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ة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق 
.N

 Nokia Original Enhancements logosو Pop-Portو Nokia 6822و Nokia Connecting People
لة لشركة Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات أخرى ورد  ارية أو عالمات تجارية ُمسجَّ

قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها. 

 .Nokia Corporation عالمة صوتية خاصة بشركة Nokia

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth,SIG,Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999
Tegic Communications, Inc. All rights reserved. 

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from
RSA Security. 



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تمت كتابة ا
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أو عرضي
" كما هي
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تتعلق بدق
بدون إشع

قوانين الت

قد يحتوي 
أخرى. وي
لمعلومات الواردة بدليل المستخدم هذا خصيًصا للمنتج Nokia 6822. تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ 
حق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. 

Nokia بحال من األحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة 
ة أو استتباعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مزودة 

". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أّي نوع، سواء كانت صريحة أو 
ما في ذلك، لكنه ال يقتصر على الضمانات الضمنية للرواج والصالحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات 

ة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت 
ار مسبق. 

حكم بالتصدير

هذا الجهاز على مكونات تجارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالواليات المتحدة ودول 
حظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون. 
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إلجراءات
علىالمفاتيح

ط على المفتاح لفترة وجيزة ثم حرره. 

مع االستمرار 
ط على المفتاح مع االستمرار لمدة ثانيتين أو ثالث ثوان، ثم حرره. 

كالمة
ل رقم هاتف واضغط على اتصال. 

ى مكالمة
ط على اتصال، أو حدد خيارات > رد. 

ى مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى
ط على اتصال. 

المة
ط على إنهاء أو حدد خيارات > إنهاء المكالمة. 

كالمة
ط على إنهاء إلرسال المكالمة إلى البريد الصوتي. 

صوت المكالمة
خيارات > صامت أثناء إجراء المكالمة.  
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ستوى صوت المكالمة
ك مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات إلى اليمين أو اليسار أثناء إجراء المكالمة. 

 قائمة أثناء إجراء مكالمة
خيارات أثناء إجراء المكالمة. 

م ورقمه
ل رقًما. حدد حفظ. أدخل اسًما. حدد موافق. 

 االتصاالت السريعة
ط مع االستمرار على المفاتيح [٢-٨]. ينبغي تخصيص مفتاح لرقم في دليل الهاتف. 

ن اسم
األسماء > بحث. 

بريد الصوتي
ط مع االستمرار على المفتاح ١ [ لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة]. 

سائل النصية
القائمة > الرسائل > الرسائل النصية > إنشاء رسالة أو حرك مفتاح التنقل ذو الخمس 

هات إلى اليسار. اكتب الرسالة. 
رسائل النصية



٦

في شاشة إدخال الرسالة، حدد إرسال. أدخل رقم هاتف الُمستِلم أو ابحث عنه في األسماء، وحدد 
موافق. تعتمد خدمة الرسالة على مزود الخدمة. 

قراءة ر
إذا 

الرد عل
حدد 
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سالة جديدة
ظهرت الرسائل الواردة على الشاشة، حدد عرض ثم حدد الرسالة التي ترغب في قراءتها. 

ى رسالة
رد. اكتب الرد. حدد إرسال. 
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لسالمتك

اقرأ هذه ا
إضافية م
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

إلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا وربما مخالًفا للقانون. توجد معلومات 
فصلة في دليل المستخدم الكامل. 

االستعمال اآلمن   
ال تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوًرا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 

السالمة على الطريق تأتي أوًال  
يجب االلتزام بكافة القوانين المحلية. ال تستخدم الهاتف يدوًيا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السالمة 

على الطريق تأتي أوًال. 

التشويش   
تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها. 

أغلق الهاتف في المستشفيات  
اتبع كافة التعليمات. اغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية. 

أغلق الهاتف داخل الطائرة  
اتبع كافة التعليمات. قد تسبب األجهزة الالسلكية تشويًشا داخل الطائرة. 

اغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود   
ال تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. ال تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية. 
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اغلق الهاتف في مناطق التفجيرات   
اتبع كافة التعليمات. ال تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات. 
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استخدم الهاتف بطريقة صحيحة  
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. ال تلمس الهوائي 

بدون داع. 
الخدمة المؤهلة  

ال يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصالحها إال من ِقَبل موظفين مؤهلين.

التعزيزات والبطاريات  
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. ال توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. 

مقاومة الماء  
هاتفك ليس مقاوًما للماء. فحافظ على بقائه جاًفا. 

الُنسخ االحتياطية  
تذكر عمل ُنسخ احتياطية أو االحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك. 

التوصيل بأجهزة أخرى  
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة للحصول على التعليمات المفصلة 

للسالمة. ال توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. 
مكالمات الطوارئ  

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على إنهاء ألي عدد من المرات لمسح 
الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مكالمة. أخبرهم بموقعك. 

ال تنِه المكالمة حتى ُيطلب منك ذلك. 
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معلومات عن هاتفك  
 .GSM 1900و GSM 1800و EGSM 900 الهاتف النقال المذكور في هذا الدليل معتمد االستعمال على شبكة
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الخدمات.
بعض الش
قد يطلب 
هذه الخ
إن هذا ال

إلى ذلك، 
GPRS
يدعم هذا 
عدد من م
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ومات عن الهاتف" في الصفحة ١٥، للتعرف على طراز هاتفك. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، 
ود الخدمات المحلي. 

دام المزايا الموجودة في هذا المنتج، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية اآلخرين وحقوقهم الشرعية. 

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. ال   
تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظوًرا أو عندما يسبب خطًرا أو تشويشا. 

دمات الشبكة
ال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. يعتمد التشغيل 
صائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد ال تكون متوفرة في 
كات أو ستحتاج أوًال إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام باالشتراك في هذه الخدمات، كما تحصل 

يمات اإلضافية الالزمة لتشغيلها قبل أن تستطيع االستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه 
 إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، 

بكات قد ال تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات. 
مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار 

صائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. 
جهاز الخلوي هو نهاية طرفية 3GPP GSM Release 99 وداعم لخدمة GPRS، باإلضافة 

تم تصميم الجهاز لكي يدعم شبكات Release 4 GPRS. عند استخدام الهاتف في بعض شبكات 
 Release 97 قد يتعرض لبعض مشاكل عدم التوافق. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. 

 .TCP/IP سيتم تشغيلها من خالل بروتوكوالت [SSL و HTTP] WAP 2.0 الجهاز بروتوكوالت
زايا هذا الجهاز تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات. 
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الذاكرة المشتركة  
يحتوي الجهاز على ثالثة أنواع من الذاكرة. تشترك األسماء والرسائل النصية وبريد SMS اإللكتروني والبصمات 

الصوتية 
والرسائل 
وألعاب 
مزايا تست
الثانية الم

المشتركة.
متابعة الع
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والتقويم والمالحظات في الذاكرة األولى. تستخدم الذاكرة الثانية المشتركة بواسطة رسائل الوسائط المتعددة 
المخزونة في المعرض وإعدادات التهيئة. تستخدم الذاكرة الثالثة المشتركة بواسطة تطبيق البريد اإللكتروني 
Java والتطبيقات. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاح ألية 
خدم نفس الذاكرة المشتركة. على سبيل المثال، حفظ العديد من عناصر المعرض يستخدم كل حجم الذاكرة 
شتركة المتاح وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتالء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة 
 في هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو اإلدخاالت المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل 

مل. 
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شرائك الهاتف المحمول Nokia 6822. يوفر الجهاز وظائف عديدة وعملية لالستخدام 
مثل التقويم والساعة والمنبه والكاميرا المدمجة. يمكن استخدام الكاميرا في تسجيل مقاطع 

تقاط الصور التي يمكنك إرفاقها كخلفيات في وضع االستعداد أو كصور مصغرة ُتوضع في 
 لمزيد من المعلومات، انظر "الكاميرا" الصفحة ٩٥. 

ص األخرى الموجودة في الجهاز هي: 
ائل الوسائط المتعددة، انظر "رسائل الوسائط المتعددة [MMS] [ خدمة الشبكة] " 

صفحة ٥١.
سائل الفورية، انظر "الرسائل الفورية (الدردشة)" الصفحة ٦٣. 

صاالت المعززة للحضور، انظر " تواجدي" الصفحة ٧٦. 
يق البريد اإللكتروني، انظر " البريد اإللكتروني [ خدمة الشبكة]" الصفحة ٥٥. 

 "GPRS انظر " خدمة حزمة الراديو العامة ،[GSM معدالت البيانات المحسنة لتقدم ] EDG
صفحة ١٢٨. 

J2ME™ Java 2 Micro Editi، انظر " التطبيقات" الصفحة ١٠٤. 
صفح XHTML، انظر " الويب" الصفحة ١١١. 

صال بلوتوث، انظر "ضبط اتصال بلوتوث" الصفحة ١٢٤. 
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حقوق النشر والطبع  
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حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات األخرى أو تعديلها أو نقلها أو 
سالها. 

صل بنوكيا
 الحاجة إلى االتصال بمركز رعاية العمالء التابع لنوكيا أو مزود الخدمة، يجب أن توفر 

ت محددة حول جهازك [انظر "معلومات حول الهاتف" الصفحة ١٥].

ن االتصال يخص الهاتف أو التعزيزات، احتفظ بالمعدات معك عند االتصال. في حالة طرح 
كيا سؤاًال محدًدا حول التعزيزات، سيكون متاحًا للمراجعة السريعة. 

كيا على الويب
موقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب للحصول على 

 األخير من دليل المستخدم وللحصول على المعلومات اإلضافية والتنزيالت والخدمات 
بمنتج نوكيا الخاص بك. 
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معلومات حول الهاتف
تتوفر معلومات حول الجهاز في ملصق الهاتف 

الموجود
البطارية
يحتوي ال
هذا باإل

نو  •
طر  •
اله  •
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 على الجزء الخلفي من الجهاز تحت 
 [ انظر " إزالة الغطاء الخلفي" الصفحة ١٨].
ملصق على رقم الطراز والرقم المسلسل،

ضافة إلى ما يلي: 

[RM-69] ع الهاتف
[ Nokia 6822 ] از الهاتف مثل

[IMEI] وية الدولية لمعدات المحمول
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نظرة عامة على الهاتف  .١

مفتاح ال
مفتاح ا
مفتاح ا
لوحة ال
الميكروف
منفذ تو
-Port
منفذ تو
مفتاح ا
مفتاح ا
مفتاح ال
إتجاهات
شاشة ال
مكبر ال
مفتاح ا
[لوحة ال
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تشغيل [١]
الختيار األيمن [٢]

إلنهاء [٣]
مفاتيح [٤]

ون [٥]
صيل موصل

[٦] Pop
صيل جهاز الشحن [٧]

التصال [٨]
الختيار األيسر [٩]
تنقل ذو الخمس 

[١٠] 
عرض [ ١١]
صوت [١٢]

الختيار األيسر
مفاتيح مفتوحة] [ ١٣]
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السماعة [١٤]
منفذ وصلة األشعة تحت الحمراء [١٥]

عدسة ال
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كاميرا [١٦]
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بطاقة SIM والبطارية  .٢

يمكن أن
إمساك ال

قد يحتوي

ولمزيد 
SIM. م

قم دائما 

إ  
اضغط 
من الجه
عن الجه

ت  
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 تتلف البطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذًرا أثناء 
بطاقة أو إدخالها أو إخراجها. 

 الجهاز والتعزيزات على أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن متناول األطفال. 

من المعلومات حول توفر بطاقة SIM واستعمال الخدمات الخاصة بها، اتصل بوكيل بطاقات 
ثل مزود الخدمة أو أي مركز آخر. 

بإغالق الجهاز وفصل جهاز الشحن قبل إخراج البطارية .

زالة الغطاء الخلفي
على زر تحرير الغطاء الخلفي باتجاه الجزء السفلي 
از [١] وفي نفس الوقت، ارفع الغطاء الخلفي بعيًدا 

از [٢]. 

ركيب بطاقة SIM والبطارية
هام: أدخل البطارية تماًما كما هو موضح في الرسم التوضيحي. يجب أن تكون مناطق   

تالمس البطارية محاذية لمناطق تالمس الجهاز، ليتم تشغيل الجهاز. 



١٩

لتحرير 

أدخل الب

تأكد من 
على الب
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ماسك بطاقة SIM؛ أزح ماسك البطاقة لليمين [٤] وافتحه عن طريق رفعه ألعلى [٥]. 

طاقة SIM في ماسك البطاقة SIM بالهاتف [٦]. 

إدخال البطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد أيًضا من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة 
طاقة SIM إلى أسفل. أغلق حامل البطاقة [٧] وقم بإعادته إلى مكانه [٨]. 



٢٠

ه الغ وجِّ
حتى يست
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طاء الخلفي نحو ماسكات القفل الموجودة على الغطاء األمامي [٩]، واسحب الغطاء الخلفي 
قر في مكانه [١٠]. 



٢١

شحن البطارية  

يتم تزوي
قابلة للش
ِص  .١
متر
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تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة   
نوكيا والتي تم تصميمها للعمل خصيًصا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد 

يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الجهاز وقد يكون خطًرا. 

د الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية 
حن. لشحن البطارية: 

ل محوِّل جهاز الشحن بمصدر تيار 
دد قياسي. 

ل قابس جهاز الشحن في منفذ التوصيل 
ئري الشكل الموجود في طرف الجزء 

فلي للجهاز. 
 عدة ثوان، يبدأ مؤشر البطارية في الشاشة بالتمرير من أسفل ألعلى. إذا كانت البطارية 

غة تمامًا، فقد يستغرق األمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة أو قبل أن 
كن من إجراء أية مكالمات. 

ستخدام الجهاز أثناء اتصاله بجهاز الشحن. 

طارية BL-5C مدة تحدث تصل إلى ٣٫٥ ساعات، كما توفر مدة وضع اإلستعداد تصل إلى 
. يتم تقدير مدة التشغيل وقد تختلف حسب حالة الشبكة والشحن واستخدام الجهاز. يستغرق 
طارية بجهاز شحن من طراز ACP-12 حوالي ساعة و ٣٠ دقيقة أثناء وجود الجهاز في 

الستعداد. 



٢٢

للتأكد من توفر األجهزة التعزيزات، الرجاء مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) 
وليس السلك. 
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معلومات حول الهاتف  .٣

تع  
يتوفر و
إلى إحد

أو اختر 
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ش  
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[١] قد ي
[٢] تنبي
[٣] تنبي
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ليمات اختر الهاتف
صف موجز [ تعليمات] للعديد من الميزات يمكن عرضه على الشاشة. لعرض التعليمات، انتقل 

ى الخصائص وانتظر لنحو ١٥ ثانية. اختر المزيد لعرض الوصف بالكامل [ إذا لزم األمر] 
رجوع إلنهاء العرض. للحصول على اإلرشادات حول كيفية تشغيل ميزة التعليمات وإيقاف 

 انظر "إعدادات الهاتف" الصفحة ٨٨. 

اشة البداية [وضع االستعداد]
ة البداية مركًزا رئيسًيا وتشير إلى أن الجهاز في وضع االستعداد. 

ظهر اسم مزود الخدمة هنا. 

ه مسموع إلشارة الشبكة — يشير الشريط األعلى إلى وجود إشارة شبكة أقوي. 

ه مسموع لشحن البطارية — يشير الشريط األعلى إلى وجود طاقة أكثر في البطارية. 



٢٤

[٤] مفتاح االختيار األيسر— يفتح مفتاح االختيار األيسر في وضع االستعداد القائمة ذهاب إلى. 
لمزيد من المعلومات، انظر "خيارات ذهاب إلى" الصفحة ٨٦. 

[٥] القائ
الجزء ال
مفتاح الت

[٦] مفتا
[ القائمة 
المعلوما

ال  
لهاتفك ه

 

أ

ال  
يمكن اس
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مة— اضغط على مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات لتحديد العنصر المراد عرضه في وسط 
سفلي األوسط [ منطقة التحديد الوسطى] من شاشة العرض. في وضع االستعداد، اضغط على 

نقل لفتح القائمة. 

ح االختيار األيمن — يفتح مفتاح االختيار األيمن في وضع االستعداد إما قائمة األسماء 
االفتراضية]، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة، أو وظيفة محددة للمستخدم. لمزيد من 

ت، انظر "االختصارات الشخصية" الصفحة ٨٥. 

هوائي
وائي داخلي. أمسك الجهاز بحيث تكون منطقة الهوائي متجهة ألعلى كما هو موضح. 

مالحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، ال تلمس الهوائي بدون سبب إذا 
كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة وقد 

يؤدي إلى استهالك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي 
ثناء استخدام الجهاز يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة 

حياة البطارية. 

مكونات األساسية للهاتف
تخدام الهاتف ولوحة المفاتيح مفتوحة أو مغلقة. 



٢٥

أمسك الجهاز بكلتا اليدين وافتح لوحة المفاتيح كما هو موضح.   .١
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٢. اسحب لوحة المفاتيح حتى تسمع صوًتا أثناء استقرارها في موضعها.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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٣. أدر الجهاز إلى وضع أفقي ثم أمسكه كما هو موضح. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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وظائف المفاتيح [ لوحة المفاتيح مغلقة]  
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مفتاح الطاقة [١] يقوم بتشغيل الجهاز وإيقاف 
تشغيله. عند إغالق لوحة المفاتيح، تقوم بتشغيل 

أضواء الشاشة لمدة ١٥ ثانية تقريًبا. 

ال يعمل مفتاح االختيار [٢] عندما تكون لوحة 
المفاتيح مغلقة. 

يقوم مفتاحا االختيار األيسر [٣] واأليمن [٣] 
بوظائف متعددة حسب عرض النص فوق 

المفاتيح. 

يتحرك مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات [٤] في 
أربعة اتجاهات ويحدد خيار القائمة النشطة عند 
الضغط عليها. للحصول على التفاصيل، انظر 

" مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات" الصفحة ٣٠. 

يجري مفتاح االتصال [٥] اتصاًال برقم جهاز 
ويرد على مكالمة. وفي وضع االستعداد، يصل 

إلى قائمة تضم األرقام التي تم االتصال بها 
مؤخًرا. 

يقوم مفتاح اإلنهاء [٦] بإنهاء مكالمة أو الخروج 
من الوظيفة قيد التشغيل. 

تستخدم لوحة المفاتيح [٧] إلدخال األرقام 
والحروف. 



٢٩

مالحظة: بعض األجهزة قد ال تعرض رمز اإلنترنت الموجود بال هاتف على المفتاح ٠.   

و  
عند فتح 
واأليمن 

مفتاح إ
مفتاح ال
يتحرك 
الضغط 
مفتاح م
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ظائف المفاتيح [ لوحة المفاتيح مفتوحة]
لوحة المفاتيح، تدور رسومات الشاشة بمقدار ٩٠ درجة ويتبادل مفتاحا االختيار األيسر 

المواقع. ال يتغير النص اإلرشادي القريب من مفتاحي االختيار األيسر واأليمن.

ضاءة لوحة المفاتيح [١] يقوم بتشغيل إضاءة لوحة المفاتيح وإيقاف تشغيلها. 
طاقة [٢] يقوم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. 

مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات [٣] في أربع اتجاهات ويحدد خيار القائمة المعروضة عند 
عليها. 

سافة للخلف [٤] يحذف الحروف. 



٣٠

مفتاح الحرف [٥] يفتح مجموعة من الحروف والرموز أثناء 
كتابة نص. 

مفاتيح ال
الضغط 
على المف

مفاتيح 

يجري م
قائمة ت

يحدد مفت
أعلى الم

يقوم مفتا

مفتاح اإل

م  
يوفر مفت
يسم  •
يح  •
ُيحد  •
ضب  •
[ لز
تشغ  •
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تبديل [٦] تدخل حالة األحرف الكبيرة والرموز. يمكنك 
على مفتاح التبديل أوًال، ثم المفتاح المطلوب أو الضغط 

تاحين في وقت واحد. 

شريط المسافة [٧] ُيدخل مسافة. 
فتاح االتصال [٨] اتصاًال برقم جهاز ويرد على مكالمة. وفي وضع االستعداد، يصل إلى 

ضم األرقام التي تم االتصال بها مؤخًرا. 

احا االختيار األيسر [٩] واأليمن [٩] خيار القائمة الموضحة عن طريق النص المعروض 
فتاح. 

ح اإلنهاء [١٠] بإنهاء مكالمة جارية أو الخروج من الوظيفة قيد التشغيل. 
دخال [١١] يبدأ سطر جديد عند كتابة نص. 

فتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات
اح التنقل ذو الخمس إتجاهات وظائف متنوعة: 

ح بالتنقل خالل القوائم
رك المؤشر ألعلى وألسفل ولليسار، عند كتابة نص واستخدام التقويم وفي بعض تطبيقات األلعاب

د عنصر القائمة النشطة عند الضغط لفترة وجيزة [ أو تأكيد التحديد]
ط مستوى الصوت عند التحرك لليسار [  لخفض مستوى الصوت] أو عند التحرك لليمين 

يادة مستوى لصوت] أثناء إجراء مكالمة 
يل الكاميرا عند التحرك ألعلى في وضع االستعداد



٣١

فتح شاشة تحرير النص لكتابة رسالة نصية عند التحرك لليسار في وضع االستعداد  •
فتح التقويم عند التحرك لليمين في وضع االستعداد  •

فتح  •

ال  
قد تظهر

  
الشبكة] 

  

  أو 
على التر

  
"الرسائ

  
الصفحة 

  

  

—  

—  
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

 قائمة األسماء عند التحرك ألسفل في وضع االستعداد

مؤشرات والرموز
 الرموز التالية في وضع االستعداد: 

— لديك رسالة واحدة نصية أو مصورة، أو أكثر. انظر " الرسائل النصية [SMS] [خدمة 
" الصفحة ٤٦. 

