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ه اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا ورمبا مخالًفا 
 هنالك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل. 

 ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة   
 ممنوًعا أو عندما قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 

 السالمة في الطريق أوًال
 ال تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف املركبة أوالً. 

 التشويش
 كافة الهواتف النقالة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها. 

 أغلق الهاتف في المستشفيات
 اتبع كافة األنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب األجهزة الطبية. 

 أغلق الهاتف داخل الطائرة
 قد تسبب الهواتف النقالة تشويًشا داخل الطائرة. 

 أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
 ال تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. ال تستخدمه قرب الوقود أو  

 املواد الكيماوية. 
 أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

 ال تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم باإلرشادات واتبع كافة  
 األنظمة والتعليمات. 
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 استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
 استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). ال تلمس الهوائي بال ضرورة. 
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 الصيانة
 ال يجوز تركيب أو تصليح األجهزة إال من ِقَبل موظفني مؤهلني. 

 المستلزمات والبطاريات
 استخدم فقط املستلزمات والبطاريات املعتمدة. ال تربط أجهزة غير متوافقة  

 أو معتمدة. 
 الربط مع أجهزة أخرى

 عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى، اقرأ دليل استعمال هذه األجهزة للحصول  
 على التعليمات املفصلة للسالمة. ال تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة. 

 نسخة إضافية
 تأكد من امتالك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة. 

 مقاومة الماء
 هاتفك غير مقاوم للماء. ابقه جاًفا. 

 االتصال
 تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. أدخل الرقم  
. إلنهاء املكاملة،    املطلوب، مبا في ذلك رمز املنطقة، ثم اضغط على 

 . . الستقبال مكاملة، اضغط على   اضغط على 
 نداءات الطوارئ

 تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. اضغط على  
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عدة مرات (مثالً: إلنهاء مكاملة أو للخروج من الالئحة...إلخ) حتى إخالء الشاشة. أدخل 
. اخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة حتى ُيطلب منك ذلك.  رقم الطوارئ ثم اضغط على 
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تخدام مزايا هذا اجلهاز، يجب االمتثال جلميع القوانني واحترام خصوصية اآلخرين 
هم الشرعية. 

א
 EGSM النقالة املذكورة في هذا الدليل معتمدة لالستعمال على شبكات االتصال 

 .GSM 1900و GSM 180
ميزة Triband على شبكة االتصال. تأكد من مزود اخلدمات احمللي إذا كان بإمكانك 

ك واستعمال هذه اخلدمة. 
هذا الهاتف النقال لإلصدار 99 من تقنية 3GPP GSM لألجهزة الطرفية، ويدعم خدمة 
راديو العامة (GPRS)، وقد مت تصميمه أيًضا بحيث يدعم شبكات خدمة حزمة الراديو 
(GPRS) اإلصدار 97. ومع هذا، ال ميكن ضمان األداء السليم على جميع شبكات اتصال 

حزمة الراديو العامة (GPRS) اإلصدار 97. ملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة أو 
كيا احمللي. 

 املزايا املبينة في هذا الدليل تسمى بـ (خدمات الشبكة). وهي خدمات خاصة 
 شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. عليك أن تشترك في هذه اخلدمات من خالل 

دمة وحتصل على التعليمات الالزمة لتشغيلها قبل أن تستطيع االستفادة منها. 
 مالحظة: بعض الشبكات قد ال تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو 

جميع اخلدمات. 

א
ن رقم النوع ألي شاحن قبل استعماله مع هذا اجلهاز. هذا اجلهاز معد لالستخدام 

.LCH-12و ACP-12و ACP-7 تم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن
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 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن واملستلزمات املعتمدة فقط من قبل 
الشركة املنتجة والتي صممت للعمل خصيًصا لطراز هاتفك. استعمال أنواع 
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أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطًرا. 
 للحصول على قائمة باملستلزمات املعتمدة، ُيرجى مراجعة الوكيل. 

 لفصل التيار عن أي مستلزم، اسحب املآخذ (الفيشة) وليس السلك. 



١

باستخ
على 
نغمات
الصور 
بنوكيا)

• رمز 
اال
 قم
وم
مكا
• رمز 
هذا
وظي
كل
 في
رمز
الرم
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٣

א א א
دام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة بنوكيا)، ميكنك 

سبيل املثال، إدارة الصور التي يتم التقاطها باستخدام كاميرا الهاتف وإنشاء 
 رنني وخلفيات شاشة جديدة. ميكنك أيًضا إنشاء صور جديدة لألغطية من 

اخلاصة بك. تتوفر Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة 
.www.nokia.com :على موقع نوكيا على الويب 

א
الحماية: يتم تزويد هذا الرمز مع الهاتف. يحمي رمز احلماية الهاتف ضد 

ستخدام غير املسموح به. الرمز املضبوط مسبًقا هو ١٢٣٤٥.
 بتغيير رمز احلماية واضبط الهاتف ليطلبه باستخدام الوظائف رموز الوصول 

ستوى احلماية في القائمة ضبط احلماية. احتفظ بالرمز اجلديد سرًيا وفي 
ن آمن بعيًدا عن الهاتف. 

PIN: قد يتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN (رقم التعريف الشخصي). ويحمي 
 الرمز بطاقة SIM ضد االستخدام غير املسموح به. في حالة تشغيل 

فة طلب الرمز الشخصي في القائمة ضبط احلماية، يتم طلب الرمز في 
 مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. 

 حالة إدخال رمز PIN خاطئ ثالث مرات متتالية، يتم قفل بطاقة SIM. أدخل 
 PUK واضغط على موافق. أدخل رمز PIN جديد واضغط على موافق. أدخل 

ز اجلديد مرة أخرى واضغط على موافق. 
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• رمز PIN2: قد يتم تزويد بطاقة SIM بهذا الرمز، حيث يلزم إدخاله للوصول إلى 
بع
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ض الوظائف، مثل عدادات وحدات الشحن. 
 PUK وPUK2: قد يتم تزويد بطاقة SIM بهذه الرموز. وإذا كان األمر خالف 

، فاتصل مبزود اخلدمة. 
مة سر الحظر: يلزم إدخال هذا الرمز عند استخدام الوظيفة خدمة حظر 

املات في القائمة ضبط احلماية. 
א א

ن تشترك املزايا التالية املوجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة املشتركة 
ائمة األسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة والصور ونغمات 

في القائمة األستوديو وُمسجل الصوت ومالحظات التقومي وألعاب وتطبيقات 
J. قد يتسبب استخدام أي من هذه املزايا في تقليل حجم الذاكرة املشتركة 

ألية مزايا تستخدم الذاكرة املشتركة. ويظهر ذلك بوضوح عند االستخدام 
ألي من هذه املزايا. 

سبيل املثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور في شغل مساحة الذاكرة 
كة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتالء الذاكرة. وفي هذه احلالة، 

حذف بعض املعلومات أو اإلدخاالت احملفوظة على مزايا الذاكرة املشتركة قبل 
 العمل. 

ك التحقق من مقدار الذاكرة املشتركة اخلالية واملستخدمة باستخدام وظيفة 
ذاكرة في القائمة ضبط الهاتف، انظر الصفحة ٧٤.

א א
تنزيل محتًوا جديًدا إلى الهاتف (مثل الصور ونغمات الرنني) وتنزيل تطبيقات 

من مواقع اإلنترنت (خدمة شبكة). 
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١. حدد وظيفة التنزيل في القائمة التطبيقات أو األستوديو. وللوصول إلى وظيفة 
التنزيل، انظر الشرح اخلاص بالقائمة. 

 تظ
الع
٢. حدد
االت
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 ملعر
مبش
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هر قائمة بالعالمات. ثم حدد مزيد من العالمات، إذا كنت ترغب في عرض 
المات املتاحة في القائمة خدمات. 

 العالمة اخلاصة بصفحة املتصفح التي ترغب في الوصول إليها. في حالة فشل 
صال، قم بتغيير مجموعة ضبط االتصال النشطة في القائمة خدمات وحاول 

صال مرة أخرى. اتبع اإلرشادات املزودة من ِقَبل اخلدمة. 
فة مدى توافر خدمات املتصفح اخملتلفة، ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل 

غل الشبكة و/أو مزود اخلدمة. 
 الحظ أن نوكيا ال تقر أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة 

لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه املواقع، فيجب عليك 
مراعاة ذات االشتراطات اخلاصة باألمان أو احملتوى والتي تتبعها مع أي موقع. 

((E)GPRS) ( (א א א א
GPR (خدمة حزمة الراديو العامة) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح 

ة االستفادة من الهواتف احملمولة في إرسال البيانات واستالمها عبر شبكة 
 في عملها إلى أحد بروتوكوالت اإلنترنت (IP). ميكنك، على سبيل املثال، 
واستالم رسائل الوسائط املتعددة عبر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة 

G) (خدمة شبكة). 
دمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) (GPRS احملسنة) خدمة 

لراديو العامة (GPRS) ولكنها تتيح اتصاالت أسرع. 
دام خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E))، اشترك في اخلدمة من 
شغل الشبكة أو مزود اخلدمة اخلاص بك واحفظ ضبط خدمة حزمة الراديو 
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العامة (GPRS) للوظائف التي تريد استخدامها عبر شبكة خدمة حزمة الراديو 
العامة (احملسنة) (GPRS(E)). للحصول على معلومات حول رسوم هذه اخلدمة، 

ومدى ت
الحظ أ
الهاتف
حزمة ا
بني خد
PRS)
بيانات 
صفحا
للحص
العامة
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وافرها وسرعة نقل البيانات، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
نه عند حتديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن 

 يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) بدًال من خدمة 
لراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. ال ميكنك االختيار 
مة حزمة الراديو العامة احملسنة (GPRS(E)) وخدمة حزمة الراديو العامة 

G) ولكن قد ميكنك حتديد إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو 
GSM (CSD، البيانات املنقولة بالدائرة) في بعض التطبيقات، مثل تصفح 
ت WAP أو صفحات xHTML (لغة تعيني النصوص التشعبية املوسعة). 

ول على معلومات حول املؤشرات املعروضة أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو 
 (احملسنة) (GPRS(E))، انظر صفحة ٧١.
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اح التشغيل 
شغيل الهاتف وإيقاف تشغيله. 
تيح التنقل رباعية االتجاهات

(   و  و 
احا التحديد

ي كل مفتاح الوظيفة املعروضة فوقه. 
 لالتصال برقم هاتف والرد على 

ملة. يؤدي الضغط على هذا املفتاح في وضع 
ستعداد إلى عرض آخر أرقام مت االتصال بها. 

 إلنهاء مكاملة جارية أو رفض مكاملة. 
روج من أية وظيفة. 

 -  إلدخال األرقام واحلروف. 
 و  ُيستخدمان ألغراض عديدة 

وظائف مختلفة. 

א א א א א א
ذ توصيل جهاز الشحن

صباح الوامض
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٣. منفذ توصيل Pop-PortTM لتوصيل جهاز ملحق متوافق بالهاتف
٤. منف
٥. عد
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ذ وصلة األشعة حتت احلمراء إلجراء اتصال السلكي مع جهاز متوافق
سة الكاميرا.

א א א א
يكون الهاتف جاهًزا لالستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ في وضع 

داد. مت شرح املؤشرات املتعلقة بوظائف الهاتف اخملتلفة بني طيات هذا الدليل. 
ض اسم الشبكة التي يستخدمها الهاتف، أو 

ض شعار الشبكة. 
ض قوة إشارة الشبكة اخللوية في موقعك 
ي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة 

رة الشبكة. 
ضح مستوى شحن البطارية. فكلما ارتفع 
ريط، دل ذلك على زيادة الطاقة املتبقية 

البطارية. 
اح التحديد األيسر هو القائمة. 
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٥. ميكن أن يكون مفتاح التحديد اليمني هو األسماء، أو الوظيفة التي قمت 
بتحديدها في الضبط مفتاح االختيار اليمني (ذهاب إلى، على سبيل املثال) في 

قائ
الس
 • •
 •
א
يوجد 
تشغيل
االستم
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مة اختصارات شخصية (انظر الصفحة ٦٩)، أو قد ُيخصص هذا املفتاح 
م أو شعار خاص مبشغل الشبكة. 

األسماء لفتح قائمة األسماء. 
إلى" في القائمة اختصارات شخصية. ذهاب إلى لعرض الوظائف اُملعرَّفة باستخدام وظيفة حتديد خيارات "ذهاب 

مفتاح خاص مبشغل الشبكة لفتح صفحة مشغل الشبكة الرئيسية. 

א א
مصباح وامض في أسفل الهاتف. لتشغيل املصباح الوامض أو إيقاف 

ه في وضع االستعداد (أثناء عدم تشغيل قفل لوحة املفاتيح)، اضغط مع 
رار على  في وضع االستعداد، عند عدم إدخال أية حروف. 
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א SIM
ظ كافة بطاقات SIM الدقيقة بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. 

ن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل اخلدش أو الثني، لذا 
رًا أثناء تناول البطاقة أو إدخال البطاقة أو إخراجها.

كيب بطاقة SIM، تأكد دوًما من إيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن أية 
ملحقة به ثم أخرج البطارية. 

ة الغطاء اخللفي:
غط على زر حترير الغطاء اخللفي (١) 
ه أعلى الهاتف وارفع الغطاء اخللفي 

ًدا عن الهاتف (٢).

ج البطارية عن طريق رفعها من ماسك 
صبع (٣).

رير ماسك بطاقة SIM، أزح ماسك البطاقة للخلف (٤) وافتحه عن طريق 
ه (٥). 
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 أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة (٦) بحيث يتجه الركن املشطوف ناحية 
عدسة الكاميرا. تأكد من مواجهة منطقة االتصال الذهبية املوجودة على 

الب

٤. أغل

٥. أعد
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طاقة ألسفل ومن وضع البطاقة في مكانها الصحيح.

ق ماسك بطاقة SIM (٧) وأزحه إلى األمام لقفله (٨).

 وضع البطارية (٩).
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٦. إلعادة تركيب الغطاء اخللفي:
 ضع
اجلز
الغ
اخلل

قم دوًما
جهاز آ
بالهاتف
مت تزويد
،Nokia
األغطي

١. أزل 
٢. إلزال
العل
وارف
٣. أزل 
اخلل
الغ
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 اجلزء العلوي من الغطاء اخللفي فوق 
ء العلوي من الهاتف (١٠). اضغط على مؤخرة 
طاء اخللفي باجتاه الهاتف حتى يستقر الغطاء 

في في مكانه (١١). 
א

 بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء، وقم بفصله عن جهاز الشحن أو عن أي 
خر. جتنب ملس املكونات اإللكترونية أثناء تغيير األغطية. تأكد دوًما من إرفاق األغطية 

 عند استخدامه أو تخزينه. 
 الهاتف ببعض صور األغطية التي مت تصنيعها واعتمادها من ِقَبل شركة 

 والتي ميكنك استخدامها لتغيير شكل الهاتف بشكل سريع. ميكنك ُصنع 
ة بنفسك أيًضا. 

 مالحظة: استخدم الورق األملس العادي فقط، وهو املستخدم في الطابعات 
القياسية (بحيث يكون وزنه من ٦٠ إلى ١٣٥ جم/م٢) والذي ال يزيد سمكه 
عن ٠٫٣ مم. ويجب أال يحتوي احلبر املستخدم في الطباعة أو األلوان على أية 

جسيمات معدنية. 
الغطاء اخللفي كما هو مشروح في الصفحة ٢٠.

ة الغطاء األمامي، اسحب برفق اجلزء 
وي من الغطاء بعيًدا عن الهاتف (١) 

ع الغطاء.
صورة الغالف القدمية من الغطاء 

في، وصورة الغالف القدمية وبساط املفاتيح من 
طاء األمامي. 
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٤. ضع صورة الغالف اجلديدة على الغطاء األمامي (٢).

٥. ضع
من 
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مؤ
اجلز
في 

٧. ضع
الغ
املو
وفي

٨. أعد
كما
.٢٠
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 بساط املفاتيح على صورة الغالف (٣). تأكد 
وضع بساط املفاتيح في مكانه الصحيح.

دة تركيب الغطاء األمامي، قم مبحاذاة 
خرة الهاتف مبؤخرة الغطاء (٤) واضغط على 

ء العلوي من الهاتف باجتاه الغطاء حتى يقفل 
مكانه (٥).

 صورة الغالف على 
طاء اخللفي بإزاحته حتت الدليلني 
جودين في وسط الغطاء اخللفي 

 مؤخرته (٦).

 تركيب الغطاء اخللفي 
 سبق شرحه في اخلطوة ٦ في "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة 

 تأكد من وضع الغطاء اخللفي في مكانه الصحيح. 
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 بتوصيل السلك اخلارج من جهاز الشحن 
قبس املوجود أسفل الهاتف. 

 بتوصيل جهاز الشحن مبصدر تيار متردد. 
 مؤشر شريط الشحن في التمرير. إذا كانت 

طارية فارغة متاًما، فقد متر بضع دقائق قبل ظهور 
شر الشحن على الشاشة. ُيمكنك استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن. 

يستغرق شحن البطارية طراز BLD-3 املزودة مع الهاتف حوالي ساعتني و٤٠ 
 .ACP-7 دقيقة باستخدام جهاز شحن طراز

 اكتمال شحن البطارية، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. افصل 
از الشحن عن مصدر التيار املتردد وعن الهاتف. 

א
 تحذير: ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوًعا أو 

عندما قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا.
 .  مع االستمرار على مفتاح التشغيل 

طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز احلماية، فأدخل الرمز 
غط على موافق. 

