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إعالن املطابقة
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 إعادة طبع أو حتويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها 
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نوكيا سياسة التطوير املستمر. وحتتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وحتسينات على أي 
ن املنتجات املوصوفة في هذا املستند بدون إشعار ُمسبق. 

ن نوكيا في أي حال من األحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية 
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ها. 



تتوفر محتويات هذا املستند "كما هي". وباستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانني 
املطبقة، ال توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل - وال تقتصر 
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ضمان صالحية التسويق املفهوم ضمًنا، وضمان املالءمة لغرض معني، هذا فيما 
دقة أو موثوقية أو محتويات هذا املستند. حتتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا املستند 

ه في أي وقت بدون إشعار ُمسبق. 

تلف توافر املنتجات اخلاصة حسب اختالف املناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا. 

لتحكم بالتصدير
وي هذا اجلهاز على مكونات جتارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانني وأحكام التصدير 

بالواليات املتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون. 
9235413 /
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ه اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا ورمبا مخالًفا 
 توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل املستخدم الكامل. 

 االستعمال اآلمن
 ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف النقالة ممنوًعا أو عندما 

قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 
 السالمة على الطريق تأتي أوالً 

 يجب االلتزام بكافة القوانني احمللية. ال تستخدم الهاتف يدوًيا أثناء قيادة 
السيارة. تذكر أن السالمة على الطريق تأتي أوالً. 

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

 أغلق الهاتف في المستشفيات 
 اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف قرب األجهزة الطبية. 

 أغلق الهاتف داخل الطائرة 
 اتبع كافة القيود. قد تسبب الهواتف النقالة تشويًشا داخل الطائرة. 

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

املواد الكيماوية. 
 أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات 

 اتبع كافة القيود. ال تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. 
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 استخدم الهاتف بطريقة صحيحة 
 استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا 
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الدليل. ال تلمس الهوائي بال ضرورة. 
 الصيانة

 ال يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصالحها إال من قبل موظفني مؤهلني. 

 األجهزة الملحقة والبطاريات 
 استخدم األجهزة امللحقة والبطاريات املعتمدة فقط. ال تربط أجهزة غير 

متوافقة أو معتمدة. 
 مقاومة الماء 

 هاتفك غير مقاوم للماء. أبقيه جاًفا. 

 نسخ احتياطية 
 تذكر عمل ُنسخ احتياطية أو االحتفاظ بسجل مكتوب من كافة املعلومات 

الهامة اخملزونة في هاتفك. 
 الربط مع أجهزة أخرى 

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

 مكالمات الطوارئ 
 تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. اضغط على مفتاح 

"اإلنهاء" عدة مرات (مثالً: إلنهاء مكاملة، للخروج من الالئحة ...إلخ) حتى 
إخالء الشاشة. اضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األوسط وأدخل رقم 

الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح "االتصال". 
 وإذا كانت لوحة املفاتيح مقفلة، فقم بإلغاء قفلها. أخبرهم مبوقعك. ال تنِه 

املكاملة حتى ُيطلب منك ذلك. 
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ف النقالة املذكورة في هذا الدليل معتمدة لالستعمال على شبكات اتصال 
EGS وGSM 1800 وGSM 1900. ملزيد من املعلومات عن الشبكات، يرجى 

ة مزود اخلدمة. 
ستخدام مزايا هذا اجلهاز، يجب االمتثال جلميع القوانني واحترام خصوصية 

 وحقوقهم الشرعية. 
 تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا املنبه، عليك 
القيام بتشغيل اجلهاز. ال تستخدم اجلهاز حني يكون استخدام اجلهاز 

احملمول محظورًا أو عندما يسبب خطًرا أو تشويًشا. 
وي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن 

 األطفال. 
 من توفر األجهزة امللحقة املعتمدة، ُيرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن 

ز ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك. 

א
ن تشترك املزايا التالية املوجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة املشتركة: 

ء والرسائل النصية والوسائط املتعددة، والبريد اإللكتروني وبصمات الصوت 
 توزيع رسائل SMS والتقومي ومالحظات املهام. قد يتسبب استخدام أي من 

زايا في تقليل حجم الذاكرة املشتركة املتاح ألية مزايا تستخدم الذاكرة 
كة. ويحدث ذلك على وجه اخلصوص عند االستخدام املفرط ألية ميزة من 

زايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لبعض هذه املزايا 
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باإلضافة إلى مساحة الذاكرة املشتركة مع املزايا األخرى). على سبيل املثال، قد 
يتسبب حفظ العديد من رسائل الوسائط املتعددة في شغل مساحة الذاكرة 
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كة بالكامل، وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتالء الذاكرة. وفي هذه احلالة، 
حذف بعض املعلومات أو اإلدخاالت احملفوظة على مزايا الذاكرة املشتركة قبل 

 العمل. 
ن ملفات األستوديو تشترك في ذاكرة مختلفة؛ وملزيد من املعلومات، انظر 

وديو" الصفحة ٨٩.

א
الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام): يحمي رمز احلماية الهاتف من االستخدام 
 املسموح به. يتم تزويد هذا الرمز مع الهاتف. والرمز املضبوط مسبًقا 

.١٢٣٤٥
غيير الرمز، ولضبط الهاتف للمطالبة به، انظر "ضبط احلماية" الصفحة ٨٧.

ز الشخصي (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي الرمز الشخصي (رقم التعريف 
خصي PIN) البطاقة من االستخدام غير املسموح به. قد يتم تزويد هذا 

مز مع البطاقة. وإذا قمت بتشغيل وظيفة طلب الرمز الشخصي في القائمة 
ط احلماية فسيتم املطالبة بإدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها 

غيل الهاتف. 
قمت بإدخال رمز شخصي غير صحيح ثالث مرات متتالية فسيتم حظر 
طاقة. ثم قم بإدخال رمز PUK واضغط على موافق. ثم قم بإدخال رمز 

خصي جديد واضغط على موافق. ثم أدخل الرمز الشخصي اجلديد مرة أخرى 
غط على موافق. 

ز الشخصي (٢) (من ٤ إلى ٨ أرقام): قد يتم تزويد البطاقة بالرمز الشخصي 
حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات املكاملات. 
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• رمزا PUK وPUK2ب(٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) 
لتغيير الرمز الشخصي املقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي 
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املقفول. 
مة سر الحظر (٤ أرقام): يلزم هذا الرمز عند استخدام وظيفة خدمة حظر 

املات في قائمة ضبط احلماية. 
ز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع: يلزم إدخال الرمز الشخصي 

حدة للوصول إلى املعلومات املوجودة في وحدة احلماية (انظر الصفحة ١١٣). 
 إدخال الرمز الشخصي للتوقيع إلجراء التوقيع الرقمي (انظر الصفحة ١١٦). 

א
مال الهاتف عليك أن تشترك في اخلدمة التي تقدمها شركات تزويد خدمات 

ف النقالة. يعتمد تشغيل العديد من خصائص هذا اجلهاز على اخلصائص 
قدمها الشبكة اخللوية. إن خدمات الشبكة قد ال تكون متوفرة في جميع 

ات، أو قد حتتاج لعمل ترتيبات محددة مع مزود اخلدمة اخلاص بك لكي 
االستفادة من خدمات الشبكة. قد يحتاج مزود اخلدمة إلى إعطائك بعض 

مات عن كيفية تشغيل هذه اخلدمات، و تكاليفها. وقد تؤثر بعض التحديدات 
ل بعض الشبكات على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل املثال، 

لشبكات قد ال تدعم جميع احلروف واخلدمات اخلاصة بكل اللغات. 
لب مزود اخلدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في اجلهاز اخلاص 

 يؤدي إلى عدم إظهار هذه اخلصائص على قائمة جهازك. ملزيد من املعلومات، 
مراجعة مزود اخلدمة. 

هذا اجلهاز بروتوكوالت WAP 2.0ي(HTTP وSSL) التي تعمل على بروتوكوالت 
T. بعض مزايا هذا اجلهاز، مثل رسائل الوسائط املتعددة وخدمة التواجد 

ت اإلنترنت، تتطلب دعم الشبكة لهذه التقنيات. 
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دام بعض خدمات الشبكات مثل خدمات اإلنترنت للهواتف النقالة أو 
أو التزامن فإن الهاتف سيكون بحاجة لضبط التهيئة الصحيح. وميكنك 

 الضبط مباشرًة في شكل رسالة تهيئة، وفي هذه احلالة يلزم فقط حفظ 
ضبط في الهاتف. وقد يزودك مزود اخلدمة بالرمز الشخصي املطلوب حلفظ 

. ملزيد من املعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود 
 أو بأقرب موزع نوكيا معتمد أو قم بزيارة منطقة الدعم على موقع نوكيا 

 .<www.nokia.com/support> :ويب
ض مت استالم ضبط التهيئة عند استالم رسالة تهيئة. لعرض الضبط الذي مت 

ه، اضغط على عرض. 
ظ الضبط الذي مت استالمه، اضغط على حفظ. إذا عرض الهاتف الرسالة 

ل ضبط الرمز الشخصي:، قم بإدخال الرمز الشخصي اخلاص بالضبط 
غط على موافق. حدد ما إذا كنت ترغب في أن يكون هذا الضبط افتراضي 
ال. للحصول على الرمز الشخصي، اتصل مبزود اخلدمة الذي قدم لك الضبط. 

ض الضبط اُملستَلم، اضغط على رفض. 
الضبط وحتريره، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٨٦.
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نك تنزيل محتوى جديد (مثل املوضوعات والنغمات ومقاطع الفيديو) على 
 (خدمة شبكة). 

د وظيفة التنزيل على سبيل املثال في القائمة األستوديو. وللوصول إلى 
فة التنزيل، انظر الشرح اخلاص بالقائمة. 

هر قائمة بالعالمات. ثم حدد مزيد من العالمات، إذا كنت ترغب في عرض 
المات املتاحة في القائمة ويب. 

د العالمة اخلاصة بالصفحة التي ترغب في الوصول إليها. وفي حالة فشل 
صال، قم بتغيير مجموعة ضبط االتصال النشطة في القائمة ويب وحاول 

صال مرة أخرى. اتبع اإلرشادات املزودة من قبل اخلدمة. 
فة مدى توافر اخلدمات اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل 

بكة أو مزود اخلدمة أو كليهما. 
ن في اجلهاز بعض العالمات املركبة مسبًقا ملواقع ال تتبع نوكيا. وال تضمن نوكيا 

اقع وال تقرها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه املواقع، فيجب اتخاذ ذات االحتياطات التي 
 مع أي موقع آخر حرًصا على األمان أو احملتويات. 

א
www.nokia.com/support> أو موقع نوكيا احمللي للحصول على أحدث 

 من هذا الدليل وللحصول على معلومات إضافية وخلدمات التنزيل واخلدمات 
ة مبنتج نوكيا. 



١

א .١
א

١. ال
٢. شا
٣. مفت
 تعت
الها
٤. قر
 يس
وأرق
الر
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.٧

א

سماعة
شة العرض والمرآة

اح االختيار العلوي ومفتاح االختيار السفلي ومفتاح االختيار األوسط.
مد وظيفة هذه املفاتيح على النص اإلرشادي الذي يظهر على شاشة 

تف بجوار املفاتيح. انظر "وضع االستعداد" الصفحة ٢٠.
NaviTM ص التنقل الدوار

تخدم قرص التنقل الدوار في التنقل خالل شريط احلروف عند إدخال نصوص 
ام، ويستخدم في التنقل خالل مختلف القوائم، كما يستخدم في تصفح 

سائل. انظر أيًضا "استخدام قرص التنقل الدوار" الصفحة ١٩.
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٥. مفتاح "اإلنهاء": ينهي مكاملة جارية. ويخرج من أية وظيفة. اضغط مع االستمرار 
على مفتاح "اإلنهاء" لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله. 

٦. مفت
اال
٧. الغ
ويف
٨. مؤ
٩. الم
١٠. منف
١١. منف
١٢. عد

١٣. الم
١٤. منف
١٥. سا
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اح "االتصال": يقوم باالتصال برقم هاتف والرد على مكاملة. وفي وضع 
ستعداد، يعرض قائمة بآخر أرقام مت االتصال بها. 

طاء سريع االنزالق: االنزالق للخارج يقبل مكاملة واردة ويشغل ضوء الشاشة 
تح عدسات الكاميرا، واالنزالق للداخل ينهي املكاملة. 

شر الضوء النابض

يكرفون

ذ توصيل المستلزمات: يستخدم على سبيل املثال في توصيل سماعة األذن.

ذ توصيل جهاز الشحن

سات الكاميرا

يكرفون

(IR) ذ األشعة تحت الحمراء

حب البطاقة
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استخدام قرص التنقل الدوار على سبيل املثال في إدخال
والتنقل خالل مختلف القوائم وتصفح الرسائل.

خدام قرص التنقل الدوار قم بتدويره في اجتاه عقارب 
ة أو عكس اجتاه عقارب الساعة. 

مفتاح االختيار األوسط في مركز قرص التنقل الدوار. 
ع االستعداد على سبيل املثال، ميكنك استخدام قرص التنقل الدوار

ي: 
غط مع االستمرار على مفتاح االختيار األوسط إلدخال رقم هاتف. 

 بتدوير قرص التنقل الدوار لالنتقال إلى أحد األرقام التي ضمن رقم الهاتف 
شريط احلروف الذي يظهر أسفل الشاشة ثم اضغط على اختيار. ثم كرر 

 لكل رقم ضمن رقم الهاتف. 
صال برقم الهاتف اضغط على مفتاح "االتصال" أو اضغط على خيارات ثم 

د مكاملة. 
ظ رقم هاتف مع اسم اضغط على خيارات وحدد حفظ ثم حدد حروف 

سم واحًدا تلو اآلخر من شريط احلروف واضغط على خيارات ثم حدد قبول.
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يكون الهاتف جاهًزا لالستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ
ع االستعداد.

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

رة الشبكة.
ض اسم الشبكة أو شعار الشبكة لإلشارة إلى 

بكة اخللوية التي يستخدمها الهاتف حالًيا. 
ضح مستوى شحن البطارية. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على ارتفاع 

توى الطاقة املتبقية في البطارية. 
ي مفتاح االختيار العلوي في وضع االستعداد إلى. 

غط على إلى لعرض الوظائف املوجودة في قائمة االختصارات الشخصية. 
دد إحدى الوظائف لتشغيلها. على سبيل املثال، حدد الصوت، ثم قم بضبط 

توى الصوت األساسي بالهاتف.
غط على خيارات وحدد:

خيارات التحديد لعرض قائمة الوظائف املتاحة التي ُيمكنك إضافتها.
تقل إلى الوظيفة املطلوبة واضغط على حتديد إلضافتها إلى قائمة 

الختصارات. إلزالة وظيفة من القائمة، اضغط على بال حتديد. 
نظيم إلعادة ترتيب الوظائف املوجودة في قائمة االختصارات الشخصية 
خلاصة بك. وحدد الوظيفة املطلوبة، واضغط على حتريك ثم حدد املكان 

ملطلوب نقل الوظيفة إليه. 
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٥. يخصص مفتاح االختيار األوسط في وضع االستعداد لـ القائمة. 
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يخصص مفتاح االختيار السفلي لـ األسماء للدخول على قائمة األسماء، 
فتاح مشغل خاص للوصول إلى الصفحة الرئيسية اخلاصة باملشغل، 

خصص لوظيفة خاصة قمت بتحديدها من قائمة مفتاح االختيار السفلي. 
ر مفتاح االختيار السفلي الصفحة ٧٥.
ًضا "املؤشرات األساسية" الصفحة ٢٢.

א א
ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية وورق حائط وشاشة مؤقتة أثناء وجود 

 في وضع االستعداد. انظر "ضبط الشاشة" الصفحة ٧٢.

א
الطاقة يتم إطفاء ضوء الشاشة واملفاتيح بعد فترة زمنية محددة. يشير 

الضوء النابض إلى أن الهاتف قيد التشغيل. ومع أول ضغطة على أي مفتاح 
شغيل ضوء الشاشة. 

قاف تشغيل مؤشر الضوء النابض (مؤثرات اإلضاءة) إلى توفير الطاقة أيًضا. 
ألوضاع" الصفحة ٧٠.
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 انظر "قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها"  
 الصفحة ٤٤ أو "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٥١.

 لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة املفاتيح (حارس  
 املفاتيح)" الصفحة ٢٤.

 ال ُيصدر الهاتف رنيًنا عند استالم مكاملة واردة أو رسالة نصية في حالة  
 ضبط تنبيه املكاملات الواردة على وضع ال تعمل، وضبط نغمة تنبيه  
 للرسائل على وضع بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٧١.

 مت ضبط املنبه على وضع تشغيل. انظر "املنبه" الصفحة ٩٨.
 عند حتديد وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة)   

 (GPRS(E)) متصل دائًما وتوفر خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة)  
 (GPRS(E))، يظهر املؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال  

 خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E))" الصفحة ٨٠.
  ،((E)GPRS) (احملسنة) عند تأسيس اتصال خدمة حزمة الراديو العامة 
 يظهر املؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال خدمة حزمة  
 الراديو العامة (احملسنة) ((GPRS(E)" الصفحة ٨٠ و"تصفح صفحات  

 إحدى اخلدمات" الصفحة ١٠٧.
 اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) معلق حالًيا  

 (قيد االنتظار)، ويتم ذلك على سبيل املثال في حالة وجود مكاملة  
 واردة أو مكاملة صادرة أثناء االتصال بخدمة حزمة الراديو العامة  

 (احملسنة) (GPRS(E)). ويتم عرض املؤشر أعلى ميني الشاشة. 



٢

 مؤشر تقنية بلوتوث الالسلكية انظر "تقنية بلوتوث الالسلكية"  
  الصفحة ٧٦.
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 مؤشر اتصال األشعة حتت احلمراء، انظر "األشعة حتت احلمراء" الصفحة ٧٨.
 مت حتويل جميع مكاملاتك إلى رقم آخر، حتويل جميع املكاملات الصوتية. إذا
 كان لديك خطان للهاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط األول هو الرمز

. انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ٨٢.   وللخط الثاني هو الرمز 
 إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيعرض املؤشر خط الهاتف احملدد. انظر  

 "ضبط املكاملات" الصفحة ٨٢.
 مت تشغيل امليكرفون، انظر "اخليارات املتاحة أثناء إجراء مكاملة" الصفحة ٣٢.

 املكاملات مقصورة على مجموعة مستخدمني محددة. انظر "ضبط  
 احلماية" الصفحة ٨٧.

 مت اختيار الوضع احملدد زمنًيا. انظر "األوضاع" الصفحة ٧٠.
 أو  

 مت توصيل سماعة أذن أو طقم حترير اليدين أو طقم السمع أو ما شابه  
 ذلك من امللحقات بالهاتف. 

 الهاتف لعرض الوقت والتاريخ في وضع االستعداد، انظر "ضبط الوقت 
خ" الصفحة ٧٤.
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قفل لوحة املفاتيح ملنع استجابة املفاتيح للضغط غير املقصود عليها. 
 على القائمة أو إلغاء القفل ثم بعد ذلك اضغط على مفتاح "االتصال" في 
 ١٫٥ ثانية لقفل لوحة املفاتيح أو إلغاء قفلها. في حالة ضبط قفل املفاتيح 

حلماية على تشغيل، اضغط على إلغاء القفل وأدخل رمز احلماية. 
شغيل املكاملة الواردة بصورة طبيعية. يتم قفل لوحة املفاتيح آلًيا عند إنهاء 

 أو رفضها. 
 على قفل املفاتيح آلًيا وقفل املفاتيح برمز احلماية انظر "ضبط الهاتف" 

حة ٨٤.
 مالحظة: عندما يكون حارس املفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم 

الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
ملزيد من التفاصيل، انظر "مكاملات الطوارئ" الصفحة ١٢٩.
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א
كافة البطاقات وآلة حترير البطاقة بعيًدا عن متناول األطفال. للتأكد من التوفر 

ر واملعلومات حول استخدام خدمات البطاقات، ُيرجى مراجعة أقرب تاجر للبطاقات. 
ود اخلدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر. 

ساحب البطاقة استخدم أداة حترير البطاقة املزودة مع
 أو استخدم مشبك ورق ال يزيد قطره على ٠٫٩ مم. 

ر ساحب البطاقة اغرز اآللة أو ماسك الورق في فتحة 
 كما هو موضح في الشكل ١. أدخل البطاقة في 

 اخلاص بها بحيث يكون اجتاه ناحية االتصال الذهبية 
ة على البطاقة إلى أسفل. أدخل ساحب البطاقة 

و موضح بالشكل رقم (٢).
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 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن واألجهزة امللحقة املعتمدة فقط من 
قبل شركة Nokia والتي مت تصميمها للعمل خصيًصا لطراز جهازك. إن استعمال 

أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص اجلهاز وقد يكون خطًرا. 
 هذا اجلهاز على بطارية داخلية ال ميكن نزعها ويعاد شحنها. ال حتاول نزع 

ة من اجلهاز حيث قد يتسبب ذلك في تلف اجلهاز. وتوصي نوكيا بأخذ اجلهاز 
ب مركز خدمة معتمد الستبدال البطارية.

ن رقم النوع ألي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا اجلهاز معد لالستعمال 
كون مزود بقوة تيار من أجهزة الشحن AC-1 أو ACP-7 أو ACP-8 أو ACP-12 أو 

 .LCH-12 أو LCH-9 أو 
 بتوصيل السلك اخلارج من جهاز الشحن باملقبس املوجود 

فل الهاتف.
 بتوصيل جهاز الشحن مبصدر تيار متردد. تظهر عبارة 

ي الشحن لفترة وجيزة في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت
طارية فارغة متاًما، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة

ى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد متر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من 
ء أية مكاملات. 

 استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن. 
ف وقت الشحن على جهاز الشحن املستخدم. فعلى سبيل املثال، يستغرق 
البطارية بجهاز شحن من طراز AC-1 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة أثناء وجود 

 في وضع االستعداد. 
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 تحذير: ال تستخدم الهاتف حني يكون استعمال الهواتف النقالة محظورًا  
أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا.

 مع االستمرار على مفتاح "اإلنهاء" حتى يتم تشغيل 
 أو إيقاف تشغيله. 

نه إذا ظهرت عبارة أدخل البطاقة على شاشة 
 على الرغم من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة، 

ظهرت عبارة البطاقة غير مدعومة، فاتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
م الهاتف بطاقات SIM بقدرة ٥ فولت، وقد يلزم في هذه احلالة تغيير 

ة. 
ب الهاتف إدخال رمز شخصي أو رمز احلماية انتقل إلى الرقم املطلوب في 
 احلروف ثم اضغط على اختيار. ثم كرر ذلك لكل رقم ضمن أرقام الرمز. 

ت حرًفا غير صحيح، فاضغط على مسح حلذفه. ثم اضغط على خيارات 
بول. 

ًضا طلب الرمز الشخصي في "ضبط احلماية" الصفحة ٨٧ و"رموز الوصول" 
حة ١٣.
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ذن). 
ة: كما في أي جهاز إرسال آخر، ال تلمس الهوائي بال سبب 

اجلهاز في وضع التشغيل. يؤثر ملس الهوائي على جودة 
وقد يؤدي إلى استهالك اجلهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن 

س الهوائي أثناء استخدام اجلهاز يؤدي إلى أداء أفضل 
 وإلى حتسني مدة حياة البطارية. 

א א
زام من فتحات الهاتف كما هو ُموضح بالصورة 

 بإحكام.
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د ضرورة لنزع الغطاء سريع االنزالق إال لرؤية ملصق 
هاتف أو لتنظيف الهاتف. 
ع الغطاء سريع االنزالق ارفع

ة الغطاء باستخدام أظافرك 
 هو موضح باجلزء (١) من 

كل حتى يتم حترير الغطاء. 
ع الغطاء قم بسحبه كما هو 
ضح في اجلزء (٢) من الشكل. 

ب ملس عدسات الكاميرا.

تبدال الغطاء سريع االنزالق حرك 
تف والغطاء حتى حتصل على 
ضع املوضح في اجلزء (٣) من

كل ثم قم بسحبه جهة اليسار
ى يستقر في مكانه كما موضح

اجلزء (٤) من الشكل.
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א
غط مع االستمرار على مفتاح االختيار األوسط في وضع االستعداد وأدخل 

 الهاتف متضمًنا رمز املنطقة. إلدخال رقم الهاتف انتقل إلى الرقم املطلوب 
شريط احلروف ثم اضغط على اختيار. ثم كرر ذلك لكل رقم ضمن رقم 

تف. إذا أدخلت حرًفا غير صحيح، فاضغط على مسح حلذفه. 
راء مكاملات دولية، أدخل الرمز + لرمز الوصول الدولي ثم أدخل رمز البلد ورمز 

طقة غير مسبوٍق بالصفر - إذا لزم األمر - ورقم الهاتف. 
صال بالرقم اضغط على مفتاح "االتصال". 

غط على مفتاح "اإلنهاء" إلنهاء املكاملة أو إللغاء محاولة االتصال. 
ًضا "اخليارات املتاحة أثناء إجراء مكاملة" الصفحة ٣٢.

كاملة باستخدام األسماء
 عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في األسماء، انظر "البحث عن اسم" 

حة ٦٠. اضغط على مفتاح "االتصال" لالتصال بالرقم.
ل برقم مت االتصال به مؤخًرا

ع االستعداد، اضغط مرة واحدة على مفتاح "االتصال" للوصول إلى قائمة 
خر عشرين رقًما قمت باالتصال بها أو حاولت االتصال بها مؤخًرا. انتقل إلى 

و االسم املطلوب، ثم اضغط على مفتاح "االتصال" لالتصال به.
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ع االستعداد اضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األوسط وحدد (١) ثم 
 على مفتاح "االتصال". انظر أيًضا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٣.

ستالم رسالة صوتية قد يظهر الرمز  أعلى الشاشة (خدمة شبكة). 
 على سماع لالتصال بصندوق البريد الصوتي. 

كاملة أخرى أثناء املكاملة (خدمة شبكة)
كاملة اضغط على خيارات وحدد مكاملة جديدة. أدخل رقم الهاتف أو اضغط 
يارات وحدد بحث للبحث عن رقم الهاتف في األسماء. اضغط على مكاملة 

ط على مفتاح "االتصال". توضع املكاملة األولى قيد االنتظار. للتبديل بني 
ني، اضغط على مفتاح "االتصال". 

א
ى املكاملة استخدم الغطاء املنزلق أو اضغط على مفتاح "االتصال". وإذا 

تم صوت نغمة الرنني، اضغط على صامت. 
 على مفتاح "اإلنهاء" لرفض املكاملة. في حالة تشغيل وظيفة التحويل عند 

ل اخلط سيتم حتويل املكاملة املرفوضة. انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ٨٢.
املكاملات

الرد على مكاملة أثناء وجود مكاملة أخرى جارية في حالة تشغيل وظيفة 
انتظار املكاملات في القائمة ضبط املكاملات (خدمة شبكة). للرد على املكاملة 
تظار، اضغط على رد أو اضغط على مفتاح "االتصال". توضع املكاملة األولى 

تظار. 
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عديد من اخليارات التي ميكنك استخدامها أثناء املكاملة من بني خدمات الشبكة. 
مدى توفر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 

الضغط على خيارات للوصول إلى الوظائف التالية أثناء املكاملة: 
وت وغلق امليكرفون أو تشغيل امليكرفون واألسماء والقائمة وتسجيل 

دمات الشبكة رد ورفض وتعليق أو إنهاء التعليق ومكاملة جديدة وإنهاء 
املة وإنهاء كل املكاملات. 

ل لوحة املفاتيح لتشغيل قفل لوحة املفاتيح. 
ال DTMFDTMF إلرسال سالسل نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) 

ل كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك (خدمة شبكة). ُيستخدم نظام 
DT بواسطة جميع الهواتف التي تصدر نغمات بالضغط على املفاتيح. 

ل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في األسماء واضغط على DTMF. الحظ 
.p وحرف التوقف w ميكن أن حتتوي على حرف االنتظار DTMF سلسلة

 تلميح: لضبط الهاتف بشكل سريع على حالة إدخال الرقم أثناء إحدى 
املكاملات اضغط مع االستمرار على املفتاح األوسط الذي يظهر على الشاشة. 

كن استخدام املكاملة األخرى لالنتقال بني املكاملة اجلارية واملكاملة قيد االنتظار، 
 ميكن استخدام حتويل لربط املكاملة قيد االنتظار مبكاملة أخرى جارية، وإللغاء 

الك باملكاملتني (خدمات شبكة). 
ملة جماعية لالتصال بطرف آخر ودعوته لالنضمام للمكاملة (خدمة شبكة). 

املة خاصة إلجراء مكاملة خاصة مع مشارك واحد في مكاملة جماعية (خدمة 
كة). 

سني الصوت لتعديل الصوت بحيث يسمع بوضوح في الظروف الصاخبة. 
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كرفون الستخدام امليكرفون املتكامل أثناء املكاملة حتى تتاح وظيفة طقم 
ر اليدين لهاتفك. 

  ملحوظة: ال تقرب اجلهاز من أذنك عند استخدام امليكرفون ألن الصوت قد 
يكون مرتفًعا للغاية.

شغيل امليكرفون وإيقاف تشغيله، حدد امليكرفون أو سماعة اليد أو 
غط على ميكرفون أو عادي. يتم إيقاف تشغيل امليكرفون آلًيا عند إنهاء 

املة أو عند إنهاء محاولة االتصال أو عند توصيل طقم حترير اليدين أو 
اعة األذن بالهاتف. 

حالة توصيل طقم حترير اليدين متوافق أو سماعة األذن بالهاتف، ُتستبدل 
اعة اليد املوجودة في قائمة اخليارات بـ طقم حترير اليدين أو سماعة األذن، 

ستبدل مفتاح االختيار عادي بـ حر أو السماعة على الترتيب. 

א
تابة رسالة على سبيل املثال ميكنك إدخال حروف وأرقام ورموز خاصة وذلك 

يق حتديدهم من شريط احلروف الذي يظهر أسفل الشاشة. تنقل إلى احلرف 
ب واضغط على اختيار. 

ع االختيار ميكنك استخدام طريقة تسمى التنبؤ باحلروف حيث توضع أكثر 
استخداًما في بداية قائمة احلروف. وتتوقف احلروف التي تقترحها طريقة تنبؤ 

على احلروف التي مت اختيارها مسبًقا. وفي حالة عدم استخدامك لطريقة 
باحلروف فستظهر احلروف حسب الترتيب األبجدي. 

احلروف املتاحة على اللغة احملددة في قائمة لغة الهاتف. انظر ضبط الهاتف 
حة ٨٤.
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. إليقاف تشغيل طريقة تنبؤ احلروف  شغيل طريقة تنبؤ احلروف حدد 
 . د 

 تشغيل طريقة التنبؤ باحلروف يظهر الرمز  أعلى الشاشة وتظهر احلروف 
ي مت التنبؤ بها باللون األزرق. 

ريك املؤشر في النص الكتابي أو الرقمي حدد  وقم بتدوير قرص التنقل 
ار. ملتابعة الكتابة اضغط على استمرار. 

خال مسافة حدد املسافة في شريط احلروف. 
. خال احلروف العربية حدد 
. خال األرقام العربية حدد 

 . خال احلروف الالتينية الكبيرة حدد 
 . خال احلروف الالتينية الصغيرة حدد 
. خال احلروف الالتينية املشددة حدد 

 . خال األرقام الالتينية حدد 
 . خال حروف خاصة حدد 

ستخدام بعض هذه الوظائف عن طريق الضغط على خيارات وحتديد 
ملطلوب. 

نص كتابي أو رقم حيثما يلزم اضغط على خيارات وحدد موافق. 
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ف احلرف املوجود على يسار املؤشر، اضغط على مسح. اضغط مع االستمرار 
ى مسح حلذف احلروف بسرعة أكبر. 

ف كل احلروف مرة واحدة (أثناء كتابة رسالة)، اضغط على خيارات وحدد 
ح النص. 

بط محدد احلروف بحيث ينتقل إلى أول حرف من شريط احلروف عند القيام 
وير قرص التنقل الدوار مييًنا في نهاية الشريط (أو في حالة التدوير يسارًا 
ر حرف في بداية الشريط) اضغط على خيارات ثم حدد تشغيل التكرار. 

يير لغة اإلدخال إلى لغة أخرى غير احملددة بقائمة ضبط اللغة (انظر 
فحة ٨٤) اضغط على خيارات وحدد لغة الكتابة. 



٣

א א א .٤
ُيوفر ال
وقد مت 
انتقل إ
ميكن 
تشغي

א
١. اض
٢. انتق
املثا
٣. إذا ا
املثا
 إذا ا
معا
٤. حد
اضغط
مفتاح 
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هاتف نطاًقا واسًعا من الوظائف اجملمعة في قوائم.
تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. ولكي تعرض التعليمات، 

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

ل التعليمات في القائمة ضبط الهاتف، انظر الصفحة ٨٤.

א א
غط على القائمة في وضع االستعداد. 

ل باستخدام قرص التنقل الدوار إلى القائمة الرئيسية املطلوبة على سبيل 
ل الضبط واضغط على اختيار لفتحها. 

حتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها، على سبيل 
ل ضبط املكاملات. 

حتوت القائمة الفرعية احملددة على قوائم فرعية أخرى، على سبيل املثال 
ودة االتصال آلًيا فكرر هذه اخلطوة. 

د الضبط الذي تريده. 
 على رجوع للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، أو اضغط على إنهاء أو 

"اإلنهاء" للخروج من القائمة. 



٣

א
١. رسائل

١. إنشاء رسالة
١. رسالة نصي
٢. رسالة وسا
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق احلفظ
٤. الرسائل املرس
٥. الرسائل احملفو
١. رسائل نصي
٢. رسائل وسا
٦. الرسائل الصو
١. سماع الرس
٢. رقم البريد 
٧. رسائل املعلوم
١. خدمة املعل
٢. املوضوعات
٣. اللغة

٤. مت حفظ مو
املعلومات ب

٥. قراءة١

١. ال تظهر هذه القائم
٧
 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ات
ومات

ضوعات 
البطاقة.

٢. إضافة اسم جديد
٣. مسح
٤. نسخ
٥. الضبط

١. الذاكرة املستخدمة
٢. عرض األسماء
٣. حالة الذاكرة

ة إال في حالة استالم أية رسائل معلومات. 
 

ة
ئط متعددة

لة
ظة
ة
ئط
تية

ائل الصوتية
الصوتي

٨. أوامر اخلدمة
٩. مسح الرسائل
١٠.ضبط الرسائل
١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. الضبط اآلخر
١١.عداد الرسائل

١. الرسائل املُرسَلة
٢. الرسائل اُملستَلمة
٣. مسح العدادات

٢. األسماء 
١. بحث



٣

٦. بصمات الصوت
٧. أرقام املعلومات١
٨. أرقام اخلدم

٩. أرقامي١
١٠.مجموعات

٣. سجل املكا
١. مكاملات ل
٢. املكاملات اُمل
٣. املكاملات ال
٤. مسح قوائ
١. كل املك
٢. لم ُيرد 
٣. ُمستلم
٤. صادرة

٥. مدة املكاملا
١. مدة آخر
٢. مدة املك
٣. مدة املك
٤. مدة جم
٥. مسح ا
٦. عداد بيانا
١. املرسل 

٢. املستلم في آخر جلسة.
٣. جميع البيانات املُرسلة

١. تظهر في حالة 
اخلدمة. إذا كان أ
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ت
 مكاملة

املات اُملستَلمة
املات الصادرة
يع املكاملات.

ملوقتات
GPRS ت

في آخر جلسة.

٤. في اخلارج
٥. جهاز املناداة
٢. املوضوعات

١. اختيار املوضوع
٢. تنزيل املوضوعات

٣. ضبط النغمة
١. تنبيه املكاملات الواردة

٢. نغمة الرنني
دعمها من قبل البطاقة. وملعرفة مدى توفرها، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود 
حد العناصر غير مدعوم، فسيتغير رقم عناصر القائمة التالية بناًء على ذلك. 
ة١
 املتصلني١

ملات 
م ُيَرد عليها
ستَلمة
صادرة

م املكاملات األخيرة
املات
عليها
ة

٤. جميع البيانات اُملستلمة
٥. مسح العدادات

GPRS ٧. موقت اتصال
١. مدة آخر جلسة

٢. مدة جميع اجللسات
٣. مسح املوقتات

٨. حتديد املوقع

٤. الضبط 
١. األوضاع
١. عام

٢. صامت
٣. اجتماع



٣

٣. مستوى صوت الرنني
٤. التنبيه باالهتزاز

٥. نغمة تنب
٦. نغمات امل
٧. نغمات ال
٨. أضواء الغ
٩. تنبيه بـ
٤. ضبط اإلضا
٥. ضبط الشا
١. ورق حائ
٢. أنظمة األ
٣. شعار ال
٤. شاشة م
٦. ضبط الوق
١. الساعة
٢. التاريخ
٣. حتديث آل
٧. اختصارات 
١. مفتاح اال
٢. األوامر ال
٨. التوصيل
١. بلوتوث

IR ٢. وصلة

GPRS .٣
٩. ضبط املكاملات

١. ملعرفة مدى توفره
٢. تظهر هذه القائم
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ي للوقت
شخصية

ختيار األسفل
صوتية

٧. اختيار املشغل
SIM ٍٍٍٍٍٍٍٍ٨. تأكيد تطبيقات
٩. تشغيل التعليمات
١٠.نغمة التشغيل

١١.ضبط اجلهاز امللحق٢
١. سماعة األذن

٢. طقم حترير اليدين
٣. طقم السمع

ا، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
ة فقط إذا كان الهاتف متصًال أو قد مت توصيله بجهاز ملحق متوافق متاح للهاتف. 
يه للرسائل
فاتيح
تحذير
طاء

ءة
شة
ط

لوان
شبكة
ؤقتة

ت والتاريخ

١. حتسني الصوت
٢. حتويل املكاملات

٣. معاودة االتصال آلًيا
٤. خدمة انتظار املكاملات
٥. ملخص بعد املكاملة

٦. إرسال هويتي
٧. خط املكاملات الصادرة١

١٠.ضبط الهاتف
١. ضبط اللغة
٢. حالة الذاكرة

٣. قفل املفاتيح آلًيا
٤. قفل املفاتيح برمز احلماية
٥. عرض معلومات اخلاليا

٦. رسالة الترحيب



٤

٤. الشاحن
١٢.ضبط التهيئة
١. ضبط ال
٢. تشغيل 
جميع ال
٣. نقطة ال
٤. ضبط ال
١٣.ضبط احل
١. طلب الر
٢. خدمة 
٣. االتصال
٤. مجموع
٥. مستوى
٦. رموز الو
١٤.استعادة 

٥. األستوديو
١. الصور

٢. مقاطع في
٣. املوضوعات
٤. جرافيك
٥. النغمات
٦. تسجيالت

٦. الوسائط 
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ديو

٧. املنسق 
١. املنبه

١. وقت التنبيه
٢. تكرار التنبيه
٣. نغمة التنبيه

٢. التقومي
٣. قائمة املهام
٤. مالحظات
تهيئة االفتراضية
االفتراضي في 

تطبيقات
وصول املفضلة

تهيئة الشخصية
ماية

مز الشخصي
حظر املكاملات
 بأرقام محددة

ة مستعملني محددة
 احلماية
صول

ضبط املصنع

١. الكاميرا
٢. ُمشغل الوسائط
١. فتح األستوديو

٢. العالمات
٣. ذهاب للعنوان
٤. تنزيل الوسائط
٥. ضبط التدفق.

٣. الراديو
٤. املسجل

١. تسجيل
٢. قائمة التسجيالت

٣. تشغيل آخر تسجيل
٤. إرسال آخر تسجيل



٤

٥. تزامن
١. تزامن مركز اخلدمة

٢. ضبط تزامن

٨. ويب
١. صفحة البدء
٢. العالمات

٣. وصالت التنزيل
١. تنزيل النغم
٢. تنزيل رسوم
٣. تنزيل الفيد
٤. تنزيل املوض
٤. آخر عنوان إنتر
٥. وارد اخلدمة

٦. ضبط
١. ضبط التهي
٢. ضبط الش
٣. ضبط احلماي
٤. إعدادات صن

للوارد

٧. ذهاب للعنوان
٨. تفريغ الذاكرة

١. تظهر فقط في حال
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ئة
كل
ة

دوق اخلدمة

ة دعمها من ِقَبل البطاقة ويختلف االسم واحملتوى حسب البطاقة.
 الكمبيوتر

 

ات
ات
يو

وعات
نت

٩. خدمات البطاقة ١ 

١٠.إدخال رقمي 
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ستخدام رسائل اخلدمة فقط في حالة دعمها من
ة أو مزود اخلدمة.(خدمات شبكة). 

 مالحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل العبارة "مت إرسال الرسالة". 
تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من اجلهاز إلى رقم مركز استقبال 

الرسائل املبرمج في اجلهاز. وال يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة 
املقصودة. ملزيد من املعلومات حول خدمات الرسائل، ُيرجى مراجعة مزود اخلدمة. 

(SMS ) א
لهاتف إرسال رسائل نصية واستقبالها مبا يفوق احلد الطبيعي للحروف 

هو ١٦٠ حرًفا. وإذا زادت رسالتك عن ١٦٠ حرًفا، والتي من املمكن أن حتتوي 
صور أيًضا، فسيتم إرسالها على شكل سلسلة تتكون من رسالتني أو أكثر 
 متعددة األجزاء). وحتتسب تكلفة هذه امليزة طبًقا لعدد الرسائل العادية 

ة إلرسال رسالة متعددة األجزاء. 
لى الشاشة ميكنك مشاهدة مؤشر طول الرسالة حيث يعد تنازلًيا من ١٦٠. 
سبيل املثال ٢/١٠ تعني أنه ما زال بإمكانك إضافة عشرة حروف للرسالة التي 

ل في شكل رسالتني. الحظ أن احلروف (يونيكود) اخلاصة مثل 
á وì قد تشغل مساحة أكبر. 

سال أية رسائل، يلزم حفظ بعض خيارات ضبط الرسائل. انظر "ضبط 
ل النصية ورسائل البريد اإللكتروني SMS" الصفحة ٥٥.



٤

 مالحظة: ُيمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل املصورة استالم الرسائل 
املصورة وعرضها. 

تستخ
الصف

א
١. اض
٢. ثم 
في 
رسا
رسا
٣. إلر
 سي
ضب
البر
٤. أدخ
الها

א
بعد كت
• إلر
إلى
منف
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دم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" 
حة ١٢.

غط على القائمة وحدد رسائل وإنشاء رسالة ورسالة نصية. 
أدخل رسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٣. إلدراج مناذج نصية أو صورة 
الرسالة، انظر "النماذج" الصفحة ٤٦. تتكون كل رسالة مصورة من عدة 
ئل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال 

لة نصية واحدة. 
سال الرسالة، اضغط على مفتاح "االتصال" أو اضغط على خيارات وحدد إرسال. 

