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إعالن مطابقة

جيهص تو مطابق لنصوNHM-6NXحدنا بأن املنتج ليتنا و نعلن حتت مسئوNOKIA MOBILE PHONES Ltdكة نحن شر
.Council Directive: 1999/5/ECاجمللس التالي 

ظة.. جميع احلقوق محفوNokia Mobile Phones 2001 لـ©حقوق النشر

كيا.ة عن نوافقة كتابية مسبقة صادرء منها بدون مويات هذا الدليل أو أي جزين جميع محتويع أو تخزال يجوز إعادة طبع أو نقل أو توز
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001.  Tegic

Communications, Inc. All rights reserved.

ها في هذا الدليل فقد تكون عالماتد ذكرارى الوكات األخرالشركيا. أما أسماء املنتجات وكة نوية مسجلة لشر هي عالمة جتارNokiaإن 
د إلى مالكها اخملتص.ية تعوية أو أسماء جتارجتار
.كياكة نوية مسجلة لشر هي عالمة جتارNokia tuneلة.كيا احملمواتi نويتني مسجلتني لهو علماتني جتارNokia Xpress-on وNaviتعد 

التحسينات على أي منتج من املنتجات املبينة في هذا الدليلات واء التغييركيا بحقها في إجرحتتفظ نوير املستمر. وكيا بسياسة التطوتأخذ نو
ذلك بدون سابق إخطار.و
اًة أيار خاصة أو تبعية أو الحقة أو غير مباشرلة عن أي فقد للبيانات أو ملصدر الدخل أو أية أضرال مسئوكيا بأي حال من األحوال تعد نوو

كان سببها.
يحة أو ضمنية مبا فيية فال تقدم أية ضمانات مهما كانت صرانني السارباستثناء ما تقتضيه القوخذ مبضمون هذا الدليل (كما هو). ويؤو

كيا بحقحتتفظ نوثيقة. وى هذه الوقية أو محتوثوض معني حول دقة أو موضمانات الصالحية لغرية وذلك لكن دون حصر الضمانات التجار
قت كان.ثيقة دون سابق إخطار في أي وتعديل أو سحب هذه الو

كيا.ب موزع لنواجعة أقرجى مرلالستعالم عن ذلك يرى. وة من منطقة ألخرافرتختلi امللحقات املتو
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ماتا من املعلوًيدستجد مزض لكم هذه الصفحات بعض النصائح حول استخدام الهاتi. وكيا! تعركم هاتi نوا الختيارًشكر
ا على صفحات هذا الدليل.ًافرمتو

�n�UN�« Â«b���« q��

.٢٤ صفحة SIMكيب بطاقـة  في الهاتi. انظر ترSIMكيب بطاقـة قم بتر١.
.٢٦ية صفحـة شحن البطار و٢٤  صفحة SIMكيب بطاقة ية. انظر ترشحن البطـاركيب وقم بتر.٢
).٢٧(انظر صفحة  ار على اسطة الضغط مع االستمرقم بتشغيل الهاتi بو٣.

.٢٤ض   صفحة ات شاشة العرشر مؤًَانظر أيضا

��U*UJ*« nzU�Ë

W*UJ� ¡«d ≈ 

).اتصال( قم الهاتi, ثم اضغط على مز املنطقة ورأدخل ر
W*UJ� ¡UN"≈

).إنهاء( اضغط على 
W*UJ� vK% œd�«

).در( اضغط على 
n�U& r�d� ‰UB�ô« …œU%≈

).اتصال( ثم اضغط على  أو  اسطة ب بوقم املطلوضع االنتظار, ثم انتقل إلى الرفي و اضغط على 
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 أثناء املكاملة. أو اضغط على 
w�uB�« b�d��« r�d� ‰UB�ô«

) صفحة ٩.٦٤-٢تي (القائمة يد الصوقم البرا رًضع االنتظار. انظر أيضفي و ار على اضغط مع االستمر
w�uB�« ‰UB�ô« WD�«u� W*UJ� ¡«d ≈

أدباو راظتنالا عضو يف  ىلع رارمتسالا عم طغضا .)٣٥ ةحفص رظنا( ,بولطملا iتاهلا مقر ىلإ يتوص زمر ةفاضإب مق
.ةملاكملا ءارجإل يتوصلا زمرلاب قطنلا يف

�n�UN�« q3� nzU�Ë

l�d� kH7

).حفظ( . اضغط على حفظإلى  مز د فوق الرجولتغيير النص املو أو  قم الهاتi ثم اضغط على أدخـل ر
).افقمو( اضغط على قم الهاتi وقم بتعديل ر

l�d� Y9�

ب.إلى االسم املطلو أو  اسطة ف األول من االسم) ثم انتقل بو(أدخل احلر ضع االنتظار, اضغط على في و
ب.قم الهاتi املطلوض رلعر ار على اضغط مع االستمر

�UNM� ÃËd)« Ë√ WLzUI�« WHO�Ë v�≈ ‰u?b�«

‰u?b�«

). كرر هذهاختيار( بة ثم اضغط على ظيفة القائمة املطلوإلى و أو  اسطة ). انتقل بوالقائمة( اضغط على 
ات الضبط.خيارعية وائم الفرات مع القواخلطو
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ضع االنتظار.دة إلى و للعوار على ى القائمة السابق. اضغط مع االستمردة إلى مستوللعو اضغط على 

�Èd?√ WO�U�√ nzU�Ë

`O�UH*«  qH� `�A Ë√ qH�

عة.بسر ثم على  ضع االنتظار, اضغط على في و
WHK�<« �UCO�K� n�UN�« �ULG" j�{

).افقمو( ب, ثم اضغط على لالنتقال إلى اخليار املطلو أو  استخدم عة, وبسر اضغط على 
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١٧....................................................................................................................ملصقات غالف البيع
١٧..............................................................................................................................مز احلمايةر

١٧..........................................................................................................................خدمات الشبكة
١٨....................................................................................................................ياتالبطارامللحقات و

±n�UN�«   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±π

١٩........................................................................................................................استخدام املفاتيح
١٩.........................................................................................................................مفتاح التشغيل

١٩..........................................................................................................................قاممفاتيح األر
٢٠............................................................................................................................Naviمفتاح 

٢٠.........................................................................................................................مفتاحا االنتقال
٢٠...............................................................................................................................Cاملفتاح 

٢١................................................................................................................ضات شاشة العرشرمؤ
٢١..........................................................................................................................ضع االنتظارو

٢٢........................................................................................ائمظائi القوات األساسية املتعلقة بوشراملؤ
≤√b���   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤¥

٢٤......................................................................................................................SIMكيب بطاقة تر
٢٤.................................................................................................................SIMاستخدام بطاقة 

٢٤........................................................................................................ في الهاتSIMiكيب بطاقة تر
٢٧...........................................................................................................................يةشحن البطار
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i٢٨...............................................................................................................تشغيل أو إيقاف الهات
i٢٨..........................................................................................................................تشغيل الهات

٢٨................................................................................مز احلماية:مز الشخصي أو رإذا طلب الهاتi الر
i٢٩..................................................................................................................إيقاف تشغيل الهات

٢٩................................................................................................Nokia Xpress-onTMتغيير أغطية 
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٣٢.............................................................................................................................اء مكاملةإجر
٣٢..........................................................................................................ضع حر األيديالتبديل إلى و
٣٢.........................................................................................................................ليةاملكاملات الدو
٣٣........................................................................................................ت السماعةى صوضبط مستو
٣٣.........................................................................................................................فونغلق امليكرو

٣٣.........................................................................................قام مت االتصال بهاإعادة االتصال بآخر أر
٣٣...............................................................................................اء مكاملة باستخدام سجل الهاتiإجر

٣٤..........................................................................................................قم هاتiيع براالتصال السر
٣٥.............................................................................................يةاء مكاملة جديدة أثناء املكاملة اجلارإجر

٣٥......................................................................................................................تياالتصال الصو
٣٥..........................................................................................................................د على مكاملةالر

٣٦...............................................................................................................فضهايل مكاملة أو رحتو
٣٦.........................................................................................يةد على مكاملة جديدة أثناء املكاملة اجلارالر

٣٧.......................................................................................................تيةسائل الصواالستماع إلى الر
٣٧........................................................................................................................حة املفاتيحقفل لو

٣٨.......................................................................................................نني (القائمة ١-٥)اختيار نغمة ر
٣٨...................................................................................احدضبط كافة نغمات الهاتi باستخدام ضبط و

٣٩..............................................................................................................قم هاتi مع اسمين رتخز
٤٠............................................................................................................................... كتابة نص

٤٠.............................................................ف (اإلدخال التنبئي للنص)احدة لكل حرة وبالضغط على املفتاح مر
٤٢....................................................................................................................كبةكتابة كلمات مر

٤٢..............................................................................................س لإلدخال التنبئي للنصاختيار قامو
٤٢...............................................................................................إيقاف تشغيل اإلدخال التنبئي للنص
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٤٣..................................................ف (إدخال تقليدي للنص)ات لكل حراحدة أو مرة وبالضغط على كل مفتاح مر
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٤٤....................................................................................................ائمظائi القوالوصول إلى إحدى و
٤٤........................................................................................................................اسطة االنتقالبو
٤٥.....................................................................................................................اسطة االختصاربو

٤٥.....................................................................................................ائمظائi القواخلروج من إحدى و
٤٦....................................................................................................................ائمظائi القوود سر
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٤٩............................................................................................)١-١قم هاتi (القائمة استدعاء اسم ور
٤٩............................................................................................قام خدمة (القائمة ١-٢)االتصال بأحد أر

٥٠...............................................................................................قم هاتi (القائمة ١-٣)ين اسم ورتخز
٥٠................................................................................................قم هاتi (القائمة ١-٤)مسح اسم ور
٥٠................................................................................................قم هاتi (القائمة ١-٥)تعديل اسم ور
٥٠.....................................................................................قم هاتi (القائمة ١-٦)يك اسم ورنسخ أو حتر

٥٠......................................................................................قم هاتi (القائمة ١-٧)نني لرتخصيص نغمة ر
٥١...................................................................................قم هاتi (القائمة ١-٨)استقبال اسم ورسال وإر

٥١............................................................................................................قم هاتiاستقبال اسم ور
٥١................................................................................................................ات (القائمة ١-٩)اخليار

٥١................................................................................ةحالة الذاكرض, ويقة العرطرة املستخدمة, والذاكر
٥١......................................................................ة املستخدمة)قام الهاتi (الذاكرألرة لألسماء واختيار ذاكر
٥٢.........................................................ض)يقة العرظة (طرقام الهاتi احملفوأرض األسماء ويقة عراختيار طر

٥٢.................................................................ة)فحص مقدار املساحة املتبقية في سجل الهاتi (حالة الذاكر
٥٢........................................................................يع (القائمة ١-١٠)قم هاتi ملفتاح اتصال سرتخصيص ر

٥٣..................................................................................................يعاستخدام مفاتيح االتصال السر
٥٣....................................................................................................)١-١١تي (القائمة االتصال الصو

٥٤...........................................................................................قم هاتiتي إلى اسم ورمز صوإضافة ر
٥٤..............................................................................................تيمز الصواء مكاملة باستخدام الرإجر

٥٥.................................................................................................تيةموز الصواالستماع إلى أحد الر
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٥٥............................................................................................................تيةموز الصوتغيير أحد الر
٥٥............................................................................................................تيةموز الصومسح أحد الر
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٥٦..........................................................................................سالها (القائمة ٢-١)إرسالة نصية وكتابة ر
٥٦.............................................................................................................................سالةكتابة ر

٥٨.................................................................................)٢-٢د - القائمة ارسالة نصية (صندوق الواءة رقر
٥٩............................................................................ظة (صندوق احلفظ - القائمة ٢-٣)سالة محفوض رعر
٥٩......................................................................................................ة (القائمة ٢-٤)سائل املصورالر

٦٠....................................................................................................ةسائل املصورعند تلقي إحدى الر
٦٠.........................................................................................سالة في هذه القائمةض الرم بعرعندما تقو

٦٠.......................................................................................................ةسائل املصورسال إحدى الرإر
٦١.................................................................................................................النماذج (القائمة ٢-٥)

٦١......................................................................................................ية (القائمة ٢-٦)مزالتعليقات الر
٦١.........................................................................................................سائل (القائمة ٢-٧)ضبط الر
٦٢........................................................................................................-١)٧ (القائمة ٢-١عة اجملمو

٦٢.............................................................................................................سائلكز الرقم هاتi مرر
٦٢...........................................................................................................سلة على شكلسائل املرالر

٦٢..................................................................................................................ساللة اإلرمدة محاو
٦٣.................................................................................................................عام (القائمة ٢-٧-٢)

٦٣.........................................................................................................................يرتسليم التقار
٦٣...........................................................................................................كزيق نفس املرد عن طرالر

٦٣...........................................................................................................................فدعم األحر
٦٣........................................................................................................مات (القائمة ٢-٨)خدمة املعلو

٦٤....................................................................................................تي (القائمة ٢-٩)يد الصوقم البرر
٦٤..................................................................................................امر اخلدمة (القائمة ٢-١٠)محرر أو

∑ WLzUI�«® Y�b7   Æ≥©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂µ

٦٥................................................................................................................................بدء حديث
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∏ WLzUI�«® �U*UJ*« q3�   Æ¥©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂∑

٦٨..................................................................................................د عليها (القائمة ٤-١)مكاملات لم ير
٦٨......................................................................................................املكاملات املستلمة (القائمة ٤-٢)

٦٨......................................................................................................ة (القائمة ٤-٣)املكاملات الصادر
٦٨.........................................................................................-٤)٤ة (القائمة قام املكاملات األخيرمسح أر

٦٨......................................................................................................ض مدة املكاملة (القائمة ٤-٥)عر
٦٩..................................................................................................ض تكاليi املكاملة (القائمة ٤-٦)عر

٦٩................................................................................................ضبط تكاليi املكاملات (القائمة ٤-٧)
٦٩.................................................................................................................د تكاليi املكاملاتحدو

٧٠.............................................................................................................................بيان التكلفة
٧٠...........................................................................................................املبلغ املدفوع (القائمة ٤-٨)

π WLzUI�«® �ULGM�« Æµ©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑±

٧١.............................................................................................................نني (القائمة ٥-١)نغمة الر
٧١..................................................................................................نني (القائمة ٥-٢)ت الرى صومستو

٧١.................................................................................................دة (القائمة ٥-٣)ارتنبيه املكاملات الو
٧٢..........................................................................................................لi النغمات (القائمة ٥-٤)مؤ

٧٢................................................................................................................نني جديدةتأليi نغمة ر
٧٣......................................................................................................................ننياستالم نغمة ر

٧٤.....................................................................................................)٥-٥سالة (القائمة نغمة تنبيه للر
٧٤.........................................................................................................نغمات املفاتيح (القائمة ٥-٦)
٧٤.........................................................................................................نغمات التحذير (القائمة ٥-٧)

٧٤........................................................................................................از (القائمة ٥-٨)التنبيه باالهتز
٧٤.........................................................................................................قتة (القائمة ٥-٩)الشاشة املؤ

±∞ WLzUI�«® j�C�«    Æ∂©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑∂

٧٦.........................................................................................................ضبط املكاملات (القائمة ٦-١)
٧٦...................................................................................................................دة االتصال آليامعاو

٧٦...........................................................................................................................يعاتصال سر
٧٧...............................................................................................................ات انتظار املكاملاتخيار
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٧٧...........................................................................................................قم الهاتi اخلاصسال رإر
٧٧..................................................................................................................خط الهاتi املستعمل

٧٧............................................................................................................................د التلقائيالر
٧٨...........................................................................................................ضبط الهاتi (القائمة ٦-٢)

٧٨.....................................................................................................................................اللغة
٧٨................................................................................................................مات اخلالياض معلوعر
٧٨.........................................................................................................................حيبسالة الترر

٧٩..........................................................................................................................اختيار الشبكة
٧٩.................................................................................................................................اءاألضو

٧٩..................................................................................................SIMتأكيد تطبيقات خدمة البطاقة 
٧٩..........................................................................................................ضبط احلماية (القائمة ٦-٣)

٨٠..................................................................................................................مز الشخصيطلب الر
٨٠...................................................................................................................خدمة حظر املكاملات

٨١..................................................................................................................قام محددةاتصال بأر
٨١.........................................................................................................عة املستخدمني احملددةمجمو
٨٢........................................................................................................................ى احلمايةمستو

٨٢.....................................................................................................................موز اخلدمةتغيير ر
٨٢................................................................................................استعادة ضبط املصنع (القائمة ٦-٥)

±± WLzUI�«® q�u9��«   Æ∑©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏¥

٨٤...........................................................................................................يلضاع التحواختيار أحد أو
±≤ WLzUI�«® »UF�_«   Æ∏©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏∂

٨٦..................................................................................................تعديل إعدادات ضبط جلميع األلعاب
٨٦..................................................................................................................................بدء لعبة

٨٧.....................................................................................كيا اخلاصة بنادي نوWAPالوصول إلى خدمة 
±≥ WLzUI�«® W��U(«    Æπ©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏∏

٨٨....................................................................................................................اء عملية حسابيةإجر
٨٨..................................................................................................................يل العمالتاء حتوإلجر
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٨٩.......................................................................................................ضع االنتظاريل العملة في وحتو
±¥ WLzUI�«® dOZc��« qzU�— Æ±∞©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ±

٩١.....................................................................................................................سالة تذكيرإضافة ر
٩١...................................................................................................................سائل التذكيرض رعر

٩٢............................................................................................................سائل التذكيرمسح إحدى ر
٩٢..............................................................................................................سالة  التذكيرقت رحلول و

±µ WLzUI�«® W%U��« Æ±±©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ≥

٩٣...................................................................................................................املنبه (القائمة ١١-١)
٩٤.........................................................................................................ضبط الساعة (القائمة ١١-٢)

٩٤.........................................................................................................يخ (القائمة ١١-٣)ضبط التار
٩٤..........................................................................................................ساعة إيقاف (القائمة ١١-٤)

٩٥..................................................................................................لي (القائمة ١١-٥)قت العد التنازمو
٩٥.......................................................................................يخ (القائمة ١١-٦)التارقت والتحديث اآللي للو

±∂ WLzUI�«® ŸU{Ë_«Æ±≤©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ∑

٩٧...................................................................................................................ضاعاختيار أحد األو
٩٧....................................................................................ضاعتعديل إعدادات الضبط املتاحة في أحد األو

٩٨...........................................................................................ضاعإعدادات الضبط املتاحة في أحد األو
٩٨..............................................................................................................................ننينغمة الر

٩٩...................................................................................................................ننيت الرى صومستو
٩٩..................................................................................................................دةارتنبيه املكاملات الو

٩٩......................................................................................................................سالةنغمة تنبيه للر
٩٩..........................................................................................................................نغمات املفاتيح
٩٩.........................................................................................................................نغمات التحذير
٩٩........................................................................................................................ازالتنبيه باالهتز

١٠٠..........................................................................................................................قتةالشاشة املؤ
١٠٠............................................................................................................................إعادة تسمية

١٠٠............................................................قتة)الشاشة املؤنني, ونغمة الرضع, وضاع (اسم الواستقبال أحد األو
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±∑ �U�b?  ÆWAP WLzUI�« ≠ �U�b?® ±≥©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞≤

١٠٢.......................................................................استخدامها وWAPات األساسية للوصول إلى خدمة اخلطو
١٠٣............................................................................................................WAPإعداد الهاتi خلدمة 

١٠٣................................................................................سالة نصيةحفظ إعدادات الضبط التي مت تلقيها كر
١٠٣................................................................................................ًياإدخال إعدادات ضبط االتصال يدو

١٠٥.........................................................................................................WAPاء االتصال بإحدى خدمات إجر
١٠٦....................................................................................................................WAPتصفح صفحات خدمة 

١٠٧....................................................................................................شادات عامة الستخدام املفاتيحإر
١٠٨.....................................................................................................................WAPإنهاء اتصال 

١٠٨.........................................................................................WAPتعديل إعدادات ضبط شكل صفحات 
١٠٩...................................................................................................................ة العالماتإدارحفظ و

١٠٩.............................................................................................. قيد التقدمWAPحتي ال يكون اتصال 
١١٠................................................................................................. قيد التقدمWAPحني يكون اتصال 

١١٠....................................................................................................................قتةة املؤيغ الذاكرتفر
١١٠.........................................................................................................................شهادات احلماية

±∏ �U�b? ÆSIM WLzUI�«® ±¥©ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±≤

±πWOF d� �U�uKF� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±≥

١١٣............................................................................................................................DTMFسالة نغمات إر
١١٣.............................................................................................................................موز اخلدمةر

١١٣.............................................................................................................................مز احلمايةر
١١٤........................................................................................................................مز الشخصيالر
١١٤..............................................................................................................................PIN2مز ر
١١٤...............................................................................................................................PUKمز ر
١١٤.............................................................................................................................PUK2مز ر

١١٥................................................................................................................كلمة سر حظر املكاملات
١١٥........................................................................................................................يةمات البطارمعلو

١١٥........................................................................................................يغ الشحنتفرية وشحن البطار
١١٦....................................................................................................................ياتاستخدام البطار
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W"UOB�«Ë W�U%d�«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±∏

W�U‡& ÊU‡�√ �U�uKF�ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±π
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مات إضافية مفصلةمبا مخالفا للقانون. هناك معلو ورًاام بالتعليمات قد يكون خطرشادات البسيطة. إن عدم االلتزأ هذه اإلراقر
في هذا الدليل.

ًًالسالمة في الطريق أوالالسالمة في الطريق أوالالسالمة في الطريق أوالالسالمة في الطريق أوالالسالمة في الطريق أوال ًً ً
.ًالة أوقi السيارد. أوأنت تقوال تستعمل الهاتi و

التشويشالتشويشالتشويشالتشويشالتشويش
ثر على أدائها.يش مما يؤضة للتشولة معراتi احملموكافة الهو

أغلق الهاتi في املستشفياتأغلق الهاتi في املستشفياتأغلق الهاتi في املستشفياتأغلق الهاتi في املستشفياتأغلق الهاتi في املستشفيات
ة الطبية.ب األجهزالتعليمات. أغلق الهاتi قراتبع كافة األنظمة و

أغلق الهاتi في الطائرةأغلق الهاتi في الطائرةأغلق الهاتi في الطائرةأغلق الهاتi في الطائرةأغلق الهاتi في الطائرة
ة مخالi للقانون.. استعمالها في داخل الطائرًيشالة تشواتi احملموقد تسبب الهو

أغلق الهاتi أثناء التزود بالوقودأغلق الهاتi أثناء التزود بالوقودأغلق الهاتi أثناء التزود بالوقودأغلق الهاتi أثناء التزود بالوقودأغلق الهاتi أثناء التزود بالوقود
ية.اد الكيماود أو املوقوب الود. ال تستعمله قرقويد الوال تستخدم الهاتi في نقاط تزو

أغلق الهاتi قرب مناطق التفجيراتأغلق الهاتi قرب مناطق التفجيراتأغلق الهاتi قرب مناطق التفجيراتأغلق الهاتi قرب مناطق التفجيراتأغلق الهاتi قرب مناطق التفجيرات
التعليمات.اتبع كافة األنظمة وم بالتقييدات وال تستخدم الهاتi في أثناء أعمال التفجير. التز

استعمل الهاتi بطريقة معقولةاستعمل الهاتi بطريقة معقولةاستعمل الهاتi بطريقة معقولةاستعمل الهاتi بطريقة معقولةاستعمل الهاتi بطريقة معقولة
ائي بال سبب.ضع الطبيعي (على األذن). ال متس الهواستعمله فقط في الو

استعمل اخلدمة املؤهلةاستعمل اخلدمة املؤهلةاستعمل اخلدمة املؤهلةاستعمل اخلدمة املؤهلةاستعمل اخلدمة املؤهلة
هلني.ظفني مؤة إال من قبل موكيب أو تصليح األجهزال يجوز تر
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امللحقات والبطارياتامللحقات والبطارياتامللحقات والبطارياتامللحقات والبطارياتامللحقات والبطاريات
افقة.ة غير متويات املعتمدة. ال تقم بتوصيل الهاتi بأجهزالبطاراستعمل فقط امللحقات و
االتصال بأجهزة أخرىاالتصال بأجهزة أخرىاالتصال بأجهزة أخرىاالتصال بأجهزة أخرىاالتصال بأجهزة أخرى

ة للحصول على التعليمات املفصلة للسالمة. ال تقم بتوصيلأ دليل استعمال هذه األجهزى, اقرة أخرعند وصل الهاتi بأجهز
افقة.الهاتi مبنتجات غير متو

إجراء املكاملاتإجراء املكاملاتإجراء املكاملاتإجراء املكاملاتإجراء املكاملات
مز املنطقة, ثم اضغط على ب, مبا في ذلك رقم املطلوداخل منطقة اخلدمة. أدخل الرضع التشغيل وتأكد أن الهاتi في و

).در( الستقبال مكاملة, اضغط على ). وإنهاء( إلنهاء مكاملة, اضغط على ). واتصال(
مكاملات الطوار�مكاملات الطوار�مكاملات الطوار�مكاملات الطوار�مكاملات الطوار�

ض. أدخلدة ملسح العراني معدولثو ار على داخل منطقة اخلدمة. اضغط مع االستمرضع التشغيل وتأكد أن الهاتi في و
قعك. ال تنه املكاملة حتى يطلب منك ذلك.هم مبو). أخبراتصال( �, ثم اضغط على ارقم الطور
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دعم العمالء. احتفظ بها في مكان آمن.مات هامة حول ما يتعلق بخدمة وي امللصقات على معلوحتتو

�W�UL(« e�—

مز احلمايةضبط املصنع لرمز مع الهاتi. وفاق هذا الريتم إرمز احلماية الهاتi ضد أي استخدام غير مسموح به. ويحمي ر
ى احلمايةمز (انظر مستوضبط الهاتi لطلب الرموز اخلدمة صفحة ٨٢) ومز (انظر  تغيير ر). قم بتغيير الر١٢٣٤٥هو (

منفصل عن الهاتi.مز اجلديد في مكان بعيد آمن, وصفحة ٨٢). احتفظ بالر

�WJ�A�« �U�b?

