
حدد تمكين في صفحة استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي إذا لم تكن
مُمكّنة بالفعل.
حدد الخيار تهيئة .سيفتح هذا صفحة الويب  My Cloud Homeويُتيح الخيارات لتمكين وتعطيل
™
استيراد الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي لخدمات متنوعة منها Dropbox
و .Google Drive™2عندما يتم تمكين الخدمات ،اتبع الأوامر الظاهرة على الشاشة لتتمكن من
الوصول إلى هذه الخدمات وحتى يُتاح تشغيل ميزة الاستيراد.

الاستيراد من USB
يمكنك استيراد المحتوى من جهاز  USBإلى جهاز  My Cloud Homeباتباع هذه الخطوات:
 - 1ادخل إلى تطبيق الجوال .My Cloud Home
 - 2حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
 - 3حدد الخيار الاستيراد من  .USBسيفتح هذا قائمة القرص الصلب الخارجي.
ملاحظة :يمكن إلغاء العملية في أي وقت من خلال تحديد علامة  Xأعلى الزاوية اليمنى من مربعات الحوار.

1

ملاحظة :يمكن تغيير الخدمات السحابية وخدمات التواصل الاجتماعي أو إنهاؤها أو قطعها في أي وقت وقد
تختلف باختلاف البلد.
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 - 4يمكن إجراء مهمة من المهمتين كما هو موضح أدناه .حدد أحد هذه الخيارات.
▪ من القرص الصلب  -سينسخ هذا الخيار المحتوى الموجود على جهاز  USBإلى جهاز My
.Cloud Home
▪ إلى القرص الصلب  -سينسخ هذا الخيار المحتوى من جهاز  My Cloud Homeإلى جهاز
 USBويمكن عرضها كعملية نسخ احتياطي أساسية.
 - 5حدد الخيار نسخ الكل لنسخ كل المحتويات ،أو حدد تحديد الملفات أو المجلدات لنسخ ملفات أو
مجلدات محددة فقط.
 - 6حدد الخيار النسخ الآن لمتابعة هذه العملية أو حدد الخيار إجراء التغييرات لتغيير الخيارات لهذه
العملية.
▪ في حالة تحديد خيار نسخ الكل ستبدأ عملية النسخ مع توفر خيار الإلغاء.
▪ في حالة تحديد خيار إجراء التغييرات ستعود العملية إلى القائمة السابقة حتى يمكن تحديد
الخيارات المختلفة.
 - 7وعند اكتمال عملية النسخ ،سيفتح مربع حوار للتأكيد .بعد تحديد الخيار موافق ،سيُعاد توجيه
التطبيق  My Cloud Homeإلى موقع المحتوى المنسوخ حديثًا.

تطبيق الويب للسحب والإفلات
تعد عملية السحب والإفلات لتطبيق الويب  My Cloud Homeوظيفة لنظام تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي
ومتصفح الإنترنت .يُرجى متابعة هذه الخطوات الأساسية لإجراء هذه الوظيفة:
 - 1من خلال تطبيق الويب  ،My Cloud Homeانتقل إلى الموقع داخل قسم الملفات والمجلدات

-2

-3
-4
-5

الذي سيكون واجهة الملف أو المجلد لعملية السحب والإفلات.
انتقل إلى موقع على جهاز الكمبيوتر الشخصي حيث يقع ملف أو مجلد المصدر لعملية السحب
والإفلات.
 - aلنظام تشغيل  ،Microsoft Windowsاستخدم  File Explorerولنظام تشغيل ،macOS
استخدم .Finder
انقر على الملف أو المجلد للسحب والإفلات مع استمرار الضغط على زر الفارة.
اسحب الملف أو المجلد المحدد إلى الواجهة المحددة في تطبيق الويب  My Cloud Homeثم
أفلته.
ينبغي نسخ الملف أو المجلد أو نقله إلى الواجهة المحددة.

تطبيق سطح المكتب للسحب والإفلات
يستخدم تطبيق  My Cloud Homeلسطح المكتب وظيفة داخل  Windows File ExplorerوmacOS
 Finderللبحث في الملفات ونقلها وعرضها .وبالتالي ،فإن عملية السحب والإفلات وظيفة لواجهة مستخدم
تصويرية ) (GUIلنظام تشغيل  Windowsو .macOSهذه هي الخطوات الأساسية لسحب المحتوى وإفلاته
إلى :My Cloud Home
ملاحظة :باستخدام تطبيق  My Cloud Homeلسطح المكتب ،يمكن التراجع عن عملية السحب والإفلات ،كما يمكن نقل
المحتوى من جهاز  My Cloud Homeإلى جهاز الكمبيوتر الشخصي.

-1
-2
-3
-4
-5

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeمن خلال تطبيق  My Cloud Homeلسطح المكتب
)أيقونة سطح المكتب .(My Cloud Home
ادخل إلى الموقع على نظام تشغيل  Windowsأو  macOS / OS Xالذي سيتضمن في عملية
النسخ هذه.
انقر على الملف أو المجلد للسحب والإفلات مع استمرار الضغط على زر الفارة.
اسحب الملف أو المجلد إلى الموقع الجديد ثم اترك زر الفارة.
ينبغي نسخ الملف أو المجلد أو نقله إلى الواجهة المحددة

My Cloud Home / My Cloud Home Duo
دليل المستخدم

13

المشاركة بخصوصية

5

المشاركة بخصوصية
بمجرد أن تنشئ ألبومًا ،فإنك تقرر من ستشاركه معه من خلال رابط خاص .يمكنك أيضًا دعوة
الأشخاص عبر البريد الإلكتروني إلى ألبوم مُشارك ليتمكنوا من المساهمة بصورهم ومقاطع الفيديو
الخاصة بهم.
ملاحظة :لإضافة عضو جديد إلى جهاز  ،My Cloud Homeاذهب إلى الإعدادات  -إضافة مستخدم ،بمجرد دعوة
شخص ليصبح عضوًا ،سيقوم بإعداد حساب الخاص في  My Cloud Homeللوصول إلى الجهاز .سيتلقى مالك الجهاز
رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بأن عضوًا جديدًا قد انضم للجهاز.

إنشاء ألبوم
نفّذ الخطوات التالية لإنشاء ألبوم لذكرياتك بسرعة وسهولة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

حدد الأيقونة الألبومات في شريط القائمة العلوي.
حدد الزر إنشاء ألبوم.
سيفتح ذلك كل ملفاتك على جهاز  .My Cloud Homeحدد الصور التي تود تضمينها في هذا
الألبوم.
بعد تحديد الصور التي تريد تضمينها في هذا الألبوم ،حدد الخيار إنشاء ألبوم على الشاشة.
أدخل اسمًا لهذا الألبوم في نافذة تسمية ألبومك ثم حدد متابعة.
سيفتح ذلك نافذة تحديد صورة غلاف ،حدد الزر افعل ذلك.
حدد الصورة التي تريد استخدامها كصورة غلاف لهذا الألبوم ثم حدد الزر تم.
تم إنشاء الألبوم الآن .يمكنك مشاركة هذا الألبوم من خلال دعوة الأصدقاء باستخدام زر مشاركة
الألبوم.
 - aتُتيح ميزة مشاركة الألبوم طريقتين لمشاركة المحتوى .يكون الخيار إرسال الرابط )العرض
فقط( خاصًا بالأعضاء الآخرين لعرض المحتوى المُشارك ،ولكن دون إمكانية تعديله .يتيح
الخيار دعوة للمشاركة للأعضاء الآخرين عرض المحتوى المُشارك وتعديله.