تم حفظ الرسائل التي مت إرسالها في احلافظة الرسائل املُرسَلة في حالة 
ط حفظ الرسائل املُرسَلة على نعم. انظر "ضبط الرسائل النصية ورسائل 

يد اإللكتروني SMS" الصفحة ٥٥.
ل رقم هاتف املستقبل أو اضغط على خيارات وحدد بحث للبحث عن رقم 

تف في األسماء. ثم اضغط على خيارات وحدد قبول إلرسال الرسالة. 

ابة إحدى الرسائل، اضغط على خيارات وحدد خيارات اإلرسال. 
سال رسالة إلى أكثر من ُمستِلم، حدد لعدة أشخاص. بعد إرسال الرسالة 

 كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على مت. الحظ أنه يتم إرسال رسالة 
صلة لكل مستلم. 



٤

• وإلرسال رسالة كبريد SMS (خدمة شبكة)، حدد إرسال كبريد. 
 أدخ
إن 
 أدخ
أعل
الك
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اإلل
 إلر
إرس
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• إلر
الر
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MS

א
عند ا
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يشير ا
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١. اضغ
 إذا ا
الر
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ل رقم هاتف اُملستِلم أو ابحث عنه في األسماء واضغط على موافق. ميكنك 
شئت إدخال موضوع لرسالة البريد SMS ثم الضغط على موافق. 

ل رسالة البريد اإللكتروني. يظهر إجمالي عدد احلروف التي ميكنك إدخالها 
ى ميني الشاشة. يتم تضمني عنوان البريد اإللكتروني واملوضوع في العدد 

لي للحروف. 
ر أيًضا "النماذج" الصفحة ٤٦. كما ال ميكن إدراج صور في رسائل البريد 

كتروني. 
سال رسالة بريد إلكتروني SMS، اضغط على إرسال. في حالة عدم حتديد ضبط 

ال رسائل بريد SMS، سيطلب الهاتف رقم مركز خدمة البريد اإللكتروني. 
غط على موافق إلرسال رسالة البريد اإللكتروني. 

سال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل، حدد وضع اإلرسال ثم وضع 
سالة املطلوب استخدامه. 

ريف وضع الرسالة، انظر "ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني 
S" الصفحة ٥٥.

א SMS SMS
ستالم أية رسالة أو رسالة بريد إلكتروني SMS، يظهر على شاشة الهاتف 

 وعدد الرسائل اجلديدة متبوًعا بالعبارة "الرسائل الواردة". 
ملؤشر الوامض  إلى امتالء ذاكرة الرسائل. قم بحذف الرسائل القدمية 

ستالم الرسائل اجلديدة. 
ط على عرض لعرض الرسالة اجلديدة، أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد. 

ستلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يشار إلى 
 . سالة النصية أو رسالة البريد اإللكتروني SMS التي لم يتم قراءتها بالرمز 



٤

٢. أثناء عرض الرسالة، اضغط على خيارات وحدد أحد اخليارات، على سبيل املثال، 
مسح أو إعادة إرسال أو تعديل رسالة في شكل رسالة نصية أو في شكل 

رسا
قراء
 حد
كم
 حد
امل
 حد
موا

 
 عند
احلا
٣. حد
رسا
أو ق
٤. إلر
اض
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لة بريد إلكتروني SMS، كما ميكنك إعادة تسمية الرسالة التي يجري 
تها أو نقلها إلى حافظة أخرى. 

د نسخ إلى التقومي لنسخ النص املوجود في بداية الرسالة إلى تقومي الهاتف 
الحظة تذكير لليوم احلالي. 

د تفاصيل الرسالة لعرض اسم املُرِسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل 
ستخدم وتاريخ ووقت االستالم. 

د استخدام التفاصيل الستخالص األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين 
قع الويب من الرسالة احلالية. 

 تلميح: اضغط على مفتاح "االتصال" أثناء قراءة الرسالة الستخالص  
  األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة احلالية. 

 قراءة رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة حلفظ الصورة املوجودة في 
فظة مناذج. 

د رد للرد على رسالة. حدد نوع الرسالة. اكتب رسالة الرد. عند الرد على 
لة بريد إلكتروني SMS، أكد أوًال عنوان البريد اإللكتروني وموضوع الرسالة 

م بتعديلهما. ثم اكتب رسالة الرد. 
سال الرسالة، اضغط على مفتاح "االتصال" أو اضغط على خيارات وحدد إرسال. 

غط على خيارات واضغط على قبول إلرسال الرسالة إلى الرقم املعروض. 
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א א א א
يحفظ الهاتف الرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة الواردة في احلافظة 

صندوق
احلافظ
ميكن 
نصية 
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 الوارد ويقوم بحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة املُرسَلة في 
 . ة الرسائل املُرسَلة. يتم اإلشارة إلى الرسائل النصية بالرمز 

حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة رسائل 
محفوظة أو احلافظات الشخصية أو مناذج. 

ل الهاتف على مناذج نصية، يشار إليها بالرمز  ومناذج مصورة يشار إليها 
 .

ل إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل والرسائل احملفوظة 
 نصية ومناذج. 

ج منوذج نصي في الرسالة أو في البريد اإللكتروني SMS الذي تقوم 
ابته أو الرد عليه، اضغط على خيارات. حدد استخدام منوذج وحدد النموذج 

لوب إدراجه. 
ج صورة في الرسالة النصية التي تقوم بكتابتها أو الرد عليها، اضغط على 
رات. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على إدراج إلدراج الصورة 

رسالتك. يشير املؤشر  املوجود أعلى الرسالة إلى أنه مت إرفاق صورة. 
قف عدد احلروف التي ميكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة. 

ض النص والصورة مًعا قبل إرسال الرسالة، اضغط على خيارات 
دد معاينة. 



٤

א א א א
لتنظيم رسائلك، ميكنك نقل بعضها إلى احلافظة الرسائل احملفوظة، أو ميكنك 
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حافظات جديدة حلفظ رسائلك. 
اءة رسالة، اضغط على خيارات. حدد نقل وانتقل إلى احلافظة التي تريد 

سالة إليها واضغط على اختيار. 
 حافظة أو مسحها، اضغط على القائمة وحدد رسائل والرسائل احملفوظة 

 نصية واحلافظات الشخصية. 
افة حافظة في حالة عدم وجود أية حافظات قد مت حفظها سابًقا، اضغط 

ى إضافة. أو اضغط على خيارات وحدد إضافة حافظة. 
ف حافظة، انتقل إلى احلافظة املطلوب حذفها، واضغط على خيارات وحدد 

ح احلافظة. 

(MMS) א א
 مالحظة: ميكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط املتعددة املتوافقة 

استالم رسائل الوسائط املتعددة وعرضها. 
ن حتتوي رسالة الوسائط املتعددة على نص ومقطع صوت وصورة، أو مقطع 
يدعم الهاتف رسائل الوسائط املتعددة التي يصل حجمها إلى ١٠٠ كيلو 

ن الهاتف من  ذا جتاوز حجم الرسالة احلد األقصى املسموح به، فقد ال يتمكَّ
 الرسالة. اعتماًدا على نوع الشبكة، ميكن للهاتف استالم رسالة نصية بها 

إلنترنت الذي ميكنك من خالله عرض رسالة الوسائط املتعددة. 
ت الرسالة حتتوي على صورة بتنسيق متوافق، يقوم الهاتف مبالئمة حجم 

 لتناسب مساحة شاشة الهاتف. 



٤

تستخدم وظيفة رسائل الوسائط املتعددة الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة 
املشتركة" الصفحة ١٢.
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ة ضبط السماح باستقبال الوسائط على نعم أو الشبكة احمللية، قد 
ك مزود اخلدمة تكاليف كل رسالة تتسلمها. يكون الضبط االفتراضي 

م رسائل الوسائط املتعددة بشكل عام على تشغيل. انظر "ضبط رسائل 
ط املتعددة" الصفحة ٥٦. 

ميزة إرسال رسائل الوسائط املتعددة التنسيقات التالية: 
 .PNGو BMPو WBMPو GIFو JPEG :ور

صوات: األصوات اجملسمة املتصاعدة MIDI (SP-MIDI) وصوت AMR ونغمات 
ني أحادية الصوت. 

 .AMR وصوت QCIFو SubQCIF 3 ودقةgp طع الفيديو بتنسيق
م الهاتف بالضرورة جميع أنواع تنسيقات امللفات املذكورة سابًقا. إذا مت 

 رسالة حتتوي على أية عناصر غير ُمدعمة، فقد يتم استبدالها باسم امللف 
 صيغة الكائن غير مدعومة. 

نه ال ميكنك استقبال أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكاملة. ونظًرا 
ليم رسائل الوسائط املتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فال تعتمد على هذا 

ن الرسائل فقط إلجراء االتصاالت الضرورية. 

 إرسال رسائل الوسائط املتعددة، انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" 
حة ٥٦. وملعرفة مدى توافر هذه اخلدمة وكيفية االشتراك بها، اتصل مبشغل 

ة أو مبزود اخلدمة. 
 حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات 

احملتويات األخرى. 



٤

١ اضغط على القائمة وحدد رسائل وإنشاء رسالة ورسالة وسائط متعددة. 
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أدخل رسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٣.
دراج ملف في الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إدراج ثم حدد اخليار 
ملطلوب. وال ميكنك حتديد اخليار الذي يظهر بشكل معتم. تظهر قائمة 
احلافظات املتوفرة في األستوديو. افتح حافظة معينة، وانتقل إلى امللف 

ملطلوب، واضغط على خيارات وحدد إدراج. وُيشار إلى امللف املرفق مع 
سم امللف في الرسالة. الرجاء مالحظة أنك ال تستطيع إدراج موضوع في 

سالة جديدة. 
نقل النص ألعلى أو أسفل الرسالة، اضغط على خيارات وحدد وضع النص 

ن أعلى أو وضع النص من أسفل. 
دعم الهاتف إرسال واستالم رسائل الوسائط املتعددة التي حتتوي على عدة 
صفحات ("شرائح"). إلدراج شريحة في الرسالة، اضغط على خيارات وحدد 
دراج وشريحة. ُيمكن أن حتتوي كل شريحة على نص وصورة واحدة ومقطع 

صوتي واحد. 
ذا كانت الرسالة حتتوي على عدة شرائح، ميكنك فتح الشريحة املطلوبة 
الضغط على خيارات وحتديد الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو 

ائمة الشرائح. 
لتغيير زمن ظهور شريحة في عرض شرائح تقدميي، حدد الشريحة، واضغط 
على خيارات وحدد توقيت الشريحة. لتغيير القيمة االفتراضية، انظر التوقيت 

الفتراضي في "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٥٦.
دراج اسم من قائمة األسماء، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدراج 

سم واالسم املطلوب. 
دراج رقم من قائمة األسماء، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى 

إدخال رقم. 



٥

• إلدراج مذكرة تقومي، اضغط على خيارات وحدد إدراج ومذكرة تقومي. 
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دراج بطاقة أعمال، اضغط على خيارات وحدد إدراج وبطاقة أعمال. 
حلذف صورة أو شريحة أو مقطع صوت من الرسالة، اضغط على خيارات 

حدد مسح والوظيفة املطلوبة. 
حلفظ الرسالة في حافظة الرسائل احملفوظة، اضغط على خيارات وحدد 

حفظ الرسالة. 
ضافة موضوع للرسالة، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وتعديل 

ملوضوع. 
عرض حجم الرسالة أو اُملستِلم، على سبيل املثال، اضغط على خيارات 

حدد خيارات أخرى وتفاصيل الرسالة. 
ض الرسالة أو شريحة العرض قبل إرسالها، اضغط على خيارات وحدد 

ينة. 
سال الرسالة، اضغط على مفتاح "االتصال" أو اضغط على خيارات وحدد 

ال إلى. حدد رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني أو العديد. 
ل رقم هاتف اُملستِلم (أو عنوان البريد اإللكتروني) أو ابحث عنه في األسماء. 
اضغط على خيارات وحدد قبول. وسيتم نقل الرسالة إلى احلافظة صندوق 

ظ إلرسالها. 
لب إرسال رسالة وسائط متعددة وقًتا أطول من إرسال رسالة نصية. 
هر املؤشر املتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط املتعددة، وفي تلك 

اء ُيمكنك استخدام وظائف الهاتف األخرى. 



٥

 إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها، فسيعاود الهاتف محاولة إرسالها 
مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في ذلك، فستبقى الرسالة في احلافظة صندوق 
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ظ حيث ميكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد. 
تم حفظ الرسائل التي مت إرسالها في احلافظة الرسائل املُرسَلة في حالة 
ط حفظ الرسائل املُرسَلة على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط 

عددة" الصفحة ٥٦.

א
 هام: كن حريًصا عند فتح الرسائل. فقد حتتوي الرسائل على برامج ضارة وإال 

ستضر جهازك أو الكمبيوتر الشخصي لديك. 
. بعد استالم  قي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر املؤشر املتحرك 

ة، يظهر املؤشر  والنص مت استالم رسالة وسائط متعددة. 
ملؤشر الوامض  إلى امتالء ذاكرة رسائل الوسائط املتعددة، انظر "امتالء 

سائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٥٣.
هر رسالة الوسائط املتعددة قد يتفاوت استناًدا إلى جهاز االستقبال. 

غط على عرض لعرض الرسالة، أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد. 
ة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل وصندوق الوارد. ُيشار 

 .  الرسالة التي لمُ َتقرأ بعد بالرمز 
ل لعرض الرسالة. اضغط على خيارات وقد تتوفر بعض اخليارات التالية، على 

يل املثال: 
شغيل عرض الستعراض العرض املرفق بالرسالة. 

رض النص لعرض نص الرسالة فقط. 



٥

• فتح صورة أو فتح مقطع صوت أو فتح مقطع فيديو لفتح امللف املناظر. 
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حفظ الصورة أو حفظ مقطع صوت أو حفظ مقطع فيديو حلفظ امللف 
ملناظر في األستوديو. 

تفاصيل لعرض تفاصيل امللف املرفق. 
سح الرسالة حلذف رسالة محفوظة. 

د أو رد إلى الكل للرد على الرسالة. إلرسال الرد، اضغط على خيارات 
حدد إرسال. 

عادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد أو إرسال لعدة أشخاص إلعادة 
سال الرسالة. 

عديل لتعديل رسالة. ميكنك فقط تعديل الرسائل التي أنشأتها. انظر 
كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ٤٨.

فاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها. 
جع أيًضا إلى اخليارات املوجودة في األستوديو، انظر "األستوديو" الصفحة ٨٩.

א א א א א א
هاتف بحفظ رسائل الوسائط املتعددة التي مت استالمها في حافظة 

 الوارد. 
ل رسائل الوسائط املتعددة التي لم يتم إرسالها إلى احلافظة صندوق احلفظ. 
حفظ رسائل الوسائط املتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة 

ل احملفوظة. 
فظ رسائل الوسائط املتعددة التي مت إرسالها إلى احلافظة الرسائل املُرسَلة 

ة في القائمة الفرعية رسائل وسائط إذا مت ضبط حفظ الرسائل املُرسَلة 
عم. 



٥

انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٥٦. ويشار إلى رسائل الوسائط 
 . املتعددة بالرمز 
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א א א
 لديك رسالة وسائط متعددة قيد االنتظار أثناء امتالء ذاكرة الرسائل، 

ض املؤشر  وتظهر العبارة الذاكرة ممتلئة، عرض الرسالة التي تنتظر. 
الرسالة قيد االنتظار، اضغط على عرض. حلفظ الرسالة، اضغط على 

ت وحدد حفظ الرسالة واحذف الرسائل القدمية عن طريق حتديد احلافظة أوًال 
يد الرسالة القدمية ليتم حذفها. 

الرسالة قيد االنتظار، اضغط على إنهاء ونعم. إذا ضغطت على ال، 
كنك عرض الرسالة. 

א
 البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة وقد حتتاج إلى االشتراك بها. ملزيد 

لومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل مبزود اخلدمة. 
 على القائمة وحدد رسائل والرسائل الصوتية. ثم حدد:

اع الرسائل الصوتية لالتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي 
ت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي. 

كان لديك خطان للهاتف (خدمة شبكة)، فقد يكون لكل خط رقم البريد 
وتي اخلاص به. ارجع إلى "ضبط املكاملات" الصفحة ٨٢.

 البريد الصوتي إلدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله. 
 مدعوًما من جهة الشبكة، فسُيظهر املؤشر  الرسائل الصوتية 

. اضغط على سماع لالتصال برقم صندوق البريد الصوتي. 
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א
قد تسمح خدمة رسائل املعلومات - خدمة شبكة - باستالم رسائل حول 
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عات متعددة من مزود اخلدمة. قد تتضمن هذه الرسائل موضوعات حول 
س على سبيل املثال أو حالة املرور. ملعرفة مدى توافر هذه الرسائل واملوضوعات 

ا، اتصل مبزود اخلدمة. 

א
 على القائمة وحدد رسائل وأوامر اخلدمة. أدخل طلبات اخلدمة (وُتْعَرف أيًضا 
وامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، وأرسلها إلى مزود اخلدمة 

بك. 

א
كل الرسائل من حافظة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ومسح الرسائل. 
كل الرسائل من حافظة، حدد احلافظة التي تريد مسح الرسائل املوجودة بها 

ط على نعم لتأكيد الفعل. 
ت احلافظة حتتوي على رسائل لم يتم قراءتها، فسيسألك الهاتف عما إذا 

رغب في حذف هذه الرسائل أيًضا أم ال. 
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א
يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستالمها وعرضها. 
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SMS א א א
 على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية. 

د وضع اإلرسال. إذا كانت البطاقة تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، 
دد الضبط املطلوب تغييره. 

حدد رقم مركز الرسائل حلفظ رقم هاتف مركز الرسائل املطلوب إلرسال 
رسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود اخلدمة. 

حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني 
و جهاز مناداة أو فاكس (خدمات شبكة). 

حدد محاولة اإلرسال خالل لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خالله 
سليم رسالتك. 

النسبة لنوع الرسالة نص، حدد رقم اُملستِلم االفتراضي حلفظ رقم افتراضي 
رسال الرسائل في هذا الوضع. 

النسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني، حدد مركز البريد اإللكتروني حلفظ رقم 
ركز خدمة البريد اإللكتروني. 

حدد تقارير التسليم ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة 
رسائلك (خدمة شبكة). 

حدد استخدام GPRSGPRS وحدد نعم لضبط GPRS كحامل SMS املفضل. وقم 
ًضا بضبط اتصال GPRSGPRS على متصل دائًما، انظر "اتصال خدمة حزمة 

راديو العامة (احملسنة) ((GPRS(E)" الصفحة ٨٠. 
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• حدد الرد عبر نفس املركز للسماح ُملستِلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك 
عبر مركز الرسائل اخلاص بك (خدمة شبكة). 
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حدد إعادة تسمية وضع اإلرسال لتغيير اسم وضع الرسالة احملدد. ال ميكن 
عادة تسمية الوضع االفتراضي. ال يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة إال إذا 

كانت البطاقة تدعم أكثر من مجموعة واحدة. 
د حفظ الرسائل املرسلة ونعم لضبط الهاتف حلفظ رسائل الوسائط 

عددة املُرسَلة في حافظة الرسائل املُرسَلة. إذا حددت ال، فلن يتم حفظ 
سائل املُرسَلة. 

א א
ة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة احمللية، 
ملك مزود اخلدمة تكاليف كل رسالة تتسلمها. يكون الضبط االفتراضي 

م رسائل الوسائط املتعددة بشكل عام على تشغيل. 
 على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. ثم حدد:

ظ الرسائل املُرسَلة. حدد نعم لضبط الهاتف حلفظ رسائل الوسائط 
عددة املُرسَلة في حافظة الرسائل املُرسَلة. إذا حددت ال، فلن يتم حفظ 

سائل املُرسَلة. 
ير التسليم ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة برسائلك 

مة شبكة). 
غير الصورة لضبط حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط املتعددة. 

قيت االفتراضي لضبط التوقيت االفتراضي للشرائح املوجودة في رسائل 
سائط املتعددة. 
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ئل الوسائط املتعددة. أما إذا اخترت الشبكة احمللية، فلن تتمكن من استالم 
ئل الوسائط املتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة احمللية. 

حالة ضبط السماح باستقبال الوسائط على نعم أو الشبكة احمللية، قد 
ملك مزود اخلدمة تكاليف كل رسالة تتسلمها. يكون الضبط االفتراضي 

تالم رسائل الوسائط املتعددة بشكل عام على تشغيل. 
ئل الوسائط الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف بحيث يسترجع آلًيا 

ئل الوسائط املتعددة التي مت استالمها حديًثا أو حدد رفض إذا كنت ال ترغب 
استالم رسائل الوسائط املتعددة. ال يظهر هذا الضبط إذا مت ضبط السماح 

تقبال الوسائط على ال. 
ط التهيئة. حدد تهيئة وحدد مزود اخلدمة االفتراضي السترجاع رسائل 

سائط املتعددة. حدد حساب لكي ترى احلسابات املزودة من ِقَبل مزود 
مة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد، اختر احلساب الذي تريد 

خدامه. وسيمكنك استالم الضبط على شكل رسالة تهيئة من مشغل 
بكة أو مزود اخلدمة. بينما الستالم الضبط كرسالة تهيئة، انظر "خدمة 

ط التهيئة" الصفحة ١٥. وإلدخال الضبط يدوًيا، انظر "ضبط التهيئة" 
فحة ٨٦.

ماح لإلعالنات الختيار السماح باستالم رسائل اإلعالنات. ال يظهر هذا 
بط إذا مت ضبط السماح باستقبال الوسائط على ال. 
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א
لتحديد حجم خط قراءة الرسائل وكتابتها، اضغط على القائمة وحدد رسائل 

وضبط

א א
لعرض 
رسائل 
العدادا
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 الرسائل والضبط اآلخر وحجم اخلط. 