.GSM 1800 و  GSM 900ف في هذا الدليل معتمد لالستعمال على شبكتي الهاتi الالسلكي املوصو
جع إلى املشغل احمللي لالستفسار عنقi على نوع الشبكة. ارجة تعد أحدى اخلصائص التي تتوالحظ أن خاصية ثنائية املو

استخدامها.اكك في هذه اخلاصية وإمكانية اشتر
اتiكات جتهيز خدمات الهوهي خدمات خاصة تقدمها شرعدد من اخلصائص املبينة في هذا الدليل تسمى بـخدمات الشبكة. و

مة لتشغيلها قبل أنحتصل على التعليمات الالزد اخلدمة احمللي, وك في هذه اخلدمات من خالل مزولة. عليك أن تشتراحملمو
تستطيع االستفادة منها.
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ف يبطل. سوDCV-10, وLCH-9, وACP-8, وACP-7ة الشحن هذا اجلهاز معد للعمل بحيث يحصل على الطاقة من أجهز
ة على اجلهاز نفسه.جاع هذا اجلهاز, بل قد ميثل خطوراستعمال أي شاحن آخر إمكانية إر

التي صممت للعملكة املنتجة وامللحقات املعتمدة فقط من قبل الشرة الشحن وأجهزيات و استعمل البطارحتذير!حتذير!حتذير!حتذير!حتذير!
جاع أو ضمان تخص الهاتi, بل قد ميثلى يبطل أية إمكانية إراع أخراز هاتفك. استعمال أنوا على طرًخصيص

ة على اجلهاز نفسه.خطور
كيل.اجعة الوجاء مرة, الرافرللحصول على قائمة بامللحقات املعتمدة املتو

ليس من السلك.عند فصل سلك التيار عن أي ملحق, اسحب من املأخذ (املقبس) و
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ا على صفحاتًافرمات متوا من املعلوًيدستجد مزض. وات شاشة العرشرمؤض هذا الفصل مقدمة حول مفاتيح الهاتi, ويعر
هذا الدليل.

�`O�UH*« Â«b���«

qOGA��« ÕU�H�

إيقاف الهاتi.إلى تشغيل و ار على دي الضغط مع االستمريؤ
ضاع التي تسمحض قائمة باألوضع االنتظار إلى عرة في وجيزة ودي الضغط على هذا املفتاح لفتريؤو

لك بضبط نغمات الهاتi حسب البيئات اخملتلفة.
١٥اء الهاتi ملدة ظيفة قائمة إلى تشغيل أضوة في وجيزة ودي الضغط على هذا املفتاح لفتركما يؤ
ثانية.

ÂU�—_« `O�UH�

ف.احلروقام وبإدخال األر إلى  تسمح لك املفاتيح من 
ظائi مختلفة.اض عديدة في وألغر إلى  تستخدم املفاتيح من و
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د حتت شاشةجو املو) (Nokia Navi TMة على مفتاح ة كبيريعتمد استخدام الهاتi بصور
).٢ض (العر

ضح أعلى هذا املفتاح.) املو١شادي ( للنص اإلرًظيفة هذا املفتاح طبقاتختلi وو
) أو القائمة( مـز, مثـل تبـط بالرشادي املربالنص اإلر مز في هذا الدليل يتبع الر

).اختيار(

‰UI�"ô« U7U�H�

ض يعرظة في سجل الهاتi.  وقام الهاتi احملفوأراألسماء و ض  يعرفي وضع االنتظار:في وضع االنتظار:في وضع االنتظار:في وضع االنتظار:في وضع االنتظار:
قام مت االتصال بها.قائمة بآخر أر

إعدادات الضبط.ائم واض القو  يستخدم هذان املفتاحان الستعرفي القائمة:في القائمة:في القائمة:في القائمة:في القائمة:
عند كتابة أحد األسماء أو األرقام أو كتابة رسالة نصية:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام أو كتابة رسالة نصية:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام أو كتابة رسالة نصية:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام أو كتابة رسالة نصية:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام أو كتابة رسالة نصية:

في نقله جهة اليمني. مز شر جهة اليسار, بينما يستخدم الرفي نقل املؤ مز  يستخدم الر
ت السماعة.ى صو يستخدم هذان املفتاحان في ضبط مستوأثناء إجراء مكاملة:أثناء إجراء مكاملة:أثناء إجراء مكاملة:أثناء إجراء مكاملة:أثناء إجراء مكاملة:

  ÕU�H*«C

شر.دة على يسار املؤجوف املو يستخدم هذا املفتاح حلذف األحرعند كتابة أحد األسماء أو األرقام:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام:عند كتابة أحد األسماء أو األرقام:
ض.ف من شاشة العرار عليه إلى حذف كافة األحردي الضغط مع االستمريؤو

ار علىى القائمة السابق. اضغط مع االستمردة إلى مستو يستخدم هذا املفتاح للعوفي وظيفة القائمة:في وظيفة القائمة:في وظيفة القائمة:في وظيفة القائمة:في وظيفة القائمة:
هذا املفتاح للخروج من القائمة.

فض املكاملة.دي الضغط على هذا املفتاح إلى ر يؤعند استقبال إحدى املكاملات:عند استقبال إحدى املكاملات:عند استقبال إحدى املكاملات:عند استقبال إحدى املكاملات:عند استقبال إحدى املكاملات:
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ضع تشغيل الهاتi احلالي.فة وض معرات شاشة العرشرميكنك من خالل مؤ

—UE�"ô« l{Ë

ف من قبل املستخدم. عندبدون إدخال أية حروا لالستخدام, وًات املبينة أدناه شكل الهاتi حينما يكون جاهزشرضح املؤتو
ضع االنتظار.ض هذه الشاشة, فاعلم أن الهاتi في وعر

1

2 3

4

ية التي يستخدمها الهاتi.بيان الشبكة اخللو.١
ة الشبكة.ة إشاريط, دل ذلك على قوتفع الشرقعك احلالي. فكلما ارية عند موة الشبكة اخللوة إشارض قو٢. عر

ية.يادة كمية الطاقة في البطاريط, دل ذلك على زتفع الشرية. كلما ارى شحن البطارض مستو. عر٣
.)  (Nokia NaviTMظيفة احلالية ملفتاح ض الو. عر٤
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ضع االنتظار:موز التالية أو أكثر عندما يكون الهاتi في وض أحد الرمن املمكن عر
اء.يشير إلى أنه لديك مكاملة قيد اإلجر

.١٠٥ صفحة WAPاء اتصال بخدمة إجراء مكاملة صفحة ٣٢ وانظر إجر
سالة نصية.ة أو رسالة مصوريشير إلى أنك تلقيت ر

) صفحة ٤.٥٩-٢ة (القائمة سائل املصورالر) صفحة ٥٨, و٢-٢د - القائمة ارسالة نصية (صندوق الواءة رانظر قر
ادة قد مت ضبطه عند تلقي مكاملة حيث أن ضبط تنبيه املكاملات الورًتا أو صوًنينايشير إلى أن الهاتi ال يصدر ر

.ال يعملعلى 
.٩٧) صفحة ١٢ضاع (القائمة األو) صفحة ٧١ و٥انظر النغمات (القائمة 

يشير إلى قفل مفاتيح الهاتi. انظر قفل املفاتيح صفحة ٣٧.
) صفحة ١١.٩٣-١ضع التشغيل. انظر املنبه (القائمة يشير إلى ضبط املنبه على و

) صفحة ٧.٨٤يل (القائمة يل كافة املكاملات اخلاصة بك. انظر التحويشير إلى حتو
عة املستخدمني احملددة صفحةعة مستعملني محددة (خدمة شبكة). انظر مجمويشير إلى قصر املكاملات على مجمو

.٨١
 فقط (خدمة شبكة). انظر اخلط املستعمل صفحة ٢.٧٧ا املكاملات باستخدام خط الهاتi  يشير إلى إمكانية إجر2

) صفحة ١١.٩٤ار تشغيل ساعة اإليقاف في اخللفية. انظر ساعة إيقاف (القائمة ٤-يشير إلى استمر
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) صفحة ١١.٩٤-٥لي (القائمة قت العد التنازلي في اخللفية.  انظر موقت العد التنازيشير إلى تشغيل مو
. انظر استدعاء اسمSIMين في سجل الهاتi قد مت حفظهما في بطاقة قم الهاتi اخملتاريشير إلى أن االسم أو ر

) صفحة ١.٤٩-١قم هاتi (القائمة ور
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شحنها.ية وكيب البطار بداخله, ثم ترSIM إدخال بطاقة ًاللكي تتمكن من استعمال الهاتi, يجب أو

� W�UD� VOZd�SIM

الصاحلة لالستخدام. ميكنك احلصول على البطاقة من مشغل الشبكة أوة و املصغرSIMميكن استخدام الهاتi فقط مع بطاقة 
د اخلدمة.مزو

  W�UD�  Â«b���«SIM

ا عن متناول األطفال.ًة بعيد املصغرSIMاحفظ كافة بطاقات •

لة إدخال أو سحبا أثناء محاوًش أو الثني, لذا كن حذرلة بفعل اخلدواضع تالمسها بسهومو وSIMميكن أن تتلi بطـاقة •
البطاقة.

  W�UD� VOZd�SIMn�UN�« wA  

ية.الة البطارمن إز من إغالق الهاتi وSIMا قبل تثبيت بطاقة ًمتأكد دو•
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لت سحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:١.١.١.١.١.

ا عن الهاتi (٣).ًفع الغطاء بعيدأزح الغطاء (٢), ثم ارالج القفل (١), واضغط على مز

).٥ية (اسحب البطار), و٤الجني في االجتاه املعاكس ( ادفع املزسحب البطارية:سحب البطارية:سحب البطارية:سحب البطارية:سحب البطارية:٢.٢.٢.٢.٢.

4

5

1

23
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SIM:إدخال بطاقة إدخال بطاقة إدخال بطاقة إدخال بطاقة إدخال بطاقة .....٣٣٣٣٣لت

).٦ ( SIM بعناية إلى داخل فتحـة بطاقـة SIMأزح بطاقة 
فة جهة اليسار.ية املشطواوأن الزتأكد من أن الوصالت الذهبية على البطاقة متجهة ألسفل و

شحن البطارية:شحن البطارية:شحن البطارية:شحن البطارية:شحن البطارية:.....٤٤٤٤٤
ية مع الوصالت الذهبية املطابقة علىدة على البطارجوقم مبحاذاة الوصالت الذهبية املو

).٧ية حتى تستقر بإحكام في مكانها (الهاتi ثم ادفع النهاية العكسية للبطار

استبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:.....٥٥٥٥٥
) iك الغطاء في) ثم حر٨أدخل ماسكي الغطاء اخللفي في الفتحات املطابقة في الهات

).٩االجتاه السفلي للهاتi حتى يستقر في مكانه (

6

8

9

7
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.١١٥ية صفحة مات البطارا معلوًا. انظر أيضًعفوية إذا كان أحد غطاءى الهاتi أو كالهما مـرال تقم بشحن البطار•
١..iصل السلك من جهـاز الشحن إلى أسفل الهات
شر الشحن فييط مؤدد. عندئذ يبدأ شرصل جهاز الشحن مبصـدر تيار متر.٢

ك.التحر
ضعميكن استخدام الهاتi أثناء الشحن إذا كان الهاتi في و•

 التشغيل.
شر الشحن بضع دقائق, فقد يستغرق مؤًغة متاماية فارإذا كانت البطار•

حتى يظهر.
نية املستخدميالبطارقت الشحن على نوع جهاز الشحن ويعتمد و•

ب منفقة مع الهاتi ما يقرية املرية على سبيل املثال, قد يستغرق شحن البطاراجدة في البطارعلى كمية الطاقة املتوو
.ACP-7ست ساعات مع جهاز الشحن 

ةافصل جهاز الشحن, ثم صله مرهة, و, فهذا يعني أن الشحن معطل. انتظر برقiالشحن متوإذا ظهر على الشاشة •
كيل الذي تتعامل معه., فاتصل بالوًلة. إذا ظل الشحن معطالأعد احملاوى, وأخر

من الهاتi.دد وك. افصل جهاز الشحن من مصدر التيار املتريط عن التحرقi الشرية, يتوعند اكتمال شحن البطار٣.
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ملدة ثانية. ار على املفتاح اضغط مع االستمر

∫W�UL(« e�— Ë√ wB�A�« e�d�« n�UN�« VKm «–≈

).موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على مز وفأدخل الر

.١١٣موز احلماية, صفحة مز الشخصي صفحة ٨٠, ورا طلب الرًانظر أيض
اتi الالسلكية ال تقم بتشغيل الهاتi عندما يكون استخدام الهوحتذير!حتذير!حتذير!حتذير!حتذير!
ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًامحظور

مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:
استخدم الهاتi فقط عندما يكون الغطاءان مثبتني في مكانهما.•

ضع الطبيعي: أمسك الهاتi كأي هاتi آخر.الو•

سـال الالسلكيـة,ة اإلره من أجهـزكغيرة). والصورمادي في ء الراجلزائي داخلي (د بهوهذا الهاتi مزو•
دة املكاملة,ائي على جوثر االحتكاك بالهوائي دون داع أثنـاء عمل الهاتi. حيث يؤيجب عدم ملس الهو

ائيدي عدم ملس منطقة الهويد عن القدر الطبيعي. يؤا أعلى من الطاقة يزًقد يجعل الهاتi يستهلك قدرو
قت التحدث للهاتi.ائي وواء املكاملات إلى حتسني أداء الهوأثناء إجر
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ملدة ثانية. ار على املفتاح اضغط مع االستمر
,إغالقإلى  أو  اسطة انتقل بوضع االنتظار, وعة في وبسر  من ذلك, اضغط على املفتاح ً أو بدالنصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:

).موافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على 

  WODb√ dOOG�Nokia Xpress-onTM

فصله عن جهاز الشحن أو أي جهاز آخر.ا بغلق الهاتi وً قم دائمNokia Xpress-onTMقبل تغيير أغطية •

الـصيـانـةعـايـة وأ بـعـنـايـة الـرفـقـة بـه. اقـراألغـطـيـة مـريـن الهـاتi وا بتـخـزًقـم دائمـ•
.١١٨صـفـحـــة 

), ثم اسحبه٢أزح الغطاء (), و١ية (الج قفـل البطار اضغط على مزسحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:سحب الغطاء اخللفي:.١
).٣ا عن الهاتi (ًبعيد

).٤ا عن الهاتi من أسفل الهاتi (ًفق بعيد اسحب الغطاء برسحب الغطاء األمامي:سحب الغطاء األمامي:سحب الغطاء األمامي:سحب الغطاء األمامي:سحب الغطاء األمامي:.٢

3

21

4
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بدأ
).٥حة املفاتيح في الغطاء األمامي ( قم بإدخال لوإدخال لوحة املفاتيح:إدخال لوحة املفاتيح:إدخال لوحة املفاتيح:إدخال لوحة املفاتيح:إدخال لوحة املفاتيح:.٣لت

ي من الغطاءء العلوقم مبحاذاة أعلى الهاتi مع اجلزاستبدال الغطاء األمامي: استبدال الغطاء األمامي: استبدال الغطاء األمامي: استبدال الغطاء األمامي: استبدال الغطاء األمامي: .٤
).٦ادفع الهاتi جتاه الغطاء حتى يستقر بإحكام في مكانه (األمامي, و

5

6
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بدأ
لت  أدخل ماسكي الغطاء اخللفي في الفتحات املطابقة في الهاتiاستبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:استبدال الغطاء اخللفي:.٥

).٨ك الغطاء في االجتاه السفلي للهاتi حتى يستقر في مكانه () ثم حر٧(

7

8
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إلى مز املنطقة باستخدام املفاتيح من ا برًبقم الهاتi مصحوضع االنتظار, أدخل رفي و.١
.اتصالاتصالاتصالاتصالاتصالإلى القائمة القائمة القائمة القائمة القائمة . يتغير النص 

قم من جهة اليسار.حلذف الر إذا حدث خطأ ما, اضغط على 

.إنهاءإلى اتصال د. يتغير النص انتظر الر) واتصالاتصالاتصالاتصالاتصال( اضغط على ٢.

لة االتصال).) إلنهاء املكاملة (أو إللغاء محاوإنهاءإنهاءإنهاءإنهاءإنهاء( اضغط على  ٣.

Íb�_« d7 l{Ë v�≈ q�b���«

اسطةية بوضع السرضع حر األيدي إلى و بدون أيدي, ميكنك التبديل من وPPH-1ة عند استخدام الهاتi مع عدة السيار
 عن الهاتPPH-1.iة فصل عدة السيار

 في الهاتPPH-1.iة ضع حر األيدي, قم بتوصيل عدة السيارجوع إلى وللرو

WO�Ëb�« �U*UJ*«

لي.مز السماح الدوالذي يحل محل رمز + وعة للحصول على الرتني بسرمر  ضع االنتظار, اضغط علىفي و.١
قم الهاتi.ة) ورقم صفر في حالة الضرورمز املنطقة (احذف الرمز البلد, ورأدخل ر.٢
قم.) لالتصال بالراتصال( اضغط على .٣
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ت السماعة,ى صوفع مستولر ت السماعة أثناء املكاملة. اضغط على ى صوميكنك ضبط مستو
خلفضه. على و

دة, اضغط علىارت السماعة أثناء قيام الهاتi بتنبيهك باملكاملات الوى صودت ضبط مستوإذا أر
ت.ى الصوتني ثم اضبط مستومر 

ÊuAËdJO*« oKb

, ثـم اضـغـطفـونغـلق امليكـرانـتـقـل إلى ), وخـيـاراتخـيـاراتخـيـاراتخـيـاراتخـيـارات( ثم  فون الهاتـi أثـنـاء املكـاملـة: اضغط على لـغـلـق ميـكـر
).اختياراختياراختياراختياراختيار( 

).اختياراختياراختياراختياراختيار( , ثم اضغط تشغيلانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ثم  فون الهاتi: اضغط على لفتح ميكرو

t� ‰UB�ô« - r�— d?P� ‰UB�ô« …œU%≈

ة املكاملات الصادرًلت االتصال بها. انظر أيضاة التي اتصلت أو حاو األخيرًقماين رقم من العشرميكنك إعادة االتصال بر
) صفحة ٤.٦٨-٣(القائمة 

قام التي مت االتصال بها:لالتصال بأحد هذه األرو
قام مت االتصال بها.ض قائمة آخر أراحدة لعرة ومر ضع االنتظار, اضغط على في و.١
ب.قم أو االسم املطلولالنتقال إلى الر أو  . استخدم املفتاحني ٢
قم.) لالتصال بالراتصالاتصالاتصالاتصالاتصال (. اضغط على ٣

n�UN�« q3� Â«b���U� W*UJ� ¡«d ≈

قم.تبط بهذا الرقم هاتi في سجل الهاتi, ميكنك االتصال به باستخدام االسم املرإذا قمت بحفظ ر
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قم هاتi مع اسم.ين رفة كيفية تخزانظر صفحة ٥٠ ملعر
).القائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على في و.١
على الشاشة).سجل الهاتi ض النص ) (عند عراختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على  .٢
).بحث) (عند حتديد اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على .٣
). على سبيل املثال,موافقموافقموافقموافقموافق(  ثم اضغط على )إلى ف األول من االسم (باستخدام املفاتيح من أدخل احلر.٤

عة.ات بسربع مرأر , اضغط على  Sف الذي يبدأ بحرض االسم األول ولعر
دت.ة إذا أرميكنك جتاهل هذه اخلطو

اراسطة الضغط مع االستمرتبط باالسم بوقم الهاتi املرب . ميكنك التأكد من رإلى االسم املطلو أو  اسطة انتقل بو.٥
.على 

).اتصالاتصالاتصالاتصالاتصال( . اضغط على ٦

قم الهاتi أو كالهما) في سجلض االسم األول (أو رضع االنتظار. يتم عرفي و اضغط على  بحث سريع:بحث سريع:بحث سريع:بحث سريع:بحث سريع:
.أو  ف األول منه ثم الضغط على اسطة كتابة احلرب بوالهاتi. ابحث عن االسم املطلو

n�U& r�d� l�d��« ‰UB�ô«

قم بإحدى الطرق ميكنك االتصال بهذا الر,إلى  يع  من قم هاتi ألحد مفاتيح االتصال السرإذا قمت بتخصيص ر
ضع االنتظار):اآلتية (في و

).اتصالاتصالاتصالاتصالاتصال (يع املطابق ثم اضغط على اضغط على مفتاح االتصال السر•
يع حتى يبدأار على مفتاح اتصال سرضع التشغيل: اضغط مع االستمرطة على و مضبويعاتصال سرظيفة إذا كانت و•

االتصال.
تي.يد الصوقم البردي إلى االتصال بريؤ ار على الحظ أن الضغط مع االستمر
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يع صفحة ٧٦.اتصال سر-١٠) صفحة ٥٢ و١يع (القائمة قم هاتi ملفتاح اتصال سر تخصيص رًانظر أيضا

W�—U'« W*UJ*« ¡UMu√ …b�b  W*UJ� ¡«d ≈

قت (خدمة شبكة).اء مكاملتني في نفس الوميكنك إجر
.خياراتخياراتخياراتخياراتخياراتإلى إنهاء إنهاء إنهاء إنهاء إنهاء من  د أعلى املفتاح جولتغيير النص املو أثناء املكاملة, اضغط على .١
قم الهاتi أو قماكتب ر), واختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على ), ومكاملة جديدة), ثم انتقل إلى (خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على .٢

ية.) يتم تعليق املكاملة اجلاراتصالاتصالاتصالاتصالاتصال( اضغط على باستدعائه من سجل الهاتi, و
.مز بينما يشار إلى املكاملة املعلقة بالر مز ية بالريشار إلى املكاملة اجلارو

).اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على ى, وانتقل إلى املكاملة األخر), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( للتبديل بني املكاملتني: اضغط على .٣
).  اآلناختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على , وإنهاء هذه املكاملةانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ية: اضغط على إلنهاء املكاملة اجلار.٤

تستأنi املكاملة املعلقة.
).اختياراختياراختياراختياراختيار( , و اضغط على إنهاء كل املكاملاتانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( إلنهاء كلتا املكاملتني: اضغط على 

w�uB�« ‰UB�ô«

قم.د النطق بكلمة أو أكثر مخصصة لهذا الرقم مبجرميكنك طلب ر
١) صفحة ١.٥٣-١تي (القائمة انظر االتصال الصو

�W*UJ� vK% œd�«

مضتو) وال يعمل على ًطامضبودة ارتنبيه املكاملات الو (إذا لم يكن ضبط ًنيناعند اتصال أحد األشخاص بك, يصدر الهاتi ر
ض النص املناسب.يتم عره, واؤأضو

.مكاملةض النص ف على املتصل, يتم عرإذا لم تستطع الشبكة التعرو
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.يتصل بكالنص اسمه في حالة حفظه في سجل الهاتi) وقم هاتفه (وض رف على املتصل, يتم عرفي حالة التعرو
).ردردردردرد( د على املكاملة, اضغط على للر.١

يتـصل بك أو النـص مكـاملةض العـالمـة > بـعـد النص قم هاتi آخر, فمن املمكن أن تعرلة من رإذا كانت املكاملة محو
(خدمة شبكة).

) إلنهاء املكاملة.إنهاءإنهاءإنهاءإنهاءإنهاء( ٢. اضغط على 

UNCA— Ë√ W*UJ� q�u%

في حالةف يسمع املتصل نغمة خاصة تدل على انشغال اخلط. وسو و.د على املكاملة, فاضغط على غب في الرإذا لم تر
تييد الصوقم البريل املكاملة ـ على سبيل املثال ـ إلى ر(انظر صفحة ٨٤), سيتم حتويل عند انشغال اخلط التحوظيفة تشغيل و

اخلاص بك.

W�—U'« W*UJ*« ¡UMu√ …b�b  W*UJ� vK% œd�«

ض النص املناسب عنديتم عرت تنبيه, و(انظر صفحة ٧٧), يصدر الهاتi صوات انتظار املكاملات خيارظيفة عند تشغيل و
.مز ة في قائمة املكاملات بالريشار إلى املكاملة املنتظراستقبال إحدى املكاملات. و

.خياراتخياراتخياراتخياراتخياراتإلى      إنهاءإنهاءإنهاءإنهاءإنهاءمن  ض فوق لتغيير النص املعرو اضغط على .١
ى.). يتم تعليق املكاملة األخراختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على , ودر), ثم انتقل إلى خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على .٢

).رفضرفضرفضرفضرفضد على املكاملة, حدد اخليار (غب في الرإذا لم ترو
).اختياراختياراختياراختياراختيار( , ثم اضغط على ىاملكاملة األخرانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( للتبديل بني املكاملتني: اضغط على .٣
).اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على , وإنهاء هذه املكاملةانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ية: اضغط على إلنهاء املكاملة اجلار٤.

اآلن تستأنi املكاملة املعلقة.
).اختياراختياراختياراختياراختيار( , ثم اضغط على إنهاء كل املكاملاتانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( إلنهاء كلتا املكاملتني: اضغط على 
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تييد الصوقم البرملدة ثانية لطلب ر ضع االنتظار على ار في واضغط مع االستمر.١
دتي اخلـاص بك مـن قبل مـزويـد الصـوقـم الـبراخلاص بك. ميكـنـك احلصـول على ر

اخلـدمة احمللي.
ً). انظر أيضاموافقموافقموافقموافقموافق( تي, فأدخله ثم اضغط على يد الصوقم البرإذا طلب الهاتi ر.٢

) صفحة ٧.٨٤يل (القائمة التحـو) صفحة ٦٤ و٢-٩تي (القائمة يد الصـوقم البرر
سائل التي استقبلتها.سالة أو الراستمع إلى الر.٣
).إنهاءإنهاءإنهاءإنهاءإنهاء( قم بإنهاء املكاملة بالضغط على .٤

اسطة الضغطتي بويد الصوقم البر ميكنك االتصال بر,فوق املفتاح سماع ض النص  في حالة عرنصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:
على هذا املفتاح.