ظهرت عبارة أدخل البطاقة على شاشة الهاتف على الرغم من 
ل بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة البطاقة 
 مدعومة، فاتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. ال يدعم 
تف بطاقات SIM ٥ فولت، ورمبا حتتاج إلى تغيير البطاقة. 
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نصائح حول االستعمال: للهاتف هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال 
آخر، ال تلمس الهوائي (املنطقة الزرقاء في الصورة) بال سبب إذا كان الهاتف 

في وضع
استهال

إلى أداء 
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 التشغيل. ملس الهوائي يؤثر على جودة املكاملة وقد يؤدي إلى 
ك الطاقة أكثر من الالزم. عدم ملس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي 

أفضل للهوائي وملدة حتدث أطول. 
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א
ل رقم الهاتف، متضمًنا رمز املنطقة. في حالة إدخالك حلرف خطأ، اضغط 
ى  أو  لتحريك املؤشر وعلى مسح حلذف احلرف املوجود على يسار املؤشر. 
راء مكالمة دولية: اضغط على  مرتني إلضافة الرمز + وأدخل رمز البلد 

ز املنطقة (احذف الصفر البادئ ، إذا لزم األمر) ثم رقم الهاتف. 
غط على  لطلب الرقم. 

بط مستوى الصوت: استخدم املفتاح  لزيادة مستوى الصوت
فتاح  خلفضه. 

تخدام طقم تحرير اليدين: انظر "استخدام مكبر الصوت" الصفحة ٢٩.
غط على  إلنهاء املكاملة أو إللغاء محاولة االتصال. 

ًضا "الوظائف املتاحة أثناء املكاملة" الصفحة ٢٨.
كالمة باستخدام قائمة األسماء

 على  في وضع االستعداد. أدخل احلرف األول (أو احلروف األولى) من االسم 
. اضغط على    مع رقم الهاتف. انتقل إلى االسم باستخدام  أو 

ملكاملة. 
ل برقم تم االتصال به مؤخًرا

ع االستعداد، اضغط على  مرة واحدة لعرض ما يصل إلى عشرة أرقام 
االتصال بها أو حاولت االتصال بها. انتقل إلى الرقم أو االسم املطلوب، ثم 

 على  لالتصال به. 



٢

لالتصال بآخر رقم مت االتصال به، اضغط على  مرتني في وضع االستعداد. 
االتصا
لالتصا
االستم
عند ا

شبكة)
االتصا
إذا قم
السريع
• في 
• في 
،(٧٣
إجراء م
أثناء إ
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اض
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ل بصندوق البريد الصوتي
ل بصندوق البريد الصوتي اخلاص بك (خدمة شبكة) في وضع االستعداد، اضغط مع 
. انظر أيًضا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٣. رار على  أو اضغط على  و 

ستالم رسالة صوتية، قد يظهر املؤشر  أعلى شاشة العرض (خدمة 
. اضغط على سماع لالتصال بصندوق البريد الصوتي اخلاص بك. 

ل السريع برقم هاتف
ت بتخصيص رقم هاتف ألحد املفاتيح من  إلى  (انظر "االتصال 

" الصفحة ٦٣)، فسيمكنك االتصال بهذا الرقم كالتالي: 
. أو:  وضع االستعداد، اضغط على مفتاح الرقم املطلوب ثم على 

حالة ضبط وظيفة االتصال السريع على وضع التشغيل (انظر الصفحة 
 اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم في وضع االستعداد حتى يبدأ االتصال. 

كاملة أخرى أثناء املكاملة (خدمة شبكة)
جراء املكاملة، اضغط على خيارات وحدد مكاملة جديدة. أدخل رقم الهاتف، 

. يتم وضع املكاملة  ث عنه في األسماء، ثم اضغط على مكاملة أو على 
قيد االنتظار. 

. إلنهاء املكاملة النشطة،  ديل بني املكاملتني، اضغط على األخرى أو على 
، أو اضغط على خيارات وحدد إنهاء املكاملة. إلنهاء كال  غط على 

املتني، اضغط على خيارات وحدد إنهاء كل املكاملات. 
ط املكاملتني مًعا في مكاملة جماعية (خدمة شبكة)، اضغط على خيارات 
دد مكاملة جماعية. إلجراء محادثة خاصة مع أحد املشاركني، حدد محادثة 

صة وحدد املشارك. إلعادة االنضمام إلى املكاملة، حدد مكاملة جماعية. إلنهاء 
 . املة، اضغط على 



٢

א  א
اضغط
على 

لرفض 
املكاملة
انشغا

انتظار 
ميكنك 
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(خدمة
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 على  للرد على املكاملة. إذا أردت كتم صوت نغمة الرنني، اضغط 
صامت. 

، أو اضغط على خيارات وحدد رفض. سيتم حتويل  املكاملة، اضغط على 
 املرفوضة، إذا قمت بتشغيل أحد خيارات حتويل املكاملات مثل التحويل عند 

ل اخلط. 
املكاملات

الرد على مكاملة أثناء وجود مكاملة أخرى جارية في حالة تشغيل وظيفة 
انتظار املكاملات في القائمة ضبط املكاملات (خدمة شبكة). للرد على املكاملة 

. يتم وضع املكاملة األولى قيد االنتظار.  تظار، اضغط على رد أو على 
א א

 الضغط على خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية أثناء املكاملة: 
يكرفون أو تشغيل امليكرفون أو إنهاء املكاملة أو إنهاء كل املكاملات أو األسماء أو 
 أو تعليق أو إنهاء التعليق أو مكاملة جديدة (خدمة شبكة) أو مكاملة جماعية 

 شبكة) أو محادثة خاصة (خدمة شبكة) أو رد أو رفض أو املكاملة األخرى 
 شبكة) أو إرسال DTMF أو امليكرفون أو سماعة اليد أو قفل لوحة املفاتيح 

ل (خدمة شبكة) أو سماعة األذن أو طقم حترير اليدين أو تسجيل أو حتكم آلي 
صوت أو بدون حتكم آلي. 

د
م آلي في الصوت / بدون حتكم آلي لضبط تشغيل التحكم اآللي في 

توى الصوت أو إيقاف تشغيله. انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ٧٢.
ل لربط املكاملة قيد االنتظار باملكاملة احلالية وقطع اتصالك باملكاملة. 



٢

• سماعة األذن أو طقم حترير اليدين لتحويل املكاملة احلالية إلى اجلهاز امللحق 
املتو

ميكنك
عند و
لقفل ل
في غ
شاشة
على 

عندما 
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ُيمكنك
انظر "

א
يحتوي
أثناء امل
يكون 
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افق املناسب عند اتصاله بالهاتف. 

( א ) א
 قفل لوحة املفاتيح ملنع استجابة املفاتيح للضغط غير املقصود عليها، مثل 

ضع الهاتف داخل احلقيبة. 
وحة املفاتيح،اضغط على القائمة في وضع االستعداد، ثم اضغط على  

ضون ١٫٥ ثانية. عندما تكون لوحة املفاتيح مقفلة، يظهر الرمز  أعلى 
 الهاتف. إللغاء قفل لوحة املفاتيح، اضغط على إلغاء القفل ثم اضغط 

 في غضون ١٫٥ ثانية. 
 . تكون لوحة املفاتيح مقفلة، ميكنك الرد على مكاملة بالضغط على 

كاملة، ميكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم قفل لوحة املفاتيح آلًيا 
هاء مكاملة أو رفضها. 

 أيًضا ضبط لوحة املفاتيح بحيث يتم قفلها آلًيا بعد فترة زمنية معينة. 
قفل املفاتيح آلًيا" الصفحة ٧٤.

 مالحظة: عندما يكون حارس املفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم 
الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ) 
أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على  سيتم عرض الرقم املطلوب فقط بعد 

إدخال آخر رقم به. 
א א

 الهاتف على مكبر صوت، وهو الذي يسمح لك باستخدام طقم حترير اليدين 
كاملة. ال تضع الهاتف بالقرب من أذنك أثناء تشغيل مكبر الصوت؛ فقد 

مستوى الصوت مرتفًعا للغاية. 



٣

لتشغيل مكبر الصوت: أثناء إجراء مكاملة، اضغط على خيارات وحدد امليكرفون،أو 
اضغط على امليكرفون إذا كان متاحا. أثناء تشغيل مكبر الصوت، يتم عرض  

في وض
إليقاف 
سماع

ُيمكنك
اإلدخال
א

في وض
مرة وا

عند ك
• لض
قائ
• للع

א
تأكد م
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ً
ع االستعداد. 

تشغيل مكبر الصوت: اضغط على خيارات وحدد سماعة اليد،أو اضغط على 
ة اليد إذا كانت متاحًة. 

א
 إدخال نص، على سبيل املثال، كتابة رسائل أو مالحظات تقومي، باستخدام 

 التنبئي للنص أو باستخدام اإلدخال التقليدي للنص. 
א

ع اإلدخال التنبئي للنص، ُيمكنك إدخال احلروف بالضغط على مفتاح احلرف 
حدة لكتابة كل حرف. تستخدم طريقة اإلدخال هذه قاموًسا مضمًنا بالهاتف. 

א א
تابة النص، اضغط على خيارات وحدد القاموس. 

بط اإلدخال التنبئي للنص على وضع التشغيل، حدد اللغة املطلوبة من 
مة القواميس. 

ودة لطريقة اإلدخال التقليدي للنص، حدد القاموس ال يعمل. 
 تلميح: لضبط تشغيل إدخال النص التنبئي أو إيقاف تشغيله بشكل سريع عند 

كتابة النص، اضغط على  مرتني أو اضغط مع االستمرار على خيارات. 
א א א

ن عرض الرمز  أعلى شاشة العرض. 



٣

. اضغط على كل مفتاح مرة  ١. اكتب الكلمة باستخدام املفاتيح من  إلى 
واحدة إلدخال حرف واحد. قد تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. للحصول 

عل
 احلر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحد
 •

٢. إذا 
بال
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ى اإلرشادات العامة حول كتابة النص، انظر الصفحة ٣٣.
وف املتاحة حتت املفاتيح التالية هي: 

  وصفر ومسافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة باحلروف املتاحة. اضغط على أي من مفاتيح االنتقال لالنتقال إلى 
 احلروف واضغط على استخدام لتحديد احلرف. 

إلدخال إحدى عالمات الترقيم الشائعة، اضغط على  ثم  بشكل 
، انتقل إلى احلرف املطلوب واضغط  متكرر. أو: اضغط مع االستمرار على 

 . على استخدام أو 
كانت الكلمة املعروضة هي الكلمة التي تريدها، فأكدها بإضافة مسافة 

ضغط على  واكتب الكلمة التالية. 



٣

• وإذا لم تكن الكلمة املعروضة هي الكلمة التي تريدها، اضغط على خيارات 
وحدد الكلمات املماثلة والكلمة املطلوبة واضغط على استخدام. أو: اضغط 

 •

٣. عند
إلى
 •

 •

أدخل ا
من الك

א
تأكد م
أو أكثر
املفاتي
انظر ال
• إذا 
املؤ
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على  عدة مرات حتى تظهر الكلمة. 
في حالة عرض احلرف ؟ بعد الكلمة، فهذا يدل على أنه ال يوجد بالقاموس 
كلمات مناظرة للحروف املدخلة. إلضافة كلمة إلى القاموس: اضغط على 

هجاء وقم بإدخال الكلمة واضغط على حفظ. 
 استخدام اإلدخال التنبئي للنص فإن الضغط على خيارات يتيح الوصول 

 الوظائف التالية أيًضا: 
إدخال كلمة / تعديل كلمة: ميكنك إضافة كلمة إلى القاموس باستخدام اإلدخال 
التقليدي للنص. يظهر النص إدخال كلمة في حالة عدم وجود كلمة مسطرة، أي 

محددة للتعديل. يظهر النص تعديل كلمة عند وجود كلمة مسطرة. 
إدخال رمز: ُيمكنك حتديد حرًفا خاًصا من قائمة. 

. كرر هذا اإلجراء مع اجلزء األخير  جلزء األول من الكلمة وأكده بالضغط على 
لمة. 

א א א
ن عرض الرمز  أعلى شاشة العرض. اضغط على أحد املفاتيح مرة واحدة 

 حتى يتم عرض احلرف املطلوب. لم يتم طباعة كافة احلروف املتاحة على 
ح. تعتمد احلروف املتوفرة على ضبط لغة الهاتف قي القائمة ضبط الهاتف، 

صفحة ٣٠.
كان احلرف التالي يقع على نفس مفتاح احلرف احلالي، فانتظر حتى يظهر 

شر ثم أدخل احلرف. 



٣

• إلضافة عالمة ترقيم شائعة أو حرًفا خاًصا، اضغط على  بشكل متكرر. أو: 
، وانتقل إلى احلرف واضغط على استخدام.  اضغط على 

א
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א א א
 . خال مسافة، اضغط على 

ريك املؤشر، اضغط على أحد مفاتيح االنتقال. 
ف احلرف املوجود على يسار املؤشر، اضغط على مسح. اضغط مع االستمرار 

ى مسح حلذف حروف عديدة. 
يير وضع األحرف، اضغط على  بشكل متكرر (أو اضغط على خيارات 

دد الوضع املطلوب) وراجع املؤشر املوجود أعلى شاشة العرض. املؤشرات 
حة هي:  لوضع احلروف العربية و  لوضع األرقام العربية و 

 لوضع احلروف الالتينية الكبيرة و  لوضع احلروف الالتينية الصغيرة و  
ضع األرقام الالتينية.

خال رقم، اضغط مع االستمرار على املفتاح املطلوب. إلدخال عدة أرقام، 
غط مع االستمرار على  وأدخل األرقام. ملتابعة كتابة النص، اضغط مع 

 . ستمرار على 
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اتف نطاًقا واسًعا من الوظائف اجملمعة في قوائم. 
تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى 

 القائمة التي تريدها ثم انتظر ملدة ١٥ ثانية تقريًبا. 
ضبط التعليمات على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل باستخدام وظيفة 

ل التعليمات في القائمة ضبط الهاتف، انظر الصفحة ٧٤.

א א
ة االنتقال

غط على القائمة في وضع االستعداد. 
ل عن طريق  أو  إلى القائمة الرئيسية، على سبيل املثال الضبط 

غط على اختيار لفتحها. 
حالة عرض القائمة في وضع شبكة، ميكنك استخدام أي من مفاتيح 

قال لالنتقال إلى القوائم الرئيسية. لتغير طريقة عرض القائمة، انظر عرض 
ئمة في "ضبط الشاشة" الصفحة ٦٧.

ل إلى القائمة الفرعية، على سبيل املثال ضبط املكاملات، واضغط على اختيار. 
 احتوت القائمة الفرعية على قوائم فرعية أخرى، على سبيل املثال االتصال 

ريع، فكرر هذه اخلطوة. 
ل إلى خيار الضبط، على سبيل املثال ال يعمل، واضغط على اختيار. 



٣

اضغط على رجوع للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، أو اضغط على خروج أو  
للخروج إلى وضع االستعداد. 

باستخ
مت ترقي
ميني ش
اضغط
الرئيس
الضبط
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دام رقم اختصار
م القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. يتم عرض رقم االختصار أعلى 

اشة العرض. 
 على القائمة في وضع االستعداد. أدخل، في خالل ثانيتني، رقم اختصار القائمة 
ية التي ترغب في فتحها. كرر هذا اإلجراء للوصول إلى القائمة الفرعية وخيار 

 . . للوصول إلى القائمة ١، اضغط على القائمة وأدخل  و 
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ائل
سائل نصية
 إنشاء رسالة
 صندوق الوارد

SMS إنشاء بريد 
 الرسائل املرسلة

 األرشيف
 مناذج

 احلافظات الشخصية
 مسح الرسائل
سائل وسائط
 إنشاء رسالة
 صندوق الوارد
 صندوق احلفظ
 الرسائل املرسلة
 الرسائل احملفوظة
 مسح الرسائل
لرسائل الصوتية

 سماع الرسائل الصوتية
 رقم البريد الصوتي
سائل املعلومات
 خدمة املعلومات

 املوضوعات
 اللغة
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ضبط الرسائل
 رسائل نصية.

 رسائل وسائط.
 الضبط اآلخر
وامر اخلدمة
جل املكاملات

كاملات لم يرد عليها
ملكاملات املستلمة
ملكاملات الصادرة

سح قوائم املكاملات األخيرة
 كل املكاملات
 لم يرد عليها
 مستلمة
 صادرة

دة املكاملات
 مدة آخر مكاملة

 مدة املكاملات املستلمة
 مدة املكاملات الصادرة
 مدة جميع املكاملات

 مسح املوقتات.
(GPRS) عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة

.SIM ر فقط في حالة إمكانية حفظ موضوعات رسائل املعلومات في بطاقة
ر فقط في حالة استالم رسائل معلومات.



٣

١. البيانات املرسلة في اجللسة األخيرة
٢. البيانات املستلمة في اجللسة األخيرة
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مبزود
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 جميع البيانات املرسلة
 جميع البيانات املستلمة

 مسح العدادات.
(GPRS) وقت اتصال خدمة حزمة الراديو العامة

 مدة آخر جلسة
 مدة جميع اجللسات

 مسح املوقتات.
سماء
حث.

ضافة اسم.
سح.
سخ.

لضبط.
 الذاكرة املستخدمة

 عرض األسماء
 حالة الذاكرة
التصال السريع
قام املعلومات١
قام اخلدمة١

قامي
جموعات املتصلني

ر إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. وملعرفة مدى توافرها، اتصل مبشغل الشبكة أو 
 اخلدمة. 



