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إعالن المطابقة
نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن تحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج NAM-2 مطابق 

 .1999/5/EC :لبنود توجيه المجلس التالي
يمكن العثور على نسخة من إعالن المطابقة على الموقع

 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر .Nokia 2003 © جميع الحقوق محفوظة. 
ال يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون 

موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا. 
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. 
Tegic Communications، Inc. All rights reserved. 

تعد Nokia وNokia Connecting People وXpress-on وSpace Impact وSnake II وLink5 عالمات 
تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة NOKIA CORPORATION. أية منتجات أو أسماء 

شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها. 
 .Nokia Corporation عالمة صوتية خاصة بشركة Nokia tune تعد

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي 
منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق. 

ولن تكون نوكيا في أي حال من األحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر 
سواء كانت استثنائية أو طارئة أو الحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها. 

تتوفر محتويات هذا المستند «كما هي». باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة، 
ال توجد أية ضمانات من أي نوع، تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل-وال تقتصر على ضمان 

صالحية التسويق المفهوم ضمًنا، وضمان المالءمة لغرض معين. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة 
هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق. 

قد يختلف توفر الملحقات الخاصة حسب اختالف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.
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اقرأ هذه املعلومات اإلرشادية الهامة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا ورمبا مخالًفا 
للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل. 

 ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما 
تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
 السالمة في الطريق أوال

ال تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف املركبة أوال. 
 التشويش

كافة الهواتف احملمولة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها. 
 أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة األنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من املعدات الطبية.
 أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف احملمولة تشويًشا داخل الطائرة. 
 أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

ال تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. ال تستخدم الهاتف بالقرب من 
الوقود أو املواد الكيماوية. 

 أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
ال تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم باالرشادات واتبع كافة األنظمة والتعليمات.

 استخدم الهاتف بطريقة معقولة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). ال تلمس اجلزء اخلاص بالهوائي 

بال ضرورة. 
 الخدمة المؤهلة

ال يجوز تركيب أو تصليح األجهزة إال من قبل موظفني مؤهلني.
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 الملحقات و البطاريات
استخدم امللحقات والبطاريات املعتمدة فقط. ال تقم بتوصيل أجهزة غير 

متوافقة أو معتمدة. 
 مقاومة الماء

هاتفك ليس ضد املاء. حافظ على بقائه جاًفا. 
 نسخ إضافية

تأكد من امتالك نسخة إضافية لكل البيانات املهمة. 
 التوصيل بأجهزة أخرى

عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة للحصول 
على التعليمات املفصلة للسالمة. ال تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.

 االتصال
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. أدخل الرقم املطلوب، 

 . . إلنهاء املكاملة، اضغط على  مبا في ذلك كود املنطقة، ثم اضغط على 
 . للرد على مكاملة، اضغط على 

 مكالمات الطوارئ
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. اضغط على  عدة 
مرات (مثال إلنهاء مكاملة، اخلروج من الالئحة إلخ) حتى إخالء الشاشة. أدخل رقم 

. أخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة حتى يطلب منك ذلك. الطوارئ ثم اضغط على 

א
الهاتف المحمول الموصوف في هذا الدليل معتمد لالستخدام على شبكات EGSM 900 و 

.GSM 1800
ميزة Dualband تعتمد على شبكة االتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك 

االشتراك في هذه الخدمة واستعمالها. 
عدد من اخلصائص املبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي عبارة عن خدمات خاصة
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تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف احملمولة. وعليك أن تشترك في هذه اخلدمات وحتصل على 
التعليمات الالزمة لتشغيلها قبل االستفادة منها. 

 مالحظة: قد ال تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و/أو جميع اخلدمات.

א א
تأكد من رقم النوع ألي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد لالستخدام 

.LCH-9و ACP-8و ACP-7 بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن
 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن واملستلزمات املعتمدة فقط من قبل الشركة 

املنتجة والتي صممت للعمل خصيًصا مع طرا ز هاتفك. استخدام أنواع أخرى 
سيبطل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطًرا. 

 للحصول على قائمة باملستلزمات املعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.توفر امللحقات املعتمدة، الرجاء 
مراجعة املوزع. 

 لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب املأخذ (الفيشة) وليس السلك. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



١٠
א
تحتوي الملصقات على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العمالء. 

احتفظ بهذه الملصقات في مكان آمن. 
أرفق امللصق  ببطاقة دعوة نادي نوكيا املرفقة بغالف البيع.

أرفق امللصق  ببطاقة الضمان.
א

• رمز الحماية: يحمي هذا الرمز، املرفق مع الهاتف، الهاتف ضد االستخدام 
غير املسموح به. الرمز املعد مسبًقا هو ١٢٣٤٥.

 راجع  ضبط احلماية (القائمة ٤-٧) الصفحة ٤٦ ملعرفة كيفية عمله.
• الرمز الشخصي PIN: يحمي هذا الرمز، املرفق مع بطاقة SIM، البطاقة 

ضد االستخدام غير املسموح به. 
 يتم ضبطه في طلب الرمز الشخصي في القائمة ضبط احلماية (انظر 

ضبط احلماية (القائمة ٤-٧) الصفحة ٤٦)، ولذا يلزم إدخال الرمز الشخصي 
في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. 

 يتم قفل بطاقة SIM في حالة إدخال الرمز الشخصي بطريقة خاطئة ثالث 
مرات. يجب إدخال رمز PUK إللغاء قفل البطاقة وضبط رمز شخصي PIN جديد.
• الرمز الشخصي PIN2: ُيرفق هذا الرمز مع بعض البطاقات ويلزم إدخاله للوصول 

PIN2 إلى خدمات معينة مثل عدادات وحدات الشحن. إذا أدخلت الرمز الشخصي
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بطريقة خاطئة ثالث مرات متتالية، فسيظهر النص مت تعطيل الرمز الشخصي 
 .PUK2 ٢ على الشاشة وسُيطلب منك إدخال الرمز

 قم بتغيير رمز احلماية والرمز الشخصي والرمز الشخصي PIN2 في تغيير 
رموز اخلدمة في القائمة ضبط احلماية (انظر ضبط احلماية (القائمة ٤-٧) 

الصفحة ٤٦). حافظ على سرية الرموز اجلديدة واحتفظ بها في مكان آمن 
بعيًدا عن الهاتف.

• رمزا PUK وPUK2: قد ُترفق هذه الرموز مع البطاقة. في حالة عدم حدوث 
ذلك، اتصل مبزود اخلدمة احمللي.
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.١
SIM

• احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيًدا عن متناول األطفال. 
• ميكن أن تتلف بطـاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل اخلدش أو 

الثني، لذا كن حذرًا أثناء محاولة إدخال البطاقة أو سحبها.
• قبل تركيب بطاقة SIM تأكد دوًما من إيقاف تشغيل الهاتف، ومن عدم 

اتصاله بالشاحن، ثم اسحب البطارية. 
 ١. اضغط على زر حترير الغطاء اخللفي (١)، ثم افتح 

الغطاء اخللفي من أعلى (٢) واسحبه. 

 ٢. اسحب البطارية بواسطة رفعها من جتويف اإلصبع 
(٣). افتح بوابة البطاقة بواسطة لفها (٤). 

 ٣. أدخل البطاقة بحرص في الفتحة اخملصصة لها (٥). 
تأكد من اجتاه مواضع التالمس الذهبية اللون املوجودة 
على البطاقة إلى األسفل، مع التأكد من اجتاه الزاوية 

املشطوفة بالبطاقة إلى اليمني. أدر بوابة البطاقة 
للخلف لتأمني البطاقة في مكانها (٦). 
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 ٤. قم مبحاذاة مواضع التالمس الذهبية اللون املوجودة 
بالبطارية مع مواضع التالمس املماثلة لها بالهاتف 
وادفع البطارية من اجلهة املقابلة حتى تستقر في 

مكانها محدثًة صوًتا يدل على ذلك (٧).
 ٥. قم مبحاذاة أسفل الغطاء اخللفي مع أسفل 

الهاتف واضغط على مقدمة الغطاء اخلارجي حتى 
يستقر في مكانه (٨).

א
ال تشحن البطارية في حالة رفع أي من أغطية الهاتف. 

١. صل السلك اخلارج من الشاحن 
 مبنفذ التوصيل املوجود بقاعدة الهاتف.
٢. صل جهاز الشحن مبصـدر تيار متردد.

يبدأ مؤشر البطارية في التحرك. 
• يستغرق شحن البطارية من طراز
BLD-3 باستخدام شاحن طراز

ACP-7 مدة تصل إلى ٣ ساعات ونصف. 
• في حالة ظهور العبارة  ال يشحن، انتظر قليًال وافصل الشاحن ثم 

صله مرة أخرى وأعد احملاولة. إذا استمر فشل الشحن، فاتصل باملوزع. 
٣. عند االنتهاء من شحن البطارية بالكامل، يتوقف املؤشر عن احلركة. 