�`O�UH*« W7u� qH�

ً.د, عندما يكون الهاتi في جيبك أو داخل احلقيبة مثالة إلى قفل املفاتيح ملنع الضغط غير املقصودي هذه امليزتؤ
لقفل املفاتيح:لقفل املفاتيح:لقفل املفاتيح:لقفل املفاتيح:لقفل املفاتيح:

تني.مر ) ثم اضغط على القائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على في و

لفتح قفل املفاتيح:لفتح قفل املفاتيح:لفتح قفل املفاتيح:لفتح قفل املفاتيح:لفتح قفل املفاتيح:
عة.بسر ) ثم إلغاء القفلإلغاء القفلإلغاء القفلإلغاء القفلإلغاء القفل( اضغط على 
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على الشاشة. شر ض املؤيتم عر•
يقة العادية.فضها بالطرها أو رد على املكاملة, أو إنهاؤميكنك الر•

أثناء املكاملة, ميكنك تشغيل الهاتi كاملعتاد.
 كاملعتاد.HDC-5ميكن استخدام السماعة •

مـج في� املبـرارقـم الطـوضـع التـشـغـيـل, بإمـكـانـك  طلب رة إقـفـال الـهـاتـi في و عنـدمـا تكـون ميـزمالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:
) i١١٢الهات.(

قمية.قم فقط بعد إدخال جميع اخلانات الرض الريتم عر

� WLzUI�«® 5"— WLG" —UO�?«µ≠±©

).القائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار على . اضغط في و١
).اختياراختياراختياراختياراختيار(  ثم اضغط على النغماتإلى  أو  اسطة . انتقل بو٢
).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على نني نغمة الر. انتقل إلى ٣
ها.) الختيارموافقموافقموافقموافقموافقبة (يتم سماع عينة) ثم اضغط على (نني املطلو. انتقل إلى نغمة الر٤
ضع االنتظار.دة إلى وللعو ار على . اضغط مع االستمر٥

) صفحة ١.٧١-٥نني (القائمة  نغمة الرًانظر أيضا

�b7«Ë j�{ Â«b���U� n�UN�« �ULG" WAUZ j�{

عة ضبطاسطة اختيار مجمويدها بويقة التي ترقتة للعمل بالطرالشاشة املؤنني) وميكنك ضبط نغمات الهاتi (مثل نغمة الر
ضع».«و
جية).األحداث اخملتلفة (على سبيل املثال األنشطة اخلارتسهل هذه العملية من ضبط النغمات للبيئات وو
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.٩٧) صفحة ١٢ضاع (القائمـة األو و٧٢) صفحة ٥مات, انظر النغمات (القائمـة يد من املعلوملز
عة. بسر)ضع االنتظار, اضغط على مفتاح التشغيل (. في و١
 إليقاف تشغيل النغمات).صامتب (مثل ضع املطلوإلى لو أو  اسطة . انتقل بو٢
) لتأكيد الضبط.موافقموافقموافقموافقموافق( . اضغط على ٣

�r�« l� n�U& r�— s�e��

قم هاتi في سجل الهاتi:حلفظ اسم جديد ور
).اختياراختياراختياراختياراختيار( ) ثم اضغط على سجل الهاتiض )  (سيتم عرالقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار اضغط على . في و١
).اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على وإضافة بيان إلى  اسطة . انتقل بو٢
ب (انظر كتابة نص صفحة ٤٠).ض, أدخل االسم املطلو على شاشة العراالسم:أثناء ظهور النص . و٣
).موافقموافقموافقموافقموافق( بعد كتابة االسم, اضغط على . و٤
اد حفظه مع االسم.قم الهاتi املرمز املنطقة ور: أدخل رقم الهاتiرض النص أثناء عر. و٥

قم من جهة اليسار.حلذف الر إذا حدث خطأ ما, اضغط على 
عة للحصول علىتني بسرمر اجدك باخلارج, اضغط على قم الهاتi أثناء تودت استخدام ر: إذا أرنصيحةنصيحةنصيحةنصيحةنصيحة

قم الهاتi. إذا احتجت إلى ذلك) ثم ر٠ف مز املنطقة (احذف احلرمز البلد, ثم رمز + ثم أدخل رالر
).موافقموافقموافقموافقموافق( قم الهاتi, اضغط على بعد كتابة ر. و٦

قم الهاتi في سجل الهاتi.يتم حفظ االسم ور
.٥٣-١) صفحة ١١تي (القائمة قم الهاتi, انظر االتصال الصوتي إلى االسم ورمز صودت إضافة ر. إذا أر٧
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إلى ض أعلى لتغيير النص املعرو أو  قم الهاتi. اضغط على ضع االنتظار, أدخل ر: في وحفظ سريعحفظ سريعحفظ سريعحفظ سريعحفظ سريع
).موافقموافقموافقموافقموافق( ). أدخل االسم ثم اضغط على حفظحفظحفظحفظحفظ( . اضغط على حفظ

�h" W�U�Z

مز (اإلدخال التنبئي للنص) أو بالضغط علىاحدة لكل رة وف مريقتني: إما بالضغط على مفتاح احلرف بطرميكنك إدخال احلرو
ف.ات لكل حراحدة أو مرة وف مرمفتاح احلر

 من ذلك,ًتني. أو بدالمر ار على قت, اضغط مع االستمرضع االنتظار في اى وضع إدخال النص إلى وللخروج من و
).موافقموافقموافقموافقموافق(  ثم اضغط على ,إنهاءانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على 

©hMK� wC�M��« ‰U?œù«® ·d7 qJ� …b7«Ë …d� ÕU�H*« vK% jGC�U�

مالحظات) و٥٧سائل النصية (انظر صفحة ى للنص من الطرق السهلة للكتابة, على سبيل املثال, الريقة اإلدخال التنبؤتعد طر
ف.احدة لكل حرة ويقة, حتتاج فقط إلى الضغط على كل مفتاح مرفي هذه الطر ). و٩٢التذكير (انظر صفحة 

س, انظرا. (الختيار قاموًس اخملتار حالي للضغط على املفاتيح, يحاول الهاتi البحث عن الكلمة الصحيحة من القاموًطبقاو
صفحة ٤٢).

ض.ض أعلى شاشة العرمعرو مز يقة اإلدخال التنبئي للنص, تأكد أن الريد استخدام طرعندما ترو
تني.مر اسطة الضغط على يقة اإلدخال التقليدي بوطريقة اإلدخال التنبئي وميكنك التبديل بني طر

ف.احدة لكل حرة واسطة الضغط على كل مفتاح مربة بواكتب الكلمة املطلو.١
, اضغط على:Nokiaعلى سبيل املثال, لكتابة 
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لذلك فلست بحاجة إلى االنتباه إلى ما يحدث على شاشةسم أعاله, يتغير شكل الكلمة بعد كل ضغطة. وضح بالركما هو مو
ف الكلمة.ض الهاتi قبل إدخال جميع أحرعر
ا على هذا املفتاح.ًار أيض ملسح الشاشة, اضغط مع االستمر.ف من جهة اليسار, اضغط على حلذف حر•
ض. على سبيلشر أعلى شاشة العراجع املؤة وربصفة متكرر ة, اضغط على الكبيرة وف الصغيرللتنقل بني حالة األحر•

ة.ف الصغير عند استخدام حالة األحرabcض املثال, يتم عر
ة.بصفة متكرر قيم, اضغط على إلدخال عالمة تر•
).استعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمال( اضغط على ب, وف املطلو,  ثم انتقل إلى احلرار على ف خاص: اضغط مع االستمرإلدخال حر•
ب.قم املطلوار على مفتاح الرقم, اضغط مع االستمرإلدخال ر•

.٣قم ة ريقة بديلة, انظر اخلطوالستخدام طرقام. وأدخل األرو ار علـى قام عديدة, اضغط مع االستمرإلدخال أر
٢. بعد االنتهاء من كتابة الكلمة, تأكد أن الكلمة صحيحة.

 ثم ابدأ في كتابة الكلمة التالية. أو : فاضغط على إذا كانت الكلمة صحيحةإذا كانت الكلمة صحيحةإذا كانت الكلمة صحيحةإذا كانت الكلمة صحيحةإذا كانت الكلمة صحيحة
يـقـة بديـلة,الستخـدام طـربة. وات حتى تظهر الكـلمة املطـلـو عدة مـر: فاضغط على إذا كانت الكلمة غير صحيحةإذا كانت الكلمة غير صحيحةإذا كانت الكلمة غير صحيحةإذا كانت الكلمة غير صحيحةإذا كانت الكلمة غير صحيحة

قم ٣.ة رانـظـر اخلطو
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إلضافة كلمةف التي قمت بإدخالها. وس مطابقة للحروى في القاموجد كلمات أخر فهذا يعني أنه ال توإذا مت عرض الرمز ?إذا مت عرض الرمز ?إذا مت عرض الرمز ?إذا مت عرض الرمز ?إذا مت عرض الرمز ?
).موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على ), أدخل الكلمة باستخدام اإلدخال التقليدي للنص, وهجاءهجاءهجاءهجاءهجاء( س: اضغط على إلى القامو

ها ثم قم بتعديلها.لتمييز , اضغط على إذا أردت تغيير الكلمة السابقةإذا أردت تغيير الكلمة السابقةإذا أردت تغيير الكلمة السابقةإذا أردت تغيير الكلمة السابقةإذا أردت تغيير الكلمة السابقة
ات التالية بالضغط على هذا املفتاح: سيمكنك الوصول إلى اخليار,أعلى املفتاح ات خيارض النص ٣. إذا مت عر

اضغط على بة وف التي قمت بكتابتها. انتقل إلى الكلمة املطلوض قائمة بالكلمات املطابقة للحرويعر :::::الكلمات املتماثلةالكلمات املتماثلةالكلمات املتماثلةالكلمات املتماثلةالكلمات املتماثلة
).استعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمال(

يقة إدخال النص التقليدية ثم اضغط علىا. اكتب الكلمة باستخدام طرًيس يدوميكنك إضافة كلمة إلى القاموإدراج كلمة: إدراج كلمة: إدراج كلمة: إدراج كلمة: إدراج كلمة: 
).موافقموافقموافقموافقموافق( 

احدة.ة وقم مرقام بالضغط على كل مفتاح رميكنك إدخال أر: : : : : إدخال رقمإدخال رقمإدخال رقمإدخال رقمإدخال رقم
).استعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمال( اضغط على ب (مثل %) ومز املطلومز خاص من قائمة. انتقل إلى الرميكنك اختيار ر: : : : : إدخال رمزإدخال رمزإدخال رمزإدخال رمزإدخال رمز

W�Zd� �ULKZ W�U�Z

 ثم اكتب النصi الثاني.,اضغط اكتب النصi األول من الكلمة, و

wC�M��« hM�« ‰U?œù ”u�U� —UO�?«

).خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ), اضغط على ٢-١(القائمة سائل كتابة الر١. في قائمة 
).موافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على س القامو٢. انتقل إلى 

).موافقموافقموافقموافقموافق( بة ثم اضغط على ٣. انتقل إلى اللغة املطلو

hMK� wC�M��« ‰U?œù« qOGA� ·UI�≈

).خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ), اضغط على ٢-١ (القائمة سائلكتابة الر١. في قائمة 
).موافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على س القامو٢. انتقل إلى 
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).موافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على ال يعمل ٣. انتقل إلى 
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اتم بالضغط على أحد املفاتيح عدة مريقة, تقوفي  هذه الطرلة.  واتi احملمويستخدم اإلدخال التقليدي للنص عامة في الهو
ب.ف املطلوحتى يظهر احلر

ض.ض أعلى شاشة العرمعرو مز يقة اإلدخال التقليدي للنص, تأكد أن الريد استخدام طرعندما ترو

احدة أو أكثرة وب مرف املطلو الذي يشير إلى احلر)إلى  قام (من ١. عند كتابة النص, اضغط على أحد مفاتيح األر
ف.حتى يظهر احلر

.)٧٩ض (انظر اللغة صفحة ص شاشة العرة لنصوة على اللغة اخملتارافرف املتوقi األحرتتو
عة على املفاتيح.ة مطبوافرف املتوالحظ أنه ليست كل األحر

ظائi التالية لتعديل النص:٢. ميكنك استخدام الو
.إلضافة مسافة, اضغط على •
انتقل إلى و, من ذلك: اضغط على ًة. أو بدالبصفة متكرر ف خاص, اضغط على قيم أو حرإلضافة عالمة تر•

).استعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمال( اضغط على ب, وف املطلواحلر
الي. على التو,أو على  شر إلى اليسار أو اليمني, اضغط على يك املؤلتحر•
ار على هذا املفتاح. ملسح الشاشة, اضغط مع االستمر.ف من اليسار, اضغط على حلذف حر•
ا.ًيعسر ة, اضغط على الكبيرة وف الصغيرللتبديل بني حالة األحر•
ار علىقام, اضغط مع االستمراألرف وب. للتبديل بني احلروقم املطلوار على مفتاح الرقم, اضغط مع االستمرإلضافة ر•

قام. للداللة على إمكانية إدخال األر١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣قم  يظهر الر.
اكتب(أو انتظر ملدة ثانية), و أو  ف السابق, اضغط على دة على نفس املفتاح كاحلرجوف املولكتابة أحد األحر•

ف اجلديد.احلر
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ظائi التي تسمح لك بضبط الهاتi تبعا ملتطلباتك.ا من الوًاسعفر لك هذا الهاتi مجاال ويو
يق اخملتصر املناسب.اسطة الطرير أو بواسطة التمرميكن الوصول إليها بوعية وائم فرقوائم وتبة في قوظائi مرهذه الوو

�rz«uI�« nzU�Ë Èb7≈ v�≈ ‰u-u�«
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).القائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على . في و١
ظيفة.) إلدخال الواختياراختياراختياراختياراختيار( , ثم اضغط على الضبطبة, مثل ئيسية املطلولالنتقال إلى القائمة الر أو  . اضغط على ٢
) ثم اضغط على ضبط املكاملاتبة (مثل عية, انتقل إلى القائمة املطلوائم فري على قوئيسية حتتو. إذا كانت القائمة الر٣

ظيفة.) إلدخال الواختياراختياراختياراختياراختيار(
ظيفة.) إلدخال الواختياراختياراختياراختياراختيار( ) ثم اضغط على يعاتصال سربة (مثل ظيفة املطلو. انتقل إلى الو٤
) لتأكيد الضبط.موافقموافقموافقموافقموافق( ) ثم اضغط على ال يعملب (مثل . انتقل إلى الضبط املطلو٥

.يد تغيير الضبط, اضغط على إذا لم تكن تر
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جتدقم االختصار اخلاص بكل منها. وات الضبط بحيث ميكن الوصول إليها بإدخال رخيارعية, وائم الفرالقوائم, وقيم القومت تر
ض.ا أعلى ميني شاشة العرًضقم االختصار معرور

).القائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( اضغط على ١.

يد الوصول إليها.قم اخملتصر إلى لقائمة التي تران), أدخل الرفي (غضون ثالث ثو٢.
عية.كرر هذه العملية مع القائمة الفر

خيار الضبط.بة وظيفة املطلوقم اخملتصر للوان, أدخل الرفي غضون ثالث ثو٣.

�rz«uI�« nzU�Ë Èb7≈ s� ÃËd)«

أو باخلـروج من القـائـمـة بالضغـط مـع يـق الضغـط على ى السـابـق من القـائمـة عـن طـردة إلى املستـوميكـن العـو
.ار عـلى االستـمـر
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بحث١.

١قام اخلدمةأر٢.

إضافة بيان٣.

مسح٤.

تعديل٥.

نسخ٦.

تخصيص نغمة٧.

سال بطاقةإر٨.

اتخيار٩.
ة املستخدمةالذاكر١.
ضيقة العرطر٢.
ةحالة الذاكر٣.

يع االتصال السر١٠.

تيةموز صو ر١١.
Æ≤qzU�d�«

سائلكتابة الر١.

داريد الوالبر٢.

صندوق احلفظ٣.

ةسائل مصورر٤.

مناذج٥.

يةمزتعليقات ر٦.

سائلضبط الر٧.
١٢ عةاجملمو١.

سائلكز الرقم هاتi مر١. ر
سائل على شكلسل الر٢. ستر
سال خالللة اإلر٣. محاو

٣عام٢.

يرتسليم التقار١.

كزيق نفس املرد عن طرالر٢.

فدعم األحر٣.
ماتخدمة املعلو٨.
٤تييد الصوقم البرر٩.

امر اخلدمةمحرر أو١٠.
Y�b7 Æ≥

�U*UJ*« q3� Æ¥

د عليهامكاملات لم ير١.

.SIMمة ببطاقة ١. تظهر فقط إذا كانت مدعو
عية اخلاصة بها.عة في القائمة الفرتظهر كل مجموأسمائها. وعات وقد يختلi عدد اجملمو٢. 
عات املتاحة.قم اخملتصر لهذه القائمة على عدد اجملموقi الريتو٣. 
د اخلدمة. من قبل عامل الشبكة أو مزوSIMا في بطاقة ًظتي اخلاص بك محفويد الصوقم البرقد ال تظهر هذه القائمة إذا كان ر٤. 
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املكاملات املستلمة٢.

ةاملكاملات الصادر٣.

ةقام املكاملات األخيرمسح أر٤.

ض مدة املكاملةعر٥.
مدة آخر مكاملة١.
مدة جميع املكاملات٢.
مدة املكاملات املستلمة٣.
ةمدة املكاملات الصادر٤.
قتمسح عدادات الو٥.

ض تكاليi املكاملاتعر٦.
تكلفة آخر مكاملة١.
تكلفة جميع املكاملات٢.
مسح العدادات٣.

ضبط تكاليi املكاملات٧.
د تكاليi املكاملاتحدو١.
بيان التكلفة٢.

املبلغ املدفوع٨.
Æµ�ULGM�«

ننينغمة الر١.

ننيت الرى صومستو٢.

دةارتنبيه املكاملات الو٣.

لi النغماتمؤ٤.

سالةنغمة تنبيه للر٥.

نغمات املفاتيح٦.

نغمات التحذير٧.

ازالتنبيه باالهتز٨.

قتةشاشة مؤ٩.
Æ∂j�C�« WLzU�

ضبط املكاملات١.
دة االتصال آليامعاو١.
يعاتصال سر٢.
ات انتظار املكاملاتخيار٣.
قم هاتفيسال رإر٤.
اخلط املستعمل٥.
د اآلليالر٦.

.٢iضبط الهات
اللغة١.
مات اخلالياض معلوعر٢.
حيبسالة الترر٣.
اختيار الشبكة٤.
اءاإلضو٥.
تأكيد تطبيقات البطاقة٦.

٣. ضبط احلماية
مز الشخصيطلب الر١.
خدمة حظر املكاملات٢.
قام محددةاتصال بأر٣.
عة احملددةاجملمو٤.

.HDC-5, أو بالسماعة PPH-1ة  بعدة السيارًض هذه القائمة فقط حني يكون الهاتi متصال١. يتم عر
.PPH-1ة  بعدة السيارًض هذه القائمة فقط حني يكون الهاتi متصاليتم عر٢. 
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لقو
م ا

خدا
ست

ا
ائم

ى احلمايةمستو٥.

موز اخلدمةتغيير ر٦.
استعادة ضبط املصنع٤.

Æ∑ q�u9��«
±

ننيتية بدون ريل املكاملات الصوحتو١.

يل عند انشغال اخلطالتحو٢.

ديل في حالة عدم الرالتحو٣.

اخلروج عن التغطيةيل عند اإلغالق والتحو٤.

دعند اإلغالق أو عدم التغطية أو عدم الر٥.

يل جميع املكاملاتإلغاء حتو٦.
Æ∏»UF�_«

ÆπW��U(«

Æ±∞dOZc��« qzU�—

Æ±±W%U��«

١. املنبه
٢. ضبط الساعة

يخ٣. ضبط التار
٤. ساعة إيقاف

ليقت العد التناز٥. مو
قتالويخ و٦. التحديث اآللي للتار

Æ±≤ŸU{Ë_«

Æ±≥�U�b)«

Æ±¥ �U�b?SIM 
≤

مة من قبل مشغل الشبكة.يل غير املدعوات التحو١. قد ال تظهر خيار
 املستخدمة.SIMياتها على بطاقة محتوأسمائها, وافر اخلدمات, وقi تويتو٢. 
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Æµ WLzUI�«® n�UN�« q3�±©

 عمل اآلتي:سجل الهاتiميكنك داخل قائمة 
SIMاألسماء اخلاصة بها في بطاقة قام الهاتi وحفظ أر•

ظةقام الهاتi احملفوأرة األسماء وإدار•

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ) ثم اضغط على القائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و
اضغط على , وخياراتخياراتخياراتخياراتخياراتإلى  ي لتغيير النص العلو اء مكاملة, اضغط على للدخول إلى سجل الهاتi أثناء إجر

.سجل الهاتi), ثم اختر خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات(

� WLzUI�«® n�U& r�—Ë r�« ¡U%b��«±≠±©

 لالتصال به.ًض, مثالقم الهاتi من سجل الهاتi إلى شاشة العرب ور استدعاء االسم املطلوبحثظيفة ميكنك من خالل و
٣.٣اء مكاملة باستخدام سجل الهاتi صفحة ا إجرًانظر أيض
قم الهاتiا أو رًأعلى جهة اليمني إذا كان االسم اخملتار حالي ضقام الهاتi, يتم عرأراض األسماء وم باستعرعندما تقو

.SIMظني في بطاقة محفو

� WLzUI�«® W�b)« ÂU�—√ b7Q� ‰UB�ô«±≠≤©

تظهر هذه القائمة فقطد اخلدمة للحصول على خدمات. وقام مزولة بأراالتصال بسهومات اخلدمة ظيفة معلووميكنك من خالل 
 اخلاصة بك.SIMظة في بطاقة قام خدمة محفود أرجوفي حالة و

) لطلب هذه اخلدمة.اتصالاتصالاتصالاتصالاتصال( بة ثم اضغط على قم اخلدمة املطلواختر ر



٥٠Nokia Mobile Phones. All rights reserved.  ©2001

مة 
قائ

(ال
 i

هات
 ال

جل
س

١(

� WLzUI�«® n�U& r�—Ë r�« s�e��±≠≥©

.٣٨مات, انظر صفحة يد من املعلوقام الهاتi في سجل الهاتi.  ملزأرإضافة األسماء وإضافة بيان ظيفة ميكنك من خالل و
قام الهاتiأرقi عدد األسماء ومع ذلك, يتو. وً هاتفياًقما ورً اسما٢٥٠ التي بإمكانها حفظ حتى SIMيدعم الهاتi بطاقات 

.SIMالتي ميكن حفظها بالفعل في سجل الهاتi على بطاقة 

� WLzUI�«® n�U& r�—Ë r�« `��±≠¥©

ة) أو مرةاحد كل مروقام الهاتi من سجل الهاتi كل على حدة (اختر خيار أر حذف األسماء ومسحظيفة ميكنك من خالل و
).مسح بالكاملاحدة (و

� WLzUI�«® n�U& r�—Ë r�« q�bF�±≠µ©

قم الهاتiظة في سجل الهاتi. انتقل إلى االسم أو رقام الهاتi احملفوأرتغيير األسماء وتعديل ظيفة ميكنك من خالل و
اضغطقم الهاتi و). قم بتعديل رموافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على ). قم بتعديل االسم وتعديلتعديلتعديلتعديلتعديل( اضغط على ب تعديله, واملطلو
). بالنسبة إلدخال اسم, انظر كتابة نص صفحة ٤٠.موافقموافقموافقموافقموافق( على 

� WLzUI�«® n�U& r�—Ë r�« p�d% Ë√ a�"±≠∂©

ا تلو اآلخر أوًاحد (أو العكس) وSIMقام الهاتi من الهاتi إلى بطاقة يك األسماء أو أرأو حترنسخ ظيفة ميكنك من خالل و
احدة.ة وجميعها مر

� WLzUI�«® n�U& r�d� 5"— WLG" hOB��±≠∑©

قم هاتi معني.قت استالم مكاملة من ربة ونني املطلوضبط الهاتi لتشغيل نغمة الرتخصيص نغمة ظيفة ميكنك من خالل و
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).تخصيصتخصيصتخصيصتخصيصتخصيص( اضغط على قام الهاتi في سجل الهاتi وانتقل إلى أحد األسماء أو أر

اضغـط على). و١٢ضـع احلــالـي هي الضـبـط السـابـق في القـائـمـة للواألساسية بة (النغـمـة نـيـن املطـلـوانتقل إلى نغـمـة الـر
).موافقموافقموافقموافقموافق( 

� WLzUI�«® n�U& r�—Ë r�« ‰U�I��«Ë ‰U�—≈±≠∏©

سالة نصية من سجل الهاتi إلى هاتiقم هاتi (مبثابة بطاقة أعمال) كرسال اسم ورإرسال بطاقة إرظيفة ميكنك من خالل و
آخر.
قم هاتi املستلم). أدخل رإرسالإرسالإرسالإرسالإرسال( سالهما, ثم اضغط على اد إرقم الهاتi املرانتقل إلى االسم ور, وسال بطاقةإراختر 

).موافقموافقموافقموافقموافق( أو قم باستدعائه من سجل الهاتi, ثم اضغط على 

�n�U& r�—Ë r�« ‰U�I��«

.استالم بطاقة أعمالض النص مت يتم عرسالة و, ستسمع نغمة تنبيه للرً هاتفياًقما ورًسل إليك أحد األشخاص اسماعندما ير
اضغط علىبة, وظيفة املطلوانتقل إلى الو), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( قم الهاتi أو حفظهما أو مسحهما, اضغط على ض االسم ورلعرو

).موافقموافقموافقموافقموافق( 

� WLzUI�«® �«—UO)«±≠π∫©

…dZ«c�« W�U7 Ë ÷dF�« WI�dm ¨W�b���*« …dZ«c�«

اختيار ذاكرة األسماء وأرقام الهاتi (الذاكرة املستخدمة)اختيار ذاكرة األسماء وأرقام الهاتi (الذاكرة املستخدمة)اختيار ذاكرة األسماء وأرقام الهاتi (الذاكرة املستخدمة)اختيار ذاكرة األسماء وأرقام الهاتi (الذاكرة املستخدمة)اختيار ذاكرة األسماء وأرقام الهاتi (الذاكرة املستخدمة)
). الحظالبطاقة  (SIM) أو في بطاقة الهاتiقام الهاتi في هاتفك (خيار أرميكنك اختيار إذا ما كان سيتم حفظ األسماء و

ا.ًتلقائي SIMبطاقة , يتم حتديد خيار SIMبطاقة م بتغيير أنه حني تقو
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©÷dF�« WI�dm® W�uH;« n�UN�« ÂU�—√Ë ¡UL�_« ÷d% WI�dm —UO�?«

ات هي:اخليارظة. وقام الهاتi احملفوأرض األسماء ويقة عريi طرميكنك تعر
احدة.ة وض ثالثة أسماء مر تعر:::::قائمة األسماء

ة.ا في كل مرًا هاتفيًقما ورًاحدا وًض اسم: يعرقمالراالسم و
ة بخط كبير.احدا في كل مرض اسما و: يعرخط كبير

©…dZ«c�« W�U7® n�UN�« q3� wA WOI��*« W7U�*« —«bI� h9A

ا في سجل الهاتi.ًظ حاليكذلك العدد احملفوقام الهاتi, وأراجعة العدد املتبقي حلفظ أسماء وميكنك مر

� WLzUI�«® l�d� ‰UB�« ÕU�H* n�U& r�— hOB��±©±∞≠

يع.ليتم تخصيصه كمفتاح اتصال سر إلى  قام ميكنك ضبط أي من مفاتيح األر
قام.قم هاتi ألي من مفاتيح األر تخصيص ريعاالتصال السرظيفة ميكنك من خالل و

).تخصيصتخصيصتخصيصتخصيصتخصيص( اضغط على ب وانتقل إلى املفتاح املطلو١.
ً.يع تلقائياقم هاتi ملفتاح اتصال سرم الهاتi بتخصيص ر عندما يقوً أيضاتخصيصض يتم عر

ه.) الختيارموافقموافقموافقموافقموافققم الهاتi أو كالهما في سجل الهاتi, ثم اضغط على  (ابحث عن االسم أو ر٢.
ظيفة ثم اختيار الوًال) أوخياراتخياراتخياراتخياراتخياراتيق الضغط على (ها أو حذفها عن طرقام قمت بتخصيصها أو تغييرض أي أرميكنك عر

بة.املطلو
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).اتصالب ثم اضغط على  (يع املطلوضع االنتظار, اضغط على مفتاح االتصال السرإما: في و
ار علىضع االنتظار اضغط مع االستمرضع التشغيل (انظر صفحة ٧٦): في وطة في ومضبويع اتصال سرظيفة أو إذا كانت و

ب حتى يبدأ االتصال.يع املطلومفتاح االتصال السر

�≠± WLzUI�«® w�uB�« ‰UB�ô«±©±

تي أية كلمةمز الصوقم. من املمكن أن يكون الرتي) مخصصة لهذا الرمز صود النطق بكلمة أو أكثر (رقم مبجرميكنك طلب ر
قة, على سبيل املثال أحد األسماء.منطو

∫w�U��« k7ô ¨w�uB�« ‰UB�ô« ‰ULF��« q��

ى داخل الهاتi. أخرSIMالتها عند إدخال بطاقة إزتية في الهاتi وموز الصويتم حفظ الر•
ب منضع الطبيعي بالقرتي, أمسك الهاتi في الومز الصواء مكاملة بتطبيق الرتية أو إجرموز الصوعند تسجيل أحد الر•

ة كافية.ية ذات قوة اخللوأذنيك. يجـب أن يكون الهاتi في نطاق خدمة تكون فيها اإلشار
ت املتكلم.تية على لغة معينة. بل تعتمد على صوموز الصوال تعتمد الر•
تية في بيئة هادئة.موز الصوضاء اخللفية; لذا قم بتسجيل الرتية حساسة للضوموز الصوالر•
قام مختلفة.جتنب استخدام األسماء املتشابهة مع أريلة و; استخدم األسماء الطوًة جداال يتم قبول األسماء القصير•
احدة.ة وقام هاتفية مراحد لثمانية أرتي ومز صوميكن تسجيل ر•

يقة النطقة كافية. كما يجب أن تكون طرية ذات قوة اخللوالحظ أنه يجـب أن يكون الهاتi في نطاق خدمة تكون فيها اإلشار
أثناءضاء و, على سبيل املثال, في أماكن الضوًقد يكون ذلك صعبايقة التي مت تسجيله بها. و للطرًباالسم مطابقة متاما

ال.تي في كل األحو على االتصال الصوًلذا ال ينبغي أن تعتمد كلية�, وارالطو
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n�U& r�—Ë r�« v�≈ w�u- e�— WAU{≈

ض النصتي إليهما.يتم عرمز الصواد إضافة الرقم الهاتi املرثم االسم ورتي مز صوإضافة ر, اختر تيةموز صورفي قائمة .١
.حتدث بعد النغمةاضغط بدء و

.حتدث اآلنض النص يتم عر). يصدر الهاتi نغمة وبدءبدءبدءبدءبدء( اضغط على .٢
تي.مز صواد تسجيلها كرضوح الكلمة -أو الكلمات- املرانطق بوب من أذنيك وأمسك الهاتi بالقر.٣
حفظ وتيمـز الصـوي تشغيـل الرجـارض النص يتم عرتي ومز الصوم الهاتi بتشغيل الربعد االنتهاء من التسجيل, يقو٤.