— قام الجهاز بتسجيل مكالمة لم يرد عليها. انظر "سجل المكالمات" الصفحة ٧٠. 

 — الهاتف متصل بخدمة الرسائل الفورية وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل، 
تيب. انظر " الرسائل الفورية (الدردشة)" الصفحة ٦٣. 

— لقد تسلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل فورية وأنت متصل بخدمة الرسائل الفورية. انظر 
ل الفورية (الدردشة)" الصفحة ٦٣. 

— لديك رسالة وسائط واحدة أو أكثر. انظر " الرسائل النصية [SMS] [ خدمة الشبكة] " 
 .٤٦

— لديك رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر " الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٨. 

— لوحة مفاتيح الجهاز مغلقة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٨. 

 الجهاز مضبوط على الوضع صامت. انظر" األوضاع" الصفحة ٨٤. 

 تم ضبط المنبه على الوضع تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ٩٧. 



٣٢

  — تم إختيار وضع اتصال GPRS متصل دائًما وخدمة GPRS متوفرة. 

 .GPRS تم تعليق .GPRS لديك مكالمة واردة أو صادرة أثناء اتصال —  

—  

  
خطا هات

 —  
الصفحة 

—  

  

  

 ،  
نوكيا بال
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 يوجد اتصال GPRS نشط. 

— تحويل كل المكالمات الصوتية. يتم تحويل جميع المكالمات إلى رقم آخر. إذا كان لديك 
. ف، فسيكون مؤشر التحويل للخط األول هو الرمز  وللخط الثاني هو الرمز 

إذا كان لديك خطا هاتف، فإن هذا يشير إلى أنك تستخدم الخط الثاني. انظر  "إعدادات" 
 .٨٨

 المكالمات مقصورة على مجموعة محددة. انظر "إعدادات الحماية" الصفحة ٩١. 

— تم اختيار الوضع المحدد زمنًيا. انظر " األوضاع" الصفحة ٨٤. 

— وضع التحدث الحر المدمج قيد التشغيل انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٣٥. 

 ، أو  — تم توصيل سماعة الرأس أو طقم التحدث الحر أو التعزيزات طقم السمع من 
جهاز. 

— مؤشر اتصال بلوتوث. انظر "ضبط اتصال بلوتوث" الصفحة ١٢٤. 



٣٣

العمليات األساسية  .٤
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م بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
غيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، اضغط مع االستمرارعلى مفتاح 

شغيل كما هو موضح.
ظ أنه إذا ظهرت عبارة أدخل البطاقة أو البطاقة غير مدعومة على 

شة الهاتف على الرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، 
صل بمزود الخدمة. 

 PIN فأدخل رمز ،PIN طلب الجهاز إدخال الرمز الشخصي
هر على شكل****]، ثم اضغط على موافق. 

طلب الجهاز إدخال رمز الحماية، فأدخل رمز الحماية ثم اختر موافق. 
ن المعلومات، انظر "رموز الدخول" الصفحة ٣٩. 

ضبط الوقت
ئمة > اإلعدادات > إعدادات الوقت والتاريخ > الساعة > ضبط الوقت. أدخل الوقت 

ق دقائق: ساعات) واختر موافق > ص أو م. 

جراء مكالمات والرد عليها
 لوحة المفاتيح — أدخل رقم الهاتف [ متضمًنا رمز المنطقة] واضغط على اتصال. لحذف 

لى يسار المؤشر، اختر مسح. إلنهاء المكالمة أو إللغاء محاولة االتصال، اضغط على إنهاء. 



٣٤

استخدام األسماء — في شاشة البداية، حرك مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات إلى أسفل لعرض األسماء، 
انتقل إلى االسم الذي ترغب في االتصال به واضغط على اتصال إلجراء االتصال. 

معاودة ا

إجراء م
الدخول ا

الرد عل
المكالمة.
البريد ال

في حالة 

الرد عل
االتصاال
انتظار ال

 
لرفع مس
مكالمة، 

عند ضب
انظر معل

يمكنك 
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التصال بآخر رقم تم االتصال به — في شاشة البداية، اضغط مرتين على اتصال. 

كالمة دولية — اضغط مرتين على * إلدخال البادئة الدولية [عالمة الجمع [+] ] بدًال من رمز 
لدولي. ثم أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة غير مسبوٍق بصفر [    إذا لزم األمر]، ورقم الهاتف. 

ى المكالمة أو رفضها — اضغط على اتصال للرد على مكالمة أو اضغط على إنهاء لرفض 
 في حالة تشغيل التحويل عند انشغال الخط لصندوق البريد الصوتي، يتم تحويل المكالمة إلى 

صوتي. وإن لم يتم تشغيله؛ يتم رفض المكالمة. 

تحديد صامت، يتم إيقاف صوت نغمة الرنين فقط. يمكنك الرد على المكالمة الواردة أو رفضها. 

ى مكالمة أثناء قفل لوحة المفاتيح — انظر " قفل لوحة المفاتيح [حارس المفاتيح]" الصفحة ٣٨. 
ت السريعة — انظر " االتصاالت السريعة" الصفحة ٨١. 

مكالمات — انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٨٨. 

ضبط مستوى صوت سماعة األذن
توى صوت مكالمة، حرك مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات لليمين. لخفض مستوى صوت 

حرك مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات لليسار. 
ط مستوى الصوت، يظهر عمود على شكل مخطط في الشاشة يشير إلى مستوى الصوت. 

ومات حول التحكم في مستوى الصوت في "إعدادات المكالمات" الصفحة ٨٨. 

ضبط مستوى صوت سماعة األذن فقط أثناء مكالمة جارية. 



٣٥

مكبر الصوت  
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تحذير: ال تضع الهاتف قرب األذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، ألن مستوى الصوت   
قد يكون مرتفعا جًدا. 

ستخدام الجهاز مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة. 

مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة، اختر مكبر الصوت. 

شغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة، اختر عادي. 
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قائمة الهاتف  .٥
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صول لميزات الجهاز من خالل القائمة األساسية للجهاز. استخدم القوائم والقوائم الفرعية لتحديد 
ض العناصر وإضفاء الطابع الشخصي للجهار. 

مالحظة: يطلب بعض مزودي الخدمة األجهزة المبرمجة خصيًصا للشبكة الخاصة بهم. بعض 
المزايا قد ال ُيشار إليها في هذا الدليل. 

ع االستعداد، اضغط على مفتاح التنقل إلختيار القائمة. يتم عرض عنصر القائمة األولى. 

رض القائمة في شكل الئحة أو في شكل شبكة:

لقائمة — يعد العرض في شكل قائمة هو العرض االفتراضي 
ألساسية. انتقل ألعلى وألسفل لعرض تحديدات القائمة األساسية 

دة في كل انتقال. 

لشبكة — للتبديل بين عرض قائمة وشبكة، انظر "إعدادات الشاشة" الصفحة ٨٦. في 
شبكة، تحرك ألعلى وألسفل ولليمين ولليسار للتنقل بين رموز القائمة األساسية. 

ض شبكة، يتم تخطيط رمز القائمة المحددة، ويظهر اسم القائمة 
 الشاشة. 

تقال بين القوائم، يظهر رقم القائمة في الركن العلوي األيمن 
يوجد أسفل رقم القائمة شريط تنقل مزود بعالمة. 



٣٧

تتحرك العالمة ألعلى وألسفل أثناء التنقل خالل القوائم، حيث تعمل كعرض مرئي للوضع الحالي في 
هيكل القائمة. 

فتح عن
فتح قائم
المطلوبة

الرجوع 
الرجوع 
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صر القائمة — انتقل إليه واختره. 
ة فرعية — إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية، استخدم مفاتيح التنقل لتمييز القائمة 

 ثم اخترها. 

للقائمة السابقة — اختر رجوع للرجوع للقائمة السابقة أو القائمة الفرعية. 
لشاشة البدء — اضغط على إنهاء من أي شاشة قائمة. 
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حماية الهاتف  .٦
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ل لوحة المفاتيح [حارس المفاتيح]
ل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود علي المفاتيح. للرد على مكالمة أثناء تشغيل 

لمفاتيح، اضغط على اتصال. أثناء االتصال، كل وظائف الخصائص في حالة عادية. بينما يتم 
ة المفاتيح آلًيا عند إنهاء مكالمة أو رفضها. 

 لوحة المفاتيح، اختر القائمة > #. 

ء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء القفل > #. 

 لوحة المفاتيح، قد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. أدخل 
وارئ، ثم اضغط على اتصال. 

ارس المفاتيح اآللي
بط الهاتف ليتم قفل المفاتيح آلًيا بعد فترة زمنية تقوم بتحديدها. انظر "إعدادات الهاتف" 

٨٨ لتشغيل هذه الميزة. 

ارس المفاتيح
رس المفاتيح بقفل لوحة مفاتيح الجهاز برمز حماية. يستمر تشغيل قفل لوحة المفاتيح، إذا تم 

اء. اختر القائمة > إعدادات > إعدادات الهاتف > قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية. 

ز الحماية لضبط حارس المفاتيح، اختر تشغيل. 



٣٩

لتشغيل حارس المفاتيح والجهاز مغلق، حدد القائمة > # في غضون ١٫٥ ثانية. 

إللغاء تشغيل حارس المفاتيح والغطاء مفتوح، اختر إلغاء القفل > موافق، وأدخل رمز الحماية. 
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لجهاز مغلًقا، اختر إلغاء القفل > # في غضون ١٫٥ ثانية، وأدخل رمز الحماية. في حالة 
طلب اتصال بلوتوث من جهاز آخر أثناء تشغيل حارس المفاتيح، يجب إلغاء تشغيل حارس 

قبل أن تستطيع قبول االتصال. 

ق الجهاز، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. أدخل رقم 
ئ، ثم اضغط على اتصال. 

موز الوصول
موز الوصول التالية من حماية جهازك من االستخدام غير المسموح به. لتغيير رموز الوصول، 
عدادات الحماية" الصفحة ٩١. واحتفظ بالرموز الجديدة سرًيا وفي مكان آمن بعيًدا عن الجهاز 

بك. 

ماية — هذا الرمز يتم تزويده مع الجهاز، ويحمي جهازك من االستخدام غير المسموح به. 
ماية اإلفتراضي هو ١٢٣٤٥. 

شخصي — يتم تزويده مع بطاقة SIM، ويحمي البطاقة من االستخدام غير المسموح به. 
ل طلب الرمز الشخصي وبذلك يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. عند 

مز PIN بطريقة غير صحيحة ثالث مرات متتالية، يتم حظر بطاقة SIM. يلزم إدخال رمز 
إللغاء حظر بطاقة SIM ووضع رمز PIN جديد. 

شخصي ٢ — هذا الرمز مزود مع بعض بطاقات SIM ومطلوب للوصول لخدمات محددة، 
دات وحدة الشحن. عند إدخال رمز PIN2 بطريقة غير صحيحة ثالث مرات متتالية، تظهر 

 .PUK2 تعطيل الرمز الشخصي ٢ على الشاشة، وسوف يطلب منك رمز 



٤٠

 .SIM قد يتم إلغاء رموز إلغاء الحظر هذه مع بطاقة PUK2 و رمز PUK رمز
ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. 

كلمة الس
الحصول
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ر لحظر المكالمات: — يلزم إدخال كلمة السر هذه مع خدمة حظر المكالمات. يمكنك 
 على كلمة السر من مزود الخدمة. 
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خال نص و أرقام أثناء قفل لوحة المفاتيح أو فتحها. 

كتابة ولوحة المفاتيح مفتوحة
ون لوحة المفاتيح مفتوحة، يمكنك البدء في كتابة رسالة بعدة طرق. 

ر القائمة > الرسائل > الرسائل النصية > إنشاء رسالة. 
ك مفتاح التنقل لليسار في وضع االستعداد. 

غط على أي من مفاتيح الحروف في وضع االستعداد لفتح مالحظات. 

ف المتاحة
وظائف التالية عند كتابة نص ولوحة المفاتيح مفتوحة: 

خال رقم، اضغط على مفتاح رقم. [ في حالة الضغط على مفتاح رقم في وضع االستعداد، يبدأ 
راء مكالمة عادية.] 

ديل بين الكتابة بخط كبير وخط صغير المشار إليها بـ  أو  أو  أعلى يسار 
شة، أو إلدخال رموز؛ اضغط على مفاتيح التبديل في لوحة المفاتيح. يمكنك إما الضغط على 
 مفاتيح التبديل والحرف المطلوب بشكل متتابع، أو الضغط مع االستمرار على مفتاح التبديل 

حرف المطلوب في نفس الوقت. 
ابة بالحروف الكبيرة فقط، اضغط مرتين على أحد مفاتيح التبديل. 



٤٢

لحذف حروف من الشاشة، اضغط على المفتاح مسافة للخلف أو حدد مسح. اضغط على المفتاح   •
مسافة للخلف لفترة وجيزة لمسح حرف واحد في كل مرة. اضغط لفترة طويلة لحذف الحروف 
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ل أسرع. 
ضافة مسافة، اضغط على أحد مفاتيح المسافة الموجودة في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح. 

شاء أحد فواصل السطور؛ اضغط على مفتاح اإلدخال. 

حروف مشددة
حروف المتاحة على اللغة المحددة في القائمة لغة الهاتف. لكتابة حروف مشددة أو رموز غير 

 على لوحة المفاتيح، اتبع إحدى الخطوات األتية: 
صول إلى مجموعة من عالمات الترقيم والحروف المشددة والرموز، اضغط على مفتاح الحرف. 

ل خالل مجموعة الحروف بواسطة مفتاح التنقل واختر استخدام إلدخال الحرف المحدد. 
بة حرف مشدد غير موجود في قائمة الحروف الخاصة تحت مفتاح الحرف، اضغط مع 

ستمرار على مفتاح الحرف وفي وقت واحد اضغط على A بشكل متكرر حتى يظهر الشكل 
ختلف من A على الشاشة. 

كتابة ولوحة المفاتيح مغلقة
ستخدام طريقتين إلدخال نص وأرقام ولوحة المفاتيح مغلقة: 

ضع القياسي [  ] هو الطريقة الوحيدة إلدخال اسم في األسماء وإلعادة تسمية مجموعة 
صلين. 

خال التنبئي للنص [  ] هو طريقة سريعة وسهلة لكتابة الرسائل. 



٤٣

اضغط على المفتاح # لتشغيل إدخال النص التنبئي أو إيقاف تشغيله، والستخدام النص التنبئي في 
أوضاع مختلفة. 
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وضع القياسي
على مفتاح مرة واحدة إلدخال أول حرف مطبوع على المفتاح، اضغط مرتين إلدخال الحرف 
ى آخره. عند التوقف لفترة، تقبل الشاشة آخر حرف في الشاشة وينتظر الجهاز اإلدخال التالي. 

ح إلرجاع المؤشر مسافة للخلف وحذف حرف. 

ع االستمرار على مسح للرجوع مسافة بشكل مستمر للخلف ومسح الحروف. 

على ٠ إلدخال مسافة وقبول كلمة كاملة. 

على ١ إلدخال نقطة تدل على إنتهاء الجملة [.]. 

على * لعرض حروف خاصة. انظر " إدخال عالمات ترقيم وحروف خاصة" الصفحة ٤٥. 

ع االستمرار على المفتاح #  للتبديل بين النص و إدخال األرقام. يتم عرض الرمز  في 
شاشة عندما يكون الجهاز في وضع إدخال األرقام. 

ضع الحروف الكبيرة التي حددتها، يتم عرض أحد الرموز  أو  أو  عندما 
جهاز في وضع إدخال النصوص. 

نص التنبئي
دخال التنبئي للنص بكتابة رسائل بطريقة سريعة باستخدام لوحة المفاتيح والقاموس المضمن 

 إنها طريقة أكثر سرعة من استخدام طريقة وضع النقر المتعدد القياسية يمكنك استخدام 
دخال النص التنبئي لكتابة رسالة وإنشاء مالحظات التقويم. 



٤٤

لتشغيل النص التنبئي في أي شاشة إدخال نص، اختر خيارات > القاموس. حدد لغة. 
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ستخدام النص التنبئي
 حرف من حروف الكلمة التي تريد أن تتهجاها، اضغط على المفتاح المناظر في لوحة 

اتيح مرة واحدة فقط، حتى لو كان الحرف المطلوب ليس هو الحرف األول على المفتاح. 
م الجهاز بتخمين الكلمة التي تحاول أن تتهجاها. 

حالة ما إذا كانت الكلمة المعروضة غير صحيحة، اضغط على * لمشاهدة كلمات مطابقة 
رى. للتحرك لألمام داخل قائمة من الكلمات المطابقة، اضغط على * بشكل متكرر. للرجوع 

 الكلمة السابقة في قائمة الكلمات المتطابقة، حدد السابق. 
غط على ٠ للموافقة على الكلمة، أدخل مسافة وابدأ في كتابة الكلمة التالية. 

ظهرت ؟ بعد الكلمة، حدد هجاء إلضافة الكلمة إلى القاموس. انظر" إضافة كلمات جديدة إلى 
موس" الصفحة ٤٥. 

غط على ١ إلدخال مسافة في الرسالة. 
غط مع االستمرار على * لعرض حروف خاصة. انظر " إدخال عالمات ترقيم وحروف 

صة" الصفحة ٤٥. 

ت المركبة
جزء األول من الكلمة وأكده بتحريك عصا التحكم إلى اليمين. 

جزء األخير من الكلمة وأكده بتحريك عصا التحكم إلى اليمين. 



٤٥

إضافة كلمات جديدة إلى القاموس
إذا واجهت كلمة ال يتعرف عليها النص التنبئي، فإن الكلمة تليها عالمة استفهام [ ؟ ] وتظهر كلمة 
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ي أسفل الجانب األيسر من الشاشة. 

اء، أدخل الكلمة الجديدة باستخدام لوحة المفاتيح واختر حفظ. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس 
 التي تكتبها. 

ه العوامل عند إدخال كلمات: 
حفظ الكلمات الجديدة التي وافقت عليها عن طريق إختيار حفظ أو المفتاح ٠ أو حذف 

سافات الموجودة بين كلمتين محفوظتين في القاموس. 
ا للغة وطول الكلمات، يمكنك إضافة مئات الكلمات إلى القاموس. 

 امتالء القاموس، ُتستبدل الكلمات القديمة بالكلمات األحدث. 

خال عالمات ترقيم وحروف خاصة
شاشة إدخال نص، اضغط على المفتاح * لعرض حروف خاصة [اضغط مع االستمرار على 

* في حالة تشغيل النص التنبئي]. 

رتين على المفتاح * لعرض القائمة صور وجوه مبتسمة. 

 مجموعة الحروف الخاصة باستخدام مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات. بمجرد تظليل الحرف، 
على مفتاح التنقل ذو الخمس إتجاهات إلدخال الحرف في الرسالة. 



٤٦
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تخدام خدمات الرسائل فقط في حالة دعمها من الشبكة أو 
خدمة. 

جم خط قراءة وكتابة الرسائل، اختر القائمة > رسائل > 
ت الرسائل > اإلعدادات األخرى > حجم الخط. 

مالحظة: قد يعرض الجهاز عند إرسال الرسائل العبارة تم إرسال الرسالة. تشير هذه 
العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في 
الجهاز. وال يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من المعلومات 

حول خدمات الرسائل، ُيرجى مراجعة مزود الخدمة. 

رسائل النصية [SMS] [ خدمة شبكة]
 خدمة SMS [ خدمة الرسائل القصيرة]، يمكن للجهاز إرسال رسائل متعددة األجزاء 

ها، وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية. وتحتسب تكلفة هذه الميزة 
د الرسائل العادية المطلوبة إلرسال رسالة متعددة األجزاء. 

سال أية رسائل، يلزم حفظ بعض خيارات إعدادات الرسائل. انظر "إعدادات الرسائل النصية 
البريد اإللكتروني" الصفحة ٥٩. 

ًضا إرسال رسائل نصية تحتوي على صور واستالمها. قد تكون الرسالة المحتوية على 
ثابة رسالة متعددة األجزاء. 



٤٧

مالحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسالة المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل   
الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استالم 
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الرسائل المصورة وعرضها. 

لرسائل وإرسالها
لهاتف إرسال رسائل نصية يفوق عدد حروفها الـ١٦٠ حرًفا القياسية المحددة للرسالة النصية 
 إذا تخطى عدد حروف رسالتك ١٦٠ حرًفا، فسيقوم الهاتف بتقسيم هذه الرسالة إلى سلسلة 

ن رسالتين أو أكثر. يظهر عدد الحروف المتاحة و رقم الجزء الحالي للرسالة متعددة األجزاء في 
 [Unicode] ن شاشة الهاتف، على [  سبيل المثال ١٢٠/٢]. استخدام شفرة األحرف الخاصة

روف ì ،á ،â ،ë يحتاج إلى مسافة أكثر. 
ر القائمة > الرسائل > الرسائل النصية > إنشاء رسالة. 