افصل الشاحن عن الهاتف وعن مصدر التيار املتردد. 
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א
 تحذير! ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو 

عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
.  اضغط مع االستمرار على المفتاح 

نصائح حول التشغيل الفعال: 
 يوجد بالهاتف هوائي داخلي. كما ينبغي مع أي جهاز

 إرسال السلكي آخر، ال تلمس الهوائي بدون داٍع أثناء تشغيل الهاتف. حيث 
يؤثر لمس الهوائي على جودة االتصال وقد يؤدي إلى استهالك 

الهاتف لطاقة أعلى من الطاقة المستهلكة في األحوال العادية. 
يؤدي عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف إلى تحسين أداء 

الهوائي واستمرار التحدث لمدة أطول. 
א א

تظهر المؤشرات الموضحة أدناه عندما  
يكون الهاتف جاهًزا لالستخدام مع عدم إدخال أية 
حروف به من قبل المستخدم. تكون الشاشة عندئٍذ 

في «وضع االنتظار».
الهاتف.  يستخدمها  التي  اخللوية  الشبكة  ١. يوضح 

ميكن أن يكون ذلك اسم الشبكة أو شعارها. 
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٢. يعرض قوة إشارة الشبكة اخللوية عند موقعك احلالي. 
٣. يعرض مستوى شحن البطارية. 

٤. يعرض الوظيفة احلالية ملفاتيح االتصال السريع. 
א

قبل تغيير الغطاء، أوقف تشغيل الهاتف دوًما وافصل الهاتف عن جهاز 
الشحن أو أي جهاز آخر. تأكد دوًما من تركيب األغطية بالهاتف عند 

استخدامه أو تخزينه. 
 ١. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١)، ثم افتح الغطاء 

الخلفي من أعلى (٢) واسحبه.

 ٢. اسحب كًال من الغطاء األمامي وغطاء المفاتيح بحرص 
.(٣)
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٣. أدخل غطاء املفاتيح حتت الغطاء األمامي اجلديد (٤).

٤. قم مبحاذاة اجلزء العلوي للغطاء األمامي مع اجلزء العلوي للهاتف 
واضغط على الغطاء األمامي حتى يستقر في مكانه (٥).

٥. قم مبحاذاة مؤخرة الغطاء اخللفي مع مؤخرة الهاتف واضغط على 
مقدمة الغطاء اخللفي حتى يستقر في مكانه (٦).

א א א
ميكنك إدخال صورة مبقاس يصل إلى ٤٠ × ٢٨٫٥ مم داخل الغطاء اخللفي. اسحب 

الغطاء اخللفي كما هو موضح عاليه، انظر تغيير األغطية الصفحة ١٥.
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١. ارفع حامل الصور املطاطي من داخل الغطاء
اخللفي برفق (١). 

٢. أدخل الصورة بحيث تواجه اإلطار الشفاف
من الغطاء (٢). 

٣. أغلق حامل الصور املطاطي في مكانه (٣). 
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א .٢
א

١. أدخل رقم الهاتف متضمًنا مفتاح املنطقة. 
 إلجراء مكاملات دولية: أضف عالمة «+» بالضغط مرتني على  وأضف 

رمز الدولة (أو املنطقة) أمام رمز املنطقة (احذف الصفر األول من الرقم إذا 
لزم األمر). 

 اضغط على مسح حلذف الرقم املوجود على يسار املؤشر، حرك املؤشر إلى 
الوضع املطلوب بالضغط على  أو  إذا لزم األمر. 

٢. اضغط على  لطلب الرقم. اضغط على  لزيادة مستوى صوت 
سماعة األذن أو طقم الرأس أو اضغط على  خلفضه. 

٣. اضغط على  إلنهاء االتصال (أو إللغاء محاولة االتصال). 

א א א
في وضع االنتظار، اضغط  أو  للوصول إلى االسم المطلوب.

اضغط على  لطلب الرقم. 

א
تعد المكالمة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح بمشاركة حتى 

أربعة أشخاص في نفس المكالمة. 
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١. قم بإجراء مكاملة إلى املشارك األول. أدخل رقم الهاتف أو حدده من دفتر 
الهاتف واضغط على مكاملة. 

٢. إلجراء اتصال مبشارك جديد، اضغط على خيارات وحدد مكاملة جديدة.
٣. عند الرد على املكاملة اجلديدة، قم بإضافتها إلى املكاملة اجلماعية 

بالضغط على خيارات وحتديد مكاملة جماعية. 
٤. إلضافة مشارك جديد آخر إلى املكاملة، كرر اخلطوات من ١ إلى ٣.

 . ٥. إلنهاء املكاملة اجلماعية، اضغط على 

א
لمعاودة االتصال برقم من بين آخر عشرة أرقام تم االتصال بها أو تمت محاولة 

االتصال بها: اضغط على  في وضع االنتظار وانتقل إلى رقم الهاتف أو 
. االسم المطلوب بالضغط على  أو  ثم اضغط على 

א א
 ( اضغط على األسماء وحدد االتصال السريع. حدد الزر املطلوب (من  إلى 

واضغط على تخصيص. حدد االسم املطلوب واضغط على اختيار. 
بعد تخصيص رقم الهاتف ألحد مفاتيح األرقام، ميكنك االتصال بالرقم بطريقة 

سريعة متبًعا الطرق التالية: 
• اضغط على مفتاح الرقم املقابل ثم اضغط على  أو 

• اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم املقابل حتي يبدأ االتصال في 
حالة ضبط االتصال السريع على الوضع تشغيل (انظر ضبط املكاملات 

(القائمة ٤-٢) الصفحة ٤٢).
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א
اضغط على  في وضع االنتظار. إلنهاء المكالمة أو رفضها بدون الرد 

 . عليها، اضغط على 
א א א

يعد صندوق البريد الصوتي إحدى اخلدمات التي تعتمد على الشبكة. ملزيد من املعلومات، 
وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل مبزود اخلدمة لديك. لالتصال بصندوق 
البريد الصوتي، اضغط مع االستمرار على  في وضع االنتظار. لتغيير رقم صندوق 

البريد الصوتي، انظر رقم البريد الصوتي (القائمة ٠١-١٢) الصفحة ٣٨.
لتحويل املكاملات إلى صندوق البريد الصوتي، راجع حتويل املكاملات الصفحة ٤٢.

א א א א
أثناء إجراء مكالمة، اضغط على خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية. 

تعتمد كثير من هذه الوظائف على الشبكة. غلق الميكرفون أو تشغيل 
الميكرفون أو تعليق المكالمة أو إنهاء التعليق و مكالمة جديدة و رد ورفض 

وإنهاء كل المكالمات ودفتر الهاتف وإرسال DTMF والمكالمة األخرى والقائمة. 
א

يؤدي قفل لوحة المفاتيح إلى حماية المفاتيح من الضغط غير المقصود عليها.
لقفل لوحة المفاتيح أو إللغاء قفلها: في وضع االنتظار، اضغط على القائمة 

ثم اضغط على  بطريقة سريعة. 
يمكنك أيًضا ضبط الهاتف لتشغيل قفل لوحة المفاتيح تلقائًيا بعد مدة 
معينة. راجع ضبط قفل المفاتيح (القائمة ٤-٥) الصفحة ٤٤. عندما تكون 

لوحة المفاتيح مقفلة، يظهر المؤشر  على الشاشة. 
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 مالحظة: من املمكن أثناء تشغيل قفل لوحة املفاتيح إجراء مكاملات إلى رقم 
الطوارئ املبرمج بالهاتف لديك (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
. يتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم  أدخل رقم الطوارئ واضغط على 

بإدخال آخر رقم به.
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א .٣
ميكنك إدخال نص-على سبيل املثال-عند كتابة الرسائل، باستخدام طريقتي 
اإلدخال التقليدي للنص أو اإلدخال التنبئي للنص. عند كتابة نص، ُيشار إلى 

طريقة اإلدخال التقليدي للنص بالرمز  بينما ُيشار إلى طريقة اإلدخال 
التنبئي للنص بالرمز  أعلى شاشة الهاتف. 

ُيشار إلى وضع احلروف احملدد بالرمز بجوار مؤشر إدخال النص، والرمز  في 
وضع احلروف العربية، والرمز  في وضع األرقام، والرمز  في وضع احلروف 
الالتينية الكبيرة، والرمز  في وضع احلروف الالتينية الصغيرة، والرمز  
في وضع األرقام. كرر الضغط على  للتبديل بني أوضاع احلروف املتاحة. أو 

بدًال من ذلك، اضغط على خيارات ثم حدد الوضع املطلوب. 
א א א א

تعد طريقة اإلدخال التنبئي للنص إحدى الطرق السهلة لكتابة الرسائل النصية 
ومالحظات التذكير على سبيل املثال. وتعتمد هذه الطريقة على قاموس داخلي 

مضمن بالهاتف ميكنك إضافة كلمات جديدة إليه.
١. اكتب الكلمة التي تريدها بالضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة كل 

حرف.
 ونظًرا ألن الكلمة تتغير بعد كل ضغطة على املفاتيح، فال تهتم مبا يظهر 

على الشاشة قبل االنتهاء متاًما من كتابة الكلمة. 
• حلذف احلرف املوجود إلى اليمني (في وضع إدخال النص العربي) أو إلى اليسار 
(في وضع إدخال النص الالتيني) اضغط على مسح. ملسح الشاشة، اضغط 

مع االستمرار على هذا املفتاح.
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• إلدراج عالمة ترقيم، اضغط  ثم  كرر الضغط حتى تظهر 
عالمة الترقيم املطلوبة.

• إلدراج حرف خاص: اضغط مع االستمرار وانتقل إلى احلرف املطلوب 
ثم اضغط على استعمال.

• إلدخال رقم، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم املطلوب. إلدخال عدة 
أرقام، اضغط مع االستمرار على  وأدخل األرقام املطلوبة.

• اضغط على  الستخدام طريقة اإلدخال التقليدي للنص. اضغط 
على  للعودة إلى استخدام طريقة اإلدخال التنبئي للنص. 
• لالنتقال من طريقة إدخال اللغة العربية إلى طريقة إدخال اللغة 

الالتينية، اضغط على  مرتني خالل ثانيتني. للعودة إلى وضع إدخال 
اللغة العربية مرة أخرى، اضغط على  مرتني خالل ثانيتني.

