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 :المقدمة

سيتم استخدام القسائم للسماح للمستخدمين باالشتراك مع خدمة. سوف هيسنس تطبيق التلفزيون دعم القسائم المادية  

SHAHID PLUS ويتم توضيح عملية استرداد قيمة القسائم وإقران التلفزيون أدناه في هذا المستند ، 

 عملية االستبدال

أن لدي قسيمة مجانية من تلفزيون هيسنسبالنظر إلى  • . 

 Shahid.net وأقوم بالوصول إلى موقع •

 "Try Shahid Plus" الموجود في الصفحة الترويجية الرئيسية (Hisense TV) عندما اضغط على اسم العرض •

 :ثم يعرض صفحة عرض هيسنس إلظهار ما يلي •

 صورة الخلفية

سيتم توفيره عن طريق التسويق -النص   

 هيسنس الشعار

o تفعيل SHAHID PLUS  زر -اآلن  

 تطبق الشروط واألحكام

 Hisense من صفحة العرض SHAHID PLUS -button عندما اضغط على تفعيل •

، حيث يمكنني إدخال رمز القسيمة الذي أمتلكه في حقل رمز " القسيمة"سيتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى شاشة  •

 القسيمة

الحصول على العرض"نقر على زر ثم سأتمكن من ال • " ، 

إذا كنت استخداًما مجهوالً ، فسوف يتم توجيهي إلى نموذج تسجيل. ا  SHAHID 

عندما أرسل نموذج التسجيل بنجاح وكان رقم القسيمة صالًحا. أنا  

وليس لدي أي اشتراك نشط على. ثانيا  SHAHID 

ثم سوف يتم توجيهي إلى صفحة تهاني ،. ثالثا  

، سأبقى في صفحة طرق الدفع نفسها إلى أن أقوم بإدخال البيانات الصحيحةعدا ذلك . د . 

إذا كنت مستخدًما مسجل الدخول وكان رقم القسيمة الذي تم إدخاله صالًحا. ب  

وليس لدي أي اشتراك نشط على. أنا  SHAHID 

ثم سوف يتم توجيهي إلى صفحة تهاني. ثانيا  

ى أقوم بإدخال البيانات الصحيحةسأبقى في نفس صفحة طرق الدفع حت. ثالثا  

إذا كنت مستخدم مسجل ولدي اشتراك نشط في. ج  SHAHID 

مشرتك حاليا"وانا اضغط على زر . أنا " 



ثم سأتم إعادة توجيهي إلى صفحة إدارة حسابي. ثانيا  

إذا لم أكن مؤهالً لهذا العرض. د  

عذًرا ، ال يحق لك استرداد قيمة هذا العرض: "ثم تظهر رسالة خطأ تحتوي على شيء مثل ما يلي. أنا " 

ليتم إدخاله من الويب ،  https://shahid.mbc.net/ar/hisense-promo :رابط الصفحة الترويجي •

 .ومتصفحات الويب ، واستبدال شفرة القسيمة وفقًا لذلك

إقران تطبيق التلفزيون الخاص به بحساب يجب على المستخدم: مالحظة •  SHAHID PLUS  الخاص به من أجل

 .PLUS االستمتاع بميزات

 إقران التلفزيون

توضح الخطوات أدناه كيف يمكن  .PLUS إذا كان يريد عرض محتوى shahid.net يحتاج المستخدم لالتصال بحسابه

 :للمستخدم إقران جهاز التلفزيون

طبيقنظرا ألنني أطلقت الت •  SHAHID على التلفزيون هايسنس الذكية. 

الخاص  shahid عند النقر فوق أي من اإلجراءات التي تحتاج إلى توصيل جهاز التلفزيون الذكي الخاص بي بحساب •

 بي ،

انعنو تظهر ببا ةنافذ تظهر ثم •  URL جةاولمزا مزور نلمقترا . 

 

 

إقران الشاشة المنبثقة: 1 الشكل  

 :عند إدخال الرابط الذي يظهر على التلفزيون الذكي على متصفح ، قم بما يلي •

o  حيث يمكنني " إدارة األجهزة"إذا قمت بالتسجيل أو اشتركت بالفعل ، فسوف يتم توجيهي إلى شاشة إدارة األجهزة ،

 إدخال رمز اإلقران



o إذا كنت مجهوالً ، فيجب أن أقوم بإنشاء حساب جديد في SHAHID  لكي أصبح مستخدًما مسجالً ، ثم أقرن جهاز

إدارة األجهزة “عن طريق إدخال رمز اإلقران في شاشة إدارة األجهزة  SHAHID التلفزيون الذكي الخاص بي بحساب

 .بنجاح SHAHID لبدء مشاهدة محتوى

شاشة إدارة األجهزة: 2 الشكل  

فل شاشة إدارة األجهزة ، وسأتمكن من التعديل والحذف بعد إقران الجهاز بنجاح ، سوف أرى اسم الجهاز مدرًجا أس •

 .أيًضا