٣

٤. الضبط
١. ا
 .٢
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
 .٣
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
 .٤
.١
.٢
.٣
٥. ا
.١
.٢
.٣
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ألوضاع.
ضبط النغمة

 تنبيه املكاملات الواردة
 نغمة الرنني

 مستوى صوت الرنني
 التنبيه باالهتزاز

 نغمة تنبيه للرسائل
 نغمات املفاتيح
 نغمات التحذير

 تنبيه بـ
ضبط الشاشة.
 ورق حائط

 أنظمة األلوان
 شعار الشبكة

 مدة بدء الشاشة املؤقتة
 وضوح الشاشة.
 عرض القائمة

ضبط الوقت والتاريخ
 الساعة
 التاريخ

 التحديث اآللي للتاريخ والوقت
ختصارات شخصية

 مفتاح االختيار اليمني
 حتديد خيارات "ذهاب إلى"

 تنظيم خيارات "ذهاب إلى"



٤

٦. التوصيل
IR ١. وصلة

.٢
 .٧
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
 .٨
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
 .٩
.١٠
١. ملعرف
٢. تظه
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(GPRS) خدمة حزمة الراديو العامة 
ضبط املكاملات
 حتويل املكاملات

 التحكم اآللي في الصوت
 ضغط أي مفتاح للرد
 معاودة االتصال آليا
 االتصال السريع

 خدمة انتظار املكاملات
 ملخص بعد املكاملة

 إرسال هويتي
 خط املكاملات الصادرة١

ضبط الهاتف.
 لغة الهاتف
 حالة الذاكرة

 قفل املفاتيح آلًيا
 عرض معلومات اخلاليا

 رسالة الترحيب
 اختيار الشبكة

 تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
 تشغيل التعليمات
 نغمة التشغيل

ضبط اجلهاز امللحق٢
ضبط احلماية

ة مدى توافر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
ر فقط إذا كان الهاتف متصال أو مت توصيله بجهاز ملحق متوافق.



٤

١. طلب الرمز الشخصي
٢. خدمة حظر املكاملات

.٣

.٤

.٥

.٦
١١.ا
٥. اال
 .١
٢. إ
٣. م
٤. إ
٥. ق
٦. ت
٦. الو
١. ا
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
٢. ا
٣. ا
٧. املن
١. ا
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 االتصال بأرقام محددة
 مجموعة مستعملني محددة

 مستوى احلماية
 رموز الوصول

ستعادة ضبط املصنع
ستوديو

عرض احلافظات
ضافة حافظة
سح احلافظة
عادة تسمية

ائمة مفاتيح التشغيل
نزيل املعرض
سائط
لكاميرا.

 صورة عادية.
 صورة شخصية.
 الوضع الليلي
 املوقت الذاتي.

 الضبط.
لراديو.
ملسجل
سق
ملنبه



٤

٢. التقومي
٣. احلاسبة

٨. الت
١. ا
٢. ا
٩. خد
 .١
٢. ا
٣. و
٤. و
 .٥
٦. ذ
٧. ت
١٠.ذها
١١.خد

١. تظه
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طبيقات
أللعاب
جملموعة
مات

صفحة البدء
لعالمات
ارد اخلدمة

صالت التنزيل
ضبط

هاب للعنوان
فريغ الذاكرة
ب إلى

مات البطاقة١

.SIM تدعمها. ويختلف االسم واحملتوى حسب بطاقة SIM ر فقط إذا كانت بطاقة



٤

א .٥
א

ميكنك 
ورسائل
يتم ترت

א
باستخ
متعددة
عادية (
ميكن أن
نصية. 
قبل إر
بك، ان

١. اض
رسا
٢. اكت
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(١ (א
قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية
 الوسائط املتعددة ورسائل البريد اإللكتروني.

يب الرسائل في حافظات. 

(SMS) א א
دام خدمة SMS (خدمة الرسائل القصيرة)، ميكن للهاتف إرسال رسائل 

 األجزاء واستالمها، وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية 
خدمة شبكة). قد يؤثر هذا على تكاليف إرسال الرسائل. 

 حتتوي الرسائل النصية على صور. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل 
ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة. 

سال رسائل نصية أو مصورة، يلزم أوًال حفظ رقم هاتف مركز الرسائل اخلاص 
ظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٤. 

 مالحظة: ُيمكن استخدام وظيفة الرسائل املصورة فقط إذا كانت مدعومة من 
قبل ُمشغل الشبكة أو ُمزود اخلدمة. ُيمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل 

املصورة فقط استالم الرسائل املصورة وعرضها. 

غط على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء 
لة. أو: اضغط على  في وضع االستعداد. 

ب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٠.



٤

 يظهر عدد احلروف املتاحة ورقم اجلزء احلالي للرسالة متعددة األجزاء في أعلى 
ميني شاشة الهاتف، على سبيل املثال، ٢/١٢٠. قد تشغل احلروف اخلاصة (حروف 

يوني
 •
ا
 •

 •

 •
ا
 •

 •

٣. إلر
رقم
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كود)، مثل á مساحة أكبر في الرسالة من احلروف األخرى. 
إلدراج صورة في الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إدراج صورة. انتقل إلى 

لصورة املطلوبة واضغط على عرض وإدراج. 
لعرض النص والصورة مًعا، اضغط على خيارات وحدد معاينة. لتغيير الصورة 

أو حذفها من الرسالة، اضغط على خيارات وحدد الوظيفة املطلوبة. 
الستخدام أحد النصوص املعرفة مسبًقا كأساس للرسالة، اضغط على 

خيارات وحدد استخدام منوذج وحدد النموذج املطلوب. 
إلدراج رقم هاتف من قائمة األسماء، اضغط على خيارات وحدد إدخال رقم. 

ضغط على بحث أو  وحدد الرقم من قائمة األسماء. 
إلدراج اسم من قائمة األسماء، اضغط على خيارات وحدد إدراج اسم انتقل 

إلى االسم املطلوب واضغط على خيارات. حدد إدراج اسم أو حدد عرض 
التفاصيل إذا رغبت في إدخال رقم أو عنصر نصي حلفظه  مع االسم. 

حلفظ الرسالة في حافظة األرشيف أو مناذج أو حلفظها في حافظة قمت 
بإنشائها في حافظة احلافظات الشخصية، اضغط على خيارات وحدد 

حفظ الرسالة. 
، أو اضغط على خيارات وحدد إرسال، أدخل  سال الرسالة، اضغط على 

 هاتف املستلم أو ابحث عنه في قائمة األسماء واضغط على موافق. 



٤

 أو بدال من ذلك: اضغط على خيارات وحدد مكاملة جديدة. حدد
 •

 •

يتم ح

يلزم ح
عبر خ
اإللكتر
ملعرفة 
أو مبزود
وعناصر
١. اض
٢. أدخ
واض
٣. إذا أ
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لعدة أشخاص إلرسال الرسالة لعدة مستلمني. انتقل إلى املستلم املطلوب 
واضغط على إرسال. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها 

إليه، اضغط على مت. 
وضع اإلرسال إلرسال الرسالة باستخدام الضبط الذي قمت بتعريفه من 

قبل. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٤.
فظ الرسالة التي مت إرسالها في حافظة الرسائل املرسلة. 

 مالحظة: عند إرسال رسائل عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة 
"مت إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أُرسلت من هاتفك إلى رقم مركز 

استقبال الرسائل املبرمج في هاتفك. وال يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة 
املقصودة. ملزيد من التفاصيل حول خدمات SMS، حتقق من ذلك من خالل مزود اخلدمة. 

فظ الضبط املطلوب قبل أن تتمكن من إرسال رسائل البريد اإللكتروني 
دمة SMS، على سبيل املثال، سترسل الرسائل على شكل ومركز البريد 

وني. للحصول على التفاصيل، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٤. 
مدى توفر خدمة البريد اإللكتروني واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة 
 اخلدمة. حلفظ عنوان بريد إلكتروني في دفتر الهاتف، انظر "حفظ أرقام 

 نصية عديدة لكل اسم" الصفحة ٦٠.
 .SMS غط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد

ل عنوان البريد اإللكتروني للمستلم أو ابحث عنه في قائمة األسماء 
غط على موافق. 

ردت، أدخل موضوًعا للرسالة واضغط على موافق. 



٤

٤. اكتب رسالة البريد اإللكتروني. 
٥. إلر

א
عند ا
الرسائ
في حال
يلزم ح
الصف
١. اض
 عر
ور
٢. إذا ا
الر
٣. للرد
 •
• ا
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سال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال بريد SMS واضغط على موافق.
 مالحظة: عند إرسال رسائل البريد اإللكتروني عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض 

الهاتف العبارة "مت إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن رسالة البريد اإللكتروني 
قد أُرسلت من هاتفك إلى مركز خدمة البريد اإللكتروني. وال يعني ذلك أن 

الرسالة قد وصلت إلى الوجهة املقصودة. ملزيد من التفاصيل حول خدمات البريد 
اإللكتروني، حتقق من ذلك من خالل مزود اخلدمة. 

א  
ستالم رسالة، يظهر املؤشر  وعدد الرسائل اجلديدة متبوًعا بالعبارة 

ل الواردة على شاشة الهاتف. 
، فإن ذلك يدل على امتالء ذاكرة الرسائل النصية.  ة وميض املؤشر 

ذف بعض الرسائل القدمية قبل أن تتمكن من استالم رسائل جديدة. انظر 
حة ٥٢. تستخدم الرسائل النصية الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ١٤.

غط على عرض لعرض رسالة جديدة، أو اضغط على خروج لعرضها فيما بعد. 
ض الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل 

سائل نصية وصندوق الوارد. 
ستلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها وتنقل خالل 

 . سالة. ُيشار إلى الرسالة غير املقروءة بالرمز 
 على الرسالة املعروضة، اضغط على خيارات وحدد رد. حدد

مسح الشاشة إذا كنت تريد كتابة الرسالة بدًء بالشاشة اخلالية. 
لنص األصلي إذا كنت تريد تضمني النص األصلي في الرد. 



٤

• منوذج أو رًدا قياسًيا مثل شكرا إذا أردت استخدام أحد النصوص املضبوطة 
مسبًقا كأساس للرسالة اجلديدة. للحصول على معلومات حول النماذج، 

 عند
الر
٤. إلر
عل
وظائف
يتيح ال
أيضا: 
نص (ل
(للرسائ
حدد

• است
ويب
• نس
• حف
احلا

لفتح 
ثم حد
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انظر "حافظات الرسائل النصية والرسائل املصورة" الصفحة ٤٧.
 الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أوًال عنوان البريد اإللكتروني وموضوع 

سالة أو قم بتعديلهما ثم اكتب الرد. 
سال الرد، اضغط على خيارات وحدد إرسال، واضغط على موافق. أو: اضغط 

ى  مرتني. 
 أخرى متاحة باستخدام املفتاح خيارات

ضغط على خيارات، أثناء قراءة إحدى الرسائل الوصول إلى الوظائف التالية 
مسح واستخدام التفاصيل وإعادة إرسال وتعديل (للرسائل النصية) / حترير 

لرسائل املصورة) ونقل وإعادة تسمية ونسخ إلى التقومي وحفظ الصورة 
ل املصورة) وتفاصيل الرسالة. 

خدام التفاصيل الستخالص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أوعنوان موقع 
 من الرسالة. 

خ إلى التقومي لنسخ نص الرسالة إلى تقومي الهاتف كمذكرة. 
ظ الصورة حلفظ الصورة املضمنة في رسالة مصورة في

فظة مناذج. 

א א א א
حافظة، اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل ورسائل نصية 

د صندوق الوارد أو الرسائل املرسلة أو األرشيف أو مناذج أو احلافظات الشخصية.



٤

• ميكنك حفظ الرسائل النصية التي ترغب في استخدامها كأساس للرسائل 
اجلديدة في احلافظة مناذج. يشار إلى النماذج النصية بالرمز  ويشار إلى 

الن
 لتع
الو
• ميك
 إلض
عل
عل

ميكن أن
للهاتف

الحظ أ
أو است
 GSM
نظًرا أل
هذا الن
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 . ماذج املصورة بالرمز 
ديل منوذج أو حذفه، حدد النموذج املطلوب، اضغط على خيارات وحدد 

ظيفة املطلوبة. 
نك إنشاء حافظات جديدة لرسائلك في حافظة احلافظات الشخصية. 

افة حافظة، اضغط على إضافة (في حالة فراغ قائمة احلافظات) أو اضغط 
ى خيارات وحدد إضافة حافظة. ملسح حافظة أو إعادة تسميتها، اضغط 

ى خيارات وحدد الوظيفة املطلوبة. 

(MMS) א א
 حتتوي رسالة الوسائط املتعددة على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد. ميكن 

 إرسال رسائل الوسائط املتعددة واستالمها بحجم ١٠٠ كيلو بايت كحد أقصى. 
 مالحظة: ُيمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل ُمشغل 
الشبكة أو ُمزود اخلدمة. وُيمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط املتعددة 

املتوافقة فقط استالم رسائل الوسائط املتعددة وعرضها. 
 في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة احمللية، 
فقد يحملك ُمشغل الشبكة أو ُمزود اخلدمة رسوم على كل رسالة تتسلمها. 

نه ال ميكن استالم رسائل الوسائط املتعددة أثناء املكاملة، أو أثناء ممارسة لعبة 
خدام تطبيق جافا آخر، أو أثناء جلسة تصفح جارية باستخدام حامل بيانات 

(انظر "إدخال ضبط اخلدمة يدوًيا" الصفحة ٩٤). 
ن تسليم رسائل الوسائط املتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فال تعتمد على 

وع من الرسائل فقط إلجراء االتصاالت الضرورية. 



٤

تستخدم رسائل الوسائط املتعددة املرسلة واملستلمة الذاكرة املشتركة، انظر 
الصفحة ١٤.

يلزم تع
انظر ال
اخلدمة
قبل إر
١. اض
رسا
٢. اكت
 •
 

 •

   

 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٩

א א
ريف ضبط خدمة رسائل الوسائط املتعددة قبل أن تتمكن من استخدامها، 
صفحة ٥٥. اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة ملعرفة كيفية ضبط هذه 

 واالشتراك بها ومدى توّفرها. 
سال رسالة وسائط متعددة، اقرأ املالحظات املوجودة في الصفحة ٥١.

غط على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل ورسائل وسائط و إنشاء 
لة. 

ب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٠.
إلدراج صورة أو مقطع صوتي، اضغط على خيارات وحدد إدراج ثم اخليار املطلوب. 
تظهر قائمة باحلافظات املوجودة في قائمة االستوديو. افتح حافظة معينة، 

وانتقل إلى الصورة أو الصوت املطلوب، واضغط على خيارات وحدد إدراج. 
قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور 

ونغمات الرنني واحملتويات األخرى. 
يدعم الهاتف إرسال واستالم رسائل الوسائط املتعددة التي حتتوي على عدة 

صفحات ("شرائح"). إلضافة شريحة جديدة للرسالة، اضغط على خيارات 
وحدد إدراج وشريحة. ميكن أن حتتوي كل شريحة على نص وصورة واحدة 

ومقطع صوتي واحد. 
إذا كانت الرسالة حتتوي على عدة شرائح، ميكنك فتح الشريحة املطلوبة بالضغط 

على خيارات وحتديد الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح. 
لتحديد مدة عرض الشريحة، اضغط على خيارات وحدد توقيت الشريحة. 
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 لتحريك النص ألعلى الرسالة أو أسفلها، اضغط على خيارات وحدد النص 
من أعلى أو النص من أسفل. 

 •

 •

 

 •

 •

 •
ا
 •

 •

٣. إلر
البر
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إلدراج بطاقة أعمال أو مالحظة تقومي إلرسالها جلهاز متوافق، اضغط على 
خيارات وحدد إدراج ثم اخليار املطلوب. 

إلدراج اسم من قائمة األسماء، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى 
وإدراج اسم واالسم املطلوب. 

إلدراج رقم من قائمة األسماء، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى 
وإدخال رقم. 

حلذف صورة أو شريحة أو مقطع صوت من الرسالة، اضغط على خيارات 
وحدد مسح والوظيفة املطلوبة. 

حلفظ الرسالة في حافظة الرسائل احملفوظة، اضغط على خيارات وحدد 
حفظ الرسالة. 

إلضافة موضوع للرسالة، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وتعديل 
ملوضوع. 

لعرض حجم الرسالة أو مستلم الرسالة، على سبيل املثال، اضغط على 
خيارات وحدد خيارات أخرى وتفاصيل الرسالة. 

لعرض الرسالة أو عرض الشرائح قبل إرسالها، اضغط على خيارات وحدد 
معاينة. 

سال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال إلى هاتف (أو إرسال إلى 
يد أو لعدة أشخاص). 

 .   تلميح: يمكنك أيًضا إرسال الرسالة لرقم هاتف بالضغط على 
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٤. أدخل رقم هاتف املستلم أو عنوان البريد اإللكتروني، أو ابحث عنه في قائمة 
األسماء. اضغط على موافق إلرسال الرسالة. 
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حالة حتديد لعدة أشخاص في اخلطوة ٣، اضغط على خيارات وحدد بحث 
 الرقم أو بحث عن العنوان، وحدد املستلمني واحًدا تلو اآلخر من قائمة 

سماء. إلرسال الرسالة، اضغط على  أو اضغط على مت وخيارات وحدد إرسال. 
 الرسالة في حافظة صندوق احلفظ حتى يتم إرسالها. يتم حفظ الرسائل 

 إرسالها في حافظة الرسائل املرسلة في حالة ضبط حفظ الرسائل 
 على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٥٥.

