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اضغط هنا لتنزيل التطبيق

calp1103

الرمز المميز للحدث

Interprefyتثبيت تطبيق -1

 هلسطح المكتب وقم بتثبيتInterprefyنّزل تطبيق 

االنضمام إلى االجتماع أو الحدث-2

افتح الحدث أو االجتماع•

لسطح المكتب وأدخل الرمز المميز Interprefyافتح تطبيق •

 «connect»للحدث الذي تود االنضمام إليه، ثم انقر فوق 

https://www.interprefy.com/download-interprefy-app
https://www.microsoft.com/en-us/p/interprefy/9pjmzbsp18v8?activetab=pivot:overviewtab
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تحديد اللغة-3

وحدد لغتك المفضلة « select»انقر فوق 

 لالستماع إلى الترجمة

بعد انتهاء الجلسة،-4

 لقطع االتصال بالحدث« disconnect»انقر فوق 

:يُرجى مالحظة أن

ات لسطح المكتب سيكتم السماعInterprefyتطبيق 

بدء األصلية تلقائيًا، عند تحديد لغة الترجمة و

   المترجم الفوري في التحدث
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اضغط هنا لتنزيل التطبيق

calp1103

الرمز المميز للحدث

Interprefyتثبيت تطبيق -1

 هلسطح المكتب وقم بتثبيتInterprefyنّزل تطبيق 

االنضمام إلى االجتماع أو الحدث-2

افتح الحدث أو االجتماع•

لسطح المكتب وأدخل الرمز المميز Interprefyافتح تطبيق •

 «connect»للحدث الذي تود االنضمام إليه، ثم انقر فوق 

https://www.interprefy.com/download-interprefy-app
https://resources.interprefy.com/hubfs/Interprefy App Downloads/Interprefy-2.35.0.dmg
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و تغيير إعدادات مكبر الصوت في منصة اجتماع أ–3

فعالية

انتقل إلى إعدادات الصوت في منصة االجتماع أو 

"  Interprefyبرنامج تشغيل الصوت "الفعالية، وحدد 

 باعتباره خيار مكبر الصوت الخاص بك

أثر فقط، لن تت" مكبر الصوت"ينطبق ذلك على إعداد 

 إعدادات الميكروفون

Zoomإعدادات الصوت في : مثال
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تحديد اللغة-4

وحدد لغتك المفضلة « select»انقر فوق 

 لالستماع إلى الترجمة

بعد انتهاء الجلسة،-5

 لقطع االتصال بالحدث« disconnect»انقر فوق 

:يُرجى مالحظة أن

ات لسطح المكتب سيكتم السماعInterprefyتطبيق 

بدء األصلية تلقائيًا، عند تحديد لغة الترجمة و

   المترجم الفوري في التحدث
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macOSمالحظة لمستخدمي نظام التشغيل 

، يوصى بتثبيت Macللحصول على األداء األمثل على أجهزة الكمبيوتر •

   أو إصدار أحدثmacOS Catalinaإصدار

   طبيقإعادة تشغيل الكمبيوتر بعد تثبيت التMacسيطلب من مستخدمي •

 macOSالذين يستخدمون نظام التشغيل Macقد يُطلب من مستخدمي •

Mojaveأو إصدار أقدم ألنظمة التشغيل كتم مصدر الصوت األصلي

 يدويًا



                  

Interprefy Smartphone App Audience 
User Guide
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العربية

 موثوقةWiFiيُرجى توصيل هاتفك الذكي بشبكة 
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من Interprefyنّزل تطبيق –1

 وقم بتثبيتهapp storeمتجر 

قم بتوصل سماعات األذن أو–2

 «ok»سماعة الرأس، ثم انقر فوق 

ادخل الرمز المميز للحدث، ثم –3

 «connect»انقر فوق 

calp1103

الرمز المميز 

للحدث

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.interprefy.interprefy&hl=en_GB
https://apps.apple.com/us/app/interprefy/id971176635
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بعد انتهاء الجلسة، انقر فوق –5 حدد لغة جهاز الصوت المفضلة–4

«disconnect »للخروج من الجلسة 

-incoming Auto»إذا تم تحديد –اإلعدادات 

volume»فسيكون صوت االجتماع األصلي ،

 امسموًعا، عندما يكون المترجم الفوري صامتً 