عدد الرسائل التي قمت بإرسالها واستالمها، اضغط على القائمة وحدد 
وعداد الرسائل. حدد الرسائل املرسلة أو الرسائل املستلمة أو حدد مسح 

ت ملسح العدادات. 
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كرة البطاقة. 
ن حفظ األسماء واألرقام في ذاكرة الهاتف. كما ميكن إرفاق تفاصيل مختلفة 

ل املالحظات النصية) بكل اسم. ميكنك أيًضا إرفاق صورة لعدد محدود 
األسماء. تستخدم األسماء الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" 

فحة ١٢.
 . ر إلى األسماء وأرقام الهواتف احملفوظة في ذاكرة البطاقة بالرمز 

א
 على القائمة وحدد األسماء والضبط. ثم حدد:

كرة املستخدمة لتحديد الذاكرة - إما البطاقة أو الهاتف - التي تريد 
خدامها لألسماء اخلاصة بك. الستدعاء أسماء وأرقام من كلتا ذاكرتي 

سماء، حدد الهاتف والبطاقة. وفي هذه احلالة، يتم حفظ األسماء واألرقام 
ذاكرة الهاتف. 

ض األسماء لتحديد طريقة عرض األسماء واألرقام والصور في األسماء. 
ة الذاكرة لعرض حجم الذاكرة املتاح في الذاكرة احملددة لألسماء. 
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א א
اضغط على القائمة وحدد األسماء وبحث. 
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إلى اخليارات التالية التي قد تكون متاحة: 
فة اسم جديد ومسح. 

خ لنسخ األسماء وأرقام الهواتف من دليل أسماء الهاتف إلى ذاكرة 
طاقة أو العكس. 

م املعلومات الستدعاء أرقام املعلومات من مزود اخلدمة وذلك إذا كانت األرقام 
ضمنة في البطاقة (خدمة شبكة). 

م اخلدمة الستدعاء أرقام اخلدمة من مزود اخلدمة وذلك إذا كانت األرقام 
ضمنة في البطاقة (خدمة شبكة). 

مي لعرض أرقام الهواتف اخملصصة للبطاقة اخلاصة بك. يتم عرضهم فقط 
حالة وجودهم في البطاقة.

موعات املتصلني لترتيب األسماء وأرقام الهواتف احملفوظة في الذاكرة في 
موعات متصلني بنغمات رنني مختلفة. 

( א ) א א
فظ األسماء واألرقام في الذاكرة املستخدمة. اضغط على القائمة وحدد 

ء وإضافة اسم جديد. أدخل االسم ورقم الهاتف. عند حفظ االسم والرقم، 
 على مت. 

 تلميح: حلفظ اسم ورقم هاتف في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار 
على مفتاح االختيار األوسط ثم حدد األرقام التي يتكون منها رقم الهاتف 

من شريط احلروف، واضغط على خيارات وحدد حفظ، ثم أدخل االسم 
واضغط على خيارات ثم حدد قبول. 
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حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل 
ي ذاكرة الهاتف الداخلية لألسماء. 

ستخدام أول رقم مت حفظه كرقم افتراضي بشكل آلي، ويشار إليه بإطار 
. عند حتديد اسم من األسماء،  ؤشر اخلاص بنوع الرقم، على سبيل املثال 

مكاملة مثالً، يتم استخدام الرقم االفتراضي ما لم يتم حتديد رقم آخر. 
د من أن الذاكرة املستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. 

ل إلى االسم احملفوظ في الذاكرة الداخلية للهاتف واملطلوب إضافة رقم أو 
صر نصي جديد إليه، ثم اضغط على التفاصيل.

غط على خيارات وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل أو إضافة صورة. 
افة رقم أو إحدى التفاصيل، حدد أحد أنواع األرقام أو النصوص على الترتيب 

حدد صورة من األستوديو. 
بط الرقم احملدد كي يكون الرقم االفتراضي، حدد الرقم االفتراضي. 

ل الرقم أو العنصر النصي واضغط على خيارات وحدد قبول للحفظ. 

א
عن االسم املطلوب تعديله أو مسحه واضغط على التفاصيل. وانتقل إلى 
أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة املطلوب تعديل أي منهم أو مسحه 

ط على خيارات. 
ديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، حدد تعديل االسم أو 

يل الرقم أو تعديل التفاصيل أو تغيير الصورة على الترتيب. 



٦

• حلذف رقم أو عنصر نصي، حدد مسح الرقم أو مسح التفاصيل على الترتيب. 
• حلذ
إلى

א
ميكنك 
الحظ أ
البطاق
١. اض
٢. حد
٣. حد
• إ

 تظ
نس
٤. الخ
االح
• ف
ا

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.٢

ف صورة مرفقة باالسم، حدد مسح الصورة. ال يؤدي حذف صورة من األسماء 
 حذفها من األستوديو. 

نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة وبالعكس. 
نه لن يتم نسخ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية إلى 

ة، مثل عناوين البريد اإللكتروني.
غط على القائمة وحدد األسماء ونسخ. 

د مسار النسخ، من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف. 
د واحد كل مرة أو الكل أو األرقام االفتراضية. 

ذا حددت واحد كل مرة، فانتقل إلى االسم املطلوب نسخه واضغط 
على نسخ.

هر األرقام االفتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى البطاقة. حيث يتم 
خ األرقام االفتراضية فقط. 

تيار ما إذا كنت ترغب في االحتفاظ باألسماء واألرقام األصلية أو حذفها، حدد 
تفاظ باألصل أو نقل األصل. 

ي حالة حتديد الكل أو األرقام االفتراضية، اضغط على نعم عند ظهور نسخ 
ألسماء؟ أو نقل األسماء؟. 
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توافق كبطاقة أعمال.
ستالم بطاقة أعمال، اضغط على عرض وحفظ حلفظ بطاقة العمل في 
لهاتف. لرفض بطاقة األعمال، اضغط على إنهاء ثم اضغط على نعم. 

 بطاقة أعمال، ابحث عن االسم ورقم الهاتف املطلوب إرسالهما من 
ء، واضغط على التفاصيل وخيارات وحدد إرسال بطاقة. حدد بوصلة IRIR أو 
 نصية (خدمة شبكة) أو بـ بلوتوث أو بالوسائط املتعددة (خدمة شبكة) 

 االفتراضي أو كل البيانات. 
نك إرسال أية صورة إذا اخترت برسالة نصية. 

א
إجراء مكاملة هاتفية عن طريق ترديد بصمة صوت قد مت إضافتها إلى رقم 

من قبل. وميكن حفظ أي كلمة (كلمات) منطوقة مثل اسم أحد األشخاص 
ة صوت. كما ميكنك إضافة حتى ٢٥ بصمة صوت.

تخدام البصمات الصوتية، خذ ما يلي بعني االعتبار: 
عتمد البصمات الصوتية على اللغة، بل تعتمد على صوت املتكلم. 

ب نطق االسم بنفس الطريقة التي مت تسجيله بها متاًما. 
 البصمات الصوتية بالضوضاء الصادرة من حولها، فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء 

ملة من خالل خاصية طلب الرقم صوتًيا في بيئة هادئة. 
قبل األسماء القصيرة جًدا. استخدم أسماًء طويلة وجتنب استخدام األسماء 

شابهة لألرقام اخملتلفة. 
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 مالحظة: إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان 
مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ، فلذلك عليك أّال تعتمد على خاصية طلب 

قم بح
كما مي
حالة ا
أن تتم
تستخ
الصف
١. انتق
انتق
٢. حد
٣. اض
بو
 عند
وي
ملراجعة
انتقل إ
خيارات
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.٤

الرقم صوتًيا فقط. 

א
فظ أو نسخ األسماء التي تريد إضافة بصمة صوت إليها في ذاكرة الهاتف. 
كنك أيًضا إضافة بصمات صوت إلى األسماء املوجودة في البطاقة، ولكن في 
ستبدال البطاقة ببطاقة جديدة، يلزم أوًال حذف بصمات الصوت القدمية قبل 

كن من إضافة بصمات صوت جديدة. 
دم "بصمات الصوت" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة"

حة ١٢.
ل إلى االسم املطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على التفاصيل. 

ل إلى رقم الهاتف املطلوب، واضغط على خيارات. 
د إضافة بصمة صوت. 

غط على بدء وأذكر الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كبصمة صوت 
ضوح. وبعد االنتهاء من التسجيل، يقوم الهاتف بترديد البصمة اُملسجلة. 
ما يتم حفظ بصمة الصوت بنجاح، يتم عرض مت حفظ بصمة الصوت 

صدر صوت تنبيه ويظهر الرمز  بعد رقم الهاتف مع بصمة صوت.
 بصمات الصوت، اضغط على القائمة وحدد األسماء وبصمات الصوت. 

لى االسم املرفق به بصمة الصوت املطلوبة، واضغط على اختيار لكي ترى 
 االستماع إلى بصمة الصوت اُملسجلة أو تغييرها أو مسحها. 
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א א
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لها، قم أوًال بإنهاء التطبيق إلجراء مكاملة باستخدام االتصال الصوتي. 
وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على املفتاح السفلي. ُتسمع نغمة 

يرة ويتم عرض حتدث اآلن. 
ر بصمة الصوت بوضوح. يردد الهاتف بصمة الصوت التي َتَعرَّف عليها، ثم 

م باالتصال برقم الهاتف اخلاص ببصمة الصوت بعد ١٫٥ ثانية. 
ة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة األذن، اضغط مع 

رار على مفتاح سماعة األذن لبدء االتصال الصوتي. 

א א
م مزود اخلدمة بتضمني أرقام معلومات أو أرقام خدمة في البطاقة. ويتم 

هذه القوائم في حالة دعم البطاقة لها فقط.
 على القائمة وحدد األسماء وأرقام املعلومات أو أرقام اخلدمة. تنقل عبر 
لفئات إلى أحد أرقام املعلومات، أو إلى رقم خدمة، واضغط على مفتاح 

ل" لالتصال بالرقم. 

فظ أرقام الهواتف اخملصصة للبطاقة في أرقامي في حالة سماح البطاقة 
ولعرض األرقام، اضغط على القائمة وحدد األسماء وأرقامي. انتقل إلى 

أو الرقم املطلوب، واضغط على عرض. 



٦

א
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ني. ميكنك ضبط الهاتف إلصدار نغمة رنني معينة وعرض رسم محدد على 
 الهاتف لكل مجموعة متصلني عندما يتعرف الهاتف على مكاملة من أحد 
ف املوجودة ضمن تلك اجملموعة، انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنني فقط عند 
كاملات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلني محددة، انظر تنبيه بـ 

بط النغمة" الصفحة ٧١. 
 على القائمة وحدد األسماء ومجموعات املتصلني وحدد مجموعة املتصلني 

ة. ثم حدد:
م اجملموعة، أدخل اسًما جديًدا جملموعة املتصلني واضغط على موافق. 

ة اجملموعة، وحدد نغمة الرنني للمجموعة. النغمة العادية هي نغمة الرنني 
دة للوضع النشط حالًيا. 

ار اجملموعة وحدد تشغيل لضبط الهاتف لعرض شعار اجملموعة، أو حدد 
ف لعدم عرضه، أو حدد عرض لعرضه. 

راد إلضافة اسم إلى مجموعة املتصلني، واضغط على إضافة. انتقل إلى 
سم املطلوب إضافته للمجموعة واضغط على إضافة. 

ح اسم من مجموعة متصلني، انتقل إلى االسم املطلوب مسحه واضغط 
ى خيارات وحدد مسح اسم. 
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 الهاتف أرقام املكاملات التي لم ُيَرد عليها، واملكاملات 
مة، واملكاملات الصادرة، واملدة التقريبية للمكاملات. 

 الهاتف املكاملات التي لم ُيَرد عليها واملكاملات اُملستَلمة فقط إذا كانت 
ة تدعم هذه الوظائف وكان الهاتف في حالة التشغيل وموجوداً داخل 

ة خدمة الشبكة. 
ضغط على خيارات في قوائم مكاملات لم ُيَرد عليها واملكاملات اُملستَلمة 
ت الصادرة، ُيمكنك على سبيل املثال عرض تاريخ ووقت املكاملة، أو تعديل 
هاتف أو مسحه من القائمة، أو حفظ الرقم في األسماء، أو إرسال رسالة 

ك الرقم. 

א א
 على القائمة وحدد سجل املكاملات ثم حدد:

ملات لم ُيَرد عليها لعرض قائمة تصل إلى عشرين رقم هاتف ألشخاص 
لوا االتصال بك (خدمة شبكة). يشير الرقم املوجود أمام (االسم أو) رقم 

تف إلى عدد محاوالت االتصال التي قام بها ذلك املتصل. 
 تلميح: عند عرض مالحظة بخصوص املكاملات التي لم ُيَرد عليها، 

اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم 
الذي ترغب في االتصال به ثم اضغط على مفتاح "االتصال". 

املات اُملستَلمة لعرض قائمة تصل إلى عشرين رقم هاتف قمت بالرد عليها 
فضها (خدمة شبكة). 

املات الصادرة لعرض قائمة تصل إلى عشرين رقم هاتف قمت باالتصال أو 
اولة االتصال بها مؤخًرا. 
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 تلميح: في وضع االستعداد، اضغط على مفتاح "االتصال" مرة واحدة 
للدخول على قائمة باألرقام التي مت االتصال بها. انتقل إلى الرقم أو 
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االسم املطلوب، ثم اضغط على مفتاح "االتصال" لالتصال به. 
ح قوائم املكاملات األخيرة حلذف قوائم املكاملات األخيرة. حدد ما إذا كنت 

ب في حذف جميع أرقام الهواتف من قوائم املكاملات األخيرة، أو فقط األرقام 
جودة في قوائم (مكاملات لم ُيَرد عليها)، أو (املكاملات اُملستَلمة) أو (املكاملات 

ادرة). ال ميكنك التراجع عن هذه العملية. 
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(GPRS) א
 مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود اخلدمة قد 

تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية والضرائب إلخ. 
 على القائمة وحدد سجل املكاملات ثم حدد:

 املكاملات. انتقل لعرض املدة التقريبية ملكاملاتك الواردة والصادرة، بالساعات 
قائق والثواني. ويلزم إدخال رمز احلماية ملسح املوقتات. 

كان لديك خطان للهاتف (خدمة شبكة)، فإن لكل خط موقتات مدة 
املات اخلاصة به. يتم عرض موقتات اخلط احملدد حالًيا. ارجع إلى "ضبط 

املات" الصفحة ٨٢.
د بيانات GPRSGPRS. انتقل ملراجعة قدر البيانات املُرسلة أو اُملستَلمة في آخر 

سة وإجمالي البيانات املُرسلة واُملستَلمة وملسح العدادات. تقاس وحدة 
دادات بالبايت. ويلزم إدخال رمز احلماية ملسح املوقتات. 

ت اتصال GPRSGPRS. تنقل ملراجعة املدة التقريبية آلخر اتصال GPRS أو ُمجمل 
ت اتصاالت GPRS. كما ميكنك أيًضا مسح املوقتات. ويلزم إدخال رمز احلماية 

ح املوقتات. 

א
 بعض الشبكات باملطالبة مبوقع الهاتف (خدمة شبكة). حيث تسمح لك 
قائمة بعرض مطالبات املوقع اُملستلمة من ُمشغل الشبكة. قم باالتصال 
 الشبكة اخلاص بك أو مبزود اخلدمة للمشاركة في تسلم معلومات املوقع 

ة عليها. 
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الهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة ميكنك تخصيص نغمات هاتف 
 لها حسب األحداث والبيئات اخملتلفة. قم أوًال بتخصيص األوضاع حسب 
 الشخصية وستحتاج بعد ذلك إلى تشغيل الوضع متهيًدا الستخدامه. 

 على القائمة وحدد الضبط واألوضاع ووضع.
شغيل الوضع احملدد، حدد تشغيل. 

صيص الوضع، حدد ضبط خاص. حدد الضبط املطلوب تغييره ثم قم 
راء التغييرات. 

بط النغمة، انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٧١.
د مؤثرات اإلضاء لتشغيل مؤشر الضوء النابض إذا كان الهاتف في وضع 

شغيل وضوء الشاشة مقفالً. 
دة تسمية أحد األوضاع، حدد اسم الوضع. ال ميكن إعادة تسمية الوضع عام. 
بط الوضع بحيث يكون نشًطا ملدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة أو أكثر، حدد 
دد واضبط وقت انتهاء العمل بضبط الوضع احملدد. عند انقضاء الوقت اخلاص 

ضع، سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم حتديده - نشًطا. 
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א
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ظام ألوان لتخصيص الهاتف بحسب األحداث والبيئات اخملتلفة. ويتم حفظ 
ع في األستوديو. 

 على القائمة وحدد الضبط واملوضوعات. لتشغيل موضوع، حدد اختيار 
ع لعرض حافظة املوضوعات املوجودة في األستوديو. افتح احلافظة وانتقل 

ضوع. ثم اضغط على خيارات وحدد تطبيق املوضوع. ارجع إلى "األستوديو" 
حة ٨٩، ولتنزيل موضوع جديد، حدد تنزيل املوضوعات. ارجع إلى "التنزيل" 

حة ١١٢.

 على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. ميكنك العثور على نفس 
 في القائمة األوضاع، انظر "األوضاع" الصفحة ٧٠. والحظ أن الضبط الذي 

جرائه يؤثر على الضبط اخلاص بالوضع النشط. 
بيه املكاملات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكاملة 

 اخليارات هي رنني وتصاعدي ورنة واحدة ونغمة تنبيه واحدة وال تعمل. 
مة الرنني للمكاملات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنني من األستوديو، 

ح األستوديو من قائمة نغمات الرنني. 
تلميح: إذا استلمت نغمة رنني عن طريق التنزيل، ميكنك حفظها في 

األستوديو. 
ستوى صوت الرنني والتنبيه باالهتزاز للمكاملات الصوتية والرسائل الواردة. ولن 

لتنبيه باالهتزاز عندما يكون الهاتف متصًال بجهاز شحن أو حامل سطح 
 أو عدة السيارة أو ما شابه من األجهزة امللحقة األخرى. 
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حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة التنبيه للرسائل الواردة. حدد نغمات 
املفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف إلصدار نغمات صوتية، عندما تكون 
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ة فارغة، على سبيل املثال. 
بيه بـ لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيًنا فقط عند ورود مكاملات من أرقام 
 تنتمي جملموعة متصلني محددة. وانتقل إلى مجموعة املتصلني التي تريد 

ا أو اختر تنبيه بالكل واضغط على حتديد. 

تغيير الضبط للوضع النشط احملدد. 
 على القائمة، وحدد الضبط وضبط اإلضاءة ومؤثرات اإلضاءة لتشغيل 

الضوء النابض إذا كان الهاتف في وضع التشغيل وضوء الشاشة مقفالً. 

 على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة. 
د ورق حائط لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق احلائط أثناء وجود 

تف في وضع االستعداد. هناك بعض الصور احملفوظة مسبًقا في القائمة 
ستوديو. ميكنك أيًضا استالم الصور، على سبيل املثال، عبر رسائل الوسائط 

عددة، أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم 
 BMPو WBMPو GIFو JPEG ظها في األستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات

PN ولكن ليس بالضرورة جميع التنوعات لهذه الصيغ. 
ديد ورق احلائط، حدد اختيار ورق حائط وافتح إحدى حافظات الصور. وانتقل 

 الصورة املطلوب ضبطها كورق حائط، واضغط على خيارات وحدد ضبط 
ق حائط. 
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 لتشغيل/إيقاف تشغيل ورق احلائط، حدد تشغيل/إيقاف على الترتيب. 
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ظ أنه ال يتم عرض ورق احلائط عند تشغيل الشاشة املؤقتة للهاتف. 
د أنظمة األلوان لتغيير اللون املستخدم في بعض مكونات شاشة العرض، 
ى سبيل املثال املؤشرات وأشرطة اإلشارات والبطارية وصورة اخللفية التي 

هر عند استخدام إحدى الوظائف ضمن القائمة. 
د شعار الشبكة لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. وإذا لم 
 حفظ شعار الشبكة، تظهر القائمة شعار الشبكة بلون معتم. كما ال 

 عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة املؤقتة بالهاتف. 
د من املعلومات حول مدى توافر شعار الشبكة، اتصل مبشغل الشبكة أو 

د اخلدمة. انظر أيًضا "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١١٩.
د شاشة مؤقتة لضبط الهاتف لتشغيل شاشة مؤقتة عندما يكون 

تف في وضع االستعداد وعند عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة 
ية معينة. 

د تشغيل لتشغيل الشاشة املؤقتة أو إيقاف إليقاف تشغيلها. 
املدة احملددة حدد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط عمل الشاشة 

قتة. في أخرى ميكنك ضبط طول تلك الفترة من خمس ثواٍن إلى ١٠ دقائق 
ئق:ثواٍن). 

خالل اختيار شاشة مؤقتة ميكنك اختيار صورة متحركة أو صورة ثابتة 
شاشة مؤقتة من جرافيك. 

غط على أي مفتاح إليقاف تشغيل الشاشة املؤقتة. وسيتم إيقاف تشغيل 
اشة املؤقتة أيًضا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. 
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 الحظ أن الشاشة املؤقتة حتجب جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على 
شاشة الهاتف في وضع االستعداد. 
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א
 على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ. 

د الساعة وإظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت 
روض أعلى ميني شاشة الهاتف في وضع االستعداد. حدد ضبط الوقت لضبط 

اعة حسب الوقت الصحيح، ومنطقة التوقيت لضبط منطقة التوقيت، 
دد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت، بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة.

م الساعة بخدمة الوظائف رسائل وسجل املكاملات واملنبه واألوضاع احملددة 
ًيا والتقومي ومالحظات وشاشة مؤقتة. 