ات حول إرسال رسائل الوسائط املتعددة
يستغرق إرسال رسالة وسائط متعددة وقًتا أطول من إرسال رسالة نصية. 
ء عملية اإلرسال، يتم عرض املؤشر املتحرك  وميكنك استخدام وظائف 

ى بالهاتف. 
حالة مقاطعة عملية اإلرسال، سيحاول الهاتف إعادة إرسال الرسالة 

ضعة مرات. وإذا فشل اإلرسال، فستبقى الرسالة في احلافظة صندوق احلفظ 
ث ميكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد. 

א
. وبعد  ستالم الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر املؤشر املتحرك 

 الرسالة، يظهر املؤشر  والنص مت استالم رسالة وسائط متعددة. 
، فإن ذلك يدل على امتالء ذاكرة رسائل الوسائط  ة وميض املؤشر 
ة. يلزم حذف بعض الرسائل القدمية قبل أن تتمكن من استالم رسائل 

 انظر الصفحة ٥٢.
غط على عرض لعرض الرسالة املستلمة مباشرة، أو اضغط على خروج 

ضها فيما بعد. 
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 عرض الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل 
ورسائل نصية وصندوق الوارد. حدد الرسالة املطلوبة من القائمة. يشار إلى 
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ُ
 . سالة غير املقروءة بالرمز 

ل خالل الرسالة. إذا احتوت الرسالة على عرض شرائح، يتم تشغيل العرض تلقائًيا. 
نك الضغط على خيارات ،على سبيل املثال، للوصول إلى الوظائف التالية: 

ح الرسالة ورد / رد إلى الكل وإعادة إرسال إلى رقم / إعادة إرسال إلى بريد 
سال لعدة أشخاص وتفاصيل الرسالة وتشغيل عرض واستمرار العرض وعرض 

ص وفتح صورة وفتح مقطع صوت. ثم حدد
ض النص لعرض اجلزء النصي املوجود في الرسالة. 

ح صورة لعرض الصورة املتضمنة في الرسالة. اضغط على خيارات لتكبير 
ورة أو تصغيرها، أو قم بحفظها في قائمة االستوديو، أو قم بضبط التباين 

عرض تفاصيل الصورة. 
ح مقطع صوت واضغط على خيارات لتشغيل مقطع الصوت أو حفظه في 

مة االستوديو أو عرض تفاصيل مقطع الصوت. 
 حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات 

احملتويات األخرى. 

א
سالة نصية أو رسالة وسائط متعددة تقوم حالًيا بقراءتها أو عرضها، 

 على خيارات وحدد الوظيفة املطلوبة. 
كافة الرسائل من إحدى احلافظات أو من جميع احلافظات: 
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١. اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل أو رسائل نصية أو رسائل 
وسائط ومسح الرسائل. 

٢. حلذ
عل
 حلذ
واض

א
صندوق
اضغط
البريد ا
لالتصا

متكنك 
العديد
اضغط
املعلوم
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٣

ف جميع الرسائل املوجودة بإحدى احلافظات، حدد احلافظة املطلوبة واضغط 
ى موافق. 

ف كافة الرسائل من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد جميع الرسائل 
غط على موافق. 

א
 البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد حتتاج إلى االشتراك بها أوالً. 

 على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل والرسائل الصوتية. حدد رقم 
لصوتي حلفظ رقم البريد الصوتي اخلاص بك أو سماع الرسائل الصوتية 

ل بصندوق البريد الصوتي. 
 تلميح: لالتصال بشكل سريع برقم صندوق البريد الصوتي، اضغط مع 

 . االستمرار على 

א
خدمة الشبكة هذه من استالم رسائل من مزود اخلدمة اخلاص بك حول 

 من املوضوعات. 
 على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل ورسائل املعلومات. ملزيد من 

ات حول املوضوعات املتوفرة وأرقامها، اتصل مبزود اخلدمة. 
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א א א
 على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل 

ووضع اإلرسال. حدد مجموعة الضبط ("وضع اإلرسال") التي ترغب في تغيير 
 اخلاص بها. ثم حدد

 مركز الرسائل حلفظ رقم الهاتف املطلوب إلرسال الرسائل النصية 
صورة. تتسلم هذا الرقم من مزود اخلدمة. 

رسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز 
داة أو فاكس (خدمة شبكة). 

اولة اإلرسال خالل لتحديد طول الفترة الزمنية التي ستحاول خاللها 
بكة تسليم رسالتك ملستلميها (خدمة شبكة). 

 املستلم االفتراضي حلفظ رقم الهاتف الذي يتم إرسال الرسائل إليه بشكل 
اضي عند استخدام وضع اإلرسال هذا. يتم عرض هذا الضبط في حالة 

ط سترسل الرسائل على شكل على نص. 
حالة ضبط سترسل الرسائل على شكل على بريد إلكتروني، يتغير هذا الضبط 
 مركز البريد اإللكتروني مما يسمح لك بحفظ رقم هاتف خادم البريد اإللكتروني. 

ير التسليم ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة برسائلك 
مة شبكة). 

خدام GPRS ونعم لضبط الهاتف إلرسال الرسائل النصية عبر اتصال 
مة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E))، إذا كان ذلك ممكًنا. قم أيًضا 

بط اتصال GPRS على وضع متصل دائًما، انظر "خدمة حزمة الراديو العامة 
GPR)" الصفحة ٧١.

 عن طريق نفس املركز للسماح ملستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك 
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 عبر مركز الرسائل اخلاص بك (خدمة شبكة). 
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ة تسمية وضع اإلرسال لتغيير اسم وضع اإلرسال. ال ميكن تغيير اسم 
ضع االفتراضي. 

الستبدال
 ضبط الهاتف الستبدال الرسائل القدمية برسائل جديدة تلقائًيا. اضغط على 
ة في وضع االستعداد وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال 
دوق الرسائل املرسلة أو استبدال الرسائل في صندوق الوارد. حدد مسموح 

 الهاتف الستبدال الرسائل النصية القدمية برسائل جديدة في احلافظة 
ل املرسلة أو احلافظة صندوق الوارد على التوالي. 

א א
 على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. ثم حدد

ظ الرسائل املرسلة ونعم لضبط الهاتف حلفظ رسائل الوسائط املتعددة 
سلة في حافظة الرسائل املرسلة. إذا حددت ال، فلن يتم حفظ الرسائل املرسلة. 

ير التسليم ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة برسائلك 
مة شبكة). 

يت الشريحة االفتراضي لتعيني طول الفترة الزمنية التي يستغرقها عرض 
 شريحة في العروض التقدميية بشكل افتراضي. 

ماح باستقبال رسائل الوسائط للسماح باستالم رسائل الوسائط (نعم) أو منع 
المها (ال) أو للسماح باستالمها في نطاق الشبكة احمللية فقط (الشبكة احمللية). 
ئل الوسائط املتعددة الواردة لضبط الهاتف جللب رسائل الوسائط املتعددة 
ستلمة تلقائًيا (استرجاع)، أو حدد رفض إذا كنت ال ترغب في استالم رسائل 

ائط متعددة. 
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 ال يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على ال. 
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ط االتصال لتعريف ضبط املتصفح اخلاص باسترجاع رسائل الوسائط 
عددة املستلمة حديًثا. قم بتشغيل مجموعة ضبط االتصال التي تريد حفظ 

ط االتصال بها ثم قم بتعديل الضبط. انظر أيًضا "إدخال ضبط اخلدمة 
ُا" الصفحة ٩٤.

فة الضبط الصحيح، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
ماح لإلعالنات للسماح باستالم اإلعالنات أو منعها. ال يظهر هذا الضبط 
حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على ال أو ضبط رسائل 

سائط املتعددة الواردة على رفض. 

א
 حجم اخلط لقراءة وكتابة الرسائل، اضغط على القائمة وحدد رسائل 

 الرسائل والضبط اآلخر وحجم اخلط. 

א
إرسال طلبات خدمة ملزود اخلدمة اخلاص بك (خدمة شبكة). للوصول إلى 

قائمة، اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد رسائل وأوامر اخلدمة. 
حلروف املطلوبة واضغط على إرسال. 
(٢ (א א

ه القائمة، ميكنك عرض أرقام الهاتف للمكاملات التي
عليها، واملكاملات املستلمة، واملكاملات الصادرة، واملدة

ية للمكاملات. 
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أرقام الهاتف للمكاملات التي لم يرد عليها، واملكاملات املستلمة، واملكاملات 
ة، اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد سجل املكاملات. ثم حدد

ملات لم يرد عليها لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى حاول من 
لها أحد األشخاص االتصال مؤخًرا بك دون جدوى (خدمة شبكة). 

املات املستلمة لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى قمت بالرد 
ها مؤخًرا (خدمة شبكة). 

املات الصادرة لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى قمت 
صال أو مبحاولة االتصال بها مؤخًرا. انظر أيًضا "االتصال برقم مت االتصال به 

خًرا" الصفحة ٢٦.
ح قوائم املكاملات األخيرة حلذف قوائم املكاملات التي لم يرد عليها، واملكاملات 

ستلمة، واملكاملات الصادرة. 
ات حول املكاملات التي لم ُيرد عليها واملكاملات املستلمة واملكاملات الصادرة

جل الهاتف املكاملات التي لم يرد عليها واملكاملات املستلمة فقط إذا كانت 
بكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة 

مة الشبكة. 
حالة الضغط على خيارات في قوائم مكاملات لم يرد عليها أو املكاملات 
ستلمة أو املكاملات الصادرة، ميكنك، على سبيل املثال، عرض تاريخ ووقت 

املة أو االتصال برقم الهاتف املسجل أو حفظه في قائمة األسماء أو إرسال 
لة إلى ذلك الرقم. 

א א א א
 مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود اخلدمة قد 

تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية للفواتير والضرائب...إلخ. 
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اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد سجل املكاملات. ثم حدد
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 املكاملات لعرض املدة التقريبية ملكاملاتك الواردة والصادرة. 
د بيانات GPRS لعرض حجم البيانات التي مت إرسالها واستالمها أثناء 

 .((E)GPRS) (احملسنة) االت خدمة حزمة الراديو العامة
ت اتصال GPRS لعرض مدة اتصاالت خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) 

 .((E)GPR

 (٣ (א
حفظ أسماء وأرقام هواتف (األسماء) في ذاكرة

 .SIM وفي ذاكرة بطاقة 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد،

ألسماء. 
 عدد األسماء التي ُيمكن حفظها على طول األسماء وعدد أرقام الهاتف 

صر النصية املتعلقة بهذه األسماء وطولها. يدعم الهاتف بطاقات SIM التي 
 حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسًما ورقًما هاتفًيا. 

دم األسماء احملفوظة في ذاكرة الهاتف الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ١٤.

א
 أيًضا الوصول إلى الوظائف بالضغط على األسماء في وضع االستعداد (أو 

ط على ذهاب إلى ثم حتديد األسماء). 
ًضا الوصول إلى بعض الوظائف كالتالي: اضغط على  في وضع 

داد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على التفاصيل وانتقل إلى رقم 
صر نصي ثم اضغط على خيارات وحدد الوظيفة املطلوبة. 



٥

للوصول إلى األسماء أثناء إجراء املكاملة، اضغط على خيارات وحدد األسماء. 
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ا

٤. بعد
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א
 على القائمة في وضع االستعداد، وحدد األسماء والضبط. ثم حدد

كرة املستخدمة لتحديد ذاكرة األسماء التي ترغب في استخدامها. إذا كنت 
ب في البحث عن األسماء وأرقام الهاتف في كال الذاكرتني، حدد الهاتف 

طاقة. في هذه احلالة، يتم حفظ األسماء واألرقام في ذاكرة الهاتف. 
ض األسماء لتحديد طريقة عرض األسماء واألرقام والصور في قائمة األسماء. 

د، على سبيل املثال، االسم والصورة لعرض األسماء والصور املرفقة بها. 
ة الذاكرة لعرض مقدار الذاكرة اخلالية املتاح في أٍي من ذاكرتي األسماء. 

غط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد األسماء وإضافة اسم. 
ل االسم واضغط على موافق حلفظه. 

ل رقم الهاتف، متضمًنا رمز املنطقة، واضغط على موافق حلفظه. 
الستخدام رقم الهاتف أثناء تواجدك باخلارج، اضغط على  مرتني (إلضافة 

حلرف +) وأدخل رمز البلد ورمز املنطقة (احذف الصفر، عند الضرورة) 
ورقم الهاتف. 

 حفظ االسم والرقم، اضغط على مت. 
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 تلميح: حلفظ اسم ورقم هاتف بشكل سريع، أدخل رقم الهاتف في وضع 
االستعداد واضغط على خيارات وحدد حفظ. 

حفظ أ
ميكنك 
األسما
أول رق
مؤشر 
مكاملة
١. تأك
٢. اض
٣. انتق
الت
٤. اض
 •

 •
ا
 •
ا
٥. اض
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رقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم
حفظ أنواع مختلفة من األرقام والعناصر النصية لكل اسم في قائمة 

ء بالهاتف. 
م هاتف تقوم بحفظه مع االسم هو الرقم االفتراضي. وُيشار إليه بإطار حول 
. عند حتديد اسم من قائمة األسماء، إلجراء  نوع الرقم، على سبيل املثال 

 مثالً، يتم استخدام الرقم االفتراضي ما لم حتدد رقًما آخر. 
د أن الذاكرة احملددة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. 

غط على  في وضع االستعداد. 
ل إلى االسم الذي ترغب في إضافة رقم أو عنصر نصي له، واضغط على 

فاصيل. 
غط على خيارات، وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل أو تغيير النوع. 

إلضافة رقم هاتف، حدد إضافة رقم وحدد نوعه. أدخل الرقم واضغط على 
موافق حلفظه. 

إلضافة عنصر نصي، حدد إضافة تفاصيل وحدد نوعا للنص، على سبيل 
 . ملثال، بريد إلكتروني. إلضافة حرف خاص، اضغط على 

لتغيير نوع الرقم أو نوع العنصر النصي احملدد، حدد تغيير النوع ثم حدد 
لنوع الذي تريده. 

غط على رجوع ثم خروج للعودة إلى وضع االستعداد. 
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تغيير الرقم االفتراضي
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 على  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب واضغط على 
صيل. انتقل إلى الرقم املطلوب ضبطه ليكون هو الرقم االفتراضي. اضغط 

يارات وحدد الرقم االفتراضي. 
א

إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ في ذاكرة الهاتف. وتظهر الصورة 
ستالم مكاملة من رقم الهاتف املضاف إليه الصورة. 

 على  في وضع االستعداد وانتقل إلى االسم (والرقم) املطلوب إضافة 
ليهما ثم اضغط على التفاصيل. اضغط على خيارات وحدد إضافة صورة. 
قائمة باحلافظات املوجودة في قائمة االستوديو. انتقل إلى الصورة املطلوبة 

ط على خيارات وحدد حفظ في األسماء. 

א א
غط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد األسماء وبحث. أو:

غط على  في وضع االستعداد. 
ل احلرف األول (احلروف األولى) من االسم املطلوب، إذا رغبت في ذلك. 

ل إلى االسم املطلوب واضغط على التفاصيل. في حالة حفظ الرقم على 
قة SIM، يظهر الرمز  في أعلى شاشة العرض. 

ل خالل أرقام الهاتف والعناصر النصية املضافة لالسم. 
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اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد األسماء ومسح. حدد واحد كل مرة 
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حذف ر
اضغط
التفا
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خيارات
א
ميكنك 
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ح الكل. 
سح االسم إلى مسح األرقام اإلضافية والعناصر النصية

ة املضافة إليه. ال يؤدي حذف صورة من األسماء إلى حذفها من
 االستوديو. 

قم أو عنصر نصي أو صورة مضافة لالسم
 على  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب واضغط على 
صيل. انتقل إلى الرقم أو العنصر النصي أو الصورة التي تريد مسح أٍي 

واضغط على خيارات وحدد الوظيفة املناسبة، واضغط على موافق. 

א
 على  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب واضغط على 

صيل. انتقل إلى االسم أو الرقم أو العنصر النصي املطلوب واضغط على 
. حدد الوظيفة املطلوبة، على سبيل املثال، تعديل التفاصيل لتعديل عنصر نصي. 

نسخ أسماء وأرقام هواتف من الهاتف إلى بطاقة SIM وبالعكس. لن يتم 
.SIM لعناصر النصية والصور احملفوظة في الهاتف إلى بطاقة

 على القائمة في وضع االستعداد، وحدد األسماء ونسخ. حدد اجتاه النسخ. 
حد كل مرة أو الكل أو األرقام االفتراضية (تظهر في حالة النسخ من 

). حدد ما إذا كنت ترغب في االحتفاظ باألسماء واألرقام األصلية (االحتفاظ 
) أو حذفها ( نقل األصل). 
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א
للوصول إلى الوظائف التالية، اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد 
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ء. ثم حدد
م املعلومات لالتصال بأرقام املعلومات اخلاصة مبزود اخلدمة إذا كانت متاحة 

ى بطاقة SIM (خدمة شبكة). 
م اخلدمة لالتصال بأرقام اخلدمة اخلاصة مبزود اخلدمة إذا كانت متاحة على 

قة SIM (خدمة شبكة). 
مي لعرض أرقام الهاتف اخملصصة لبطاقة SIM، في حالة سماح البطاقة بذلك.