عند اختيار طريقة إدخال النص الالتيني، ميكنك التبديل بني احلروف    
. الكبيرة واحلروف الصغيرة بالضغط املتكرر على 

٢. إذا كانت الكلمة التي تظهر أمامك هي الكلمة املطلوبة، فاضغط على  
أو  وابدأ كتابة الكلمة التالية. 

• إذا أردت تغيير الكلمة، فكرر الضغط على  إلى أن تظهر الكلمة املطلوبة.
• إذا ظهر احلرف ? بعد الكلمة، فيمكنك إضافة تلك الكلمة إلى 

القاموس. اضغط على هجاء ثم أدخل الكلمة باستخدام طريقة 
اإلدخال التقليدي للنص، ثم اضغط على موافق. 

• إذا أردت تغيير الكلمة السابقة، فكرر الضغط على  لتمييزها، 
ثم قم بتعديلها.
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٣. في حالة ظهور كلمة خيارات، ميكنك الوصول إلى اخليارات التالية على 
سبيل املثال، بالضغط على هذا املفتاح: 

 الكلمات املماثلة: يعرض قائمة تضم الكلمات التي تظهر عند الضغط 
على املفاتيح. انتقل إلى الكلمة املطلوبة ثم اضغط على استعمال. 

 إدخال كلمة: ميكنك إضافة كلمة إلى القاموس يدوًيا. اكتب الكلمة 
باستخدام طريقة اإلدخال التقليدي للنص ثم اضغط على موافق.

 أدخل الرقم: ميكنك إدخال األرقام بالضغط على مفتاح كل رقم مرة واحدة. 
 إدخال رمز: ميكنك اختيار حرف خاص من إحدى القوائم. انتقل إلى احلرف 

املطلوب (مثل ٪) ثم اضغط على استعمال.

، ثم اكتب النصف  اكتب النصف األول من الكلمة ثم اضغط على 
الثاني من الكلمة. 
א א

عند كتابة النص، اضغط على خيارات وحدد القاموس.
• إليقاف تشغيل اإلدخال التنبئي للنص، حدد القاموس ال يعمل. 

• لتشغيل اإلدخال التنبئي للنص, حدد إحدى اللغات املتوفرة في قائمة خيارات 
القاموس. تتوفر طريقة اإلدخال التنبئي للنص للغات املوجودة بالقائمة فقط.

א א א א
اضغط بشكل متكرر على أي مفتاح رقم، من  إلى  حتى يظهر 

احلرف املطلوب. 
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تتوفر احلروف التالية: 
 : و  

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

إلدخال رقم أثناء التواجد في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح 
الرقم املطلوب. 

• إذا كان احلرف التالي املطلوب موجوًدا على نفس املفتاح اخلاص باحلرف 
احلالي، فانتظر حتى يظهر املؤشر، أو اضغط على  ثم أدخل احلرف. 
. • تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا واحلروف اخلاصة على مفتاح الرقم 

א
قد تتوفر أيًضا الوظائف التالية لكتابة النص: 

. • إلدراج مسافة، اضغط على 
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• لتحريك املؤشر لألسفل أو لألعلى، اضغط على مفتاحي االنتقال  أو 
 حسبما ترغب.

• حلذف آخر حرف مت إدخاله، اضغط على مسح. اضغط مع االستمرار على 
مسح ملسح الشاشة.

• إلدخال كلمة أثناء استخدام طريقة اإلدخال التنبئي للنص، اضغط 
على خيارات وحدد إدخال كلمة. اكتب الكلمة باستخدام طريقة اإلدخال 

التقليدي للنص ثم اضغط على حفظ. تضاف الكلمة إلى القاموس أيًضا. 
• إلدخال حرف خاص أثناء استخدام طريقة اإلدخال التقليدي للنص، اضغط 

، أو عند استخدام طريقة اإلدخال التنبئي للنص، اضغط مع  على 
االستمرار على  أو اضغط على خيارات وحدد إدخال رمز.

• إلدخال رقم أثناء التواجد في وضع احلروف، اضغط على خيارات وحدد
أدخل الرقم. أدخل األرقام املطلوبة واضغط على موافق. 
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( (א א .٤
يمكن حفظ أسماء وأرقام هواتف في ذاكرة الهاتف (ذاكرة الهاتف الداخلية)، 
وكذا في ذاكرة بطاقة SIM (دفتر هاتف بطاقة SIM). يمكن تخزين عدد من 

األسماء يصل إلى ١٠٠ اسم في دفتر الهاتف الداخلي.
للوصول إلى دفتر الهاتف، اضغط على األسماء في وضع االنتظار. للوصول إلى دفتر 

الهاتف أثناء إجراء مكالمة، اضغط على خيارات وحدد دفتر الهاتف 
א א

في وضع االنتظار، اضغط على األسماء وحدد بحث. أدخل الحرف (الحروف) 
األول من االسم الذي تبحث عنه واضغط على بحث. اضغط على  أو  

للوصول إلى االسم المطلوب. 
إذا كان االسم أو رقم الهاتف محفوًظا بذاكرة بطاقة SIM، فسيظهر الرمز 
 أعلى يمين الشاشة، بينما يظهر الرمز  إذا كان محفوًظا في ذاكرة 

الهاتف الداخلية. 
 البحث السريع: اضغط على  أو  في وضع االنتظار، وأدخل 
الحرف األول من االسم. انتقل بالضغط على  أو  للوصول 

إلى االسم المطلوب. 
يمكنك أيًضا استخدام الخيارات التالية: 

• أرقام الخدمة لالتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت 
األرقام مضمنة على بطاقة SIM. (خدمة شبكة).
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• أرقام المعلومات لالتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا 
كانت األرقام مضمنة على بطاقة SIM (خدمة شبكة). 

• إضافة اسم لحفظ أسماء وأرقام هواتف في دفتر الهاتف. 
• مسح لحذف أسماء وأرقام هواتف من دفتر الهاتف واحًدا تلو األخر أو 

الكل مرة واحدة. 
• نسخ لنسخ أسماء وأرقام هواتف مرة واحدة أو واحًدا تلو اآلخر من ذاكرة 

الهاتف إلى ذاكرة البطاقة أو العكس. 
• تخصيص نغمة لضبط الهاتف لتشغيل نغمة الرنين المطلوبة عند 

استالم مكالمة من رقم هاتف معين. حدد رقم الهاتف أو االسم المطلوب 
واضغط على تخصيص. الحظ أن هذه الوظيفة تعمل فقط في حالة قدرة 

كل من الشبكة والهاتف على تحديد هوية المتصل وإرسالها.
א

في وضع االنتظار، اضغط على األسماء وحدد الضبط. ثم حدد: 
• الذاكرة املستخدمة: لتحديد ما إذا كانت األسماء وأرقام الهواتف 

محفوظة على الهاتف أو البطاقة. الحظ أنه عند تغيير البطاقة، يتم 
تلقائًيا حتديد ذاكرة البطاقة. 

• عرض دفتر الهاتف: لتحديد كيفية عرض األسماء وأرقام الهواتف، إما 
قائمة األسماء (ثالثة أسماء في املرة الواحدة) أو االسم والرقم (اسم ورقم 

واحد في املرة الواحدة) أو خط كبير (اسم واحد في املرة الواحدة). 
• حالة الذاكرة: ملعرفة عدد األسماء وأرقام الهواتف احملفوظة بالفعل، وعدد 

األسماء وأرقام الهواتف التي مازال باإلمكان حفظها في كل دفتر من دفاتر الهاتف.
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٢٩
א .٥
يمكنك استخدام مزايا المفتاح في القوائم بالطرق التالية: 

بواسطة االنتقال
١. اضغط على القائمة في وضع االنتظار. 

٢. اضغط على  أو  لالنتقال إلى القائمة الرئيسية املطلوبة، 
واضغط على اختيار للدخول إليها. اضغط على خروج للخروج من إحدى 

القوائم الرئيسية. 
٣. إذا كانت القائمة حتتوى على قوائم فرعية، فانتقل إلى القائمة املطلوبة واضغط 

على اختيار للدخول إليها. اضغط على رجوع للخروج من القائمة الفرعية.
 إذا كنت ال ترغب في حفظ التغييرات التي قمت بإجرائها على الضبط 
اخلاص بالقائمة فاضغط على  أو اضغط مع االستمرار على رجوع. 