ل رسالة. انظر " كتابة نص" الصفحة ٤١. إلدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة، انظر 
ماذج" الصفحة ٤٩. 

ر إرسال، أو اضغط على اتصال إلرسال الرسالة. 
م حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسلة في حالة ضبط حفظ الرسائل 
رسَلة على نعم. انظر "إعدادات الرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني" الصفحة ٥٩. 

 . ر إلى الرسائل النصية باستخدام الشكل 
ل رقم هاتف الُمستِلم أو ابحث عن رقم الهاتف في األسماء. 

ر موافق إلرسال الرسالة. 
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خيارات إرسال رسالة
بعد كتابة إحدى الرسائل، اختر خيارات > خيارات اإلرسال وأحد الخيارات التالية: 
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دة — إرسال الرسالة لعدة أشخاص. 

قائمة — إرسال الرسالة إلى أعضاء قائمة توزيع. 

إلرسال — استخدام وضع رسالة محدد مسبًقا إلرسال رسالة. لتعريف وضع الرسالة، انظر 
ت الرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني" الصفحة ٥٩. 

رسالة أو بريد إلكتروني والرد عليها 
الم أية رسالة أو رسالة بريد إلكتروني SMS، يظهر على شاشة الهاتف المؤشر  والعبارة 
الواردة متبوعة بعدد الرسائل الجديدة. يشير المؤشر الوامض  إلى امتالء ذاكرة الرسائل. 

الم رسائل جديدة، احذف بعًضا من الرسائل القديمة في الحافظة صندوق الوارد. إذا تسلمت 
 رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يشار إلى الرسالة النصية أو رسالة البريد 

ني SMS التي لم يتم قراءتها بالرمز  . 
ر عرض لعرض الرسالة الجديدة، أو اختر إنهاء لعرضها فيما بعد. 

 تحديد خيارات أثناء قراءة رسالة، تتوفر بعض الخيارات التالية: مسح أو إعادة إرسال أو 
يل الرسالة مثل الرسالة النصية أو رسالة البريد اإللكتروني SMS، إعادة تسمية الرسالة التي 
م بقراءتها أو انقلها إلى حافظة أخرى، نسخ إلى التقويم لنسخ النص في بداية الرسالة إلى تقويم 

هاز كمالحظة تذكير لليوم الحالي، تفاصيل رسالة، لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه واسم 



٤٩

مركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت اإلرسال في حالة توفره، استخدام التفاصيل، الستخالص   
األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين موقع ويب من الرسالة الحالية. 
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 قراءة رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج. 
د رد وحدد نوع الرسالة للرد على رسالة. 

 الرد على رسالة بريد إلكتروني SMS، أكد أوًال عنوان البريد اإللكتروني وموضوع 
سالة أو قم بتعديلهما قبل إنشاء رسالة رد. 

سال رد على الرسالة لرقم على الشاشة، أو عنوان بريد إلكتروني، حدد إرسال > موافق. 

 صندوق الوارد وصندوق الرسائل الُمرسلة
هاز بحفظ رسائل الوسائط المتعددة والرسائل النصية التي تم استالمها في الحافظة صندوق 

تم حفظ الرسائل النصية الُمرسَلة في الحافظة الرسائل المرسَلة. 

ج
 . جهاز على نماذج نصية، يشار إليها بالرمز  ونماذج مصورة يشار إليها بالرمز 

 إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة > رسائل > الرسائل النصية > نماذج. 

ل النصية المحفوظة والحافظات الشخصية
سائلك، يمكنك نقل بعٍض منها إلى الحافظة رسائل نصية محفوظة، أو يمكنك إضافة حافظات 

فظ رسائلك. أثناء قراءة رسالة، اختر خيارات > نقل انتقل إلى الحافظة الجديدة واضغط 
يار. 



٥٠

إلضافة حافظة أو حذفها، اختر القائمة > رسائل > الرسائل النصية > الحافظات الشخصية. 

إلضافة حافظة في حالة عدم وجود أية حافظات قد تم حفظها سابًقا، اضغط على إضافة. 
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حافظة في حالة وجود حافظة مضافة ومحفوظة، اختر خيارات > إضافة حافظة. 

افظة، انتقل إلى الحافظة المطلوب حذفها، واضغط على خيارات > مسح الحافظة. 

سمية حافظة، انتقل إلى الحافظة المطلوب إعادة تسميتها واختر خيارات > إعادة تسمية. 

لتوزيع
عديل وحفظ قوائم التوزيع الشخصية التي تحتوي على عدة مستلمين. يرسل الجهاز رسالة 
فصل لكل مستلم في القائمة، لذلك قد يتكلف إرسال رسالة باستخدام قائمة التوزيع أكثر من 

سالة إلى مستلم واحد. 

تريد إضافته إلى قائمة التوزيع يجب أن يكون موجوًدا بالفعل في دليل الهاتف. 
ر القائمة > رسائل > الرسائل النصية > قوائم التوزيع. 

شاء قائمة توزيع، اختر إضافة. إلنشاء قائمة توزيع في حالة إضافة قائمة توزيع وحفظها 
عل، اختر خيارات > إضافة قائمة. 

ل اسًما للقائمة واختر موافق. 

ضافة أسماء إلى القائمة، حدد القائمة واختر عرض > إضافة لفتح األسماء. اختر االسم 
طلوب. 
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عداد الرسائل
يشير عداد الرسائل إلى عدد الرسائل النصية المستلمة والمرسلة، وتفاصيل كل رسالة. إختيار مسح 
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 يتيح لك مسح عداد الرسائل المستلمة والمرسلة. 

فاصيل رسالة، اختر القائمة > رسائل > الرسائل النصية > عداد الرسائل > الرسائل 
أو الرسائل المستلمة. 

دادات الرسائل، اختر القائمة > رسائل > الرسائل النصية > عداد الرسائل > مسح العدادات. 

سائل الوسائط المتعددة [MMS] [ خدمة الشبكة]
مالحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة المتوافقة استالم 
رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. توخ الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات 

الرسائل على فيروسات أو ربما تلحق أضراًرا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

 تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص ومقطع صوت وصورة أو مقطع فيديو. ويدعم 
رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ١٠٠ ك ب. إذا كانت الرسالة تحتوي على 

فسيقوم الجهاز بمالءمة حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف. 

الفتراضي الستالم رسالة وسائط متعددة [ السماح باستقبال رسائل الوسائط] مضبوط عادة 
 أو الشبكة المحلية. انظر "إعدادات رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠. 

زة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية: 
 .PNGو BMPو WBMPو GIFو JPEG :صور
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األصوات: األصوات المجسمة المتصاعدة MIDI [SP-MIDI] وصوت AMR ونغمات   •
الرنين أحادية الصوت. 
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 .AMR وصوت QCIF و SubQCIF 3 ودقةGPطع الفيديو بتنسيق
ضوعات تستخدم كصور خلفية لشاشة الجهاز. 

لجهاز بالضرورة كافة أنواع تنسيقات هذه الملفات. إذا تم استالم رسالة تحتوي على أية 
غير ُمدعمة، فقد يتم استبدالها باسم الملف والنص صيغة الكائن غير مدعومة. 

كن من استالم أية رسائل وسائط متعددة في حالة وجود مكالمة جارية، أو ممارسة أحد 
المتضمنة بالهاتف أو تشغيل أي من تطبيقات جافا األخرى. 

رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
عدادات إرسال رسائل الوسائط المتعددة، انظر " إعدادات رسائل الوسائط المتعددة " الصفحة ٦٠. 

مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة واالشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. 

حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات األخرى أو تعديلها أو نقلها أو 
سالها. 

ر القائمة > رسائل > رسائل وسائط متعددة > إنشاء رسالة.
ل رسالة. انظر " كتابة نص" الصفحة ٤١. 

إلدراج ملف في الرسالة، اختر خيارات > إدراج، ثم حدد الخيار المطلوب من " المعرض"، 
أو حدد مالحظة التقويم أو بطاقة أعمال. 

لنقل جزء من النص ألعلى أو أسفل الرسالة، اختر خيارات > وضع النص من أعلى أو 
وضع النص من أسفل. 
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يدعم الجهاز إرسال واستالم رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات   •
[شرائح]. إلدراج شريحة في الرسالة، اختر خيارات > إدراج > شريحة. علًما بأن كل 
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شريحة يمكن أن تحتوي على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد. 

إذا كانت الرسالة تحتوي على عدة شرائح، يمكنك فتح الشريحة المطلوبة بتحديد خيارات > 
الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح. لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين 

الشرائح، اختر توقيت الشريحة. 

قد تكون الخيارات التالية متاحة أيًضا: مسح [ لمسح صورة أو شريحة أو مقطع صوت من 
الرسالة ] أو معاينة أو حفظ الرسالة. بينما قد تتوفر الخيارات التالية في خيارات أخرى: 

إدراج اسم وإدخال رقم وتفاصيل الرسالة وتعديل الموضوع. 
سال الرسالة، اضغط على إرسال أو خيارات > إرسال إلى البريد أو لعدة أشخاص. 

ل رقم هاتف المستلم أو البريد اإللكتروني، أو اختر بحث لعرض أسماء محفوظة في األسماء. 
هر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة، بينما يمكنك استخدام وظائف 
تف األخرى. عند حدوث إنقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيعاود الجهاز محاولة إرسالها عدة 

ت. في حالة الفشل في المحاولة، سوف تبقى الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ ويمكنك 
سالها الحًقا. 

م حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسلة في حالة إعدادات حفظ الرسائل 
. رسَلة على نعم. ُيشار إلى الرسائل النصية بواسطة 

يد من المعلومات، انظر " إعدادات رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٠. 
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قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
وبعد استالم الرسالة، يظهر المؤشر  والنص تم استالم رسالة وسائط متعددة. إن شكل رسالة 
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المتعددة قد يختلف استناًدا إلى جهاز االستقبال. 

 عرض لعرض رسالة، أو اختر إنهاء لعرضها فيما بعد. 
سلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. ُيشار إلى رسالة الوسائط 

ددة غير المقروءة بالرمز  . 
 لعرض الرسالة. 

ر الخيارات في " المعرض" الصفحة ٩٣. 

رسائل وسائط متعددة
سائل الوسائط المتعددة، اضغط على القائمة >  رسائل >  رسائل وسائط متعددة > مسح 

 واختر الحافظة التي ترغب في مسح الرسائل الموجودة بها، واختر موافق لتأكيد الطلب.

ت الوسائط المتعددة
هاز بحفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم استالمها في الحافظة صندوق الوارد. بينما يتم نقل 

وسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ. بينما يتم حفظ رسائل الوسائط 
التي تريد إرسالها الحًقا إلى الحافظة الرسائل المحفوظة.

 رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها إلى الحافظة الرسائل المرسَلة الموجودة في القائمة 
رسائل وسائط متعددة إذا كان اإلعداد حفظ الرسائل المرسَلة مضبوًطا على نعم. لمزيد من 

ت، انظر " إعدادات رسائل الوسائط المتعددة " الصفحة ٦٠. 
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ذاكرة الرسائل ممتلئة
إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة قيد االنتظار أثناء امتالء ذاكرة الرسائل، فسيومض المؤشر  
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لعبارة ذاكرة الوسائط المتعددة ممتلئة، عرض الرسالة قيد اإلنتظار؟ ولعرض الرسالة قيد 
، اختر عرض. 

رسالة، اختر خيارات > حفظ الرسالة.
رسائل القديمة، اختر أوُال الحافظة ثم الرسالة القديمة المراد حذفها.ولرفض الرسالة قيد 

، اختر إنهاء > نعم؛ إذا قمت بإختيار ال، يمكنك عرض الرسالة. 

بريد اإللكتروني [خدمة الشبكة]
ك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الجهاز. يدعم الجهاز مراكز خدمة البريد 
ني POP3 و IMAP4. وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستالمها، قد يلزم القيام 

صول على حساب بريد إلكتروني أو استخدام الحساب الحالي. اتصل بمزود الخدمة لتأكيد 
ق مزودي البريد اإللكتروني. 

صل بمزود خدمة البريد اإللكتروني للحصول على إعدادات البريد اإللكتروني المطلوب. 
ادات التهيئة للبريد اإللكتروني على الجهاز. اختر القائمة > الرسائل > إعدادات  الرسائل > 

ائل البريد. انظر " إعدادات تطبيق البريد اإللكتروني" الصفحة ٦١. 

رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
 القائمة > الرسائل > بريد إلكتروني > إنشاء بريد. 

ل عنوان البريد اإللكتروني للمستلم، واكتب موضوع ورسالة البريد اإللكتروني. 
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اختر إرسال.   .٣
مالحظة: عند إرسال بريد إلكتروني، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات تم إرسال رسالة   
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بريدية. هذه إشارة إلى أن البريد اإللكتروني تم إرساله من الجهاز إلى ملقم البريد. هذا ال 
يعني أن البريد اإللكتروني قد وصل إلى المكان المقصود. لمزيد من المعلومات عن خدمات 

البريد اإللكتروني، اتصل بمزود الخدمة. 

رسائل البريد اإللكتروني
ل بريد إلكتروني تم إرساله إلى حساب البريد اإللكتروني الخاص بك، اختر القائمة > رسائل > 

 إلكتروني > استرجاع. 
ل بريد إلكتروني جديد وإرسال البريد اإللكتروني الذي تم حفظه في الحافظة صندوق الحفظ، 

 القائمة > رسائل > بريد إلكتروني. اختر خيارات > جلب رسائل البريد اإللكتروني. 
ل الجهاز بخدمة البريد اإللكتروني ويقوم بتنزيل البريد اإللكتروني إلى الحافظة صندوق الوارد. 

ط على اختيار لقراءة الرسالة الجديدة في الحال، أو اضغط على رجوع لقراءتها فيما بعد. 

الرسالة فيما بعد
ئم، اختر رسائل > بريد إلكتروني > صندوق الوارد والرسالة التي تريد قراءتها. يشار إلى 

بريد اإللكتروني غير المقروءة بـ  . 
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الرد على رسالة بريد إلكتروني
تحذير: توخ الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو ربما   
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تلحق أضراًرا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

 رد أو خيارات > رد إلى الكل أثناء عرض رسالة. 
 النص األصلي لتضمين النص األصلي في الرد أو مسح الشاشة للرد بدون تضمين النص 

صلي. 
 أو قم بتعديل عنوان البريد اإللكتروني، ثم اكتب الرد. 

 إرسال إلرسال الرسالة. 

ت البريد اإللكتروني
جهاز رسائل البريد اإللكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد اإللكتروني الخاص بك في 

صندوق الوارد. تحتوي حافظة أخرى على المسودات لحفظ رسائل البريد اإللكتروني غير 
 واألرشيف لتنظيم رسائل البريد اإللكتروني وحفظها، وصندوق الحفظ لحفظ رسائل البريد 
ي التي لم يتم إرسالها والرسائل المرسلة لحفظ رسائل البريد اإللكتروني التي تم إرسالها. 

رسائل البريد اإللكتروني
سائل البريد اإللكتروني، اختر القائمة > رسائل > بريد إلكتروني > خيارات > مسح 

 لحذف كل الرسائل من الحافظة، اختر الحافظة التي تحتوي على الرسالة ثم اختر نعم. 
ل الرسائل من كل الحافظات، اختر جميع الرسائل > نعم. الحظ أن حذف أية رسالة بريد 

ي من الجهاز ال يعني مسحها من مركز خدمة البريد اإللكتروني. 
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ن تحدد رقم هاتف من صندوق البريد الصوتي وتسلسل نغمة DTMF التي تريد استخدامها 
وق البريد [خدمة الشبكة]. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، 

زود الخدمة. 

ئمة > رسائل > الرسائل الصوتية، واختر أحد ما يلي: 
رسائل الصوتية — االتصال بصندوق البريد الصوتي. 

يد الصوتي — إدخال رقم البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله. 

مدعوًما من جهة الشبكة، يشير  إلى الرسائل الصوتية الجديدة. اختر سماع لالتصال 
دوق البريد الصوتي. 

ضغط مع االستمرار على ١ إلى االتصال بصندوق البريد الصوتي في حالة ضبط الرقم. 

سائل المعلومات
ل خدمة الشبكة الخاصة برسائل المعلومات قد تكون قادًرا على استالم رسائل على 

ات مختلفة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. 

وامر الخدمة
ئمة > رسائل > أوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها [وُتْعَرف أيًضا باسم أوامر 

U]، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك. 
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 الرسائل من حافظة، اختر القائمة > رسائل. اختر نوع الرسالة، ثم اختر مسح الرسائل. وحدد 
التي ترغب في مسح الرسائل الموجودة بها، واختر موافق لتأكيد الطلب. 

 الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فسيسأل الجهاز عما إذا كنت ترغب في مسح 
سائل أيًضا أم ال.

عدادات الرسائل
دادات الرسالة على إرسالها واستالمها وعرضها. 

ت الرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني
 القائمة > رسائل > إعدادات الرسائل > الرسائل النصية > وضع اإلرسال. 

 وضع الرسالة التى تريد تغييرها، وقم بتحديث اإلعداد التالي كما تريد: رقم مركز الرسائل 
تسلمه من خالل مزود الخدمة] وسترسل الرسائل على شكل ومحاولة اإلرسال خالل ورقم 
تلم االفتراضي [رسائل نصية] أو مركز البريد اإللكتروني [بريد إلكتروني] وتقارير التسليم 
خدام GPRS والرد عن طريق نفس المركز [خدمة شبكة] وإعادة تسمية وضع اإلرسال. 

 رجوع. 
 حفظ الرسائل المرسلة > نعم لضبط الجهاز على حفظ الرسائل الُمرسلة في الحافظة الرسائل 

سلة. إذا حددت ال، فلن يتم حفظ الرسائل الُمرسَلة. 



٦٠

إعدادات رسائل الوسائط المتعددة
اختر القائمة > رسائل > إعدادات الرسائل > رسائل وسائط متعددة، واختر أحد ما يلي: 
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سائل المرسلة — اختر نعم لضبط الجهاز على حفظ الرسائل الُمرسلة في الحافظة الرسائل 
 إذا اخترت ال، فلن يتم حفظ الرسائل الُمرسَلة. 

تسليم — اختر نعم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك [خدمة شبكة]. 

لصورة — اختر نعم لتغيير حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط المتعددة. 

شريحة االفتراضي — لضبط التوقيت االفتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة. 

استقبال رسائل الوسائط — اختر ال أو نعم أو الشبكة المحلية الستخدام خدمة رسائل الوسائط 
 في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة المحلية، قد يحملك مزود 

كاليف كل رسالة تتسلمها. يكون اإلعداد االفتراضي الستالم رسائل الوسائط المتعددة بشكل 
وضع التشغيل. 

وسائط المتعددة الواردة — اختر جلب لضبط الجهاز على جلب رسائل الوسائط المتعددة التي 
مها حديًثا بطريقة آلية، أو اختر رفض إذا كنت ال ترغب في استالم رسائل وسائط متعددة. ال 

ذا اإلعداد إذا تم إعداد السماح باستقبال رسائل الوسائط على ال. 

 التهيئة — اختر تهيئة وحدد مزود الخدمة االفتراضي السترجاع رسائل الوسائط المتعددة. 
ساب لعرض الحسابات المزودة من ِقَبل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، 

ساب الذي تريد استخدامه. يمكنك استالم اإلعداد على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. 
إلعدادات يدوًيا، انظر " إعدادات التهيئة" الصفحة ٩٠. 
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السماح لإلعالنات — حدد ما إذا كنت تريد السماح لجهازك باستالم رسائل إعالنات. ال يظهر هذا 
اإلعداد إذا تم إعداد السماح باستقبال رسائل الوسائط على ال. 
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ت تطبيق البريد اإللكتروني
ستالم إعدادات تطبيق البريد اإللكتروني على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. إلدخال 

ت يدوًيا، انظر " خدمة إعدادات التهيئة" الصفحة ٩٠. 

 من اإلعدادات بشكل منفرد ثم أدخل اإلعدادات المطلوبة. لمعرفة اإلعدادات، اتصل بمزود 
ريد اإللكتروني الخاص بك. 

ئمة > رسائل > إعدادات الرسائل > رسائل البريد وحدد أحد ما يلي: 

 واختر اإلعدادات التي ترغب في تشغيلها. 

— لعرض الحسابات المقدمة من قبل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، 
ساب الذي تريد استخدامه. 

— أدخل أسمك أو كنيتك. 

إللكتروني — أدخل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك. 

وقيع — قم بتعريف التوقيع الذي يتم إضافته آلًيا في نهاية بريدك اإللكتروني، عند كتابتك 

رد إلى' — أدخل عنوان البريد اإللكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه. 
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اسم مستخدم SMTP — أدخل االسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر. 

كلمة سر SMTP — أدخل كلمة السر التى ترغب في استخدامها للبريد الصادر. 

عرض ن

نوع مر
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إعدادات
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افذة طرفية — اختر نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم التصاالت اإلنترانت. 

كز الخدمة للوارد — اختر إما POP3 أو IMAP4 بحسب نوعية نظام البريد اإللكتروني 
 .IMAP4 خدمه. وفي حالة دعم كال النوعين، اختر

 البريد الوارد — في حالة تحديد POP3 كنوع مركز الخدمة للوارد، يتم عرض الخيارات 
جلب رسائل البريد اإللكتروني واسم مستخدم POP3 وكلمة سر POP3 وعرض نافذة 

 تحديد IMAP4 كنوع مركز الخدمة للوارد، يتم عرض الخيارات التالية: جلب رسائل البريد 
ني وطريقة الجلب واسم مستخدم IMAP4: وكلمة سر IMAP4 وعرض نافذة طرفية. 