إزالة ألبوم
نفّذ الخطوات التالية لإزالة ألبوم:

-1
-2
-3
-4
-5

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق الجوال أو تطبيق الويب My Cloud
.Home
افتح أحد الألبومات الموجودة ،ثم حدد قائمة الثلاث نقاط أعلى الزاوية اليسرى لغلاف الألبوم.
حدّد الخيار إزالة الألبوم.
سيفتح ذلك نافذة إزالة الألبوم .حدّد الزر إزالة الألبوم.
تمت إزالة الألبوم من جهاز .My Cloud Home
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6

عرض الملف ،والبحث فيه ،وتحريره
عرض المخطّط الزمني
اتبع هذه الخطوات لعرض المحتوى الخاص بك مع تنظيمه حسب التاريخ.

-1
-2
-3
-4

ادخل إلى تطبيق الجوال .My Cloud Home
حدد الأيقونة الصور من القائمة العلوية.
حدد أيقونة التقويم في الجانب الأيمن من القائمة الفرعية.
سيعرض هذا مخططًا زمنيًا ،يعرض كل المحتوى الخاص بك مع تنظيمه حسب العام والشهر.
استخدم هذه الميزة للانتقال سريعًا إلى مجموعة الصور أو مقاطع الفيديو المطلوبة.

البحث عن الملفات
اتبع هذه الخطوات للبحث عن ملف.

 - 1الوصول إلى تطبيق الجوال .My Cloud Home
 - 2في أعلى الزاوبة اليمنى من الشاشة ،اضغط على أيقونة العدسة المكبّرة.
 - 3سيفتح هذا مربع البحث ويتيح لك البحث بالاسم أو الموقع أو العنصر.

تعديل الصور
عدّل صورك في تطبيق الجوال  My Cloud Homeلتضيف لمستك الخاصة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ادخل إلى تطبيق الجوال .My Cloud Home
حدد الأيقونة الصور من القائمة العلوية .سيعرض هذا كل صورك تلقائيًا.
حدد الصورة التي ستعدّلها.
في القائمة المعروضة أسفل الصورة المحددة ،اضغط على الأيقونة النقاط الثلاثة.
سيفتح هذا قائمة إضافية بخيارات للحفظ في ألبوم الكاميرا أو تعديل الصورة أو فتحها .حدد
الخيار تعديل الصورة.
سيفتح هذا قائمة المحرر بالأسفل .استخدم أدوات التعديل المختلفة لإضافة تغييرات إلى
صورتك.
لحفظ أحد التعديلات ،حدد أيقونة علامة التحديد أسفل الزاوية اليمنى أو حدد أيقونة  Xأسفل
الزاوية اليسرى للتخلّي عن التعديل.
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الإعدادات
يمكن تغيير الإعدادات المختلفة للجهاز والحساب والتطبيق من خلال تطبيق الجوال My Cloud
 Homeوتطبيق الويب .My Cloud Home

إعدادات حساب My Cloud Home
▪

اسم الحساب

▪

تغيير كلمة المرور

▪

تسجيل الخروج

اسم الحساب
لتغيير اسم حسابك في  ،My Cloud Homeيُرجى اتباع الخطوات التالية:

-1
-2
-3
-4

-5

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق الجوال أو تطبيق الويب My Cloud
.Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد اسم الحساب المُدرج في الجزء السفلي من القائمة .سيفتح ذلك إعدادات الحساب.
حدد إما الاسم الأول وإما الاسم الأخير.
 - aتطبيق الجوال :سيفتح تحديد الاسم الأول والاسم الأخير نافذة التحرير .أدخل الاسم أو
الاسم الأخير الجديد ،ثم حدد الزر تأكيد لحفظ التغيير.
 - aتطبيق الويب :سيميز تحديد الاسم الأول أو الاسم الأخير ما تم إدخاله حتى يُتاح تعديله .قم
بإجراء التغيير المطلوب.
تم تغيير اسم الحساب.

تغيير كلمة المرور
لتغيير كلملة المرور لحسابك الحالي في  ،My Cloud Homeيُرجى اتباع الخطوات التالية:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد اسم الحساب المُدرج في الجزء السفلي من القائمة .سيفتح ذلك إعدادات الحساب.
حدد خيار تغيير كلمة المرور .سيفتح هذا نافذة تغيير كلمة المرور.
أدخل كلمة المرور الحالية في حقل الحالية .أدخل كلمة المرور الجديدة في حقل الجديدة .أعد
إدخال كلمة المرور الجديدة في حقل تأكيد.
حدد الزر تغيير كلمة المرور .سيفتح هذا مربع حوار تغيير كلمة المرور لتأكيد التغيير.
حدد خيار تغيير كلمة المرور في مربع حوار تغيير كلمة المرور لإكمال العملية ،أو حدد إلغاء لإلغاء
العملية.

تسجيل الخروج
لتسجيل الخروج من حساب  My Cloud Homeالحالي ،يُرجى اتباع هذه الخطوات:

-1
-2
-3
-4
-5

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد اسم الحساب المُدرج في الجزء السفلي من القائمة .سيفتح ذلك إعدادات الحساب.
حدد خيار تسجيل الخروج .سيفتح ذلك مربع حوار تسجيل الخروج.
حدد الخيار تسجيل الخروج لإكمال العملية ،أو حدد إلغاء لإلغاء العملية.
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إعدادات  - My Cloud Homeإضافة عضو أو إزالته
▪

الإعدادات  -إضافة مستخدم

▪

الإعدادات  -إزالة مستخدم

الإعدادات  -إضافة مستخدم
لإضافة عضو ،يُرجى اتباع هذه الخطوات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد خيار الإعدادات.
ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
حدد الخيار إضافة مستخدم .سيفتح هذا نافذة الدعوة.
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعضو الذي تريد إضافته ثم حدد الزر إرسال الدعوات أو
الدعوة.
سيُرسل هذا الإجراء رسالة بريد إلكتروني إلى المدعو .بمجرد استلامه للبريد الإلكتروني واتباع
الإرشادات الواردة به لإعداد حساب بهدف الوصول إلى جهاز  ،My Cloud Homeسيُطلب من
مالك جهاز  My Cloud Homeعبر البريد الإلكتروني الموافقة على الطلب أو رفض الطلب .قم
بإجراء التحديد اللازم.

الإعدادات  -إزالة مستخدم
تنبيه! ستؤدي إزالة عضو إلى إزالة حسابه وكل المحتوى الموجود به.