تي.مز الصوالر

w�uB�« e�d�« Â«b���U� W*UJ� ¡«d ≈

.ةزيجو ةرتفل نآلا ثدحت صنلا ضرع متيو ةمغن iتاهلا ردصي .)ةةةةةمممممئئئئئاااااقققققلللللااااا(  ىلع رارمتسالا عم طغضا راظتنالا عضو يف.١
 من أذنيك.ًيباضع الطبيعي قرا بالهاتi في الوًضوح ممسكتي بومز الصوانطق الر.٢
تبط به.قم الهاتi املرطلب رتي ومز الصوم الهاتi بتشغيل الريقو.٣

لة. اضغط علىف عليه, فسيطالبك الهاتi بإعادة احملاوتي أو عدم التعرمز الصوفي حالة عدم العثور على أي تطابق للر•
ضع االنتظار.دة إلى وللعو ة ثانية أو تي مرمز الصو) للنطق بالرنعم( 

HDC-5عند استخدام السماعة عند استخدام السماعة عند استخدام السماعة عند استخدام السماعة عند استخدام السماعة 

ة.ار على زر السماعة حتى تسمع نغمة قصيراضغط مع االستمر.١
ضوح.تي بومز الصوانطق الر.٢
قم الهاتi اخلاص به.طلب رتي ومز الصوم الهاتi بتشغيل الريقو.٣
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.تشغيل, اختر تيةموز صور. في قائمة ١
).اختياراختياراختياراختياراختيار( تي اخلاص بهما ثم اضغط على مز الصواد تغيير الرقم الهاتi) املر. انتقل إلى االسم (أو ر٢

WO�uB�« “u�d�« b7√ dOOG�

.تغيير, اختر تيةموز صورفي قائمة .١
).اختياراختياراختياراختياراختيار( تي اخلاص بهما ثم اضغط على مز الصواد تغيير الرقم الهاتi) املرانتقل إلى االسم (أو ر.٢
.حتدث اآلنض النص يتم عرنني و) لبدء التسجيل. يصدر الهاتi نغمة ربدءبدءبدءبدءبدء( اضغط على .٣
تأكيد حفظه.تي اجلديد ومز الصوم الهاتi بتشغيل الرضوح. يقوتي بومز صواد تسجيلها كرانطق بالكلمة أو الكلمات-املر.٤

تي أو في حالة عدم قبول الهاتi للكلمة, على سبيلمز الصو) أثناء تشغيل الهاتi للرخروجخروجخروجخروجخروج( في حالة الضغط على 
مز األصلي., يتم حذف الرًة جدااملثال, إذا كانت الكلمة قصير

WO�uB�« “u�d�« b7√ `��

.مسح, اختر تيةموز صورفي قائمة ١.

).مسحمسحمسحمسحمسح( تي اخلاص بهما ثم اضغط على مز الصواد تغيير الرقم الهاتi) املرانتقل إلى االسم (أو ر٢.
? .تيمز الصومسح الرض النص يتم عرو

تي.مز الصو) ملسح الرموافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على ٣.
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∂Æ WLzUI�«® qzU�d�«≤©

النصية,تية, وسائل الصوسائل العديدة املتعلقة بكل من الرظائi الر استخدام وسائلالرميكنك في قائمة 
ة.املصورو

, ثـم اضـغـط علىسـائـلالرانـتـقـل إلى ), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضـع االنـتـظـار, اضغـط على للوصـول إلى هـذه القـائـمـة: فـي و
).اختياراختياراختياراختياراختيار( 

� WLzUI�«® UN�U�—≈Ë WOB" W�U�— W�U�Z≤≠±©

يتمسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وا إلى ثالث رًيبلها تقراف يصل طوسائل نصية متعددة األطرسال رإرميكنك كتابة و
سالة متعددة.بة ألية رسائل العادية املطلوة على أساس عدد الرحساب الفاتور

سائل صفحة ٦٢).كز الرقم هاتi مرظ في هاتفك (انظر رسائل محفوكز الرقم هاتi مرسالة نصية, تأكد أن رسال رقبل إرو
د اخلدمة احمللي.قم من مزوميكنك احلصول على هذا الر

 من ذلك, اضغط علىًتني. أو بدالمر ار على ضع االنتظار, اضغط مع االستمرقت إلى وللخروج من هذه القائمة في أي و
).موافقموافقموافقموافقموافق( انتقل إلى إنهاء, ثم اضغط على  ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( 

W�U�— W�U�Z

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على سائل كتابة الرإلى  أو  اسطة , انتقل بوسائلالرفي قائمة .١
سالة باستخدام اإلدخال التنبئي أو التقليدي للنص (انظر «كتابة نص» صفحة ٤٠).اكتب الر.٢



٥٧ Nokia Mobile Phones. All rights reserved.  ©2001

الر
مة 

قائ
(ال

ئل 
سا

٢(
ال يعنى أنه ماز٢/ ٢٣٣ض. على سبيل املثال, سالة احلالي في أقصى ميني شاشة العرء الرقم جزة ورافرف املتوتظهر األحر

سالة.ء الثاني من الرعندئذ ميكنك أن تكتب في اجلز على سبيل اإلجمال وًفا حر٢٣٣ً متبقيا

تني.مر اسطة الضغط على التقليدي للنص بو ميكنك التبديل بني اإلدخال التنبئ ونصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:

). انتقل إلىخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اسطة الضغط على ظائi بوعة إضافية من الوسالة, ميكنك الوصول إلى مجموأثناء كتابة الر.٣
).موافقموافقموافقموافقموافق( بة ثم اضغط على ظيفة املطلوالو

قم هاتi املستلم أو قم باستدعائه من سجل الهاتi, ثمب.  أدخل رسالة إلى املستلم املطلوسال الر يسمح لك بإر:::::إرسالإرسالإرسالإرسالإرسال
).٦(انظر صفحة ١سائل ضبط الر في قائمة ١عة سالة باستخدام اجملموسال الر). يتم إرموافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على 

 تلو اآلخر. انتقل إلى املستلم األول ثمًاحداسالة إلى مستلمني متعددين وسالة الر يسمح لك بإر:::::إرسال لعدة أشخاصإرسال لعدة أشخاصإرسال لعدة أشخاصإرسال لعدة أشخاصإرسال لعدة أشخاص
.اسطة الضغط على سالة بودة إلى الراء مع كل مستلم. ميكنك العو). كرر هذا اإلجرإرسالإرسالإرسالإرسالإرسال( اضغط على 

م بكتابتها.سالة التي تقو كأساس للرًسائل معدة مسبقا يسمح لك باستخدام ر:::::منوذجمنوذجمنوذجمنوذجمنوذج
ب ثم اضغطسالة. انتقل إلى التعليق املطلوية مثل »:-)» للرمزف التعليقات الر يسمح لك بإضافة أحد أحر:::::إدراج تعليق إدراج تعليق إدراج تعليق إدراج تعليق إدراج تعليق 

).استعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمال( على  
بة).أو اإلدخال التنبئي للنص (اختر اللغة املطلو )ال يعمل يسمح لك بالتبديل إلى اإلدخال التقليدي للنص (اختر :::::القاموسالقاموسالقاموسالقاموسالقاموس

).٦٢ (انظر صفحة ١عة سائل غير اجملموعات ضبط الرى من مجموعة أخر يسمح لك باختيار مجمو:::::إرسال خاصإرسال خاصإرسال خاصإرسال خاصإرسال خاص
).٢-٣(القائمة صندوق احلفظ سالة في حافظة  يحفظ الر:::::حفظحفظحفظحفظحفظ
سالة.ف من الر يحذف كل األحر:::::مسحمسحمسحمسحمسح
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قت.ضع االنتظار في أي ودة إلى و يسمح لك بالعو:::::إنهاءإنهاءإنهاءإنهاءإنهاء
.٢٨ضحة في صفحة ات املوعند استخدام اإلدخال التنبئي للنص, تتاح لك كذلك اخليار

� WLzUI�« ≠ œ—«u�« b�d��«® WOB" W�U�— …¡«d�≤≠≤©

كذلكسائل اجلديدة وض عدد الريتم عرضع احلالي, وة للوسالة اخملتارسالة نصية جديدة, ستسمع نغمة تنبيه الرعند تلقي ر
ضع االنتظار).(في و مز الر
داريد الوالبرفي قائمة مسح ظيفة سائل اجلديدة. استخدم وجد مساحة كافية للر فهذا يعني أنه ال تو,مز مض الرعندما يوو

) إلتاحة بعض املساحة.٢-٢(القائمة 
ثم ادخل فيما بعد إلى قت, اضغط على سائل في وض الرسائل في احلال. لعرض الر) لعرقراءةقراءةقراءةقراءةقراءة( اضغط على .١

سائل.اءة الريد قر) حني تر٢-٢(القائمة د اريد الوالبرقائمة 
.مز ءة بالرسائل غير املقرو). يشار إلى الرقراءةقراءةقراءةقراءةقراءة( اضغط على بة وسالة املطلوإلى الر أو  اسطة انتقل بو.٢
سائل.اض الرالستعر أو  استخدم .٣
بةظيفة املطلوانتقل إلى الو), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ضحة أدناه.  اضغط على ظائi املوسالة, ميكنك استخدام الواءة الرأثناء قر.٤

ظائi املتاحة هي:الو). وموافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على 
سالة. يحذف الر:::::مسحمسحمسحمسحمسح

) صفحة ١.٥٦-٢سالها (القائمة إرسالة نصية وسالة.  انظر كتابة راسل الرد لرسال ر يسمح لك بإر:::::ردردردردرد
اداملرى. أدخل اللقب اخلاص بك واف األخرسائل النصية مع أحد األطر على الرً يسمح لك بعمل محادثة بناء:::::حديثحديثحديثحديثحديث

يد منسالها. ملز) إلرموافقموافقموافقموافقموافق( ). اكتب نص احلديث ثم اضغط على موافقموافقموافقموافقموافق( استخدامه في احلديث ثم اضغط على 
.٦٥) صفحة ٣مات انظر حديث (القائمة املعلو
.٣٩سالة. انظر كتابة نص صفحة  يسمح لك بتعديل الر:::::تعديلتعديلتعديلتعديلتعديل
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سالة لالتصال أو احلفظ.قم هاتi من الر يستخرج ر:::::استخدام الرقماستخدام الرقماستخدام الرقماستخدام الرقماستخدام الرقم

ب.قم الهاتi املطلوسالها إلى رإرسالة و يسمح لك بتعديل الر:::::إرسالإرسالإرسالإرسالإرسال
سال.قت اإلريخ ووكذلك تارسال وسائل املستخدم في اإلركز الرقم هاتi مرقم هاتفه, وراسل ورض اسم الر يعر:::::التفاصيلالتفاصيلالتفاصيلالتفاصيلالتفاصيل

� WLzUI�« ≠ kH(« ‚ËbM-® W�uH9� W�U�— ÷d%≤≠≥©

)خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ).  يتيح لك الضغط على ١-٢(القائمة سائل كتابة الرسائل التي قمت بحفظها في قائمة ض الرميكنك عر
.التفاصيل, و د و حديثر) ما عدا ٢-٢(القائمة د اريد الوالبردة في قائمة جوظائi املوالوصول إلى نفس الو

� WLzUI�«® …—uB*« qzU�d�«≤≠¥©

جد العديديوة. وسائل مصورسائل رتسمى هذه الري على صور. وسائل نصية حتتوسال رإرميكنك مع هذا الهاتi استالم و
 في الهاتi.ًاملعدة مسبقاة وسائل املصورمن الر

د اخلدمة.مة من قبل مشغل الشبكة أو مزوظيفة فقط إذا كانت مدعوميكن استخدام هذه الو
الحظ أن:

سال العديدة على إرسائل املصورسال إحدى الريد تكلفة إرمبا تزلذا, رسائل نصية. وة من عدة رسالة مصورتتكون كل ر•
سائل النصية.من الر

ة الهاتi.ظة في ذاكر مع هاتi آخر حيث إنها محفوSIMة إذا كنت تستخدم بطاقة سائل املصورض الرال ميكنك عر•
ة.سائل املصورض الرعرة هي فقط التي بإمكانها استقبال وسائل املصورة الرافر فيها ميزاتi التي تتوالهو•
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) أو حذفهاحفظحفظحفظحفظحفظ( اسطة الضغط على سالة بو). ميكنك حفظ الرعرضعرضعرضعرضعرض( سالة فور تلقيها, اضغط على ض الرلعر•
تني.مر بالضغط على 

سالة.) حلفظ هذه الرموافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على  ا في هذه القائمة: اضغط على ًسالة الحقض الرلعر•

WLzUI�« Ác& wA W�U�d�« ÷dF� ÂuI� U�bM%

) ما عدا٢-٢(القائمة د اريد الوالبردة في قائمة جوظائi املو) الوصول إلى نفس الوخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( يتيح لك الضغط على 
.حديثد ورظيفتي و

سالهـاإرسالة نصية وسالها, انظر كتابة رإرسالة وء النصي من الرتعديل اجلزير نص حترظيفة ميكنك من خالل و
.٥٦) صفحة ٢-١(القائمة 

…—uB*« qzU�d�« Èb7≈ ‰U�—≈

).عرضعرضعرضعرضعرض( اضغط على ة وسائل املصور, انتقل إلى إحدى الرةسائل مصوررفي قائمة .١
اضغط وير نصحتر) ثم انتقل إلى خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( يدها, اضغط على ة التـي ترضـة هـي الصـورة املعروإذا كـانت الصـور.٢

).اختياراختياراختياراختياراختيار( على 
.١ة كرر اخلطوو يدها, اضغط علـى ة التي ترضة هي الصورة املعـروإذا لم تكن الصورو

سالة.اكتب الر.٣
).موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على ومعاينة ) ثم انتقل إلى خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( سالها, اضغط على سالة بالكامل قبل إرض الرلعر

).موافقموافقموافقموافقموافق( سال ثم اضغط على انتقل إلى إر), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على ٤.
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في هذه القائمة,سائل. والتي ميكن استخدامها أثناء كتابة إحدى الر مناذج وًسائل املعدة مسبقاض لك الهاتi بعض الريعر
مسح النماذج.تعديل وض وميكنك عر

).قراءةقراءةقراءةقراءةقراءة (ب ثم اضغط على ذج املطلوانتقل إلى النمو
ذج.يد تعديل أو مسح النمو) ثم قرر إذا ما كنت ترخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ذج, اضغط على ض النموعند عر

ظائi, مبا في ذلك,ى من الوعة أخر) إلى الوصول إلى مجموخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( دي الضغط على عند تعديل أحد النماذج, يؤ
.ذجحفظ النمووسال إر

دة في آخر قائمة النماذج.جوغة املويق اختيار أحد النماذج الفارميكنك إنشاء مناذج جديدة من البداية عن طر

� WLzUI�«® W�e�— �UIOKF�≤≠∂©

دسالة  أو الرمز »:-) عند كتابة رموز التعليق, على سبيل املثال تستطيع استخدام الرظيفة تعديل رميكنك من خالل هذه الو
عليها.

يد منف. ملزي أية سلسلة من األحرمز). ميكن أن يكون التعليق الرحتريرحتريرحتريرحتريرحترير( ب ثم اضغط على انتقل إلى التعليق املطلو
) صفحة ١.٥٦-٢سالها (القائمة إرسالة نصية وية, انظر كتابة رمزير التعليقات الرمات حول حتراملعلو

� WLzUI�«® qzU�d�« j�{≤≠∑©

سائل النصية.ضبط عام لكافة الرعة), وعة ضبط (أو مجموسائل: ضبط خاص بكل مجموعني من ضبط الرض لك الهاتi نويعر
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ة.سائل املصورالرسائل النصية وسال الرية إلرظائi الضبط الضرورعة هي مجموع من واجملمو
يق اختيارد اخلدمة, عن طر من قبل مزوًماسائل النصية كفاكس, إذا كان ذلك مدعوسالة إحدى الرميكنك, على سبيل املثال, إر

يالت الفاكس.يi الضبط املناسب فيها لتحوعة التي قمت بتعراجملمو
ضحة أدناه.ابط املوعية حيث ميكنك فيها تغيير الضوعة على قائمة فري كل مجموحتتو

qzU�d�« eZd� r�—

قمة كما ميكنك احلصول على هذا الرسائل املصورالرسائل النصية وسال الرسائل املستخدم إلركز الرقم هاتi مرميكنك حفظ ر
د اخلدمة.من مزو
).موافقموافقموافقموافقموافق( قم احلالي, ثم اضغط على ير الرقم الهاتi أو قم باستدعائه من سجل الهاتi, أو قم بتحرأدخل ر

qJg vK% qzU�d�« q�d��

(خدمة شبكة).مناداة , أو فاكس, أو نييد إلكتروبرسائل نص إلى يل رميكنك مطالبة الشبكة بتحو
لة, يجب أن يكون لدى املستلم جهاز مناسب, على سبيل املثال, جهاز فاكس.سالة محوالستقبال رو

‰ö? ‰U�—ù« W�ËU9�

سائل (خدمة شبكة).كز الرسائل النصية في مرميكنك حتديد مدة حفظ الر

.SIMعات التي تقدمها بطاقة عات على عدد اجملموقi العدد اإلجمالي للمجمو١. يتو
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ة.عة اخملتارسالها, بغض النظر عن اجملموم بإرسائل النصية التي تقوظائi الضبط في هذه القائمة على كل الرتنطبق و
d�—UI��« rOK��

سائل النصية اخلاصة بك (خدمة شبكة).ير تسليم عن الرسال تقارميكنك مطالبة الشبكة بإر
eZd*« fH" o�dm s% œd�«

د فيجوسائل املوكز الريق نفس مرد عن طرسال رسائل النصية اخلاصة بك إرظيفة, ميكن ملستلم الرعند تشغيل هذه الو
سالة األصلية (خدمة شبكة).الر

·d7_« r%œ

مانسية (الناشئة عنموز اللغات الروف خاصة (مثل ?)  برسائل باستخدام حروسال ر, ميكنك إردنيكويوعند حتديد اخليار 
 من قبل الشبكة.ًماافق, إذا كان ذلك مدعوسية إلى هاتi متوموز الروالسالفية أو الرالالتينية) و

� WLzUI�«® �U�uKF*« W�b?≤≠∏©

د اخلدمة.عات متعددة (مثل الطـقس أو حالة املرور) من مزوضوسائل حول موتسمح لك هذه اخلدمة بتلقي ر
د اخلدمة.قامها, اتصل مبزوأرة وافرعات املتوضومات حول املويد من املعلوملز

الهاتi الستقبال قائمةعات ضوس املو فهراخليارعات النشطة. يضبط ضوسائل حول املو, ستستقبل رتعملفي حالة اختيار 
ة من الشبكة.افرعات املتوضوباملو

عات, أوضوضوع جديد إلى قائمة املوعات, إو إضافة موضو, ميكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط املوعاتضواملوفي حالة اختيار و
دة في القائمة.جوعات احلالية املوضوتعديل أو مسح املو

احدة فقط.عة وض أن يكون املتاح هنا هو مجمومن املفترعات املتاحة. وقم اخملتصر لهذه القائمة على عدد اجملموقi الر١. يتو
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ة فقط.بة باللغة اخملتارسائل املكتوض الرسائل. كما سيتم عر, ميكنك اختيار لغة للراللغةفي حالة اختيار و

� WLzUI�«® w�uB�« b�d��« r�—≤≠π©

سائل لك لسماعها فيما بعد (خدمة شبكة).ك رتي, ميكن للمتصلني تريد الصوفي قائمة البر
دقم (الذي مت احلصول عليه من مزوتي اخلاص بك (خدمة شبكة). أدخل الريد الصوقم البربإمكانك داخل هذه القائمة حفظ ر

).موافقموافقموافقموافقموافق( اخلدمة) ثم اضغط على 
اسطة بوSIMتي اخلاص بك قد مت حفظه في بطاقة يد الصوقم البرض هذه القائمة إذا كان رالحظ أنه من املمكن أال يتم عر

د اخلدمة.مشغل الشبكة أو مزو
تي خاص به (انظر اخلط املستعمل صفحة ٧٧).يد صوقم برمن املمكن أن يكون لكل خط هاتi ر

تية, انظر صفحة ٣٧.سائل الصولسماع الر
تي, انظر صفحة ٨٤.يد الصوقم البردة إلى راريل املكاملات الولتحوو

� WLzUI�«® W�b)« d�«Ë√ —d9�≤©±∞≠

للتبديل بني ار على بة. اضغط مع االستمرموز املطلود اخلدمة اخلاص بك. أدخل الرسال طلبات خدمة إلى مزوميكنك إر
سال الطلب.) إلرإرسالإرسالإرسالإرسالإرسال( قام. اضغط على األرف واألحر
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٣(

Æ∑ WLzUI�«® Y�b7≥©

سائل النصية.ين باستخدام الراء محادثة مع األشخاص اآلخربإجرحديث ظيفة تسمح لك و
 ثم اضغط,انتقل إلى حديث), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و

).اختيار( على 

�Y�b7 ¡b�

يق الضغط علىالذي ميكن الوصول إليه عن طروحديث يق اختيار اخليار ميكنك بدء احملادثة من داخل هذه القائمة أو عن طر
سائل التي مت استقبالها.اءة إحدى الر) أثناء قرخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( 

اءف اآلخر أو قم باستدعائه من سجل الهاتi (انظر إجرقم هاتi الطرفي حالة بدء احلديث من داخل هذه القائمة, أدخل ر.١
).موافقموافقموافقموافقموافق( ٣) ثم اضغط على ٣مكاملة باستخدام سجل الهاتi صفحة 

مز من هذا احلديث. ر٥٠٠ض آخر ا من قبل مع نفس الشخص, سيتم عرًيت حديثإذا كنت قد أجر
اد استـخـدامهـا في تـمـيـيـز نفسـك في الـحـديث ثـم اضـغـط على. أدخل أحد األلقاب (انـظـر كـتـابة نص صفـحـة ٤٠) املـر٢

).موافقموافقموافقموافقموافق( 
سالإلرسال إر) ثم اختر خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( سائل النصية العادية, اضغط على يقة التي تكتب بها الرسالة احلديث بالطر. اكتب ر٣

سالة.الر
سائل النصية فيما عداة أثناء كتابة إحدى الرافرظائi املتو) إلى الوصول إلى نفس الوخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( دي الضغط على يؤ

لقبك)اسطة < وسلة (املبينة بوسائل املرجميع الريخ احلديث تارض باإلضافة إلى ذلك, يعر. وسال لعدة أشخاصإروحفظ 
بتعديلاسم احلديث ف اآلخر) أثناء احلديث احلالي بينما يسمح لك اخليار لقب الطراسطة > وسائل املستلمة (املبينة بوالرو

اللقب اخلاص بك.
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سالها. ملسح شاشةسالة األصلية التي قمت بإرد أعلى الرسالة الرض رف اآلخر, يتم عرد من الطردوعند استقبال أحد الر٤.
اختيار) وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اسطة الضغط على سالها بوقم بإرد وسالة الراكتب ر), وموافقموافقموافقموافقموافق( ض اضغط على العر

سالة.اء مع كل ر. كرر هذا اإلجرسالإر
.داريد الوالبرسائل املستلمة في قائمة  اء احلديث لن يتم حفظ الرالحظ أنه أثناء إجر
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∏Æ WLzUI�«® �U*UJ*« q3�¥©

اسطة الهاتi. بوًًقام الهاتi املسجلة تلقائيا, ميكنك الوصول إلى أرسجل املكاملاتفي قائمة 
عة املدفوSIMحدات املتبقية في بطاقة ة الوإدارتكاليفها, ويبية للمكاملات وض املدة التقر عرًميكنك أيضا

ً.مسبقا
, ثم اضغط على سجل املكاملاتانتقل إلى ), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و

).اختياراختياراختياراختياراختيار(
 WLzUI�« wA …dA«u�*« �«—UO)«¥≠± v�≈¥≠≤

) بعمل اآلتي:خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اسطة الضغط على ات التي ميكن الوصول إليها بوتسمح لك اخليار
ضها أو االتصال بهاقام الهاتi املسجلة أو عرتعديل أحد أر�
قت املكاملةض وعر�
قم في سجل الهاتiحفظ الر�
ليس من سجل املكاملات)قم من قائمة املكاملات (ومسح الر�
).بــسال إرسالة نصية إلى املتصل (سال رإر�

WLK��*« �U*UJ*«Ë UNOK% œd� r� w��« �U*UJ*« ‰u7

املكاملات املستلـمـة فـي حـالـة:د عليهـا وم الهاتi بتسجيل املـكـاملـات الـتـي لـم يـريقـو
قم هاتi املتـصـل إلـى مـسـتـلـم املـكـاملـة.ض رسماح الـشـبـكـة بـعـر�
نه في مـنـطـقـة خـدمـة الـشـبـكـة.كـوتشغـيـل الـهـاتـi و�



