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Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة. 
Nokia وNokia Connecting People وNseries وN76 هي عالمات تجارية أو عالمات 

تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل 
قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على 
أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، ال تعد Nokia بأي حال من 
األحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار 
خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية 
ال تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق 
ومالءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات 

هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون 
إشعار مسبق.

 Nokia توفر منتجات وتطبيقات وخدمات معينة يختلف باختالف المنطقة . لذا يرجى مراجعة وكيل
للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SiM و/أو الشبكة أو على خدمة MMS، أو 
تعتمد علي توافق األجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. بعض الخدمات خاضعة لرسوم منفصلة.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.
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معالج الضبط
، ثم اختر األدوات < األدوات < معالج الضبط. اضغط على 

يقوم معالج الضبط بضبط الجهاز الخاص بالمشغل والبريد اإللكتروني 
والضغط والتحدث ومشاركة الفيديو، وذلك بناًء على معلومات مزود 

الخدمة الخاص بك.

يعتمد توفر أنواع الضبط المختلفة فى معالج الضبط على خصائص هذا 
الجهاز وبطاقة SiM ومشغل الشبكة ومدى توفر البيانات في قاعدة 

بيانات معالج الضبط الموجودة على ذاكرة الجهاز.

والستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى االتصال بمزود الخدمة لتنشيط 
اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

 عند استخدام هذا التطبيق ألول مرة، يتم تزويدك باإلرشادات خالل
عملية  الضبط. لتشغيل معالج الضبط، اختر بدء. وإللغاء هذه العملية، 

اختر خروج.

إذا لم تكن بطاقة SiM مثبتة بالجهاز، تتم مطالبتك باختيار اسم البلد الذي 
يتواجد فيه مزود خدمة الشبكة الخاص بك واسم مزود خدمة الشبكة. إذا 

لم يكن اسم البلد أو اسم مزود خدمة الشبكة المقترح من معالج الضبط 
صحيًحا، فاختر االسم الصحيح من القائمة.

للوصول إلى شاشة العرض الرئيسية لـ معالج الضبط بعد الضبط، 
اختر موافق. إذا حدثت مقاطعة لعملية الضبط، فلن يتم تحديد الضبط. 

بعد إغالق معالج الضبط، يمكنك بدء استخدام التطبيقات التي تم تكوينها 
من مواقع القوائم الخاصة بها.

ضبط البريد اإللكتروني
 عند اختيار إضافة صندوق بريد جديد أو تنشيط آخر حالى، يطلب 

 معالج الضبط منك إدخال عنوان بريد إلكترونى واسم صندوق بريد 
واسم مستخدم وكلمة سر 

إذا كان مزود خدمة البريد اإللكتروني الذي أدخلت اسمه غير معروف، 
يطلب منك معالج الضبط تحديد نوع صندوق البريد ومراكز خدمة البريد 

الصادر والوارد. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

لبدء استخدام صندوق البريد الجديد بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اختر 
نعم، أو اختر ال للرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية لـ معالج الضبط.

ضبط مزود خدمة الشبكة
 MMS عند اختيار ضبط مزود خدمة الشبكة الخاص بك، مثل ضبط 

 وWaP، يطلب معالج الضبط منك االختيار من الضبط المتاح،
ثم موافق.

ضبط الضغط والتحدث
هذا الخيار متاح فقط إذا كان هذا التطبيق مثبًتا بجهازك، وكنت مشترًكا 

في الخدمة.
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 عند اختيار ضبط الضغط والتحدث )PTT( )خدمة شبكة(، 
يطلب معالج الضبط منك تحديد: كنية الضغط والتحدث واسم المستخدم 

وكلمة السر.

ضبط مشاركة الفيديو
 هذا الخيار متاح فقط إذا كان التطبيق مثبًتا بجهازك، وكنت مشترًكا

في الخدمة.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USiM والتواجد 
.UMTS داخل تغطية شبكة

عند اختيار ضبط مشاركة الفيديو )خدمة شبكة(، يطلب معالج الضبط 
منك إدخال عنوان مشاركة الفيديو واسم المستخدم وكلمة السر الخاصين 
بها واسم مستخدم البروكسي الخاص بخدمة مشاركة الفيديو وكلمة السر، 

ثم اختيار موافق.

بعد إنشاء ضبط مشاركة الفيديو، يسألك معالج الضبط هل تريد إضافة 
عنوان مشاركة الفيديو إلى أحد األسماء أم ال. اختر نعم أو ال.

المزيد من المعلومات
فى حالة مواجهة أية مشكالت عند استخدام معالج الضبط، قم بزيارة 

 موقع الويب الخاص بضبط هواتف Nokia على الموقع: 
.www.nokia.com/phonesettings


	معالج الضبط 2.0 لهاتف Nokia N76
	معالج الضبط
	ضبط البريد الإلكتروني
	ضبط مزود خدمة الشبكة
	ضبط الضغط والتحدث
	ضبط مشاركة الفيديو
	المزيد من المعلومات