بواسطة اختصار
يتم ترقيم القوائم الرئيسية والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. تسمى هذه 

األرقام بأرقام االختصارات. 
في وضع االنتظار، اضغط على القائمة وأدخل رقم االختصار الخاص بالقائمة التي 

تريد الوصول إليها بسرعة في غضون ثالث ثوان. كرر ذلك مع القوائم الفرعية. 
على سبيل المثال، إذا كنت تريد تنشيط خدمة انتظار المكالمات فاضغط على 
القائمة  (لـ الضبط) و  (لـ ضبط المكالمات) و  (لـ خدمة 

انتظار المكالمات) و  (لـ تشغيل). 
الحظ أن رقم االختصار لـ رسائل هو ٠١.
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٣٠
א א
١. رسائل 

١. كتابة رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق احلفظ

٤. دردشة
٥. رسائل مصورة
٦. قوائم التوزيع

٧. مناذج
٨. تعليقات رمزية
٩. مسح الرسائل
١٠.ضبط الرسائل
١١.خدمة املعلومات

١٢.رقم البريد الصوتي١
١٣.محرر أوامر اخلدمة

٢. سجل املكاملات 
١. مكاملات لم يرد عليها
٢. املكاملات املستلمة
٣. املكاملات الصادرة

٤. مسح قوائم املكاملات األخيرة
٥. مدة املكاملات

١. قد ال يظهر إذا كان قد مت حفظ رقم صندوق البريد الصوتي على البطاقة بواسطة مشغل 
الشبكة أو مزود اخلدمة. 
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٣١
٦. تكاليف املكاملات
٧. ضبط تكاليف املكاملات

٨. املبلغ املدفوع
٣. األوضاع 

١. عام
٢. صامت

٣. نغمة منخفضة
٤. نغمة مرتفعة

٥. أسلوبي
٦. (فارغ)

٤. الضبط 
١. ضبط النغمة
٢. ضبط املكاملات
٣. ضبط الهاتف

٤. ضبط الوقت والتاريخ
٥. ضبط قفل املفاتيح

٦. ضبط اجلهاز
٧. ضبط احلماية

٨. استعادة ضبط املصنع
٥. املنبه 
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٣٢
٦. رسائل التذكير 
١. إضافة جديد
٢. عرض الكل

٣. مسح
٧. األلعاب 
٨. امللحقات 

١. احلاسبة
٢. ساعة إيقاف

٣. موقت العد التنازلي
٤. محرر الصور

٥. مؤلف النغمات
٩. خدمات البطاقة١ 

١. يعتمد توفر واسمه ومحتوياته على البطاقة املستخدمة. 
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٣٣
(٠١ (א
(٠١−١ (א א

يمكنك كتابة وإرسال رسائل نصية متعددة األجزاء (خدمة شبكة). يتم 
احتساب قيمة الفواتير حسب عدد الرسائل العادية المطلوبة إلرسال أية رسالة 
متعددة األجزاء. إذا كنت تستخدم حروف Unicode خاصة، فقد يلزم توفر أجزاء 

إلعداد الرسالة أكثر من غيرها من الرسائل األخرى. الحظ أن اإلدخال التنبئي 
 .Unicode للنص قد يستخدم حروف

إلرسال رسالة، يلزم حفظ رقم الهاتف الخاص بمركز الرسائل في الهاتف. انظر 
ضبط الرسائل (القائمة ٠١-١٠) الصفحة ٣٧.

١. اكتب الرسالة. يظهر عدد احلروف املتاحة ورقم اجلزء احلالي أعلى ميني 
شاشة الهاتف. 

٢. بعد إمتام كتابة الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال ثم أدخل رقم 
الهاتف اخلاص باملستلم واضغط على موافق. 

 إذا كنت ترغب في إرسال الرسالة إلى عدة أشخاص، فحدد خيارات 
اإلرسال ونسخ عديدة وانتقل إلى املستلم األول واضغط على موافق. كرر 

ذلك مع كل مستلم واضغط على مت لإلنهاء. 
 إلرسال رسالة إلى قائمة توزيع محددة من قبل، حدد خيارات اإلرسال وإرسال 
للقائمة. لتحديد قوائم توزيع وتعديلها، انظر قوائم التوزيع (القائمة ٠١-٦) 

الصفحة ٣٦.
 اخليارات األخرى هي: استخدام منوذج وإدراج تعليق والقاموس ووضع اإلرسال 

(راجع ضبط الرسائل (القائمة ٠١-١٠) الصفحة ٣٧) وحفظ ومسح.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



٣٤
 مالحظة: عند إرسال الرسائل عبر خدمة شبكة SMS، فقد يعرض الهاتف 
عبارة «مت إرسال الرسالة». ويعد هذا دليال على إرسال الرسالة بواسطة 

الهاتف إلى رقم مركز الرسائل املبرمج داخل الهاتف. لكنه ال يعني أنه قد مت 
استالم الرسالة من قبل اجلهة املرسل إليها. ملزيد من التفاصيل حول خدمات 

SMS، ارجع إلى مزود اخلدمة لديك. 

(٠١−٢ א : א א ) א
عند استالم رسالة نصية في وضع االنتظار، يظهر عدد الرسائل الجديدة 

باإلضافة إلى على الشاشة. 
١. اضغط على قراءة لعرض الرسائل في احلال. 

 لعرض الرسائل فيما بعد، اضغط على خروج. اذهب إلى القائمة صندوق 
الوارد (القائمة ٠١-٢) عند الرغبة في قراءة الرسائل. 

٢. استخدم مفتاحا االنتقال لتصفح الرسالة. 
٣. ميكن الضغط على خيارات أثناء قراءة الرسالة للوصول إلى اخليارات التالية: 

مسح ورد ودردشة وتعديل واستخدام الرقم وكتذكير وإعادة إرسال والتفاصيل.
(٠١−٣ א : א )

في القائمة صندوق احلفظ ميكنك عرض الرسائل التي قمت بحفظها في 
القائمة كتابة رسالة (القائمة ٠١-١). اضغط على خيارات للوصول إلى اخليارات 

التالية: مسح وتعديل واستخدام الرقم وكتذكير وإعادة إرسال. 
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٣٥
(٠١−٤ (א
يمكنك إجراء محادثة مع أشخاص أخرين باستخدام خدمة الرسائل النصية 

السريعة هذه. لبدء جلسة دردشة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ودردشة أو 
حدد خيارات ودردشة عند قراءة رسالة نصية مستلمة. 

١. أدخل رقم الهاتف اخلاص بالشخص اآلخر أو استدِعه من دفتر الهاتف 
واضغط على موافق. 

٢. أدخل لقب الدردشة اخلاص بك واضغط على رجوع. 
٣. اكتب رسالتك واضغط على خيارات وحدد إرسال. 

٤. يظهر رد الشخص اآلخر أعلى الرسالة التي مت إرسالها. للرد على 
الرسالة، اضغط على موافق وكرر اخلطوة رقم ٣ عاليه. 

 عند كتابة رسالة، ميكنك الضغط على خيارات وحتديد اسم الدردشة 
لتعديل لقبك. 

(٠١−٥ (א
يمكنك استالم رسائل تحتوي على صور وإرسالها (خدمة شبكة). الحظ أن: 

تتألف كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذلك فقد تزيد تكلفة إرسال 
رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية. 

بما أن الرسائل المصورة يتم حفظها بالهاتف، فال يمكنك عرضها إذا كنت 
تستخدم البطاقة مع هاتف آخر.

 مالحظة: ميكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعمة من قبل مشغل الشبكة 
أو مزود اخلدمة لديك. الهواتف التي تتوفر فيها مزايا الرسائل املصورة هي فقط التي 

بإمكانها استقبال وعرض الرسائل املصورة. 
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٣٦
א
لعرض الرسالة في الحال، اضغط على عرض. يمكنك حفظ الرسالة في الحافظة 

بالضغط على حفظ أو حذفها بالضغط على رجوع وخروج. 
א א א

حدد رسالة مصورة واضغط على عرض. اضغط على خيارات وحدد إعادة إرسال 
إلرسالها بدون تعديل أو تعديل الصورة لتعديل الصورة، راجع محرر الصور 

(القائمة ٨-٤) الصفحة ٥١ أو حدد تحرير نص للتعديل قبل اإلرسال أو حدد 
معاينة لعرض الرسالة بالكامل. 
(٠١−٦ (א א א

إذا كنت في حاجة إلى إرسال رسائل غالًبا إلى مجموعة مستلمني محددة، 
فيمكنك تعيني قائمة توزيع واستخدامها عند إرسال رسالة. ميكنك تعيني عدد 

من قوائم التوزيع يصل إلى ٦ قوائم بحد أقصى ١٠ مستلمني لكل قائمة. 
يرسل الهاتف رسالة نصية لكل مستلم على حدة.

لعرض قوائم التوزيع وتعديلها، اضغط على القائمة وحدد رسائل وقوائم التوزيع. 
في حالة فشل إرسال رسالة إلى مستلم واحد أو أكثر، يتم عرض تقرير يتضمن 

قوائم بعدد الرسائل التي فشل إرسالها والرسائل التي تم إرسالها بنجاح واألسماء 
التي لم يتم العثور عليها. يمكنك تحديد كل فئة بالضغط على اختيار. 

• األسماء التي توجد في اجملموعة التي لم يتم العثور عليها هي األسماء 
املوجودة في قائمة التوزيع والتي مت حذفها من دفتر الهاتف. ميكنك إزالتها 

من القائمة بالضغط على مسح. 
• إعادة إرسال إلعادة إرسال الرسالة إلى املستلمني الذين فشلت عملية 

اإلرسال إليهم. 
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٣٧
• عرض لعرض قائمة باملستلمني الذين فشلت عملية اإلرسال إليهم. 
(٠١−٧ (א

يمكنك عرض أو تعديل الرسائل التي سبق ضبطها («النماذج») والتي يمكنك 
استخدامها لكتابة إحدى الرسائل. 

(٠١−٨ (א
يمكنك تعديل التعليقات الرمزية وتخزينها مثل «:-)» واستخدامها في تحرير الرسائل.

(٠١−٩ (א א
اضغط على القائمة وحدد رسائل ومسح الرسائل. 