 - 1ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
 - 2حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
 - 3حدد خيار الإعدادات.
 - 4ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
 - 5حدد اسم جهاز  My Cloud Homeالحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي .سيوسّع هذا قائمة
الجهاز.
 - 6حدد الخيار المستخدمون.
 - 7حدد العضو المطلوب إزالته من جهاز .My Cloud Home
 - 8حدد الخيار إزالة عضو.
 - 9عند الطلب ،حدد الخيار إلغاء أو نعم ،قم بالإزالة.
 - 10في حالة تحديد الخيار نعم ،قم بالإزالة ،ستُجرى إزالة العضو من جهاز My Cloud Home
 deviceهذا.

إعدادات جهاز My Cloud Home
▪

تعديل اسم الجهاز

▪

إعادة تشغيل الجهاز

▪

إصدار البرنامج الثابت

▪

محو جميع البيانات وجميع المستخدمين

▪

التحليلات

▪

إيقاف التشغيل عن بعد
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تعديل اسم الجهاز
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد خيار الإعدادات.
ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
حدد اسم جهاز  My Cloud Homeالحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي .سيوسّع هذا قائمة
الجهاز.
حدد الاسم ،سيفتح هذا قائمة تعديل اسم الجهاز.
قم بتعديل الاسم ثم حدد إما تأكيد لحفظ التغييرات وإما إلغاء لإلغاء التغييرات.

إصدار البرنامج الثابت
على جهاز  ،My Cloud Homeيُشار للبرامج الثابتة للجهاز باسم البرامج .لعرض إصدار البرنامج ،يُرجى اتباع
هذه الخطوات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد قائمة الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد خيار الإعدادات.
حدد اسم الجهاز الحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي.
سيعرض هذا قائمة الجهاز.
سيُعرض إصدار الجهاز على قائمة الجهاز وقد يبدو مشابهًا للإصدار .101-5.9.0

التحليلات
تكون التحليلات مُتاحة أو غير مُتاحة في أثناء عملية إعداد  .My Cloud Homeلتعديل إعداد التحليلات الحالي،
يُرجى اتباع هذه الخطوات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد قائمة الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد خيار الإعدادات.
ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
حدد اسم جهاز  My Cloud Homeالحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي .سيوسّع هذا قائمة
الجهاز.
حدد الخيار التحليلات.
قم بتغيير إعداد التحليلات الحالي من خلال الضغط على مفتاح التبديل.
بعد التعديل ،حدد سهم الرجوع بجوار التحليلات.

إعادة تشغيل الجهاز
لإعادة تشغيل جهاز  My Cloud Homeمن خلال تطبيق جوال أو تطبيق ويب  ،My Cloud Homeيُرجى
اتباع هذه الخطوات:

-1
-2
-3
-4
-5

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد خيار الإعدادات.
ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
حدد اسم جهاز  My Cloud Homeالحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي .سيوسّع هذا قائمة
الجهاز.
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 - 6نحو الجزء السفلي لقائمة "إعدادات الجهاز" يوجد خيار إعادة التشغيل .حدد هذا الخيار لإعادة
تشغيل جهاز  My Cloud Homeعن بعد.
 - 7سيسألك جهاز الجوال الخاص بك إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل جهاز .My Cloud Home
حدد الخيار إعادة التشغيل.
 - 8سيعيد تشغيل جهاز  My Cloud Homeالآن .قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

مسح كل البيانات
تحذير! سيحذف إجراء هذه الوظيفة جميع البيانات والمستخدمين ومالك جهاز  My Cloud Homeالخاص بي .وسيتم
إعادة ضبط الوحدة على الإعدادات الافتراضية للمصنع وستحتاج إلى إعدادها باستخدام حساب  My Cloud Homeعبر
الإنترنت.

لإجراء هذه الوظيفة على جهاز  My Cloud Homeالخاص بك من تطبيق جوال أو تطبيق ويب My Cloud
 ،Homeيُرجى اتباع هذه الخطوات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد خيار الإعدادات.
ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
حدد اسم جهاز  My Cloud Homeالحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي .سيوسّع هذا قائمة
الجهاز.
حدد الخيار مسح كل البيانات  .سيفتح ذلك مربع حوار تأكيد .النقر على نعم ،مواصلة إذا أخترت
الاستمرار بهذه العملية .وإلا انقر على إلغاء لإنهاء هذه العملية.
سيفتح ذلك صفحة تحدي تحتوي على رمز تأكيد موحد .متابعة الأوامر الظاهرة على الشاشة
وأدخل الرمز المقدم في هذه الصفحة.
سيفتح ذلك صفحة تؤكد أن هذه العملية ستحذف جميع البيانات والمستخدم ومحتوى المالك.
حدد الزر مسح كل البيانات للمتابعة.
سيستغرق جهاز  My Cloud Homeحتى  30دقيقة لإتمام عملية المسح .في أثناء هذه
العملية ،يُعيد تطبيق الجوال توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول لإعداد جهاز My Cloud
 Homeوسيومض الضوء الموجود على الجهاز بضع مرّات.

إيقاف التشغيل
ملاحظة :بمجرد أن يتم غلق جهاز  ،My Cloud Homeلم يعد يمكن الوصول إليه وسيصبح المحتوى الموجود
عليه غير متاح إلا إذا تم إعادة تشغيله .لا يمكن إعادة تشغيل جهاز  My Cloud Homeعن بُعد.
لإيقاف تشغيل جهاز  My Cloud Homeمن خلال تطبيق الجوال  ،MyCloud.comيُرجى اتباع هذه
الخطوات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ادخل إلى جهاز  My Cloud Homeباستخدام تطبيق جوال أو تطبيق ويب .My Cloud Home
حدد رمز الخطوط الثلاثة أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة .سيوسّع هذا منظومة القائمة.
حدد الخيار الإعدادات.
ستفتح نافذة الإعدادات وتعرض المعلومات والإعدادات الخاصة بجهاز  My Cloud Homeهذا
تحديدًا.
حدد اسم جهاز  My Cloud Homeالحالي المُدرج ضمن التخزين الحالي .سيوسّع هذا قائمة
الجهاز.
في أسفل قائمة إعدادات الجهاز ،حدد الخيار إيقاف تشغيل  My Cloud Homeلإيقاف تشغيل
جهاز  My Cloud Homeعن بُعد.
سيقف تشغيل جهاز  My Cloud Homeولن يمكن الوصول إلى محتوياته إلا إذا تم تشغيله مرة
أخرى .لتشغيل جهاز  ،My Cloud Homeيُرجى اتباع هذه الخطوات:
 :My Cloud Home - aافصل وانتظر  5ثوان ثم وصل موصل الطاقة في الجزء الخلفي
للوحدة.
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 :My Cloud Home Duo - bاضغط على زر التشغيل ،وانتظر لمدة  5ثوانٍ ،ثم اضغط على زر
التشغيل مجددًا.

My Cloud Home / My Cloud Home Duo
دليل المستخدم

20

الوظائف والميزات الإضافية

8

الوظائف والميزات الإضافية
▪

إزالة مالك الجهاز

▪

إدارة التخزين

▪

أذونات التطبيق

▪

ترخيص إعادة المواد ) - (RMAاستبدال محرك
الأقراص

إزالة مالك الجهاز
لا يمكن إزالة مالك الجهاز إلا من خلال زر إعادة التعيين في الجهاز – يمكن إجراء ذلك من خلال
البرنامج .لا تحذف هذه العملية البيانات ويظل بإمكان كل مستخدم الوصول إلى المحتوى الخاص به.
 - 1اضغط على زر "إعادة التعيين" مع الاستمرار لمدة من  30إلى  50ثانية.
تحذير! سيؤدي الضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لمدة  60ثانية أو أكثر إلى حذف كل البيانات وجميع
مستخدمي الجهاز ومالك الجهاز.