ات األخرى 
ئمة > رسائل > إعدادات الرسائل > اإلعدادات األخرى > حجم الخط  لتحديد حجم خط 

كتابة الرسائل. 
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الرسائل الفورية (الدردشة)  .٩
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ة الرسائل الفورية (الدردشة) هي إحدى الطرق إلرسال رسائل نصية قصيرة بسيطة يتم 
عبر بروتوكوالت TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين بالشبكة (خدمة شبكة). تعرض لك 

سماء متى تكون األسماء الموجودة بالقائمة متصلة ومتوفرة للمشاركة في إحدى محادثات 
الفورية. 

خدام ميزة الرسائل الفورية، يلزم االشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة و 
لخاصة للحصول عليها واالشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة الذي يمكنك من خالله الحصول 

 مستخدم فريد وكذلك كلمة سر، باإلضافة إلى اإلعدادات الخاصة بالرسائل الفورية. لضبط 
ت المطلوبة لخدمة الرسائل الفورية، انظر " إعدادات الرسائل الفورية" الصفحة ٦٨. قد 

رموز والنصوص على الشاشة وفًقا الختالف خدمة الرسائل الفورية. 

تخدام الوظائف األخرى الخاصة بالهاتف بينما تكون جلسة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. 

خدمة الرسائل الفورية الذاكرة المشتركة، انظر " الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٢. 

دخول إلى قائمة الرسائل الفورية
لى قائمة الرسائل الفورية أثناء عدم االتصال، اختر القائمة، واختر رسائل والرسائل الفورية. قم 

لخدمة، ثم اختر دخول لالتصال بالخدمة أو المحادثات المحفوظة لعرض المحادثات التي قمت 
ثناء إحدى الجلسات أو مسحها أو إعادة تسميتها، أو ضبط االتصال للوصول إلى اإلعدادات 

 إلنشاء اتصال. 
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 بالخدمة، ادخل إلى القائمة دردشة، وقم بتنشيط إحدى الخدمات واختر دخول. ثم اختر أحد 
ت المتوفرة. أدخل هوية المستخدم: وكلمة السر: في حالة ضرورة ذلك. وعند اتصال الهاتف 

تم عرض العبارة تم الدخول. 

مالحظة: لضبط الهاتف كي يقوم باالتصال آلًيا بخدمة الرسائل الفورية عند دخولك على 
لقائمة دردشة، اتصل بالخدمة واختر اإلعدادات الخاصة بي ودخول آلي وعند بدء الدردشة. 

قطع االتصال بالخدمة، اختر خروج. 

ء محادثة رسائل فورية
ول على القائمة دردشة وقم باالتصال بالخدمة. وسيمكنك اختيار

دثات لعرض قائمة بالرسائل الجديدة والمقروءة أو الدعوات لالشتراك بالرسائل الفورية أثناء 
سة النشطة. ثم انتقل إلى الرسالة أو الدعوة التي ترغب في قراءتها، واضغط على فتح  لقراءة 

الة. 
 يشير إلى الرسائل الفورية الجديدة ويشير  إلى الرسائل الفورية التي تمت قراءتها. 

 يشير إلى الرسائل الجماعية الجديدة و  إلى الرسائل الجماعية المقروءة. 
 يشير إلى الدعوات. 

ل أسماء IM على األسماء التي قمت بإضافتها. انتقل إلى االسم الذي تريد إرسال رسائل 
ة له ثم اختر دردشة أو اختر فتح إذا ظهرت رسالة جديدة في القائمة. 

 . حالة استالم رسالة جديدة من أحد األسماء، يتم اإلشارة إليها بالرمز 
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يشير  إلى األسماء المتصلة والموجودة في ذاكرة األسماء بالهاتف، ويشير  إلى األسماء   
غير المتصلة. يشير  إلى اسم محظور. انظر " حظر الرسائل وإلغاء حظرها" الصفحة ٦٧، 
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صول على مزيد من المعلومات. 
جموعات ومجموعات عامة. يتم عرض قائمة العالمات الخاصة بالمجموعات العامة التي 

رها مزود الخدمة. لبدء محادثة، انتقل إلى مجموعة واختر انضمام. أدخل اسم الشاشة الخاص 
والذي ترغب في استخدامه في المحادثة. وعند االنضمام بنجاح إلى محادثة جماعية، يعرض 

تف تم االنضمام إلى مجموعة ويعرض اسم المجموعة. وإلنشاء مجموعة خاصة، انظر 
مجموعات" الصفحة ٦٨. 

ث واختر المستخدمون أو المجموعات للبحث عن مستخدمين آخرين أو للبحث عن مجموعات 
ة على الشبكة. لبدء جلسة الدردشة عند العثور على المستخدم أو المجموعة، اختر خيارات 

تر دردشة أو انضمام لمجموعة. 
ء جلسة دردشة من األسماء، انظر " عرض أسماء المشتركين" الصفحة ٧٩. 

ول دعوة أو رفضها
صال بالخدمة واستالم دعوة جديدة، يتم عرض تم استالم دعوة جديدة. حدد قراءة لقراءتها. 
الم أكثر من دعوة، يتم عرض عدد الرسائل متبوًعا بـ تم استالم دعوة جديدة. اختر قراءة، 

ى الدعوة المطلوبة واختر فتح. اختر قبول لالنضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، أو اختر 
واختر رفض أو مسح لرفض أو مسح الدعوة. 



٦٦

قراءة رسالة فورية  
عند االت
جديدة. ا
الفورية ا

يتم وض
كانت ال
يتم عر
للهاتف ا
حفظ في

ال  
انضم إل
اتصال 
في األس

تع  
قم بالدخ
تواجدك أ
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

صال بالخدمة واستالم رسالة من شخص ال يشارك في المحادثة، يتم عرض رسالة فورية 
ختر قراءة لقراءتها. عند استالم أكثر من رسالة، يتم عرض عدد الرسائل متبوعًة بـ الرسائل 

لجديدة. اختر قراءة، وانتقل إلى الرسالة واختر فتح. 

ع الرسائل الجديدة الُمستَلمة أثناء جلسة جارية في محادثات في قائمة الرسائل الفورية. وإذا 
 ،IM رسالة من شخص المعلومات الخاصة باسمه غير موجودة في قائمة األسماء في أسماء

ض هوية الُمرسل. بينما في حالة وجود معلومات االسم في ذاكرة الهاتف لألسماء وأمكن 
لتعرف عليها، يتم عرض اسم الُمرسل. لحفظ اسم جديد في ذاكرة الهاتف، اختر خيارات واختر 

 األسماء أو/ وأدخل اسم الشخص، أو إضافة إلى اسم. 

مشاركة في محادثة
ى أو ابدأ جلسة دردشة بإختيار كتابة. اكتب رسالتك واختر إرسال أو اضغط على المفتاح 

إلرسالها. وإذا قمت بتحديد خيارات، ستتوفر بعض الخيارات التالية: عرض المحادثة وحفظ 
ماء وإضافة إلى اسم وأعضاء المجموعة وإنهاء المحادثة والقاموس. 

ديل اإلعدادات الخاصة بك
ول على القائمة دردشة وقم باالتصال بالخدمة. ثم اختر اإلعدادات الخاصة بي لعرض معلومات 
و اسم الشاشة وتعديلهما. اختر التواجد ومتواجد للكل أو متواجد لألسماء (أو غير متصل بالشبكة) 
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للسماح لكافة مستخدمي الدردشة اآلخرين أو األسماء الموجودة فقط في قائمة أسماء الدردشة الخاصة 
بك بالتعرف على أنك متصل عند اتصالك بخدمة الدردشة. عند اتصالك بخدمة الدردشة، يشير  
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متصل، ويشير  إلى أنك غير مرئي لآلخرين. 

سماء الرسائل الفورية
أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية، اتصل بخدمة الدردشة واختر أسماء الدردشة. وإذا 
مة األسماء فارغة، يعرض الهاتف قائمة األسماء فارغة. نسخ األسماء من مركز الخدمة؟ 

 األسماء المتاحة من مركز الخدمة. وإال اختر خيارات، واختر إضافة شخص، أو إذا لم يتم 
ة أسماء، اضغط على إضافة. ثم اختر إدخال الهوية يدوًيا أو بحث من مركز الخدمة أو من 
أو نسخ من مركز الخدمة إلضافة اسم جديد. وعند إضافة االسم، يعرض الهاتف أضيف إلى 

رسائل الفورية: ثم اسم الشخص. 
 اسم، واختر دردشة لبدء إحدى الجلسات، أو اختر خيارات واختر معلومات االتصال أو 
السم أو حظر الشخص (أو إلغاء حظر شخص) أو إضافة شخص أو حذف شخص أو نسخ 

ز الخدمة أو التنبيه بالتواجد. 

ظر الرسائل وإلغاء حظرها
لخدمة، واختر محادثات أو أسماء الدردشة. وظلل في قائمة األسماء االسم الذي ترغب في 

رسائل الواردة منه. واختر خيارات، واختر حظر الشخص، ثم اختر موافق. 

ظر الرسائل، اتصل بخدمة الدردشة واختر القائمة المحظورة. ثم انتقل إلى االسم الذي ترغب 
 حظر الرسائل الواردة منه، واختر إلغاء الحظر. 
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المجموعات  
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خدمة. تتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء جلسة دردشة نشطة كما يمكنك إضافة األسماء 
ة فقط في قائمة األسماء ومن ثم في ذاكرة أسماء الهاتف إلى مجموعة خاصة. إذا كان مركز 
ذي قمت بالدخول عليه ال يدعم خدمات المجموعات فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تظهر 

طة. 

عات العامة

ضع عالمات مجموعة عامة، والتي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الدردشة، 
مجموعات ومجموعات عامة. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها، واختر 

 وإذا لم تكن ضمن المجموعة، أدخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. 
قمت بإختيار خيارات، يمكنك اختيار مسح مجموعة لمسح إحدى المجموعات من قائمة 

ات. 

جموعة خاصة
خدمة الدردشة، واختر المجموعات وإنشاء مجموعة. أدخل اسًما للمجموعة واسم شاشة ترغب 

دامه مع المجموعة. يمكنك استخدام اسم شاشة آخر في مجموعة أخرى. قم بتمييز أعضاء 
ة الخاصة بك من قائمة األسماء وقم بتوجيه دعوة لألعضاء الجدد الذين تمت إضافتهم. 

عدادات الرسائل الفورية
ستالم إعدادات على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. والستالم اإلعدادات على شكل 
يئة أو إلدخال اإلعدادات يدوًيا، انظر " خدمة إعدادات التهيئة" الصفحة ٩٠. فيما يتعلق 

رسائل الفورية والتواجد، اتصل بمزود الخدمة. 
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للدخول إلى القائمة الرسائل الفورية أثناء عدم االتصال، اختر القائمة > رسائل > الرسائل الفورية. 
قم بتشغيل إحدى الخدمات واختر إعدادات االتصال. اختر تهيئة واختر اإلعدادات التي ترغب في 

تشغيلها.
هوية الم
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 واختر حساب، ثم اختر الحساب الذي ترغب في استخدامه. واختر هوية المستخدم لعرض 
ستخدم أو تعديلها. واختر كلمة السر إلدخال كلمة السر. 
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١٠. سجل المكالمات
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جهاز أرقام المكالمات التي لم ُيَرد عليها والمكالمات الُمستَلمة
ات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. لتسجيل هذه 

ت، يجب أن يكون الجهاز مفتوًحا وموجوًدا داخل منطقة 
شبكة، مع دعم الشبكة لهذه الخدمة. 

سجل المكالمات األخيرة، اختر القائمة > سجل المكالمات > مكالمات فائتة أو المكالمات 
 أو المكالمات الصادرة. 

ض قائمة، اختر خيارات لعرض تاريخ ووقت المكالمة، وحذف رقم هاتف في القائمة أو 
حفظ الرقم في األسماء أو أرسل رسالة إلى الرقم. 

ذف كل محتويات السجل
جل المكالمات األخيرة، اختر القائمة > سجل المكالمات > مسح قوائم المكالمات األخيرة > 

لمات أو لم يرد عليها أو مستلمة أو صادرة. 

عدادات والموقتات
مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت 

حسب خصائص الشبكة وحساب تقريب الوقت والضرائب الخ.
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 GPRS أو موقت اتصال GPRS اختر القائمة > سجل المكالمات > مدة المكالمات أو عداد بيانات
للحصول على المعلومات التقريبية حول اتصاالتك الحديثة. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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١١. األسماء
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فظ أسماء وأرقام هواتف [األسماء] في ذاكرة الهاتف وفي
 .SIM طاقة

ان ذاكرة الجهاز حفظ األسماء مع أرقام ومالحظات نصية 
صة بكل اسم. كما يمكنك حفظ صور لعدد معين من األسماء. 

 . ر إلى أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة البطاقة بالرمز 
 االشتراك في خدمة التواجد، تمكنك إعدادات  قائمة األسماء لنشر حالة التواجد الحالية [خدمة 

 معلومات حالتك الحالية متصلة بأي شخص يمكنه الدخول إلى خدمة التواجد ويطلب هذه 
ت. انظر " التواجد الصفحة" ٧٦ و" أسماء المشتركين" الصفحة ٧٨. 

عدادات األسماء
ئمة > األسماء > اإلعدادات > الذاكرة المستخدمة أو عرض األسماء أو حالة الذاكرة. 

ضافة اسم
ئمة > األسماء > إضافة اسم.جديد. ثم أدخل االسم ورقم الهاتف. وعند حفظ االسم والرقم، 
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إضافة أرقام أو عناصر نصية أو صورة  
يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة وصورة لكل اسم في ذاكرة 

الجهاز ا

يتم استخ
الخاص 
استخدام 

تأكد   .١
الص
افتح  .٢
اختر  .٣
إضا  
كرقم
إضا  
وحد
الهات
في 
بينما
إضا  
الص
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

لداخلية لألسماء. 

دام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي بشكل آلي، ويشار إليه بإطار يظهر حول المؤشر 
. وعند اختيار اسم من األسماء، إلجراء مكالمة، يتم  بنوع الرقم، على سبيل المثال 

الرقم االفتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر. 

من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر " إعدادات االسم" 
فحة ٧٢. 

 قائمة األسماء وانتقل لالسم الذي ترغب في تعديله. 
 التفاصيل > خيارات وواحًدا مما يلي: 

فة رقم — اختر أحد أنواع األرقام ثم أدخل الرقم واختر موافق لحفظها. لضبط الرقم المحدد 
 افتراضي، اختر إعدادات كافتراضي. 

فة تفاصيل — اختر أحد أنواع النصوص ثم أدخل النص [انظر " كتابة نص" الصفحة ٤١] 
د موافق لحفظه. في حالة إختيار هوية المستخدم، اختر بحث للعثور على هوية باستخدام رقم 
ف أو عنوان البريد اإللكتروني، إذا كنت متصالًًًً بخدمة التواجد. انظر " تواجدي" الصفحة ٧٦. 

حالة العثور على هوية واحد فقط، يتم حفظه آلًيا. وإال، لحفظ الهوية، اختر خيارات > حفظ. 
 إلدخال الهوية، اختر إدخال الهوية يدوًيا. ثم أدخل الهوية، وحدد موافق لحفظها. 

فة صورة — عند تحديد هذا الخيار، يفتح المعرض آلًيا مما يتيح لك اختيار الصورة. افتح 
ورة التي تريد إضافتها، واختر خيارات > حفظ في األسماء. 
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اختر رجوع > إنهاء للرجوع إلى وضع االستعداد.   .٤

لتغيير نوع الرقم أو النص، اختر تغيير النوع في قائمة الخيارات. والحظ أنه ال يمكنك تغير نوع 
الهوية ع

ال  
اختر القا
يمكنك إد

خ  
باإلضافة

نسخ — 

اإلعدادا
من الذاك
االتصال
" االتصا

أرقام الم
متضمنة
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ندما توجد في القائمة أسماء IM أو في القائمة أسماء المشتركين. 

بحث عن اسم
ئمة > األسماء > بحث، أو للعثور علي اسم بشكل سريع، انتقل ألسفل في وضع االستعداد. 

خال الحروف األولى من االسم الذي تبحث عنه في النافذة المنبثقة. 

يارات االسم
 إلى إمكانية توفر الخيارات التالية في قائمة األسماء: إضافة اسم جديد ومسح. 

 .SIM نسخ أسماء وأرقام هواتف بين دليل أسماء الهاتف وذاكرة البطاقة

ت — اختر طريقة عرض األسماء واألرقام، واعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة 
رة. انظر " إعدادات االسم" الصفحة ٧٢. 

 السريع — تخصيص رقم لمفتاح االتصال السريع. ولتشغيل االتصال السريع، انظر 
الت السريعة" الصفحة ٨١. 

علومات — االتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت األرقام 
 في البطاقة [خدمة شبكة]. 
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أرقام الخدمة — االتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت األرقام متضمنة 
في البطاقة [خدمة شبكة]. 
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— عرض أرقام الهواتف المخصصة لبطاقة SIM. المعروضة فقط، إذا كانت األرقام مضمنة 
 .SIM ة

ت المتصلين — ترتيب األسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين 
رنين مختلفة. 

— مشاركة حالة التواجد الخاصة بك مع مستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة وُيسمح 
ول الخدمة. 

مشتركين — كن على علم بحالة التواجد لألسماء عن طريق إنشاء قائمة بأسماء المشتركين. 

ديل التفاصيل أو حذفها
ث عن االسم المطلوب تعديله أو حذفه واختر التفاصيل. 

ل إلى االسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المطلوب تعديلها أو مسحها واضغط 
 خيارات. 

 تعديل االسم أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل أو تغيير الصورة أو مسح الرقم أو مسح 
صيل أو مسح الصورة. 

ظ أنه ال يمكنك تعديل هوية أو مسحها إذا كانت موجودة في القائمة أسماء IM أو في قائمة 
ء المشتركين. 

ي مسح صورة من األسماء إلى مسحها من المعرض. 
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ل خدمة التواجد [خدمة شبكة] يمكنك مشاركة حالة التواجد الخاصة بك مع مستخدمين آخرين 
ن أجهزة متوافقة ويستطيعون الوصول إلى الخدمة. وتشمل حالة التواجد الخاص بك ورسالة 

لشعار الشخصي. 

 الُمستخدمون اآلخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة والذين يطلبون معلوماتك 
 حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في أسماء المشتركين في قائمة عرض األسماء 

ن. ويمكنك اإلعدادات الخاصة التي ترغب في مشاركتها مع اآلخرين والتحكم في اختيار َمْن 
تعراض حالتك. 

خدام التواجد، يلزم االشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة 
ل عليها واالشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة والذي يمكنك من خالله الحصول على اسم 

فريد وكذلك كلمة سر باإلضافة إلى اإلعدادات الخاصة بالخدمة. 

صال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام الوظائف األخرى الخاصة بالجهاز بينما تظل خدمة 
شطة في الخلفية. 

 الدخول إلى خدمة التواجد والخروج منها
ئمة > األسماء > تواجدي > اتصال بخدمة ' تواجدي' أو خروج. 

 حالة التواجد الخاصة بك
ئمة > األسماء > تواجدي > تواجدي الحالي، وواحًدا مما يلي: 

لتواجد الحالي — واختر تواجد خاص أو تواجد عام
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]، أو على  حالة تواجدي — لضبط حالة التواجد الخاصة بك على موجود وُيشار إليها بالرمز [
 .[ ]، أو على غير متاح وُيشار إليها بالرمز [ مشغول وُيشار إليها بالرمز [
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واجدي — أدخل النص الذي ُسيعرض إلى األشخاص اآلخرين، أو اختر خيارات > الرسائل 
ثم اختر رسالة قديمة كرسالة الحالة. 

اجدي — الختيار شعارك الشخصي من الحافظة جرافيك في المعرض. وفي حالة اختيار 
ي، لن يتم نشر الشعار. 

ـ — خصص المجموعات التي تستطيع رؤية حالة تواجدك أو اختار عدم عرض حالتك على 
. اختر من بين التالي: 

ص وعام — ستصبح األسماء التي في قائمتك الخاصة قادرة على رؤية كافة معلومات التواجد 
صة بك [التواجد ورسالة الحالة والشعار]. بينما تستطيع األسماء األخرى رؤية تواجدك فقط. 

هدون خصوصيون — ستصبح األسماء التي في قائمتك الخاصة قادرة على رؤية كافة 
مات التواجد الخاصة بك [التواجد ورسالة الحالة والشعار]. بينما لن يستطيع الُمستخدمون 

رون رؤية أية معلومات. 
حد — لن يستطع أحد رؤية معلومات التواجد الخاصة بك. 

لمشاهدين
ن يستطيع عرض معلومات التواجد الخاصة بك، اختر القائمة > األسماء > تواجدي > 

الحالي، وواحًدا مما يلي: 

ن حاليون — التحقق من كل األشخاص المشتركين في معلومات التواجد الخاص بك. 