موعات املتصلني لتنظيم األسماء وأرقام الهاتف احملفوظة في
مة األسماء في مجموعات املتصلني. ميكنك، لكل مجموعة، حتديد نغمة رنني 

عار يتم عرضه عند استالم مكاملة من رقم هاتف معرف يتبع إحدى اجملموعات. 
نك االختيار من بني الوظائف التالية: اسم اجملموعة ونغمة اجملموعة وشعار 

وعة واألفراد. 
قمت بتحديد األفراد، اضغط على إضافة (أو اضغط على خيارات وحدد 

فة اسم) إلضافة اسم إلى اجملموعة. حلذف اسم من اجملموعة، اضغط على 
ارات وحدد مسح اسم. 

ر أيًضا تنبيه بـ في "ضبط النغمة" الصفحة ٦٦.

א
ضبط املفاتيح من  إلى  للعمل كمفاتيح اتصال سريع. إلجراء 

 باستخدام مفاتيح االتصال السريع، انظر الصفحة ٢٧.
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تخصيص رقم هاتف ملفتاح اتصال سريع
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 على القائمة في وضع االستعداد، وحدد األسماء واالتصال السريع. انتقل 
فتاح املطلوب واضغط على تخصيص. اضغط على بحث وحدد االسم 

املراد تخصيصه للمفتاح احملدد. 
 الرقم مخصًصا بالفعل للمفتاح، ميكنك عرض الرقم أو تغييره أو مسح 

يص بالضغط على خيارات وحتديد الوظيفة املطلوبة. 

א
إرسال معلومات االتصال ألحد األشخاص أو استالمها في شكل 

أعمال.
 :vCard بطاقة أعمال إلى هاتف متوافق أو إلى جهاز آخر يدعم معيار 
 على  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب واضغط على 

صيل. اضغط على خيارات وحدد إرسال بطاقة. حدد بوصلة IR أو برسالة 
(خدمة شبكة). 

ستالم بطاقة أعمال، اضغط على عرض وحفظ حلفظ بطاقة األعمال في 
لهاتف. لرفض بطاقة األعمال، اضغط على خروج ثم اضغط على موافق. 

(٤ (א
ه القائمة، ميكنك تغيير العديد من إعدادات ضبط

. ميكنك أيًضا إعادة تعيني بعض إعدادات القوائم إلى
االفتراضية. 

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد الضبط. 
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א
يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط، "أوضاع"، متنوعة ميكنك تخصيص نغمات هاتف 
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 لها حسب األحداث والبيئات اخملتلفة. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد 

 واألوضاع. 
د الوضع الذي تريد تشغيله أو تغيير ضبطه. 

د تشغيل أو ضبط خاص أو محدد. 
لتشغيل الوضع احملدد، حدد تشغيل. 

لتشغيل الوضع لفترة محددة من الوقت، حدد محدد ثم اضبط وقت االنتهاء. 
بعد انتهاء هذا الوقت، يصبح الوضع السابق، غير احملدد زمنيا، نشًطا. 

لتغيير ضبط الوضع، حدد ضبط خاص. حدد الضبط املطلوب تغييره ثم قم 
بإجراء التغيير. 

للحصول على معلومات حول الضبط، انظر "ضبط النغمة" الصفحة 
٦٦. ميكنك تغيير اسم الوضع احملدد باستخدام اسم الوضع. ال ميكن إعادة 

تسمية الوضع عام. 
سم الوضع النشط حالًيا في وضع االستعداد، لكن ال يظهر

يكون الوضع عام نشًطا. في حالة حتديد الوضع، يظهر املؤشر  أمام اسمه. 
 تلميح: لتغيير الوضع بشكل سريع في وضع االستعداد، اضغط على 

مفتاح التشغيل  وحدد الوضع املراد تشغيله. 
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تغيير ضبط النغمة واالهتزاز للوضع احملدد حالًيا. ميكن العثور على نفس 
 في قائمة األوضاع، انظر الصفحة ٦٥.

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 
 النغمة. ثم حدد

ه املكاملات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكاملة 
تية. اخليارات هي رنني وتصاعدي ورنة واحدة ونغمة تنبيه واحدة وال تعمل. 

ة الرنني لتحديد نغمة الرنني التي تصدر عند استالم مكاملة صوتية. لتحديد 
ة رنني من قائمة االستوديو، حدد فتح االستوديو. 

ن أيًضا ضبط مقطع صوت مسجل باستخدام وظيفة املسجل (انظر 
فحة ٨٤) كنغمة رنني. 

توى صوت الرنني لتحديد مستوى الصوت لنغمات الرنني ونغمات تنبيه الرسائل. 
بيه باالهتزاز لضبط الهاتف ليهتز عند استالم مكاملة أو رسالة. ال يعمل 

بيه باالهتزاز عندما يكون الهاتف متصال بجهاز شحن أو حامل سطح 
تب أو عدة سيارة. 

ة تنبيه للرسائل لتحديد النغمة التي تسمعها عند استالم
لة. لتحديد نغمة من قائمة نغمات الرنني، حدد نغمة الرنني ثم

د النغمة املطلوبة. 
ات املفاتيح لتحديد مستوى صوت نغمات املفاتيح. 

ات التحذير لضبط الهاتف إلصدار نغمات صوتية، عندما تكون البطارية 
غة، على سبيل املثال. 
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حدد تنبيه بالكل واضغط على حتديد. انظر أيًضا الضبط مجموعات املتصلني 
قائمة األسماء. 

بط تنبيه املكاملات الواردة على ال تعمل ونغمة تنبيه للرسائل على بدون 
يظهر  في وضع االستعداد. 

مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة للحصول على معلومات حول مدى توفر 
ت عبر الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط املتعددة (MMS) أو خدمة 

ح. يتم حفظ النغمات في القائمة االستوديو. 

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 
 الشاشة. ثم حدد

 حائط لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية، "ورق حائط"، أثناء وجود الهاتف 
وضع االستعداد. 

ن العثور على صور ورق احلائط في قائمة االستوديو. ميكنك حفظ صور 
دة من رسائل الوسائط املتعددة، على سبيل املثال. وميكن أيًضا استخدام 

ور امللتقطة باستخدام كاميرا الهاتف كورق حائط. 
بط صورة كورق حائط: 

لتحديد صورة ورق حائط ألول مرة أو لتغيير الصورة، حدد اختيار ورق حائط. 
نتقل إلى احلافظة التي تريدها، واضغط على فتح وانتقل إلى الصورة 

ملطلوبة. اضغط على خيارات وحدد ضبط كورق حائط. 
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مة األلوان لتحديد لون بعض أجزاء شاشة الهاتف، مثل مؤشر قوة 
رة الشبكة. 

ار الشبكة لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة احملفوظ بالهاتف أو 
ائه. في حالة عدم توفر أية شعارات للشبكة بالهاتف، تظهر هذه الوظيفة 

ن معتم. 
فة مدى توفر شعارات الشبكة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 
 بدء الشاشة املؤقتة لضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها بدء تنشيط 

ة الشاشة املؤقتة. تعد الشاشة املؤقتة أحد مزايا ترشيد استهالك الطاقة 
ث يتم تشغيلها إذا لم يتم استخدام الهاتف لفترة زمنية محددة في 

ع االستعداد. 
نك إيقاف تشغيل الشاشة املؤقتة بالضغط على أي مفتاح. 

وح الشاشة لتغيير مستوى وضوح الشاشة. اضغط على  و  لتقليل 
توى الوضوح أو زيادته واضغط على موافق لقبول التغيير. 

ض القائمة لضبط الطريقة التي سيعرض الهاتف بها القائمة الرئيسية. إذا 
دت قائمة، تظهر القوائم في شكل قائمة. إذا حددت شبكة، تظهر القوائم 

شكل شبكة. في وضع عرض الشبكة، يظهر اسم القائمة أعلى 
شة العرض. 

א
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 

 الوقت والتاريخ. ثم حدد
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• الساعة لضبط الوقت، أو عرض الوقت (أو إخفائه) في وضع االستعداد، أو 
لتحديد تنسيق الوقت ١٢-ساعة أو ٢٤-ساعة وتوقيت املنطقة. إذا مت سحب 
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طارية من الهاتف ملدة طويلة، فقد حتتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى. 
 تطبيق ضبط الساعة على العديد من الوظائف مثل رسائل وسجل 

املات واملنبه والتقومي. 
يخ لعرض (أو إخفاء) التاريخ في وضع االستعداد، قم بضبط التاريخ أوحدد 

صل التاريخ وتنسيقه. إذا مت سحب البطارية من الهاتف ملدة طويلة، فقد 
ج إلى إعادة ضبط التاريخ مرة أخرى. 

حديث اآللي للتاريخ والوقت لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ تلقائًيا 
قًا لتوقيت املنطقة احلالي (خدمة شبكة). 

ظ أن التحديث اآللي للتاريخ والوقت ال يغير الوقت الذي مت إعداده للمنبه أو 
ومي أو مالحظات التنبيه. 

א א
حتديد وظيفة مفتاح االختيار اليمني التي يتم عرضها في وضع االستعداد 

ف ("اختصارات شخصية") التي ميكن الوصول إليها عن طريق الضغط على 
لى في وضع االستعداد أو عن طريق الدخول إلى القائمة ذهاب إلى. 

ضا "وضع االستعداد ومؤشرات الشاشة" الصفحة ١٨ و"ذهاب إلى (القائمة ١٠)" 
حة ١٠١.

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 
ارات شخصية. ثم حدد

اح االختيار اليمني لتحديد وظيفة مفتاح االختيار اليمني. 



٧

• حتديد خيارات "ذهاب إلى" لتحديد وظائف قائمة االختصارات اخلاصة بك. انتقل 
إلى إحدى الوظائف واضغط على حتديد إلضافتها إلى القائمة. إلزالة وظيفة من 
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ئمة، اضغط على بال حتديد. حلفظ التغييرات، اضغط على مت ونعم. 
يم خيارات "ذهاب إلى" لتغيير ترتيب الوظائف في القائمة. انتقل إلى الوظيفة 

لوبة، واضغط على حتريك وحدد املكان الذي تريد نقل الوظيفة إليه. 

 في هذه القائمة، توصيل الهاتف بجهاز متوافق عبر اتصال األشعة حتت 
 وحتديد متى يتصل الهاتف بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) 

 .((E)G

א א א
الهاتف منفذ توصيل لألشعة حتت احلمراء لالتصال بجهاز آخر متوافق مع 

إلرسال بطاقات أعمال ومالحظات تقومي، على سبيل املثال. 
ط منفذ األشعة تحت الحمراء: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، 

 .IR لضبط والتوصيل ووصلة
 شعاع IR (األشعة حتت احلمراء) إلى عني أي شخص، وال تسمح بتداخل هذا 

 مع أجهزة IR أخرى. ُيعد هذا اجلهاز أحد منتجات الليزر من الفئة األولى. 

يانات واستقبالها عبر وصلة األشعة حتت احلمراء 
د أن منفذي األشعة حتت احلمراء املوجودين بالهاتف واجلهاز اآلخر يشيران إلى 
ضهما البعض، وأنه ال توجد أية عوائق بني اجلهازين. تبلغ املسافة املفضلة بني 

ازين في حالة التوصيل باألشعة حتت احلمراء متًرا واحًدا على األكثر. 
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• الستالم بيانات، قم بتنشيط منفذ األشعة حتت احلمراء عن طريق الوصول إلى 
هذه القائمة. إذا لم يبدأ نقل البيانات في خالل دقيقتني، يتم إلغاء االتصال 
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ب بدأه مرة أخرى. 
سال بيانات من الهاتف، حدد الوظيفة التي تريد من خاللها إرسال بيانات عبر 

ال األشعة حتت احلمراء. 
ق من حالة اتصال األشعة حتت احلمراء

 ظهور  باستمرار، فإن ذلك يشير إلى أن وصلة األشعة حتت احلمراء نشطة، 
 ثم فإن الهاتف مستعد إلرسال بيانات واستالمها عبر منفذ األشعة حتت احلمراء. 
، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول االتصال باجلهاز اآلخر، أو أنه  دما يومض 

حدث فقدان لالتصال. 
(GPRS) א א א

 في هذه القائمة، تعريف متي يتصل الهاتف بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة 
ة) (GPRS(E)) (خدمة شبكة). للحصول على معلومات عامة حول خدمة حزمة 

لعامة (احملسنة) (GPRS(E))، انظر الصفحة ١٥.
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 

 .GPRSيل و
صال GPRS و متصل دائًما أو عند احلاجة. 

حالة حتديد متصل دائماً، يقوم الهاتف تلقائيا بالتسجيل في شبكة خدمة 
مة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) عند تشغيله، وذلك إذا كانت خدمة 

مة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) متاحة في موقعك. 
د حتديد عند احلاجة، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة خدمة حزمة الراديو 

مة (احملسنة) (GPRS(E)) واالتصال بها في حالة استخدام وظيفة تتطلب 
مة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) فقط. وفي هذه احلالة، قد 

تغرق إجراء االتصال وقتا أطول منه عند حتديد متصل دائماً. 
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(GPRS) مؤشرات خدمة حزمة الراديو العامة
عند حتديد وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) على 
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 دائما وتكون خدمة GPRS(E) متاحة، يظهر املؤشر  على الشاشة. 
ء وظيفة تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E))، يتصل 
 بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) ويظهر املؤشر  

 نقل البيانات ممكًنا. 
لمت مكاملة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكاملة أثناء اتصال خدمة حزمة 
العامة (احملسنة) (GPRS(E))، يظهر املؤشر  موضًحا أن االتصال ُمعلق 

النتظار). يحاول الهاتف إعادة إجراء االتصال بعد املكاملة. 

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 
 املكاملات. ثم حدد

ل املكاملات لتحويل املكاملات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي اخلاص بك أو 
 رقم هاتف آخر (خدمة شبكة). قد ال تظهر خيارات التحويل التي ال تدعمها 

قة SIM أو مشغل الشبكة. 
د خيار التحويل املطلوب، على سبيل املثال، التحويل عند انشغال اخلط 

ويل املكاملات الصوتية عندما يكون الرقم اخلاص بك مشغوًال أو عند رفض 
ملة واردة. اضبط خيار التحويل على وضع التشغيل (تشغيل) أو إيقاف 

شغيل (إلغاء)، أو حتقق من اخليار النشط (معرفة الوضع). 
إذا حددت تشغيل، فحدد الوجهة التي يتم حتويل املكاملات إليها. ميكنك أيًضا 

حتديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها حتويل املكاملة في بعض خيارات التحويل. 
ن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت. عند حتويل جميع املكاملات، 

هر السهم  في وضع االستعداد. 
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• التحكم اآللي في الصوت وتشغيل لضبط الهاتف ليحفظ مستوى صوت 
سماعة األذن أثناء املكاملة عند املستوى الذي حتدده باستخدام  أو  على سبيل 

املثا
• ضغ
وجي
• معا
عش
• االت
االت
• خد
مكا
• مل
• إرس
(ال).
اخلد
• خ
شب
 إذا 
من 
 ميك
هذه
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٣

ل، يزيد الهاتف مستوى الصوت في حالة التواجد في بيئة صاخبة. 
ط أي مفتاح للرد ويعمل إذا أردت الرد على مكاملة واردة بالضغط لفترة 

 . زة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح الطاقة  ومفتاحا االختيار واملفتاح 
ودة االتصال آليا لضبط الهاتف ليقوم بإجراء عدد من احملاوالت بحد أقصى 

ر محاوالت لالتصال بالرقم بعد محاولة اتصال غير ناجحة. 
صال السريع ويعمل إذا أردت االتصال باألسماء وأرقام الهاتف اخملصصة ملفاتيح 

صال السريع من  إلى  بالضغط مع االستمرار على املفتاح املناظر. 
مة انتظار املكاملات وتشغيل لكي تطلب من الشبكة أن تبلغك بوجود 

ملة واردة أثناء إجراء مكاملة أخرى (خدمة شبكة). 
خص بعد املكاملة وعرض لضبط الهاتف لعرض مدة املكاملة األخيرة لفترة وجيزة. 
ال هويتي لعرض (نعم) رقم هاتفك إلى الشخص الذي تتصل به أو إخفاءه 
 عند حتديد ضبط بالشبكة، سيتم استخدام الضبط املُتفق عليه مع مزود 

مة اخلاص بك. تعد هذه اخلدمة خدمة شبكة. 
ط املكاملات الصادرة لتحديد خط الهاتف ١ أو ٢ إلجراء املكاملات (خدمة 
كة). ميكن الرد على مكاملات كال اخلطني بصرف النظر عن اخلط احملدد. 

حددت اخلط ٢ ولم تكن مشترًكا بتلك اخلدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن 
إجراء أية مكاملات. عند حتديد اخلط ٢، يتم عرض ٢ في وضع االستعداد. 

نك منع حتديد اخلط بواسطة حتديد اخليار قفل، إذا كانت بطاقة SIM تدعم 
 اخلدمة. 



٧

א
للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 
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 املكاملات. ثم حدد
 الهاتف لتحديد اللغة املستخدمة في عرض النصوص. في حالة حتديد 
.SIM ار آلي، يحدد الهاتف اللغة طبًقا للمعلومات املوجودة على بطاقة

ة الذاكرة لعرض حجم الذاكرة املشتركة اخلالي واملستخدم وحجم الذاكرة 
ستخدم بواسطة الوظائف اخملتلفة. 

ل املفاتيح آليًا لضبط لوحة املفاتيح بحث يتم قفلها بعد فترة زمنية 
ددة عندما يكون الهاتف في وضع االستعداد. انظر أيًضا "قفل لوحة املفاتيح" 

رس املفاتيح) الصفحة ٢٩.
شغيل قفل املفاتيح آلياً، حدد تشغيل واضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها 

ل لوحة املفاتيح. إليقاف تشغيل قفل املفاتيح آلًيا، حدد إيقاف. 
 مالحظة: عندما يكون حارس املفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم 

الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
. سيتم عرض الرقم املطلوب فقط بعد  أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على 

إدخال آخر رقم به. 
ض معلومات اخلاليا لضبط الهاتف بحيث ُيظهر ما يفيد عندما يكون الهاتف 

 االستخدام من قبل شبكة خلوية قائمة على تقنية الشبكات اخللوية 
غيرة (MCN) (خدمة شبكة). 