 - 2ستحط هذه الوظيفة من مرتبة مالك الجهاز إلى مستخدم الجهاز.
 - 3يصبح المستخدم الجديد التالي الذي يجري عملية إعداد البرنامج مالكًا للجهاز.

أذونات التطبيق
يتيح تطبيق الجوال  My Cloud Homeبشكل افتراضي الميزات التالية لجهازك الجوال:
▪  :iOSالصور والإشعارات وتحديث التطبيقات في الخلفية والبيانات الخلوية.
▪  :Androidالكاميرا وجهات الاتصال والموقع والهاتف والتخزين والإشعارات.
ملاحظة مهمة :البيانات الخلوية لا تستخدم بشكل افتراضي لنقل المحتوى .يستخدم تطبيق الجوال My
 Cloud Homeاتصال ® Wi-Fiلهذا الغرض.
للوصول إلى هذه الإعدادات ،اتبع هذه الخطوات:
-1
-2
-3
-4

الوصول إلى تطبيق الجوال .My Cloud Home
النقر على أيقونة المزيد على الجانب الأيسر من شريط القائمة الأسفل .ثم انقر على أيقونة
الإعدادات.
ضمن قسم إعدادات التطبيق ،انقر على خيار إدارة الإعدادات.
سيفتح ذلك قسم أذونات لتطبيق الجوال  My Cloud Homeلنظام تشغيل محدد لجهازك
الجوال .اتبع التعليمات من نظام التشغيل لتغييرهذه الإعدادات.

إدارة التخزين
يسمح جهاز  My Cloud Home Duoبإجراء تغييرات على تهيئة القرص من خلال تطبيق الويب
 - MyCloud.comلا تتوفر هذه الوظيفة من خلال تطبيق الجوال أو تطبيق سطح المكتب.
تنبيه! سيمحو أي تغيير لتهيئة القرص جميع البيانات الموجودة في الجهاز.

▪ جهاز  My Cloud Homeلا يدعم أي عمليات تهيئة للقرص خاصة.
▪ جهاز  My Cloud Home Duoيدعم عمليات تهيئة القرص التالية لتخزين البيانات:
الجدول 7.1
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وضع التخزين المدعم

قرص واحد

قرصين

الحد الأقصى للسعة )(JBOD

نعم

نعم

المرايا )(RAID 1

لا

نعم )الإعداد الافتراضي(

 – My Cloud Homeأخطاء القرص :إذا استلمت بريدًا إلكترونيًا من فريق  My Cloud Teamأو
عرض جهازك الجوال رسالة تفيد أنه "تم اكتشاف أخطاء بالقرص على القرص الخاص بك" ،فذلك
يعني أن جهازك بحاجة إلى استبداله .استخدم أوامر من الإجابة رقم  8الواردة في الأسئلة الشائعة
للحصول على وحدة الاستبدال.
 – My Cloud Home Duoأخطاء القرص :إذا استلمت بريدًا إلكترونيًا من فريق  My Cloud Teamأو
عرض جهازك الجوال رسالة تفيد أنه "تم اكتشاف أخطاء بالقرص على القرص الخاص بك" ،فذلك
يعني أن أحد محركات الأقراص في جهاز  My Cloud Home Duoبحاجة إلى استبداله .استخدم
الخطوات التالية لعملية الاستبدال.
▪
▪
▪
▪

ستشير رسالة الخطأ إلى أي محرك أقراص به المشكلة سواء القرص  1أو القرص .2
استخدم القسم التالي "ترخيص استرجاع السلع ) - (RMAاستبدال محرك الأقراص" لإزالة محرك
الأقراص المعني.
يتم ترقيم محركات الأقراص .بعد إزالة الغطاء العلوي ،فللغلاف رقم منقوش في الحافة .عند
النظر إلى الوحدة من الجزء الأمامي للجهاز ،يكون القرص  1في اليسار والقرص  2في اليمين.
استخدم أوامر من الإجابة رقم  8الواردة في الأسئلة الشائعة للحصول على ترخيص استرجاع
السلع ) (RMAأو عملية الاستبدال.

ترخيص استرجاع المواد ) - (RMAاستبدال محرك أقراص
جهاز  My Cloud Homeلا يعد جهازًا صالحًا للصيانة من جانب المستخدم .لا يمكن إضافة أي محركات
للأقراص أو إزالتها من الجهاز .إذا كان معيبًا ،يجب إعادته إلى  WDكوحدة كاملة.
جهاز  My Cloud Home Duoجهاز صالح لخدمة المستخدم لإغراض ترخيص استرجاع المواد
)  (RMAفقط – لديك خيار استبدال محركات الأقراص في الجهاز مع بديل من  .WDإذا كان الجهاز
معيبًا بالكامل ،يمكن إعادته إلى  WDكوحدة كاملة .يجب أن يتم إيقاف تشغيل الوحدة عند إزالة محرك
الأقراص للحصول على ترخيص استرجاع المواد ) .(RMAلا يدعم جهاز  My Cloud Home Duoإمكانية
التبديل الفوري.

الإزالة
إذا كان جهازك  My Cloud Home Duoما زال يحتوي على محرك الأقراص الذي ترغب باستبداله،
يجب عليك أولا ً إزالته قبل أن تتمكن من إدخال واحد جديد.
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 - 1كما هو موضح اعلاه ،قم بإزالة محركات الأقراص الثابتة من خلال فتح الغطاء العلوي من
الخلفية.
 - 2يتم تركيب كل محرك أقراص ثابتة في مكان عن طريق الدرج المرفق ويحتوي الدرج على مزلاق
بلاستيكي على أحد طرفيه.
▪ اضغط المزلاق البلاستيكي لأسفل برفق باصبع السبابة حتى تفكه من الإطار المعدني
للجهاز.
▪ عند الضغط بلطف على المزلاق البلاستيكي لأسفل ،قم بجذب الدرج البلاستيكي بأصابعك
واسحبه بلطف .يجب أن يرفع الدرج أو محرك الأقراص الثابتة لأعلى أو ينزلق للخارج بسهولة.
 - 3بعد إزالة محرك الأقراص الثابتة ومجموعة الدرج بالكامل من الوحدة ،قم بإزالة الدرج
البلاستيكي من محرك الأقراص الثابتة.
▪ يتم إرفاق الدرج إلى محرك الأقراص الثابتة بأربع مسامير.
▪ كما هو موضح أعلاه ،قم بثني الدرج بلطف حتى تخرج المسامير من جوانب محرك الأقراص
الثابت .قم بإزالة الدرج واحفظ .لا ترجع محرك الأقراص الثابتة إلى  WDبالدرج .لن يتم
إرجاع الدرج لك.