لحذف جميع الرسائل المقروءة في إحدى الحافظات، انتقل إلى الحافظة 
واضغط على موافق. ثم اضغط على موافق عند عرض عبارة مسح جميع 

الرسائل التي قرئت من الحافظة؟. 
لحذف جميع الرسائل التي قرئت من جميع الحافظات، انتقل إلى كل المقروء 
واضغط على موافق. ثم اضغط على موافق عند عرض عبارة مسح الرسائل 

المقروءة من كل الحافظات؟. 
(٠١−١٠ (א א

يوفر الهاتف نوعين من ضبط الرسائل: الضبط الخاص بكل مجموعة ضبط 
(«ضبط») والضبط العام لجميع الرسائل النصية. 
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٣٨
١)١− ٠١−١٠ (א א
الوضع هو مجموعة من اإلعدادات الالزمة إلرسال الرسائل النصية والمصورة. 
تحتوي كل مجموعة على الضبط التالي: رقم هاتف مركز الرسائل وسترسل 

الرسائل على شكل وصالحية الرسالة وإعادة تسمية وضع اإلرسال. يلزم إدخال 
رقم هاتف مركز الرسائل إلرسال رسائل نصية ومصورة. يمكنك الحصول على 

هذا الرقم من مزود الخدمة لديك. 
٠١−١٠−٢)٢ (א

يتم تطبيق الضبط في هذه القائمة الفرعية على جميع الرسائل التي تقوم 
بإرسالها بصرف النظر عن الضبط المحدد. الضبط المتاح هو: تقارير التسليم 

والرد عن طريق نفس المركز ودعم األحرف.
حدد دعم األحرف لكي ُتعرف طريقة معاجلة الهاتف حلروف اليونيكود في 

الرسائل النصية.٣
إذا قمت بتحديد اخليار كامل، يقوم الهاتف بإرسال جميع حروف اليونيكود، مثل 
احلروف العربية والسيريلية املضمنة برسالة نصية كما هي إلي هاتف متوافق، 

في حالة دعم الشبكة لهذا اخليار.
وإذا قمت بتحديد اخليار مصغر، يحاول الهاتف حتويل حروف اليونيكود إلى احلروف 
 ،'a' إلى 'à' أو 'n' إلى 'ñ' ،العادية (بدون يونيكود) املناظرة لها، على سبيل املثال

كما يقوم بتحويل احلروف اليونانية الصغيرة إلى حروف كبيرة. في حالة عدم وجود 
حروف عادية مناظرة حلروف اليونيكود، يتم إرسال احلروف في شكل حروف يونيكود.

١. يعتمد العدد اإلجمالى للمجموعات على عدد مجموعات الضبط التي توفرها البطاقة. 
٢. يعتمد رقم االختصار اخلاص بهذه القائمة على عدد مجموعات الضبط املتاحة. من املفترض هنا 

توفر مجموعة ضبط واحدة فقط. 
٣. قد يختلف توفر هذه القائمة تبعا ملزود اخلدمة اخلاص بك.
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٣٩
(٠١−١١ (א א
من خالل خدمة الشبكة هذه، يمكنك استالم رسائل حول موضوعات عديدة 
(مثل أحوال المرور) من الشبكة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل.

(٠١−١٢ (א א א
يمكنك هنا حفظ وتغيير رقم الهاتف الخاص بالبريد الصوتي (خدمة شبكة) 

(٠١−١٣ (א א א
يمكنك إرسال طلبات خدمة إلى مزود الخدمة. أدخل الحروف المطلوبة. اضغط مع 

االستمرار على  للتبديل بين الحروف واألرقام. اضغط على إرسال إلرسال الطلب. 
(٢ (א א

يسجل الهاتف أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات التي لم
يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة ومدة

المكالمة بالتقريب وتكلفة المكالمات. يمكنك أيًضا عرض وتهيئة الضبط الخاص 
بالبطاقة المدفوعة مسبًقا (خدمة شبكة). 

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة في حالة 
تشغيل تلك الخدمة والتواجد في نطاق تغطية خدمة الشبكة وإذا كانت 

الشبكة تدعم هذه الوظائف. 
א א א

عند الضغط على خيارات في القائمة مكالمات لم يرد عليها أو القائمة المكالمات 
المستلمة أو القائمة المكالمات الصادرة، يتوفر لديك إمكانية عرض وقت االتصال 

وتعديل رقم الهاتف المسجل أو عرضه أو االتصال به أو إضافته إلى دفتر الهاتف أو 
مسحه من القائمة. كما يمكنك أيًضا إرسال رسالة نصية (إرسال الرسالة). 
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٤٠
א א א
 مالحظة: يتفاوت مبلغ فاتورة املكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود اخلدمة حسب 

خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية ملبالغ الفواتير والضرائب وغير ذلك.
• مدة املكاملات: يعرض الوقت التقريبي للمكاملات الصادرة والواردة. ميكنك إعادة ضبط 

موقتات املكاملات هذه بواسطة حتديد مسح عدادات الوقت (القائمة ٢-٥-٥).
• تكاليف املكاملات: يعرض التكلفة التقريبية آلخر مكاملة أو جلميع املكاملات 

بالوحدات املعينة من خالل وظيفة عرض التكاليف بـ (القائمة ٢-٧-٢).
• ضبط تكاليف املكاملات: بواسطة اخليار حدود تكلفة املكاملات، ميكنك حتديد 

تكاليف املكاملات بالقدر املطلوب من وحدات الشحن أو وحدات العملة 
(خدمة شبكة). بواسطة اخليار عرض التكاليف بـ، ميكنك حتديد الوحدات 

التي سيقوم الهاتف بعرض وقت التحدث املتبقي إلجراء املكاملات خالله 
(اتصل مبزود اخلدمة لديك للحصول على أسعار وحدة الشحن). 

• املبلغ املدفوع: عند استخدام بطاقة مدفوعة مقدًما، ميكنك إجراء املكاملات فقط 
عندما يكون لديك رصيد كاف من الوحدات على البطاقة (خدمة شبكة). اخليارات: 

عرض معلومات املبالغ الدائنة (عرض الوحدات املتبقية أو إخفاؤها في وضع االنتظار)، 
واملبلغ املتبقي (عرض مقدار الوحدات املتبقية) وتكاليف آخر عمل وحالة الشحن.
 مالحظة: حينما ال يتبقى مزيد من وحدات الشحن أو وحدات العملة، قد 

ميكنك إجراء مكاملات فقط إلى رقم الطوارئ املبرمج بالهاتف (مثل ١١٢ أو أي 
رقم رسمي آخر للطوارئ). 

(٣ (א א
يمكنك تخصيص نغمات الهاتف ألحداث وبيئات مختلفة.
خصص أوًال مجموعات الضبط واألوضاع طبًقا لميولك وما

عليك بعد ذلك سوى تشغيل أحد األوضاع تمهيًدا الستخدامه. 
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٤١
تشغيل أحد األوضاع وتغيير الضبط الخاص به
في القائمة «األوضاع»، حدد الوضع وحدد تشغيل. 

لتغيير الضبط الخاص بالوضع الُمحدد، حدد ضبط خاص. حدد: نغمة الرنين 
أو مستوى صوت الرنين أو تنبيه المكالمات الواردة أو نغمة تنبيه للرسائل 

أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير أو التنبيه باالهتزاز أو تنبيه إيقاعي مع 
اإلضاءة أو الشاشة المؤقتة أو إعادة تسمية (غير متاح ضمن الخيار عام). حدد 

الخيار المطلوب واضغط على موافق.
يمكنك أيًضا تغيير الضبط الخاص بالوضع الحالي المحدد في ضبط النغمة 

(القائمة ٤-١)، انظر الصفحة ٤١.
 تلميح: لتشغيل أحد األوضاع بطريقة سريعة في وضع االنتظار أو 

أثناء مكاملة: اضغط بسرعة على املفتاح  وانتقل إلى الوضع املطلوب 
واضغط على موافق. 
(٤ (א א

في هذه القائمة يمكنك تهيئة العديد من وحدات الضبط
الخاصة بالهاتف. يمكنك أيًضا إعادة تعيين بعض وحدات الضبط الخاص بإحدى 

القوائم إلى قيمها االفتراضية بواسطة اختيار استعادة ضبط المصنع. 
(٤−١ (א א

يمكنك تغيير الضبط الخاص بالوضع الُمحدد: نغمة الرنين ومستوى صوت 
الرنين وتنبيه المكالمات الواردة ونغمة تنبيه للرسائل ونغمات المفاتيح 

ونغمات التحذير والتنبيه باالهتزاز وتنبيه إيقاعي مع اإلضاءة والشاشة المؤقتة.
• نغمة تنبيه للرسائل: يقوم هذا اخليار بضبط النغمة التي ُتسمع عند 

استالم رسالة نصية. 
 تلميح: إذا حددت نغمة الرنني، فيمكنك عندئذ حتديد نغمة رنني 

لتكون نغمة التنبيه للرسائل.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



٤٢
• تنبيه إيقاعي مع اإلضاءة: يقوم هذا اخليار بضبط أضواء الهاتف لتومض 
متبوعًة بإيقاع تنبيه الرسائل احلالى أو التنبيه احلالي للرسائل الواردة عند 

استالم رسالة أو مكاملة واردة. 
(٤−٢ (א א

• حتويل املكاملات لتحويل املكاملات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى 
رقم هاتف آخر (خدمة شبكة). 

 حدد خيار التحويل الذي تريده، حدد التحويل عند انشغال اخلط على سبيل 
املثال لتحويل املكاملات أثناء إجراء مكاملة أو عند رفض مكاملة ما.

 ميكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في وقت واحد. عند تشغيل اخليار 
حتويل جميع املكاملات الصوتية، يظهر  على الشاشة في وضع االنتظار.