حالة إزالة البطارية من الهاتف أو نفاد طاقة البطارية، فقد حتتاج إلى إعادة 
ط الوقت مرة أخرى. 

د التاريخ وإظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسيتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) 
ى شاشة الهاتف في وضع االستعداد. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. 

يمكنك أيًضا حتديد تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ. 
د حتديث آلي للوقت (خدمة شبكة) وتشغيل لضبط الهاتف لتحديث الوقت 
اريخ آلًيا طبًقا ملنطقة التوقيت احلالية. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد 

 التحديث، حدد التأكيد أوالً. 
حديث اآللي للتاريخ والوقت ال يغير الوقت الذي مت ضبطه للمنبه أو التقومي أو 

حظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبًقا للتوقيت احمللي. وقد يؤدي التحديث 
 انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها. 

صول على معلومات حول مدى توافر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو 
د اخلدمة. 
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الستخدام. 

א
تعيني إحدى وظائف الهاتف من قائمة ُمعرَّفة مسبًقا ليتم تشغيلها على 
االختيار السفلي. ارجع أيًضا إلى "وضع االستعداد" الصفحة ٢٠. وال تظهر 

قائمة في بعض تنوعات اُملشِغل. 
 على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية ومفتاح االختيار السفلي. 
حدى الوظائف من القائمة. سيتغير اسم مفتاح االختيار السفلي في وضع 

داد حسب الوظيفة. 
א

احلصول على وظائف للهاتف ميكن تنشيطها عن طريق ذكر بصمة صوت. 
كن حتديد حتى خمس وظائف لبصمة الصوت. 

 على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية واألوامر الصوتية. حدد 
 الوظائف املطلوبة، وانتقل إلى الوظيفة التي تريد إضافة بصمة صوت لها 

. ارجع إلى اإلرشادات املوجودة في  ط على إضافة. يشار لبصمة الصوت بـ 
 بصمات صوت وإدارتها" الصفحة ٦٤.

ل أمر صوتي، ارجع إلى اإلرشادات املوجودة في "إجراء مكاملة باستخدام 
صوت" الصفحة ٦٥.

جراء مكاملة أو أثناء استخدام أحد التطبيقات التصال خدمة حزمة الراديو 
 (احملسنة) (GPRS(E)) في إرسال بيانات أو استقبالها، ال ميكنك تشغيل أو 

أمر صوتي. 
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א
ُيمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق من خالل اتصال األشعة حتت احلمراء أو 

اتصال 
(احملسن
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بلوتوث. كما ُيمكنك تعريف ضبط اتصاالت خدمة حزمة الراديو العامة 
 .((E)GPRS) (ة

א
هذا الهاتف مع مواصفات تقنية بلوتوث الالسلكية ١٫١ التي 

 Handsfree Profileو Headset Profile :ألوضاع التالية
 .Dial Up Networking Profileو File Transfer Profileو Object Push

ضمن وجود التوافق بني األجهزة األخرى التي تدعم تقنية بلوتوث 
ية، استخدم األجهزة امللحقة املعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. 

 من توافق هاتفك مع األجهزة األخرى، ُيرجى مراجعة الشركات 
لهذه األجهزة. 

د بعض القيود والتحديدات الستخدام تقنية بلوتوث الالسلكية 
ض املناطق. لذا ُيرجى مراجعة السلطات احمللية أو مزود اخلدمة. 

 التي تستخدم تقنية بلوتوث الالسلكية، أو تسمح بتشغيلها في اخللفية أثناء 
م مزايا أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهالك طاقة البطارية كما ستؤثر سلًبا على 

اتها. 
قنية بلوتوث إمكانية إجراء اتصاالت السلكية بني األجهزة اإللكترونية في 
بلغ احلد األقصى له ١٠ أمتار. حيث ميكن استخدام اتصال بلوتوث إلرسال 

أو مقاطع الفيديو أو الرسائل النصية أو بطاقات األعمال أو مالحظات 
 أو لالتصال الالسلكي مع أجهزة متوافقة، مثل أجهزة الكمبيوتر، باستخدام 

بلوتوث. وبرجاء مالحظة أن جميع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم تنقية 
 ليست بالضرورة متوافقة. 

شغيل تقنية بلوتوث للمرة األولى، تتم مطالبتك بإدخال اسم للهاتف اخلاص بك. 
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إعداد اتصال بلوتوث
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غط على القائمة، وحدد الضبط والتوصيل وبلوتوث. 
شغيل وظيفة بلوتوث، حدد بلوتوث وتشغيل. 

كنت لن تستخدم ميزة بلوتوث لبعض الوقت، فُيمكنك إيقاف تشغيلها 
فير الطاقة. 

د بحث عن أجهزة األوديو امللحقة للبحث عن أجهزة صوت بلوتوث متوافقة، 
دد اجلهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

حدد األجهزة املوثوقة للبحث عن أي جهاز بلوتوث داخل النطاق. وإذا كانت 
ئمة فارغة، اضغط على جديد إلدراج أي جهاز بلوتوث داخل النطاق. ثم 

ل إلى أحد األجهزة واضغط على وثوق. 
ل رمز املرور اخلاص بجهاز بلوتوث إلمتام اإلقران ("الوثوق")، وقم بتوصيل اجلهاز 

اتف ثم ابدأ في استخدام اجلهاز. ويلزم إدخال رمز املرور هذا عند االتصال 
هاز للمرة األولى فقط. 

 على القائمة، وحدد الضبط والتوصيل وبلوتوث. ثم حدد:
از النشط ملعرفة أي اتصال بلوتوث نشط حالًيا. وإذا كنت ترغب في إنهاء 

صال باجلهاز احملدد، اضغط على فصل. 
هزة املوثوقة لعرض قائمة بأجهزة بلوتوث املقترنة حالًيا مع الهاتف. ثم 
ل إلى اجلهاز املطلوب. وإذا كنت ترغب في حذف االقتران باجلهاز، اضغط

ى مسح الوثوق. للوثوق بجهاز جديد، حدد وثوق بجهاز جديد. 
 على توصيل لالتصال باجلهاز احملدد أو اضغط على خيارات للوصول إلى 

لوظائف التالية، بناًء على حالة اجلهاز واتصال بلوتوث. ثم حدد: 
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• تخصيص اسم قصير لتحديد كنية (تظهر لك فقط) خاصة باجلهاز احملدد. 
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ال آلي بدون تأكيد وحدد نعم إذا كنت ترغب في توصيل الهاتف آلًيا إلى 
از احملدد، أو حدد ال إذا كنت ترغب في أن يطلب منك الهاتف اإلذن أوالً. 

ى تشغيل اتصال بلوتوث باملؤشر  في أعلى الشاشة. 

 على القائمة، وحدد الضبط والتوصيل وبلوتوث وضبط بلوتوث لتعريف 
 ظهور هاتفك بالنسبة ألجهزة بلوتوث األخرى. ثم حدد:

انية رؤية هاتفي وعرض للجميع إلظهار الهاتف جلميع أجهزة بلوتوث األخرى 
مخفي إلظهار الهاتف لألجهزة املقترنة فقط. حيث ال يظهر الهاتف لألجهزة 
رى عند اتصاله بالفعل بأحد األجهزة. ونوصي باستخدام وضع مخفي بقدر 

كان. 
م هاتفي لتغيير اسم جهاز بلوتوث اخلاص بهاتفك والذي ميكن رؤيته عن 

ق مستخدمي أجهزة بلوتوث األخرى. 

א א
 .(IR) إعداد الهاتف الستقبال بيانات من خالل منفذ األشعة حتت احلمراء

خدام اتصال األشعة حتت احلمراء (IR)، يجب أن يكون اجلهاز الذي ترغب في 
صال معه متوافًقا مع IrDA. كما ميكنك إرسال بيانات أو استقبالها، مثل 
ت األعمال والرسومات والصور وملفات املوسيقى ومقاطع الفيديو ومالحظات 
 إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل املثال، جهاز كمبيوتر) 

فذ األشعة حتت احلمراء (IR) اخلاص بالهاتف. 
 شعاع IR (األشعة حتت احلمراء) إلى عني أي شخص، وال تسمح بتداخل هذا 

 مع أجهزة IR أخرى. ُيعد هذا اجلهاز أحد منتجات الليزر من الفئة األولى. 
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(IR) إرسال بيانات واستقبالها من خالل األشعة تحت الحمراء
• تأكد من أن منفذي األشعة حتت احلمراء (IR) املوجودين في جهاز اإلرسال وجهاز 
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ستقبال يشيران إلى بعضهما البعض، وأنه ال توجد أية عوائق بني اجلهازين. 
ث تبلغ املسافة املفضلة بني اجلهازين في حالة التوصيل باألشعة حتت احلمراء 

 متًرا واحًدا على األكثر. 
شغيل منفذ األشعة حتت احلمراء (IR) بالهاتف الستقبال البيانات من 

ل األشعة حتت احلمراء (IR)، اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل 
 .IRIR صلة

دد ُمستخدم الهاتف املُرِسل وظيفة منفذ األشعة حتت احلمراء (IR) الالزمة 
ء نقل البيانات. 

بدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتني بعد تشغيل منفذ األشعة حتت 
(IR)، فيعني ذلك أنه قد مت إلغاء االتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

(IR) تصال األشعة تحت الحمراء
 ظهور املؤشر  باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال األشعة حتت احلمراء 

 قيد التشغيل وأن الهاتف مستعد إلرسال البيانات أو استقبالها عبر منفذ 
 .(IR) شعة حتت احلمراء

، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول االتصال باجلهاز اآلخر،  ما يومض املؤشر 
ه قد حدث فقدان لالتصال. 

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

ة االستفادة من الهواتف احملمولة في إرسال البيانات واستقبالها عبر شبكة 
 في عملها إلى أحد بروتوكوالت اإلنترنت (IP). حيث يوفر حامل البيانات 
 إمكانية الوصول السلكًيا إلى شبكات البيانات مثل شبكة اإلنترنت. 
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متاثل خدمة حزمة الراديو العامة احملسنة (GPRS) (EGPRS احملسنة) خدمة حزمة 
الراديو العامة (GPRS) ولكنها تتيح اتصاالت أسرع. وملزيد من املعلومات حول مدى 
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خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) وسرعة نقل البيانات، اتصل 
 الشبكة أو مبزود اخلدمة. 

قات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) هي 
لوسائط املتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد اإللكتروني 

Sy عن ُبعد واتصال جهاز الكمبيوتر (على سبيل املثال، اإلنترنت والبريد اإللكتروني). 
 :((E)GPRS) (احملسنة) ستخدام تقنية خدمة حزمة الراديو العامة

ل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة ملعرفة مدى توافر خدمة حزمة الراديو 
مة (احملسنة) (GPRS(E)) وكيفية االشتراك بها. 

ظ ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) لكل تطبيق من 
 .((E)GPRS) (احملسنة) طبيقات املستخدمة عبر خدمة حزمة الراديو العامة

ول على معلومات حول أسعار هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
نه عند حتديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن 
 يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة احملسنة (EGPRS) بدًال من خدمة 
لراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. حيث ال ُيمكنك 

 ما بني خدمة حزمة الراديو العامة احملسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو 
 (GPRS) بينما قد ُيمكنك حتديد إما خدمة حزمة الراديو العامة ،(GPRS) 

ت GSMي(CSD، البيانات املنقولة بالدائرة) في بعض التطبيقات. 
((E)GPRS) ( (א א א א

 .GPRSGPRS واتصال GPRSGPRSعلى القائمة وحدد الضبط والتوصيل و 
د عند احلاجة، وسيتم إنشاء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة احملسنة 

EGPR) وتسجيله عند احتياج تطبيق يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة 
سنة (EGPRS) له، وسيتم إغالقه عند إنهاء التطبيق. 
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• حدد متصل دائًما لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلًيا على إحدى شبكات 
خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) عند تشغيل الهاتف. 
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 بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام خدمة حزمة الراديو العامة 
سنة) (GPRS(E)) ، يتم إجراء اتصال بني الهاتف وبني الشبكة، ويظهر 

شر  حيث ميكن نقل البيانات. وعند إغالق التطبيق، ينتهي اتصال خدمة 
مة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) بينما يظل التسجيل على شبكة 

مة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) قائًما. 
حالة استقبال مكاملة أو استالم رسالة نصية، أو إذا مت إجراء مكاملة أثناء 

ال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E))، فسوف يظهر املؤشر 
في أعلى ميني شاشة الهاتف موضًحا أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة 

سنة) (GPRS(E)) ُمعلق (قيد االنتظار). 
 (EGPRS) ظ أنه ال يتم اإلشارة إلى خدمة حزمة الراديو العامة احملسنة
دمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بشكل منفصل، حيث أن املؤشر الذي 

ير إلى خدمة حزمة الراديو العامة احملسنة (EGPRS) هو نفسه الذي ُيشير 
 (GPRS). خدمة حزمة الراديو العامة 

ن الهاتف يدعم ثالث اتصاالت متزامنة خلدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) 
G(E)). فعلى سبيل املثال، ميكنك تصفح صفحات لغة تعيني النصوص 
بية املوسعة (xHTML) واستالم رسائل الوسائط املتعددة وإجراء اتصال 

الكمبيوتر في نفس الوقت. 
((E)GPRS) ( (א א א א

توصيل الهاتف من خالل تقنية بلوتوث الالسلكية واألشعة حتت احلمراء مع 
كمبيوتر متوافق واستخدام الهاتف كمودم لتمكني االتصال بخدمة حزمة 

العامة (احملسنة) (GPRS(E)) من جهاز الكمبيوتر. 
 ((E)GPRS) (احملسنة) ف الضبط اخلاص باتصاالت خدمة حزمة الراديو العامة
از الكمبيوتر، اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل وGPRSGPRS وضبط 

 .GPRSGPRS ـ
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• حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها.
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د تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول. 
حدد اسم بديل لنقطة الوصول. ثم أدخل االسم املطلوب لنقطة الوصول 

نشطة، واضغط على موافق. 
حدد نقطة وصول GPRSGPRS. ثم أدخل "اسم نقطة الوصول" (APN) الالزمة 

 ،((E)GPRS) (احملسنة) جراء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة
اضغط على موافق. وملعرفة اسم نقطة الوصول (APN)، اتصل مبشغل 

شبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 
إمتام ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) (اسم نقطة 

 Nokia Modem ل) املوجود على جهاز الكمبيوتر لديك باستخدام برنامج
O (خيارات مودم نوكيا) أيًضا، انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة 
ذا كنت قد قمت بإمتام الضبط على جهاز الكمبيوتر والهاتف، فالحظ أنه 

استخدام الضبط اخلاص بجهاز الكمبيوتر. 

 على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات. ثم حدد:
ل املكاملات (خدمة شبكة). ميكنك من خالل حتويل املكاملات، توجيه املكاملات 

دة إلى رقم آخر، على سبيل املثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي. وملزيد 
التفاصيل، اتصل مبزود اخلدمة. علًما بأنه قد ال تظهر خيارات التحويل التي ال 

مها البطاقة أو مشغل الشبكة. 
 خيار التحويل املطلوب، على سبيل املثال، حدد التحويل عند انشغال اخلط لتحويل 

املات الصوتية عندما يكون الرقم اخلاص بك مشغوالً أو عند رفض مكاملة واردة. 
شغيل ضبط التحويل، حدد تشغيل ثم حدد املهلة التي يتم بعدها حتويل 

املة، إذا كان ذلك متوفًرا في خيار التحويل. بينما إليقاف تشغيل ضبط 
حويل، حدد إلغاء، أو حدد تأكد من احلالة، إذا كان ذلك متوفًرا في خيار 
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 التحويل، ملعرفة ما إذا كان خيار حتويل املكاملات قيد التشغيل أم ال. كما ميكن 
تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت. 
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ة مؤشرات التحويل في وضع االستعداد، انظر "وضع االستعداد" الصفحة ٢٠.
كن تشغيل حظر املكاملات وحتويل املكاملات في الوقت ذاته. 

ودة االتصال آلًيا وتعمل وسوف يجري الهاتف عدًدا من احملاوالت بحد أقصى 
ر محاوالت لالتصال بعد فشل محاولة االتصال األولى. 

سني الصوت لتعديل الصوت بحيث يسمع بوضوح في الظروف الصاخبة. 
مة انتظار املكاملات وتشغيل وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكاملة 

ة أثناء إجراء مكاملة أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار املكاملات" الصفحة ٣١.
خص بعد املكاملة وعرض وسوف يعرض الهاتف مدة املكاملة والتكلفة 

ريبية لها لفترة وجيزة بعد كل مكاملة (خدمة شبكة). 
ال هويتي ونعم وسوف يظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة 

كة). ثم حدد ضبط بالشبكة وسوف يتم استخدام الضبط املُتفق عليه مع 
د اخلدمة اخلاص بك. 

ط املكاملات الصادرة وهي إحدى خدمات الشبكة التي ُتستخدم لتحديد أحد 
وط الهاتف إما رقم ١ أو رقم ٢، على سبيل املثال رقم املشترك، إلجراء 

املات. فعلى سبيل املثال، ميكنك امتالك خط خاص وخط أعمال. وملزيد من 
لومات حول مدى توافر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
حالة حتديد اخلط ٢ ولم تكن مشترًكا بتلك اخلدمة التي تقدمها الشبكة، 

 تتمكن من إجراء أية مكاملات. ومن ناحية أخرى، ميكن الرد على مكاملات كال 
طني بصرف النظر عن اخلط احملدد. 

نك منع حتديد اخلط بواسطة حتديد اخليار قفل إذا كانت البطاقة تدعم 
 اخلدمة. 
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א
اضغط على القائمة، وحدد الضبط وضبط الهاتف. ثم حدد
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ط اللغة ولغة الهاتف لضبط لغة شاشة الهاتف أو لغة الكتابة لتحديد 
ة التي سوف يستخدمها الهاتف عند كتابة نص. وفي حالة حتديد اخليار 

 يحدد الهاتف اللغة طبًقا للمعلومات املوجودة على البطاقة.
د حالة الذاكرة لعرض املساحة املستخدمة وغير املستخدمة من الذاكرة. 

نك احلصول على معلومات الذاكرة في قوائم بعض تلك الوظائف أيًضا، على 
يل املثال، في شاشة عرض حافظة األستوديو. 

ل املفاتيح آلًيا لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلًيا بعد فترة زمنية 
ددة مسبًقا عندما يكون الهاتف في وضع االستعداد وال يتم استخدام 

من وظائفه خالل تلك الفترة. ثم حدد تشغيل وسوف ميكنك ضبط فترة 
ظار من ٥ ثواٍن إلى ٦٠ دقيقة. 

ل املفاتيح برمز احلماية، ثم أدخل رمز احلماية وحدد تشغيل لضبط الهاتف 
طالبة بإدخال رمز احلماية عند إلغاء قفل حارس املفاتيح. 

حالة تشغيل حارس املفاتيح، فال تزال هناك إمكانية إجراء مكاملات إلى 
م الرسمي اخلاص بحالة الطوارئ. ارجع إلى "قفل لوحة املفاتيح (حارس 

تيح)" أيًضا الصفحة ٢٤.
ض معلومات اخلاليا ويعمل الستالم املعلومات من مشغل الشبكة بناًء على 

ة الشبكة املستخدمة (خدمة الشبكة). 
لة الترحيب، ثم أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند 

غيل الهاتف. وحلفظ الرسالة، اضغط على خيارات وحدد حفظ. 
يار املشغل وآلي وسوف يحدد الهاتف إحدى الشبكات اخللوية املتوفرة في 

طقتك بشكل آلي. 



٨

 إذا حددت يدوي، سوف ميكنك حتديد شبكة تعقد اتفاقية جتوال مع مشغل 
الشبكة احمللية اخلاصة بك. بينما إذا ظهرت عبارة ال ميكن االتصال بالشبكة، 
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د من حتديد شبكة أخرى. وسيظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم 
د الوضع "آلي" أو يتم إدخال بطاقة أخرى في الهاتف. 

يد تطبيقات SIM. انظر "خدمات البطاقة" الصفحة ١١٧.
غيل التعليمات لضبط الهاتف لعرض التعليمات أو عدم عرضها. انظر 

تخدام القائمة" أيًضا الصفحة ٣٦.
ة التشغيل لضبط الهاتف بحيث ُيصدر نغمة عند بدء التشغيل أو ال 

در أية نغمات.

א
ر قائمة ضبط اجلهاز امللحق إال إذا كان الهاتف قد مت توصيله بأحد األجهزة 

ة احملمولة املتوافقة وبأحد أجهزة الشحن وبأحد أطقم حترير اليدين، على 
املثال. 

 على القائمة وحدد الضبط وضبط اجلهاز امللحق. حيث ميكنك حتديد إحدى 
ألجهزة امللحقة عند توصيل اجلهاز امللحق املناظر بالهاتف أو إذا كان متصالً. 

كنك حتديد بعض اخليارات التالية بناًء على اجلهاز امللحق: 
ع اجلهاز لتحديد الوضع الذي ترغب في تشغيله آلًيا عند توصيل اجلهاز امللحق 

د بالهاتف. كما ميكنك حتديد وضع آخر أثناء توصيل اجلهاز امللحق بالهاتف. 



٨

• الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة تلقائًيا بعد مرور 
خم
واح

א
حتتاج ب
أو خدم
الصحي
تهيئة،
باستخ
للخدم
حلفظ 
"خدمة
ميكن ع
اضغط
• ضب
تظل
االف
قائ
خيا
• تش
من 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.٦

س ثواٍن. وفي حالة ضبط تنبيه املكاملات الواردة على الوضع نغمة تنبيه 
دة أو ال تعمل، لن يتم استخدام الرد التلقائي. 