خاصة — التحقق من قائمة األشخاص المسموح لهم باستعراض كافة معلومات التواجد الخاصة 
ي تشمل التواجد ورسالة الحالة والشعار. ويمكنك تنظيم قائمتك الخاصة. بينما يستطيع األشخاص 

جودين بالقائمة الخاصة رؤية تواجدك فقط. 
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القائمة المحظورة — لعرض كافة األشخاص الذين قمت بحظرهم من استعراض معلومات التواجد 
الخاصة بك. 
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ت التواجد
ئمة > األسماء > تواجدي > اإلعدادات، وواحًدا مما يلي: 

تواجد الحالي في شاشة الخمول — اختر يعمل لعرض مؤشر الحالة الحالية في وضع االستعداد. 

مع األوضاع — اختر يعمل لتحديث رسالة تواجدي وحالة تواجدي يدوًيا أو آلًيا عن طريق 
الوضع النشط حالًيا. انظر " األوضاع" الصفحة ٨٤. ال يمكنك ربط شعار حالة إضفاء الطابع 

ي ألحد األوضاع. 

صال — اختر ما إذا كان الجهاز أثناء تشغيله يتصل آلًيا بالخدمة. 

 الرسائل الفورية وتواجدي — عرض وتعديل ضبط IM وحساب التواجد. 

سماء المشتركين
 تظل على علم بحالة تواجد األسماء عن طريق إنشاء قائمة من أسماء المشتركين. يمكنك 

ض حالة تواجد األسماء، إال إذا منعت هذه األسماء أو الشبكة ذلك. 
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الستخدام هذه الميزة، يجب اشتراكك أنت واالسم [األسماء] الذي تريد استعراضه بخدمة التواجد 
[انظر " تواجدي" الصفحة ٧٦]. لكي تعمل هذه الميزة يجب أن تكون الذاكرة المستخدمة تخص إما 
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و الهاتف والبطاقة [انظر " إعدادات االسم" الصفحة ٧٢]. 

 بخدمة التواجد، اختر القائمة > األسماء > تواجدي > اتصال بخدمة ' تواجدي'. 

أسماء إلى أسماء المشتركين
ر القائمة > األسماء > أسماء المشتركين. وفي حالة عدم االتصال بخدمة التواجد، يسألك 

تف عما إذا كنت ترغب في االتصال اآلن. 
لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، اختر أضف أو اختر خيارات > اشتراك من 

د. تظهر قائمة األسماء. 
ر اسم من القائمة وفي حالة وجود هوية ُمستخدم محفوظة لهذا االسم، تتم إضافة االسم إلى 

ة أسماء المشتركين. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منها. 
 اشتراك االسم، يظهر تم تشغيل االشتراك. 

ض أسماء المشتركين
استعراض أسماء المشتركين إما بالتنقل بين األسماء أو عن طريق قائمة أسماء المشتركين. 

ئمة > األسماء > أسماء المشتركين. يتم عرض أول اسم في قائمة أسماء المشتركين ويتم 
لمعلومات التالية: 

ص الذي يصف توفر االسم [ في حالة اختيار الشخص تحديده]
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اصيل لعرض تفاصيل االسم الذي تم اختياره، أو اضغط على خيارات، واحًدا مما يلي: 

من جديد — إضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء المشتركين. 
— ابدأ محادثة. 

سالة — إرسال رسالة نصية إلى االسم مختار. 

بريد — إرسال بريد إلكتروني إلى االسم مختار. 

طاقة — إرسال بطاقة أعمال إلى االسم مختار. 

شتراك — حذف االسم الذي تم اختياره من قائمة أسماء المشتركين. 

شتراك أحد األسماء
شتراك أحد األسماء من القائمة األسماء، انتقل ألسفل في وضع االستعداد، ثم انتقل إلى االسم 

 إلغاء االشتراك معه. اختر التفاصيل، واختر الهوية، ثم اختر خيارات. إللغاء االشتراك، 
اء االشتراك > نعم. 

الشتراك عبر القائمة أسماء المشتركين، انظر " عرض أسماء المشتركين" في الصفحة ٧٩. 

رسال بطاقة أعمال واستالمها
رسال معلومات االتصال الخاصة بأحد األشخاص أو استالمها كبطاقة أعمال إذا كنت تستخدم 
توافًقا. عند استالم بطاقة أعمال، اختر عرض > حفظ لحفظ بطاقة األعمال في ذاكرة الجهاز. 

طاقة األعمال، اختر إنهاء > نعم. 
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إلرسال بطاقة أعمال: 

في األسماء، ابحث عن االسم ورقم الهاتف الذي ترغب في إرساله.   .١
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 التفاصيل > خيارات > إرسال بطاقة. 
 كرسالة نصية [خدمة شبكة] أو بالوسائط المتعددة [خدمة شبكة] أو بـ IR أو بـ بلوتوث. 

 إرسال االفتراضي أو كل البيانات. 

التصاالت السريعة
ص رقم لمفتاح اتصال سريع: 

 القائمة > األسماء > خيارات > االتصال السريع لالنتقال إلى رقم المفتاح. 
 تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر خيارات > تغيير. 

 بحث، واختر االسم أوًال ثم الرقم المطلوب تخصيصه. 
 حالة إيقاف تشغيل وظيفة االتصال السريع، يسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. 

ر أيًضا االتصال السريع في " إعدادات المكالمات" في الصفحة ٨٨. 
 االتصاالت السريعة، اضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال السريع المطلوب في وضع 

د. 
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جراء مكالمة هاتفية عن طريق ترديد بصمة الصوت التي تمت إضافتها إلى رقم هاتف من 
كن حفظ أية كلمات منطوقة مثل اسم أحد األشخاص كبصمة صوت. كما يمكنك إضافة حتى 

مات صوت. 
 هامة حول البصمات الصوتية: 

تمد البصمات الصوتية على اللغة، وإنما تعتمد على صوت المتحدث. 
ك أن تذكر االسم تماًما كما سجلته. 

صمات الصوتية حساسة للضجيج في الخلفية، فلذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها 
يئة هادئة. 

بل األسماء القصيرة جًدا. استخدم أسماء طويلة وتجنب تخصيص أسماء متشابهة ألرقام مختلفة. 
مالحظة: إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج 

أو في حالة الطوارئ، فلذلك عليك أّال تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتًيا فقط. 

بصمات صوت وتنظيمها
 أو نسخ األسماء التي تريد إضافة بصمة صوت إليها في ذاكرة الجهاز. كما يمكنك إضافة 

صوت إلى األسماء الموجودة في البطاقة SIM، ولكن في حالة استبدال البطاقة ببطاقة 
لزم أوًال مسح بصمات الصوت القديمة قبل أن تتمكن من إضافة بصمات صوت جديدة. 

 ألسفل في وضع االستعداد لفتح قائمة األسماء. 
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انتقل إلى االسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واختر التفاصيل.   .٢
انتقل إلى رقم الهاتف المطلوب، واختر خيارات > إضافة بصمة صوت.   .٣
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 بدء، واذكر الكلمات التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت بوضوح. 
 االنتهاء من التسجيل، يقوم الجهاز بتشغيل البصمة الُمسجلة. ويظهر الرمز  بعد رقم 

ف مصحوًبا ببصمة صوت. 
 بصمات الصوت، اختر القائمة > األسماء > بصمات الصوت. ثم انتقل إلى االسم المرفق 
ة الصوت المطلوبة، واختر الخيارات لالستماع إلى بصمة الصوت الُمسجلة أو مسحها أو 

 

مكالمة ببصمة الصوت
ع االستعداد، اضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األيمن. وسيتم تشغيل نغمة قصيرة ثم 
عبارة تحدث اآلن. انطق بصمة الصوت بوضوح. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة الصوت التي 

ليها وطلب رقم الهاتف المقترن ببصمة الصوت بعد ١٫٥ ثانية. 
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راء مختلف عمليات اإلعدادات في الجهاز، بما في ذلك اإلعدادات المرتبطة بالمكالمات والهاتف 
 وغير ذلك المزيد. 

ألوضاع
ألوضاع لضبط نغمات الرنين ونغمات الصوت وإضفاء الطابع الشخصي لمختلف األحداث 

. يمكنك إضفاء الطابع الشخصي لألوضاع حسب رغبتك وتنشيط وضع الستخدامه. األوضاع 
هي عام وصامت واجتماع وفي الخارج والوضع ١ والوضع ٢. 

ئمة > اإلعدادات > األوضاع. اختر وضًعا، ثم: 

— يقوم بتشغيل الوضع المختار، اختره 

طابع الشخصي — يقوم بإضفاء الطابع الشخصي للوضع. اختر اإلعدادات التي تريد تغييرها 
يله بعد إضفاء الطابع الشخصي. 

 يقوم بإضفاء الطابع الشخصي للوضع على حالة التشغيل حتى فترة زمنية معينة تصل إلى 
ة. اضبط وقت انتهاء ضبط الوضع. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع 

ذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل. 

موضوعات
ضوع عبارة عن حزمة قد تحتوي على شاشة مؤقتة وصورة خلفيات ونغمة رنين ونظام 

ضفاء الطابع الشخصي للجهار حسب األحداث واألماكن المختلفة. ويتم حفظ الموضوعات في 
ض. لتشغيل أحد الموضوعات قم بما يلي: 
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حدد القائمة > اإلعدادات > الموضوعات > اختيار الموضوع.   .١
يتم فتح المعرض آلًيا بحيث يمكنك تحديد موضوع.   
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 حافظة الموضوعات، وانتقل إلى موضوع وحدد خيارات > تطبيق الموضوع. 
ر " المعرض" في الصفحة ٩٣. 

وضوعات جديدة، حدد القائمة > اإلعدادات > الموضوعات > تنزيل الموضوعات.
تنزيل" في الصفحة ١١٦. 

عدادات النغمة
عدادات النغمة للوضع النشط، حدد القائمة > اإلعدادات > إعدادات النغمة. ثم اختر وقم بتغيير 

كالمات الواردة ونغمة الرنين ومستوى صوت الرنين والتنبيه باالهتزاز ونغمة تنبيه للرسائل 
بيه الرسائل الفورية ونغمات المفاتيح ونغمات التحذير. يمكنك العثور على نفس اإلعدادات في 

وضاع، انظر " األوضاع" في الصفحة ٨٤. 

ه بـ لضبط الجهاز بحيث يصدر رنيًنا فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي 
ة متصلين قد تم اختيارها. انتقل إلى مجموعة المتصلين التي تريد تحديدها أو اختر تنبيه 

تحديد. 

الختصارات الشخصية
وصول بشكل سريع باستخدام االختصارات الشخصية إلى وظائف الجهاز كثيرة االستخدام. 
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مفتاح االختيار األيمن
حدد القائمة > اإلعدادات > اختصارات شخصية > مفتاح االختيار األيمن وإحدى وظائف الجهاز من 
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خصيصها للمفتاح. انظر " شاشة البدء [وضع االستعداد]" في الصفحة ٢٣. ال تتوفر هذه القائمة في 
شكال الُمشغل المختلفة. 

ت ذهاب إلى
ص وظائف الجهاز من قائمة سابقة التحديد إلى قائمة االختصارات ذهاب إلى، حدد ذهاب إلى > 

> تحديد خيارات ' ذهاب إلى'. 

ب إلى > خيارات > تنظيم خيارات ' ذهاب إلى' إلعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة 
رات الشخصية الخاصة بك. انظر " شاشة البدء [وضع االستعداد]" في الصفحة ٢٣. 

 الصوتية
شغيل وظائف معينة بالجهاز عبر نطق أمر صوتي. حيث يمكن تحديد حتى خمسة أوامر 

لصوت. 

مة > اإلعدادات > اختصارات شخصية > األوامر الصوتية. حدد حافظة الوظائف المطلوبة، 
 . ى الوظيفة التي تريد إضافة أمر صوتي لها وحدد إضافة. ويشار لألمر الصوتي بالرمز 

خدام األوامر الصوتية، تنطبق نفس اإلرشادات الواردة في " إجراء مكالمة ببصمة الصوت" 
حة ٨٣. 

عدادات الشاشة
مة > اإلعدادات > إعدادات الشاشة ثم حدد أحد الخيارات التالية: 
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الخلفيات — ضبط الجهاز لعرض صورة خلفية تعرف بالخلفيات أثناء وجود الجهاز في وضع 
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ظر عن إعدادات الشاشة المؤقتة، سيتم تشغيل شاشة الساعة الرقمية بهدف ترشيد استهالك 
ي حالة عدم استخدام وظائف الجهاز لفترة زمنية محددة. 

أللوان — إعدادات اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض، مثل المؤشرات وشريط 
وشريط البطارية وصورة الخلفية التي تظهر عند استخدام إحدى الوظائف ضمن القائمة. 

لقائمة — ضبط الطريقة التي سيعرض الجهاز بها القائمة الرئيسية. 
شبكة — ضبط الجهاز لعرض شعار الُمشغل أو إخفائه. 

ؤقتة — حدد اختيار شاشة مؤقتة الختيار صورة حركية أو صورة ساكنة كشاشة مؤقتة من 
ض. حدد في المدة المحددة الفترة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة. حدد تشغيل 

لشاشة المؤقتة. حدد ال يعمل إليقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. 

عدادات الوقت والتاريخ
مة > اإلعدادات > إعدادات الوقت والتاريخ وحدد أحد الخيارات التالية: 

— اضبط الجهاز لعرض الساعة أو إخفائها في وضع االستعداد، واضبط الساعة، وحدد 
توقيت وصيغة الوقت. 

— اضبط الجهاز لعرض التاريخ أو إخفائه في وضع االستعداد، واضبط التاريخ، وحدد صيغة 
وفاصل التاريخ. 

 اآللي للتاريخ والوقت [خدمة شبكة]— اضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ آلًيا طبًقا 
لتوقيت الحالية. 
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مة > اإلعدادات > إعدادات المكالمات ثم حدد أحد الخيارات التالية: 
مكالمات [خدمة شبكة]— تحويل المكالمات الواردة. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. 
ي مفتاح للرد — حدد يعمل وعندئذ يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على 

ح فيما عدا مفتاح التشغيل أو اإلنهاء. 
التصال آلًيا — حدد يعمل وسوف يجري الجهاز عدًدا من المحاوالت كحد أقصى عشر 

ت لالتصال بالمكالمة عقب تعذر محاولة االتصال. 
 السريع — حدد يعمل. لالتصال باألسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح االتصال السريع 

ى ٩، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم المناظر. 
ظار المكالمات — حدد تشغيل لتبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة 

خدمة شبكة]. 
بعد المكالمة — حدد يعمل وسيعرض الجهاز المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة [خدمة شبكة] 

مكالمة لفترة وجيزة. 
ويتي [خدمة شبكة]— حدد إعدادات بالشبكة أو نعم أو ال. 

المات الصادرة [خدمة شبكة]— حدد خط الهاتف ١ أو ٢ إلجراء المكالمات. يتم عرض 
ر فقط في حالة دعم بطاقة SIM له. 

عدادات الهاتف
مة > إعدادات > إعدادات الهاتف ثم حدد أحد الخيارات التالية: 

ف — إعدادات لغة شاشة الجهاز. وفي حالة اختيار آلي، يختر الجهاز اللغة طبًقا للمعلومات 
 .SIM ة على بطاقة
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حالة الذاكرة — عرض كمية الذاكرة الخالية والمستخدمة وإجمالي الذاكرة المتاحة لكل وظيفة. قد تجد 
أيًضا معلومات عن الذاكرة في القوائم الخاصة ببعض الوظائف. لمزيد من المعلومات حول الذاكرة 
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ة، انظر " الذاكرة المشتركة" في الصفحة ١٢. 

تيح آلًيا — إعدادات لوحة مفاتيح الجهاز لكي تغلق آلًيا بعد فترة زمنية محددة مسبًقا عندما يكون 
ي وضع االستعداد وال يتم استخدام أي من وظائفه خالل تلك الفترة. حدد تشغيل، وسيمكنك 

رة االنتظار بدايًة من ٥ ثواٍن إلى ٦٠ دقيقة. 

 تشغيل حارس المفاتيح، تظل إمكانية إجراء مكالمات إلى الرقم الرسمي الخاص بحالة 
ئ قائمة. أدخل رقم الطوارئ واضغط على اتصال. 

ة المفاتيح برمز الحماية — انظر " قفل لوحة المفاتيح" في الصفحة ٣٨. 

معلومات الخاليا — حدد يعمل الستالم المعلومات من الشبكة بناًء على خلية الشبكة 
مة [خدمة شبكة]. 

ترحيب — إدخال الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الجهاز. لحفظ 
 حدد حفظ. 

ُمشغل — حدد آلي وسيحدد الجهاز آلًيا إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك. حدد 
سيتاح لك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مزود الخدمة الخاص بك. 

بيقات خدمات البطاقة — انظر " خدمات SIM" في الصفحة ١٢١. 

تعليمات — حدد ما إذا كان الجهاز سيعرض نصوص التعليمات أم ال. 

شغيل — حدد ما إذا كان الجهاز سُيصدر نغمة التشغيل عند تشغيله. 
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حديد اإلعدادات التصاالت بلوتوث واتصاالت األشعة تحت الحمراء وخدمة حزمة الراديو العامة 
G. لمزيد من المعلومات حول اتصاالت بلوتوث، انظر " اتصال بلوتوث" في الصفحة ١٢٣. 
ن المعلومات حول اتصاالت األشعة تحت الحمراء، انظر " األشعة تحت الحمراء" في الصفحة ١٢٧. 
ن المعلومات حول اتصاالت خدمة حزمة الراديو العامة GPRS، انظر خدمة حزمة الراديو العامة 

G" في الصفحة ١٢٨. 

عدادات التعزيزات
مة إعدادات التعزيزات فقط إذا كان الجهاز قد تم توصيله بأحد التعزيزات المتوافقة أو جهاز 

و وحدة التحدث عن بعد. 

مة > اإلعدادات > إعدادات التعزيزات. وسيمكنك اختيار إحدى قوائم التعزيزات 
عزيز المناظر متصًال بالجهاز. 

عدادات التهيئة
ض خدمات الشبكة إلى إعدادات التهيئة الصحيحة على الجهاز. احصل على اإلعدادات من 
خدمة على هيئة رسالة تهيئة أو أدخل اإلعدادات الشخصية الخاص بك يدوًيا. ويمكن تخزين 

 التهيئة من عشرة مزودين للخدمة كحد أقصى على الهاتف ويمكن إدارتها داخل هذه القائمة. 

مة > اإلعدادات > إعدادات التهيئة ثم حدد أحد الخيارات التالية: 
التهيئة االفتراضي — عرض قائمة مزودي الخدمة المخزنة في الجهاز [يتم تظليل مزود الخدمة 
ي] ولتحديد مزود خدمة آخر كالمزود االفتراضي. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة وحدد التفاصيل 

لقائمة مع التطبيقات المدعمة. لمسح مزود خدمة من القائمة، حدد خيارات > مسح. 
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تشغيل االفتراضي في جميع التطبيقات — إعدادات التطبيقات الستخدام اإلعدادات من مزود الخدمة 
االفتراضي. 
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صول المفضلة — تحديد نقطة وصول أخرى. يتم استخدام نقطة الوصول الخاصة بمزود 
شكل افتراضي. 

إلعدادات وعرضها وتحريرها يدوًيا، حدد القائمة > اإلعدادات > إعدادات التهيئة > إعدادات 
شخصية. إلضافة تهيئة جديدة، حدد إضافة جديد، أو خيارات > إضافة جديد. حدد أحد التطبيقات 

ة وأدخل كل اإلعدادات المطلوبة. لتشغيل اإلعدادات، حدد رجوع. 
إلعدادات المعروفة من جانب المستخدم أو تحريره، حدد التطبيق الذي تريد عرضه ثم اختر 

ت لتحريرها. 

عدادات الحماية
خدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات [على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة 
ن محددة واالتصال بأرقام محددة مسبًقا]، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ المبرمج في 

 
مة > اإلعدادات > إعدادات الحماية ثم حدد أحد الخيارات التالية: 

مز الشخصي — ضبط الجهاز للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. وإن 
ض البطاقات SIM ال تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي. 

كالمات [خدمة شبكة]— تقييد المكالمات الواردة إلى الجهاز والمكالمات الصادرة منه. ويلزم 
مة سر الحظر. 
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االتصال بأرقام محددة — تقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة 
 .SIM مدعومة من ِقَبل بطاقة
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 مستعملين محددة [خدمة شبكة] — تحديد مجموعة األشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات 

 SIM لحماية — حدد الهاتف حتى يطلب الجهاز رمز الحماية كل مرة عند إدخال بطاقة
حدد الذاكرة ليطالبك الجهاز بإدخال رمز الحماية عند تحديد ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة 

 الذاكرة قيد االستخدام. 

وصول — تغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر. 

ستعادة إعدادات المصنع
ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها األصلية، اختر القائمة > اختر اإلعدادات > استعادة 

 المصنع. 

ئمة الُمشغل
 القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خالل مزود الخدمة. وهذه 

ختلف باختالف المشغل. يعتمد االسم والرمز على مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، 
زود الخدمة. 

شغل تحديث هذه القائمة من خالل رسالة خدمة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر 
خدمة" في الصفحة ١١٧. 
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ل هذه القائمة يمكنك التعامل مع الرسومات والصور ومقاطع الفيديو والموضوعات والنغمات. 
يم هذه الملفات في حافظات. 