لة الترحيب لتعريف الرسالة التي يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل 
تف. حلفظ املالحظة، اضغط على خيارات وحدد حفظ. 
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• اختيار الشبكة لضبط الهاتف ليقوم تلقائيا بتحديد شبكة خلوية متاحة في 
منطقتك (آلي) أو حتديد الشبكة املطلوبة من قائمة (يدوي). 
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 وجود اتفاقية جتوال بني الشبكة احملددة ومشغل الشبكة احمللية اخلاص بك. 
ظهرت عبارة ال ميكن االتصال بالشبكة، حدد شبكة أخرى. 

ل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم حتديد الوضع "آلي" أو يتم إدخال 
قة SIM أخرى داخل الهاتف. 

يد تطبيقات خدمات البطاقة ونعم لضبط الهاتف ليعرض رسالة تأكيد 
 .SIM استخدام خدمات بطاقة 

غيل التعليمات لضبط الهاتف ليعرض التعليمات إلرشادك أثناء استخدام 
ئف القائمة. 

ة التشغيل لضبط الهاتف لتشغيل نغمة عند تشغيله. 

א
تعريف الضبط الذي يستخدمه الهاتف بشكل افتراضي عند اتصاله بجهاز 

متوافق. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 

 اجلهاز امللحق. 
جلهاز امللحق املطلوب، سماعة األذن أو طقم حترير اليدين، على سبيل املثال. 

حتديد بعض الوظائف التالية بناًء على اجلهاز امللحق. 
ع اجلهاز لتحديد الوضع الذي يتم تشغيله تلقائًيا عند توصيل اجلهاز امللحق 

د بالهاتف. 
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• الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة تلقائًيا بعد مرور 
. في حالة ضبط تنبيه املكاملات الواردة على الوضع نغمة تنبيه  خمس ثوانٍٍ
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دة أو ال تعمل، سيتعذر استخدام الرد التلقائي. 
ضواء لضبط األضواء لتضيء بشكل دائم (تعمل) أو لتبقى مضيئة ملدة ١٥ 

ة بعد الضغط على أحد املفاتيح (آلي). 
شف اإلشعال وتشغيل إليقاف تشغيل الهاتف آلًيا بعد إيقاف تشغيل 

عال وقود السيارة بعشرين ثانية تقريًبا. تظهر هذه الوظيفة إذا كان الهاتف 
صال أو مت توصيله بعدة السيارة الكاملة. 

خدام الهاتف النصي ونعم الستخدام ضبط الهاتف النصي بدال من ضبط 
اعة الرأس أو طقم السمع امللحق بهاتف نصي. 

א א א א
صال جهاز ملحق متوافق بالهاتف، يتم عرض املؤشر املناظر (على سبيل 

) في وضع االستعداد.   أو 

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط 
 احلماية. 

 مالحظة: عند استخدام مزايا احلماية التي حتد من املكاملات (مثل حظر املكاملات 
ومجموعة ُمستعملني محددة واالتصال بأرقام محددة)، قد ُيمكنك االتصال بأرقام 

الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
د

ب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة 
 فيها تشغيله. ال تسمح بعض بطاقات SIM بتغيير هذا الضبط. 
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• خدمة حظر املكاملات لتقييد املكاملات التي ميكن إجرائها أو استالمها باستخدام 
الهاتف (خدمة شبكة). 
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صال بأرقام محددة لتقييد املكاملات والرسائل النصية من هاتفك إلى أرقام 
ف محددة، إذا كانت بطاقة SIM تسمح بذلك (خدمة شبكة). 
ء تشغيل االتصال بأرقام محددة، ميكن استخدام اتصاالت خدمة

مة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) لإلرسال رسائل نصية فقط. ويلزم 
مني رقم هاتف املستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة االتصال بأرقام محددة. 

موعة مستعملني محددة لتحدد مجموعة األشخاص الذين ميكنك تبادل 
املات معهم (خدمة شبكة). عند استخدام مجموعة مستعملني محددة، 

هر رقم اجملموعة واملؤشر  في وضع االستعداد. 
توى احلماية لتعريف متى يطلب الهاتف إدخال رمز احلماية. 

 SIM حتديد الهاتف، يطلب الهاتف إدخال رمز احلماية عند إدخال بطاقة 
دة في الهاتف. 

 حتديد الذاكرة، يتم طلب رمز احلماية عندما تكون الذاكرة املستخدمة هي 
طاقة ورغبتك في تغيير الذاكرة إلى الهاتف أو الهاتف والبطاقة أو رغبتك 

نسخ أسماء وأرقام من إحدى قوائم األسماء إلى القائمة األخرى. 
 تغيير هذا الضبط، يتم حذف األرقام املوجودة في القوائم مكاملات لم يرد 

ها واملكاملات املستلمة واملكاملات الصادرة. 
ز الوصول لتغيير رمز احلماية، أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر احلظر. 

ن أن حتتوي الرموز على األرقام من صفر إلى ٩.

א
إعادة تعيني بعض إعدادات القوائم إلى قيمها األصلية. 
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اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الضبط واستعادة ضبط املصنع. 
أدخل رمز احلماية واضغط على موافق. الحظ أن هذه الوظيفة ال حتذف املعلومات 
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مت بحفظها في الهاتف أو تنزيلها إليه. 

(٥ (א
في هذه القائمة إدارة الرسومات والصور والتسجيالت
ت التي قمت بحفظها من رسائل الوسائط املتعددة،

سبيل املثال. يتم تنظيم هذه امللفات في حافظات. 
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 
ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوًعا أو عندما قد 

يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 
لهاتف نظام إدارة احلقوق الرقمية (DRM) حلماية احملتوى الذي حصلت عليه 
ف. ميكن حماية جزء من محتوى، مثل نغمة رنني، وربطها بقواعد استخدام 

 على سبيل املثال، عدد مرات االستخدام أو فترة استخدام معينة. يتم 
 القواعد في مفتاح تشغيل احملتوى التي ميكن تسليمها مع احملتوي أو 

ها بشكل منفصل، بناًء على مزود اخلدمة. كما قد ميكنك حتديث مفاتيح 
يل هذه. وعليك أن تقرأ دائًما شروط استالم أي محتوى أو مفتاح تشغيل 

صول عليها، فقد تتعرض لدفع رسوم مقابل االستالم. 
دم االستوديو الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ١٤.

غط على القائمة وحدد االستوديو. تظهر قائمة اخليارات. 
د عرض احلافظات لفتح قائمة باحلافظات. 
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إضافة حافظة ومسح احلافظة وإعادة تسمية: ميكنك إضافة حافظة جديدة 
أو إعادة تسمية احلافظة احملددة أو مسحها. ال ميكن حذف أو إعادة تسمية 

حلافظات املضبوطة مسبقا في الهاتف. 
قائمة مفاتيح التشغيل: ميكنك عرض قائمة مفاتيح التشغيل املتاحة. 
نتقل إلى امللف املطلوب، واضغط على خيارات. حدد التفاصيل لعرض 

مفاتيح التشغيل. 
تنزيل املعرض: ميكنك تنزيل صور ونغمات (خدمة شبكة). انظر "تنزيل احملتوى 

والتطبيقات" الصفحة ١٤.
ح حافظة، انتقل إلى احلافظة املطلوبة واضغط على فتح. يتم عرض 

فات املوجودة باحلافظة. 
مح لك الضغط على خيارات بالوصول إلى بعض الوظائف املشروحة في 

ارات امللفات املوجودة في حافظة االستوديو" الصفحة ٧٩.
ض صورة أو االستماع ألحد األصوات، انتقل إلى ملف الصورة أو الصوت 

غط على خيارات وحدد فتح. 

א א א
ديد ملف أو فتحه، ميكنك الضغط على خيارات للوصول إلى الوظائف 
 فتح ومسح وإرسال وتعديل الصورة ونقل وإعادة تسمية وضبط كورق 
وضبط كنغمة رنني والتفاصيل وفرز وقائمة مفاتيح التشغيل. ثم حدد

ال إلرسال امللف برسالة وسائط متعددة أو عبر اتصال األشعة حتت احلمراء. 
يل الصورة إلضافة نص أو إطارات أو صور جاهزة للصورة احملددة أو لقص 

ورة. اضغط على خيارات وحدد الوظيفة املطلوبة. 



٨

 إذا حددت إدراج نص، فأدخل النص الذي تريده، واضغط على موافق وحرك النص 
باستخدام مفاتيح التنقل. في حالة الضغط على خيارات، ميكنك حتديد منط 
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ط النص وحجمه ولونه كما ميكنك تدوير النص. لتأكيد التغييرات، اضغط 
ى خيارات وحدد موافق. 

حددت إدراج إطار أو إدراج صورة جاهزة، انتقل إلى الصورة املطلوبة، اضغط 
ى خيارات وحدد إدراج. حرك الصورة املدرجة باستخدام مفاتيح التنقل 

غط على موافق. 
ظ الصورة املعدلة بتنسيق GIF، اضغط على خيارات وحدد حفظ وقم 

رير اسم الصورة واضغط على موافق وحدد احلافظة املطلوبة. 
اصيل لعرض حجم امللف، على سبيل املثال. 

نيف لفرز امللفات واحلافظات حسب االسم أو التاريخ أو التنسيق أو احلجم. 
مة مفاتيح التشغيل لتحديث مفتاح تشغيل امللف احملدد. يظهر هذا اخليار 

ط عند إمكانية حتديث مفتاح تشغيل امللف. 
 حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات 

احملتويات األخرى. 

(٦ (א
 في هذه القائمة، استخدام الكاميرا اُملضّمنة بالهاتف

ستقبال موجة FM ومسجل الصوت. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد الوسائط. 

 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام 
الوظائف املوجودة في القائمة "الوسائط". ال تستخدم هاتفك عندما يكون 

استعمال الهواتف النقالة ممنوًعا أو عندما قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 
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א א
ميكنك التقاط صور باستخدام الكاميرا اُملضمنة بالهاتف. توجد عدسة الكاميرا 
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خللفي من الهاتف. يتم حفظ الصور بتنسيق JPEG في الذاكرة املشتركة، 
صفحة ١٤.

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد 
ط والكاميرا. 

 مالحظة: التزم بكافة القوانني احمللية التي تنظم عملية التقاط الصور. وال 
تستخدم هذه امليزة بصورة غير قانونية. 

ة عدم وجود ذاكرة كافية اللتقاط صورة جديدة، احذف الصور أو امللفات 
القدمية املوجودة بالقائمة االستوديو. 

قائمة الكاميرا وحدد وضع الكاميرا صورة عادية أو صورة شخصية أو الوضع 
لي. ثم حدد

صورة شخصية إذا أردت إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في 
قائمة األسماء. 

لوضع الليلي إذا كانت اإلضاءة معتمة اللتقاط الصور. 
.  تلميح: لتشغيل الكاميرا بشكل سريع في وضع االستعداد، اضغط على 

خدم شاشة العرض كعارض للمنظر. 
  تلميح: لتغيير وضع الكاميرا بشكل سريع، اضغط مع االستمرار على  

أو  عند عرض الصورة الحية على شاشة العرض.
قاط صورة، اضغط على جلب. يتم حفظ الصورة في حافظة الصور 

ائمة االستوديو. 
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٤. حدد رجوع اللتقاط صورة أخرى أو اضغط على خيارات، لتكبير/تصغير الصورة 
أو حذفها أو إعادة تسميتها أو إلرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو 
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اق الصورة باسم أو برقم هاتف في قائمة األسماء، على سبيل املثال. 
 تلميح: ميكنك ضبط الكاميرا لتقوم بالتقاط صورة تلقائًيا بعد ١٠ ثواٍن. 

في قائمة الكاميرا، حدد املوقت الذاتي ووضع الكاميرا املطلوب. اضغط على 
بدء. ويصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل املوقت الذاتي. 

א א
مة الكاميرا، حدد الضبط و

ة الصورة لتحديد مقدار ضغط الصورة عندما يقوم الهاتف بحفظها. حدد 
ية أو عادية أو أساسية. عالية، توفر الصور بأفضل جودة ممكنة ولكن تشغل 

ا أكبر من الذاكرة. 
وات الكاميرا لضبط أصوات مصراع الكاميرا واملوقت الذاتي على وضع 

شغيل أو إيقاف التشغيل. 
نوان االفتراضي لضبط اسم افتراضي للصور. إذا رغبت في استخدام عنوان 
بوط مسبًقا، حدد آلي. وإذا رغبت في حتديد عنواًنا خاًصا بك، حدد عنواني. 

االستماع إلى راديو استقبال موجة FM املوجود بالهاتف عبر مكبر الصوت اُملضّمن، 
ل املوسيقى أو سماعة أذن متوافقة. أثناء استخدام مكبر الصوت، اترك سماعة 

صلة بالهاتف. ويعمل سلك سماعة األذن كهوائي للراديو، لذا اتركه يتدلى بحرية. 
إجراء مكاملة أو الرد عليها أثناء االستماع إلى الراديو. قد يحدث إرسال بيانات 

المها عبر اتصال GPRS(E) أو اتصال HSCSD تداخال مع الراديو. 
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للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد 
الوسائط والراديو. 
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ن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في منطقتك. 
شغيل الراديو، اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الوسائط والراديو. 
حالة وجود قنوات راديو محفوظة مسبًقا، انتقل إلى القناة التي تريد سماعها، 

 .( حدد موقع الذاكرة للقناة بالضغط على املفتاح املناظر (من  إلى 
كانت سماعة األذن املستخدمة بها مفتاح سماعة أذن، ميكنك التنقل خالل 

وات احملفوظة بالضغط على هذا املفتاح. 
اف تشغيل الراديو، اضغط على خيارات وحدد إطفاء في قائمة الراديو. أو: 

غط مع االستمرار على  في أية وظيفة أو في وضع االستعداد. 

א
شغيل الراديو، ميكنك البحث عن قناة راديو بالطرق التالية في قائمة الراديو، 

ظ القناة املطلوبة لالستخدام فيما بعد: 
حث اآللي: اضغط مع االستمرار على  أو  لبدء البحث. وسيتوقف 

حث عند العثور على إحدى القنوات. أو: اضغط على خيارات وحدد توليف آلي 
غط على  أو  لبدء البحث. 

حث اليدوي: اضغط على خيارات وحدد توليف يدوي. أو اضغط على  
غط على  أو  للتنقل خالل ترددات الراديو، أو اضغط مع االستمرار على 

 هذين املفتاحني للبحث عن قناة بشكل سريع. 
ال تردد: اضغط على خيارات وحدد ضبط التردد أو اضغط على  أدخل 

 القناة التي تريد سماعها واضغط على موافق. 
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لحفظ القناة: اضغط على خيارات وحدد حفظ القناة. 
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א
 لك الضغط على خيارات في قائمة الراديو بالوصول إلى الوظائف التالية: 

قناة أو إعادة تسمية أو امليكرفون / سماعة األذن أو خرج أحادي / خرج ستريو. 
ادة تسمية لتغيير اسم القناة. حدد امليكرفون (أو سماعة األذن) لالستماع 

ديو باستخدام مكبر الصوت (أو سماعة األذن). 

א
تسجيل اسم ورقم هاتف، على سبيل املثال، وكتابتهما فيما بعد. 

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد الوسائط 
ل. 

 مالحظة: التزم بكافة القوانني احمللية التي تنظم عملية تسجيل املكاملات. وال 
تستخدم هذه امليزة بصورة غير قانونية. 

 التسجيل، حدد تسجيل (أو اضغط على خيارات وحدد تسجيل أثناء 
املة). أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من األذن. 

اف التسجيل، اضغط على إيقاف. يتم حفظ الصورة في حافظة تسجيالت 
ائمة االستوديو. 

ستماع إلى أحدث ما مت تسجيله، حدد إعادة تشغيل األخير. 
ستماع إلى التسجيالت السابقة أو إدارتها، حدد قائمة التسجيالت. تظهر 
مة باحلافظات املوجودة في قائمة االستوديو. افتح تسجيالت، واضغط على 

ارات وحدد الوظيفة التي تريد استخدامها. 
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• إلرسال أحدث تسجيل في شكل رسالة وسائط أو عبر اتصال األشعة حتت 
احلمراء لهاتف متوافق، حدد إرسال. 
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(٧ (א
ه القائمة، ميكنك استخدام املنبه والتقومي واحلاسبة

ة بالهاتف. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد

ملنسق. 
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام 

الوظائف املوجودة في القائمة "املنسق". ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال 
الهواتف النقالة ممنوًعا أو عندما قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 

ضبط الهاتف ليصدر تنبيها عند املوعد احملدد. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد املنسق 

 
 تنبيه، حدد وقت التنبيه وتشغيل، وأدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. 