عض خدمات الشبكة، مثل خدمات اإلنترنت اخلاصة بالهواتف احملمولة 
ة رسائل الوسائط املتعددة (MMS) أو التزامن، إلى وجود ضبط التهيئة 

ح على هاتفك. لذا احصل على الضبط من مزود اخلدمة على شكل رسالة 
 أو أدخل الضبط الشخصي اخلاص بك يدوًيا. كما ميكنك تعديل الضبط 

دام مجموعة برامج الكمبيوتر. وميكن تخزين ضبط تهيئة لعشرة مزودين 
ة (بحد أقصى) على الهاتف، كما ميكن استخدامها من داخل هذه القائمة. 
ضبط التهيئة املستلم من خالل رسالة تهيئة مرسلة من مزود خدمة، انظر 

 ضبط التهيئة" الصفحة ١٥.
رض الضبط وكذلك تعديله بشكل جزئي في التطبيقات اخملتلفة. 

 على القائمة وحدد الضبط وضبط التهيئة. ثم حدد:
ط التهيئة االفتراضية لعرض قائمة مزودي اخلدمة اخملزنة على الهاتف (يتم 

يل مزود اخلدمة االفتراضي)، ولتحديد مزود خدمة آخر كي يصبح املزود 
تراضي. وانتقل إلى أحد مزودي اخلدمة، ثم اضغط على التفاصيل لعرض 
مة التطبيقات املدعمة. بينما ملسح مزود خدمة من القائمة، اضغط على 

رات وحدد مسح. 
غيل االفتراضي في جميع التطبيقات لضبط التطبيقات الستخدام الضبط 

مزود اخلدمة االفتراضي. 
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• نقطة الوصول املفضلة لتحديد نقطة وصول أخرى. وعادًة ما يتم استخدام 
نقطة الوصول اخلاصة مبشغل الشبكة املفضل لديك. 
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لضبط يدوًيا
الضبط وعرضه وتعديله يدوًيا، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط 

ة وضبط التهيئة الشخصية. 
 ضبط تهيئة جديد، اضغط على إضافة جديد، أو اضغط على خيارات ثم 
ضافة جديد. واختر أحد أنواع التطبيقات من القائمة، ثم أدخل كل الضبط 
ب. بينما لتشغيل الضبط، اضغط على رجوع وخيارات، ثم حدد تشغيل. 

الضبط املعرف من جانب املستخدم أو تعديله، حدد التطبيق الذي ترغب في 
ثم حدد الضبط املطلوب تعديله. 

تخدام وظائف احلماية التي حتد من املكاملات (على سبيل املثال، حظر املكاملات 
عة مستعملني محددة واالتصال بأرقام محددة مسبًقا)، فقد تتمكن من االتصال 

طوارئ املبرمج في جهازك. 
 على القائمة، وحدد الضبط وضبط احلماية. ثم حدد:

ب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي في 
 مرة يتم فيها تشغيله. علًما بأن بعض البطاقات ال تسمح بإلغاء املطالبة 

خال الرمز الشخصي. 
مة حظر املكاملات (خدمة شبكة) لتقييد املكاملات الواردة إلى الهاتف 

كاملات الصادرة منه. ويلزم لذلك إدخال كلمة سر احلظر. 
كن تشغيل حظر املكاملات وحتويل املكاملات في الوقت ذاته. 
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• االتصال بأرقام محددة لتقييد املكاملات الصادرة والرسائل النصية إلى أرقام 
هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من ِقبل البطاقة. ويلزم لذلك 
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َ
ل الرمز الشخصي (٢). 

 تشغيل خدمة االتصال بأرقام محددة، لن تتمكن من إجراء اتصاالت خدمة 
مة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)) فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر 

ال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E)). وفي هذه احلالة، يجب 
مني رقم هاتف اُملستِلم ورقم مركز الرسائل في قائمة االتصال بأرقام محددة.
موعة مستعملني محددة. مجموعة املستعملني احملددة هي خدمة شبكة 

د مجموعة األشخاص الذين ميكنك تبادل املكاملات معهم. وملزيد من 
لومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 

توى احلماية. وحدد الهاتف حيث سيطالبك الهاتف بإدخال رمز احلماية في 
 مرة يتم فيها إدخال بطاقة جديدة في الهاتف. 

د الذاكرة وسوف يطالب الهاتف بإدخال رمز احلماية عند اختيار ذاكرة 
طاقة مع الرغبة في تغيير الذاكرة اُملستخدمة (انظر "حتديد ضبط األسماء" 
فحة ٥٩) أو الرغبة في النسخ من ذاكرة إلى أخرى (انظر "نسخ األسماء" 

فحة ٦٢). 
ز الوصول لتغيير رمز احلماية أو الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي (٢) أو 

مة سر احلظر. وميكن أن حتتوي الرموز على األرقام من صفر إلى ٩ فقط.

א
ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها األصلية، اضغط على القائمة وحدد 
 واستعادة ضبط املصنع. ثم أدخل رمز احلماية واضغط على موافق. والحظ 

تم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها، مثل أسماء وأرقام الهواتف 
ة في األسماء. 
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 والتسجيالت والنغمات التي قمت بحفظها، على سبيل
من رسائل الوسائط املتعددة. حيث يتم تنظيم هذه امللفات 

فظات. 
لهاتف نظام "إدارة احلقوق الرقمية" (DRM) حلماية احملتوى املكتسب. حيث 

ماية جزء من احملتوى مثل نغمة رنني وربطها بقواعد استخدام معينة، مثل 
ات االستخدام أو فترة استخدام محددة. ويتم تعريف هذه القواعد من خالل 
تشغيل احملتوى، والذي ميكن تسليمه إما مع احملتوى أو بشكل مستقل وفًقا 

دمة. كما قد ميكنك حتديث مفاتيح التشغيل هذه. وعليك أن تقرأ دائًما شروط 
 أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل احلصول عليها، ألنهما قد يتطلبا دفع رسوم. 

ق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات 
و تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها. 

غط على القائمة وحدد األستوديو. وستظهر قائمة باحلافظات. احلافظات 
صلية بالهاتف هي الصور ومقاطع فيديو واملوضوعات وجرافيك والنغمات 

سجيالت. 
ل إلى احلافظة املطلوبة واضغط على فتح لعرض قائمة امللفات التي 

فظة، أو اضغط على خيارات وقد تكون أحد اخليارات اآلتية متاحة: 
تنزيل، لتنزيل مزيد من الصور والنغمات ومقاطع الفيديو. ثم حدد تنزيل 
سومات أو تنزيل النغمات أو تنزيل الفيديو أو تنزيل املوضوعات. وستظهر 
ائمة بعالمات املتصفح املتوفرة. ثم حدد مزيد من العالمات للوصول إلى 
ائمة العالمات املوجودة في القائمة ويب، انظر "العالمات" الصفحة ١١١. 

حدد العالمة املناسبة لالتصال باملوقع املطلوب. وفي حالة فشل االتصال، قد 
تعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق اخلدمة ذات ضبط االتصال النشط 
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حالًيا. وفي هذه احلالة، ادخل إلى القائمة ويب، وقم بتشغيل ضبط مجموعة   
خدمات أخرى، انظر "إجراء اتصال بإحدى اخلدمات" الصفحة ١٠٦. ثم حاول 
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عادة االتصال باملوقع. 
عرفة مدى توافر اخلدمات اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل 
شبكة أو مزود اخلدمة أو كليهما. وقم بتنزيل احملتوى من املصادر التي تثق 

ها فقط. 
سح احلافظة ونقل وإعادة تسمية والتفاصيل ونوع العرض وفرز وإضافة 

حافظة وقائمة مفاتيح التشغيل. ال ميكنك مسح احلافظات األصلية املوجودة 
ي الهاتف أو إعادة تسميتها أو نقلها. 

حالة الذاكرة لعرض حالة الذاكرة املشتركة الثانية للهاتف. انظر "الذاكرة 
ملشتركة" الصفحة ١٢.

حالة فتح حافظة، حدد امللف الذي ترغب في عرضه واضغط على فتح. وإذا 
ت قمت بتحديد املوضوعات من قبل، انتقل إلى موضوع واضغط على عرض 

ح مجموعة املوضوعات. 
د ملف ثم افتحه، أو اضغط على خيارات واستخدم أحد الوظائف التالية 

ي قد تكون متاحة للملف احملدد: 
سح وإرسال وتعديل الصورة ونقل وإعادة تسمية وضبط كورق حائط وضبط 
كنغمة رنني وتطبيق املوضوع والتفاصيل ونوع العرض وفرز ومسح الكل وفتح 

الترتيب وإسكات الصوت (تشغيل الصوت) وضبط التباين وإضافة حافظة 
حالة الذاكرة. 

سال إلرسال امللف احملدد عبر رسالة وسائط متعددة (MMS) أو عبر تقنية 
 .(IR) لوتوث الالسلكية أو عبر اتصال األشعة حتت احلمراء

سح الكل حلذف كافة امللفات واحلافظات املوجودة في احلافظة احملددة. 
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تح بالترتيب لعرض امللفات املوجودة في احلافظة واحًدا تلو اآلخر. 
سكات الصوت (أو تشغيل الصوت) إليقاف (أو تشغيل) ملف الصوت. 

ضبط التباين لضبط مستوى تباين الصورة. 
شغيل احملتوى لتحديث مفتاح تشغيل امللف احملدد. ويظهر اخليار فقط إذا ما 

كان حتديث مفتاح تشغيل امللف ممكًنا. 
ائمة مفاتيح التشغيل لعرض قائمة بكافة مفاتيح التشغيل املتوفرة. 

ميكنك حذف مفاتيح التشغيل، مثل حذف املفاتيح التي انتهى تاريخ سريانها. 

א
التقاط صور باستخدام الكاميرا اُملضمنة بالهاتف. حيث مت تثبيت عدسة 

ا في ظهر الهاتف، وتعمل شاشة الهاتف كباحث للمشاهد. تنتج الكاميرا 
 .JPEG تنسيق

تكن هناك ذاكرة كافية اللتقاط صور جديدة، فستحتاج إلى حترير بعض 
ات بالذاكرة عن طريق حذف الصور القدمية أو امللفات األخرى املوجودة في 

ديو. 
Nokia 728 يدعم خاصية التقاط الصورة بدقة ٦٤٠×٤٨٠ نقطة. إن دقة الصورة في 

حوال قد تعرض بشكل آخر. 
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 احلية على شاشة الهاتف، حيث ميكنك استخدام شاشة الهاتف كباحث 
هد. بينما اللتقاط صورة، اضغط على التقاط. وسيتم سماع صوت غالق 
ا. كما سيحفظ الهاتف الصورة في احلافظة الصور بالقائمة األستوديو. 

ت إرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، اضغط على إرسال. 
 رجوع اللتقاط صورة أخرى، أو اضغط على خيارات وحدد، على سبيل املثال، 

تكبير الصورة احملفوظة أو مسحها إعادة تسميتها، أو لفتح األستوديو أو 
لتباين أو ضبط الصورة كورق حائط أو عرض التفاصيل أو إرسال الصورة 

ة وسائط متعددة, عبر األشعة حتت احلمراء أو تقنية بلوتوث. 
א א

 على القائمة، وحدد الوسائط والكاميرا. ثم اضغط على خيارات ووفًقا 
لكاميرا النشط، حدد:

ير الوضع لتغيير وضع الكاميرا. ثم حدد صورة عادية أو صورة شخصية أو 
ل إلى الوضع الليلي إذا كانت اإلضاءة معتمة بشكل ال يسمح بالتقاط 

ور. وإذا كنت ترغب في إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في 
سماء، فحدد صورة شخصية. 

ير لتقريب الشيء املطلوب تصويره. في وضع باحث املشاهد، حرِّك قرص 
قل الدوار في اجتاه عقارب الساعة أو عكس اجتاه عقارب الساعة للتكبير 

لتصغير. 
قت الذاتي لتشغيل املوقت الذاتي. ثم اضغط على بدء، وبعد انتهاء املهلة 

نية، ستلتقط الكاميرا الصورة. بينما يصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل
قت الذاتي. 
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ح األستوديو لفتح قائمة األستوديو. 
بط إلمتام ضبط الكاميرا: 

وضع االفتراضي لتعريف الوضع االفتراضي للكاميرا. 
جودة الصورة لتحديد الكيفية التي سيتم بها ضغط ملف الصور عند حفظ 

صورة. وحدد عالية أو عادية أو أساسية. حيث الدرجة عالية توفر الصور 
أفضل جودة ممكنة بينما تشغل حيًزا أكبر من الذاكرة. 

صوات الكاميرا لضبط صوت غالق الكاميرا ونغمة املوقت الذاتي على الوضع 
شغيل أو إيقاف. 

عنوان االفتراضي لتعريف العنوان الذي سيتم استخدامه عند حفظ صورة 
و مقطع فيديو. وفي حالة حتديد آلي، سيتم استخدام العنوان االفتراضي، 

ينما في حالة حتديد عنواني، سيمكنك إدخال عنوان جديد أو تعديله. 

א
باستخدام ُمشغل الوسائط عرض امللفات وتشغيلها وتنزيلها، مثل الصور 
ع الصوت ومقاطع الفيديو والصور املتحركة من أنواع مختلفة من املصادر. 
عن ذلك، فإن ُمشغل الوسائط يتيح لك إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو 

ة املتدفقة من مركز خدمة إحدى الشبكات أيًضا. ووظيفة التدفق هي 
عن ميزة تشغيل تابعة وحتتاج إلى دعم من الشبكة. لذا تأكد من توافر 

دمات ومن رسوم اخلدمة والتعريفات من مشغل الشبكة الذي ترغب في 
ادة من خدماته أو مزود اخلدمة أو كليهما. كما سوف يوفر لك مزودو اخلدمة 

ت الالزمة حول كيفية استخدام هذه اخلدمات أيًضا. 
 على القائمة، وحدد الوسائط وُمشغل الوسائط. ثم حدد: 
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المات لفتح العالمات. انظر "العالمات" الصفحة ١١١.
ب للعنوان وأدخل عنوان اخلدمة ثم اضغط موافق. 

ل الوسائط لتنزيل مزيد من الرسومات أو النغمات أو مقاطع الفيديو إلى 
تف. وقم بتنزيل احملتوى من املصادر التي تثق بها فقط. 

א
قى ضبط التدفق على شكل رسالة تهيئة من ُمشغل الشبكة أو ُمزود 

 الذي يوفر اخلدمة التي ترغب في استخدامها. 
ن املعلومات وللحصول على الضبط املناسب، اتصل مبشغل الشبكة أو 

خلدمة الذي يوفر اخلدمة التي ترغب في استخدامها. والستالم ضبط اخلدمة 
شكل رسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٥. وانظر "ضبط 

ة" أيًضا الصفحة ٨٦. 
 على القائمة، وحدد الوسائط وُمشغل الوسائط وضبط التدفق. 

د تهيئة وحدد مزود اخلدمة االفتراضي خلدمة التدفق. 
د حساب لكي ترى احلسابات املزودة من ِقَبل مزود اخلدمة. وفي حالة عرض 

ر من حساب واحد، اختر احلساب الذي تريد استخدامه. 

اع إلى الراديو امللحق بالهاتف، قم بتوصيل سماعة األذن املتوافقة مبنفذ 
 سماعة األذن املوجود أسفل الهاتف. ويعمل سلك سماعة األذن كهوائي 

 لذا اتركه يتدلى بحرية. 
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شغيل الراديو، اضغط على القائمة وحدد الوسائط والراديو. وسيتم 
ض رقم موقع قناة الراديو واسمها (إذا كانت القناة محفوظة) وكذلك 

 قناة الراديو. 
حالة حفظ قنوات راديو بالفعل، تنقل بني قنوات الراديو وحدد موقع قناة 

و من ١ إلى ٢٠.
 استخدام سماعة األذن املتوافقة التي حتتوي على مفتاح سماعة األذن، 
غط على املفتاح لالنتقال إلى قناة راديو قد مت حفظها والتي ترغب في 

ستماع إليها. 

א א א
، واضغط على اختيار لتغيير تردد الراديو  شغيل الراديو، حدد  أو 

٠٫٠٥ ميجا هيرتز في كل خطوة، أو اضغط مع االستمرار على اختيار لبدء 
 عن القناة. وسيتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. بينما حلفظ 

لقنوات، اضغط على خيارات، وحدد حفظ القناة. ثم أدخل اسم القناة، 
ط على خيارات، وحدد قبول. 
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 أو اضغط على خيارات، وحدد:
فاء إليقاف تشغيل الراديو. 

وت لضبط مستوى صوت الراديو.
وات لعرض قائمة القنوات. واضغط على خيارات إلعادة تسمية القناة 

مسحها.
كرفون (أو سماعة األذن) لالستماع إلى الراديو من خالل امليكرفون (أو سماعة 

ن). وحافظ على بقاء سماعة األذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك 
اعة األذن كهوائي للراديو. 

ط التردد. أدخل تردد قناة الراديو التي ترغب في االستماع إليها. حيث ميكنك 
ال تردد ما بني ٨٧٫٥ ميجا هيرتز و١٠٨٫٠ ميجا هيرتز. ولضبط التردد، اضغط 

ى خيارات وحدد قبول. بينما لالحتفاظ بالقناة في قائمة القنوات اخلاصة بك، 
غط على حفظ وانظر حفظ القناة أعاله. 

إجراء مكاملة أو الرد على مكاملة واردة بصورة عادية أثناء االستماع إلى 
 حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء املكاملة. 

 ((E)GPRS) (احملسنة) ام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة الراديو العامة
ل HSCSD بإرسال بيانات أو استقبالها، قد يحدث تداخل بينه وبني الراديو. 
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صى. فعلى سبيل املثال، ُيعد هذا أمًرا مفيًدا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف 
هدف كتابتهما فيما بعد. 

 استخدام اُملسجل في حالة إجراء اتصال بيانات أو إجراء اتصال عبر خدمة حزمة 
 (GPRS). لعامة

غط على القائمة، وحدد الوسائط واُملسجل. 
دء في التسجيل، حدد تسجيل. بينما للبدء في التسجيل أثناء مكاملة، 
غط على خيارات وحدد تسجيل. وأثناء تسجيل املكاملة، سيسمع كل 

اف املكاملة صوت تنبيه خافت كل خمس ثواٍن تقريًبا. 
ء تسجيل مكاملة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب 

األذن.
اف عملية التسجيل، اضغط على إيقاف. وسيحفظ الهاتف التسجيل في 

فظة تسجيالت بالقائمة األستوديو. 
ستماع إلى أحدث ما مت تسجيله، حدد تشغيل آخر تسجيل. 

سال أحدث ما مت تسجيله، حدد إرسال آخر تسجيل. حيث ميكن إرسال 
سجيل عبر األشعة حتت احلمراء (IR) أو تقنية بلوتوث الالسلكية أو عبر 

 .(MMS) لة وسائط متعددة

 على القائمة وحدد الوسائط واملسجل وقائمة التسجيالت. وستظهر قائمة 
ات املوجودة في األستوديو. لذا افتح تسجيالت لكي ترى قائمة التسجيالت. 

ط على خيارات وسوف ميكنك حتديد بعض خيارات امللفات في األستوديو. 
ألستوديو" الصفحة ٨٩. 
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دم املنبه صيغة الوقت التي مت ضبطها للساعة. ويعمل املنبه حتى عندما 
لهاتف مغلًقا في حالة وجود طاقة كافية في البطارية. 

 على القائمة وحدد املنسق واملنبه. 
د وقت التنبيه، وأدخل وقت التنبيه ثم اضغط على موافق. 

دد تشغيل، لتغيير وقت التنبيه. 
د تكرار التنبيه لضبط الهاتف إلصدار نغمة تنبيه في األيام احملددة من 

 األسبوع. 
د نغمة التنبيه وحدد نغمة التنبيه االفتراضية، ثم قم بتخصيص نغمة 

بيه عن طريق حتديد إحدى النغمات من قائمة نغمات الرنني أو من األستوديو. 
א

صدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة املنبه! والوقت احلالي على 
 الهاتف. 

 على إيقاف إليقاف التنبيه. وفي حالة ترك الهاتف يستمر في إصدار نغمة 
 ملدة دقيقة أو في حالة الضغط على غفوة، سيتوقف التنبيه ملدة عشر 

قريًبا ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى. 
ول وقت التنبيه واجلهاز في وضع اإلغالق، سيقوم اجلهاز بتشغيل نفسه آلًيا ويبدأ 

دار نغمة التنبيه. وإذا ضغطت على إيقاف، فسيسألك اجلهاز عما إذا كنت ترغب في 
 إلجراء املكاملات. اضغط على ال إليقاف تشغيل اجلهاز أو اضغط على نعم إلجراء 

 واستقبالها. ال تضغط على نعم حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو 
سبب خطًرا أو تشويًشا. 



٩

א
يساعدك التقومي على تتبع رسائل التذكير، واملكاملات التي حتتاج إلى إجرائها، 

واالجتم
يستخ
اضغط
انتقل إ
سيظه
مالحظ
وحدد 
• لعر
عر
احملد
• عل
األ
تقو
 هنا
نس
 ملس
عل
 ضب
األ
الق
املال
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.٩

اعات وأعياد امليالد. 
دم التقومي الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٢.

 على القائمة، وحدد املنسق والتقومي. 
لى اليوم املطلوب. وسُيشار إلى اليوم احلالي بوضع إطار حوله. بينما 

ر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية مالحظات خاصة به. ولعرض 
ات اليوم، اضغط على عرض. بينما لعرض أسبوع، اضغط على خيارات 

عرض األسبوع. 
ض مالحظة واحدة، انتقل إلى املالحظة التي ترغب في عرضها واضغط على 

ض. حيث ميكنك من خالل شاشة عرض املالحظة عرض تفاصيل املالحظة 
دة. كما ميكنك التنقل داخل املالحظة. 