هاز نظام " إدارة الحقوق الرقمية" [DRM] لحماية المحتوى المكتسب. حيث يمكن حماية 
 المحتوى [مثل نغمة رنين] وربطها بقواعد استخدام معينة [مثل عدد مرات االستخدام 

ستخدام محددة]. ويتم تعريف هذه القواعد من خالل مفتاح تشغيل المحتوى، والذي يمكن 
ما مع المحتوى أو بشكل مستقل وفًقا لمزود الخدمة. كما قد يمكنك تحديث مفاتيح التشغيل 

ليك أن تقرأ دائًما شروط استالم أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، ألنهما قد 
دفع رسوم. 

حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات األخرى أو تعديلها أو نقلها أو 
سالها. 

القائمة > المعرض. 
ظهر قائمة بالحافظات. الحافظات االفتراضية على الجهاز هي الصور ومقاطع فيديو 

وضوعات وجرافيك والنغمات وتسجيالت. 
 إلى حافظة وحدد فتح لعرض قائمة بالملفات الموجودة بالحافظة أو خيارات لالختيار من 

خيارات إضافية. 
فتح حافظة، حدد الملف الذي تريد عرضه، وحدد فتح. 
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إذا قمت بتحديد حافظة الموضوعات، فانتقل إلى موضوع وحدد فتح > عرض لعرض حزمة   
الموضوع. والختياره كموضوعك، حدد خيارات > تطبيق الموضوع. 

بعد   .٤
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فتح أحد الملفات، يمكن تحديد خيارات لالختيار من بين الخيارات اإلضافية. 
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تقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الُمضمنة. وتنتج الكاميرا صوًرا بتنسيق 
 .3GP ومقاطع فيديو بتنسيق 

اتف Nokia 6822 خاصية التقاط الصور بدقة ٦٤٠×٤٨٠ بيكسل. إن مستوى دقة الصور 
لحالة قد يظهر بشكل مختلف. 

صور ومقاطع الفيديو
مة > الكاميرا. تظهر الصورة الحية على شاشة الهاتف، حيث 

ستخدام شاشة الهاتف كباحث للعرض. انتقل لليسار واليمين لتغيير 
كاميرا: صورة عادية أو صورة شخصية أو فيديو، أو الوضع الليلي 
ت اإلضاءة معتمة بشكل ال يسمح بالتقاط الصور]. وإذا أردت إضافة 
إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في األسماء، حدد صورة شخصية. 

صورة

ط. وسيتم سماع صوت غالق الكاميرا. كما سيحفظ الجهاز الصورة في الحافظة الصور 
لمعرض. 

ت إرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، فحدد إرسال. 

وع اللتقاط صورة أخرى، أو خيارات وحدد خياًرا إلعادة تسمية الصورة المحفوظة أو تكبيرها 
 التباين أو عرض التفاصيل أو ضبط الصورة كخلفيات أو فتح المعرض أو مسح الصورة. 
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يمكنك تشغيل الموقت الذاتي للكاميرا اللتقاط صورة واحدة. اضبط الكاميرا على وضع الصور، وحدد 
خيارات > الموقت الذاتي > بدء، وبعد انتهاء المهلة الزمنية تلتقط الكاميرا الصورة. ويصدر صوت 
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ء تشغيل الموقت الذاتي. 

مقطع فيديو

جيل مقطع فيديو، حدد تسجيل. أثناء تسجيل أحد مقاطع الفيديو، يتم عرض الوقت المتبقي 
أعلى شاشة الهاتف. 

لتسجيل مؤقًتا، حدد إيقاف مؤقت. لمواصلة التسجيل، حدد استمرار. وإليقاف التسجيل، حدد 
سيحفظ الجهاز التسجيل في الحافظة مقاطع فيديو بالقائمة المعرض. لعرض مقطع الفيديو 

 حدد تشغيل. 

وع لبدء تسجيل مقطع فيديو جديد، أو اضغط على خيارات وحدد خياًرا لمسح مقطع الفيديو 
 أو إعادة تسميته أو ضبط التباين أو عرض التفاصيل أو إرسال مقطع الفيديو في شكل رسالة 

تعددة أو فتح المعرض أو تشغيل الميكروفون أو غلقه. 

عدادات الكاميرا
مة > الكاميرا > خيارات. قد تظهر الخيارات التالية وفًقا لوضع الكاميرا قيد االستخدام: تغيير 

والموقت الذاتي وصامت/غير صامت وفتح المعرض واإلعدادات [إعدادات التهيئة للكاميرا] 
 االفتراضي وجودة الصورة وطول لقطة الفيديو وأصوات الكاميرا والعنوان االفتراضي. 
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١٥. المنسق
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ظيم المهام باستخدام األدوات والميزات المتوفرة في قائمة المنسق. 

منبه
ضبط الجهاز إلصدار تنبيه في وقت محدد. 

مة > المنسق > المنبه. 

منبه، اختر وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت 
ختر تشغيل. حدد تكرار التنبيه لضبط الجهاز إلصدار نغمة تنبيه في األيام التي تم اختيارها 

يام األسبوع. 

ة التنبيه وحدد نغمة التنبيه االفتراضية، وإلضفاء الطابع الشخصي للنغمة، حدد إحدى 
من قائمة نغمات الرنين أو من المعرض. 

ء وقت التنبيه، سوف يصدر الجهاز نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه!، ويتم عرض الوقت 
على الشاشة، حتى وإن كان الهاتف مغلًقا. حدد إيقاف إليقاف التنبيه. وفي حالة ترك الجهاز 

ي إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو تحديد غفوة، يتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريًبا ثم 
إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى. 

ل وقت التنبيه والجهاز في وضع اإلغالق، سيقوم الجهاز بتشغيل نفسه آلًيا ويبدأ في إصدار 
بيه. إذا حددت إيقاف، فسيسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيله إلجراء المكالمات. 
إليقاف تشغيل الجهاز أو نعم إلجراء المكالمات واستالمها. ال تحدد نعم حين يكون استخدام 

الالسلكية محظوًرا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
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مة > المنسق > التقويم. 

ى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما يظهر اسم اليوم مكتوًبا بخط سميك في حالة وجود أية 
ت خاصة به. لعرض مالحظات اليوم، حدد عرض. ولعرض أسبوع، حدد خيارات > عرض 

. لعرض مالحظة واحدة، حدد عرض. 

 خيارات عرض التقويم األخرى الخيارات الخاصة بإنشاء مالحظة ومسحها وتحريرها 
كرارها، أو نسخ مالحظة إلى يوم آخر، أو إرسال مالحظة مباشرًة إلى جهاز آخر متوافق 

ة أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.
الل اإلعدادات، يمكنك ضبط التاريخ والوقت ومنطقة التوقيت وصيغة التاريخ والوقت وأول 

يام األسبوع. وفي خيار مالحظات المسح اآللي يمكنك ضبط الجهاز لمسح المالحظات 
شكل آلي بعد مرور فترة زمنية معينة. 

فة مالحظات التقويم، حدد عرض الشهر أو األسبوع، ثم حدد خيارات > مسح كل المالحظات. 

مالحظة تقويم
مة > المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب، وحدد خيارات > كتابة مالحظة. ثم 

د أنواع المالحظات التالية:  اجتماع أو  مكالمة أو  عيد ميالد أو  مذكرة 
التذكير. 

ت مالحظات التقويم
غيل الجهاز إلصدار نغمة تنبيه مالحظة التقويم. إذا أردت ضبط تنبيه يتم إصداره بينما 

غلق، فانظر " المنبه" في الصفحة ٩٧. 
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حين يصدر الجهاز نغمة تنبيه إعالًما بمالحظة، يصدر الجهاز صفيًرا ويعرض المالحظة. مع عرض 
مالحظة مكالمة  على الشاشة، يمكنك االتصال بالرقم المعروض بالضغط على اتصال. وإليقاف 
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عرض المالحظة، حدد عرض. حدد غفوة وسيصدر الجهاز نغمة تنبيه مرة أخرى بعد عشر 
إليقاف التنبيه بدون عرض المالحظة، حدد إنهاء. 

ئمة المهام
فظ مالحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها، كما يمكنك تحديد مستوى األولوية 

ة ويمكنك أيًضا وضع عالمة " تمت" أمامها عند االنتهاء منها. ويمكنك ترتيب المالحظات 
ألولوية أو التاريخ. 

مة > المنظم > قائمة المهام. 

افة لتدوين مالحظة. اكتب المالحظة وحدد حفظ. حدد درجة أولوية المالحظة. سيضبط 
اريخ انتهاء المالحظة بشكل آلي بدون تنبيه. بينما لتغيير تاريخ انتهاء المالحظة، قم بعرض 

ة وحدد خيار تاريخ االنتهاء. 
ض مالحظة، يمكن تحديد خيارات لعرض المالحظة المحددة ومسح كافة المالحظة التي 

ييزها بعالمة " تمت". ويمكنك ترتيب المالحظات حسب أولويتها أو حسب تاريخ انتهائها، 
ك إرسال مالحظة إلى جهاز آخر وحفظ المالحظة كمالحظة تقويم أو الدخول إلى التقويم. 
 إلى ذلك، يمكنك تحديد خيار لتحرير المالحظة المحددة وتحرير تاريخ انتهائها أو أولويتها، 

 بعالمة " تمت". 

مالحظات
 .MMS ستخدام هذا التطبيق لكتابة المالحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة من خالل
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حدد القائمة > المنظم > مالحظات. وسيطلب منك الجهاز إعدادات التاريخ والوقت إذا لم يكن قد تم 
ضبطهما عند البدء في كتابة مالحظة. إلضافة مالحظة، حدد إضافة. أدخل المالحظة وحدد حفظ، أو 
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 مالحظة وحدد عرض أو خيارات لعرض خيارات المالحظات. 

محفظة
ظة، يمكنك حفظ معلومات شخصية مثل أرقام بطاقات االئتمان والعناوين. ويمكن استرجاع 

التي يتم حفظها بالمحفظة بسهولة وذلك لملء حقول البيانات آلًيا عند القيام بشراء بعض 
ات أثناء التصفح، طالما كانت الخدمة تدعم وظيفة المحفظة. كما يمكنك أيًضا حفظ رموز 

 إلى خدمات المحمول التي تتطلب إدخال اسم مستخدم وكلمة سر. 

دمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى إدخال كلمات سر، فقم بتفريغ هذه الذاكرة 
ستعمال . لتفريغ الذاكرة المؤقتة، انظر " الذاكرة المؤقتة" في الصفحة ١١٦. 

ت رمز المحفظة
الموجودة بالمحفظة محمية برمز محفظة يمكنك تعريفه عند الوصول إلى المحفظة ألول 
 إنشاء رمز المحفظة:، أدخل الرمز وحدد موافق لتأكيده. في تحقق من رمز المحفظة:، 

رمز مرًة أخرى وحدد موافق. 

محتوى المحفظة
ت مسح محتوى المحفظة بالكامل باإلضافة إلى رمز المحفظة، فأدخل # ٧٣٧٠٩٢٥٥٣٨ #* 

 االستعداد. وسيلزم أيًضا إدخال رمز حماية الجهاز، [انظر " رموز الوصول" في الصفحة ٣٩]. 
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استخدام المحفظة
إلعداد معلومات الشخصية، استخدم قائمة المحفظة. والستخدام المحتوى الموجود بالمحفظة في إحدى 
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محمول، حاول الوصول إلى المحفظة عن طريق المتصفح [انظر "ويب" في الصفحة ١١١]. 
 ميزة المحفظة، حدد القائمة > التطبيقات > المنظم > المحفظة. أدخل رمز المحفظة، وحدد 

حدد أحد الخيارات التالية: 
لمحفظة — عند حفظ تفاصيل البطاقة الشخصية، يمكنك مزج هذه التفاصيل مًعا في أحد أوضاع 

. ويمكنك استخدام الوضع في استرداد بيانات المحفظة من بطاقات مختلفة أثناء التصفح. 
 — استخدم هذا الخيار إلنشاء بطاقات الدفع أو بطاقات الخصم أو بطاقات الوصول أو بطاقات 
م أو بطاقات العناوين وحفظها. ولمعرفة مدى توافر خدمة استالم معلومات البطاقة على هيئة 

 تهيئة، اتصل بُمْصِدر البطاقة أو بمزود الخدمة الخاص بك. 
— حفظ اإلخطارات الخاصة بالتذاكر اإللكترونية التي قمت بشرائها عن طريق إحدى خدمات 

 .
ت — حفظ إيصاالت مشتريات المحمول. 

ت شخصية — حفظ معلومات شخصية، مثل أرقام الحسابات أو كلمات السر أو الرموز أو 
ات. تتم حماية المالحظات الشخصية برمز PIN الخاص بالمحفظة. عند عرض مالحظة، 

رات وإرسال كنص لنسخ المالحظة كرسالة نصية ونسخ إلى التقويم لنسخ المالحظة إلى 
مذكرة واستخدام التفاصيل الستخالص األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين الويب 

ظة ومسح لمسح المالحظة التي تقوم بعرضها. 
ت — استخدم هذا الخيار لتغيير إعدادات المحفظة. 
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التزامن حفظ التقويم وبيانات األسماء في مركز خدمة اإلنترنت عن بعد [خدمة شبكة] أو على 
بيوتر متوافق. وفي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة اإلنترنت عن ُبعد، فيمكنك مزامنة الجهاز 
ق بدء التزامن من الجهاز. كما يمكنك أيًضا إجراء التزامن للبيانات الموجودة في قائمة "األسماء" 

" و"المالحظات" الخاصة بالجهاز لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر المتوافق 
ن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر. 

 .SIM إجراء تزامن لبيانات األسماء الموجودة في البطاقة

ن من الجهاز
ء التزامن من الجهاز، يجب االشتراك في خدمة تزامن والحصول على إعدادات التهيئة من 
خدمة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها، اتصل 

خدمة. 
امن من الجهاز، قم بتنفيذ اإلجراءات التالية: 

شغيل إعدادات االتصال المطلوب للتزامن. انظر "إعدادات التزامن" في الصفحة ١٠٣. 

القائمة > المنظم > التزامن > تزامن م.الخدمة > البيانات المراد تزامنها، قم بتمييز البيانات 
اد تزامنها وحدد تم > تزامن. 

 إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع عالمة عليها، والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة، بعد 
ها. 
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إعدادات التزامن
يمكنك استالم إعدادات التزامن الخاص بجهازك على هيئة رسالة تهيئة من مزود الخدمة. وللحصول 
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د من المعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. إلدخال 
ت يدوًيا، انظر "ضبط اإلعدادات" في الصفحة ٩٠. 

مة وحدد المنظم > التزامن > تزامن م.الخدمة > إعدادات التزامن > تهيئة. حدد مزود الخدمة 
غب في تشغيل الضبط الخاص به، واضغط على اختيار. حدد حساب لكي ترى الحسابات التي 

زود الخدمة. إذا تم عرض أكثر من حساب، فاختر الحساب الذي تريد استخدامه. 

التزامن من جهاز كمبيوتر متوافق
تخدام بلوتوث أو األشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات لتوصيل الجهاز بكمبيوتر إلجراء تزامن 
والتقويم والمالحظات من الكمبيوتر. لعرض كابالت البيانات المتوافقة، انظر "التعزيزات" في 

١٣٤. كما يتعين أيًضا تثبيت PC Suite الخاصة بجهازك على الكمبيوتر. ابدأ في إجراء 
 .PC Suite من الكمبيوتر باستخدام

أن الجهاز في وضع االستعداد وأنه تم ضبط الوقت والتاريخ. 
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قائمة التطبيقات األلعاب التي سبق تثبيتها وميزات إضافية. يمكن أيًضا تنزيل تطبيقات 
جديدة. 

أللعاب والتطبيقات
ن برامج الجهاز بعض ألعاب جافا وتطبيقاتها المصممة خصيًصا لهاتف نوكيا هذا. 

غيل لعبة أو تطبيق
مة > التطبيقات > األلعاب > اختر لعبة أو المجموعة > تحديد التطبيقات. انتقل إلى لعبة أو 

وحدد فتح. 

أللعاب والتطبيقات
از تطبيقات J2ME. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الجهاز قبل تنزيله. 

مة > التطبيقات ثم األلعاب > تنزيل األلعاب أو المجموعة > تنزيل التطبيقات. وستظهر 
عالمات المتوفرة. حدد مزيد من العالمات للوصول إلى قائمة العالمات الموجودة في القائمة 

ظر "العالمات" في الصفحة ١١٥. 

المة لالتصال بالخدمة المطلوبة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة 
ت، اتصل بمزود الخدمة. 
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تحذير: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد   
البرامج التي تسبب الضرر. في حالة تثبيت تطبيقات تحتاج إلى االتصال بالشبكة، الحظ 
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أن استهالك الجهاز للطاقة قد يزيد عند استخدامك لهذا التطبيقات.

ظ التطبيقات التي تم تنزيلها في قائمة األلعاب بدًال من قائمة التطبيقات. 

ت األلعاب
مة > التطبيقات > األلعاب > إعدادات التطبيقات لضبط األصوات واألضواء واالهتزازات 

باأللعاب. 

ذاكرة لأللعاب والتطبيقات
مقدار الذاكرة المتاح لتثبيت األلعاب والتطبيقات [الذاكرة المشتركة الثالثة]، حدد القائمة > 

ت > األلعاب > المجموعة > الذاكرة. 

سجل الصوت
سجيل مقاطع من الكالم أو األصوات أو مكالمة نشطة لمدة دقيقة وأربعين ثانية كحد أقصى. ُيعد 

 مفيًدا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد. 

 .GPRS استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر
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التسجيل
حدد القائمة > التطبيقات > الملحقات > المسجل.   .١
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التسجيل، اختر تسجيل. ولبد التسجيل أثناء مكالمة، حدد خيارات > تسجيل. 
ء تسجيل المكالمة، سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافًتا كل خمس ثواٍن تقريًبا. 

ف التسجيل، حدد إيقاف. 
م حفظ التسجيل في الحافظة تسجيالت بقائمة المعرض. 
تماع إلى أحدث ما تم تسجيله، اختر تشغيل آخر تسجيل. 

سال أحدث ما تم تسجيله، حدد إرسال آخر تسجيل. 

لتسجيالت
مة > التطبيقات > الملحقات > المسجل > قائمة التسجيالت. وستظهر قائمة بالحافظات في 

ض. ثم افتح تسجيالت لرؤية قائمة التسجيالت. 

حاسبة
سبة المضمنة بالجهاز بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وحساب التربيع والجذر 

 وتحويل قيم العمالت. 
القائمة > التطبيقات > الملحقات > الحاسبة. 

ظهور "٠" على الشاشة، أدخل الرقم األول في العملية الحسابية. 
ط على # إلدخال العالمة العشرية. 
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حدد خيارات > جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير اإلشارة.   .٣
أدخل الرقم الثاني.   .٤

للح  .٥

إجراء 

حدد   .١
لحف  .٢
ثم ا  .٣
العش
وسي  
إلج  .٤
األج
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صول على الناتج، حدد يساوي. أو لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع االستمرار على مسح. 

مالحظة: لهذه الحاسبة دقة محدودة وقد تحدث أخطاء ناتجة عن تقريب األعداد وخاصة   
في عمليات القسمة المطولة. 

تحويل العمالت
مالحظة: عند تغيير العملة األساسية، يتعين ضبط أسعار صرف جميع العمالت الجديدة   

نظًرا لضبط كافة أسعار العمالت المضبوطة مسبًقا على صفر. 

القائمة > التطبيقات > الملحقات > الحاسبة. 
ظ سعر العملة، حدد خيارات > سعر العملة:. 

ختر أًيا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على # إلدخال العالمة 
رية، وحدد موافق. 

ظل سعر العملة محفوًظا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. 
راء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات > بالعملة المحلية أو بالعملة 

نبية. 
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موقت العد التنازلي  
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مة > التطبيقات > الملحقات > موقت العد التنازلي. ثم أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق 
 وحدد موافق. يمكنك كتابة نص المالحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت 

بدأ لبدء موقت العد التنازلي. 

ر الوقت لتغيير وقت العد التنازلي، أو حدد إيقاف الموقت إليقاف الموقت. 

ل وقت التنبيه أثناء وجود الجهاز في وضع االستعداد، ُيصدر الجهاز نغمة ويومض نص 
ة في حالة ضبطها، أو يعرض عبارة انتهى العد التنازلي. 

نبيه اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه آلًيا في 
٣٠ ثانية. وإليقاف التنبيه ومسح نص المالحظة، حدد إنهاء. 

اعة اإليقاف
اس الوقت أو أخذ أوقات مستقطعة أو أوقات تداخل باستخدام ساعة اإليقاف. 

م ساعة اإليقاف أو تشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى يستهلك قدًرا كبيًرا من طاقة البطارية 
 متوسط عمرها. 

 الوقت ومتوسط عمرها
مة > التطبيقات > الملحقات > ساعة إيقاف > تقسيم الوقت. حدد بدء لبدء مراقبة الوقت. 

يم كل مرة ترغب في أخذ أوقات مستقطعة؛ يتم سرد األوقات المستقطعة أسفل وقت التشغيل 
اشة. حدد إيقاف للتوقف عن مراقبة الوقت. لحفظ األوقات، حدد حفظ. حدد خيارات وستتاح 

ية بدء قياس الوقت مرة أخرى أو إعادة ضبط األوقات بدون حفظها. 
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أوقات التداخل
حدد القائمة > التطبيقات > الملحقات > ساعة إيقاف > وقت التداخل. حدد بدء لبدء مراقبة الوقت، 

وتراكب
أو حدد 

ميزات
إذا كنت 
اإليقاف،
القائمة 

إن استخ
طاقة الب

عرض
حدد القائ
في حالة
قياسه. ح
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 ألخذ وقت تداخل. حدد إيقاف إليقاف وقت التداخل. لحفظ األوقات، حدد حفظ ثم أدخل اسًما. 
خيارات وستتاح لك إمكانية بدء الموقت مرًة أخرى أو إعادة ضبط أوقات التداخل. 