٦٨Nokia Mobile Phones. All rights reserved.  ©2001

مة 
قائ

(ال
ت 

املا
ملك

ل ا
سج

٤(

� WLzUI�«® UNOK% œd� r� �U*UJ�¥≠±©

.)ةكبش ةمدخ( كلذ نم نكمتي مل هنكلو اهلالخ نم كب لاصتالا صاخشألا دحأ لواح ماقرأ ةرشع رخآ ضرعب ةمدخلا هذه حمست
ض املالحظة اخلاصة) عند عرقائمة( اسطة الضغط على قام الهاتi هذه بوض أر عرً: ميكنك أيضانصيحةنصيحةنصيحةنصيحةنصيحة

ً.قام الهاتi التي مت تسجيلها مسبقاض أر عرًد عليها. يتم أيضاباملكاملات التي لم يتم الر

� WLzUI�«® WLK��*« �U*UJ*«¥≠≤©

د عليها (خدمة شبكة).قام هاتفية قمت بالرة أرض هذه اخلدمة آخر عشرتعر

� WLzUI�«® …—œUB�« �U*UJ*«¥≠≥©

لت االتصال بها. اتصلت بها أو حاوً هاتفياًقماين رض هذه اخلدمة عشرتعر

� WLzUI�«® …dO?_« �U*UJ*« ÂU�—√ `��¥≠¥©

.٣-٤ حتى ١-٤ائم بداية من قام الهاتi من القوأرتسمح لك هذه اخلدمة بحذف كل األسماء و
 في احلاالت اآلتية:ًقام أيضايتم حذف هذه األر

اع آخر خمس بطاقات مت استخدامها. مخالفة ألنوSIMعند تشغيل الهاتi مع بطاقة �
عند تغيير ضبط حماية الهاتi (انظر صفحة ٨٢).�

� WLzUI�«® W*UJ*« …b� ÷d%¥≠µ©

ة.الصادردة واريبية للمكاملات الوض هذه اخلدمة املدة التقرتعر



٦٩ Nokia Mobile Phones. All rights reserved.  ©2001

مة 
قائ

(ال
ت 

املا
ملك

ل ا
سج

٤(
مز احلماية. ستحتاج إلى رٍ-٤). عندئذ٥(قائمة ٥-قت مسح عدادات الوظيفة قت باستخـدام وكما ميكنك مسح عدادات الو

قت. إلى مسح عدادات الوSIMدي تغيير بطاقة ). كما ال يؤ١١٣موز اخلدمة صفحة (انظر ر
ذلك حسبة, وضيحها في فاتورد اخلدمة بتوالتي قام مزوقت احلقيقي للمكاملات وت الومبا يتفاو: رمالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

ما إلى ذلك.اتير, واستكمال الفوخصائص الشبكة, و

� WLzUI�«® W*UJ*« nO�UJ� ÷d%¥≠∂©

ة أو كافة املكاملات.يبية للمكاملة األخيرض خدمة الشبكة هذه التكلفة التقرتعر
).٢-٧-٤(القائمة بيان التكلفة ظيفة حدات احملددة في وض التكلفة بالوتعر

.SIMض تكاليi املكاملات بشكل منفصل لكل بطاقة يتم عرو
د ذلكيعوى, وة ألخرد اخلدمة من مراخلدمات من قبل مزوة املكاملات و: قد يختلi احلساب النهائي لفاتورمالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

ائب,اتير أو الضراك في بعض خصائص الشبكة, أو استكمال الكسور البسيطة لتحصيل الفواالختالف إلى االشتر
ما إلى ذلك.و

� WLzUI�«® �U*UJ*« nO�UJ� j�{¥≠∑©

�U*UJ*« nO�UJ� œËb7

حدات العملة (خدمة شبكة).حدات التكلفة أو وميكنك احلد من تكاليi مكاملاتك لعدد محدد من و
حدات املتبقية فيض عدد الود التكلفة ما دام لم يتم جتاوز حد التكلفة املعني.  يتم عرتلقي املكاملات في حدواء وميكنك إجر

ضع االنتظار.و
).١١٣موز اخلدمة صفحة  لضبط حد التكلفة (انظر رPIN2مز قد حتتاج لر
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.�١١٢ ارقم الطوحدات التكلفة أو العملة, ميكن االتصال فقط برالحظ أنه عند نفاد و

WHKJ��« ÊUO�

د اخلـدمـةبة. اتصـل مبـزوحدات العملـة املـطـلـوحدات التكـلـفـة أو ومن املكاملات املتـبـقـي بـاعـتـبـار وض زيستطيـع الـهـاتـi عـر
حدات التكـلـفـة.فة أسـعـار وملعـر

).١١٣موز اخلدمة صفحة  (انظر رPIN2مز ظيفة, ستحتـاج لرللوصول إلى هذه الو
اضغط على ), ثم أدخل اسم العملة, وموافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على حدات التكلفة, و, أدخل سعر وبالعملةفي حالة اختيار 

).موافقموافقموافقموافقموافق(

� WLzUI�«® ŸuAb*« mK�*«¥≠∏©

عند استخدام (خدمة شبكة). وًعة مسبقا املدفوSIMتغيير إعدادات الضبط املتعلقة ببطاقات ض وفي هذه القائمة, ميكنك عر
.SIMحدات كافية من العملة على بطاقة افر واء املكاملات فقط عند تو, ميكنك إجرًعة مسبقا مدفوSIMبطاقة 

ضع االنتظار.الهاتi في وحدات املتبقية وض الوبضبط الهاتi لعرمات املبالغ ض معلوعرظيفة تسمح لك و
حدات املبلغ املتبقية.ض مقدار ويعراملبلغ احلالي 
مات حول املكاملات السابقة.ض معلويعرة تكلفة آخر مر

دي الضغط على يؤحدات. وة إلعادة شحن الويخ آخر مرتارقت وحدات وومات حول الوض معلويعرضع الشحن و
حدات.يخ انتهاء صالحية الوض تار) إلى عرتعليمات أخرىتعليمات أخرىتعليمات أخرىتعليمات أخرىتعليمات أخرى(
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πÆ WLzUI�«® �ULGM�« µ©

نني تأليi نغمات رًضع اخملتار. كما ميكنك أيضاتغيير إعدادات ضبط الوالنغمات ميكنك في قائمة 
لi النغمات.ظيفة مؤسالها إلى أصدقائك باستخدام وإرخاصة بك و
احد صفحة ٣٨.ضبط كل نغمات الهاتi باستخدام ضبط و و٩٧) صفحة ١٢ضاع (القائمة ا األوًأنظر أيض

).اختياراختياراختياراختياراختيار(  ثم اضغط على ,انتقل إلى نغمات), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و

� WLzUI�«® 5"d�« WLG"µ≠±©

). بالنسبة للنغمات التي تسلمتهاموافقموافقموافقموافقموافق( بة ثم اضغط على تية. انتقل إلى النغمة املطلونني للمكاملات الصوتضبط نغمة الر
تها بنفسك جتدها في نهاية قائمة النغمات.ْفَّمن شخص ما أو التي أل

� WLzUI�«® 5"d�« �u- Èu���µ≠≤©

ب ثمى املطلوسالة. انتقل إلى املستونغمات التنبيه للرنني وت الرى صوتضبط مستو
)موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على 

� WLzUI�«® …œ—«u�« �U*UJ*« tO�M�µ≠≥©

.ال يعملواحدة نغمة تنبيه و, احدةنة ور, تصاعدي, ننيرات هي: اخلياردة. وارتية الويقة إعالمك باملكاملات الصويi طرلتعر
.ض عرفون جميع نغمات الهاتi و, يتم غلق ميكروال يعملعند اختيار 
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� WLzUI�«® �ULGM�« n�R�µ≠¥©

لفة في آخر قائمة النغمات.ض النغمات املؤنني خاصة بك. كما يتم عرميكنك تأليi نغمة ر
ظيفة. ال تقم بتشغيل الهاتi عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو: يجب أن يكون الهاتi في ومالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًااتi الالسلكية محظوراستخدام الهو

…b�b  5"— WLG" nO�Q�

).اختياراختياراختياراختياراختيار( يد تعديلها ثم اضغط على انتقل إلى النغمة التي تر١.

fتة للحصول على النو بة. على سبيل املثال, اضغط على سيقية املطلوت املوأدخل النو٢.
تة بعد إدخالها (إال في حالة إيقاف تشغيل). يشغل الهاتi كل نوfالتي تظهر على شكل (و

.(iنغمات الهات
تة:لضبط خصائص النوو٣.

تة أو السكنة بينما يعملعلى تقصير (-) مدة النو يعمل املفتاح : ومدة النوتةمدة النوتةمدة النوتةمدة النوتةمدة النوتة�
تة,ض املدة أمام النويتم عر. و١/٤اضية هي املدة االفتريلها(+). وعلى تطو املفتاح 

.١/١٦ ذات املدة dتة  إلى النوd 16على سبيل املثال, يشير 
.a.8 لاثملا ليبس ىلع ,ةدملا دعب ةطقنب كلذ ىلإ راشيو ,iصنلا رادقمب اهتلاطإ ىلإ ةتونلا حاتفم ىلع رارمتسالا عم طغضلا يدؤي

تة مبدةاضية للسكنة هي نواملدة االفترتة السابقة. وقفة) بنفس مدة النواج سكنة (أي وبإدر م املفتاح : يقوالسكنةالسكنةالسكنةالسكنةالسكنة�
ف -.شار إلى السكنة باحلر). و١/٤ها (مقدار

تة (علىقم بعد النوعة كرض املقطويتم عرسيقية جديدة.  وت موعة لنولضبط املقطو : يستخدم املفتاح املقطوعةاملقطوعةاملقطوعةاملقطوعةاملقطوعة�
).e1سبيل املثال 

#.fتة), على سبيل املثال يشار إلى ذلك بالعالمة # أمام النويادة حدة النغمة (ولز : يستخدم املفتاح حدة النوتةحدة النوتةحدة النوتةحدة النوتةحدة النوتة�
).b وeتة سيقية غير متاح للنوت املواختيار النوو

سيقية:ت املولتعديل النو٤.
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الي.شر إلى ليمني أو اليسار على التويك املؤلتحر و  يستخدم املفتاحني �
تة أو سكنة من جهة اليسار.يحذف نو�

).موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على ات اآلتية و) ثم اختر أحد اخليارخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( عند االنتهاء من تعديل النغمة, اضغط على ٥.
سيقيةت املو: إلعادة تشغيل النوتشغيل

نني.إضافتها إلى نهاية قائمة نغمات الر: يسمح لك بتسمية النغمة وحفظ
نة لكل دقيقة).بة للنغمة (بالرعة املطلو: يسمح لك باختيار السرعةالسر

ض الهاتiسيقية من شاشة عرت املو: ملسح كل النومسح الشاشة
لi النغمات.: يسمح لك باخلروج من قائمة مؤإنهاء

ضح أعاله. قم بتغيير اخلصائص اخملتلفةقم بتشغيلها كما هو موسيقية وت املونني. أدخل النو: إليك مثال على نغمات الرمثالمثالمثالمثالمثال
ات على النغمة.انظر مدى تأثير تلك التغييراملدة, إلخ) وعات, واملقطوسيقية, وت املوللنغمة (النو

16Æa2 16d2 16£f2 16a1 16d2 16£f2 8a2 1 ≠8≠

16Æa2 16d2 16£f2 16a1 16d2 16£f2 8a2 1 ≠8≠

16Æa2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1 ≠8≠

16Æe3 16£f2 16a2 16d2 16£f2 16a2 8d3 1 ≠8≠

5"— WLG" Âö��«

ض النص املناسب.يتم عرسالة ونني, ستسمع نغمة تنبيه للرسل إليك أحد األشخاص نغمة رعندما ير
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).موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على بة, وظيفة املطلوانتقل إلى الو), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( لتشغيل النغمة, أو حفظها أو مسحها, اضغط على 

� WLzUI�«® W�U�dK� tO�M� WLG"µ≠µ©

).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على ى املطلوسائل النصية. انتقل إلى املستوتضبط تنبيه املكاملات على الر

� WLzUI�«® `O�UH*« �ULG"µ≠∂©

).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على ى املطلوت لنغمات املفاتيح. انتقل إلى املستوى الصوتضبط مستو

� WLzUI�«® d�c9��« �ULG"µ≠∑©

هذا الضبط ليس له تأثير على النغماتية. وية, على سبيل املثال عند نفاد طاقة البطارنني حتذيرتضبط الهاتi إلصدار نغمة ر
املتعلقة بخدمات الشبكة.

� WLzUI�«® “«e�&ôU� tO�M��«µ≠∏©

نني. ثم الرًالار أوا ضبط الهاتi لالهتزًسالة نصية. ميكنك أيضتية أو راز حني استقبال مكاملة صويضبط الهاتi على االهتز
د سطح املكتب.جوار عند اتصال الهاتi بجهاز الشحن أو باحلامل املويتم تعطيل التنبيه باالهتزو

� WLzUI�«® W��R*« WgUA�«µ≠π©

ا استعمال صورًقت). ميكنك أيضقت (تسمى انتهاء الوضع االنتظار بعد مدة محددة من الوضة في وة املعروتضبط الصور
قتة.كة كشاشات مؤمتحر
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, ثم اضغط على قتةشاشة مؤ, أو قتانتهاء الوها) , قتة التي سبق اختيارض الشاشة املؤ (يتم عرال تعمل, تعملاختر 

).موافقموافقموافقموافقموافق(
بة ثم اضغط علىة املطلوها, انتقل إلى الصورا. لتغييرًة حاليقتة اخملتارض الشاشة املؤ, سيتم عرقتةشاشة مؤت إذا اختر

).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على , فانتقل إلى االسم املطلوقتانتهاء الوت ). إذا اخترستخدامستخدامستخدامستخدامستخدامااااا( 
كة,ة تشغيل الهاتi. لتحميل صور متحرا من الطاقة, مما يعني إنقاص فترًف يستهلك قدركة سوة متحرلكن استعمال صورو

.١٠٦ صفحة WAP في تصفح صفحات خدمة ةض الصورعرظيفة انظر و
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±∞Æ WLzUI�«® j�C�«∂©

, ميكنك تعديلالضبطفي قائمة 
)١-٦ضبط املكاملات (القائمة �
)٢-٦ضبط الهات" العامة (القائمة �
)٣-٦ضبط احلماية (القائمة �

).٤-٦ (القائمة ظيفة استعادة ضبط املصنعوميكنك إعادة إعدادات ضبط القائمة إلى القيم األصلية باستخدام 
).اختياراختياراختياراختياراختيار( انتقل إلى الضبط, ثم اضغط على ), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و

� WLzUI�«® �U*UJ*« j�{∂≠±©

O�¬ ‰UB"ô« …œËUF(ÎU

لة االتصال.قم بعد فشل محاوالت لالتصال بالراء عشر محاوم الهات" بإجرضع التشغيل, يقوظيفة في وعند ضبط هذه الو

l+d- ‰UB"«

يع منقام الهات" اخملصصة ملفاتيح االتصال السرأرضع التشغيل, ميكنك االتصال باألسماء وظيفة في وعند ضبط هذه الو
ار على املفتاح املطابق.يق الضغط مع االستمرعن طر إلى  

تي.يد الصوقم البرإلى االتصال بر ار على دي الضغط مع االستمريؤ
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د على مكاملة جديدةية. انظر الردة اجلديدة أثناء املكاملة اجلارارم الشبكة بإبالغك باملكاملة الوعند تشغيل خدمة الشبكة هذه, تقو
ية صفحة ٣٦.أثناء املكاملة اجلار

wH"U4 r�— ‰U-—≈

ي معه املكاملة.) عن الشخص الذي جترال يعمل) أو للحجب (يعملقم الهات" للظهور (تسمح لك خدمة الشبكة هذه بضبط ر
د اخلدمة., سيتم استخدام الضبط املتفق عليه مع مزوضبط بالشبكةك عند اختيار

qLF
8*« j)«

هذه خدمة شبكة.كني; يعني خطي هات". وقمني مشتر حيث تدعم رSIMميكن استخدام الهات" مع بطاقة 
لٍد على كاء املكاملات أو منع اختيار اخلط.  حيث ميكن الر) إلجر٢ أو ١ب (في هذه القائمة, ميكنك اختيار خط الهات" املطلو

ف النظر عن اخلط اخملتار.من املكاملتني  بصر
٢ض , يتم عر٢ا في خدمة الشبكة هذه. عند اختيار اخلط ًكلم تكن مشتر و٢اء مكاملات إذا قمت باختيار اخلط لن ميكنك إجرو

ضع االنتظار.ض في وأعلى يسار شاشة العر
.PIN2مز للسماح باختيار اخلط أو منعه, ستحتاج إلى ر

.ار على ضع االنتظار التبديل بني اخلطني بالضغط مع االستمر ميكنك في ونصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:

w�ü« œd�«

احدة.دة بعد نغمة وارد على املكاملات الوميكنك ضبط الهات" للر
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. عندHDC-5ضع احلر لأليدي أو السماعة  ذات الوPPH-1ة ظيفة عند وصل الهات" بعدة السيارميكن استخدام هذه الو
العة ال متدك بالطاقة أثناء إغالق اإلشعال.اع شاحن وجد بعض أنوة, الحظ أنه تواستخدام عدة السيار

ال يعملظيفة عند ضبط نغمات الهات" على ال تعمل هذه الو

� WLzUI�«® n"UN�« j�{∂≠≤©

WGK�«

ض.ميكنك اختيار اللغة التي تظهر بها شاشة العر
 احلالية.SIMدة في بطاقة جومات املوء على املعلوًم الهات" باختيار اللغة بنا, فسيقوالضبط آليإذا مت اختيار و
سالة نصية.ة عند كتابة نص, على سبيل املثال اسم أو رافرف املتويحدد هذا الضبط األحرو

U+ö)« �U(uKF( ÷dC

). في مثل هذه الشبكة,MCNة (ية مصغرجيا شبكة خلولوية تعتمد على تكنوة عند العمل على شبكة خلولضبط الهات" لإلشار
ى.قد تقل تكلفة املكاملات احمللية عنها في شبكة أخر

VOEd
�« W�U-—

ة عند تشغيل الهات".جيزة وض لفترسالة حيث تعرميكنك كتابة ر



Nokia Mobile Phones. All rights reserved.  ©2001٧٩

مة 
قائ

(ال
ط 

ضب
ال

٦(
WJ�A�« —UO
1«

اضي), أو ميكنك اختيار (الضبط األفترًية املتاحة في منطقة اخلدمة تلقائياميكنك ضبط الهات" الختيار إحدى الشبكات اخللو
 من قائمة شبكات.ًيابة يدوالشبكة املطلو

ال مع الشبكة احمللية اخلاصة بك (أي مشغل الشبكة الذي, يجب أن يكون هناك اتفاقية جتوًياعند اختيار إحدى الشبكات يدو
ال ميكن االتصال بالشبكة.ض  اخلاصة به في هاتفك). بخالف ذلك سيتم عرSIMتستعمل بطاقة 

ى في الهات". أخرSIMضع اآللي, أو إدخال بطاقة ي حتى يتم اختيار الوضع اليدوسيظل الهات" في الو

¡«u{_«

ةيتاح هذا الضبط عند وصل الهات" بعدة السيارضع التشغيل أو اإليقاف. وض في وشاشة العراء املفاتيح وميكنك ضبط أضو
PPH-1ضع احلر لأليدي. ذات الو

W�UD��« �UIO�D" bOJQ"

.SIMسائل التأكيد عند استخدام تطبيقات بطاقة ) رضإيقاف العر) أو إخفاء (ضتشغيل العرميكنك ضبط الهات" إلظهار (
.١١٢) صفحة ١٤ تأكيد تطبيقات البطاقة (القائمة ًانظر أيضا

� WLzUI�«® W+UL(« j�{∂≠≥©

.SIMيد الهات" بنظام حماية متطور ملنع االستخدام غير املسموح به للهات" أو لبطاقة مت تزو
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wBNA�« e(d�« VKP

للوصول إلى هذهة يتم فيها تشغيل الهات". و في كل مرSIMمز الشخصي اخلاص ببطاقة ميكنك ضبط الهات" لطلب الر
.١١٣موز اخلدمة صفحة  رًًمز الشخصي. انظر أيضاظيفة, ستحتاج إلى الرالو

ظيفة. بإيقاف تشغيل هذه الوSIMال تسمح بعض بطاقات 

�U*UJ*« dEE W(b1

ظيفة, ستحتاج إلى كلمة سراسطة الهات".  لتشغيل هذه الواستقبالها بواء املكاملات وتسمح لك هذه اخلدمة باحلد من إجر
د اخلدمة.التي يتم احلصول عليها من مزوحظر املكاملات و

ات احلد من املكاملات اآلتية:اختر أحد خيار١.
اء املكاملات.: ال ميكن إجرةاملكاملات الصادر

طن.اجد في الولية عند التو ملنع كافة املكاملات الدو:ليةاملكاملات الدو
طن.ة للولية باستثناء تلك الصادر ملنع كافـة املكاملات الدو:دة لبلديارلية ماعدا الواملكاملات الدو
 ال ميكن استقبال املكاملات.:دةاراملكاملات الو
اجد باخلارج. ال ميكن استقبال املكاملات أثناء التو:دة إذا كنت في اخلارجاراملكاملات الو

ةفي حالة اختيار هذا اخليار, لن تتاح اخلطود. واستقبال املكاملات دون قيواء و ميكن إجر:إلغاء حظر جميع املكاملات
التالية.

ةاع املكاملات احملظوراجعة أنو), أو قم مبرإلغاء) أو إيقاف تشغيل (تشغيلضع (ظيفة حظر املكاملات على واضبط و٢.
).احلالة(

قم أو أي ر١١٢ً � في بعض الشبكات (مثالارقام الطو عند حظر املكاملات, ميكنك االتصال ببعض أرمالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:
�).ارسمي آخر للطور
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ظيفة, تسمح بهذه اخلدمة. للوصول إلى هذه الوSIMقام محددة إذا كانت بطاقة ة على أرميكنك قصر املكاملات الصادر
).١١٣موز اخلدمة صفحة  (انظر رPIN2مز ستحتـاج لر

قام محددة فقط, أودة في قائمة االتصال بأرجوقام املوضع التشغيل, ميكنك االتصال فقط باألرظيفة على وعند ضبط هذه الو
دة في القائمة.جوقام املوقام التي تبدأ بها األرالتي تبدأ بنفس األر

) أو مسحإدخال بيان جديدقام جديدة إلى القائمة (إضافة أر) وبحثقام الهات" (, ميكنك التأكد من أرقاماألرظيفة في وو
).مسح كل البياناتالقائمة (

) ثم حتديدخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اسطة الضغط على ض أو مسحه أو االتصال به بوقم الهات" املعرو, ميكنك تعديل ربحثظيفة في وو
ب.اخليار املطلو

ً� في بعض الشبكات (مثالارقام الطوقام محددة, ميكنك االتصال ببعض أر عند تشغيل خيار االتصال بأرمالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:
�).ارسمي آخر للطوقم ر أو أي ر١١٢

…œb;« WCuL:«

اد ميكنك تبادل االتصال معهم.عة معينة من األفرميكنك من خالل خدمة الشبكة هذه حتديد مجمو
دمزو وSIMعة متصلني مت االتفاق عليها بني صاحب بطاقة  على إعادة ضبط الهات" الستخدام مجموالضبط السابقيعمل و

اخلدمة.
د اخلدمة.بة. اتصل مبزوعة املطلوس اجملموقم فهرفة رضع التشغيل, حتتاج إلى معرظيفة في ولضبط هذه الو

ضع االنتظار.عة احملددة في وس اجملموقم فهرور شر ض املؤعة محددة, يتم عرعند اختيار مجموو
ً� في بعض الشبكات (مثالارقام الطوعة محددة, ميكنك االتصال ببعض أر عند قصر املكاملات على مجمومالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:

�).ارسمي آخر للطوقم ر أو أي ر١١٢
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) أو عند اختيار سجلجهاز الهات" جديدة في الهات". (اخليار SIMكيب بطاقة مز احلماية عند ترميكنك ضبط الهات" لطلب ر
).ةالذاكرالهات" الداخلي (

ا مع الهات".)ًخر جديدة هنا بطاقة غير آخر خمس بطاقات استخدمت مؤSIM(تعني بطاقة 
).١١٣موز اخلدمة صفحة مز احلماية (انظر رظيفة, حتتاج إلى رللوصول إلى هذه الو

.٣-٤ إلى ١-٤قام في القائمة الحظ أنه عند تغيير هذا الضبط , سيتم مسح كافة األر
ةقام الهات" (الذاكرأرة األسماء واختيار ذاكرتشغيل أو إيقاف الهات" صفحة ٢٨, ومز احلماية صفحة ١٧, وا رًأنظر أيض

.١١٣موز اخلدمة صفحة املستخدمة) صفحة ٥١, ور

W(b)« “u(— dOOG"

من املمكن أن, أو كلمة سر حظر املكاملات. وPIN٢مز مز الشخصي, ورالرمز احلماية, وموز اخلدمة التالية: رميكنك تغيير ر
 فقط.٩ إلى ٠قام من موز على األري هذه الرحتتو

تني.مز اجلديد مرمز احلالي ثم بالر بالرًاليطالبك الهات" أو
قمد برذلك ملنع االتصال غير املقصو, و�١١٢, مثل ارقام الطوموز خدمة مشابهة ألر جتنب استخدام رمالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:

�.ارالطو

�©∂≠µ WLzUI�«® lMB*« j�{ …œUF
-«

مز احلماية.للوصول لهذا, حتتاج إلى رائم للقيم األصلية. وميكنك إعادة تعيني ضبط القو
ظائ" التالية:ظيفة, على سبيل املثال, على الوثر هذه الوال تؤ
ظة في سجل الهات"قام الهات" احملفوأراألسماء و�
ةسائل املصورالرسائل النصية والر�
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.سجل املكاملاتدة في قائمة جوقام الهات" املوأر�
يل املكاملاتحتو�
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تييد الصوقم البردة لرار الويل املكاملات حتويل, ميكنكفي قائمة التحو
قم هات" آخر (خدمة شبكة).أو أي ر

).اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على , ويلالتحوانتقل إلى ), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و

�q+uQ
�« ŸU{Ë√ bE√ —UO
1«

.١)اختياراختياراختياراختياراختيار( ات التالية ثم اضغط على انتقل إلى أحد اخليار١.
ننيتية بدون ريل املكاملات الصوحتو

فض املكاملة.ية أو عند رد مكاملة جارجويل املكاملة عند و يتم حتو:يل عند انشغال اخلطالتحو
د عليها.يل املكاملة إذا لم يتم الر يـتم حتو:ديل في حالة عدم الرالتحو
يل املكاملة عند إغالق الهات" أو اخلروج من منطقة تغطية الشبكة. يتم حتو:اخلروج عن التغطيةيل عند اإلغالق والتحو
دهجوغلقه أو ود, أو إنشغال الهات" أويل املكاملة في حالة عدم الر يتم حتو:ديل عند اإلغالق أو عدم التغطية أو عدم الرالتحو

خارج نطاق خدمة الشبكة.
اتفي حالة اختيار هذا اخليار, لن تتاح اخلطويل. وات التحو يتم إيقاف تشغيل كافة خيار:يل جميع املكاملاتإلغاء حتو

ة أدناه.املذكور
), أو قم بتعينياحلالةيل (تأكد من تشغيل خيار التحو), وإلغاء) أو اإليقاف (تشغيلضع (قم بضبط اخليار احملدد على و٢.