 قم بتشغيل اخليار احملدد (تشغيل) أو أوقف تشغيله (إلغاء)، وحتقق مما 
إذا كان اخليار نشًطا بواسطة حتديد معرفة الوضع، أو حدد تأخير لتحويالت 

معينة في ضبط التأخير (هذه اخليار غير متاح جلميع خيارات التحويل). 
• معاودة االتصال آليا: لضبط الهاتف للقيام بإجراء عدد من احملاوالت يصل 

إلى عشر محاوالت إلجراء املكاملة بعد محاولة اتصال غير ناجحة. 
• االتصال السريع: عند تشغيل االتصال السريع، ميكنك االتصال 

بأسماء وأرقام الهواتف املعينة ملفاتيح االتصال السريع من  إلى  
بالضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم املناظر. 

• خدمة انتظار املكاملات: عند تنشيط هذه اخلدمة التي تعتمد على الشبكة، 
تقوم الشبكة بإعالمك في حالة ورود مكاملة أثناء إجراء مكاملة. اضغط على  
للرد على املكاملة قيد االنتظار. حيث يتم وضع املكاملة األولى قيد االنتظار. اضغط 

على  إلنهاء املكاملة اجلارية.
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٤٣
• إرسال هويتي: لضبط إمكانية عرض رقم الهاتف (تشغيل) أو إخفائه 
(إيقاف) عن الشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). عند حتديد الضبط 

املسبق، يستخدم الضبط املتفق عليه مع مزود اخلدمة.
• اخلط املستعمل: ميكنك من خالل هذه اخلدمة التي تعتمد على الشبكة، 
حتديد خط الهاتف ١ أو ٢ إلجراء املكاملات أو منع حتديد اخلط إذا كان هذا 

معتمًدا بواسطة البطاقة.
 ميكن الرد على املكاملات الواردة بغض النظر عن اخلط اُملحدد، وعلى الرغم من 

ذلك، فلن تتمكن من إجراء مكاملات إذا حددت اخلط ٢ بدون االشتراك في خدمة 
الشبكة هذه. عند حتديد اخلط رقم ٢، يظهر رقم ٢ على الشاشة في وضع االنتظار. 

(٤−٣ (א א
اللغة: لتحديد اللغة التي تريد عرض نصوص الشاشة بها. 

عرض معلومات الخاليا: لضبط الهاتف لتوضيح وقت استخدامه داخل شبكة 
خلوية قائمة على أساس تقنية الشبكات الخلوية المصغرة (MCN) (خدمة 

شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة لديك. 
رسالة الترحيب: يمكنك كتابة رسالة ترحيب بحيث يتم عرضها على الشاشة 

لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. 
اختيار الشبكة: لضبط الهاتف لتحديد شبكة خلوية بمنطقتك تلقائًيا أو 

إلتاحة إمكانية تحديد الشبكة يدوًيا. ال بد أن يكون لدى الشبكة التي تحددها 
اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك. 
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٤٤
تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة: لضبط الهاتف لعرض رسائل تأكيد أو 
إخفائها عند استخدام خدمات البطاقة (انظر خدمات البطاقة (القائمة ٩) 

الصفحة ٥٣). 
(٤−٤ (א א א

(١− ٤−٤ (א א
لضبط الهاتف لعرض الوقت احلالي في وضع االنتظار ولضبط الوقت ولتحديد 
تنسيق الوقت بنظام ١٢ أو ٢٤ ساعة. في حالة سحب البطارية من الهاتف، 

فقد يلزم إعادة ضبط الوقت مرة أخرى. 
(٤−٤−٢ (א א

لضبط التاريخ الصحيح: في حالة سحب البطارية من الهاتف، فقد يلزم إعادة 
ضبط التاريخ مرة أخرى. 

(٣− ٤−٤ (א א א א
يتم من خالل خدمة الشبكة هذه تحديث الوقت والتاريخ طبًقا للوقت الحالي 

للمنطقة. 
(٤−٥ (א א

يمكنك ضبط الهاتف ليقوم تلقائًيا بقفل لوحة المفاتيح بعد مرور مدة تأخير 
ُمعدة مسبًقا، قفل المفاتيح آليًا أو يمكنك قفل لوحة المفاتيح يدوًيا باستخدام 

رمز الحماية الخاص بالهاتف، رمز قفل المفاتيح. 
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٤٥
لتنشيط القفل اآللي للمفاتيح:
عند عرض العبارة قفل المفاتيح آليا، اضغط على اختيار وتشغيل. أدخل الوقت 

بالدقائق والثواني عند ظهورالعبارة ضبط التأخير:. 
 مالحظة: من املمكن أثناء تشغيل قفل لوحة املفاتيح إجراء مكاملات إلى رقم 

الطوارئ املبرمج بالهاتف لديك (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
لتنشيط رمز قفل المفاتيح: 

حدد رمز قفل املفاتيح وأدخل رمز الحماية وحدد تشغيل. 
بعد تنشيط رمز قفل المفاتيح، سوف ُيطلب منك إدخال رمز الحماية في كل 

مرة تحاول فيها إلغاء قفل لوحة المفاتيح. 

(٤−٦ (א א
تظهر قائمة ضبط الجهاز فقط إذا كان الهاتف متصًال أو سبق اتصاله بأحد 

 .LPS-3 الملحقات مثل أطقم الرأس أو طقم السمع الحثي المحمول
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الجهاز. حدد طقم الرأس أو هاندز 

فري أو الضبط الحلقي. 
• حدد الوضع االفتراضي لتحديد الوضع الذي يستخدمه الهاتف عند توصيل امللحق.

• حدد الرد التلقائي لضبط الهاتف للرد تلقائًيا على مكاملة واردة بعد مرور 
خمس ثواٍن. إذا كان اخليار تنبيه املكاملات الواردة مضبوًطا على الوضع نغمة تنبيه 

واحدة أو الوضع إيقاف، فلن ُيستخدم الرد التلقائي.
• حدد األضواء لضبط األضواء على الوضع تشغيل بصورة دائمة. حدد آلي 

لضبط تشغيل األضواء ملدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أحد املفاتيح. يتوفر 
اخليار األضواء فقط عند حتديد اخليار هاندز فري. 
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٤٦
(٤−٧ (א א
 مالحظة: عند استخدام وظائف احلماية التي تقيد املكاملات (مثل حظر املكاملات 

ومجموعة مستعملني محددة واالتصال بأرقام محددة)، سوف يتسنى لك 
إجراء مكاملات إلى أرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي 

رقم رسمي آخر للطوارئ). 
• طلب الرمز الشخصي: ميكنك ضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز 

الشخصي اخلاص بالبطاقة عند تشغيله. بعض البطاقات ال تسمح بإيقاف 
تشغيل هذه الوظيفة. 

• خدمة حظر املكاملات: بواسطة خدمة الشبكة هذه، ميكنك تقييد إجراء 
واستالم مكاملات بالهاتف. حدد أحد خيارات احلظر واضبط اخليار على وضع 
التشغيل (تشغيل) أو وضع إيقاف التشغيل (إلغاء)، أو حتقق من تشغيل 

إحدى اخلدمات (معرفة الوضع). 
• االتصال بأرقام محددة: ميكنك تقييد مكاملاتك الصادرة إلى أرقام هواتف 

محددة (خدمة شبكة). 
• مجموعة مستعملني محددة: بواسطة خدمة الشبكة هذه ميكنك 

تعيني مجموعة أشخاص ميكنك تبادل االتصاالت معهم. 
• مستوى احلماية: لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز احلماية عند إدخال 

بطاقة جديدة بالهاتف، الهاتف أو عند حتديد دفتر الهاتف الداخلي الذاكرة.
 الحظ أنه عند تغيير مستوى احلماية، يتم مسح جميع قوائم املكاملات األخيرة 

مبا في ذلك املكاملات التي لم يتم الرد عليها واملكاملات املستلمة واملكاملات الصادرة. 
• تغيير رموز اخلدمة: ميكنك تغيير رمز احلماية أو الرمز الشخص PIN أو 

الرمز الشخصي PIN2 أو كلمة سر احلظر. ميكن أن تتضمن هذه الرموز 
أرقاًما من صفر إلى ٩ فقط. 
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٤٧
جتنب استخدام رموز وصول مشابهة ألرقام الطوارئ مثل ١١٢ ملنع االتصال غير املقصود برقم الطوارئ . 
(٤−٨ (א א א

إلعادة تعيين بعض الضبط الخاص بالقائمة وإعادته إلى قيمه األصلية. اضغط 
على القائمة وحدد الضبط واستعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية واضغط 

على موافق. ال يتم حذف أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في سجل الهاتف.
(٥ (א א

يمكنك ضبط رنين التنبيه بحيث يرن مرة واحدة أو عدة
مرات في الوقت المحدد، على سبيل المثال في كل يوم عمل. 

عندما يرن التنبيه، يمكنك إيقافه بالضغط على إيقاف، إذا ضغطت على غفوة، 
فسيتوقف التنبيه ثم يستأنف الرنين بعد مرور خمس دقائق. إذا أصدر التنبيه رنيًنا 

لمدة دقيقة واحدة، فسيتوقف ثم يصدر رنيًنا مرة أخرى بعد مرور خمس دقائق. 
عند حلول وقت التنبيه أثناء إغالق الهاتف، يقوم الهاتف بتشغيل نفسه 

تلقائيا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، فسيسألك 
الهاتف عما إذا كنت تريد تشغيله إلجراء المكالمات واستالمها. اضغط على ال 

إليقاف تشغيل الهاتف أو اضغط على نعم إلجراء المكالمات واستالمها. 
 مالحظة: ال تضغط على نعم عندما يكون استخدام الهواتف الالسلكية 

محظورًا، أو عندما تسبب تشويًشا أو خطًرا. 