 الجهاز أثناء التوقيت
قد قمت بالفعل ببدء ساعة اإليقاف وأردت استخدام ميزات أخرى بالجهاز أثناء تشغيل ساعة 

 فاضغط فقط على إنهاء للرجوع إلى وضع االستعداد. للرجوع إلى ساعة اإليقاف، حدد 
> التطبيقات > الملحقات > ساعة إيقاف > استمرار. 

دام ساعة اإليقاف أو تشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى يستهلك قدًرا كبيًرا من 
طارية ويقلل من متوسط عمرها. 

 األوقات ومسحها
مة > التطبيقات > الملحقات > ساعة إيقاف. 

 عدم إعادة ضبط ساعة اإليقاف، فسيمكنك اختيار عرض األخير، لعرض أحدث زمن تم 
دد عرض األوقات، وستظهر لك قائمة باألسماء أو األوقات النهائية لمجموعات الوقت. 
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اختر مسح األوقات لمسح األوقات المحفوظة. حدد مسح الكل > نعم أو حدد واحد كل مرة. انتقل إلى 
األوقات المطلوب مسحها، وحدد مسح > نعم. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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١٧. الويب

يضم الج
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هاز متصفًحا يمكن استخدامه للوصول إلى مختلف خدمات 
 الخاصة بالهواتف المحمولة. 

مدى توافر هذه الخدمات ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل 
خدمة. 

 متصفح الجهاز، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين الالسلكية [WML] أو 
ن النصوص التشعبية الموسعة [XHTML] على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبًعا لحجم 

قد ال تتمكن من عرض جميع تفاصيل صفحات اإلنترنت. 

وصول إلى الخدمات واستخدامها
ظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها.

ر "إعداد الجهاز للوصول إلى إحدى الخدمات" في الصفحة ١١٢. 
ل بالخدمة التي تشترك بها. انظر "االتصال بإحدى الخدمات" في الصفحة ١١٢. 

تصفح صفحات الخدمة. انظر "تصفح صفحات إحدى الخدمات" في الصفحة ١١٣. 
رد االنتهاء من التصفح، قم بإنهاء االتصال بالخدمة. انظر "قطع االتصال بإحدى الخدمات" 

لصفحة ١١٤. 
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إعداد الجهاز للوصول إلى إحدى الخدمات  
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كن أن يكون قد تم تخزين بعض إعدادات الخدمات على الجهاز. وقد يتم استالم إعدادات 
على شكل رسالة تهيئة من ُمزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. لمزيد من 

ت وللحصول على اإلعدادات المناسبة، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيًضا "إعدادات التهيئة" 
حة ٩٠. 

التصال بإحدى الخدمات
تشغيل إعدادات الخدمة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها. لتشغيل اإلعدادات، حدد 

> ويب > اإلعدادات > إعدادات التهيئة > تهيئة وحدد إعدادات التهيئة الذي تريد تشغيله. 

لخدمة بإحدى الطرق التالية: 
 الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة: حدد القائمة > ويب > الصفحة الرئيسية أو اضغط مع 

تمرار على مفتاح ٠ في وضع االستعداد. 
 عالمة خاصة بالخدمة: حدد القائمة > ويب > العالمات وحدد عالمة. وإذا لم تعمل العالمة 

ضبط الخدمة النشط حالًيا، فقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد. 
ل على آخر عنوان URL: حدد القائمة > ويب > آخر عنوان إنترنت. 

ل عنوان الخدمة: حدد القائمة > ويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق. 
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تصفح صفحات إحدى الخدمات  
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ء االتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح 
اختالف الخدمات. اتبع النصوص اإلرشادية التي تظهر على شاشة الجهاز. ولمزيد من 

ت، اتصل بمزود الخدمة. 

تيار GPRS كحامل البيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الجهاز أثناء 
 وفي حالة استالم مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا تم إجراء مكالمة أثناء اتصال خدمة حزمة 

لعامة [GPRS]، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يسار شاشة الجهاز موضًحا أن اتصال 
زمة الراديو العامة [GPRS] ُمعلق [قيد االنتظار]. وبعد المكالمة، يحاول الجهاز إعادة 

 بخدمة حزمة الراديو العامة [GPRS]، على سبيل المثال. انظر أيًضا "اتصال خدمة حزمة 
لعامة GPRS" في الصفحة ١٢٩. 

دمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى إدخال كلمات سر، فقم بتفريغ هذه الذاكرة 
ستعمال . لتفريغ الذاكرة المؤقتة، انظر "الذاكرة المؤقتة" في الصفحة ١١٦. 

م مفاتيح الجهاز أثناء التصفح
تخدم أًيا من مفاتيح التنقل للتصفح خالل الصفحة. 

حديد عنصر مظلل، اضغط على اتصال أو حدد خيارات لتحديد الخيار الخاص بفتح الرابط. 
دخال األحرف واألرقام، اضغط على المفاتيح ١-٩. إلدخال أحرف خاصة، اضغط على *. 
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االتصال المباشر
أثناء التصفح، يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما 
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ًضا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات. 

طع االتصال بإحدى الخدمات
تصفح وفصل االتصال حدد خيارات > إنهاء. 
على إنهاء مرتين، أو اضغط عليه باستمرار. 

عدادات شكل المتصفح
صفح، حدد خيارات > خيارات أخرى > إعدادات الشكل، أو في وضع االستعداد حدد القائمة 

> إعدادات > إعدادات الشكل وأحد ما يلي: 
نص — حدد يعمل، وسوف تتم متابعة النص في السطر التالي. وفي حالة تحديد ال يعمل، 

صار النص. 
ط — حدد حجم الخط. 

صور — حدد ال ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة. 
 — حدد التنبيه باالتصال غير اآلمن و نعم لضبط الجهاز إلصدار تنبيه عند تحول االتصال 

ى اتصال غير آمن أثناء التصفح. حدد التنبيه باألشياء غير اآلمنة و نعم لضبط الجهاز 
تنبيه عندما تحتوي الصفحة اآلمنة على عنصر غير آمن. وال تضمن تلك التنبيهات اتصاًال 

يد من المعلومات، انظر "حماية المتصفح" في الصفحة ١١٨. 
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ترميز الحروف — حدد مجموعة األحرف التي يستخدمها الجهاز لعرض صفحات المتصفح التي ال 
تحتوي على هذه المعلومات، أو حدد إذا كان سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال 
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لويب لجهاز متوافق. 

انات االسترجاع
السترجاع هي بيانات يقوم الموقع بحفظها في الذاكرة المؤقتة الخاصة بالمتصفح، [على سبيل 

معلومات المستخدم أو تفضيالت التصفح]. وسيتم حفظ بيانات االسترجاع حتى تقوم بمسح 
لمؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" في الصفحة ١١٦. 

صفح، حدد خيارات > خيارات أخرى > حماية > إعدادات االسترجاع أو في وضع االستعداد، 
مة > ويب > اإلعدادات > إعدادات الحماية > بيانات االسترجاع. حدد سماح أو رفض للسماح 

استالم بيانات االسترجاع أو رفضها. 

عالمات
فظ عناوين الصفحات كعالمات في ذاكرة الجهاز. 

 التصفح حدد خيارات > العالمات أو في وضع االستعداد، حدد القائمة > ويب > العالمات. 
العالمة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على اختيار إلجراء اتصال بالصفحة المرتبطة 

المة. 
خيارات لعرض اسم وعنوان العالمة المحددة أو تعديلها أو مسحها أو إرسالها مباشرة إلى 

ز آخر كعالمة أو كرسالة نصية أو إنشاء عالمة جديدة. 
 في الجهاز بعض عالمات الكتابة المركبة مسبًقا لمواقع ال تتبع لنوكيا. وال تضمن نوكيا هذه 
وال تقرها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات االحتياطات التي تتخذها مع 

 آخر حرًصا على األمان أو المحتويات. 
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استالم عالمة
عند استالم عالمة، يتم عرض تم استالم عالمة على الشاشة. حدد عرض لعرض العالمة. لحفظ 
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 حدد حفظ. حدد خيارات > عرض لعرض التفاصيل أو مسح لرفضها. 

تنزيل
مزيد من النغمات أو الرسومات أو األلعاب أو لقطات الفيديو أو الموضوعات أو التطبيقات 

هاز [خدمة شبكة]، حدد نوع التنزيل الذي ترغب في استالمه. 
تحذير: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى   

تسبب أية أضرار. 

مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة. 

ذاكرة المؤقتة
 المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة المؤقتة للجهاز. فالذاكرة المؤقتة 

ة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. لمسح الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح حدد 
> خيارات أخرى > تفريغ الذاكرة المؤقتة أو في وضع االستعداد، حدد القائمة > ويب > 

اكرة المؤقتة. 
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وارد الخدمة  
بإمكان ال
وتعتبر 
أو عنوا

عند است
إذا قمت 
القائمة 

للوصول
الرسالة ا
تفصيلية 

إعدادا
حدد القائ

رسائل ال

مرشح ال
المحتوى
الموثوقة
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

جهاز استالم رسائل خدمة [رسائل موجهة] ُمرسَلة من قبل مزود الخدمة [خدمة شبكة]. 
رسائل الخدمة إخطارات بأموٍر عديدة مثل عناوين األخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية 

ن إحدى الخدمات. 

الم رسالة خدمة في وضع االستعداد، حدد عرض للوصول إلى الرسالة في وارد الخدمة. 
بتحديد إنهاء، فسيتم نقل الرسالة إلى وارد الخدمة. للوصول إلى وارد الخدمة فيما بعد، حدد 

> ويب > وارد الخدمة. 

 إلى وارد الخدمة أثناء التصفح، حدد خيارات > خيارات أخرى > وارد الخدمة. انتقل إلى 
لتي تريدها، وحدد استرداد لتشغيل المتصفح وتنزيل المحتوى المحدد لعرض معلومات 

حول إخطار الخدمة أو مسحها، حدد خيارات > التفاصيل أو مسح بالترتيب. 

ت وارد الخدمة
مة > ويب > اإلعدادات > إعدادات وارد الخدمة وحدد أحد الخيارات التالية: 

خدمة — حدد تشغيل أو إيقاف لضبط الجهاز الستالم رسائل الخدمة أو رفضها. 

رسائل — حدد تم تشغيل مرشح الرسائل لضبط الجهاز الستالم رسائل الخدمة من مؤلفي 
 المعتمدين من مزود الخدمة فقط. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين، اختر القنوات 

 .
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اتصال آلي — في حالة ضبط الجهاز الستالم رسائل الخدمة وتحديد تشغيل، سيقوم الجهاز آلًيا بتشغيل 
المتصفح من وضع االستعداد عند استالمه رسالة خدمة. في حالة تحديد إيقاف، سيعمل الجهاز على 

تشغيل ال

ح  
قد تلزم 
توفر شه
لديك. ول

وحدة ا
يمكن أن
الحماية 
الرقمي. 
الصفحة 

حدد القائ
التالية: 

بيانات و
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متصفح فقط بعد تحديد استرداد عند استالمه لرسالة خدمة. 

ماية المتصفح
مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر اإلنترنت. كما يلزم 
ادات حماية ووحدة حماية إلجراء مثل هذه االتصاالت والتي قد تكون متاحة على البطاقة 

مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. 

لحماية
 تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. والغرض من وحدة 

هو تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال المتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع 
ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. انظر "رموز الوصول" في 

 .٣٩

مة > ويب > اإلعدادات > إعدادات الحماية > إعدادات وحدة الحماية وحدد أحد الخيارات 

حدة الحماية — عرض عنوان وحدة الحماية وحالتها والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل. 
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طلب الرمز الشخصي للوحدة — ضبط الجهاز لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات 
التي توفرها وحدة الحماية. أدخل الرمز، وحدد تشغيل. ولتعطيل طلب الرمز الشخصي للوحدة، اختر 

إيقاف. 

تغيير ال
أدخل ال

تغيير ال
الشخص

الشهاد
يوجد ثال

شهادات
المحتويا
مدى ص

يتم عر
المحتويا

ال يشير 
لحفظ الم
الخدمة. 

شهادات
الشهادا
يمكن تن
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رمز الشخصي للوحدة — تغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. 
رمز الشخصي الحالي للوحدة، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. 

رمز الشخصي للتوقيع — حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في تغييره. وأدخل الرمز 
ي الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. 

ات
ثة أنواع من الشهادات: 

 مركز الخدمة — يستخدمها الجهاز إلنشاء اتصال بمستوى حماية ُمحسن مع مركز خدمة 
ت. يستلم الجهاز شهادة مركز الخدمة من مزود الخدمة قبل إجراء االتصال، ويتم اختبار 
الحيتها بواسطة شهادات السلطة المحفوظة بالجهاز. وال يتم حفظ شهادات مركز الخدمة. 

ض مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، إذا كان نقل البيانات بين الجهاز ومركز خدمة 
ت مشفًرا. 

رمز الحماية إلى أن عملية نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات [ أو المكان المخصص 
ورد المطلوب] آمنة. يرجع تأمين نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتويات إلى مزود 

 السلطة — تستخدمها بعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية وأيًضا الختبار مدى صالحية 
ت األخرى. ويمكن إما حفظ شهادات السلطة في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة، أو 

زيلها من الشبكة، وذلك إذا كانت الخدمة تدعم استخدام شهادات السلطة. 
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شهادات المستخدم — يتم إصدارها إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. ويلزم توفر شهادات 
المستخدم [مثًال إلجراء توقيع رقمي]، باإلضافة إلى أنها تربط المستخدم بمفتاح محدد خاص في وحدة 

الحماية. 

قبل تغيي
تنتمي فع

التوقيع
يمكنك إ
من توقيع
التوقيع. 
مستند آخ
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مالحظة: الحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر   
المحتملة في االتصاالت البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح 

لكي تستفيد من درجات األمان العليا. وال يوفر وجود الشهادة وحده أي نوع من 
الحماية؛ ولكن يجب أن يحتوي مدير الشهادات على شهادات صحيحة وأصلية وموثوق 

بها حتى تتوفر الحماية الزائدة. للشهادات فترة صالحية محدودة. إذا تم عرض عبارة 
الشهادة غير صحيحة وفًقا لتاريخ الهاتف أو لم يتم التحقق من شهادة المستخدم حتى لو 

كانت الشهادة صالحة، فتحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في الجهاز. 
ر أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة 

ًال إلى المالك المدون. 

 الرقمي
جراء التوقيعات الرقمية بالجهاز إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. كما يمكن التحقق 

ك بواسطة المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي اسُتخِدمت لعمل 
ويماثل استخدام التوقيع الرقمي، قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي 

ر. انظر "وحدة الحماية" في الصفحة ١١٨. 
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وإلنشاء توقيع رقمي، حدد رابًطا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه 
وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه [ وغالًبا ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ، 

إلى آخر

تأكد أن 

لتوقيع ال

قد يصع

اختر شه
يختفي ر

خ  
باإلضافة
من خال
ومحتويا

لمعرفة م
الشبكة وم
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ه]. 

 . عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيًضا من عرض رمز التوقيع الرقمي 
مالحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية،   

حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع. 

نص، اقرأ النص بالكامل أوًال ثم يمكنك اختيار توقيع. 

ب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خالل النص وقراءته قبل التوقيع. 

ادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع، ثم حدد موافق. وسوف 
مز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيًدا لعملية الشراء. 

دمات البطاقة
 إلى الوظائف المتاحة بالجهاز، قد توفر لك بطاقة SIM خدمات يمكنك الوصول إليها 

ل هذه القائمة والتي تظهر فقط إذا كانت مدعمة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة 
 .SIM تها على بطاقة

دى توافر  خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حول استخدامها، اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل 
زود الخدمة أو أي مزود آخر. 
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اعتماًدا على الُمشغل، يمكنك ضبط الجهاز لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الجهاز والشبكة عند 
استخدام خدمات SIM. حدد القائمة > اإلعدادات > إعدادات الهاتف > تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > 

نعم.

قد يتضم
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ن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها. 
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١٨. االتصال

ات  
تتيح إمكا
[٣٠ قدم
والتسجي
أيًضا في
ويمكن ت

وحيث إ
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البطارية
الجهاز. 
السلطات
file  •
file  •
fer  •
file  •
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صال بلوتوث
نية االتصال بلوتوث االتصاالت الالسلكية المجانية بين األجهزة اإللكترونية في نطاق ١٠ أمتار 

] كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال بلوتوث في إرسال الصور والنصوص وملفات المعرض 
الت الصوتية ومقاطع الفيديو والمالحظات ومالحظات التقويم واستالمها. كما يمكن استخدامه 

 االتصال الالسلكي بالمنتجات التي تستخدم تقنية بلوتوث الالسلكية، مثل أجهزة الكمبيوتر. 
زامن الجهاز مع الكمبيوتر باستخدام اتصال بلوتوث. 

ن األجهزة التي تستخدم تقنية بلوتوث تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو، فليست هناك 
ي أن يكون جهازك والجهاز اآلخر في مواجهة بعضهما البعض. ويتعين أن يكون الجهازان 

 ١٠ أمتار [٣٠ قدم] كحد أقصى عن بعضهما البعض، بيد أن اتصال قد يكون عرضة 
بسبب وجود عوائق مثل الجدران أو أجهزة إلكترونية أخرى. يستهلك تطبيق بلوتوث طاقة 
 ويقلل من وقت تشغيل الجهاز. ضع ذلك في اعتبارك عند إجراء عمليات أخرى باستخدام 
فقد تكون هناك قيود على استخدام األجهزة المزودة بتقنية اتصال بلوتوث. ُيرجى مراجعة 

 المحلية في ذلك. يدعم الجهاز مواصفات بلوتوث ١٫١ باإلضافة إلى األوضاع التالية: 
SIM access pro
Object push pro

 File trans
File transfer pro
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 Dial-up networking profile  •
Headset profile  •

file  •
file  •
file  •
file  •
لتحقيق ا
من قبل 
الشركا

إعداد ا
حدد   .١
لتشغ  .٢
ُيشا  

حدد   .٣
تظه  
حدد   .٤
أدخ  .٥
على
يتص  
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Hands-free pro
Generic access pro

Serial port pro
Generic access exchange pro

لتوافق بين جهاز والجهاز اآلخر الستخدام اتصال بلوتوث، استخدم التعزيزات المعتمدة 
شبكة نوكيا مع طراز جهازك. للتأكد من توافق هاتفك مع األجهزة األخرى يرجى مراجعة 

ت المنتجة لهذه األجهزة. 

تصال بلوتوث
القائمة > اإلعدادات > التوصيل > بلوتوث. 

يل وظيفة بلوتوث، حدد بلوتوث > تشغيل. 
ر إلى تشغيل اتصال بلوتوث بالمؤشر   في أعلى الشاشة. 

بحث عن تعزيز األوديو للبحث عن األجهزة المزودة بإمكانية اتصال بلوتوث. 
ر قائمة تضم األجهزة التي تم العثور عليها على الشاشة. 

الجهاز المطلوب
ل رمز مرور بلوتوث الخاص بجهازك لالقتران بالجهاز اآلخر إذا لزم األمر ذلك. للحصول 

 معلومات حول رمز مرور بلوتوث، انظر "االقتران" في الصفحة ١٢٥. 
ل جهازك بالجهاز اآلخر. ويمكن بدء نقل البيانات. 
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لعرض الجهاز الذي تتصل به، حدد الجهاز النشط.   .٦
إليقاف تشغيل وظيفة بلوتوث، حدد بلوتوث > إيقاف.   .٧

االقترا
يمكنك إ

األجهزة 

لالقتران 
رقمًيا. ع
اقتران ال
يتم إدرا
وظيفة بل
المقترنة،
من ا  .١
انتقل  .٢

تخ  

اتص  
يطل

مسح  
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ن
عداد اقتران [ ارتباط] دائم بين جهازك وجهاز آخر باستخدام اتصال بلوتوث. قد تتطلب بعض 

حدوث االقتران قبل إمكانية نقل البيانات. 

بأحد األجهزة، يتعين أن تتفق مع مالك الجهاز اآلخر على رمز المرور المكون من ١-١٦ حرًفا 
ند محاولة توصيل الجهازين للمرة األولى، يتعين عليكما إدخال نفس رمز المرور. وبمجرد 
جهازين، لن تكون في حاجة إلى استخدام رمز المرور مرة أخرى، ولذا ال يتعين عليك تذكره. 

ج األجهزة المقترنة بقائمة الجهاز المقترن الخاص بك. ويمكن عرض هذه القائمة عندما ال تكون 
وتوث نشطة أو عندما ال تكون األجهزة المدرجة بالقائمة متاحة لالتصال. لعرض قائمة األجهزة 

 قم بعمل ما يلي: 
لقوائم، حدد اإلعدادات > التوصيل > بلوتوث > األجهزة الموثوقة. 

 إلى الجهاز المطلوب، وحدد خيارات، وأحد الخيارات التالية: 

صيص اسم قصير — تحديد كنية [تظهر لك فقط] للجهاز المحدد. 