يل).ات التحومدة مهلة تأخير للخيار (غير متاح لكافة خيار

يل غير املدعمة من قبل مشغل الشبكةات التحوض خيار١.  قد ال يتم عر
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قم هات" آخر).تي أو ريد الصوقم البردة (راريل املكاملات الويد حتو, اختر هل ترتشغيل في حالة اختيار٣.
قم الهات" الذي ستحول إليه املكاملات.) إلى إظهار رالرقمالرقمالرقمالرقمالرقم( دي الضغط على , يؤاحلالة في حالة اختيار

قت الذي سيتميل إلى إظهار الوالتحوتأخير فر هذا اخليار, ثم اختيار ), في حالة توالتفاصيلالتفاصيلالتفاصيلالتفاصيلالتفاصيل( دي الضغط على يؤ
يل املكاملات بعد انقضائه.حتو

احد.قت ويل في وات التحومن املمكن تشغيل العديد من خيار
ضع االنتظار.ض  في ويتم عر يل جميع املكاملات,في حالة حتو

٧.٧يل لكل خط هات". انظر اخلط املستعمل صفحة من املمكن أن يكون هناك ضبط حتو

يل عندالتحوظيفة يل املكاملة إذا كانت وإلى حتو دي الضغط على  عند تلقي إحدى املكاملات, يؤنصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:نصيحة:
ضع التشغيل. في وإنشغال اخلط
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ة الكر,٢ة  لعبة الذاكر,مي لعبة بنتو, تصادم فضائي, ٢لعبة الثعبانيقدم لك الهات" األلعاب اآلتية: 
الدبابيس.و

, ثم اضغط على األلعابانتقل إلى  و,)القائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و
).اختياراختياراختياراختياراختيار(

ظيفة. ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو يجب أن يكون الهات" في ومالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:
ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظوراستخدام الهو

�»UF�_« lOL^ j�{ �«œ«bC≈ q+bF"

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ضبط  انتقل إلى األلعابداخل قائمة ١.
).اختياراختياراختياراختياراختيار( ب ثم اضغط على انتقل إلى الضبط املطلو.٢

قعة موياريد من التفاصيل, قم بزكيا. ملزية نادي نوقم عضوحفظ ر), وازاالهتزاز (الهزاء, واألضوات, وميكنك ضبط األصو
www.club.nokia.comان التالي: يب على العنوكيا على الونو

تعمل.از االهتزظيفة , لن يهتز الهات" حتى لو كانت وازالتنبيه باالهتز ظيفةالحظ أنه عند إيقاف تشغيل و

�W�F� ¡bS

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على اختر لعبة , انتقل إلى األلعابداخل قائمة ١.

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ب تشغيلها ثم اضغط على انتقل إلى اللعبة املطلو٢.
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ة.ات للعبة اخملتار). قد ال تتاح جميع اخلياراختياراختياراختياراختياراختيار( ات التالية ثم اضغط على انتقل إلى أحد اخليار٣.

: يبدأ لعبة جديدة.لعبة جديدة�
جة مت تسجيلها.ض أعلى در: يعرجات عاليةدر�
أو  اسطة  لكيفية أداء اللعبة.  ميكنك التنقل خالل النص بوً مساعداًض نصا: يعرتعليمات�
.أو  اسطة الضغط على  بوًقتا: الستئناف اللعبة التي مت إيقافها مؤاراستمر�

.أو  أو  لبدء اللعبة, اضغط على أي مفتاح ما عدا املفاتيح و
ة.بة) للعبة اخملتارى الصعو: ميكنك تعديل إعدادات الضبط (مثل مستواتخيار�

� W(b1 v�≈ ‰u`u�«WAPUOJu0 ÍœUMS W`U)« 

).اختياراختياراختياراختياراختيار(  ثم اضغط على خدمات األلعاب, انتقل إلى األلعابداخل قائمة 
ي تشغيلها.عة ضبط الوصلة اجلاريق استخدام مجموكيا عن طر اخلاصة بنادي نوWAPيحاول الهات" االتصال بصفحات 

كيا من), قد ال ميكنك الوصول إلى نادي نوضبط اخلدمةسالة تأكد من سالة خطأ (مثل رض رعرفي حالة فشل االتصال و
عة إعداداتقم بتنشيط مجموي تشغيل ضبط الوصلة بها. في هذه احلالة, أدخل قائمة خدمات, و اجلارWAPخالل خدمة 

ىة أخركيا مرحاول االتصال بنادي نو) و١٠٥ صفحة WAPاء االتصال بإحدى خدمات ضبط اتصال آخر (انظر إجر
ظيفة خدمات األلعاب.باستخدام و

يفات.التعراألسعار, وة, وافر العديدة املتوWAPفة خدمات  ملعرWAPد خدمة مزواتصل بكل من مشغل الشبكة و
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بعة األساسية,ظائ" احلساب األرد بحاسبة بها والهات" مزو
يالت الدقيقة للعملة.باإلضافة إلى ذلك ميكن استخدامها في التحوو
يلة.يلية, خاصة في حاالت عمليات القسمة الطوث أخطاء حتويحتمل حدودة ودقة احلاسبة محدوو
.)رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ىلع طغضا مث ,ةبساحلا ىلإ لقتناو ,)ةةةةةمممممئئئئئاااااقققققلللللااااا(  ىلع طغضا ,راظتنالا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

ظيفة. ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو يجب أن يكون الهات" في ومالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:
ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظوراستخدام الهو

�WOSU8E WOKLC ¡«d^≈

قام العملية احلسابية:ميكنك استخدام املفاتيح اآلتية إلدخال أر
.ةتغيير اإلشار) ثم اختر خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ة اضغط على قام. لتغيير اإلشار إلدخال األر: -  �
ية.اج عالمة عشر إلدر:�
قم من جهة اليسار. حلذف ر:�
ثالثاء عملية الطرح, وف -) إلجرتني (لكتابة احلرمراء عملية اجلمع, وف +) إلجراحدة (لكتابة احلرة و اضغط مر:�

 من ذلك,ًاء عملية القسمة. أو بدالف /) إلجرات (لكتابة احلربع مرأرب واء عملية الضر) إلجر*ف ات (لكتابة احلرمر
ب.حتديد اخليار املطلو) وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ميكنك الضغط على 

ملسح الشاشة ار على . اضغط مع االستمرالناجت) ثم اختر خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( للحصول على الناجت, اضغط على �
اء عملية جديدة.إلجر
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لضبط سعر العملة:١.
.سعر العملة) ثم اختر خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على �
).موافقموافقموافقموافقموافق( ضة ثم اضغط على ات العمالت املعرواختر أي من خيار�

حدةالونسي, اختر نك الفري إلى الفريل من اجلنيه املصريد التحوترعلى سبيل املثال, إذا كنت من املقيمني في مصر و
.احمللية بالعملة األجنبية

ية.اج عالمة عشرإلدر ). موافقموافقموافقموافقموافق( أدخل سعر العملة ثم اضغط على �
يل:اء التحوإلجر.٢

يله.اد حتوأدخل مقدار العملة املر�
).خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على �
في املثال املذكور أعاله, ستختار). وموافقموافقموافقموافقموافق( . ثم اضغط علىبالعملة األجنبيةأو بالعملة احمللية انتقل إلى خيار �

نك).ي) للعملة األجنبية (الفر (اجلنيه املصرالعملة احملليةيل يد حتوحيث إنك تربالعملة األجنبية 

�—UE
0ô« l{Ë wc WKLF�« q+u%

 في قائمة احلاسبة.ًَالظيفة, ستحتاج إلى ضبط سعر العملة أوالستخدام هذه الوضع االنتظار. ويل العمالت في وميكنك حتو
التي تظهر علىية (وإلضافة عالمة عشر يله إلى العملة احمللية أو األجنبية. اضغط على اد حتوأدخل مقدار العملة املر١.

شكل عالمة جنمية).
تتغير العالمة النجمية إلىو حتويلحتويلحتويلحتويلحتويلإلى  اتصالاتصالاتصالاتصالاتصالمن  د أعلى املفتاح جوتني. يتغير النص املومر أو  اضغط على ٢.

ية.عالمة عشر
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).حتويلحتويلحتويلحتويلحتويل( اضغط على ٣.
).موافقموافقموافقموافقموافق( اسطة الضغط على ضع االنتظار بودة إلى وميكنك العو
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ة مع تنبيه. حيثة حفظ مالحظات نصية قصيرميكنك من خالل هذه اخلدمة التي تعد مبثابة مساعدة للذاكر
يخ الذي مت الضبط عليه.التارقت ويبدأ الهات" في التنبيه عند حلول الو

.)رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ىلع طغضا مث ,ريكذتلا لئاسر ىلإ لقتناو ,)ةةةةةـمـمـمـمـمئئئئئاااااققققق(  ىلع طغضا ,راظتنالا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
ظيفة. ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو يجب أن يكون الهات" في ومالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:

ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظوراستخدام الهو

�dOJc" W�U-— WcU{≈

).اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على وإضافة جديد انتقل إلى ١.

).٣٩ظة (انظر كتابة نص صفحة اكتب ملحو٢.

ب ثمات أدناه. انتقل إلى الضبط املطلو) للوصول إلى اخليارموافقموافقموافقموافقموافق( ظة, اضغط على بعد االنتهاء من كتابة ملحو٣.
).موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على

قت ثم اضغطأدخل الو), وموافقموافقموافقموافقموافق( يخ ثم اضغط على سالة التذكير. أدخل التار: لضبط التنبيه لرمع التنبيه�
).موافقموافقموافقموافقموافق( على

سالة التذكير.ط لرجد تنبيه مضبو: ال يوبدون تنبيه�

�dOJc
�« qzU-— ÷dC

).موافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على ض الكل عرانتقل إلى ١.

ات اآلتية:) للحصول على اخليارخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( بة.  ثم اضغط على سالة التذكير املطلوانتقل إلى ر٢.
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سالة التذكير.: يحذف رمسح�
يخ التنبيه.تارقت وسائل التذكير وو: يسمح لك بتعديل ريرحتر�
افق.) إلى هات" متوSMSسالة نصية (سالة كرسال الر: يسمح لك بإرسالإر�

�dOJc
�« qzU-— ÈbE≈ `8(

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على مسح انتقل إلى ١.

):موافقموافقموافقموافقموافق( ات اآلتية ثم اضغط على انتقل إلى أحد اخليار٢.
).مسحمسحمسحمسحمسح((((( اد حذفها ثم اضغط على سالة التذكير املرة. اختر رسالة تذكير في كل مر: حلذف رةاحد كل مرو�
) لتأكيد احلذف.نعمنعمنعمنعمنعم( سائل التذكير. اضغط على : حلذف كل راتكل املذكر�

�dOJc
�« W�U-— X�Ë ‰uKE

اسطة الضغطسالة التذكير. ميكنك إيقاف التنبيه بوض نص ريتم عراء ومض األضوتو وًفي حالة تشغيل الهات", يصدر تنبيها
دة.ق" التنبيه لدقائق معدو), يتوغفوةغفوةغفوةغفوةغفوة(  أي مفتاح. إذا ضغطت على .على 

ى.ة أخرسالة التذكير عند تشغيل الهات" مرض رفي حالة إيقاف تشغيل الهات", يتم عرو
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ا كمنبه.ًميكن استخدامها أيضد بساعة, والهات" مزو
قت,ي هذه القائمة كذلك على إعدادات ضبط الوحتتوو
لي.قت العد التنازموساعة إيقاف, وو

).اختياراختياراختياراختياراختيار( , ثم اضغط على الساعةانتقل إلى ), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و

� WLzUI�«® t�M*«±±©±≠

ب.قت املطلوميكن ضبط الهات" إلصدار تنبيه حسب الو
ب بالساعات أو الدقائق ثم اضغط علىقت التنبيه املطلوظيفة, أدخل وفي حالة إيقاف تشغيل التنبيه أثناء الدخول لهذه الو

).موافقموافقموافقموافقموافق( 
 إليقاف تشغيل التنبيه.ال يعملقت التنبيه أو  لتغيير ويعملظيفة, اختر في حالة تشغيل التنبيه أثناء الدخول لهذه الوو

بحلول وقت التنبيهبحلول وقت التنبيهبحلول وقت التنبيهبحلول وقت التنبيهبحلول وقت التنبيه
مضتو) و٧٧(انظر صفحة نني ت الرى صومستوظيفة ه داخل والذي مت اختيارت ى الصومبستويصدر الهات" نغمة تنبيه 

اسطة الضغط على أي مفتاح.!. ميكنك إيقاف املنبه بواملنبهض النص يتم عراء واألضو
ى.ة أخرق" املنبه دقائق قليلة ثم يستأن" العمل مر), يتوغفوةغفوةغفوةغفوةغفوة( ك املنبه يعمل ملدة دقيقة أو الضغط على في حالة ترو

في حالة الضغط على أي مفتاح فيماقت التنبيه في حالة إيقاف تشغيل الهات", يبدأ الهات" في التنبيه.  وإذا مت الوصول إلى و
) لتشغيل الهات" أونعمنعمنعمنعمنعم( اء املكاملات. اضغط على يد تشغيل الهات" إلجر), فسيطالبك الهات" هل ترغفوةغفوةغفوةغفوةغفوة( عدا 
ار إيقاف تشغيل الهات".الستمر على 
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دي إلى إحداث, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظور: ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكون استخدام الهومالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
يش أو خطر.تشو

� WLzUI�«® WCU8�« j�{±±≠≤©

 ساعة. عند تشغيل٢٤ ساعة أو ١٢قت قت, أو اختيار تنسيق وضبط الوقت أو إيقاف تشغيله, وض الوميكنك ضبط تشغيل عر
ضع االتنظار.قت في وض الوقت, يتم عرض الوعر

ى.ة أخرقت مرية من الهات", قد تضطر إلى ضبط الوفي حالة سحب البطار

� WLzUI�«® a+—U
�« j�{±±≠≥©

يخ الساعة الداخلية.ميكنك ضبط تار

� WLzUI�«® ·UI+≈ WCU-±±≠¥©

ياضية.قت, على سبيل املثال, في األلعاب الرميكن استخدام ساعة اإليقاف لقياس الو
 ساعات على األكثر.١٠قت القياس هو إجمالي وحتسب دقة ساعة اإليقاف بنسبة مائة من الثانية. و

ص على عدم تشغيل ساعةقت تشغيل الهات". احرية, كما سيقل والحظ أن استخدام ساعة اإليقاف يستهلك من البطار
ى بالهات".اإليقاف في اخللفية أثناء أداء عمليات أخر

ظيفة. ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو: يجب أن يكون الهات" في ومالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظوراستخدام الهو

قيت.) لبدء التوبدءبدءبدءبدءبدء( اضغط على ١.

) للحصول علىخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( قيت, ميكنك الضغط على ق" التوعند تو). وإيقافإيقافإيقافإيقافإيقاف( قت, اضغط على حلساب الو٢.
).موافقموافقموافقموافقموافق( بة ثم اضغط على ظيفة املطلوظائ" اآلتية. انتقل إلى الوالو
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قت اإليقاف السابق.قيت من و لبدء التو:بدء

قيت على صفر.ضبط التوقيت احلالي و: إليقاف التوإعادة ضبط
قيت, قم بالدخول إلى هذه القائمة.ار التو إلنهاء شاشة القائمة احلالية. الستمر:إنهاء
ضع االنتظار.مض  في ويو قت, تني. أثناء تشغيل الومر ار في اخللفية, اضغط على قت لالستمرلضبط الو

� WLzUI�«® w�“UM
�« bF�« X�u(±±≠µ©

قت.ة معينة من الولي بضبط الهات" إلصدار تنبيه بعد فترقت العد التنازيسمح لك مو
ظيفة. ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو: يجب أن يكون الهات" في ومالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظوراستخدام الهو
قت.) لبدء تشغيل املوبدءبدءبدءبدءبدء( قت بالساعات أو الدقائق. اضغط على قت التنبيه, أدخل الولضبط و

).موافقموافقموافقموافقموافق( بة, ثم اضغط على ظيفة املطلواختر الوقت, قم بالدخول إلى هذه القائمة, وقت أو تعديل الوإليقاف تشغيل املو
ضع االنتظار.في و ض قت, يتم عرأثناء تشغيل املو

ض النص املناسب. ميكنك إيقافم بعريقونني وضع االنتظار, يصدر الهات" نغمة رالهات" في وقت التنبيه وعند الوصول إلى و
ً.ق" التنبيه تلقائيا ثانية, يتو٣٠في حالة عدم الضغط على أي مفتاح ملدة اسطة الضغط على أي مفتاح. واملنبه بو

� WLzUI�«® a+—U
�«Ë X�uK� w�ü« Y+bQ
�«±±≠∂©

منية احلالية. للمنطقة الزًم خدمة الشبكة هذه بتحديث الساعة في الهات" طبقاتقو
ً.يخ تلقائياالتارقت و, يتم حتديث الويعملفي حالة اختيار 

اء التحديث., يطالبك الهات" بالتأكيد قبل إجرًالالتأكيد أوفي حالة اختيار و
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يخ.ال التارقت و, ال يتم حتديث الوال يعملفي حالة اختيار و
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عةيق اختيار مجموذلك عن طرب وا ملا هو مطلوًفققتة للعمل والشاشة املؤميكنك ضبط نغمات الهات" و
ضع.بة أو الوالضبط املطلو

األحداث اخملتلفة.يسهل هذا من عملية ضبط الهات" ملالءمة البيئات وو
.)رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ىلع طغضا مث ,عاضوألا ىلإ لقتناو ,)ةةةةةمممممئئئئئاااااقققققلللللااااا(  ىلع طغضا ,راظتنالا عضو يف :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

لة في قائمة النغمات (انظر صفحة ٧١).ضع اخملتار بسهوابط الوالحظ أنه ميكنك تعديل ضو

�Â«bN
-ö� ŸU{Ë_« bE√ —UO
1«

احد من اآلتي:اء وضع املستخدم مع الهات", قم بإجرلتغيير الو
.)قققققفففففاااااوووووممممم(  ىلع طغضاو ,بولطملا عضولا ىلإ لقتنا .ةعرسب  حاتفملا ىلع طغضا :ةملاكملا ءانثأ وأ راظتنالا عضو يف�
.)قققققفففففاااااوووووممممم(  ىلع طغضا مث ليغشت ىلإ لقتناو ,)رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ىلع طغضاو بولطملا عضولا ىلإ لقتنا ,عاضوألا ةمئاق يف�

ب. على سبيل املثال,ضع املطلوقم املطابق للومفتاح الرو عة, اضغط على ضاع بسر: لتشغيل أحد األونصيحةنصيحةنصيحةنصيحةنصيحة
.ثم  , اضغط على عامضع دة إلى وللعو  و.ثم  , اضغط على صامتضع لتشغيل و

�ŸU{Ë_« bE√ j�{ dOOG"

). ميكنك االختيار مناختياراختياراختياراختياراختيار( ب تعديل إعدادات ضبطه ثم اضغط على ضع املطلوانتقل إلى الوضاع األوفي قائمة .١
ضاع التالية:أحد األو
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اضي.: هذا هو الضبط االفترعام�
ضع االنتظار.في و ض عند إيقاف تشغيل النغمات, يتم عر: لغلق نغمات الهات". وصامت�
ت نغمات الهات".ى صو: خلفض مستوًنغمة منخفضة جدا�
ت نغمات الهات".ى صوفع مستو: لرتفعةنغمة مر�
د اخلدمةد اخلدمة. اتصل مبزوسل لك, على سبيل املثال من قبل مزوضع املرضع بالو: ميكنك استبدال هذا الو(فارغ)�

افقها.توها وافرفة مدى توضاع ملعرد آخر لألواخلاص بك, أو مبزو
).موافقموافقموافقموافقموافق( انتقل إلى ضبط خاص ثم اضغط على .٢
).اختياراختياراختياراختياراختيار( ب (انظر أدناه) ثم اضغط على  انتقل إلى الضبط املطلو.٣
).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على انتقل إلى خيار الضبط املطلو.٤

�ŸU{Ë_« bE√ wc ÕU
*« j�C�«

50d�« WLG0

). بالنسبة للنغمات التي تسلمتهاموافقموافقموافقموافقموافق( بة ثم اضغط على تية. انتقل إلى النغمة املطلونني للمكاملات الصوتضبط نغمة الر
من شخص ما أو التي ألفتها بنفسك جتدها في نهاية قائمة النغمات.

50d�« �u` Èu
8(

).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على ى املطلوسالة. انتقل إلى املستونغمات التنبيه للرنني وت الرى صوتضبط مستو
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.ال يعمل,احدةنغمة تنبيه و, احدةنة ور, تصاعدي, ننيرات هي: اخلياردة. وارتية الويقة إعالمك باملكاملات الصوي" طرلتعر
.ض عرفون جميع نغمات الهات" و, يتم غلق ميكروال يعملعند اختيار 

W�U-dK� tO�M" WLG0

).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على ى املطلوسائل النصية. انتقل إلى املستوتضبط تنبيه املكاملات على الر

`O"UH*« �ULG0

).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على ى املطلوت لنغمات املفاتيح. انتقل إلى املستوى الصوتضبط مستو

d+cQ
�« �ULG0

هذا الضبط ليس له تأثير على النغماتية. وية, على سبيل املثال عند نفاد طاقة البطارنني حتذيرتضبط الهات" إلصدار نغمة ر
املتعلقة بخدمات الشبكة.

“«e
4ôUS tO�M
�«

نني. ثم الرًالار أوا ضبط الهات" لالهتزًسالة نصية. ميكنك أيضتية أو راز حني استقبال مكاملة صويضبط الهات" على االهتز
د على سطح املكتب.جوار عند اتصال الهات" بجهاز الشحن أو باحلامل املويتم تعطيل التنبيه باالهتزو
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قت). ميكنك االختيار من نفس الصورقت (تسمى انتهاء الوضع االنتظار بعد مدة محددة من الوضة في وة املعروتضبط الصور
.ةسائل مصورردة في قائمة جواملو

, ثم اضغط على قتةشاشة مؤ, أو قتانتهاء الوها) , قتة التي سبق اختيارض الشاشة املؤ(يتم عرتعمل , ال تعملاختر 
).موافقموافقموافقموافقموافق(

بة ثم اضغطة املطلوها, انتقل إلى الصورا. لتغييرًة حالياخملتارقتة الشاشة املؤة ض صور, سيتم عرقتةشاشة مؤت إذا اختر
).موافقموافقموافقموافقموافق( ب ثم اضغط على , فانتقل إلى االسم املطلوقتانتهاء الوت ) إذا اختراستعمال( على 

ة تشغيل الهات".ا من الطاقة, مما يعني إنقاص فترًف يستهلك قدركة سوة متحرلكن استعمال صورو

WOL8" …œUC≈

.عامضع ظيفة غير متاحة مع وضع. هذه الوميكتك تغيير اسم الو
).موافقموافقموافقموافقموافق(  ) ثم اضغط على ٣٩أدخل االسم اجلديد (انظر كتابة نص  صفحة 

�©W
�R*« W�UA�«Ë ¨50d�« WLG0Ë ¨l{u�« r-«® ŸU{Ë_« bE√ ‰U�I
-«

دض النص املناسب. اتصل مبزويتم عرسالة ويب, تسمع نغمة للرقع وا, على سبيل املثال من موًا جديدًضععندما تتسلم و
افقها.توها وافرفة مدى توضاع ملعرد آخر لألواخلدمة اخلاص بك, أو مبزو

ضاع), أوضع إلى قائمة األو(إلضافة الوحفظ ضع), ض تفاصيل الو(لعرالتفاصيل ) ثم اختر خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على ١.
ضع).(ملسح الوفض ر
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ضهلعر قتة) ثم اضغط على نني أو شاشة مؤضع, نغمة الرب (اسم الوت التفاصيل, فانتقل إلى الضبط املطلوإذا اختر٢.
أو سماعه.
).موافقموافقموافقموافقموافق( ضع اجلديد, ثم اضغط على يد استبداله بالوضع الذي ترت حفظ, فانتقل إلى الوإذا اختر
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ك,عة, مثل خدمات حسابات البنوكول التطبيقات الالسلكية) املتنوتو (بروWAPميكنك في هذه القائمة الوصول إلى خدمات 
دييتم احلصول عليها من قبل مزولة, وات" احملموا للهوًهذه اخلدمات مت تصميمها خصيصالتسلية. وة, واأللعاب املباشرو

.WAPخدمات 
.)رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ىلع طغضا مث ,تامدخ ىلإ لقتناو ,)ةةةةةمممممئئئئئاااااقققققلللللااااا(  ىلع طغضا ,راظتنالا عضو يف :ةةةةةمممممئئئئئاااااقققققلللللااااا     هههههذذذذذههههه     ىىىىىلللللإإإإإ     لللللوووووصصصصصووووولللللللللل

ظيفة. ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو: يجب أن يكون الهات" في ومالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظوراستخدام الهو

يد استخدام الذي ترWAPد خدمة جع إلى مشغل الشبكة و/أو مزويفات, ارالتعراألسعار, و, وWAPافر خدمات فة مدى توملعر
 تعليمات حول كيفية استخدام اخلدمات اخلاصة بهم.ًدو اخلدمة أيضاسيقدم لك مزوخدماته. و

يب التيض صفحات الوال ميكن عر. وWAP) على صفحات WML تستخدم لغة التعيني الالسلكية (WAPالحظ أن خدمات 
لة.ات" احملمو) على الهوHTMLص التشعبية (تستخدم لغة تعيني النصو

� W(b1 v�≈ ‰u`uK� WO-U-_« �«uD)«WAPUN(«bN
-«Ë 

غب في استخدامها. التي ترWAPبة للوصول إلى خدمة احلصول على ضبط الوصلة املطلو١.

حفظ ضبط الوصلة.٢.
 صفحة ١٠٨.WAPا تعديل ضبط شكل صفحات ً. انظر أيـضWAPانظر إعداد الهات" خلدمة 

.١٠٥ صفحـة WAPاء االتصال بإحدى خدمات  انظر إجرWAPاء مكاملة اتصال  بإحدى خدمـات إجر٣.