الإضافة
قبل إضافة محرك أقراص ثابت إلى جهاز  ،My Cloud Home Duoتأكد من عدم وجود محرك
أقراص ثابت في الفتحة التي سيتم تثبيته بها .إذا كنت بحاجة إلى إزالة محرك الأقراص الثابت أولا ً،
يُرجى اتباع الأوامر أعلاه.
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 - 1أرفق إلى محرك الأقراص الثابت ،الدرج البلاستيكي المتضمن والمصمم لجهاز My Cloud
.Home Duo
▪ يتناسب درج محرك الأقراص الثابت البلاستيكي مع جانب الدائرة الكهربائة لمحرك الأقراص
الثابت أو جانبه الأسفل.
▪ يجب أن يكون طرف الدرج مغلق وله مزلاق على جانب محرك الأقراص الثابت مع ملصق
الرمز الشريطي للرقم التسلسلي المحدود.
▪ كما هو موضح أعلاه ،أثنِ بلطف الدرج البلاستيكي حتى تدخل المسامير الصغيرة الموجودة
في الأجزاء الداخلية للدرج في الأربع فتحات الموجودة في جوانب محرك الأقراص الثابت.
تأكد من أن المسامير ما زالت متصلة بإحكام مع الدرج.
 - 2بعد إرفاق الدرج ،فم بزلق محرك الأقراص داخل جهاز .My Cloud Home Duo
▪ ملاحظة التوجيه :ينبغي أن ينزلق الدرج بسهولة .لا تزلقه بالقوة .يجب أن يوجه جانب محرك
الأقراص الثابت مع موصل  SATAوموصل الطاقة لأسفل داخل الوحدة .يجب أن يوجه جانب
محرك الأقراص الثابت لأعلى مع ملصق الرمز الشريطي للرقم التسلسلي الصغير .يجب أن
يكون المزلاق على جانب الدرج الأقرب للوحة الخلفية للوحدة.
▪ يتم إدخال محرك الأقراص بالكامل بعد اتصال المزلاق البلاستيكي او انزلاقه داخل الهيكل
المعدني للوحدة.
 - 3أعد إرفاق الغطاء العلوي لجهاز .My Cloud Home Duo
▪ لاحظ أن أحد الطرفين له مفاصل منحنية التي تدخل به أولا – ثم أضغط لأسفل على الجانب
الآخر من الغطاء إلا أن يتحازى مع أعلى وحدة .My Cloud Home Duo
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الأسئلة الشائعة
يمكن الاطلاع على مراجع قاعدة المعرفة لـ  WDالمدرجة أدناه على الموقع الإلكتروني:
 .support.wdc.com/knowledgebaseأدخل معرف الإجابة المدرج أدناه في حقل البحث .كما
يمكنك النقر على معرف الإجابة المدرج أدناه للحصول على رابط مباشر.

توافق محول الطاقة
استخدم المخططات أدناه )الجدول  8.1و (8.2لتحديد متطلبات الطاقة ومحول الطاقة المتوافق مع
جهاز  My Cloud Homeالخاص بك أو  .My Cloud Home Duoيمكن استخدام الرقم التنظيمي
) (R/Nالموجود على ملصق الرمز الشريطي للمنتج كمرجع.
الجدول 8.1
My Cloud Home

R/N

مواصفات محول الطاقة

يصل إلى  6تيرابايت

G1C

تيار مستمر قدرته  12فولت  1.5أمبير  18 -واط

يصل إلى  8تيرابايت وأعلى

G7C

تيار مستمر قدرته  12فولت  3أمبير  36 -واط

الجدول 8.2
My Cloud Home Duo

R/N

مواصفات محول الطاقة

يصل إلى  12تيرابايت

G2C

تيار مستمر قدرته  12فولت  3أمبير  36 -واط

يصل إلى  16تيرابايت وأعلى

G6C

تيار مستمر قدرته  12فولت  4أمبير  48 -واط

ملاحظة :من المهم أن تستخدم هذه الأجهزة محول طاقة لتيار مستمر قدرته  12فولت )سيؤدي استخدام فولت أعلى أو
أقل ) (VDCإلى تلف الجهاز( ،ويتم تزويدها بالحد الأدنى من الأمبير ) (Aالوارد أعلاه .إذا تمت ترقية سعة محركات
الأقراص الثابتة ،يجب أن يستوفى محول الطاقة الشرط الجديد كما هو مبين في المخططات أعلاه.

كيفية الحصول على ترخيص إعادة السلع ) (RMAلاستبدال منتج
معيب أو الحصول على إمداد بالطاقة أو كابل  USBلمنتج WD
الإجابة رقم  | 8تشرح هذه الإجابة كيفية إنشاء ) RMAترخيص إعادة السلع( لاستبدال منتج معيب مع
شركة  Western Digitalأو الحصول على إمداد الطاقة أو كابل واجهة لمنتج .WD
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معلومات التوافق والضمان
التوافق التنظيمي
معلومات الفئة ب للجنة الاتصالات الفيدرالية )(FCC
يخضع تشغيل الجهاز للشروط التالية:
▪ لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
▪ يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله ،بما في ذلك التداخل الذي قد ينتج عن تشغيل غير
مرغوب فيه.
تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب طبقًا للجزء  15من قواعد
لجنة الاتصالات الفيدرالية ) .(FCCهذه الحدود مخصصة لتوفير الحماية الملائمة ضد التداخل الضار
عند التركيب في أماكن سكنية .يصدر هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها وبمكن تنبعث منه،
والتي قد تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو والتلفزيون إذا لم يتم تركيب الجهاز واستخدامه
وفقًا لدليل إرشادات الجهة المصنعة .ومع ذلك ،لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل عند التركيب
بطريقة معينة .إذا تسبب هذا الجهاز بالفعل في حدوث تداخل ضار باستقبال الراديو أو التلفزيون،
وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله ،فنحن نحثك على محاولة
معالجة مشكلة التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
▪
▪
▪
▪

قم بتغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو انقله من مكانه.
زد المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
قم بتوصيل الجهاز في منفذ موجود على دائرة كهربية مختلفة عن تلك المتصل بها المستقبل.
استشر البائع أو فني راديو/تلفزيون ذا الخبرة للحصول على المساعدة.

أي تغييرات أو تعديلات لم تصرح  WDبالموافقة عليها بشكل صريح يمكن أن تؤدي إلى إبطال
سلطتك فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز.

بيان ICES-003/NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du
.Canada
يتوافق هذا الجهاز مع المعايير الكندية  ICES-003الفئة ب.

توافق السلامة
معتمد للولايات المتحدة وكندا :CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 .سلامة معدات
تكنولوجيا المعلومات.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL
.60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information

توافق  CEلأوروبا
يشير التمييز بوضع الرمز  CEإلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة
بالاتحاد الأوروبي ،بما في ذلك توجيه التوافق الكهرومغناطيسي  (EU/2014/30) EMCوتوجيه
الجهد الكهربي المنخفض ) (EU/2014/35وتوجيه المنتجات المستهلكة للطاقة )(EC/2009/125
وتوجيه قانون حظر المواد الخطرة ) .(Eu/2011/65وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقًا للتوجيهات
سارية المفعول وهو موجود في ملف على .Western Digital Europe
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وضع الطاقة
تعمل أجهزة  My Cloud Homeكخادم صغير .وبالتالي ،لا تدعم وضع الاستعداد .إن استهلاك
الطاقة في وضع إيقاف أقل من > 0.5واط عند إيقاف تشغيل الوحدة.