ال آلي بدون تأكيد — حدد نعم لكي يتم توصيل الهاتف آلًيا بالجهاز المحدد، أو حدد ال لكي 
ب منك الهاتف اإلذن أوًال. 

 الوثوق — مسح االقتران بالجهاز المحدد. 
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وثوق بجهاز جديد — ابحث عن األجهزة النشطة المزودة بإمكانية االتصال بلوتوث داخل النطاق،   
وانتقل إلى الجهاز المطلوب، ثم حدد وثوق إلنشاء اقتران بهذا الجهاز. 

اإلعداد
يمكنك ت

حدد القائ

إمكانية 
اتصال ب

اسم هاتف

إرسال 
بدًال من 
البيانات 
فيديو بالق
مختلف أ
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ات 
حديد كيفية عرض الجهاز لألجهزة األخرى المزودة بإمكانية اتصال بلوتوث. 

مة > اإلعدادات > بلوتوث > التوصيل > إعدادات بلوتوث، ثم حدد أحد الخيارات التالية: 

رؤية هاتفي — حدد عرض للجميع إلظهار الجهاز لجميع األجهزة األخرى المزودة بإمكانية 
لوتوث أو مخفي إلظهاره لألجهزة المقترنة فقط. 

ي — قم بتغيير اسم هاتفك الذي يراه المستخدمون اآلخرون. 

البيانات
استخدام قائمة اإلعدادات ، يمكنك استخدام قوائم الجهاز األخرى إلرسال مختلف أنواع 

إلى أجهزة أخرى عبر إمكانية اتصال بلوتوث. فيمكنك إرسال مقطع فيديو الحافظة مقاطع 
ائمة المعرض. انظر األقسام المناسبة بدليل المستخدم للحصول على معلومات حول إرسال 

نواع البيانات. 
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استالم نقل بيانات
عندما يكون اتصال بلوتوث نشًطا في جهازك، يمكنك استالم المالحظات وبطاقات األعمال ومقاطع 

الفيديو و

وقبل أن 
البيانات،

ُيصدر ال
لعر  •
لحف  •
يتم حفظ
األعمال 

ا  
يضم الج
 .IrDA
متوافق أ
الحمراء 

ال توجه 
مزودة ب
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األنواع األخرى من عمليات نقل البيانات من جهاز آخر مزود بإمكانية اتصال بلوتوث. 

تتمكن من استالم نقل البيانات، سوف ُيطلب منك قول النقل الوارد أو رفضه. وبعد قبول نقل 
 سوف يتسلم جهاز النقل. 

جهاز تنبيًها وتظهر رسالة في شاشة البدء عند استالم النقل. 
ض العنصر المنقول مباشرًة، حدد عرض. 

ظ العنصر لعرضه الحًقا، حدد إنهاء. 

 العنصر في القائمة المناسبة بالجهاز وفًقا لطبيعة العنصر. على سبيل المثال، يتم حفظ بطاقة 
في قائمة األسماء، ويتم حفظ مالحظة التقويم في قائمة التقويم. 

ألشعة تحت الحمراء
هاز منفذ أشعة تحت الحمراء [IR] يمكن استخدامه لتوصيل الجهاز بجهاز آخر متوافق مع 

ويمكنك إرسال بيانات أو استالمها مثل بطاقات األعمال ومالحظات التقويم من أو إلى جهاز 
و جهاز بيانات، مثل الكمبيوتر. ال يمكن تشغيل اتصاالت بلوتوث واتصاالت األشعة تحت 

[IR] في نفس الوقت. 

األشعة تحت الحمراء [IR] على عيني أي شخص، وال تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى 
ميزة األشعة تحت الحمراء [IR]. يعد هذا الجهاز منتًجا لليزر من الفئة األولى. 
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إرسال البيانات واستالمها
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بعضهما البعض، وأنه ال توجد أية عوائق بين الجهازين. 
يل منفذ األشعة تحت الحمراء [IR] الخاص بجهازك، حدد القائمة > اإلعدادات > التوصيل > 

 
 ُمستخدم الجهاز الُمرِسل وظيفة منفذ األشعة تحت الحمراء [IR] الالزمة لبدء نقل البيانات. 

أ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ األشعة تحت الحمراء [IR]، فيعني 
قد تم إلغاء االتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد. 

توصيل
ض رمز  باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال األشعة تحت الحمراء [IR] قيد التشغيل وأن 

 .[IR] ستعد إلرسال البيانات أو استالمها عبر منفذ األشعة تحت الحمراء

ف تشغيل موصل األشعة تحت الحمراء [IR] آلًيا. 

[GPRS] دمة حزمة الراديو العامة
GP [خدمة حزمة الراديو العامة] إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية االستفادة من 

المحمولة في إرسال البيانات واستالمها عبر شبكة تستند إلى بروتوكول إنترنت. 

EGPRS [GPRS المحسنة] والمعروفة أيًضا باسم EDGE [معدالت البيانات المحسنة 
المي] مع GPRS [خدمة حزمة الراديو العامة]. ولمزيد من المعلومات حول مدى توافر 

EG وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. 
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عند تحديد GPRS كحامل البيانات، فإن الجهاز يستخدم EGPRS بدًال من GPRS إذا كان 
متوفًرا على الشبكة. وال يمكن االختيار ما بين EGPRS وGPRS في الجهاز، ولكن قد يمكن 
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ا GPRS أو بيانات GSM [البيانات المنقولة بدائرة CSD] كحامل البيانات في بعض 
ت. ويعتبر حامل البيانات جزًءا من نقطة الوصول المفضلة ويمكن تغييره في إعدادات التهيئة 

عدادات التهيئة" في الصفحة ٩٠]. 

ت التي قد تستخدم GPRS هي رسائل الوسائط المتعددة [MMS] والرسائل الفورية 
 التصفح والبريد اإللكتروني وSyncML عن ُبعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز 

ر [على سبيل المثال، اإلنترنت والبريد اإللكتروني]. 

خدام تقنية GPRS، اتصل بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر الخدمة وكيفية االشتراك بها، 
 .GPRS لكل تطبيق يتم استخدامه من خالل GPRS عدادات

GPRS 
مة > اإلعدادات > التوصيل > GPRS > اتصال GPRS، ثم حدد أحد الخيارات التالية: 

ائًما — ضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلًيا على إحدى شبكات GPRS عند تشغيل الجهاز. 

 GPRS عندما يحتاجه تطبيق يستخدم GPRS جة — ضبط الجهاز إلنشاء تسجيل واتصال
 االتصال عند إنهاء التطبيق. 
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GPRS إعدادات مودم
يمكنك توصيل الجهاز عن طريق االتصال بكابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متوافق واستخدام الجهاز 
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مكين اتصال GPRS من الكمبيوتر. 

 GPRS < من الكمبيوتر، حدد القائمة > اإلعدادات > التوصيل GPRS عدادات اتصاالت
ت المودم لـ GPRS وحدد أحد الخيارات التالية: 

صول النشطة — تشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. 

طة الوصول النشطة — تغيير إعدادات نقطة الوصول: 

 بديل لنقطة الوصول — أدخل اسًما لنقطة الوصول النشطة، وحدد موافق. 

 GPRS إلنشاء اتصال بشبكة [APN] أدخل اسم نقطة الوصول — GPRS ة وصول
دد موافق. للحصول على معلومات حول APN، ُيرجى مراجعة مزود الخدمة. 

ًضا إعدادات التهيئة خدمة اتصال GPRS [اسم نقطة الوصول] الموجودة على الكمبيوتر 
 برنامج Nokia Modem Options، انظر "PC Suite" في الصفحة ١٣١. إذا قمت 

إلعدادات في كل من الكمبيوتر والجهاز، فسيتم استخدام إعدادات الكمبيوتر. 



١٣١

١٩. التوصيل بالكمبيوتر
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رسال بريد إلكتروني واستالمه واالتصال باإلنترنت أثناء استخدام اتصال بلوتوث أو األشعة 
مراء أو كابل بيانات لتوصيل جهازك بكمبيوتر متوافق. كما يمكنك استخدام الجهاز مع 

 متنوعة من تطبيقات اتصاالت أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصاالت البيانات. وباستخدام 
PC، يمكنك مزامنة "األسماء" و"التقويم" و"المالحظات" بين الجهاز والكمبيوتر المتوافق أو 

مة اإلنترنت عن ُبعد [خدمة شبكة].

العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل، بما في ذلك PC Suite، في 
.www.nokia.com دعم على موقع نوكيا على الويب

حقوق النشر نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات األخرى أو تعديلها أو نقلها أو 
سالها. 

PC Suite جموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا
PC Su نقل المعلومات ومزامنتها بين الجهاز والكمبيوتر. فباستخدام PC Suite، يمكنك 

ألسماء الموجودة في الجهاز وتثبيت تطبيقات J2ME Java [مثل األلعاب والقواميس] 
وتر متوافق إلى الجهاز، وإنشاء نسخ احتياطية للبيانات الشخصية واستردادها بين الجهاز 
تر المتوافق. لعرض الميزات الشاملة التي تقدمها PC Suite، يمكنك تنزيل التطبيق من 

.www.nokia.com كيا على شبكة الويب
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ستخدام خدمات البيانات التالية بالجهاز: 
GPR [خدمة حزمة الراديو العامة]

EGPR [GPRS المحسنة] [انظر "GPRS" في الصفحة ١٢٨.] 

HSCS [البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة]

[GSM البيانات المنقولة بالدائرة — أو بيانات] CS

من توافر خدمات البيانات هذه واالشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يستهلك استخدام خدمات 
HS طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من مكالمات الصوت العادية أو اتصاالت البيانات. وقد 

صيل الجهاز بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. 

طبيقات اتصال البيانات
 على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق. 

ى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال الجهاز بالكمبيوتر حيث قد يؤدي ذلك 
ل عملية االتصال. 

 على أداء أفضل أثناء اتصاالت البيانات، ضع الجهاز فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة 
ألسفل. ال تحرك الجهاز عن طريق إمساكه باليد أثناء اتصال البيانات. 
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علومات البطارية

 والتفريغ
د الجهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. الحظ أن األداء الكامل يحصل بعد 
أو ثالث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى 
ك في نهاية األمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ 
ره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة 

 Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة 
 تصميمها كي تالئم هذا الجهاز. 

رقم النوع ألي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز ُمعد لالستخدام عند 
 .ACP-12 الطاقة من جهاز الشحن

يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. ال تترك البطارية مرتبطة 
شحن. الشحن الفائض قد يقلل من متوسط عمر البطارية. إذا ُتركت بطارية كاملة الشحن 

خدامها، فسيتم تفريغها تلقائًيا بمرور الوقت. تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية 
 للشحن. 

لبطارية للغرض المراد منها فقط. ال تستعمل أبًدا أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة. 
م دائرة قصر مع البطارية. قد يحدث تالمس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر 
بين الموجب [+] والسالب [-] للبطارية. [وهي األشرطة المعدنية على ظهر البطارية]. على 
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سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. قد ُيتلف تقصير دائرة الوصالت 
البطارية أو الجسم الموصل. 
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ل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في األجواء الصيفية 
ة، من قدرة البطارية و متوسط عمرها. حاول دائًما االحتفاظ بالبطارية بين درجتي ١٥ و٢٥ درجة 
٥ و٧٧ فهرنهايت]. إن بطارية حارة أو باردة قد ال تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة 

داء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. 
بطاريات في النار! قم بالتخلص من البطاريات وفًقا للتنظيمات المحلية. ُيرجى إعادة تدوير 

ت في حال كان ذلك ممكًنا. ال تلق البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية. 

تعزيزات
عليمات العملية حول التعزيزات: 

ظ على بقاء جميع األجهزة بعيًدا عن متناول األطفال. 
ل التيار عن أي تعزيزات، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك. 

دائًما من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح. 
 أن يتم تركيب أي من تعزيزات السيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط. 

ت تحسين أداء الجهاز، فيمكنك استخدام مجموعة من التعزيزات المتوفرة لهذا الغرض. 
حديد أي من هذه العناصر لتوفير احتياجات االتصال المحددة. للتأكد من توفر تلك العناصر 

ت أخرى، اتصل بالوكيل. 
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ك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات أدناه 
ك على اإليفاء بكل شروط الضمان. 

ظ على بقاء الجهاز جاًفا. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد 
ية تؤدي إلى تآكل الدوائر اإللكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل قم بإزالة البطارية 

 الجهاز حتى يجف تماًما قبل إعادة تثبيت البطارية. 
ظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض األجزاء 

حركة والمكونات اإللكترونية للضرر. 
ظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقلل من متوسط عمر األجهزة 

ترونية، وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك. 
ظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة 
ية)، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرًرا أللواح الدوائر اإللكترونية. 

تح الجهاز وفًقا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط. 
سقط الجهاز، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية 

كانيكية الرقيقة. 
ستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. 

طلي الجهاز. الطالء قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي. 
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استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات [على سبيل المثال عدسة الكاميرا أو عدسات   •
جهاز اإلحساس المقربة أو عدسات جهاز اإلحساس الخفيفة]. 
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خدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديالت أو 
زات غير معتمدة قد يسبب ضرًرا للجهاز، وينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسلكية. 

تراحات المذكورة أعاله خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي تعزيز آخر. في 
طل أي من هذه األجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد. 

علومات أمان إضافية

شغيل
اع األنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق جهازك دائًما عندما يكون استخدامه 

 أو قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على األذن). يفي هذا 
لخطوط اإلرشادية لموجات (RF) عند استعماله إّما بموقع االستعمال العادي على األذن أو 

عه على مسافة ٢٫٢ سم (٧/٨ بوصة) على األقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل أو مشبك 
و حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن ال يحتوي أّي منها على معدن، وينبغي وضع 

على مسافة ٢٫٢ سم (٧/٨ بوصة) على األقل من الجسم. 
ن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. 

 تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من 
شادات المسافة من الجسم المذكورة آنًفا حتى إنهاء عملية اإلرسال. 



١٣٧

األجهزة الطبية
إن عمل أي جهاز السلكي، بما في ذلك الهواتف المحمولة، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية 
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مـاية غير الكافية. استشر طبيًبا أو مجهز المعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة 
الكافية من التردد الالسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز 

الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية 
عدات حساسة للترددات الالسلكية الخارجية. 

ضبط نبضات القلب
نتجو هذه األجهزة بالمحافظة على مسافة ال تقل عن ١٥٫٣ سم [٦ بوصات] ما بين جهاز 

ضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل لجهـاز ضبط نبضات القلب. 
Wireless Tech- لتوصيات مطابقة لألبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم الالسلكية
nology Res ولتوصياته. لتقليل احتمال حدوث تشويش، على األشخاص الذين يحملون 

ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي
تفاظ بالجهاز على بعد ١٥٫٣ سم [٦ بوصات] على األقل من جهاز ضبط نبضات القلب 

ما يكون الجهاز في وضع االستخدام
حمل الجهاز في الجيب األمامي للصدر

ع الهاتف أثناء استخدامه قرب األذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل 
االت التشويش إلى أقصى حد ممكن. 

ت أن هناك أي تشويش، فأغلق الجهاز فوًرا. 



١٣٨

أجهزة السمع
بعض األجهزة الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك 

مراجعة 

السيارا
قد تؤثر 
وأنظمة 
هذه األن
الشركة ا
يجب تر
الصيانة 
الهاتف ا
لالشتعال
أو التعزي
بقوة شدي
المخص
ينجم عن
يمنع است
الخلوية 
ومخالًفا 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

مزود الخدمة. 

ت
إشارات التردد الالسلكي RF سلًبا على األنظمة اإللكترونية في السيارة كمنظم حقن الوقود 

عدم االنزالق وأنظمة التحكم في السرعة اإللكترونية، وأنظمة أكياس الهواء، وذلك إذا كانت 
ظمة مركبة تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، ُيرجى مراجعة 

لمنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات اإلضافية. 
كيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو 

الخاطئة قد تكون خطًرا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة 
لالسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيًدا. ال تخزن أو تحمل السوائل القابلة 

 أو الغازات أو المواد القابلة لالنفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزاؤه 
زات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح 
دة. ال تضع األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ 

ص النتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا وتفتح الوسادة، ربما 
 ذلك إصابة خطيرة. 

خدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استخدام األجهزة 
داخل الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة ويكون مخًال بشبكة االتصاالت الالسلكية 

للقانون. 



١٣٩

أماكن قابلة لالنفجار
أغلق جهازك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. إن األماكن 
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النفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادًة فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمـل أن 
رارة في مثل هذه المناطق انفجاًرا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة أو حتى إلى الوفاة. ُينصح 
لجهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر 

إلى االنتباه إلى األماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث واإلرسال داخل مستودعات الوقود 
خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. 
طق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. منها األماكن السفلية 

رق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة 
ين أو البوتان] والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار 

يق المعادن. 
مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لمنتهك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ 

ت قانونية بحقه أو االثنين مًعا. 

ت الطوارئ
مالحظة: إن هذا الجهاز، كأي هاتف السلكي، يعمل باستخدام اإلشارات الالسلكية   

والشبكات الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك 
ال يمكن ضمان االتصاالت في جميع األحوال. لذا ال تعتمد كليًة على الهاتف الالسلكي في 

االتصاالت الضرورية مثل حاالت الطوارئ الطبية. 
إلجراء نداء طوارئ: 



١٤٠

افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوًحا. تأكد من وجود إشارة كافية. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة   .١
SIM سارية المفعول في الهاتف. 
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ط على إنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات. 
ل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر. 

ط على اتصال. 

 بعض المزايا قيد االستخدام، فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طوارئ. 
لم يكن الجهاز متصًال بالشبكة أو في حال كنت على متن طائرة عليك القيام بتشغيل الهاتف 
ل تحديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. راجع هذا الدليل أو استشر موفر 

خاص بك. عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. 
 هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع الحادث. ال تنِه المكالمة حتى 

ك ذلك. 

[SAR] ت عن الشهادة
جهاز هذا يتناسب مع اإلرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.

تفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز إرساله الالسلكي 
 .(ICNIRP) الموصى عليها من قبل التوصيات العالمية (RF) لتعرض للتردد الالسلكي
رات هي جزء من مواصفات شاملة وتحدد مستويات إشارات RF للطاقة المسموحة لجميع 
هذه اإلرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه 
ت من خالل تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن 

ميع األشخاص بغض النظر عن األعمار أو صحة األشخاص.



١٤١

تشمل مواصفات التعرض لألجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب المحددة
(Specific Absorption Rate) أو SAR. الحد األقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل المواصفات 
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هو ٢٫٠ واط/ كجم. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة 
هاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد 
اإلرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خالل تشغيل الجهاز يكون أقل بكثير من الحد األقصى 
 به. أعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط 

 لشبكة االتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من شبكة اتصال، كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.
صى لقيم SAR لهذا الجهاز عند اختباره على األذن هو ٠٫٦٧ واط/ كجم.

المنتج بالخطوط اإلرشادية لموجات (RF) عند استعماله إّما بموقع االستعمال العادي على 
 عند وضعه على مسافة ٢٫٢ سم على األقل من الجسم. وعند استعمال علبة حمل أو مشبك 

و حامل لتشغيله وهو على الجسم، يتعين أال يحتوي أي منهم على أجزاء معدنية ويتعين 
منتج على مسافة ٢٫٢ سم على األقل من الجسم.

ن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. 
 تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من 

شادات المسافة من الجسم المذكورة آنًفا حتى إنهاء عملية اإلرسال.
SA لألجهزة المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢٫٠ واط/كجم بمعدل متوسط على 

م من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامًشا كبيًرا من األمان لتوفير حماية إضافية للجمهور 



١٤٢

وإليضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناًء على متطلبات التقارير القومية و موجة 
الشبكة. لحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى، ُيرجى الرجوع إلى المعلومات 
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مواصفات الفنية
 ٤٦٫١ مم عند المفاصل، و٣٨ مم من أسفل؛ الطول — ١٠٦٫١ مم؛ العمق — ٢١٫٦ مم من أعلى، و١٧ 

فل

 ١٠٠ جم مع بطارية شبه ثابتة من نوع BL – 5C Li-ion بقدرة ٩٠٠ ميللي أمبير
 ٧٩ سم٣

لالسلكية — Nokia 6822: شبكات EGSM 900 وGSM 1800 و1900
دد EGSM 900 – [Tx]:٨٨٠ — ٩١٥ ميجاهرتز، GSM 1800: ١٧١٠—١٧٨٥ ميجاهرتز 

GSM: ١٨٥٠—١٩١٠ ميجاهرتز 

د EGSM 900 – [Rx]: ٩٢٥ — ٩٦٠ ميجاهرتز، GSM 1800: ١٨٠٥ — ١٨٦٥ ميجاهرتز،
GS: ١٩٣٠ — ١٩٩٠ ميجاهرتز 

طاقة Tx — ٢ واط [كحد أقصى]

ات — ٢٩٩
رة — ١٦ ميجابايت ذاكرة مؤقتة، ٢ ميجابايت متاحة للمستخدم تقريًبا

طارية — ٣٫٧ فولت من التيار المباشر
ارة التشغيل — [١٤ إلى +١٣١ درجة فهرنهايت] –١٠ إلى +٥٥ درجة مئوية
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