Nokia Mobile Phones. All rights reserved.  ©2001١٠٣

ت 
دما

خ
W

A
P

مة 
قائ

 ال
- 

ات
دم

(خ
 

١٣(
١٠٦  صفحة WAP. انظر تصفح صفحات خدمة WAPبدء تصفح صفحات خدمة ٤.
.١٠٨ ةحفص WAP تامدخ ىدحإب لاصتالا ءاهنإ رظنا .WAP ةمدخب لاصتالا ءاهنإب مق ,حفصتلا نم يهتنت نأ درجمب.٥

� W(b) n"UN�« œ«bC≈WAP

يدها. اتصل التي ترWAPد اخلدمة الذي يقدم خدمة سالة نصية من مشغل الشبكة أو مزوقد حتصل على ضبط الوصلة كر
كيا.ة نادي نوا بطاقة دعوًمات. انظر أيضيد من املعلود اخلدمة ملزمبشغل الشبكة أو مزو

د اخلدمة للحصول على إعداداتا. اتصل مبشغل الشبكة أو مزوًيإذا لم يكن األمر كذلك, ميكنك إدخال إعدادات الضبط يدو
د اخلدمة.يب اخلاص مبشغل الشبكة أو مزوقع الو على موً مثالWAPافر ضبط الضبط املناسبة. قد يتو

WOB0 W�U-dJ UNOIK" - w
�« j�C�« �«œ«bC≈ kHE

على الشاشة.مت استالم ضبط اخلدمة  ,ضسالة نصية, سيتم عرعند تلقي ضبط الوصلة كر
).اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على , وحفظانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( حلفظ إعدادات الضبط التي مت تلقيها, اضغط على �
, ثم اضغط على ضعرانتقل إلى ), وخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( ض إعدادات الضبط قبل حفظه, اضغط على يد عرإذا كنت تر�

).اختياراختياراختياراختياراختيار(
ات.دة إلى قائمة اخليار) حلفظ إعدادات الضبط أو  للعوحفظ( اضغط على 

U+Ëb+ WK`u�« j�{ ‰U1œ≈Î

د اخلدمة للحصول على إعدادات الضبط املناسبة.اتصل مبشغل الشبكة أو مزو
).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ضبط انتقل إلى خدمات . داخل قائمة ١
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على الشاشة.ضبط الوصلة ض النص ) عند عراختياراختياراختياراختياراختيار( . اضغط على ٢
).خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( عات ضبط الوصلة ثم اضغط على . انتقل إلى إحدى مجمو٣

.WAPاء االتصال بإحدى خدمات ها إلجرافرة عن إعدادات يجب توعة الوصلة هي عبارمجموو
).اختياراختياراختياراختياراختيار( . انتقل إلى تعديل ثم اضغط على ٤
ًًبإجراء كافة إعدادات الضبط املطلوبة واحدبإجراء كافة إعدادات الضبط املطلوبة واحدبإجراء كافة إعدادات الضبط املطلوبة واحدبإجراء كافة إعدادات الضبط املطلوبة واحدبإجراء كافة إعدادات الضبط املطلوبة واحد). قم اختياراختياراختياراختياراختيار( دة أدناه ثم اضغط على جواع املو. انتقل إلى كافة أنو٥ ًً ا تلوا تلوا تلوا تلوا تلوً

.اآلخراآلخراآلخراآلخراآلخر
إدخال النقطة) ثم يد استخدامها (اضغط على  التي ترWAPان صفحة البدء خلدمة : اكتب عنوصفحة البدء�

).موافقموافقموافقموافقموافق( اضغط على  
).اختياراختياراختياراختياراختيار(  ثم اضغط على ,قتةمؤأو ار استمر: انتقل إلى نوع الوصلة�
).اختياراختياراختياراختياراختيار(  ثم اضغط على ,: انتقل إلى تشغيل أو إيقافتأمني الوصلة�

افر تأمني التوصيل, لن. إذا لم يتوWAPعند تشغيل تأمني الوصلة يحاول الهات" استخدام تأمني وصلة مع خدمة 
غم عدم تأمني االتصال, قم بضبط تأمني االتصال علىغب في االتصال على أية حال, رميكن عمل االتصال. إذا كنت تر

.إيقاف
عة االتصالسر). بالنسبة لألسعار, واختياراختياراختياراختياراختيار(  ثم اضغط على ,بيانات أو USSD: انتقل إلى حامل البيانات�

د اخلدمة.ى, اتصل مبشغل الشبكة أو مزومات األخراملعلوو
).موافقموافقموافقموافقموافق( مز ثم اضغط على  اكتب الرUSSD):ضه إذا كان حامل البيانات هو (يتم عرمز اخلدمة ر�
 ثم اضغط على,قم اخلدمةر أو IPان عنو انتقل إلى USSD):ضه إذا كان حامل البيانات هو (يتم عران نوع العنو�

).اختياراختياراختياراختياراختيار( 
.)قققققفففففاااااوووووممممم(  ىلع طغضا مث ةمدخلا مقر بتكا :)ةمدخلا مقر وه USSD ناونع عون ناك اذإ هضرع متي( ةمدخلا مقر�
).قققققفففففاااااوووووممممم( قم ثم اضغط على ضه إذا كان حامل البيانات هو بيانات): اكتب الر(يتم عرقم االتصال ر�
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إلدخال ان (اضغط على قم اخلدمة): اكتب العنو هو رUSSDان ضه إذا كان نوع عنو (ال يتم عرIPان عنو�

).قققققفففففاااااوووووممممم( النقطة) ثم اضغط على 
.)رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ىلع طغضا مث ,يداع وأ نمآ ىلإ لقتنا :)تانايب وه تانايبلا لماح ناك اذإ هضرع متي( ققحتلا ةقيرط�
 ثم اضغط على ISDNي أو ضه إذا كان حامل البيانات هو بيانات): انتقل إلى تناظرنوع مكاملة البيانات (يتم عر�

).رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(
ضه إذا كان حامل البيانات هو بيانات): اكتب اسم املستخدم (اضغط على  إلدخال النقطة) ثم(يتم عراسم املستخدم �

).قققققفففففاااااوووووممممم( اضغط على 
).قققققفففففاااااوووووممممم( ضه إذا كان حامل البيانات هو بيانات): اكتب كلمة السر ثم اضغط على (يتم عركلمة السر �

انتقل إلى و,)خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( عة الضبط. اضغط على  ثم على ب, ميكنك تغيير اسم مجموبعد عمل جميع الضبط املطلو.٦
).قققققفففففاااااوووووممممم( اضغط على قم الهات" و). قم بتعديل ررررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ثم اضغط على ,إعادة تسمية 

WAPاء اتصال بإحدى خدمات . انظر إجرWAPاء اتصال بخدمة ميكنك إجرمت اآلن حفظ الضبط و

� �U(b1 ÈbESS ‰UB"ô« ¡«d^≈WAP

يد استخدامها. التي ترWAP, قم بتشغيل ضبط خدمة ًالأو
) كما فيخدماتفي قائمة صفحة البدء يق استخدام خيار  (التي وصلت إليها عن طرWAPيد استخدام نفس خدمة إذا كنت تر

ى.ة أخرة, فلست بحاجة إلى تشغيل هذا الضبط مرة األخيراملر
لتشغيل الضبط

).رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا(  ثم اضغط على ضبط انتقل إلى خدمات . داخل قائمة ١
).رررررااااايييييتتتتتخخخخخااااا( ثم اضغط على ضبط الوصلة . انتقل إلى ٢
).خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( عة الضبط املناسبة ثم اضغط على . انتقل إلى مجمو٣
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).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على تشغيل . انتقل إلى ٤

اءات التالية:. ثم قم بعمل أحد اإلجرWAPاء اتصال بخدمة ثم قم بإجر
).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على صفحة البدء انتقل إلى خدمات داخل قائمة  و:WAPافتح صفحة البدء اخلاصة بخدمة �

أوأوأوأوأو
). انتقل إلىاختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على العالمات انتقل إلى خدمات  داخل قائمة :WAPاختر عالمة خاصة بخدمة �

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ذهاب إلى ). انتقل إلى اتخيار( بة ثم اضغط على العالمة املطلو
 التي تشير إليها العالمة. إذا لم تعملWAPي تشغيلها مع صفحة عة ضبط الوصلة اجلارتأكد من إمكانية استخدام مجمو

أوأوأوأوأوى. ة أخرحاول مرعة ضبط الوصلة و), فقم بتغيير مجموتأكد من ضبط اخلدمةض حينئذ قد يتم عرالعالمة (و
). اكتباختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ان ذهاب إلى لعنوانتقل إلى خدمات  داخل قائمة :WAPان خدمة قم بإدخال عنو�

).موافقموافقموافقموافقموافق( موز اخلاصة) ثم اضغط على للر  (اضغط على WAPان خدمة عنو
كولتوا. إذا كنت تستخدم بروًان ألنه سيتم إضافتها تلقائي قبل العنو//:httpي إضافة البادئة الحظ أنه ليس من الضرور

), حينئذ قم  بإضافة البادئة املناسبة.ftpكول تو (مثل بروhttpغير 

� W(b1 �UQH` `HB"WAP

.WAP, ميكنك بدء تصفح صفحات WAPد عمل اتصال بخدمة مبجر
دض. ثم اتصل مبزوشادية على شاشة العرص اإلر. اتبع النصوWAPا الختالف خدماتًظائ" مفاتيح الهات" تبعقد تختل" وو

مات.يد من املعلو ملزWAPخدمة 
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ة عن نصب. على سبيل املثال, قد يكون العنصر عبارقم بتمييز العنصر املطلو وWAPلتصفح صفحة  أو  استخدم �
تباط.مسطر, يعني ار

 الختيار العنصر املميز. أو اضغط على �
ضتها من قبل. التي عرWAPدة إلى صفحة للعو اضغط على �
إنهاء املكاملة. وWAPلالنفصال عن خدمة  ار على اضغط مع االستمر�
موز خاصة.إلدخال ر قام و أرف وإلدخال حرو إلى  اضغط على �
).اختياراختياراختياراختياراختيار( ب ثم اضغط على ات التالية, على سبيل املثال. انتقل إلى اخليار املطلو) للخيارخياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على �

.WAPئيسية خلدمة د بك إلى صفحة البدء الر: تعوصفحة البدء
.WAP: يحدث صفحة إعادة حتميل

.WAPة على صفحة تباط تشعبي أو أحد العناصر املميز: يختار اراختيار
ضها. التي سبق عرWAPد بك إلى صفحة : يعوجوعر

يد من التفاصيل, انظر تعديل. ملزWAPإخفاء الصور على صفحة : ميكنك من عمل التفاف للسطور النصية وضبط الشكل
.١٠٨ صفحة WAPضبط شكل صفحات 

ة العالماتإداريد من التفاصيل, انظر حفظ و احلالية كعالمة. ملزWAPة العالمات, مثل حفظ صفحة : ميكنك إدارالعالمات
.١٠٩صفحة 

ي على حتتوWAPاء أو إنهاء املكاملة. إذا كانت صفحة  احلالية حلفظ أو إجرWAPا من صفحة ًقم: ينسخ رقماستخدام الر
ب.قم املطلوميكنك اختيار الرقام عديدة, وأر

إلدخال النقطة)  (اضغط على WAPان بة. اكتب عنو املطلوWAP: ميكنك عمل اتصال إلى صفحة انذهاب إلى العنو
).موافقموافقموافقموافقموافق( ثم اضغط على 
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).١١٠قتة  صفحة ة املؤيغ الذاكرقتة (انظر تفرة الهات" املؤ: يفرغ ذاكرةيغ الذاكرتفر
ض إذا ما كان يتم تأمني االتصال.: يعراحلماية

ينهي املكاملة.ق" التصفح و: يوإنهاء
ض. ينقلضهما بالكامل على شاشة العركة ال ميكن عرة متحرة أو صوراض صور: ميكنك من استعرةض الصورعر

ا.ًا أو يسارًة ميينالصور و  ة لألعلى , لألسفل. ينقل  الصور)و  (أو  و  املفتاحان  
.ةحفظ الصورأو ة السابقة الصور ,ة التاليةالصور) للحصول على التالي:خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على 

حفظقتة, وسائل ذات صور أو شاشات مؤحفظ الصور العادية الستخدامها في رة حفظ الصورميكنك من خالل خيار 
ا مبا ال يناسب حجمًا جدًة التي سيتم حفظها كبيرقتة. إذا كان حجم الصوركة الستخدمها كشاشات مؤالصور املتحر

يد حفظها ثم اضغطة الختيار املساحة التي ترض فوق الصوربع املعرويك املرقتة, فقم بتحرالشاشات املؤسائل الصور ور
).اختياراختياراختياراختياراختيار( على 

سائل ذات الصور. ال ميكن استخدامها في الرWAPظة من صفحة كة احملفوة املتحرالحظ أن الصور

� ‰UB"« ¡UN0≈WAP

). عنداختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على , وإنهاء), ثم انتقل إلى خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات(  اضغط على :WAPعند استخدامك إحدى خدمات 
).نعمنعمنعمنعمنعم( ? اضغط على إنهاء التصفحض النص عر

ينهي املكاملة. وWAPينهي الهات" االتصال بخدمة 

� �UQH` qJ� j�{ �«œ«bC≈ q+bF"WAP

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ضبط انتقل إلى خدمات داخل قائمة ١.

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ضبط الشكل انتقل إلى ٢.

).اختياراختياراختياراختياراختيار( , ثم اضغط على إظهار الصورأو التفاف النص انتقل إلى ٣.
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مع إظهار الصور.ال أو نعم و التفاف النص مع إيقاف أو تشغيل اختر ٤.

احد.ضه على سطر وف يستمر النص إلى السطر التالي في حالة تعذر عر, سوتشغيلعلى التفاف النص عند ضبط  
. قد يسرع ذلك من تصفح صفحاتWAPض أية صور تظهر على صفحة , لن يتم عرالعلى إظهار الصور عند ضبط 

WAPة.ي على صور كثير التي حتتو

��U(öF�« …—«œ≈Ë kHE

 ‰UB"« ÊuJ+ ô 5EWAPÂbI
�« bO� 

).اختياراختياراختياراختياراختيار( انتقل إلى العالمات ثم اضغط على خدمات في قائمة ١.

).خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( بة ثم اضغط على املطلوالعالمة انتقل إلى ٢.
يد حفظ عالمة جديدة, فاختر أية عالمة.إذا كنت تر

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ات التالية ثم اضغط على انتقل إلى كل من اخليار٣.
 ثم اضغط علىWAPان صفحة . اكتب عنوWAP: ميكنك إنشاء عالمة جديدة بدون االتصال بخدمات إضافة عالمة�

).موافقموافقموافقموافقموافق(  ثم اضغط على WAPا لصفحة ً). اكتب اسمموافقموافقموافقموافقموافق( 
تبطة بالعالمة. املرWAP بصفحة ًي اتصاال: يجرذهاب إلى�
ة.: ميكنك تعديل العالمة اخملتارتعديل�
ة.: ميكنك حذف العالمة اخملتارمسح�
سالة نصية إلى هات" آخر.ة كرسال العالمات اخملتار: ميكنك إرسال عالمةإر�
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).اختياراختياراختياراختياراختيار( اضغط على , والعالمات), ثم انتقل إلى خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( اضغط على ١.

).خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( بة ثم اضغط على انتقل إلى العالمة املطلو٢.
يد حفظ عالمة جديدة, فاختر أية عالمة.إذا كنت تر

).اختياراختياراختياراختياراختيار( فة أعاله ثم اضغط على ات املوصوانتقل إلى أحد اخليار٣.
 ثم اضغط على  WAPان صفحة  احلالية كعالمة. اكتب عنوWAPحفظ صفحة حفظ عالمة ظيفة ميكنك من خالل و

).موافقموافقموافقموافقموافق(  ثم اضغط على WAPا لصفحة ً). اكتب اسمموافقموافقموافقموافقموافق(

�W
�R*« …dJ«c�« m+dH"

قتة.ة الهات" املؤقتة في ذاكرمات أو اخلدمات التي وصلت إليها بصفة مؤيتم حفظ املعلو
يغية تتطلب كلمات سر (على سبيل املثال, حسابك في البنك), فقم بتفرمات سرلت الوصول أو وصلت بالفعل إلى معلوإذا حاو

قتة بعد كل استخدام.ة الهات" املؤذاكر
∫W
�R*« …dJ«c�« m+dH
�

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ة مسح الذاكرانتقل إلى خدمات في قائمة �

�W+UL(« �«œUN�

تساعدك الشهادة على حتسني-مثل اخلدمات البنكية- إلى شهادة التحقق. وWAPقد حتتاج عند استخدام بعض خدمات 
.تشغيلضع على وتأمني الوصالت , هذا في حالة ضبط خيار WAP أو ملقم WAPابة بوتأمني الوصالت بني الهات" و
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 يدعم استخدام شهادات التأمني. بعد التحميل, ميكنكWAP إذا كان WAPميكنك حتميل الشهادة من أحدى صفحات و

ض الشهادة ثم حفظها أو حذفها. إذا قمت بحفظ الشهادة, ستتم إضافتها إلى قائمة الشهادات في الهات".عر
التأكد من مطابقتها لشهادة الهات".يتها واجعة هو فقط بعد مرWAPابة أو خادم ية الصحيحة لبوميكنك التأكد من الهوو
, أو في حالة عدم التحققWAPابة أو خادم ية بوسيصلك بالغ على شاشة الهات" في حالة عدم التمكن من التحقق من هوو

 أو عندما ال يكون لديك شهادة حتقق صحيحة في الهات".WAPابة  أو بوWAPمن صحة شهادة ملقم 

∫5(Q
�« �«œUNAS WLzU� ÷dF�

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على ضبط انتقل إلى خدمات داخل قائمة ١.

).اختياراختياراختياراختياراختيار( ثم اضغط على شهادات احلماية انتقل إلى ٢.

W+UL(« e(—

WAP أو ملقم WAPابة بوحماية نقل البيانات بني الهات" و, يتم تشفير وWAP أثناء اتصال بـ )مز احلماية (عند ظهور ر

).ضبط الوصلة في IPان عنويق ضبط ف عن طر(املعر
دب). حيث يعود املطلوين املورى (مكان تخزملقم احملتوابة ومز التحقق على حماية نقل البيانـات بني البومع ذلك ال يدل ظهور رو

د اخلدمة.ى إلى مزوملقم احملتوابة وأمر حماية نقل البيانات بني البو
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ى ميكنك الوصول خدمات أخرSIMفر بطاقة ة في الهات", توافرظائ" املتوباإلضافة إلى الو
إليها من خالل هذه القائمة.

 ثم اضغط على ١٣انتقل إلى القائمة ), والقائمةالقائمةالقائمةالقائمةالقائمة( ضع االنتظار, اضغط على للوصول إلى هذه القائمة: في و
).اختياراختياراختياراختياراختيار(

ة.افريات هذه القائمة على اخلدمات املتومحتوق" اسم ويتو تدعمها. وSIMض هذه القائمة فقط إذا كانت بطاقة يتم عر
SIMاءات خدمة بطاقة . انظر تأكيد إجرSIMسائل التأكيد عند استخدام خدمات بطاقة ض رميكك ضبط الهات" لعر

صفحة ٧٩.
, على سبيل املثال,SIMد بطاقات ها, اتصل مبورأسعارها, وافرمدي تو وSIMمات حول استخدام خدمات للحصول على معلو

جية.د من جهة خارد اخلدمة, أو مورمشغل الشبكة, أو مزو
اء مكاملة هاتفية تدفع أنت تكلفتها.) أو إجرSMSسالة نصية (سال رقد يتطلب الوصول إلى هذه اخلدمات إر

ظيفة. ال تقم بتشغيل الهات" عندما يكونضع التشغيل الستخدام هذه الو: يجب أن يكون الهات" في ومالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
ض للخطر.يش أو يعردي إلى إحداث تشو, أو قد يؤًاات" الالسلكية محظوراستخدام الهو
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مجة, إلخ.خدمات الهات" املبرد, وة الر لالتصال بأجهزDTMFسال نغمات ميكن للهات" إر
 أو قمDTMF. أدخل سلسلة DTMFسال إر) ثم اختر خياراتخياراتخياراتخياراتخيارات( و  اء مكاملة كاملعتاد. اضغط على قم بإجر

).موافقموافقموافقموافقموافق( باستدعائها من سجل الهات", ثم اضغط على 

�W(b)« “u(—

.SIMبطاقة فة في هذا القسم لتجنب االستخدام غير املسموح به للهات" وموز اخلدمة املوصوميكنك استخدام ر
).٦٢موز اخلدمة (انظر صفحة ظيفة ر) داخل وPUK2 و PUKي مزموز احلماية (ما عدا رميكن تغيير ر

W+UL(« e(—

ى احلماية صفحة ٨٢).مز احلماية لتجنب االستخدام غير املسموح به للهات" (انظر مستوميكن استخدام ر
اضبط الهات" لطلبموز اخلدمة صفحة  ٨٢) ومز (انظر  تغيير ر). قم بتغيير الر١٢٣٤٥مز هو (اضي لهذا الرالضبط االفتر

ى احلماية صفحة ٨٢).مز (انظر مستوالر
منفصل عن الهات".مز اجلديد في مكان بعيد آمن, واحتفظ بالر
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 مع بطاقةًمز عادةفاق هذا الر من االستخدام غير املسموح به.  يتم إرSIMية الشخصي) بطاقة قم الهو (رPINمز يحمي ر
SIM.

ة يتم فيها تشغيل الهات" (انظرمز في كل مرضع التشغيل, يتم طلب الرمز الشخصي على وظيفة طلب الرفي حالة ضبط وو
 صفحة ٨٠).PINمز الشخصي طلب الر

.)قققققفففففاااااوووووممممم(  ىلع طغضا مث PUK زمر لخدأ .SIM ةقاطب لفق متيس ,يلاوتلا ىلع تارم ثالث حيحص ريغ PIN زمر تلخدأ اذإ
.)قققققفففففاااااوووووممممم(  ىلع طغضاو ىرخأ ةرم ديدجلا زمرلا لخدأ .)قققققفففففاااااوووووممممم(  ىلع طغضا مث اًديدج اًيصخش اًزمر لخدأ

 e(—PIN2

في حالةحدات الشحن. وظائ", مثل عدادات و, للوصول إلى بعض الوSIMفق مع بعض بطاقات , املرPIN2مز حتتاج إلى ر
PIN2مز لكن استخدم ر وPINمز بة لرالي, اتبع التعليمات نفسها املطلوات على التويقة خاطئة ثالث مر بطرPIN2مز إدخال ر

 من ذلك.ًبدال
لكن استخدم وPINمز بة لرالي, اتبع التعليمات نفسها املطلوات على التويقة خاطئة ثالث مر بطرPIN2مز في حالة إدخال رو
 من ذلك.ً بدالPUK2مز ر

 e(—PUK

. إذا لمSIM مع بطاقة PUKمز فاق رمز شخصي مقفل. يتم إر (مفتاح التعطيل الشخصي) لتغيير رPUKمز حتتاج إلى ر
د اخلدمة.مز, فاتصل مبزود اخلدمة. إذا فقدت الرا, فاتصل مبزوًفقيكن مر

 e(—PUK2

د اخلدمة.مز, فاتصل مبزو  مقفل. إذا فقدت الرPIN2مز  لتغيير رSIMفق مع بطاقة  املرPUK2مز حتتاج إلى ر
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(انظر صفحة ٨٠). ميكنك احلصول على كلمة املرور منخدمة حظر املكاملات ظيفة حتتاج إلى كلمة مرور احلظر عند استخدام و
د اخلدمة.مزو

�W+—UD��« �U(uKF(

ية ميكن إعادة شحنها.يق بطاريد الهات" بالطاقة عن طريتم تزو
شادات املبينة أدناه.اتبع اإلرية عناية جيدة و بالبطارِيقة تعاملك معها. اعنتة بطرجة كبيرها بدرعمرية ويتأثر أداء البطار

sQA�« m+dH"Ë W+—UD��« sQ�

يغ!التفرتني أو ثالث من الشحن وية اجلديدة فقط بعد دورميكن الوصول إلى األداء األمثل للبطار�
قتقت احلديث ووقت التشغيل (ولكن ستبلى في النهاية. عندما يقل وات, ويغها مئات املرتفرية وميكن شحن البطار�

ية جديدة.اء بطارقت شراالنتظار) عن املعدل الطبيعي, يعني هذا أنه قد حان و
ة الشحنية فقط باستخدام أجهزأعد شحن البطاركة املنتجة للهات", ويات املعتمدة من قبل الشراستخدم فقط البطار�

كة املنتجة.املعتمدة من قبل الشر
ية متصلة بجهاز الشحن أطول منك البطارعندما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام, افصله عن مصدر الطاقة. ال تتر�

فا دون استخدام, سوًية املمتلئة متامكت البطارية. إذا تردي إلى تقصير عمر البطاريادة الشحن تؤأسبوع, ما دامت ز
قت.تفصل نفسها مبرور الو

ا حتى يغلق نفسه. الًحك الهات" مفتويق ترقت آلخر عن طر من وNiMHية قات تشغيل جيدة, افصل بطارللوصول إلى أو�
ى.سيلة أخرية بأية وحتاول فصل البطار
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ً.الد أو تدفأ أوية تبرية للشحن: دع البطارة البطارائدة على قدرة الزارجة احلرثر درف تؤسو�
على الشاشة. حنيية ضعيفة البطارض يتم عرية ودة للحديث, تسمع نغمة حتذيريبقى دقائق معدوية وعند نفاد طاقة البطار�

يغلق الهات" نفسه.ية وتسمع نغمة حتذيروية ضعيفة البطارض قت للحديث, يتم عرال يتبقى و

�U+—UD��« Â«bN
-«

ض اخملصص لها.ية فقط للغراستخدم البطار�
يات تالفة أو قدمية بالية.ة شحن أو بطارال تستخدم أجهز�
د حني يتسبب جسم معدني (مثلبائية غير مقصوة الكهرية. قد يحدث تقصير للدائربائية للبطارة الكهرال تقم بتقصير الدائر�

ية) علىط معدنية على ظهر البطارية (خطوس أو القلم) في اتصال مباشر بني وصالت + و - للبطارالعملة املعدنية, أو الدبو
ية أوبائية وصالت البطارة الكهرد. قد يتل" تقصير الدائرية في جيبك أو في كيس النقوسبيل املثال عندما حتمل بطار

اجلسم املتصل.
يةف يقلل سعة البطارية, سواء شتوة املغلقة في الصي" أو في أجودة, مثل السيارية في أماكن ساخنة أو بارك البطارتر�

. لن يعمل الهات" F°) و ٧٧ F°٥٩ C° (  و ٢٥ C°جتي ١٥ية بني درا االحتفاظ بالبطارًاضي. حاول دائمها االفترعمرو
جاتا بصفة خاصة في درًدية محدوية بالكامل. يكون أداء البطاردة, حتى عند شحن البطارية ساخنة أو باربه بطارو

ة حتت نقطة التجمد.اراحلر
Li-Ionيات أداء بطار. وF°) ١٤ C° ( ١٠ة أدنى -ارجات احلرا بصفة خاصة في درًد محدوNiMHيات يكون أداء بطار