ى سبيل املثال، هناك أيًضا خيارات إلنشاء مالحظة أو إلرسال مالحظة عبر 
شعة حتت احلمراء (IR) أو تقنية بلوتوث الالسلكية أو كمالحظة مباشرة إلى 
مي هاتف متوافق آخر أو على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. 
ك خيارات ملسح مالحظة وتعديلها ونقلها وتكرارها، باإلضافة إلى إمكانية 

خ مالحظة إلى يوم آخر. 
ح كافة مالحظات التقومي، حدد شاشة عرض الشهر أو األسبوع ثم اضغط 

ى خيارات وحدد مسح كل املالحظات. 
ط لضبط التاريخ أو الوقت، أو صيغة التاريخ أو الوقت، أو أول يوم من أيام 

سبوع. وفي خيار مالحظات املسح اآللي ميكنك ضبط الهاتف ملسح املالحظات 
دمية آلًيا بعد مرور فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من ذلك، ال يتم مسح 

حظات املتكررة كمثل مالحظات أعياد امليالد. 
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א
ملعرفة كيفية إدخال احلروف واألرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٣.
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 على القائمة، وحدد املنسق والتقومي. ثم انتقل إلى التاريخ املطلوب، واضغط 
يارات وحدد تدوين مالحظة. ثم حدد أحد أنواع املالحظات التالية: 

 اجتماع - أدخل املالحظة (أو اضغط على خيارات وابحث عن االسم في 
سماء)، ثم اضغط على حفظ. وأدخل مكان االجتماع، ثم اضغط على حفظ. 
ل تاريخ ووقت البدء ثم تاريخ ووقت االنتهاء لالجتماع. ولضبط التنبيه اخلاص 
الحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 

 مكاملة - أدخل رقم الهاتف، ثم اضغط على حفظ. وأدخل االسم، ثم 
غط على حفظ. (بدًال من كتابة رقم الهاتف، اضغط على خيارات للبحث 
 االسم والرقم في األسماء.) ثم أدخل وقت املكاملة. ولضبط التنبيه اخلاص 

الحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
 عيد ميالد - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على خيارات وابحث عنه 

األسماء)، واضغط على حفظ. ثم أدخل عام امليالد، واضغط على موافق. 
ضبط التنبيه اخلاص باملالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) 

اضبط وقت التنبيه. 
 مذكرة - أدخل املذكرة، ثم اضغط على حفظ. وأدخل تاريخ البدء والنهاية 
الحظة. ولضبط التنبيه اخلاص باملالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد 

ة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
 تذكير - أدخل موضوع التذكير، ثم اضغط على حفظ. ولضبط التنبيه 

ص باملالحظة، حدد تشغيل التنبيه ثم اضبط وقت التنبيه. 
بط التنبيه، يظهر املؤشر  عند عرض املالحظات. 
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א
يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر املالحظة. ومع ظهور مالحظة مكاملة  على 
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 الهاتف، ميكنك االتصال بالرقم املعروض بالضغط على مفتاح "االتصال". 
اف التنبيه بدون عرض املالحظة، اضغط على إنهاء. 

اف التنبيه وعرض املالحظة، اضغط على عرض. واضغط على غفوة 
يصدر الهاتف نغمة تنبيه مرة أخرى بعد عشر دقائق. 

א
حفظ مالحظة تتعلق مبهمة ما ينبغي عليك القيام بها، كما ميكنك حتديد 

ى األولوية للمالحظة وكذلك وضع عالمة "متت" أمامها عند االنتهاء من 
 وميكنك ترتيب املالحظات بحسب األولوية أو التاريخ. 

دم "قائمة املهام" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٢.
 على القائمة، وحدد املنسق وقائمة املهام. 

 على إضافة إلنشاء مالحظة. ثم أدخل املالحظة، واضغط على خيارات ثم 
 على حفظ. وحدد درجة أولوية املالحظة، سواء كانت عليا أو متوسطة أو 
ضة. وسيضبط الهاتف تاريخ انتهاء املالحظة آلًيا بدون تنبيه. بينما لتغيير 

تهاء املالحظة، قم بعرض املالحظة وحدد خيار تاريخ االنتهاء. 
ل إلى مالحظة واضغط على عرض أو اضغط على خيارات. 

افة مالحظة جديدة، اضغط على خيارات وحدد إضافة. 
ى سبيل املثال، ميكنك عرض املالحظة احملددة وحذفها أيًضا، كما ميكنك حذف 

يع املالحظات التي وضعت عالمة "متت" أمامها. وميكنك ترتيب املالحظات 
سب أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها، كما ميكنك إرسال مالحظة إلى 

ف آخر وحفظ مالحظة كمالحظة تقومي أو الدخول إلى التقومي. 
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 أثناء عرض مالحظة، سيمكنك أيًضا حتديد أحد اخليارات لتعديل املالحظة 
احملددة،على سبيل املثال، أو تعديل تاريخ انتهائها أو درجة أولويتها أو حتديدها 
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ضع عالمة "متت" أمامها. 

استخدام هذا التطبيق لكتابة املالحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة من 
ألشعة حتت احلمراء (IR) أو تقنية بلوتوث الالسلكية أو رسالة نصية قصيرة 

 .(MMS) أو رسالة وسائط متعددة 
دم تطبيق "املالحظات" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٢.

 على القائمة وحدد املنسق ومالحظات. وسيطلب منك الهاتف ضبط 
 والوقت إذا لم يكن قد مت ضبطهما عند البدء في كتابة مالحظة. 

 مالحظة، اضغط على إضافة، أو اضغط على خيارات وحدد كتابة مالحظة. 
ل املالحظة، واضغط على خيارات ثم حدد حفظ. 

ل إلى مالحظة واضغط على عرض أو اضغط على خيارات لتعرض خيارات 
ة املتاحة. 

ك التزامن حفظ بيانات التقومي واألسماء في مركز خدمة اإلنترنت عن ُبعد 
 شبكة) أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وفي حالة حفظ البيانات على 

خدمة اإلنترنت عن ُبعد، ميكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن من 
. كما ميكنك أيًضا إجراء التزامن للبيانات املوجودة في "األسماء" و"التقومي" 

ظات" اخلاصة بالهاتف لكي تتطابق مع البيانات املوجودة على جهاز 
وتر املتوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من جهاز الكمبيوتر. 
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ولن يتم إجراء تزامن لبيانات األسماء املوجودة في البطاقة. مع مالحظة أن الرد على 
مكاملة واردة في أثناء التزامن سوف ينهي التزامن، وسيلزم بدء التزامن مرة أخرى. 
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ُ
א א א

زامن من هاتفك، يجب االشتراك في خدمة تزامن واحلصول على ضبط 
ة من املزود. وللحصول على مزيد من املعلومات حول مدى توافر خدمة 

 وضبطها، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
جراء التزامن من الهاتف: 

 بتشغيل ضبط االتصال املطلوب للتزامن. انظر "ضبط التزامن من الهاتف" 
فحة ١٠٤.

غط على القائمة، وحدد املنسق وتزامن وتزامن مركز اخلدمة والبيانات املراد 
نها. حدد البيانات املطلوب تزامنها، ثم اضغط على مت. 

غط على القائمة، وحدد املنسق وتزامن وتزامن مركز اخلدمة وتزامن. 
ف يتم إجراء التزامن للبيانات التي مت وضع عالمة عليها، والتي تنتمي إلى 

وعة النشطة، بعد تأكيدها. 
ظ أن إجراء التزامن للمرة األولى أو بعد إعاقته ميكن أن يستهلك ما يقرب 
٣٠ دقيقة لكي يكتمل، وذلك في حالة امتالء كل من األسماء أو التقومي. 
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ميكنك استالم ضبط التزامن على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود 
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 وللحصول على مزيد من املعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها، 
مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. بينما الستالم الضبط كرسالة تهيئة، انظر 
 ضبط التهيئة" الصفحة ١٥. وإلدخال الضبط يدوًيا، انظر "ضبط التهيئة" 

حة ٨٦.
 على القائمة، وحدد املنسق وتزامن وتزامن مركز اخلدمة وضبط التزامن. 

د:
ئة وانتقل إلى مزود اخلدمة الذي ترغب في تشغيل الضبط اخلاص به، ثم 

غط على اختيار. 
ساب لعرض احلسابات املوفرة من ِقَبل مزود اخلدمة. وفي حالة عرض أكثر من 

ساب واحد، اختر احلساب الذي تريد استخدامه. 

א א א
تزامن لألسماء والتقومي واملالحظات من جهاز الكمبيوتر املتوافق، استخدم إما 
األشعة حتت احلمراء (IR) أو اتصال بلوتوث. كما يلزم أيًضا تثبيت مجموعة 
لكمبيوتر اخلاصة بهاتفك على جهاز الكمبيوتر. ثم ابدأ في إجراء التزامن 

از الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر. 
ن أن الهاتف في وضع االستعداد وأنه قد مت ضبط الوقت والتاريخ. 
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الوصول إلى خدمات اإلنترنت املتنوعة اخلاصة بالهواتف
 باستخدام متصفح الهاتف. 

ن توافر هذه اخلدمات ومن رسوم اخلدمة والتعريفات من مزود اخلدمة الذي 
في االستفادة من خدماته. كما سوف يوفر لك مزودو اخلدمة اإلرشادات 

 حول كيفية استخدام هذه اخلدمات أيًضا. 
دام متصفح الهاتف، ميكنك عرض اخلدمات التي تستخدم لغة التعيني 
كية (WML) أو لغة تعيني النصوص التشعبية املوسعة (xHTML) على 

ها. حيث يختلف الشكل تبًعا حلجم الشاشة. والحظ أنك قد ال تتمكن من 
جميع تفاصيل صفحات اإلنترنت. 

 هام: استخدام اخلدمات التي تثق بها فقط، والتي توفر أمان وحماية 
كافيني ضد البرامج التي تسبب أضرارًا. 

א א א א א
ظ ضبط اخلدمة املطلوب للوصول إلى اخلدمة التي ترغب في استخدامها. 

ر الصفحة ١٠٦.
ل باخلدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٠٦.
 في تصفح صفحات اخلدمة. انظر الصفحة ١٠٧.

رد االنتهاء من التصفح، قم بإنهاء االتصال باخلدمة. انظر الصفحة ١٠٩.
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من املمكن أن يكون الهاتف قد قام بتخزين ضبط بعض اخلدمات. وقد يتم استالم 
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ضافي على شكل رسالة تهيئة من ُمشغل الشبكة أو ُمزود اخلدمة الذي 
خلدمة املطلوب استخدامها. 

م ضبط اخلدمة على شكل رسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" 
حة ١٥ و"ضبط التهيئة" الصفحة ٨٦.

ن املعلومات وللحصول على الضبط املناسب، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود 
 الذي يوفر اخلدمة التي ترغب في استخدامها. 

א א
ن تشغيل ضبط الويب اخلاص باخلدمة التي ترغب في استخدامها. 

يط الضبط، اضغط على القائمة وحدد ويب وضبط وضبط التهيئة. ثم حدد 
وحدد مجموعة التهيئة التي ترغب في تشغيلها. 

م إحدى الطرق التالية لعمل اتصال بالويب: 
ح صفحة البدء، على سبيل املثال، الصفحة الرئيسية ملزود اخلدمة: اضغط 

ى القائمة، وحدد ويب ثم صفحة البدء. 
د عالمة خاصة باخلدمة: اضغط على القائمة، وحدد ويب والعالمات، ثم حدد 

مة. وإذا لم تعمل العالمة مع ضبط اخلدمة النشط حالًيا، قم بتنشيط 
موعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد. 

د آخر عنوان URL: اضغط على القائمة، وحدد ويب وآخر عنوان إنترنت. 
ل عنوان اخلدمة: 

غط على القائمة، وحدد ويب ثم ذهاب للعنوان. ثم أدخل عنوان اخلدمة، 
غط على خيارات وحدد قبول. 
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א
بعد إجراء االتصال باخلدمة، ميكنك بدء تصفح الصفحات اخلاصة بها. وقد تختلف 

وظائف
على 
الحظ أ
يظهر ا
مكاملة
الراديو 
شاشة
ُمعلق (
الراديو 

א
• است
• لتح
لتح
• إلد
احلر
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.٧

 مفاتيح الهاتف باختالف اخلدمات. لذا اتبع النصوص اإلرشادية التي تظهر 
شاشة الهاتف. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

نه إذا مت حتديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل بيانات، فسوف 
ملؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. وفي حالة استقبال 
 أو استالم رسالة نصية، أو إذا مت إجراء مكاملة أثناء اتصال خدمة حزمة 
العامة (احملسنة) ،(GPRS(E)) فسوف يظهر املؤشر  في أعلى يسار 

 ((E)GPRS) (احملسنة) الهاتف موضًحا أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة 
قيد االنتظار). وبعد املكاملة، يحاول الهاتف إعادة االتصال بخدمة حزمة 

العامة (احملسنة) (GPRS(E))، على سبيل املثال. 

א א א
خدم قرص التنقل الدوار للتصفح خالل الصفحة. 

ديد عنصر مظلل، اضغط على مفتاح "االتصال" أو اضغط على خيارات 
ديد اخليار اخلاص بفتح االرتباط. 

خال حروف أو أرقام أو حروف خاصة، اضغط على مفتاح االختيار األوسط وحدد 
وف واحًدا تلو اآلخر من على الشريط. 
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اضغط على خيارات حيث قد تتوفر اخليارات التالية. كما قد يعرض مزود اخلدمة 
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 أخرى أيًضا. ثم حدد: 
ل من اليمني لليسار أو تنقل من أعلى ألسفل لتغيير اجتاه التنقل على 

فحة. 
صارات لفتح قائمة جديدة من اخليارات اخلاصة بالصفحة على سبيل املثال. 

حة البدء لفتح صفحة البدء اخلاصة مبزود اخلدمة احملدد. 
فة عالمة حلفظ الصفحة كعالمة. 

المات. انظر "العالمات" الصفحة ١١١.
رات الصفحة لعرض اخليارات املتعلقة بالصفحة احلالية. 

يخ للحصول على قائمة تبني آخر عناوين URL متت زيارتها. 
الت التنزيل لعرض قائمة عالمات التنزيل. 

ظ في احلافظة حلفظ الصفحة احلالية في حافظة خاصة بالتنزيل. 
رات أخرى لعرض قائمة من اخليارات األخرى، مثل بعض خيارات احلماية. 

ة حتميل إلعادة حتميل الصفحة احلالية وحتديثها. 
ء. انظر "قطع االتصال بإحدى اخلدمات" الصفحة ١٠٩.

א
ملتصفح الوظائف التي ميكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث ميكنك 
صال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما ميكن 

سم ورقم هاتف من إحدى الصفحات أيًضا. 
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غ الذاكرة املؤقتة: 
ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وتفريغ الذاكرة، أو

غط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد ويب وتفريغ الذاكرة. 
املؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم حلفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا 

مت أو حاولت استخدام معلومات سرية حتتاج إلى كلمة سر، فقم بتفريغ هذه 
بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة. املعلومات أو اخلدمات التي استخدمتها 

ة في الذاكرة املؤقتة للهاتف. 

א
لتصفح وقطع االتصال، اضغط على خيارات وحدد إنهاء. 

من ذلك، اضغط على مفتاح "اإلنهاء" مرتني، أو اضغط مع االستمرار 
"اإلنهاء". 

א
تصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وضبط الشكل، أو في وضع 

داد اضغط على القائمة وحدد ويب وضبط وضبط الشكل. ثم حدد:
اف النص. وحدد تشغيل وسوف يتم عرض باقي النص على السطر التالي. 

 حالة حتديد إيقاف، سيتم اختصار النص. 
م اخلط واختر حجًما. 

هار الصور. وحدد ال، ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على 
فحة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي حتتوي على 

ثير من الصور. 
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د حتول االتصال اآلمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. حدد التنبيه باألشياء 
 اآلمنة ونعم لضبط الهاتف إلصدار تنبيه عندما حتتوي الصفحة اآلمنة 

ى عنصر غير آمن. والحظ أن تلك التنبيهات ال تضمن اتصال آمن. ملزيد من 
لومات، انظر "حماية املتصفح" الصفحة ١١٣. 

يز احلروف لتحديد مجموعة األحرف التي يستخدمها الهاتف لعرض صفحات 
صفح التي ال حتتوي على تلك املعلومات، أو لتحديد إذا كان سيتم استخدام 

يز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عنوان "ويب" لهاتف متوافق. 

א
االسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد املواقع في الذاكرة املؤقتة 

ح الهاتف. وقد تكون هذه البيانات مثل معلومات املستخدم أو تفضيالت 
ح اخلاصة بك. كما يتم حفظ بيانات االسترجاع إلى أن يتم مسح البيانات 

ة بالذاكرة املؤقتة، انظر "الذاكرة املؤقتة" الصفحة ١٠٩.
ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وحماية وضبط 

سترجاع.
ي وضع االستعداد، اضغط على القائمة، وحدد ويب وضبط و ضبط 

اية وبيانات االسترجاع. 
د سماح أو رفض للسماح للهاتف باستالم أو رفض استالم بيانات 

سترجاع. 
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ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد العالمات،
ي وضع االستعداد، اضغط على القائمة وحدد ويب والعالمات. 

ل إلى العالمة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على اختيار إلجراء 
ال بالصفحة املرتبطة بالعالمة. 

كنك حتديد خيارات لعرض اسم العالمة احملددة وعنوانها، أو تعديل العالمة 
دة أو مسحها، أو إرسالها مباشرة إلى هاتف آخر كعالمة أو كرسالة نصية، 

شاء عالمة جديدة. 
ن في اجلهاز بعض عالمات الكتابة املركبة مسبًقا ملواقع ال تتبع نوكيا. وال تضمن 

ذه املواقع وال تقرها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه املواقع، فيجب اتخاذ ذات 
طات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرًصا على األمان أو احملتويات. 

ستالم عالمة (مت إرسالها كعالمة) تظهر العبارة مت استالم عالمة. اضغط على 
لعرض العالمة. واضغط على حفظ حلفظ العالمة، أو اضغط على خيارات 
عرض لعرض التفاصيل أو مسح ملسحها. بينما لرفض العالمة مباشرة بعد 

ها، اضغط على إنهاء وموافق. 
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 شبكة)، اضغط على القائمة وحدد ويب ووصالت التنزيل. 
زيل النغمات أو تنزيل رسومات أو تنزيل الفيديو أو تنزيل املوضوعات. 

 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج األخرى الواردة فقط من مصادر 
توفر أمان وحماية كافيني ضد برامج أخرى تسبب أية أضرار. 

مدى توافر اخلدمات اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل 
ة أو مزود اخلدمة أو كليهما. 

 الهاتف استالم رسائل خدمة (رسائل موجهة) ُمرسَلة من قبل مزود اخلدمة 
 شبكة). وتعتبر رسائل اخلدمة إخطارات بأموٍر عديدة مثل عناوين األخبار، 

د حتتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى اخلدمات. 
ل إلى وارد اخلدمة في وضع االستعداد، عند استالم إحدى رسائل اخلدمة، 

 على عرض. 
ة الضغط على إنهاء، يتم نقل الرسالة إلى وارد اخلدمة. بينما للوصول إلى 

دمة فيما بعد، اضغط على القائمة وحدد ويب ووارد اخلدمة. 
ل إلى وارد اخلدمة أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى 

خلدمة. وانتقل إلى الرسالة املطلوبة، واضغط على تنزيل لتشغيل املتصفح 
احملتوى احملدد، أو اضغط على خيارات وحدد التفاصيل لتعرض معلومات 

ية عن إخطار اخلدمة، أو حدد مسح ملسحها. 
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د رسائل اخلدمة وتشغيل (أو إيقاف) لضبط الهاتف الستالم (أو عدم استالم) 
لة اخلدمة. 

د مرشح الرسائل وتشغيل لضبط الهاتف الستالم رسائل اخلدمة فقط 
مؤلفي احملتوى املعتمدين من مزود اخلدمة. ولعرض قائمة مبؤلفي احملتوى 

تمدين، حدد القنوات املوثوقة. 
د اتصال آلي. وفي حالة ضبط الهاتف الستالم رسائل اخلدمة وحتديد تشغيل، 

عمل الهاتف على تشغيل املتصفح آلًيا من وضع االستعداد عند استالم 
تف لرسالة خدمة. 

حالة حتديد إيقاف، سيعمل الهاتف على تشغيل املتصفح فقط بعد حتديد 
ل عند استالم الهاتف لرسالة خدمة. 

א
م مزايا احلماية لبعض اخلدمات، مثل اخلدمات املصرفية أو التسوق عبر 

ت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية إلجراء مثل هذه االتصاالت 
د تكون متاحة على البطاقة لديك. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

ن حتتوي وحدة احلماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. والغرض 
دة احلماية هو حتسني خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال 

ح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وُتحفظ الشهادات في وحدة 
 بواسطة مزود اخلدمة. 
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ت وحدة احلماية لعرض عنوان وحدة احلماية وحالتها والشركة املصنعة لها 
مها املسلسل. 

ب رمز PIN للوحدة لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند 
خدام اخلدمات التي توفرها وحدة احلماية. ثم أدخل الرمز، وحدد تشغيل. 

عطيل طلب الرمز الشخصي للوحدة، حدد إيقاف. 
ير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة 

اية تسمح بذلك. وأدخل الرمز الشخصي احلالي للوحدة، ثم أدخل الرمز 
يد مرتني. 

ير الرمز الشخصي للتوقيع. حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في 
يره. وأدخل الرمز الشخصي احلالي، ثم أدخل الرمز اجلديد مرتني. 