(٦ (א א
بواسطة مساعدة الذاكرة، يمكنك حفظ مالحظات نصية

قصيرة مع تنبيه. يتم تشغيل التنبيه عند الوصول إلى التاريخ والوقت المضبوطين. 
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٤٨
 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم 
الهاتف حينما يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب 

خطًرا أو تشويًشا. 
يمكنك تحديد الخيارات التالية: إضافة جديد وعرض الكل وتعديل أو إرسال 

أو مسح وذلك إلضافة رسالة تذكير جديدة أو عرض رسائل التذكير الموجودة 
وحذف رسائل التذكير الحالية واحدة تلو األخرى، أو الكل مرة واحدة. 

عند انتهاء وقت رسالة التذكير، يمكنك إيقاف التنبيه بالضغط على موافق. 
إذا ضغطت على غفوة فسيقوم الهاتف بالتنبيه بعد مرور حوالي عشر دقائق. 

 (٧ (א א
يوفر لك الهاتف بعض األلعاب لممارستها. تزود كل لعبة

بنص تعليمات مختصر يرفق بها. 
 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم 

الهاتف حينما يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب 
خطًرا أو تشويًشا. 
ضبط الضبط العام لأللعاب

حدد الضبط، وعندئذ يمكنك ضبط األصوات واألضواء واالهتزازت (االهتزاز) الخاصة 
باللعبة. الحظ أنه عند إيقاف تشغيل الخيار نغمات التحذير (القائمة ٤-١-٦)، فقد 

ال ُيصدر صوًتا حتى في حالة تشغيل الخيار األصوات، عند إيقاف تشغيل الخيار التنبيه 
باالهتزاز (القائمة ٤-١-٧)، ال يهتز الهاتف حتى في حالة تشغيل الخيار االهتزاز.
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٤٩
 (٨ (א א
 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف

الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف 
احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 

(٨−١ (א א
الهاتف مزود بحاسبة يمكن استخدامها إلجراء تحويالت العملة التقريبية.

دقة هذه الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية السيما في عمليات 
القسمة الطويلة. 

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االنتظار وحدد 
الملحقات والحاسبة.

א
.  يدخل  • يتم إدخال األرقام بالضغط على املفاتيح من  إلى 

عالمة عشرية. اضغط على مسح حلذف آخر رقم. لتغيير العالمة، اضغط 
على خيارات وحدد تغيير اإلشارة. 

• اضغط على  مرة واحدة إلدخال «+» ومرتني إلدخال «-» وثالث مرات 
إلدخال «*» وأربع مرات إلدخال «/». 

• للحصول على الناجت، اضغط على خيارات وحدد الناجت. اضغط مع االستمرار على 
مسح ملسح الشاشة متهيًدا إلجراء عملية حسابية جديدة.
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א א
لحفظ سعر الصرف: اضغط على خيارات وحدد سعر الصرف وحدد الوحدة 

األجنبية بالعملة المحلية أو الوحدة المحلية بالعملة األجنبية وأدخل المبلغ 
المراد تحويله (اضغط على  إلدخال العالمة العشرية) واضغط على موافق. 
إلجراء التحويل: أدخل مبلغ العملة المراد تحويله واضغط على خيارات وحدد 

بالعملة المحلية أو بالعملة األجنبية. 
(٨−٢ (א

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االنتظار، وحدد 
الملحقات وساعة إيقاف. 

א א א
حدد تقسيم الوقت أو وقت التداخل واضغط على بدء. اضغط على تقسيم 

لتسجيل وقت تقسيم أو تداخل لتسجيل وقت تداخل أو إيقاف إلنهاء قياس 
الوقت. يمكنك االنتقال بين األوقات الُمسجلة التي تظهر أسفل الوقت عموًما. 

عند توقف قياس الوقت، يمكنك الضغط على خيارات لـ بدء (األوقات 
المقسمة فقط) أو حفظ أو إعادة ضبط. إذا حددت بدء، فسيستمر قياس 

الوقت بداية من الحدث المحدد زمنًيا مسبًقا. إذا حددت إعادة ضبط، فسيتم 
إعادة ضبط أوقات التقسيم أو أوقات التداخل. 

א א א א
اضغط على  أثناء تشغيل الوقت. عند تشغيل ساعة اإليقاف، يظهر في 

وضع االنتظار. لعرض قياس الوقت، أدخل القائمة ساعة إيقاف وحدد استمرار.
يستنزف تشغيل ساعة اإليقاف طاقة البطارية. احرص على عدم تركها تعمل 

في الخلفية بدون قصد. 
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(٨−٣ (א א א
يمكنك ضبط التنبيه بحيث يرن بعد مرور فترة محددة من وقت التداخل. 

اضغط على القائمة وحدد الملحقات وموقت العد التنازلي. أدخل وقت التنبيه 
واضغط على بدء. يمكنك أيًضا تغيير وقت التداخل وإيقاف الموقت. 

عند تشغيل الموقت، يظهر  في وضع االنتظار. 
عند انتهاء وقت التنبيه، ُيصدر الهاتف نغمة ويومض النص المطلوب. اضغط 

على أي مفتاح إليقاف التنبيه. 

(٤− ٨ (א א
يمكنك إنشاء صور جديدة أو تعديل صور موجودة وحفظها بالهاتف. 

اضغط على القائمة في وضع االنتظار وحدد الملحقات ومحرر الصور. حدد 
إنشاء جديد لرسم صورة جديدة، أو حدد تعديل الحالية لتعديل صورة موجودة. 

يمكنك أيًضا تعديل صور في القائمة رسائل مصورة بواسطة تحديد تعديل 
الصورة من قائمة الخيارات. 

حدد تنسيق الصورة: رسالة مصورة أو رسوم جاهزة. ارسم الصورة. 

القلم: يمكنك الرسم بالقلم الذي يتحرك مع المؤشر. يتحكم القلم فيما إذا 
). حدد القلم  ) أم ال، (القلم ألعلى  كنت ترغب في الرسم (القلم ألسفل 
ألسفل لرسم خط أو حدد القلم ألعلى للتوقف عن الرسم. عند تحديد القلم 

ألعلى، يمكنك تحريك المؤشر على الصورة. 
 . لتشغيل القلم أو إيقاف تشغيله بطريقة سريعة، اضغط على  أو 
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المؤشر: يمكنك تحريك المؤشر بالضغط على مفاتيح األرقام اآلتية: 
 و  يحركان المؤشر لألعلى ولألسفل، و  و  يحركانه 
لليمين ولليسار. تمثل المفاتيح  و  و  و  االتجاهات 

القطرية األربعة. 
يعرض مركز المؤشر اللون الفعلي للبكسل الموجود تحته. يؤدي الضغط على  

إلى تغيير لون البكسل الحالي من األسود إلى األبيض أو العكس. 
א א

اضغط على خيارات أثناء الرسم لعرض الخيارات التالية باإلضافة إلى حالة 
القلم: اللون وإدراج وتعبئة ومسح الكل وعكس األلوان وحفظ باسم وحفظ 

وإنهاء وتراجع. حدد
• اللون: لتغيير لون اخلط الذي ترسمه. اخليارات هي أسود أو أبيض أو 

. منقط. ميكنك تغيير اللون بسرعة بالضغط على 
• إدراج: إلدراج خط أو مستطيل أو نص أو clip art بالصورة. حدد اخليار 
املطلوب واضغط على إدراج. استخدم مفاتيح األرقام لرسم خط أو 

مستطيل أو دائرة. 
• تعبئة: لتعبئة املساحة احملددة باللون احملدد حالًيا. حرك املؤشر إلى تلك 

املساحة واضغط على تعبئة. 
• عكس األلوان: لتحويل وحدات البكسل السوداء املكونة للصورة إلى 

بيضاء والعكس. 
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(٨−٥ (א א
يمكنك تأليف نغمات الرنين الخاصة بك. حدد النغمة التي  

ترغب في تعديلها وأدخل النغمات الموسيقية. على سبيل
.f المثال، اضغط على  للنغمة الموسيقية

 يقصر (-) وقت النغمة الموسيقية أو السكنة بينما
 يطيل (+) الفـترة الزمنية الخاصة بالنغمة أوالسكنة.  

يدرج سكنة.  يضبط اللحن الثماني.  يحد من مستوى صوت النغمة 
الموسيقية (غير متاح للنغمات e وb).  و  يحركان المؤشر لليسار أو 
لليمين. اضغط على مسح لحذف نغمة موسيقية أو سكنة على يسار المؤشر. 

(٩ (א א
تظهر هذه القائمة فقط إذا كانت البطاقة توفر خدمات

إضافية. يعتمد اسم ومحتويات هذه القائمة على الخدمات المتاحة. 
 مالحظة: لمعرفة مدى توفر خدمات SIM والحصول على تفاصيلها وأسعارها 

اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي مزود 
آخر. 
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א .٦
א א

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية ميكن إعادة شحنها. 
 الحظ أن الوصول إلى األداء األمثل للبطارية اجلديدة سيتحقق فقط بعد دورتني أو ثالثة من 

الشحن والتفريغ الكاملني! 
ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات املرات إلى أن تبلى في نهاية األمر. عندما يقل زمن 

التشغيل (زمن التحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي ، فهذا يعني أنه قد 
حان الوقت لشراء بطارية جديدة. 

استخدم البطاريات املعتمدة فقط من قبل الشركة املصنعة للهاتف، وأعد شحن البطارية فقط 
باستخدام أجهزة الشحن املعتمدة من قبل الشركة املصنعة. حينما ال يكون جهاز الشحن قيد 
االستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. ال تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من 

أسبوع، حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا ُتركت البطارية املشحونة 
بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائًيا مبرور الوقت. 

تؤثر درجات احلرارة غير املعتدلة على قابلية البطارية للشحن. 
استخدم البطارية للغرض املراد منها فقط. 