شغيل، لتغيير وقت التنبيه. 
 نغمة للتنبيه، حدد نغمة التنبيه والنغمة املطلوبة. ميكنك حتديد الراديو 

نغمة تنبيه. 
شغيل املنبه، يتم عرض  في وضع االستعداد. 
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א א
سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة املنبه! والوقت احلالي على شاشة 

الهاتف
دقيقة 
ثم يس
عند حل
نغمة ال
تشغيل
الهاتف 

א
يساعد
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للوصو
والتقو
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א
• شا
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. اضغط على إيقاف إليقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يصدر التنبيه ملدة 
أو إذا قمت بالضغط على غفوة، فسيتوقف التنبيه ملدة عشر دقائق تقريًبا 

تأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى. 
ول وقت التنبيه أثناء إغالق الهاتف، سُيشِغل الهاتف نفسه تلقائًيا ويبدأ في إصدار 

تنبيه. في حالة الضغط على إيقاف، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في 
 الهاتف إلجراء املكاملات بالعبارة تشغيل الهاتف؟. اضغط على ال، إليقاف تشغيل 

أو على نعم إلجراء املكاملات واستقبالها. 
 مالحظة: ال تضغط على نعم حينما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوًعا أو 

عندما قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 

ك التقومي على تتبع رسائل التذكير، واملكاملات التي حتتاج إلى إجرائها، 
اعات وتواريخ امليالد. يستخدم التقومي الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ١٤.
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد املنسق 

مي. تظهر شاشة عرض الشهر. ميكنك التنقل خالل األيام واألسابيع والشهور 
دام مفاتيح التنقل. 

 .  تلميح: لفتح التقومي بشكل سريع في وضع االستعداد، اضغط على 
א א א

شة عرض الشهر: تعرض شاشة العرض هذه أسابيع الشهر. ُيشار إلى اليوم احلالي 
ضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود مالحظات خاصة به. 
ض املالحظات املضبوطة ليوم ما، اضغط على خيارات وحدد مالحظات اليوم. 
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 يتيح الضغط على خيارات، الوصول إلى الوظائف التالية أيضا: عرض األسبوع 
وتدوين مالحظة والذهاب للتاريخ وضبط. ثم حدد

 •
ا

• شا
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 •
• شا
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 ميك
تعد

ميكنك 
في شا
تدوين م
ثم حد
مذكرة
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ضبط لضبط الوقت والتاريخ أو لتحديد التنسيق اخلاص بهما أو احلرف 
لفاصل ( - على سبيل املثال) أو أول أيام األسبوع (األسبوع يبدأ). باستخدام 
خيار املسح اآللي ميكنك ضبط الهاتف حلذف املالحظات القدمية تلقائًيا بعد 

مرور فترة زمنية معينة. 
شة عرض اليوم: تعرض شاشة العرض هذه املالحظات التي مت ضبطها لليوم 

د. ميكنك التنقل خالل املالحظات بالضغط على  أو  والتنقل خالل 
. اضغط على خيارات وحدد عرض لفتح املالحظة  م بالضغط على  أو 

دة ("شاشة عرض املالحظة"). 
ح الضغط على خيارات، الوصول إلى الوظائف التالية أيضا: تدوين مالحظة ومسح 

ديل ونقل وتكرار والذهاب للتاريخ وإرسال مالحظة ونسخ وضبط. ثم حدد
تكرار لتحديد الفترة الزمنية الفاصلة التي يتم عندها تكرار املالحظة. 

شة عرض المالحظة: تعرض شاشة العرض هذه املالحظة التي مت فتحها في 
شة عرض اليوم. 

نك الضغط على خيارات، على سبيل املثال، للوصول إلى الوظائف التالية: 
يل ومسح ونقل وتكرار وإرسال مالحظة ونسخ وضبط. 

تدوين مالحظة جديدة في شاشة عرض الشهر أو األسبوع أو اليوم. 
شة عرض الشهر أو األسبوع، انتقل إلى اليوم املطلوب واضغط على خيارات وحدد 

الحظة. في شاشة عرض اليوم، اضغط على خيارات وحدد تدوين مالحظة. 
د أحد أنواع املالحظات التالية:  اجتماع و  مكاملة و  عيد ميالد و  

 و  تذكير. 
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قم بتدوين املالحظة وحفظها. حلفظ مالحظة اجتماع مع تنبيه، على سبيل املثال، 
قم بالتالي: 
أدخل م
على خ
االنتهاء
توجد ن

يصدر ا
، مي
إليقاف
أثناء ع
نغمة ا
إليقاف

א
يشتم
للعملة
للوصو
واحلاسب
دقة احلا
١. أدخ
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وضوع االجتماع، واضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل املوقع، واضغط 
يارات وحدد حفظ. أدخل موعد البدء واضغط على موافق. أدخل وقت 

 واضغط على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال 
غمة تنبيه) ثم اضبط موعد التنبيه. 

א
لهاتف إشارة صوتية ويعرض املالحظة. أثناء عرض مالحظة مكاملة

 . كنك االتصال بالرقم بالضغط على 
 التنبيه وعرض املالحظة، اضغط على عرض. في حالة الضغط على غفوة 
رض املالحظة، سيتوقف التنبيه ملدة عشر دقائق تقريًبا ثم يستأنف إصدار 

لتنبيه مرة أخرى. 
 التنبيه وعرض املالحظة، اضغط على خروج. 

ل الهاتف على حاسبة ميكن استخدامها أيًضا في عمليات حتويل تقريبية 
 .

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد املنسق 
ة. 

سبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء حتويلية، السيما مع عمليات القسمة الطويلة. 
ل الرقم األول في العملية احلسابية. اضغط على  إلدخال عالمة عشرية. 
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٢. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو اجلذر 
التربيعي أو تغيير اإلشارة. أو: اضغط مرة واحدة على  للجمع، أو مرتني 

للط
٣. أدخ
٤. للح
٥. اض

א
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واض
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א
في هذ
املثبتة 
للوصو
يدعم 
تقنية 
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رح، أو ثالث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة. 
ل الرقم الثاني، إذا كان مطلوًبا في العملية احلسابية. 

صول على اجملموع الكلي، اضغط على خيارات وحدد يساوي. 
غط مع االستمرار على مسح للقيام بعملية حسابية جديدة. 

א
ظ سعر العملة، اضغط على خيارات وحدد سعر العملة. حدد أحد خيارات 
حويل املتاحة. أدخل سعر العملة (اضغط على  إلدخال عالمة عشرية) 

غط على موافق. 
راء عملية التحويل، أدخل املقدار املطلوب، واضغط على خيارات وحدد 

ملة احمللية أو بالعملة األجنبية. 
 تلميح: إلجراء حتويل العملة في وضع االستعداد، أدخل املبلغ واضغط على 

خيارات وحدد بالعملة احمللية أو بالعملة األجنبية. 

(٨ (א
ه القائمة، ميكنك استخدام ألعاب وتطبيقات جافا

بالهاتف وإدارتها. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد التطبيقات. 
هذا الهاتف تقنية Java 2 Micro Edition (J2METM)، والتي تعد أحد إصدارات 

Java املصممة خصيًصا ملنتجات املستهلك اإللكترونية صغيرة احلجم. 



٩

يلزم نقل تطبيق جافا إلى الهاتف قبل أن تتمكن من استخدامه. تستخدم 
تطبيقات جافا الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ١٤.

א
في هذ
للوصو
التطبي
ضبط ا
عندما 
فلن يه
لبدء ل
اضغط
الوظائ
طاقة ب
لعرض 
لتنزيل 
١٤. عن
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 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام 
الوظائف املوجودة في القائمة "التطبيقات". ال تستخدم هاتفك عندما يكون 

استعمال الهواتف النقالة ممنوًعا أو عندما قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 

ه القائمة، ميكنك ممارسة ألعاب جافا املثبتة بالهاتف. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد 

قات واأللعاب. 
أللعاب: حدد الضبط لضبط األصوات واألضواء واالهتزازات (االهتزاز) لأللعاب. 

ضبط وظيفة التنبيه باالهتزاز في القائمة ضبط النغمة على إيقاف التشغيل، 
تز الهاتف حتى عند ضبط االهتزاز على وضع التشغيل. 

، أو  عبة، حدد اختر لعبة وانتقل إلى اللعبة املطلوبة واضغط على 
 على خيارات وحدد فتح. ميكنك الضغط على خيارات للوصول إلى نفس 
ف كما في قائمة اجملموعة. الحظ أن تشغيل بعض األلعاب قد يستهلك 

طارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن). 
حجم الذاكرة املتاح لأللعاب، حدد الذاكرة. 

لعبة إلى الهاتف، حدد تنزيل األلعاب، انظر "تنزيل احملتوى والتطبيقات" الصفحة 
د تنزيل لعبة، قد يتم حفظها في قائمة اجملموعة بدال من قائمة األلعاب. 
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א
في هذه القائمة، ميكنك استخدام تطبيقات جافا املثبتة بالهاتف وإدارتها. 
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ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد 
قات واجملموعة. 

د التطبيقات، حدد حتديد التطبيقات. انتقل إلى التطبيق أو مجموعة التطبيقات 
، لبدء  د استخدامها. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على 

ق أو لفتح مجموعة التطبيقات. 
ن تشغيل بعض التطبيقات قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل 

ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن). 

א א א א
الوصول إلى الوظائف أدناه بالضغط على خيارات في قائمة التطبيقات. ثم حدد

ح حلذف التطبيق احملدد أو مجموعة التطبيقات احملددة من الهاتف. 
صيل باإلنترنت لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أوًال لضبط 
تف ليسأل أوًال عن الوصول للشبكة، أو حدد مسموح للسماح بالوصول أو 

 مسموح لعدم السماح بالوصول. 
ث النسخة للبحث عن إصدار جديد للتطبيق من إحدى خدمات اإلنترنت 

مة شبكة). 
حة ويب للوصول إلى صفحة ويب متعلقة بالتطبيق. يظهر هذا اخليار إذا 

 التطبيق يحتوي على عنوان اإلنترنت للصفحة. 
صال بـ لضبط الهاتف بحيث يستخدم ضبط خدمة معني إذا احتاج التطبيق 

 ذلك. يستخدم الهاتف ضبط اخلدمة االفتراضي للمستعرض. 
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• التفاصيل لعرض معلومات إضافية حول التطبيق. 
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تنزيل تطبيقات جافا جديدة بالطرق التالية: 
د تنزيل التطبيقات في قائمة اجملموعة. انظر "تنزيل احملتوى والتطبيقات" 

فحة ١٤ للحصول على مزيد من التفاصيل.
غط على القائمة في وضع االستعداد وحدد خدمات للوصول إلى إحدى 

حات املتصفح حيث ميكنك تنزيل تطبيق جافا الذي تريده. 
خدم وظيفة تنزيل األلعاب في قائمة األلعاب. 

خدم مثبت تطبيقات نوكيا املوجود ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة 
كيا لنقل التطبيقات اجلديدة من كمبيوتر متوافق إلى الهاتف. 

 الحظ أن نوكيا ال تقر أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة 
لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه املواقع، فيجب عليك 
مراعاة ذات االشتراطات اخلاصة باألمان أو احملتوى والتي تتبعها مع أي موقع. 

زيل لعبة أو أحد التطبيقات، فقد يتم حفظه في قائمة األلعاب بدًال من 
جملموعة. 

ق من حالة الذاكرة
ق من حجم الذاكرة املتاح لتطبيقات جافا، حدد الذاكرة في قائمة اجملموعة. 
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(٩ (א א
حتتوي هذه القائمة على متصفح ميكن استخدامه للوصول
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مات عديدة. وقد تتضمن هذه اخلدمات، تقارير الطقس
ار أو مواعيد رحالت الطيران. 

ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد خدمات. 
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 
ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوًعا أو عندما قد 

يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 
ن مدى توّفر خدمات املتصفح، ورسوم اخلدمة والتعريفات اخلاصة بها مع 

 الشبكة و/أو مزود اخلدمة. سوف يوفر لك مزودو اخلدمة اإلرشادات الالزمة 
يفية استخدام هذه اخلدمات. 

دام متصفح الهاتف متعدد األوضاع، ميكنك عرض اخلدمات التي تستخدم 
عيني الالسلكية (WML) أو لغة تعيني النصوص التشعبية املوسعة 

xH) على صفحاتها. 

א א א א א
ظ الضبط املطلوب للوصول إلى اخلدمة التي ترغب في استخدامها. انظر 

فحة ٩٤.
ل باخلدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ٩٦.

 تصفح صفحات اخلدمة. انظر الصفحة ٩٦.
رد االنتهاء من التصفح، قم بإنهاء االتصال باخلدمة. انظر الصفحة ٩٨.
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א א
قد تتلقى ضبط اخلدمة في شكل رسالة عبر األثير (OTA) من مشغل الشبكة 
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 اخلدمة الذي يوفر اخلدمة التي ترغب في استخدامها. ميكنك أيًضا إدخال 
 يدوًيا أو تعريفه أو تعديله باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة بنوكيا. 
ن املعلومات وللحصول على الضبط املناسب، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود 

 الذي يوفر اخلدمة. وقد يتوفر الضبط، على سبيل املثال، على موقع ويب 
بها. 

א א
ظ الضبط الذي مت استالمه، اضغط على خيارات وحدد حفظ. 

ض الضبط الذي مت استالمه أو رفضه، اضغط على خيارات وحدد عرض أو رفض. 
א

القائمة خدمات، حدد ضبط وضبط االتصال وضبط اخلدمة النشط. 
ل إلى مجموعة االتصال التي ترغب في تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. 

موعة االتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط املطلوب إلجراء اتصال 
دى اخلدمات. 

د تعديل ضبط اخلدمة النشط. 
د الضبط واحًدا تلو اآلخر وأدخل الضبط املطلوب تبًعا للمعلومات التي 

يتها من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
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א
١. أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وضبط الشكل. أو في 
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ئمة خدمات، حدد ضبط وضبط الشكل. 
حدد

لتفاف النص لتحديد إذا كان سيتم عرض باقي النص على السطر التالي 
في حالة تعذر عرضه في سطر واحد. 

إظهار الصور لعرض الصور املوجودة في صفحات املتصفح أو إخفائها. 
حجم اخلط لتحديد حجم اخلط للنصوص املعروضة في

صفحات املتصفح. 
ترميز احلروف لتحديد مجموعة األحرف التي يستخدمها الهاتف لعرض 
صفحات املتصفح التي ال حتتوي على هذه املعلومات، أو لتحديد إذا كان 

سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عناوين الويب لهاتف 
متوافق. 

א
ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استالم بيانات االسترجاع أو

ستالمها. 
 بيانات االسترجاع هو، على سبيل املثال، معلومات املستخدم اخلاصة 

ي تقوم اخلدمة بحفظها في الذاكرة املؤقتة بالهاتف. يتم حذف بيانات 
جاع عند تفريغ الذاكرة املؤقتة، انظر الصفحة ١٠٠.

ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وحماية وبيانات 
سترجاع. أو في القائمة خدمات، حدد ضبط وضبط احلماية وبيانات االسترجاع. 

د سماح أو رفض. 
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א א א
١. قم بتنشيط ضبط اخلدمة التي ترغب في استخدامها: 

 في 
وانت
٢. قم
• ا
ا
ا
 •
 

 •

بعد إج
مفاتيح
في حال
الراديو 
(احملسن

א
• است
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القائمة خدمات، حدد ضبط وضبط االتصال. حدد ضبط اخلدمة النشط، 
قل إلى مجموعة ضبط االتصال املطلوبة واضغط على تشغيل. 

 بإجراء اتصال بأحد الطرق التالية: 
فتح صفحة البدء، على سبيل املثال، الصفحة الرئيسية ملزود اخلدمة: في 

لقائمة خدمات، حدد صفحة البدء. أو: في وضع االستعداد، اضغط مع 
 . الستمرار على 

حدد عالمة خاصة باخلدمة: في القائمة خدمات، حدد العالمات والعالمة املطلوبة. 
إذا لم تعمل العالمة مع ضبط اخلدمة النشط حالًيا، فقم بتنشيط 

مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول مرة أخرى. 
أدخل عنوان اخلدمة: في القائمة خدمات، حدد ذهاب للعنوان، أدخل العنوان 

(اضغط على  إلدخال حروف خاصة)، واضغط على موافق. 

א
راء االتصال باخلدمة، ميكنك بدء تصفح الصفحات اخلاصة بها. قد تختلف وظائف 

 الهاتف باختالف اخلدمات. اتبع النصوص اإلرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. 
ة حتديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، انظر "حزمة 
العامة" (GPRS) الصفحة ٧١ ملعرفة مؤشرات خدمة حزمة الراديو العامة 

ة) (GPRS(E)) املعروضة أثناء االتصال. 

א א א
خدم مفاتيح التنقل للتصفح خالل الصفحة. 
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 . • لتحديد عنصر مظلل، اضغط على 
• إلد
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א
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اخليارات
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وإعادة 
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. إلدخال حرف خاص،  خال حروف وأرقام، استخدم املفاتيح من  إلى 
 . غط على 

א א א
ح بعض اخليارات التالية أثناء التصفح. اضغط على خيارات وحدد اخليار 

ب. قد يعرض مزود اخلدمة خيارات أخرى أيًضا. 
 املتاحة هي: فتح وصفحة البدء واختصارات وإضافة عالمة والعالمات (انظر 

حة ٩٨) ووصالت التنزيل وحفظ في احلافظة وحفظ الصورة وخيارات أخرى 
حتميل وإنهاء (إلنهاء االتصال، انظر الصفحة ٩٨). 

حة البدء للعودة إلى صفحة البدء اخلاصة مبزود اخلدمة. 
صارات لفتح قائمة جديدة من اخليارات اخلاصة بهذه الصفحة، على سبيل املثال. 

فة عالمة حلفظ الصفحة احلالية كعالمة. 
الت التنزيل لعرض قائمة العالمات لتنزيل احملتوى. انظر اخلطوة ٢

"تنزيل احملتوى والتطبيقات" الصفحة ١٤ للحصول على مزيد من املعلومات.
ظ الصورة حلفظ الصورة احملددة في قائمة االستوديو. 

