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.Nokia N70 Music E

 الخلفية

ستوى دقة أقل من مستوى دقة الكاميرا الخلفية).
dition المشار إليه فيما بعد بهاتف .Nokia N70-1 :رقم الطراز

المفاتيح واألجزاء
•  مفتاح التشغيل (١)
منفذ مكبر الصوت (٢)  •

المستشعر الضوئي (٣) يراقب ظروف اإلضاءة بصورة مستمرة.   •
قد يؤدي إلى إحداث وميض خافت في الشاشة ولوحة المفاتيح.

•   مفاتيح االختيار (٤) لتحديد األوامر والعناصر
•  مفتاح االتصال (٥)

•  مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات (٦) للتنقل بين القوائم. 
) للتحديد  اضغط على مفتاح التنقل من المنتصف (

أو القبول أو التنشيط.
•  يقوم مفتاح القائمة (٧) بفتح القائمة الرئيسية.

•  يقوم مفتاح التحرير (٨) بفتح قائمة األوامر عند تحرير نص.
الميكرفون (٩)  •
اضغط مع االستمرار على  (١٠) كصيغة اختصار   •
التصال الويب.

•  يقوم مفتاح المسح (١١) بمسح النص والعناصر.
•  مفتاح الوصول إلى الموسيقى (١٢) وهو عبارة عن 

اختصار لتطبيقات الموسيقى.
•  مفتاح اإلنهاء (١٣)

مفتاح غالق الكاميرا (١٤) اللتقاط الصور الثابتة باستخدام الكاميرا  •
فتحة بطاقة الذاكرة (١٥)  •

الكاميرا األمامية (١٦) يتم استخدامها في مكالمات الفيديو (ذات م  •



عومة من هواتف UMTS المحمولة.
سماعة األذن (١٧)  •
افتح غالف عدسة الكاميرا (١٨) لتنشيط الكاميرا الخلفية.  •

الكاميرا الخلفية (١٩) اللتقاط الصور بمستوى دقة أعلى أو   •
تسجيل الفيديو

مصباح فالش (٢٠)  •
منفذ توصيل الشاحن (٢١)  •

منفذ توصيل Pop-PortTM (٢٢) لكبل بيانات USB متوافق   •
ووحدة التحكم عن بعد وغير ذلك من الملحقات اإلضافية

إدراج بطاقة SIM(U) والبطارية
٤

مسرد: تعتبر بطاقة USIM إصداًرا محسًنا من بطاقة SIM وهي مد

احفظ بطاقة SIM بعيًدا عن متناول األطفال.

قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.
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معتمدة من 
ير الصناعة المعتمدة لبطاقات الذاكرة ولكن قد 

ن متوافقة تماًما مع هذا الجهاز.
وظهر الجهاز يتجه إليك، اضغط على زر تحرير الغطاء (١)، وار  ١
الغطاء في اتجاه السهم (٢).

ارفع الغطاء (٣).  ٢

لتحرير حامل بطاقة SIM(U)، ارفع الحامل إلى أعلى (٤).  ٣

أدخل بطاقة SIM(U) (٥). تأكد من أن منطقة االلتماس في البطاق  ٤
تواجه الموصالت في الجهاز، وأن الركن المشطوف في البطاقة 

يواجه قاعدة الجهاز.
أغلق الحامل وأعد إحكامه في موضعه.  ٥
قم بإدراج البطارية (٦).  ٦
استبدل الغطاء الخلفي.  ٧

إدراج بطاقة الذاكرة
استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) ال
قبل شركة Nokia لالستخدام مع هذا الجهاز. تستفيد Nokia من معاي
ال تعمل جميع العالمات التجارية األخرى بطريقة صحيحة أو قد ال تكو



متوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة األخرى، 
وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام 
ي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير 

مل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى 

رة 

ف Nokia N70 Music Edition. يمكِّنك 
وافق به فتحة MMC كاملة.

.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) ال
مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) ال تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة 
بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤد

المتوافقة.

استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة للحفاظ على ذاكرة الجهاز. يمكنك أيًضا ع
بطاقة ذاكرة متوافقة مثال:

بطاقة الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) بطاقة الذاك  •

مهايئ MMC (بطاقة الوسائط المتعددة)   •
لن تحتاج المهايئ عند استخدام بطاقة الذاكرة RS-MMC في هات
المهايئ من استخدام بطاقة الذاكرة RS-MMC في جهاز آخر مت

ربما تم بالفعل إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

إلدراج بطاقة الذاكرة، افتح الباب الخاص بفتحة بطاقة الذاكرة (٧)  ١
ضع إصبعك في الفجوة الموجودة أعلى الباب، ثم ارفع الباب.
٦



٧
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فق.

صول إلى البطاقة. 
هاز وقد تتلف البيانات 
أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة (٨). تأكد أن منطقة تالمس   ٢
البطاقة تتجه ألعلى وأن الركن المشطوف في اتجاه قاعدة الجهاز.

ادفع البطاقة داخل الفتحة (٩). يمكنك سماع صوت تكة عند استقرا  ٣
 البطاقة في موضعها.