).F° ٣٢ة أدنى (ارجات احلرد بصفة خاصة في درمحدو
يات بإلقائها في النار!ال تتخلص من البطار�
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احات أدناه ستساعدك على اإلبقاء علىجب معاملته بعناية. االقتراعة في التنفيذ, لذا يستوبرائع وإن هاتفك حصيلة تصميم ر
ية أو جهاز الشحن أو أييلة. عند استعمال الهات" أو البطارات طوط الضمان, كما تتيح لك االستمتاع باجلهاز لسنوشرو

ملحق:
 عن متناول األطفال.ًائه بعيداكافة أجزاحفظ الهات" و�
نية.ائر اإللكتروائل على معادن متلفة للدوالسوبة وطوالري األمطار و. حتتوًص على بقائه جافااحر�
كة قابلة للتل".اء املتحرة. األجزبة أو قذرنه في مناطق مترال تستعمله أو تخز�
يتلويات وتضر البطارنية, وة اإللكترواضي لألجهزتفعة إلى تقليل العمر االفترة املراردي احلرة. تؤنه في مناطق حارال تخـز�

اع البالستيك.أو تذيب بعض أنو
ًابة داخله مما قد يسبب ضررطوة العادية) قد تتكون رارجة احلردة. عندما يسخن الهات" (إلى درنه في مناطق بارال تخـز�

نية.ائر اإللكترواح الدوأللو
.ًاة  ضررال حتاول فتحه. قد تسبب معاجلة اجلهاز بال خبر�
ائر.اح الداخلية للدوه. قد حتطم املعاملة اخلشنة األلوال تسقـطه أو تطرق عليه أو تهز�
ًطبة قليالية لتنظيفه. امسحه بقطعة قماش ناعمة مريات القاسية أو محاليل التنظي" أو املنظفات القوال تستخـدم الكيماو�

مبحلول صابون معتدل مع املاء.
مينع التشغيل العادي.كة واء املتحرال تدهنه.  قد يسد الدهان األجز�
ظفون هناككز صيانة معتمد. سيساعدك املوب مرية أو جهاز الشحن أو أي ملحق, خذه إلى أقرإذا تعطـل الهات" أو البطار�

مة للصيانة إن اقتضى األمر ذلك.تيبات الالزيتخذون الترو
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ةروصب لماـحلا يف "تاهلا بيكرتب مق .ثيدحلا لبق ةرايسلا "قوأف ,كلذ رمألا بلطت اذإ .ةرايسلا ةدايق ءانثأ "تاهلا لمعتست ال
.يئاجف "قوت وأ مادطصا يأ ثودح ةلاح يف تالفإلل هضرعي رخآ ناكم يف وأ باكرلا دعاقم ىلع هعضت الو ًامئاد ةمكحم

ة على الطرق العامة باستخدام جهاز تنبيه أو آلة التنبيه.ار السيارممنوع تشغيل أنو
يق هو املطلب األول!افر األمان على الطرتذكر أن تو

�qOGA
�« WxOS

 أو عندما يسببًاا غلق الهات" عندما يكون استعماله محظورًمتذكر دوعليك اتباع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها و
ا.ًا أو خطرًيشتشو

أ دليل املستخدم اخلاص بذلك اجلهاز للحصول على تعليمات األمانعند وصل الهات" أو أحد ملحقاته بجهاز آخر, اقر
افقة.ة غير متوالتفصيلية. ال تقم باالتصال بأجهز

ةضع التشغيل الطبيعي لها - شأنها شأن أية أجهزلة في وسال الالسلكي احملموة اإلرنصح املستخدمون باستعمال أجهزُي
لسالمة األشخاص.ذلك لتحقيق نتائج تشغيل عالية, وى (أي على األذن) وسال السلكية أخرإر

�WO0Ëd
J�ù« …eN^_«

نية غيرة اإللكتروجد بعض األجهزلكن قد تو). وRFدد الالسلكي (ات الترنية احلديثة محمية من إشارة اإللكترومعظم األجهز
ة عن هاتفك الالسلكي.دد الالسلكي الصادرات الترمحمية من إشار

VKI�« �UC�0 j�{ …eN^√

اجلهاز, بوصات) بني الهات" الالسلكي و٦ سم (٢٠ة ضبط نبضات القلب باحملافظة على مسافة ال تقل عن ينصح منتجو أجهز
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ث غير املدعمة التي قام بهاهذه التوصيات مطابقة للبحوثه جلهـاز ضبط نبضات القلب. وش يحتمل حدوذلك لتفـادي أي تشو
توصياته.م الالسلكية ومعهد العلو

اعاة اآلتي:ة ضبط النبضات مرعلى األشخاص احلاملني أجهز
ضع التشغيل بوصات) على األقل من اجلهاز عندما يكون الهات" في و٦ سم (٢٠إبقاء الهات" على بعد �
عدم حمل الهات" في جيب الصدر;�
يش إلى احلد األدنى.ذلك لتقليل احتماالت التشواستعمال األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط النبض و�
ا.ًيش, فأغلق الهات" فورث تشوجد مبرر للشك في حدوإذا و�

lL8�« …eN^√

د اخلدمة.اجعة مزوبإمكانك في هذه احلالة مرة السمع. وا لبعض أجهزًيشقميـة تشوات" الالسلكية الرقد تسبب بعض الهو

Èd1√ WO�P …eN^√

وأ بيبطلا عجار .ةياـمحلا ةليلق ةيبطلا تادعملل يفيظولا ءادألا عم لخادتي دق ,ةيولخلا "تاوهلا كلذ يف امب ,يكلسال زاهج يأ ليغشت نإ
.ىرخأ تاراسفتسا ةيأ كيدل ناك اذإ وأ ,يجراخلا RF يكلساللا ددرتلا نم ةيفاكلا ةيامحلاب ةدوزم ةزهجألا هذـه له ةفرعمل تادعملا زهجم

عايةاكز الرمرد تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل املستشفيات وجوعاية الطبية عند واكز الرأغلق الهات" في مر
جية. اخلارRFددات الالسلكية الطبية معدات حساسة للتر

�«—UO8�«

املأنظمة الفرنية, ود اإللكتروقوة (كأنظمة حقن الونية في السيار على األنظمة اإللكتروRFدد الالسلكي ات الترثر إشارقد تؤ
ذلك إذاائية) . وسادة الهوأنظمة التحكم في الوعة, ونية للتحكم في السراألنظمة اإللكتروحلق -مضادة للقفل- واملضادة للتز

ة كافية.ا أو غير محمية بصورًا خاطئًكيبكبة تركانت هذه األنظمة مر
ة التي تضيفها إلىكة املنتجة ألي من األجهزا االتصال بالشرًعليك أيضتك.  وص سياركة املنتجة أو ممثلها بخصواجع الشرر

تك.سيار
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قم بإغالق الهات" في األماكن التي مت لصق إعالنات فيها تأمر بذلك.

�—UzH0ö� WKSUI�« ¡«u^_«

ة في مثلارالتعليمات. من احملتمـل أن تسبب شراتبع كافة اإلعالنات واء قابلة لالنفجار وأغلق هاتفك في أية منطقة ذات أجو
فاة.دي إلى جروح أو حتى إلى الوا يؤًيقا أو حرًهذه املناطق انفجار

دعاتد حول استخدام املعدات الالسلكية في مستواعاة القيوكم باحلاجة إلى مرد. نذكرقوينصح بإغالق الهات" في محطات الو
ى فيها أعمال التفجير.يات أو املناطق التي جترمصانع الكيماود), وقويع الوتوزين ود (مناطق تخزقوالو

;قراوزلا يف ةيلفسلا ةرجحلا اذه نمضتي  .ًاـمئاد سيل نكلو حوضوب ةنيبم نوكت ام اًريثك راجفنالل ةلباقلا ءاوـجألا تاذ قطانملا نإ
يوتحي يـتلا قطانملاو ,)ناتويبلا وأ نابوربلا( ةلئاسلا تازاغلا مدختست يتلا تانحاشلاو ;ةيواميكلا داوـملا نيزخت وأ ليوحت قطانمو
.كترايس كرحم ءافطإ ةداعإ كنم بلطي ثيح ىرخأ قطانم ةيأو ,نداعملا قيحاسم وأ رابغلا , بوبحلاك تايئزج وأ تايواميك ىلع اهؤاوه

��«—UO8�«

ًاكيب اخلاطئ أو الصيانة اخلاطئة خطرة أو صيانته. قد يكون التركيب الهات" في السيـارهلون فقط بترم األشخاص املؤيقو
مبا يبطالن أي ضمان خاص باجلهاز.ور

ا.ًتعمل جيدة صحيحة وكبة بصورتك مرة الهات" الالسلكي في سيارتأكد بانتظام أن كافة أجهز
.هتاقحلم وأ هؤازجأ وأ "تاهلا هيف يذلا ناكملا سفن يف راجفنالل ةلباقلا داوملا وأ تازاغلا وأ باهتلالا ةعيرس لئاوسلا لمحت وأ نزخت ال
وأ ةتباث تناك ءاوس ,ةيكلساللا ةزهجألا عضت ال  .ةديدش ةوقب حتفت ةداسولا نأ ركذت ,ةيئاوهلا تاداسولاب ةدوزملا تارايسلل ةبسنلاب
.ةريطخ حورج كلذ نع مجني دقف ,ةداسولا حتفتو احيحص اًبيكرت ةبكرم ريغ ةزهجألا تناك اذإ .اهخافتنا ةقطنم وأ ةداسولا قوف ,ةلقنتم

قدة وا على عمل الطائرًة قد يشكل خطرة. إن استعمال الهات" الالسلكي داخل الطائرد إلى الطائرأغلق الهات" قبل الصعـو
مخالفا للقانون.يكون مخال بشبكة االتصاالت الالسلكية و
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فض أو تعليقاعاة هذه التعليمات إلى ردي عدم مرقد يؤ
ا.ًني أو كالهما معاء قانوخدمات الهات" عن الشخص, أو إلى اتخاذ إجر

�∆—«uD�« �U*UJ(

الشبكاتالشبكات الالسلكية وات الالسلكـية و إن هذا الهات", كأي هات" السلكي, يعمل باستعمال اإلشارهام!هام!هام!هام!هام!
ًال.  لذا ال تعتمد كليةال ميكن ضمان االتصال في كل األحوظائ" يحددها املستخدم, وضية باإلضافة إلى واألر

� الطبية مثال).ارية (حاالت الطوعلى الهات" الالسلكي في االتصاالت الضرور
يةة خلوة إشارضع التشغيل داخل نطاق خدمة ذات قوا أنه لالتصال أو االستقبال, يجب أن يكون الهات" في وًتذكر أيض

ات" الالسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/� ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواركافية. قد ال تكون مكاملات الطو
ية.د احمللي للخدمات اخللوأو خصائص الهات" قيد االستعمال. تأكد من ذلك من املزو

∫∆—«uP W*UJ( ¡«d^ù

حا.افتح الهات" إذا لم يكن مفتو١.
 صاحلة املفعول في الهات".SIMقد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة 

اء املكاملات. إلجرًان جلعل الهات" مستعداتني لبضع ثومر ار على مفتاح اضغط مع االستمر٢.

� من مكان إلى آخر.ارقام الطو�). تختل" أرارسمي آخر للطوقم ر أو أي ر�١١٢ ملنطقتك احلالية (مثال ارقم الطوأدخل ر٣.

).اتصالاتصالاتصالاتصالاتصال( اضغط على مفتاح ٤.
قام محددة, الخ) قد حتـتاج إلى غلقها قبل أن تتمكنحة مقفلة, االتصال بأرإذا كانت بعض اخلصـائص قيد االستعمال (اللو

ية.د احمللي للخدمات اخللواملزواجع هذا الدليل و�. راراء مكاملة طومن إجر
حيدةسيلة الوتذكر أن الهات" الالسلكي قد يكون الوبة بدقة. ومات املطلوفير كافة املعلوص على تو�, احراراء مكاملة طوعند إجر

ذن لك بذلك.قع احلادث - فال تقطع النداء قبل أن يؤاملتاحة لك لالتصال من مو
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٤٦استدعاء قام اخلدمة, أر
٧٣ ,٣٠يع اتصال سر

سالإر
قم هات" إلىاسم ور

٤٨قم هات" آخر ر
٦١امر طلبات األو

٥٣سائل نصية ر
١٠٨  DTMFسال نغمات إر
١١٥ ,١٤شادات األمان إر
٣٦قم من الشاشة حذف رقام, أر

قتة الوإدار
٩٠منبه 

٩٢لي قت العد التنازمو
٨٨ية سائل تذكيرر

٩١ساعة إيقاف 
٣٩ ,٣٦إدخال تقليدي للنص  

٣٩ض شر شاشة العرمؤ
٣٥ ,١٨ف إدخال حرو

ي للنصاإلدخال التنبؤ

٣٩ ,٣٦استخدام اإلدخال التقليدي للنص  
٣٦ي للنص إدخال تنبؤ

٣٧ض شر شاشة العرمؤ
٣٨س اختيار قامو

٣٩إيقاف تشغيل 
٣٢استالم مكاملة 

٣٣أثناء مكاملة 
٤٨قم هات" استقبال اسم ور
قام هات" منأراستدعاء أسماء و

٬٤٦ ١٩سجل الهات" 
٧٠نني استالم نغمة ر

ظة في سجل الهات"قام الهات" احملفوأرأسماء و
٤٩ين فحص مساحة التخز

٤٧نسخ 
٤٩ض يقة العري" طر تعر

٤٧حذف 
٤٧تعديل 

٢٩اء مكاملة باستخدام إجر
٤٧يك حتر

٣٥حفظ 
٤٨ة اختيار الذاكر
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٤٨سال إلى هات" آخر إر
١٩ض عر

٣٣تية سائل الصواستماع إلى الر
٢٨ة األيدي استعمال السماعات حر

١٨قام إدخال األر
٩٦ضاع إعادة تسمية أحد األو

اضي.إعادة الضبط االفتر
انظر استعادة ضبط املصنع

قام هات"أراستدعاء أسماء و
٤٧حفظ 

٧٩استعادة ضبط املصنع 
٨٣ألعاب 
٦٥ ,٢٩قام مت االتصال بها آخر أر

ا سجل املكاملاتًانظر أيض
٧٨قام محددة اتصال بأر

٧٤ف اآلخر قم هاتفي عند الطرإظهار ر
٧٦اء أضو

١٨قت تشغيل مؤ
١١٥يق أمان على الطر

٢٨إنهاء مكاملة 
٣١أثناء مكاملة 

٩٣ضاع أو

٩٣تنشيط 
٩٣تعديل 

٩٦إعادة تسمية 
١٨ضع االنتظار أو في القائمة اختيار في و

٩٤ ,٦٨ضبط 
٩٣تشغيل 

٢٩قم هات" إعادة االتصال بر
٢٨إنهاء مكاملة 

١٩قام الهات" التي مت االتصال بها أر
١٠٨أغطية, تغيير  

إعدادات الضبطائم واض القواستعر
٢٨الغاء مكاملة 

٩٥ ,٦٨اع التنبيه ملكاملة أنو
ًاظة تلقائيقام الهات" احملفوأر

ة, مكاملات مستلمة,قام صادرانظر سجل املكاملات, أر
د عليهامكاملات لم ير

»

٦٧ا ًعة مسبق املدفوSIMبطاقة 
تييد صوبر

٨١يل املكاملات حتو
٦٠قم هات" حفظ ر
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قم هات" إلى هات" آخرسال اسم وربطاقة أعمال. انظر إر
١١٥بيئة التشغيل 

٣٦ ,٣٠يع بحث سر
ياتبطار

٢٠شر جهاز الشحن مؤ
٩٨كول التطبيقات الالسلكية توبرو

�

٩٥ ,٧١ ,٦٨از تنبيه باالهتز
٥٠تي اتصال صو

تي إلى اسممز صوفاق رإر
٥١قم هات" ور

٥١اء مكاملة باستخدام إجر
٥-٥١DC Hاستخدام السماعة 

قم هات"تعديل اسم ور
٤٧ظ في سجل الهات" محفو

١٠٨تغيير األغطية 
تقييد املكاملات انظر حظر املكاملات

٢٦ ,١٨تشغيل أو إيقاف تشغيل 
٩٢قت الويخ وحتديث آلي للتار

٤٧قم هات" يك اسم ورحتر
٥٩سالة تنسيقات الر

٥٨ية مزتعليقات ر
٦٦تكالي" املكاملات 

٦٦حتديد 
٦٧حدات اختيار الو

٨٦يل العمالت حتو
٨٧ضع االنتظار في و

٨٧يل العمالتحتو
٢٠ض في ات شاشة العرشرمؤ

٨١ ,٣٢يل املكاملات حتو
١٩شر يك املؤحتر
٨١ ,٣٢يل املكاملات حتو

٦٩نني تألي" نغمة ر
١١٢ية يغ البطارتفر

Õ

فحالة األحر
٣٩ ,٣٧تبديل بني 

٣٩ف خاصة  حرو
٦٢ ,٥٥حديث 
حذف
٦٥ا ًظة تلقائيقام الهات" احملفوأر

١٩ف حر
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٣٦قم من الشاشة ر
٥٥سائل نصية ر

٧٧حظر مكاملة 
قم هات"حفظ اسم ور

٤٧ ٣٥٬في سجل الهات" 
٨٥حاسبة 

فحرو
٣٦إدخال 

٣٩ ,٣٧ف تبديل بني حالة األحر
٧٧حظر املكاملات 
١١٢كلمة مرور 

Œ

خدمات الشبكة
٦١امر محرر األو

خدمات
١٠٧  sIMخدمات 
٩٨ WAP خدمات

SIMبطاقة 

٢٣إدخال 
٩٨ WAPخدمات ٢٣استخدام 

خط الهات"

٢١ض شر  شاشة العرمؤ
٧٤اختيار

١٠٧  SIMخدمات 
١٩ظائ" القائمة خروج من و
٦٠مات خدمة املعلو

٧٤ات انتظار املكاملات خيار

œ

٣يع دليل سر

—

١١١ PUKمز ر
١١١ PIN2مز ر
١١١ PUK2مز ر
٥٥سائل نصية مستلمة ر
٦٨ضع مات الوسور
٨٨ية سائل تذكيرر
١١٠ ,١٦مز اخلدمة ر

٢٦حث 
٧٩طلب 

سائل النصية انظر الرSIMسائل ر
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تيةسائل صور
٣٣استماع إلى  

تييد الصوقم البرا رًانظر أيض
٧٥حيب سالة الترر

سائل نصيةر
٥٥حذف 

٢١ير التسليم تقار
٢١ض شر شاشة العرمؤ
٥٩سائل كز الرقم مرر

٥٩سالة تنسيقات الر
٥٥اءة قر
٥٥د ر

٥٣حفظ 
٥٣سال إر

٥٨عات مجمو
٥٨ضبط 

٥٨ية مزتعليقات ر
٥٧مناذج 

٥٩سال لة اإلرمدة محاو
٥٦ض عر

٥٣كتابة 
موز اخلدمةر

٧٩تغيير 

PIN2مز مز شخصي, را رًانظر أيض

مز احلماية, رPUK2مز , رPUKمز ر
٣٢فض مكاملة ر
٣٢د على مكاملة ر

٧٤د تلقائي ر
٣٣أثناء مكاملة 

١١٤عاية وصيانة ر
٧٤د تلقائي ر
٥٦ة سائل مصورر
٣٢ ,١٩فض مكاملة  ر
٥٩سائل كز الرقم مرر

“

عة املدفوSIMا. انظر بطاقة ًمن املكاملات املدفوع مسبقز
ًامسبق

–

٤٨ة, اختيار ذاكر

”

سجل الهات"
٤٩فحص مقدار املساحة املتبقية 
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٤٧قم هات" نسخ اسم ور
يات سجل الهات"ض محتويقة عري" طرتعر

٤٩يات السجل محتو
قم هات"حذف اسم ور

٤٧من سجل الهات" 
٤٧قم هات" تعديل اسم ور

٤٦إدخال 
٣١أثناء مكاملة 

٤٦٩ ٢اء مكاملة باستخدام إجر
٤٧قم هات" يك اسم ورحتر

٤٦قام هات" أراستدعاء أسماء و
٤٧ ,٣٥قم هات" حفظ اسم ور
٤٨قام الهات" أرة األسماء واختيار ذاكر

قم إلى هات" آخرسال اسم ورإر
٤٦باستخدام 

٧٥ ,٥١) HDC-5سماعة (
٥١تي استخدام لالتصال الصو

٩١ساعة إيقاف 
ض ٢١شر شاشة العرمؤ

٦٤سجل املكاملات 
ساعة

٩١قت اختيار تنسيق الو

٩١تشغيل أو إيقاف الهات" 
٩٢منية حتديث بالتناسق مع املنطقة الز

‘

شبكة
٧٦اختيار 
١١٢ ,٢٥ية شحن بطار

٩٦ ,٧١قتة شاشة مؤو
١١٢ ,٢٥شحن 
١١٢يغ تفر
١٠٨ ,٢٤الة إز

٢٥استبدال 
١١٣ ,١١٢استخدام 

’

٥٦صندوق احلفظ 
٥٥د ارصندوق الو

÷

ضبط احلماية
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٧٧حظر املكاملات 
١١٢كلمة مرور حظر املكاملات 

٧٨عة املستخدمني احملددة مجمو
٧٨قام محددة اتصال بأر

١١١مز شخصير
٧٧مز الشخصي طلب الر

١١١ PIN2مز ر
١١١ PUKمز ر
١١١ PUK2مز ر

١١٠ ,٧٩مز احلماية طلب ر
٧٩ى احلماية مستو

٧٥ضبط الهات" 
٧٣ضبط 

٧٣ضبط املكاملات 
٧٥ضبط الهات" 

٧٩استعادة 
٧٦ضبط احلماية 

٩١يخ ضبط التار
٧٩ضبط املصنع 

٧٩اضي, استعادة ضبط افتر
٦٦ضبط تكالي" املكاملات 

٨٢ ,٢١ض شر شاشة العرمؤ

◊

١١١مز الشخصي طلب الر
٢٦حث 
٧٧طلب 

Ÿ

٧٥مات اخلاليا ض معلوعر
٣٩قيم عالمات التر

١٩ض, مسح عر
٨٦يل عمالت, حتو
ضع حر األيدية ذات الوعدة السيار

٧٥ض ص العرلغة نصو

⁄

٢٩فون غلق امليكرو

‚

٤٣قائمة بـ 
٥٥سائل النصية اءة الرقر

٣٦ ,٣٠يع بحث سر
٢٠ة ة اإلشارقو
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٣٤ ٢١٬حة املفاتيح قفل لو

„

كتابة
٣٥أسماء في سجل الهات" 

٨٨ية سائل تذكيرر
٥٣سائل نصيةر

٣٦ي للنص استخدام اإلدخال التنبؤ
٣٩ ,٣٦استخدام اإلدخال التقليدي للنص  

‰

حة املفاتيحلو
٣٤ ,٢١حة املفاتيح قفل لو

١٨ة كلية فكر
٩٥ ,٧١ ,٦٨نغمات 

Â

ملحقات
٧٥ ,٢٨ضع حر األيدي ة ذات الوعدة السيار
٧٥ ,٥١) HDC-5السماعة (

٢٩فون, صامت  ميكرو

٦٥د عليها مكاملات لم ير
ا سجل املكاملاتًانظر أيض

٩٠منبه 
٢١ض شر العرمؤ

٧٣دة االتصال آليا معاو
٦٥مدة املكاملة 

مكاملات
٣٢د ر
٣٣ية د على مكاملة جديدة أثناء املكاملة اجلارر

٧٧حظر 
٢٨إلغاء 
٨١ ,٣٢يل حتو

�١١٨ ارمكاملات الطو
٢٨إنهاء 

٢٨لية مكاملات دو
٢٨اء إجر
٤٦ ,٢٩اء مكاملة باستخدام سجل الهات" إجر
٣١اء مكاملة جماعية إجر
يةاء مكاملة جديدة أثناء املكاملة اجلارإجر

٣٢استالم 
٣٢فض ر
٤٦قام اخلدمةأر
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٧٣ ,٣٠يع اتصال سر
٣٣ ,٣١تبديل بني مكاملتني 

٥٠تي اتصال صو
٢٠شر جهاز الشحن مؤ

١٩مفتاح مسح/إنهاء 
٣٩ض مسح شاشة العر

٣٩ف حذف حر
٤٢ائم ظائ" القوخروج من إحدى و

٣٢فض مكاملة ر
٣٦قم من الشاشة الة رإز

١٩يك شر, حترمؤ
منيةمنطقة ز

قتالويخ وانظر التحديث اآللي للتار
٢٠ ,١٩ Nokia Naviمفتاح 

٦٥مكاملات مستلمة 
ا سجل املكاملاتًانظر أيض

١٨قام مفاتيح األر
٦١امر اخلدمة محرر أو

٩٢لي قت العد التنازمو
٨٢ ,٢١ض شر شاشة العرمؤ

٣٩ ,١٩مسح الشاشة  
٢٠ض ات شاشة العرشرمؤ

٢١منبه 
٢١يل املكاملات حتو

٢١عة املستخدمني احملددة مجمو
٢٢ ,٢١لي قت العد التنازمو

٢١حة املفاتيح قفل لو
٣٩ ,٣٧ف حالة األحر

٤٠قم ضع الرو
٢١خط الهات" املستعمل 

٣٧ي للنص إدخال تنبؤ
٥٥سائل النصية اءة الرقر
٢١سائل نصية مستلمة ر
٢١ضع صامت و

٢١ساعة إيقاف 
٣٩إدخال تقليدي للنص 

٣٩مسافات, إدخال 
١٩مفاتيح التنقل 

٧٨عة املستخدمني احملددة مجمو
٢١ض شر شاشة العرمؤ

١١٨ ,�١٥ ارمكاملات الطو
١٨مفتاح الطاقة 

٢٨لية مكاملات دو
٣٦لية حفظ بادئة دو
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٧٩ى احلماية مستو
٢٩ ,١٩ى سماعة األذن مستو

٣١مكاملة جماعية  

Ê

٥٧مناذج 
٩٤ ,٦٨نني نغمات الر

٦٨نغمات 
٨٣نغمات األلعاب 
٩٥ ,٧١نغمات املفاتيح 

٩٥ ,٧١سالة نغمات التنبيه للر
٩٤ ,٦٨نني نغمات الر
ضاعا األوًانظر أيض

٩٥ ,٧١نغمات التحذير 
٩٥ ,٧١سائل نغمات التنبيه للر

٩٤ ,٦٨نني نغمات الر
٦٩إنشاء  

٤٧قم هات" معني ي" لرتعر
٢١صامت 

٩٥ ,٧١ ,٦٨ية نغمات حتذير
٨٣ ,٦٨نغمات األلعاب 

DTMFنغمات 

١٠٨سال إر
٤٧قم هات" نسخ اسم ور

Ë

٤٠ض  شر شاشة العرقم, مؤضع الرو
٢١ضع صامت و
ضع االنتظارضع السكون. انظر وو

MCN. مات اخلالياض معلوانظر عر.

ة. انظر سجل الهات"ظائ" الذاكرو
٢٠ضع االنتظار و
ائمظائ" القوو

٤١إدخال 
٤٢إنهاء 