موز الوصول" أيًضا الصفحة ١٣.
א

الثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز اخلدمة وشهادات التفويض وشهادات 
دم. 

تخدم الهاتف شهادة مركز اخلدمة إلنشاء اتصال مبستوى حماية ُمحسن مع 
ز خدمة احملتويات. كما يتسلم الهاتف شهادة مركز اخلدمة من مزود اخلدمة

 إجراء االتصال، ويتم اختبار مدى صالحيتها بواسطة شهادات التفويض 
وظة بالهاتف. بينما ال يتم حفظ شهادات مركز اخلدمة. 

هر مؤشر احلماية  أثناء إجراء اتصال، إذا كان نقل البيانات بني الهاتف 
كز خدمة احملتويات مشفًرا. 
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 ال يشير رمز احلماية إلى أن عملية نقل البيانات بني البوابة ومركز خدمة 
احملتويات (أو املكان اخملصص حلفظ املصدر املطلوب) آمنة. ويرجع تأمني نقل 
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انات بني البوابة ومركز خدمة احملتويات إلى مزود اخلدمة. 
 استخدام شهادات التفويض من ِقَبل بعض اخلدمات، مثل اخلدمات املصرفية 
لك الختبار مدى صالحية الشهادات األخرى. وميكن حفظ شهادات التفويض 
في وحدة احلماية عن طريق مزود اخلدمة أو ميكن تنزيلها من الشبكة، وذلك 

كانت اخلدمة تدعم استخدام شهادات التفويض. 
 إصدار شهادات املستخدم إلى املستخدمني من ِقَبل "جهة موثقة". ويلزم 

ر شهادات املستخدم مثًال إلجراء توقيع رقمي، باإلضافة إلى أنها تربط 
ستخدم مبفتاح محدد خاص في وحدة احلماية. 

 هام: الحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من اخملاطر 
احملتملة في االتصاالت البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل 
صحيح لكي تستفيد من درجات األمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته 
ال يعني توفر أي نوع من احلماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف 
اإللكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلي 

من األمان. 
 إن للشهادات فترة صالحية محددة. إذا مت عرض Expired certificate (انتهت فترة 
الصالحية للشهادة احملددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصالحية 

للشهادة احملددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صاحلة، فتأكد من صحة التاريخ 
والوقت املوجودين حالًيا باجلهاز. 

 قبل تغيير أية من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في 
مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعًال إلى املالك املدون. 
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تحقق من توقيعك بواسطة املفتاح اخلاص املوجود في وحدة احلماية وشهادة 
دم التي مت استخدامها لعمل التوقيع. ومياثل استخدام التوقيع الرقمي 

 بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر. 
 توقيع رقمي، حدد ارتباط على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب الذي 

في شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص املطلوب توقيعه (وغالًبا ما 
 هذا النص على املبلغ والتاريخ، إلخ). 

ن عنوان رأس الصفحة هو قراءة، وتأكد كذلك من عرض رمز التوقيع 
 .  

 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. 
 النص، اقرأ النص بالكامل أوًال ثم ميكنك حتديد توقيع. 

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

هادة املستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي 
ع (انظر "معلومات عامة" الصفحة ١٢)، واضغط على موافق. وسوف 

 رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض اخلدمة تأكيًدا لعملية الشراء. 
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ة إلى الوظائف املتاحة بالهاتف، قد توفر لك البطاقة
 إضافية ميكنك الوصول إليها من خالل هذه القائمة،

ظهر فقط إذا كانت مدعومة من ِقَبل البطاقة. ويتوقف اسم القائمة 
اتها على البطاقة.

مدى توافر خدمات البطاقة وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل مبزود البطاقة، 
شغل الشبكة ومزود اخلدمة أو أي مزود آخر. 

 على املشغل، ميكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد املتبادلة بني 
 والشبكة عند استخدام خدمات البطاقة بواسطة حتديد اخليار نعم املوجود 

لقائمة تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة في القائمة ضبط الهاتف. 
ن الوصول إلى هذه اخلدمات قد يتضمن إرسال رسائل أو إجراء مكاملة 

 قد تتحمل أنت تكلفتها. 
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ك هذه اخلاصية الوصول إلى حالة اإلدخال الرقمي،
كنك إجراء مكاملة أو أداء مهام أخرى لرقم الهاتف

مت بإدخاله. 
 على القائمة وحدد إدخال رقمي وأدخل الرقم الذي تريده. اضغط على 

ت وحدد:
ظ إلضافة الرقم إلى قائمة األسماء لديك. 

ك املؤشر لتغيير وضع املؤشر. 
فة إلى اسم إلضافة رقم إلى اسم مسجل بالفعل في دفتر الهاتف. 

ال رسالة إلنشاء رسالة وإرسالها لهذا الرقم. 
ملة إلجراء اتصال بهذا الرقم. 
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إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستالمها، كما ميكنك الوصول إلى اإلنترنت 
 (IR) صال الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق من خالل األشعة حتت احلمراء
ل بلوتوث السلكي. كما ميكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة 

بيقات اتصاالت أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصاالت البيانات. وباستخدام 
عة برامج الكمبيوتر، ميكنك، على سبيل املثال، مزامنة األسماء والتقومي 

ظات بني الهاتف وجهاز الكمبيوتر املتوافق أو مركز خدمة اإلنترنت عن ُبعد 
 شبكة). 

العثور على مزيد من املعلومات وامللفات القابلة للتنزيل، على سبيل املثال 
عة برامج الكمبيوتر، في منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب، 

.<www.nokia.com/su

א א
مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية (بحسب الترتيب األبجدي): 

HTML H (تعليمات HTML) لدعم استخدام التطبيق. 
Nokia Connection Mana (مدير اتصال نوكيا) لتحديد نوع االتصال 

ستخدم بني جهاز الكمبيوتر والهاتف. 
Nokia Contacts Ed (محرر أسماء نوكيا) لتحرير األسماء في الهاتف. 
Nokia Content Cop (ناسخ محتوى نوكيا) لعمل ُنسخ احتياطية من 

انات الشخصية والستعادتها بني الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. كما يدعم 
 التطبيق نقل احملتوى إلى هاتف نوكيا متوافق. 

Nokia Image Conve (محول الصور نوكيا) جلعل الصور ذات التنسيقات 
عومة قابلة لالستخدام مع رسائل الوسائط املتعددة أو ورق احلائط، ولنقلها 

 الهاتف أيًضا. 
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Nokia Multimedia Pla (ُمشغل الوسائط المتعددة نوكيا) لتشغيل األصوات 
صور ومقاطع الفيديو ورسائل الوسائط املتعددة على جهاز كمبيوتر متوافق. 
ح Multimedia Player (ُمشغل الوسائط املتعددة) إمكانية عرض محتوى 

سائط املتعددة اُملستَلمة على الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني. 
Nokia PC Sy (مزامن الكمبيوتر نوكيا) ملزامنة األسماء والتقومي ومالحظات 

ام بني الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. 
Nokia Phone Brow (متصفح الهاتف نوكيا) لعرض محتويات حافظة 

ستوديو املوجودة بالهاتف على جهاز كمبيوتر متوافق. كما ميكنك تصفح 
ات الصور وامللفات الصوتية وكذلك تعديل امللفات املوجودة في ذاكرة الهاتف 

لها بني الهاتف وجهاز الكمبيوتر. 
Nokia Sound Conve (محول الصوت نوكيا) لتحسني نغمات الرنني اجملسمة 

 التنسيق املدعم لتكون متوافقة مع الهاتف، ولنقل هذه النغمات إلى 
تف. 

Nokia Text Ed (محرر النصوص نوكيا) إلرسال الرسائل النصية. 
ق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات 

و تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها. 

CSD HSCSD (E)G
 ((E)GPRS) (احملسنة) استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة

G احملسنة) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما ميكنك أيًضا استخدام 
 ،CSD) والبيانات املنقولة بالدائرة (HSCSD) ت املنقولة بالدائرة عالية السرعة

GSM) باستخدام الهاتف. 
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 (HSCSD) ن استخدام خدمات البيانات املنقولة بالدائرة عالية السرعة
ك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من االتصاالت الصوتية العادية أو 

ت البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. 
ضبط املودم خلدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E))" الصفحة ٨١.

א א א
ن املعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق

 بالتطبيق. 
نه ال يستحب إجراء مكاملات هاتفية أو الرد عليها أثناء االتصال بجهاز 

وتر، حيث قد ُيعطل ذلك عملية اتصال البيانات. 
ول على أداء أفضل أثناء اتصاالت البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع 

لوحة املفاتيح ألسفل. وال حترك الهاتف أثناء اتصال البيانات. 
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א
د اجلهاز بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. الحظ أن األداء الكامل 
بعد دورتني أو ثالث دورات تامة من الشحن والتفريغ. ميكن شحن البطارية وتفريغها 
رات إلى أن تستهلك في نهاية األمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع 
تظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. 
ركز اخلدمة املعتمد الستبدال البطارية. وال حتاول القيام بذلك بنفسك. استخدم 
ت املعتمدة من قبل شركة نوكيا، وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام 
لشحن املعتمدة من قبل شركة نوكيا والتي مت تصميمها كي تالئم هذا اجلهاز. 

لقواعد العملية لتشغيل األجهزة الملحقة
 شحن البطارية باستخدام أجهزة الشحن املعتمدة من نوكيا فقط، والتي مت 

ميمها بشكل يتالءم مع هذا اجلهاز. 
ما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. وال تترك 

طارية مرتبطة بجهاز الشحن. حيث قد يقصر الشحن الزائد من عمر البطارية. وإذا 
ت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها آلًيا مبرور الوقت. كما 

 درجات احلرارة غير املعتدلة على قابلية البطارية للشحن. 
خدم البطارية للغرض املراد منها فقط. وال تستعمل أبًدا أي أجهزة شحن أو 

رية متضررة. 
ستخدم دائرة قصر مع البطارية. فقد يحدث تالمس في الدائرة دون قصد عندما يتم 
يل مباشر بني القطبني املوجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي األشرطة املعدنية 

 ظهر البطارية). فعلى سبيل املثال عندما حتمل بطارية احتياطية في جيبك أو 
فظتك. كما قد ُيتلف تقصير دائرة الوصالت البطارية أو اجلسم املوصل. 
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• سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة املغلقة سواء في 
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درجتي ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ فهرنهايت) دائًما. إن بطارية حارة أو باردة قد ال 
ل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل 

ص عندما تكون درجة احلرارة أقل من درجة التجمد. 
ق البطاريات في النار حيث قد تنفجر. كما قد تنفجر البطاريات إذا أصابها التلف. 

قم بالتخلص من البطاريات وفًقا للتنظيمات احمللية. كما ُيرجى إعادة تدوير البطاريات 
حال كان ذلك ممكًنا. وال تلق البطاريات القدمية مع النفايات املنزلية. 
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ك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 
ات أدناه ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان. 

ظ على بقاء اجلهاز جاًفا. حتتوي مياه املطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد 
نية تؤدي إلى تآكل الدوائر اإللكترونية. 

ظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض 
زاء املتحركة واملكونات اإللكترونية للضرر. 

ظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن احلرارة. احلرارة املرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة 
كترونية، وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك. 

ظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود اجلهاز (إلى درجة احلرارة 
دية)، قد تتكون رطوبة داخل اجلهاز مما قد يسبب ضررًا أللواح الدوائر اإللكترونية. 

بفتح اجلهاز وفًقا للتعليمات املفصلة في هذا الدليل فقط. 
سقط اجلهاز، أو تدق عليه، أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية 

كانيكية الرقيقة. 
ستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيف اجلهاز. 

دهن اجلهاز. الدهان قد يسد أجزاء اجلهاز املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي. 
ستخدم أجهزة الشحن في الهواء الطلق. 

خدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات (على سبيل املثال عدسة 
ميرا أو عدسات جهاز اإلحساس املقربة أو عدسات جهاز اإلحساس اخلفيفة). 

خدم الهوائي اجملهز مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. إن استعمال هوائيات أو 
يالت أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضررًا للجهاز، وينتهك تعليمات 

خدام األجهزة الالسلكية. 
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كافة االقتراحات املذكورة أعاله خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي جهاز ملحق 
آخر. في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.٥
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وي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن 
ألطفال. 

א
عمل الهاتف يدوًيا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في املاسك بصورة محكمة دائًما 
عه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه لإلفالت في حالة حدوث أي اصطدام 

 فجائي. 
 األمان على الطريق دائًما هو األهم! 

א
باع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن تغلق جهازك دائًما عندما 
ستخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. استخدم اجلهاز في الوضع 

ي فقط (على األذن). لاللتزام بإرشادات التعرض للترددات الالسلكية، استخدم األجهزة 
 املعتمدة من شركة نوكيا فقط. عند تشغيل اجلهاز وتثبيته على اجلسم حلمله، 

م دائًما حقائب حمل نوكيا املعتمدة. 
جزاء اجلهاز ممغنطة. لذا قد يجذب اجلهاز املعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن 
خدم اجلهاز على أذنه عند استعماله. تأكد دائًما من إحكام وضع اجلهاز على حامله، 
 املعدنية قد تنجذب إلى السماعة. ال تضع بطاقات االعتماد أو أية أغراض ممغنطة 

ملعلومات قرب اجلهاز ألن املعلومات احملفوظة عليها قد متحى. 
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 أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف احملمولة، قد يتداخل مع وظيفة املعدات 
ذات احلمـاية غير الكافية. استشر طبيًبا أو مجهز املعدات الطبية ملعرفة ما إذا 

عدات مزودة باحلماية الكافية من التردد الالسلكي اخلارجي أو إذا كان لديك أي 
غلق اجلهاز في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر 
د تستعمل املستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات 

ية اخلارجية. 
ضبط نبضات القلب

منتجو هذه األجهزة باحملافظة على مسافة ال تقل عن ٦ بوصات (١٥٫٣ سم) ما بني 
ضبط نبضات القلب والهاتف احملمول وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل جلهـاز ضبط 

القلب. إن هذه التوصيات مطابقة لألبحاث املستقلة التي قام بها معهد العلوم 
ية Wireless Technology Research ولتوصياته. على األشخاص الذين يحملون 

ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي: 
اجلهاز على بعد ٦ بوصات (١٥٫٣ سم) على األقل من جهاز ضبط نبضات القلب 

ما يكون اجلهاز في وضع االستخدام.
مل اجلهاز في اجليب األمامي للصدر.

 استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط نبضات القلب 
ك لتقليل احتماالت التشويش إلى أقصى حد ممكن. 

ت أن هناك أي تشويش، فأغلق اجلهاز فورًا. 

لسمع
ألجهزة الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه 

مكانك مراجعة مزود اخلدمة. 
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ً
وقود ونظام عدم االنزالق وحتديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت 
ظمة مركبة تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. ملزيد من املعلومات، ُيرجى 

 الشركة املنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص املعدات اإلضافية. 
كيب اجلهاز في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص املؤهلني فقط. التركيب 

أو الصيانة اخلاطئة قد تكون خطًرا ورمبا تبطل أي ضمان خاص باجلهاز. تأكد بانتظام 
ع أجهزة الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيًدا. 

 أو حتمل السوائل القابلة لالشتعال أو الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس 
ذي يوجد فيه اجلهاز أو أجزاؤه أو أجهزته امللحقة. بالنسبة للسيارات املزودة بالوسائد 
 الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. ال تضع األجهزة الالسلكية، 
انت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ اخملصص النتفاخ هذه الوسادة. إذا 

ألجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا وتفتح الوسادة، رمبا ينجم عن ذلك إصابة خطيرة. 
تخدام اجلهاز أثناء الطيران. أغلق اجلهاز قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استخدام 
 اخللوية داخل الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة ويكون مخًال بشبكة 

ت الالسلكية ومخالًفا للقانون. 

هازك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. إن 
 القابلة لالنفجار هي تلك املناطق التي يطلب منك عادًة فيها إطفاء محرك سيارتك. 

مـل أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة أو 
ى الوفاة. ُينصح بإغالق اجلهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز 
طات اخلدمة. نذكر باحلاجة إلى االنتباه إلى األماكن التي حتظر استخدام أجهزة البث 
ل داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) واملصانع الكيماوية أو املناطق 
ي فيها عمليات التفجير. إن املناطق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح 
س دائًما. منها األماكن السفلية في الزوارق، ومناطق حتويل أو خزن املواد الكيماوية،
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والشاحنات التي تستخدم الغازات املسالة (كالبروبني أو البوتان) واملناطق التي يحتوي هواؤها 
على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو الغبار أو مساحيق املعادن. 

إلجراء 
١. افت
 بع
٢. اضغ
حت

 وإذا 
األو

٣. اضغ
احلال
احلرو
٤. اضغ
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א א
 هام:

إن هذا اجلهاز، كأي هاتف السلكي، يعمل باستخدام اإلشارات الالسلكية 
والشبكات الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها املستخدم. 
ولذلك ال ميكن ضمان االتصاالت في جميع األحوال. لذا ال تعتمد كليًة على اجلهاز 

الالسلكي في االتصاالت الضرورية مثل حاالت الطوارئ الطبية. 

مكالمة طوارئ: 
ح الهاتف إذا لم يكن مفتوًحا. تأكد من وجود إشارة كافية. 

ض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة سارية املفعول في الهاتف. 
ط على مفتاح "اإلنهاء" عدة مرات (مثالً: إلنهاء مكاملة أو للخروج من قائمة إلخ) 

ى إخالء الشاشة وجتهيز الهاتف للمكاملات. 
كانت لوحة املفاتيح مقفلة، فقم بإلغاء قفلها أوًال بالضغط على مفتاح االختيار 

سط ومفتاح "االتصال" في غضون ١٫٥ ثانية. 
 مالحظة: الحظ أنه من املمكن أيًضا أن يتوفر رقم الطوارئ املبرمج في هاتفك 

عند قفل لوحة املفاتيح، ويتوقف ذلك على املنطقة ومزود خدمة الشبكة. 
اضغط على مفتاح "االتصال" ملدة ١٫٥ ثانية. ثم اضغط على نعم ومفتاح 

"االتصال" في غضون ٤ ثواني حملاولة إجراء مكاملة طوارئ. 
ط مع االستمرار على مفتاح االختيار األوسط وحدد أرقام هاتف الطوارئ ملنطقتك 

ية (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ) واحًدا تلو اآلخر من شريط 
ف. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر. 

ط على مفتاح "االتصال". 
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إذا كانت بعض املزايا قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء 
مكاملة طوارئ. في حال لم يكن اجلهاز متصًال بالشبكة أو في حال كنت على منت طائرة 

عليك ا
طوارئ. 
عند إج
جهازك 
ُيطلب 
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لقيام بتشغيل الهاتف من خالل حتديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكاملة 
ملزيد من املعلومات راجع هذا الدليل أو مزود اخلدمة. 

راء مكاملة طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات املطلوبة بدقة. تذكر أن 
احملمول هو رمبا الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع احلادث. ال تنِه املكاملة حتى 

منك ذلك. 
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(SAR)
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جلهاز هذا يتناسب مع اإلرشادات الدولية للتعرض ألمواج الراديو.
اتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز إرساله 

ي مستوى التعرض للتردد الالسلكي (RF) املوصي به من ِقَبل اإلرشادات الدولية 
IC). هذه اإلرشادات هي جزء من مواصفات شاملة وحتدد مستويات إشارات التردد 

ي (RF) للطاقة املسموحة جلميع السكان. هذه اإلرشادات تعتمد على مستويات 
من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه املستويات من خالل تقديرات 

 علمية دورية. هذه املواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سالمة جميع األشخاص 
نظر عن األعمار أو صحة األشخاص. 

مواصفات التعرض لألجهزة احملمولة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب احملددة 
Specific Absorption) أو SAR. احلد األقصى لـ SAR كما مت حتديده من قبل 

ت الدولية هو ٢٫٠ واط/كغم*. يتم حتديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل 
ة في حالة إرسال اجلهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات 

خملتبرة. اختبار SAR يحدد في حالة اإلرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خالل 
 اجلهاز يكون أقل بكثير من احلد األقصى املسموح به. أعد اجلهاز بحيث يعمل على 

ستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة املطلوبة فقط للوصول لشبكة االتصال. 
عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة االتصال، كلما استخدم اجلهاز طاقة أقل. 

صى لـ SAR خالل تشغيل الهاتف عند اختباره على األذن هو ٠٫٨٣ واط/كغم. 
ا املنتج باخلطوط اإلرشادية ملوجات التردد الالسلكي (RF) عند استعماله إّما مبوقع 

مال العادي على األذن أو عند وضعه على مسافة ١٫٥ سم على األقل من اجلسم. وعند 
ل علبة حمل، أو مشبك باحلزام أو حامل لتشغيله وهو على اجلسم، فينبغي أن ال 

ّي منها على معدن، وينبغي وضع املنتج على مسافة ١٫٥ سم على األقل من اجلسم. 
كن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج اجلهاز إلى توصيل عالي اجلودة 

ة. أحياًنا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل 
أكد من اتباع إرشادات املسافة من اجلسم املذكورة آنًفا حتى إنهاء عملية اإلرسال. 
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* حد SAR لألجهزة احملمولة التي يستخدمها اجلمهور العام هو ٢٫٠ واط/كغم مبعدل 
متوسط على ١٠ غرام من نسيج اجلسم. يتضمن املعيار هامًشا كبيًرا من األمان لتوفير 

حماية إ
متطلبا
أخرى، ُير
ia.com
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ضافية للجمهور وإليضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناًء على 
ت التقارير القومية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات حول SAR في مناطق 

جى الرجوع إلى املعلومات الواردة حتت معلومات املنتج على املوقع
.www.nok