أغلق الباب. ال يمكن استخدام بطاقة الذاكرة والباب مفتوح.  ٤

إخراج بطاقة الذاكرة
افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.  ١

اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.  ٢
أخرج بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز في وضع التشغيل؛ فحدد موا  ٣

 هـــام: ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الو
قد تؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والج

المخزنة على بطاقة الذاكرة.



ح مستوى الصوت الموجود على جانب وحدة 
 على جانب وحدة التحكم عن بعد.
شحن البطارية
صل جهاز الشحن المتوافق بمصدر تيار متردد.  ١

صل كبل الطاقة بالجهاز. يبدأ شريط مؤشر البطارية في التمرير.   ٢
يمكن استخدام الجهاز أثناء شحنه. إذا كانت البطارية فارغة تماًما، 

فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
عند شحن البطارية بشكل كامل، يتوقف الشريط عن التمدد. افصل   ٣
جهاز الشحن عن الجهاز أوًال ثم افصله عن مصدر التيار المتردد.

السماعة ووحدة التحكم عن بعد
يمكنك استخدام السماعة وإجراء مكالمات واالستماع إلى الموسيقى 

.Nokia N70 Music Edition على جهاز

أدخل قابس السماعة في منفذ توصيل السماعة الخاص بوحدة التحكم 
عن بعد. أدخل قابس Pop-Port الخاص بوحدة التحكم عن بعد في 
٨

منفذ التوصيل الموجود بجهازك. السماعة اآلن جاهزة لالستخدام.

إلجراء مكالمة، أدخل الرقم على لوحة المفاتيح كما تفعل عندما تكون 
وحدة التحكم عن بعد غير موصلة بجهازك. أثناء المكالمة، تكلم في 
الميكروفون الخاص بوحدة التحكم عن بعد. للرد وإنهاء المكالمات 

. الهاتفية، اضغط على 

للتحكم في مشغل الموسيقى، استخدم مفاتيح الوسائط الخاصة بوحدة 
التحكم عن بعد. لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، اضغط على مفتا
التحكم عن بعد. لقفل مفاتيح التحكم عن بعد، حرَّك مفتاح القفل الموجود
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ئي دون داع إذا كان 
ؤدي إلى استهالك 
ز يؤدي إلى أداء 

:
) ومفاتيح األرقام. للعثور على المدينة، اكتب 

د المنطقة الزمنية الخاصة بساعة الجهاز.

ز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه 
يًصا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في 

ود الخدمة.
تشغيل الجهاز
. اضغط مع االستمرار على 

إذا طالبك الجهاز بإدخال رمز PIN، أو رمز UPIN، أو رمز القفل
فاكتب الرمز (يظهر في شكل ****)، واختر موافق. عادًة ما يتم توفي
رمز PIN(U) مع بطاقة SIM(U). ويكون ضبط المصنع لرمز القف
هو ١٢٣٤٥. لمزيد من المعلومات حول رموز الوصول، انظر دليل

مستخدم الجهاز.

يشتمل الجهاز على هوائي داخلي.

 مالحظة: كما هو الحال مع أي جهاز إرسال آخر، ال تلمس الهوا
الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة وقد ي
الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجها

أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.

عند تشغيل الجهاز للمرة األولى، قد يطلب منك تحديد المعلومات التالية

اختيار المدينة الحالية: والوقت: والتاريخ:. استخدم مفتاح التمرير(

األحرف األولى من اسم المدينة. تكون المدينة التي تحددها أساًسا إلعدا

اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجها
الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون الجهاز قد تم أيًضا تهيئته خص
أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مز



مامية.

ى الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات 
شغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

ف
 Nokia N70 Music Edition اتف في جهاز

رد في الرسائل. 

تنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للدردشة ونغمة 
حول الشاشة
تخلص من الطبقات البالستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا األ

ولذا قد يظهر عدد قليل من النقاط المفقودة أو متغيرة اللون أو البراقة عل
العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع الت

ضبط رسائل MMS وإنترنت الهات
عادًة ما يتم تكوين ضبط رسائل MMS وGPRS والتدفق وإنترنت اله

آلًيا، حسب معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة.

المؤشرات األساسية
.GSM جاٍر استخدام الجهاز في شبكة    

.UMTS (خدمة الشبكة) جاري استخدام الجهاز في شبكة  
١٠

     لقد استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل في حافظة صندوق الوا

  توجد رسائل في انتظار اإلرسال في الحافظة صندوق الحفظ.

  توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

  يظهر هذا الخيار في حالة ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة ال
تنبيه البريد اإللكتروني على إيقاف.

  لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة.

  تم تنشيط ساعة التنبيه.



١١

ن لديك خطا هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط 

.Blueto

لى الجهاز مرًة أخرى.

الجهاز مرًة أخرى.
  (خدمة شبكة) خط الهاتف الثاني قيد االستخدام.

  يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كا
. األول هو  وللخط الثاني هو 

  تم توصيل سماعة أذن بالجهاز.

