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المفاتيح واألجزاء )بالغطاء القالب مغلًقا ومفتوًحا(
.Nokia N76 المشار إليه فيما بعد بـ

مفتاح الغطاء األيمن    1
المفتاح األوسط    �

مفتاح الغطاء األيسر    3
كاميرا ثانوية ذات مستوى دقة أقل  4

مستشعر الضوء  5
مفاتيح االختيار  و   6

للوصول إلى القائمة الرئيسية مفتاح القائمة  7
مفتاح الوسائط المتعددة  للوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة  8

مفتاح االتصال    9
مفتاح اإلنهاء    10

مفتاح التعديل  لفتح قائمة أوامر عندما تقوم بتعديل نص  11
مفتاح المسح    1�

،  )والمشار إليه فيما بعد   ،  ،  Navi™ مفتاح التنقل  13
بمفتاح التنقل( ومفتاح االختيار األوسط  

لوحة المفاتيح الرقمية   14
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المفاتيح واألجزاء )بأعلى الجهاز وظهره(
مفتاح التشغيل    1

منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق  � 
)USB تحت غطاء(

منفذ توصيل Nokia AV لسماعات األذن وسماعات الرأس   3
المتوافقة

مفاتيح التكبير/التصغير/مستوى الصوت/التنقل  4
مفتاح الوضع    5
مفتاح االلتقاط    6

كاميرا رئيسية اللتقاط الصور بمستوى دقة أعلى ولتسجيل الفيديو  7
فالش الكاميرا  8

منفذ توصيل الشاحن  9
فتحة بطاقة الذاكرة لبطاقة microSD متوافقة  10

٧
٨
٩
١٠٤

٥
٦
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إدراج بطاقة USIM والبطارية
تعتبر بطاقة USIM إصداًرا محسًنا من بطاقة SIM وهي مدعومة من 

.UMTS الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام

احفظ بطاقات SIM بعيًدا عن متناول األطفال.

قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى 
توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود 

الخدمة أو أي مركز آخر.

من الممكن أن يسخن الجهاز أثناء التشغيل لفترة طويلة كما في حالة 
جلسة مشاركة فيديو نشطة أو اتصال بيانات عالي السرعة. وفي معظم 

الحاالت؛ يكون هذا أمًرا عادًيا. وإذا ظننت أن الجهاز ال يعمل بشكل 
سليم؛ فاعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

قم بإزالة الرقاقة المعدنية   1
اإلرشادية الموجود على غطاء 

البطارية. 

اجعل ظهر الجهاز متجًها   �
إليك، ثم قم بإزالة الغطاء الخلفي 

 بإزاحته إلى أسفل.

إلخراج حامل بطاقة SIM من   3
الفتحة المخصصة له؛ اسحب 
الرقاقة المعدنية أو يد حامل 

 بطاقة SIM للخارج. 

 .SIM في حامل بطاقة USIM 4  أدِرج بطاقة
تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة متجهة 

ألعلى، وأن الركن المشطوف في البطاقة 
 يواجه الركن المشطوف في الحامل.

.SIM تلميح! يمكنك إزالة الرقاقة المعدنية من أسفل حامل بطاقة 
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أزح حامل بطاقة SIM بالكامل   5
داخل الفتحة المخصصة له. 

تأكد من أن منطقة التماس في 
البطاقة متجهة ألعلى، وأن 
الركن المشطوف بها يواجه 

 الفتحة. 
الحظ أن اللسان العلوي لحامل 

بطاقة SIM يكون مثبًتا تجاه فتحة 
 .SIM حامل بطاقة 

ل البطارية.
ِ
أدخ  6 

أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.   7

تشغيل الجهاز
. اضغط مع االستمرار على   1

إذا طلب الجهاز إدخال رمز UPIN أو رمز   �
له ثم اضغط على  . رمز 

ِ
القفل، فأدخ

القفل االفتراضي هو 12345.
عند تشغيل الجهاز ألول مرة؛ قد يطلب منك 

الجهاز تحديد اسم البلد والمدينة وضبط الوقت 
ل 

ِ
والتاريخ. للعثور على اسم البلد أو المدينة، أدخ

الحروف األولى من االسم.

لهاتفك هوائيات داخلية.

مالحظة: وكما في أي 
جهاز إرسال السلكي آخر، 

ال تلمس أي هوائي بال سبب 
إذا كان في وضع التشغيل. 
على سبيل المثال، ال تلمس 

الهوائي الخلوي أثناء 
استخدام الهاتف. يؤثر لمس 
الهوائي المرسل أو المستقبل 

على جودة االتصاالت 
الالسلكية وقد يؤدي إلى 

استهالك الجهاز لطاقة أعلى 
مما يجب وقد يتسبب في 

تقليل عمر البطارية. 
الهوائي الخلوي  1

Bluetooth تقنية  �
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إدراج بطاقة ذاكرة
استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia لالستخدام مع 

هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، 
ولكن بعض األنواع قد ال تتوافق تماًما مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات 

غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات 
المخزنة على البطاقة.