ال تستخدم أبًدا أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية. 
ال تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة املفاجئ عند يتسبب جسم 
معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصاال مباشًرا بني الوصالت املوجبة + والسالبة-للبطارية 

(األشرطة املعدنية على ظهر البطارية) على سبيل املثال عندما حتمل بطارية احتياطية داخل 
جيبك أو حافظتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصالت املفاجئ البطارية أو اجلسم املتصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة املغلقة سواء في األجواء الصيفية 
أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائًما االحتفاظ بالبطارية بني درجتي ١٥ و٢٥ درجة مئوية 

(٥٩ و٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودها قد يؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقًتا،
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حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات احلرارة 
حتت سالب صفر مئوية (٣٢ فهرنهايت). 

 ال ترم البطاريات في النار!  
 يجب إعادة دورة البطاريات أو التخلص منها بالشكل املناسب. ال ترم البطاريات القدمية مع 

النفايات املنزلية. 
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א א
إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك االقتراحات 

أدناه على االستفادة بكل شروط الضمان، كما تتيح لك االستمتاع باجلهاز لسنوات طويلة. 
• احتفظ بالهاتف وجميع ملحقاته بعيًدا عن متناول األطفال. 

• حافظ على بقائه جاًفا. حتتوي مياه املطر والرطوبة والسوائل على مواد معدنية 
تؤدي إلى تآكل الدوائر اإللكترونية. 

• ال تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. األجزاء املتحركة قابلة للتلف
• ال حتتفظ بالهاتف في مناطق حارة. احلرارة املرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة 

اإللكترونية، وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك 
• ال حتتفظ بالهاتف في مناطق باردة. عندما يدفأ الهاتف (إلى درجة حرارته 

العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يتلف لوحة الدائرة اإللكترونية  
• ال حتاول فتح الهاتف. معاجلة اجلهاز بال خبرة كافية قد تسبب ضررًا. 

• ال تسقـط الهاتف أو تدقه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد حتطم األلواح الداخلية للدوائر
• ال تستخـدم كيماويات قاسية أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيفه.

• ال تدهنه. الدهان قد يسد أجزاء اجلهاز املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي  
• استخدم الهوائي اجملهز مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. استخدام هوائيات أو 

تعديالت أو ملحقات غير معتمدة قد ينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسليكة  
جميع االقتراحات املذكورة أعاله تضمن اجلودة الهاتف أو بطاريتك أو جهاز الشحن أو أي 

مستلزًما آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق، فخذه إلى أقرب مركز صيانة معتمدة.  
سيساعدك املوظفون هناك ويجرون الترتيبات الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر ذلك 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



٥٧
א א
ال تستعمل الهاتف يدوًيا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في املمسك بصورة محكمة دائمًا وال تضعه 

على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه لإلفالت في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.
تذكر أن األمان على الطريق دائًما هو األهم! 

א
عليك اتباع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائًما عندما يكون 

استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. 
استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). 

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن 
ال ينبغي أن يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوًما من إحكام وضع الهاتف على 

حامله، ألن املواد املعدنية قد تنجذب إلى سماعة األذن. ال تضع بطاقات االعتماد أو أي أغراض 
ممغنطة حلفظ املعلومات قرب الهاتف ألن املعلومات احملفوظة عليها قد متحى. 

א א
معظم األجهزة اإللكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد الالسلكي (RF). ولكن قد هناك 
بعض األجهزة اإللكترونية غير محمية من إشارات التردد الالسلكي الصادرة عن هاتفك الخلوي. 
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א
ينصح منتجو هذه األجهزة بالمحافظة على مسافة ال تقل عن ٢٠ سم ما بين الجهاز والهاتف 

المحمول اليدوي وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل لجهـاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة 
 Wireless Technology Research لألبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم الالسلكي

ولتوصياته. على األشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:
• أبق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على األقل من اجلهاز عندما يكون 

الهاتف في وضع االستخدام.
• عدم حمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.

• استعمل األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتماالت 
التشويش إلى أقصى حد ممكن.

• إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا.
א

بعض الهواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه احلالة 
بإمكانك مراجعة وكيل اخلدمة. 

א א א
إن عمل أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل مع وظيفة املعدات الطبية 

ذات احلمـاية غير الكافية. استشر طبيًبا أو مجهز املعدات الطبية ملعرفة فيما إذا كانت املعدات 
مزودة باحلماية الوافية من التردد الالسلكي اخلارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في 

مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل املستشفيات 
ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية RF اخلارجية. 
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א א
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي على األنظمة اإللكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود 
ونظام عدم االنزالق وحتديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه األنظمة 
مركبة تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من املنتج أو من الوكيل بخصوص 

سيارتك. عليك استشارة املنتج لألجهزة املضافة في سيارتك.

א א
يجب إغالق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

א א א
أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. من 
احملتمـل أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة أو حتى إلى 

الوفاة. 
ينصح بإغالق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر باحلاجة لالنتباه إلى 
األماكن التي حتظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) 

واملصانع الكيماوية أو املناطق التي جترى فيها أعمال التفجير. 
إن املناطق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. منها األماكن 

السفلية في الزوارق؛ ومناطق حتويل أو خزن املـواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات 
املسالة (كالبروبني أو البوتان)، واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو 

الغبار أو مساحيق املعادن، وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.
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٦٠
א א
يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص املؤهلني فقط. التركيب اخلاطئ أو 

الصيانة اخلاطئة قد تكون خطًرا ورمبا يبطل أي ضمان خاص باجلهاز.
تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل 

جيًدا.
ال تخزن أو حتمل السوائل السريعة االلتهاب أو الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس املكان 

الذي فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. 
بالنسبة للسيارات املزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. ال تضع 

األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت 
األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيحا وتفتح الوسادة، رمبا ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استخدام 
الهاتف اخللوي داخل الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة و يكون مخال بشبكة االتصاالت 

الالسلكية ومخالفا للقانون. 
إن عـدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف اخلدمة ملنتهك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ 

إجراءات قانونية بحقه أو باالثنني مًعا. 

א א
 هــام:

 إن هذا الهاتف، كأي هاتف السلكي، يعمل باستخدام اإلشارات الالسلكـية والشبكات 
الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها املستخدم. 
وال ميكن ضمان االتصال في كل األحوال. لذا ال تعتمد كلًيا على الهاتف 

الالسلكي في االتصاالت الضرورية (حاالت الطوارئ الطبية مثال). 
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قد ال تكون مكاملات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف الالسلكية أو عندما 
تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد االستخدام. تأكد من ذلك من املزود احمللي 

للخدمات اخللوية احمللية.

: א א
١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحا. تأكد من وجود إشارة كافية. 

 بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف. 
٢. اضغط على  عدة مرات (مثال إلنهاء مكالمة، الخروج من الالئحة والخ) 

حتى إخالء الشاشة وحتى يكون الهاتف مستعًدا إلجراء المكالمات. 
٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر 

للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر. 
. ٤. اضغط على املفتاح 

إذا كانت بعض اخلصائص قيد االستخدام (مثل قفل اللوحة الخ)، فقد حتتاج إلى غلقها قبل أن 
تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل اخلدمة احمللي للخدمات اخللوية.

عند عمل نداء، احرص على إعطاء كافة املعلومات املطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك احملمول هو رمبا 
الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع احلادث-فال تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

(SAR)
موديل هذا الهاتف مطابق ملتطلبات للتعرض ملوجات الراديو.

جهاز هاتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. جهاز هاتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. وهو 
مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز إرساله الالسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد الالسلكي 

RF املوصي عليها من قبل التوصيات العاملية (ICNIRP). هذا املستوى هو جزء من إرشادات 
شاملة ومستوى إشارات RF املسموحة جلميع السكان. هذه اإلرشادات تعتمد على مستويات 

وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة.
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٦٢
وضعت هذه املستويات من خالل تقديرات دراسات علمية دورية. هذه املواصفات تشمل حيز أمان 
واسع يضمن سالمة األشخاص بغض النظر عن األعمار أو صحة األشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف احملمولة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب احملددة أو 
Specific Absorption Rate (SAR). احلد األقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العاملية 

(ICNIRP) هو *W/kg 2.0. يتم حتديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في 
حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد اخملتبرة. ورغم أن 
SAR يتم حتديده في حالة اإلرسال القصوى، يكون مستوى SAR الفعلية خالل تشغيل الهاتف 

أقل بكثير من احلد األقصى املسموح به. هذا ألن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات 
من الطاقة، ويستعمل الطاقة املطلوبة فقط للوصول لشبكة االتصال. بشكل عام كلما تكون 

أقرب على هوائي شبكة االتصال، كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.
مستوى SAR األقصى عند اختباره على األذن هو  W/kg 0.55. مع أنه يوجد فروق في مستوى 

SAR خملتلف الهواتف ومختلف األوضاع، تلبي جميع املستويات متطلبات القانون بخصوص 
.RF التعرض ملوجات

* احلد األقصى لـ SAR املتعلق بالهواتف احملمولة املستخدمة لدى اجلمهور العام هو
watts/kilogram (W/kg) 2.0 باملعدل لعشرة غرامات نسيج. هذا اجملال اجملال يشمل حيًزا 

وافًيا من األمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. تختلف 
 SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. ملزيد من املعلومات حول SAR قيم

اخلاصة مبناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى املعلومات الواردة حتت معلومات املنتج على موقع 
.www.nokia.com
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