التوافق البيئي )الصين(

معلومات الضمان
الحصول على الخدمة
تقدر  WDأهمية عملك وتسعى دائمًا لتوفير أفضل الخدمات لك .إذا صادفت أيّ مشكلة ،يُرجى منحنا
الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج .من الممكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال
قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على
 .http://support.wdc.comإذا لم تتوفر الإجابة أو ،إذا كنت تفضل ،فالرجاء الاتصال بشركة WD
على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أعلاه .إذا كنت ترغب في رفع شكوى ،يجب أن تتصل أولا ً
بالتاجر الذي اشتريت منه الجهاز في البداية .وعند عدم القدرة على الاتصال بالبائع الذي اشتريت منه
المنتج في الأصل ،قم بزيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج  http://support.wdc.comللحصول
على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد ) .(RMAإذا تحدد أن المنتج قد
يكون تالفًا ،فسيتم تزويدك برقم ) RMAإقرار إعادة المواد( وإرشادات لإعادة المنتج .أيّ عملية إعادة
غير مصرح بها )مثل ،عملية إعادة لم يتم إصدار رقم المتاحة  RMAبشأنها( ستتم إعادتها إليك على
نفقتك الخاصة .يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة ،والدفع مقدماً والتأمين
عليها وتوجيهها إلى العنوان الوارد مع رقم إقرار إعادة المواد الخاص بك .في أعقاب استلام شكوى
تأهيلية ،إذا قررت شركة  WDأو قرر البائع الذي اشتريت منه المنتج أولا ً بأن شكواك منطقية ،فإن
على شركة  WDأو البائع ،حسب تقديره إصلاح أو استبدال المنتج بمنتج مكافئ أو أفضل أو إعادة
قيمة المنتج لك .أنت مسؤول عن أي نفقات خاصة بشكوى في نطاق هذا الضمان .المنافع المتوفرة
لك بموجب هذا الضمان تضاف إلى الحقوق والإبراءات الأخرى ال لك بموجب قانون المنافسة
والمستهلك الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي .يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية
ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج  WDالخاص بك .لتحديد فترة الضمان النهائية،
تحقق من انتهاء صلاحية الضمان )الرقم التسلسلي مطلوب( عبر الموقع
.http://support.wdc.com
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ضمان محدود
تضمن  WDأن يكون المنتج ،أثناء استعماله العادي ،ووفقًا للمدة المبينة أدناه ،خاليًا من العيوب في
مواد التصنيع والصناعة ولذا فهو يتوافق مع مواصفات  .WDوتتوقف مدة ضمانك المحدود على البلد
الذي اشتريت فيه المنتج .مدة الضمان المحدود هي عامان في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية
والوسطى ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة دول آسيا والمحيط الهادي ،ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك .ستبدأ فترة ضمانك المحدود من تاريخ الشراء المدون في إيصال الشراء
الخاص بك .قد تتيح  WDوفقًا لما تراه ضمانات ممتدة للشراء .لا تتحمل  WDأية مسؤولية عن أي
منتج مرتجع إذا قررت  WDأن المنتج كان مسروقًا من شركة  WDأو أن العيب المزعوم )أ( غير
موجود أو )ب( يتعذر إصلاحه على نحو معقول بسبب وقوع التلف قبل استلام  WDللمنتج أو )ج(
بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير السليم أو التعديل )بما في ذلك إزالة أو طمس الملصقات وفتح
أو إخراج الأغلفة الخارجية ،ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات القابلة للخدمة المحدودة من
قبل المستخدم وأن يكون التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات السارية ،كما هو موضح في
 ،(support.wdc.comأو نتيجة وقوع حادث أو سوء الاستعمال أثناء وجود المنتج في حيازة
شخص آخر غير  .WDووفقاً للقيود المبينة أعلاه ،فإن ضمانك الوحيد والحصري خلال فترة الضمان
المحددة أعلاه وحسب حرية  WDفي الاختيار ،هو إصلاح المنتج أو استبداله بمنتج مساوٍ له أو أفضل
منه .يمتد الضمان السابق من  WDليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبقية المدة السارية
للضمان الأصلي أو لمدة تسعين ) (90يوماً من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله،
أيهما كان أطول.
الضمان المحدود السابق هو ضمان  WDالوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها
جديدة .الحلول المقدمة هنا هي عوض عن أ( أي وكل حلول وضمانات أخرى ،سواء صريحة أو
ضمنية أو قانونية ،بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ،أي ضمان ضمني بقابلية التسويق أو
الملاءمة لغرض معين ،ب( أي وكل التزامات ومسؤوليات  WDفيما يتعلق بالأضرار والتي تتضمن
على سبيل المثال لا الحصر الأضرار العرضية أو التبعية أو الخاصة أو أية خسارة مالية أو فقدان فوائد
أو نفقات أو فقدان بيانات ناجم عن أو يرتبط بشراء أو استخدام أو أداء المنتج ،حتى إذا قامت WD
بتوفير النصح بشأن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار .لا تسمح بعض الولايات في الولايات المتحدة،
باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية ،ولذلك قد لا تسري القيود أعلاه عليك .يمنحك هذا
الضمان حقوقًا قانونية معينة وقد تتمتع بحقوق أخرى تختلف من ولاية إلى أخرى.

معلومات الضمان )أستراليا/نيوزيلندا(
لا شيء في هذا الضمان يغير أو يستثني حقوقك القانونية وفق قانون المنافسة والمستهلك
الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي .يحدد هذا الضمان المنهج المفضل لدى شركة
 WDفي حل شكاوى الضمان والذي من المرجح أن يكون سريعًا وبسيطًا لكل الأطراف.
لا توجد ضمانات أخرى سواء كانت صريحة أو يشملها القانون ،وهذا يشمل على سبيل المثال لا
الحصر الضمانات المشمولة في قانون البيع والبضائع ،فيما يتعلق بالمنتج .إذا اشتريت المنتج في
نيوزيلاندا لأغراض التجارة ،فأنت تقبل وتوافق على أن قانون ضمانات المستهلك النيوزيلاندي لا
ينطبق .وفي أستراليا يكون المنتج مصحوبًأ بضمانات لا يمكن استثناؤها وفق قانون المستهلك
الأسترالي .ولديك الحق في استبدال أو استعادة الثمن المدفوع نظرًا لوجود خلل كبير ،ويحق لك
صرف تعويض عن أي خسارة أو تلف آخر معقول يمكن أخذه في الحسبان .كما يحق لك أيضًا أن
يتم إصلاح البضائع لك أو استبدالها إذا لم تكن ذات جودة مقبولة ولا يصل الخلل إلى مستوى الخلل
الكبير .يحدد قانون المستهلك الأسترالي ما يمثل خللا ً كبيرًا.