  تم توصيل طقم السمع بالجهاز.

oth تم فقد االتصال بسماعة الرأس التي تعمل بدعم تقنية توصيل  

  توجد مكالمة بيانات نشطة.

.EDGE أو GPRS يتاح اتصال حزم البيانات  

  اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE في وضع التنشيط. 

  اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد االنتظار.

.UMTS يتاح اتصال حزم البيانات  

  اتصال حزم البيانات UMTS في وضع التنشيط.

  توجد حزمة بيانات UMTS قيد االنتظار.
  اتصال Bluetooth في وضع تنشيط.

.Bluetooth البيانات الجاري نقلها تستخدم تقنية توصيل  

  اتصال USB نشط.

  لديك بريد إلكتروني تمت قراءته قيد االنتظار حتى يتم استرداده إ

  لديك بريد إلكتروني لم تتم قراءته قيد االنتظار حتى يتم جلبه إلى 



 المفاتيح، تظهر  على شاشة العرض.

 من االتصال برقم الطوارئ المبرمج في الجهاز. 

 كان نشًطا. كما يستتبع إغالق غطاء عدسة 
قفل لوحة المفاتيح إذا كان في وضع التشغيل.

.

 يغلق الجهاز بعض التطبيقات 
 إغالق التطبيق.

اقة البطارية ويقلل من متوسط 

ى مزيد من المعلومات 

ر دليل مستخدم الجهاز.
قفل لوحة المفاتيح (واقي المفاتيح)
استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

. عندما يتم إقفال ، ثم  للقفل: في وضع االستعداد، اضغط على 

. ، ثم  إللغاء القفل: اضغط على 

عندما تكون ميزة رمز قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن

يؤدي فتح غطاء عدسة الكاميرا إلى إلغاء تنشيط قفل لوحة المفاتيح، إذا
الكاميرا رجوع الجهاز إلى الوضع السابق، باإلضافة إلى إعادة تنشيط 

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على 

االختصارات في وضع االستعداد
. قد للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع االستمرار على   •
في حالة امتالء الذاكرة. يحفظ الجهاز أية بيانات لم يتم حفظها قبل
١٢

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهالك ط  
عمر البطارية.

لتغيير الوضع، اضغط  ، وحدد أحد األوضاع.  •
. للحصول عل لبدء اتصال بالويب، اضغط مع االستمرار على   •

حول الويب، انظر دليل مستخدم الجهاز.

للتعرف على مزيد من االختصارات المتاحة في وضع االستعداد، انظ



١٣

 لبدء إرسال العنصر كرسالة وسائل متعددة. 
رسالة الوسائط المتعددة.

صال بها.
 إذا كان لديك خطي هاتف، فسوف ينتقل هذا 

No لنسخ المحتوى من هاتف Nokia متوافق. 
 .Nokia العديد من ُطرز هواتف Nokia C

، راجع صفحات الموقع

عند استخدام الجهاز. للوصول إلى التعليمات 

ة اسم، وحدد الخيارات > تعليمات؛ أو في 
ألسماء. أثناء قراءة التعليمات يمكنك التبديل 

. رار على 
تلميحات حول االستخدام الفعال
عند التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، عليك أن تضغط على   •

ال يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في 
. إلرسال الرسالة بعد كتابتها، اضغط على   •

في وضع االستعداد، اضغط على  لفتح قائمة آخر أرقام تم االت  •
. لالنتقال بين وضعي عام وصامت اضغط مع االستمرار على   •

اإلجراء بين الخطين.

للتعرف على مزيد من االختصارات، انظر دليل مستخدم الجهاز.

نقل محتوى من جهاز آخر
لكي تستخدم تطبيق النقل، انظر دليل مستخدم الجهاز.

kia PC Suite المتاح ضمن Nokia Content Copier استخدم
ontent Copier انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز. يدعم

Nokia PC Suite لمزيد من المعلومات حول األجهزة التي تدعمها

.www.nokia.com/pcsuite

تعليمات
يشتمل الجهاز على وظيفة تعليمات، والتي تمنحك تعليمات ومعلومات 

من أي تطبيق، حدد الخيارات > تعليمات.

 مثال: لعرض تعليمات عن كيفية إنشاء بطاقة اسم، ابدأ إنشاء بطاق
القائمة الرئيسية، حدد األدوات > تعليمات لفتح التعليمات المتوفرة عن ا
بين تعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خالل الضغط مع االستم



.Nokia N

أ" هذا بدًال من دليل المستخدم الكامل، والذي 

حلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا 
لقة بمنتج Nokia الخاص بك.
دليل المستخدم
70 Music Edition اقرأ دليل المستخدم للتعرف أكثر على الهاتف

توجد تفاصيل إضافية في دليل المستخدم المستقل. ال تستخدم دليل "لتبد
يشتمل على معلومات مهمة عن السالمة والصيانة.

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia الم
الدليل وللحصول على المعلومات اإلضافية والتنزيالت والخدمات المتع
١٤
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