رات أخرى لعرض قائمة بخيارات أخرى. تتضمن هذه اخليارات، على سبيل 
ل، استخدام التفاصيل (لنسخ رقم هاتف، على سبيل املثال، من الصفحة) 
اب للعنوان ووارد اخلدمة (انظر الصفحة ٩٩) وضبط الشكل (انظر الصفحة 

 وحماية (للوصول إلى معلومات احلماية وضبط بيانات االسترجاع) وتفريغ 
كرة (انظر الصفحة ١٠٠). 
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• إعادة حتميل، إلعادة حتميل الصفحة احلالية وحتديثها. 

إلنهاء ا
يتم عر

א
الستخ
١. أثنا
قائ
٢. انتق
٣. حد
عال
إنش
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א
لتصفح واالتصال، اضغط على خيارات وحدد إنهاء واضغط على نعم عندما 

 . ض السؤال إنهاء التصفح؟. أو: اضغط مع االستمرار على 
 مالحظة: يتم حفظ املعلومات أو اخلدمات التي وصلت إليها في الذاكرة املؤقتة 

للهاتف. فالذاكرة املؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات 
مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية حتتاج إلى كلمات سر 

(مثل حسابك في البنك)، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال  

 لتفريغ الذاكرة املؤقتة، انظر "تفريغ الذاكرة املؤقتة" الصفحة ١٠٠.

دام عناوين الصفحات احملفوظة كعالمات في ذاكرة الهاتف وإدارتها: 
ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد العالمات أو حدد العالمات في 

مة خدمات. 
ل إلى العالمة املطلوبة واضغط على خيارات. 

د ذهاب إلى إلجراء اتصال بالصفحة املرتبطة بالعالمة. ميكنك أيًضا تعديل 
مة أو حذفها، أو إرسالها إلى هاتف آخر، أو حفظها في احلافظة املطلوبة، أو 

اء عالمة جديدة، على سبيل املثال. 
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الحظ أن الهاتف قد يحتوي على بعض العالمات التي مت تنزيلها من قبل من مواقع 
ال تنتمي إلى نوكيا. وال تضمن نوكيا هذه املواقع وال تقرها. فإذا اخترت الدخول إلى 

هذه امل
على األ

א
عند ا
عرض ل

א א
بإمكان
(خدمة
لضبط
صندوق
لضبط
حدد ض
لعرض 
١. اض
بعد
وح
٢. انتق
املو
حلذ
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واقع، فيجب اتخاذ نفس االحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرًصا 
مان أو احملتويات. 

ستالم عالمة في شكل رسالة عبر األثير (OTA)، اضغط على خيارات ثم حدد 
عرض العالمة، أو حفظ إلضافتها إلى قائمة العالمات، أو رفض لرفضها. 

 الهاتف استالم رسائل خدمة ('رسائل موجهة') من مزود اخلدمة 
 شبكة). 

 الهاتف الستالم رسائل اخلدمة: في القائمة خدمات، حدد ضبط وإعدادات 
 اخلدمة للوارد ورسائل اخلدمة وتشغيل. 

 الهاتف جللب احملتوى املوضح في رسالة اخلدمة تلقائًيا: في القائمة خدمات، 
بط وإعدادات صندوق اخلدمة للوارد واتصال آلي وتشغيل. 

رسالة خدمة: 
غط على عرض لعرض الرسالة في احلال أو اضغط على خروج لعرضها فيما 
 في وارد اخلدمة في القائمة خدمات. أو: أثناء التصفح، اضغط على خيارات 

دد خيارات أخرى ووارد اخلدمة. 
ل إلى الرسالة التي تريدها، واضغط على خيارات. حدد تنزيل جللب احملتوى 

ضح في الرسالة، أو التفاصيل لعرض تفاصيل رسالة اخلدمة أو مسح 
ف الرسالة. 
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א א א
في القائمة خدمات، حدد تفريغ الذاكرة. أو: أثناء التصفح، اضغط على خيارات 

وحدد 

قد تلز
شهادا
على ب

א
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وحدة ا
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بواسط
في الق
• بيانا
ورق
• طل
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• تغي
احلم
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خيارات أخرى وتفريغ الذاكرة. 

א
م مزايا احلماية لبعض اخلدمات، مثل اخلدمات املصرفية. كما يلزم توفر 

ت حماية ووحدة حماية إلجراء مثل هذه االتصاالت والتي قد تكون متاحة 
طاقة SIM لديك. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

ن حتتوي وحدة احلماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. تعمل 
حلماية على حتسني خدمات احلماية للوظائف التي تتطلب اتصاال باملتصفح، 

ح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وُتحفظ الشهادات في وحدة احلماية 
ة مزود اخلدمة. 

ائمة خدمات، حدد ضبط وضبط احلماية وضبط وحدة احلماية. حدد
ت وحدة احلماية لعرض عنوان وحدة احلماية، وحالتها، والشركة املصنعة لها 

مها املسلسل. 
ب الرمز الشخصي للوحدة وتشغيل لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي 

حدة عند استخدام اخلدمات التي توفرها وحدة احلماية. 
ير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة، إذا كانت وحدة 

اية تسمح بذلك. 
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א א
يدعم الهاتف ثالثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز اخلدمة وشهادات التفويض 

وشهادا
أيًضا 

اخلدمة.
عند ا
البيانا
اخلدمة
البيانا
تأمني ن

في هذ
إليها ب
للوصو
ملسح ا
الصف
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ت املستخدم. قد تتسلم هذه الشهادات من أحد مزودي اخلدمة. وقد يتم 
حفظ شهادات التفويض وشهادات املستخدم في وحدة احلماية بواسطة مزود 

 ملزيد من التفاصيل ومعرفة دمى توفرها، اتصل مبزود اخلدمة. 
ستخدام شهادة خادم، يظهر مؤشر احلماية  أثناء االتصال، إذا كان نقل 

ت بني الهاتف والبوابة (املّعرف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط 
 النشط) مشفًرا. وبالرغم من ذلك، ال يشير مؤشر احلماية إلى أن نقل 

ت بني البوابة وخادم احملتويات (مكان حفظ املورد املطلوب) آمٌن. حيث يتم 
قل البيانات بني البوابة وخادم احملتويات بواسطة مزود اخلدمة. 

(١٠ (א
ه القائمة، ميكنك تشغيل الوظائف التي ميكن الوصول

الضغط على ذهاب إلى في وضع االستعداد. 
ل إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد ذهاب إلى. 

ملزيد من الوظائف أو إضافتها إلى القائمة، انظر "اختصارات شخصية" 
حة ٦٩.
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(١١ (א א
SIM باإلضافة إلى الوظائف املتاحة بالهاتف، قد توفر بطاقة
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 إضافية ميكنك الوصول إليها من خالل هذه القائمة.
هذه القائمة فقط في حالة دعم بطاقة SIM لها. ويعتمد اسم القائمة 

اتها على اخلدمات املتاحة. 
 مالحظة: ملعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات

حولها، اتصل مبزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود اخلدمة أو
أي مزود آخر. 

ضبط الهاتف لعرض رسائل تأكيد يتم إرسالها بني الهاتف والشبكة أثناء 
ام إحدى خدمات بطاقة SIM. حدد اخليار نعم في الضبط تأكيد تطبيقات 

 البطاقة، انظر الصفحة ٧٥.
ن الوصول إلى هذه اخلدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء 

 هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها. 



١٠

א .٦
א
يتم تزوي
الحظ أ
الشحن
ميكن ش
التشغي
قد حان
استخد
فقط با
الشحن
لفترة أ
البطاري
تؤثر درج
استخد
ال تست
ال تست
جسم 
- للبطا
بطارية 
أو اجلس
سوف ي
الصيفي
١٥ و٢٥
الهاتف 
البطاريا
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٣

א
د الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية ميكن إعادة شحنها. 

ن الوصول إلى األداء األمثل للبطارية اجلديدة سيتحقق فقط بعد دورتني أو ثالثة من 
 والتفريغ الكاملني! 

حن البطارية وتفريغها مئات املرات إلى أن تستهلك في نهاية األمر. عندما يقل زمن 
ل (زمن التحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه 

 الوقت لشراء بطارية جديدة. 
م البطاريات املعتمدة فقط من قبل الشركة املصنعة للهاتف، وأعد شحن البطارية 
ستخدام أجهزة الشحن املعتمدة من قبل الشركة املصنعة. حينما ال يكون جهاز 

 قيد االستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. ال تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن 
كثر من أسبوع، حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا ُتركت 

ة املشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائًيا مبرور الوقت. 
ات احلرارة غير املعتدلة على قابلية البطارية للشحن. 

م البطارية للغرض املراد منها فقط. 
خدم أبًدا أية أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية. 

خدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة املفاجئ عندما يسبب 
معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصاًال مباشًرا بني الوصالت املوجبة + والسالبة 

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

م املوصل. 
قلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة املغلقة سواء في األجواء 
ة أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائًما االحتفاظ بالبطارية بني درجتي 

 درجة مئوية (٥٩ و٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف 
عن العمل مؤقًتا، حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء 

ت محدود في درجات احلرارة األقل من درجة التجمد. 
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ال تلق البطاريات في النار! 
يجب التخلص من البطارية طبًقا للوائح الداخلية (على سبيل املثال، إعادة الدورة). ال تلق 

البطاريا
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ت القدمية مع النفايات املنزلية. 
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ك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك 
ت أدناه على اإليفاء بكل شروط الضمان، كما تتيح لك االستمتاع باجلهاز لسنوات طويلة. 

فظ بالهاتف وجميع مكوناته وامللحقات بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. 
ظ على بقاء الهاتف جاًفا. حتتوي مياه املطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على 

 معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر اإللكترونية. 
ستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. األجزاء املتحركة

ة للتلف. 
تفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. احلرارة املرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة 

كترونية، وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك. 
تفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يدفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد 

ون رطوبة داخله مما قد يتلف لوحات الدائرة اإللكترونية. 
اول فتح الهاتف. إصالح اجلهاز بال خبرة كافية قد يسبب ضررًا. 

سقطه أو تدقه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد حتطم اللوحات الداخلية للدوائر. 
ستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيفه. 
دهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء اجلهاز املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي. 
خدم الهوائي اجملهز مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. استخدام هوائيات أو 

يالت أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام األجهزة 
سلكية. 

القتراحات املذكورة أعاله تضمن اجلودة لهاتفك أو بطاريتك أو جهاز الشحن أو أي 
 آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق، فخذه إلى أقرب مركز صيانة 

 سيساعدك املوظفون هناك ويجرون الترتيبات الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر ذلك. 
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א
عمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. قم بتركيب الهاتف في املاسك بصورة 

ة دائًما وال تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه لإلفالت في حالة 
ي اصطدام أو توقف فجائي. 

 األمان على الطريق دائًما هو األهم! 

א
باع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائًما عندما 

ستخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. 
م الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). 

جزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن، وعلى من يستعمل أجهزة 
ال يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوًما من إحكام وضع الهاتف 

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

א
األجهزة اإللكترونية احلديثة محمية من إشارات التردد الالسلكي (RF). ولكن قد 

ناك بعض األجهزة اإللكترونية غير محمية من إشارات التردد الالسلكي الصادرة عن 
النقال. 
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لهاتف النقال اليدوي وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل جلهـاز ضبط النبض. إن 
وصيات مطابقة لألبحاث املستقلة التي قام بها معهد العلوم الالسلكية

Wireless Technology Re ولتوصياته. على األشخاص احلاملني أجهزة ضبط 
ت أن يراعوا ما يلي: 

الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على األقل من اجلهاز عندما يكون الهاتف في 
ع االستخدام؛

مل الهاتف في اجليب األمامي للصدر؛
عمل األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتماالت التشويش إلى 

ى حد ممكن. 
ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا. 

א
هواتف الرقميـة النقالة قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه احلالة 

ك مراجعة وكيل اخلدمة. 

 أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل مع وظيفة املعدات 
ذات احلمـاية غير الكافية. استشر طبيًبا أو مجهز املعدات الطبية ملعرفة ما إذا 

عدات مزودة باحلماية الكافية من التردد الالسلكي اخلارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. 
هاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد 

ل املستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية اخلارجية. 
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عدم االنزالق وحتديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه األنظمة 
تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. حتقق من املنتج أو من الوكيل بخصوص 

. عليك استشارة املنتج لألجهزة املضافة في سيارتك. 

الق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك. 

تفك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. 
مـل أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة أو 

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

 الكيماوية أو املناطق التي جترى فيها أعمال التفجير. 
طق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. منها األماكن 
ة في الزوارق؛ ومناطق حتويل أو خزن املـواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم 

املسالة (كالبروبان أو البيوتان)، واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو 
كاحلبوب أو الغبار أو مساحيق املعادن، وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة 

محرك سيارتك. 
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أو الصيانة اخلاطئة قد تكون خطًرا ورمبا تبطل أي ضمان
جلهاز. 

تظام أن كافة أجهزة الهاتف النقال في سيارتك مركبة بصورة صحيحة 
جيًدا. 

 أو حتمل السوائل السريعة االلتهاب أو الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس 
ذي فيه الهاتف أو أجزاؤه أو مستلزماته. 

ة للسيارات املزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. ال 
جهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا 
ألجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا وتفتح الوسادة، رمبا ينجم عن ذلك إصابة خطيرة. 
ستخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استخدام 

 النقالة داخل الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة ويكون مخًال بشبكة 
ت الالسلكية ومخالًفا للقانون. 

م مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف اخلدمة ملنتهك التعليمات أو إنهائها، أو 
جراءات قانونية بحقه أو االثنني مًعا. 

א א א
 هـــام: إن هذا الهاتف، كأي هاتف نقال، يعمل باستخدام اإلشارات الالسلكـية 

والشبكات الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها املستخدم. 
ولذلك ال ميكن ضمان االتصال في كل األحوال. لذا ال تعتمد كلًيا على الهاتف 

النقال في االتصاالت الضرورية (حاالت الطوارئ الطبية مثًال). 
كون نداءات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف النقالة أو عندما تكون 

دمات الشبكة و/أو مزايا الهاتف قيد االستخدام. لذا حتقق من مزود اخلدمة احمللي. 
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ح الهاتف إذا لم يكن مفتوًحا. تأكد من وجود إشارة كافية. 
ض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية املفعول في الهاتف. 

ط على  عدة مرات (مثالً: إلنهاء مكاملة أو للخروج من الالئحة...إلخ) حتى إخالء 
اشة وجتهيز الهاتف للمكاملات. 

ل رقم الطوارئ ملنطقتك احلالية (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
لف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر. 

 . ط على املفتاح 
ت بعض املزايا قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء 

جع هذا الدليل مع وكيل اخلدمة احمللي للخدمات اخللوية. 
ل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك 

مبا يكون الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع احلادث - فال تنِه املكاملة حتى ُيسمح 
ك. 

(SAR)
ب هذا اجلهاز مع اإلرشادات الدولية للتعرض ملوجات الراديو.

احملمول هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز 
الالسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد الالسلكي (RF) املوصي عليها من ِقَبل 
ت العاملية (ICNIRP). هذا املستوى هو جزء من إرشادات شاملة ويحدد مستويات 

RF املسموح بها جلميع السكان. هذه اإلرشادات تعتمد على مستويات ُوضعت من 
سسات علمية مستقلة. وُوضعت هذه املستويات من خالل تقديرات دراسات علمية 

ذه املواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سالمة األشخاص بغض النظر عن 
أو صحة األشخاص. 

مواصفات التعرض لألجهزة احملمولة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب احملددة أو 
Specific Absorption Rate. احلد األقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العاملية هو 
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م حتديده في أقصى حالة إرسال معتمدة، يكون مستوى SAR الفعلي خالل تشغيل 
قل بكثير من احلد األقصى املسموح به. ُأعد هذا اجلهاز بحيث يعمل على عدة 

ت من الطاقة، ويستعمل الطاقة املطلوبة فقط للوصول لشبكة االتصال. بشكل 
ما تكون أقرب من هوائي شبكة االتصال، كلما استخدم اجلهاز طاقة أقل. 

 SAR األقصى عند اختباره على األذن هو ٠٫٥٦ واط/كجم.
ا اجلهاز باخلطوط اإلرشادية ملوجات (RF) عند استعماله إّما مبوقع االستعمال العادي 
ن أو عند وضعه على مسافة ١٫٥ سم على األقل من اجلسم. وعند استعمال علبة 
 مشبك باحلزام أو حامل لتشغيله وهو على اجلسم، فينبغي أن ال يحتوي أّي منها 

دن، وينبغي وضع املنتج على مسافة ١٫٥ سم على األقل من اجلسم. 
هذا اجلهاز إلى جودة اتصال عالية بالشبكة لكي ينقل ملفات البيانات أو الرسائل. 

ض األحيان، قد يتم تأخير نقل ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يتوفر مثل هذا 
 لذا تأكد من اتباع إرشادات املسافة الفاصلة أعاله إلى أن يكتمل اإلرسال. 

SA األقصى لألجهزة احملمولة التي يستخدمها اجلمهور العام هو ٢٫٠ واط /كجم 
يلو جرام) مبعدل متوسط لكل عشرة جرامات نسيج. هذه اإلرشادات تشمل حيًزا 
ن األمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. 

ر قيم SAR بناًء على متطلبات التقارير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على 
ت حول SAR في مناطق أخرى، ُيرجى الرجوع إلى املعلومات الواردة حتت معلومات 

 .www.nokia.com لى املوقع
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