الحصول على الخدمة
تقدر  WDأهمية عملك وتسعى دائمًا لتوفير أفضل الخدمات لك .إذا صادفت أيّ مشكلة ،يُرجى منحنا
الفرصة لحلها قبل إعادة هذا المنتج .من الممكن الإجابة عن أغلب أسئلة الدعم الفني من خلال
قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد الإلكتروني على
 .http://support.wdc.comإذا لم تتوفر الإجابة أو ،إذا كنت تفضل ،فالرجاء الاتصال بشركة WD
على رقم الهاتف المناسب لك والمبين أعلاه .إذا كنت ترغب في رفع شكوى ،يجب أن تتصل أولا ً
بالتاجر الذي اشتريت منه الجهاز في البداية .وعند عدم القدرة على الاتصال بالبائع الذي اشتريت منه
المنتج في الأصل ،قم بزيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج  http://support.wdc.comللحصول
على معلومات حول كيفية الحصول على الخدمة أو إقرار إعادة المواد ) .(RMAإذا تحدد أن المنتج قد
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يكون تالفًا ،فسيتم تزويدك برقم ) RMAإقرار إعادة المواد( وإرشادات لإعادة المنتج .أيّ عملية إعادة
غير مصرح بها )مثل ،عملية إعادة لم يتم إصدار رقم  RMAبشأنها( ستتم إعادتها إليك على نفقتك
الخاصة .يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حاوية شحن معتمدة ،والدفع مقدماً والتأمين عليها
وتوجيهها إلى العنوان الوارد مع رقم إقرار إعادة المواد الخاص بك .في أعقاب استلام شكوى
تأهيلية ،إذا قررت شركة  WDأو قرر البائع الذي اشتريت منه المنتج أولا ً بأن شكواك منطقية ،فإن
على شركة  WDأو البائع ،حسب تقديره إصلاح أو استبدال المنتج بمنتج مكافئ أو أفضل أو إعادة
قيمة المنتج لك .أنت مسؤول عن أي نفقات خاصة بشكوى في نطاق هذا الضمان .المنافع المتوفرة
لك بموجب هذا الضمان تضاف إلى الحقوق والإبراءات الأخرى النتاحة لك بموجب قانون المنافسة
والمستهلك الأسترالي أو قانون ضمانات المستهلك النيوزيلندي .يجب عليك الاحتفاظ بالعبوة الأصلية
ومواد التعبئة لاستخدامها في تخزين أو شحن منتج  WDالخاص بك .لتحديد فترة الضمان النهائية،
تحقق من انتهاء صلاحية الضمان )الرقم التسلسلي مطلوب( عبر الموقع
.http://support.wdc.com

الضمان
تضمن  WDأن يكون المنتج ،أثناء استعماله العادي ،ووفقًا للمدة المبينة أدناه ،خاليًا من العيوب في
مواد التصنيع والصناعة ويتوافق مع مواصفات  .WDمدة الضمان  2سنوات في أستراليا ونيوزيلندا ،ما
لم يستلزم القانون خلاف ذلك .تبدأ مدة الضمان من تاريخ الشراء المبين في فاتورة الشراء من
الموزع أو المورد المعتمد .ولا بد من الحفاظ على إثبات الشراء حتى يصبح مستحقًا لهذا الضمان
ولكي يثبت تاريخ بدء هذا الضمان .لن يتم توفير خدمة الضمان ما لم يتم إعادة المنتج إلى موزع
معتمد أو مورد معتمد أو مركز إعادة إقليمي تابع لشركة  WDحيث تم شحن المنتج لأول مرة من
قِبل شركة  .WDقد تتيح  WDوفقًا لما تراه ضمانات ممتدة للشراء .لا تتحمل  WDأية مسؤولية عن
أي منتج مرتجع إذا قررت  WDأن المنتج ) (1لم يتم شراؤه من موزع أو مورد معتمد أو ) (2لم يتم
استخدامه وفقًا لمواصفات وإرشادات  WDأو ) (3لم يتم استخدامه لوظيفته المصمم من أجلها أو )(4
كان مسروقًا من شركة  WDأو أن العيب المزعوم )أ( غير موجود أو )ب( يتعذر إصلاحه على نحو
معقول بسبب وقوع التلف قبل استلام  WDللمنتج أو )ج( بسبب سوء الاستعمال أو التركيب غير
السليم أو التعديل )بما في ذلك إزالة أو طمس الملصقات وفتح أو إخراج الأغلفة الخارجية ،بما في
ذلك إطار التثبيت ،ما لم يكن المنتج مدرجاً في قائمة المنتجات القابلة للخدمة المحدودة من قِبل
المستخدم وأن يكون التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات السارية ،كما هو موضح في
 ،(http://support.wdc.comأو نتيجة وقوع حادث أو سوء الاستعمال أثناء وجود المنتج في
حيازة شخص آخر غير .WD
تُعد المنتجات عناصر معقدة وهشة قد تتعطل أحيانًا بسبب )أ( أسباب خارجية ،بما في ذلك على سبيل
المثال دون الحصر ،سوء المناولة والتعرض للحرارة والبرودة والرطوبة وانقطاع التيار الكهربائي أو
)ب( العيوب الداخلية .وقد تؤدي حالات الفشل هذه إلى فقد البيانات أو تلفها أو حذفها أو تبدلها .انتبه
إلى أنك مسؤول عن فقدان البيانات أو تلفها أو حذفها أو تبدلها مهما كان السبب ،وكذلك أنت مسؤول
عن النسخ الاحتياطي لهذه البيانات وحمايتها ضد الفقد أو التلف أو الحذف أو التبديل .أنت توافق على
النسخ الاحتياطي والمستمر لكل البيانات المخزنة على المنتج ،وعلى إتمام النسخ الاحتياطي قبل بدء
طلب أي خدمة عامة ودعم فني من شركة .WD
وفي أستراليا ،إذا لم يكن الجهاز من النوع الذي يتم الحصول عليه عادةً للاستخدام الشخصي أو
المنزلي أو العائلي أو الاستهلاكي ،بشرط أن يكون من المنصف والمعقول القيام بذلك ،فإن شركة
 WDتقصر مسؤوليتها القانونية على استبدال المنتج أو توريد منتج مساوٍ أو أفضل.
يمتد هذا الضمان ليشمل المنتجات التي تم إصلاحها أو استبدالها لبقية المدة السارية للضمان الأصلي
أو لمدة تسعين ) (90يوماً من تاريخ الشحن للمنتج الذي تم إصلاحه أو استبداله ،أيهما كان أطول.
الضمان السابق هو ضمان  WDالوحيد ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدة.