إلدراج بطاقة   1
الذاكرة، اسحب غطاء بطاقة 

 microSD للخارج. 

أدر غطاء بطاقة   �
microSD حتى يتم فتحه. 

أدرج بطاقة   3
الذاكرة في الفتحة. اجعل 
ظهر الهاتف متجًها إليك، 

وتأكد من أن منطقة التماس 
في البطاقة متجهة إلى أسفل 

وفي اتجاه الفتحة.

ل البطاقة. ستسمع صوت 
ِ
أدخ  4

طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها. 
أغلق الغطاء. ال يمكنك استخدام   5

بطاقة الذاكرة إذا كان الغطاء مفتوًحا.
إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة،   1
، ثم اختر إخراج بطاقة  اضغط على 

الذاكرة. يتم إغالق جميع التطبيقات.
عندما يتم عرض الرسالة: سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغالق   �

جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟؛ اختر نعم.
عندما يتم عرض الرسالة: انزع   3

بطاقة الذاكرة واضغط على “موافق”؛ 
افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة. 

اضغط على بطاقة الذاكرة   4
لتحريرها من الفتحة.

اسحب بطاقة الذاكرة إلى   5
الخارج. إذا كان الجهاز قيد التشغيل؛ 

فاختر موافق. 
هـــام: ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء 

استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف 
بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.
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تشغيل الموسيقى
ال تقم بتوصيل أجهزة يصدر منها إشارة خرج، ألن هذا قد يسبب تلًفا 

.Nokia AV للجهاز. ال تقم بتوصيل أي مصدر للفولطية بمنفذ توصيل

عند توصيل أي أجهزة خارجية أو سماعة أذن - غير معتمدة من قبل 
Nokia لالستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه 

لمستويات الصوت.

لالستماع إلى الموسيقى بتنسيقات رقمية باستخدام 
مشغل الموسيقى، قم بتوصيل سماعة األذن بمنفذ 

توصيل الصوت. يوجد في مشغل الموسيقى 
نوعان من العرض: ق الموسيقى الختيار 

الموسيقى وتشغيل اآلن لالستماع إلى الموسيقى. 

تشغيل الموسيقى عند غلق الغطاء القالب
في وضع االستعداد؛ اضغط على    1

إلدخال ق الموسيقى.
اختر مسار الموسيقى الذي تريد تشغيله، ثم   �

اضغط على  .
في تشغيل اآلن، استخدم مفاتيح الغطاء السريعة للتحكم في التشغيل:

 اضغط على  لتشغيل أغنية أو إيقاف تشغيلها مؤقًتا.
عند إيقاف تشغيل أغنية مؤقًتا، يتم عرض قائمة بالمسارات التي 

تستمع إليها حالًيا.
اضغط على  لترجيع المسار أو لالنتقال إلى مسارات سابقة.

اضغط على  لتقديم المسار بسرعة، أو لالنتقال إلى مسارات 
تالية له.

. للتبديل بين تشغيل اآلن وق الموسيقى، اضغط على 

•

•
•

•

استخدام الكاميرا
يحتوي جهازك على كاميرتين؛ كاميرا ذات دقة عالية موجودة على 

ظهر الجهاز وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة بداخل الغطاء القالب. 
ويمكن استخدام كل منهما اللتقاط صور ثابتة ومقاطع فيديو.

التقاط صور باستخدام الكاميرا الرئيسية
لبدء تشغيل الكاميرا؛ اضغط مع االستمرار على مفتاح االلتقاط   1

ألكثر من ثانية.فيتم فتح باحث المشاهد.
اللتقاط صورة؛ اضغط على   �

مفتاح االلتقاط مرة أخرى. لتسجيل 
مقطع فيديو؛ افتح الغطاء القالب 
 واختر الخيارات < وضع الفيديو.
الستخدام الكاميرا الثانوية؛ افتح 

الغطاء القالب واختر الخيارات < 
استخدام الكاميرا الثانوية.



الدعم

التعليمات
تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إلى 

هذه الوظيفة من أحد التطبيقات؛ اختر الخيارات < تعليمات.

دليل المستخدم
راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

على اإلنترنت
ارجع إلى الموقع: www.nseries.com/support أو موقع 

Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار من دليل 
المستخدم، وللحصول على المعلومات اإلضافية والتنزيالت والخدمات 

المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وNseries وN76 و
 .Nokia هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Navi
كما أن أسماء المنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل 

قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات 
.Nokia هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من