ترخيص عمومي عام (”GPL") GNU
البرامج الثابتة المتضمنة في هذا المنتج تتضمن برامج مملوكة لأطراف أخرى ومحمية بحقوق النشر
ومرخصة بموجب  GPLأو ترخيص عمومي عام مخفف )") ("LGPLالمشار إليه إجمالا ً بـ "GPL
 ("Softwareوليس اتفاقية الترخيص لمستهلك  .Western Digitalوفقًا لـ  ،GPLإن أمكن(1 :
يمكن تنزيل رمز المصدر لبرنامج  GPLبدون أي مصروفات من  http://support.wdc.comأو
الحصول عليه على قرص صلب مضغوط مقابل مصروفات رمزية من http://support.wdc.com
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أو بالاتصال بدعم العملاء ) (Customer Supportخلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء  (2يمكن
إعادة استخدام برنامج  GPLوإعادة توزيعه وتعديله  (3فيما يتعلق بالبرنامج ،لا يتوفر أي ضمان للحد
الذي يسمح به القانون المعمول به  (4مرفق هنا نسخة من  GPLويمكن الحصول عليها من
 ،http://www.gnu.orgكما يمكن العثور عليها على .http://support.wdc.com
إنّ تعديل البرامج أو التلاعب فيها ،على سبيل المثال لا الحصر أي من البرامج مفتوحة المصدر ،يقع
على مسؤوليتك الخاصة .لا تتحمل شركة  Western Digitalمسؤولية مثل هذا التعديل أو التلاعب.
لن توفر شركة  Western Digitalخدمة دعم أي منتج قمت بتعديل أو محاولة تعديل البرامج
المزودة من قبل شركة .Western Digital

إشعارات الجهات الخارجية – My Cloud Home
MPEG-4 Visual – MPEG-LA
يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع  MPEG-4 VISUALللاستخدام
الشخصي وغير التجاري لكي يقوم المستهلك بـ ) (1ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار MPEG-4
 ("VISUAL ("MPEG-4 VIDEOو/أو ) (2فك ترميز  MPEG-4 VIDEOالذي تم ترميزه بواسطة
مستهلك مشارك في نشاط شخصي وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من مزود خدمة فيديو
مرخص من  MPEG LAللتزويد بفيديو بمعيار  .MPEG-4 VIDEOلا يتم منح أو تضمين أي ترخيص
لأي استخدام آخر .يجوز الحصول على معلومات إضافية تتضمن تلك المتعلقة بالاستعمالات الترويجية
والداخلية والتجارية والترخيص من  .MPEG LA، LLCيُرجى الرجوع إلى
.HTTP://WWW.MPEGLA.COM

H.264 AVC – MPEG-LA
يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع  AVCللاستخدام الشخصي لعميل
أو مستخدمين آخرين والتي فيها لا يتلقى تعويض لـ ) (1تشفير فيديو بما يتفق مع معيار AVC (“AVC
 (”VIDEOو/أو ) (2فك تشفير معيار  AVC VIDEOالذي تم تشفيره من عميل مشارك في نشاط
شخصي و/أو تم الحصول عليه من مزود فيديو مرخص للتزويد بفيديو بمعيار  .AVC VIDEOلا يتم
منح أو تضمين أي ترخيص لأي استخدام آخر .يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA,
 .L.L.Cيُرجى الرجوع إلى HTTP://WWW.MPEGLA.COM

إشعارات الجهات الخارجية – My Cloud Home Duo
MPEG-2 - MPEG-LA
يُحظَر صراحة أي استخدام لهذا المنتج بأي طريقة أخرى غير الاستخدام الشخصي الذي يتوافق مع
معيار  MPEG-2لترميز معلومات الفيديو للوسائط المدرجة في مجموعة دون ترخيص بموجب براءات
الاختراع المعمول بها في مجموعة براءات الاختراع  MPEG-2والتي يتوفر ترخيصها من MPEG LA,
LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado
.80111 U.S.A

MPEG-4 Visual – MPEG-LA
يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع  MPEG-4 VISUALللاستخدام
الشخصي وغير التجاري لكي يقوم المستهلك بـ ) (1ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار MPEG-4
 ("VISUAL ("MPEG-4 VIDEOو/أو ) (2فك ترميز  MPEG-4 VIDEOالذي تم ترميزه بواسطة
مستهلك مشارك في نشاط شخصي وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من مزود خدمة فيديو
مرخص من  MPEG LAللتزويد بفيديو بمعيار  .MPEG-4 VIDEOلا يتم منح أو تضمين أي ترخيص
لأي استخدام آخر .يجوز الحصول على معلومات إضافية تتضمن تلك المتعلقة بالاستعمالات الترويجية
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معلومات التوافق والضمان

والداخلية والتجارية والترخيص من  .MPEG LA، LLCيُرجى الرجوع إلى
.HTTP://WWW.MPEGLA.COM

H.264 AVC – MPEG-LA
يتم ترخيص هذا المنتج بموجب ترخيص مجموعة براءات الاختراع  AVCللاستخدام الشخصي لعميل
أو مستخدمين آخرين والتي فيها لا يتلقى تعويض لـ ) (1تشفير فيديو بما يتفق مع معيار AVC (“AVC
 (”VIDEOو/أو ) (2فك تشفير معيار  AVC VIDEOالذي تم تشفيره من عميل مشارك في نشاط
شخصي و/أو تم الحصول عليه من مزود فيديو مرخص للتزويد بفيديو بمعيار  .AVC VIDEOلا يتم
منح أو تضمين أي ترخيص لأي استخدام آخر .يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA,
 .L.L.Cيُرجى الرجوع إلى HTTP://WWW.MPEGLA.COM

HEVC Advance
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تعد كل من  WDوشعار WDو My Cloudعلامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Western Digital
 Corporationأو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو غيرها من البلدان الأخرى .تعد جميع
العلامات الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين .قد تختلف الصور المعروضة عن المنتج الفعلي .مواصفات المنتجات عرضة
للتغيير بدون إشعار .تعد كل من  Androidو Chromeو Google Driveو Google Playعلامات تجارية لشركة
 .Google Incوتعد كل من  Appleو iPhoneو Macو OS Xو macOSو Safariو Time Machineعلامات تجارية
لشركة  ،.Apple Incمسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى .يعد  App Storeعلامة
الخدمة لشركة  .Apple Incويعد  Dropboxوشعار  Dropboxعلامات تجارية لشركة  .Dropbox, Incيعد Firefox
علامة تجارية مسجلة لمؤسسة  .Mozilla Foundationإن  IOSعلامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ  Ciscoفي
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص من شركة  .Apple Incإن كل
من  Microsoftو Internet Explorerو OneDriveو Windowsإما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة
 Microsoft Corporationفي الولايات المتحدة و/أو غيرها من البلدان الأخرى .إن كل من  SamsungوGalaxy S
علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة  .Samsung Electronics Co., Ltdيعد كل من  PlexوPlex Media
 Serverعلامات تجارية لـ  Plexوتستخدم بموجب ترخيص .يعد  Wi-Fiعلامة تجارية مسجلة لمنظمة .Wi-Fi Alliance
بالنسبة للاستخدام لسعة التخزين ،واحد جيجا بايت ) = (GBمليار بايت وواحد تيرابايت ) = (TBتريليون بايت .تختلف
السعة الإجمالية التي يمكن الوصول إليها حسب بيئة التشغيل.
©  Western Digital Corporation 2019أو الشركات التابعة لها .جميع الحقوق محفوظة.
Western Digital
Great Oaks Parkway 5601
.San Jose, California 95119 U.S.A
M04-4779-705163

