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إدراج بطاقة SIM أو USIM والبطارية
تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسًنا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

احفظ جميع بطاقات SIM بعيًدا عن متناول األطفال.

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.

قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

وظهر الجهاز يتجه إليك، اضغط على زر التحرير )1( وأزح الغطاء )2(  1 
ثم ارفعه )3(.

٢
٣ ١

.)4( SIM خارج فتحة ماسك بطاقة SIM اسحب ماسك بطاقة  2

٤
أدرج بطاقة SIM أو USIM في ماسك البطاقة )5(. تأكد من أن الركن  3 

 المشطوف في البطاقة يواجه الركن المشطوف في الماسك، وأن منطقة
التماس في البطاقة متجهة ألسفل. أزح الماسك مرة أخري في الفتحة )6(.

٥
٦

أدرج البطارية )7(، وأِعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.  4٧



تشغيل الجهاز
.) اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل )  1

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز القفل، أدخله ثم اضغط  2 
. ضبط المصنع لرمز القفل هو 12345. على 

١

٢
٣

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

هوائي DVB-H الستقبال إذاعات تلفاز الهاتف المحمول  2

Bluetooth تقنية  3

عند تشغيل الجهاز ألول مرة؛ قد يُطلَب منك ضبط المعلومات التالية:  •	
اختيار المدينة الحالية: والوقت: والتاريخ:. استخدم مفتاح التنقل ومفاتيح األرقام. للعثور على 

المدينة؛ أدِخل الحروف األولى من اسم المدينة. والمدينة التي تختارها تحدد أيًضا المنطقة الزمنية 
للساعة الموجودة في الجهاز.

اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.  •
قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم 
إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيًضا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء 

القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.



شحن البطارية
قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقبس الحائط.  1

قم بتوصيل كبل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تماًما، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر   2
الشحن على الشاشة.

عندما يكتمل شحن البطارية، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار المتردد.  3

قفل لوحة المفاتيح )حارس المفاتيح(
استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع تأثير الضغط غير المقصود على المفاتيح.

. وعندما يتم قفل المفاتيح؛ يظهر الرمز  ، ثم   للقفل، في وضع االستعداد، اضغط على 
على الشاشة.

. ، ثم  وإللغاء القفل، اضغط على 

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ المبرمج 
في هاتفك.

. ولتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح؛ اضغط على 

الضبط
عادًة ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلًيا، حسب 

معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة.

لمزيٍد من المعلومات، انظر فصل “االتصاالت” في دليل المستخدم.



إدراج بطاقة الذاكرة
 يمكنك استخدام بطاقة microSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية للحفاظ

 على ذاكرة الجهاز. يمكنك أيًضا عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز
إلى بطاقة الذاكرة.

 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.

١

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال.

إلدراج بطاقة الذاكرة )1(؛ ضع ُظفرك في الفجوة الموجودة أسفل باب فتحة  1 
بطاقة الذاكرة، ثم افتح الباب. ال تسحب الباب إلى الخارج.

٢
أدرِج بطاقة الذاكرة في الفتحة )2(. تأكد من أن منطقة التماس في  2 

البطاقة متجهة ألسفل وفي اتجاه الفتحة.

أدِخل البطاقة. وستسمع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة  3 
في موضعها.

أغلق الباب. ال يمكن استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان الباب مفتوًحا.  4



إخراج بطاقة الذاكرة
، ثم اختر نزع بطاقة الذاكرة. يتم إغالق جميع التطبيقات. قبل إخراج البطاقة، اضغط على   1

وعند عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على “موافق”، قم بإمالة باب فتحة بطاقة الذاكرة حتى   2
يتم فتحه.

اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.  3

أخرِج بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، اختر موافق.  4

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.

نقل محتوى من جهاز آخر
الستخدام تطبيق النقل؛ انظر دليل المستخدم.

 Nokia Nseries PC Suite في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Content Copier استخدم برنامج نسخ المحتوى
لنسخ المحتوى من هاتف Nokia متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز. يدعم برنامج نسخ 

المحتوى Nokia Content Copier عدة ُطرز من هواتف Nokia. ولمزيٍد من المعلومات عن األجهزة المدعومة من 
.www.nokia.com/pcsuite ؛ ارجع إلى صفحات الموقعNokia Nseries PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر

الشاشة
تخلص من أية طبقات بالستيكية واقية تغطي الشاشة وعدسات الكاميرا.

قد يظهر عدد قليل من النقاط الساطعة أو غير الملونة أو المفقودة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا 
النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسالت أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف 

التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.



سماعة األذن
 يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة بمنفذ توصيل Pop-PortTM في
 الجهاز. يمكنك استخدام وحدة تحكم عن بُعد متوافقة، مثل جهاز
 التحكم الصوتي AD-41 لتوصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات

 أذن متوافقة بمنفذ توصيل 3.5 مم. قم أوالً بتوصيل الوحدة بمنفذ
التوصيل في الجهاز، ثم صل سماعة األذن أو سماعات األذن بالوحدة.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلًبا على قدرة  
 االستماع إلى األصوات في الخارج. ال تستخدم سماعة الرأس

في حال إمكانية تعرض سالمتك للخطر.

 عند استخدام وحدة تحكم عن بُعد متوافقة، مثل جهاز التحكم
 الصوتي AD-41، لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، استخدم

 مفتاح مستوى الصوت الموجود على الجهاز. جهاز التحكم الصوتي
 AD-41 لديه تحكم في مستوى صوت الوسائط المتعددة التي

 تستخدم لضبط مستوى صوت التلفاز أو الموسيقى أو تشغيل 
مقاطع الفيديو فقط.



تلفاز الهاتف المحمول
 إن هاتفك به جهاز مدمج يعمل بتقنية البث

 التليفزيوني الرقمي )DVB-H(، والذي يمكن
 الجهاز من استقبال إذاعات التلفاز الرقمي

 على الهواء. بواسطة تلفاز هاتف م، يمكنك
 مشاهدة برامج التلفاز الرقمي واالستماع

 إليها والوصول إلى خدمات إذاعة وتلفاز الهاتف
المحمول التفاعلية )خدمة شبكة(.

راجع مزود الخدمة للتحقق من تغطية شبكة تلفاز الهاتف المحمول وإمكانية توفر الوصول إلى خدمات 
تلفاز الهاتف المحمول والتعليمات الخاصة بذلك والسعر.

في بعض الدول، يتطلب األمر من مالكي أجهزة استقبال التلفاز دفع رسوم رخصة تلفاز. لمزيٍد من المعلومات، 
راجع السلطات المحلية.

تشغيل التلفاز

اضغط مع االستمرار على  لفتح تلفاز هاتف م.  •
وفي التشغيل األول، يتم عرض أدلة البرامج المتاحة في مكان تواجدك. وقد يستغرق هذا بعض الوقت.   •

. يقوم النظام بترتيب القنوات المتاحة وفًقا لدليل البرامج.  الختيار دليل برامج، انتقل إليه، ثم اضغط على 
وفي المرة التالية التي تقوم فيها بالوصول إلى تلفاز هاتف م، سيتم عرض أخر قناة قمت بمشاهدتها.

اضغط على  للتبديل بين وضع شاشة كاملة وشاشة عرض عادية.  •
اضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاح مستوى الصوت.  •

فحص جدول البرامج

اختر الخيارات < دليل البرنامج.  •
لتغيير القناة، انتقل إلى اليسار أو اليمين.  •

للتحقق من البرامج السابقة أو القادمة، انتقل ألعلى أو ألسفل.  •



تغيير القناة

انتقل لليسار أو لليمين لتغيير القناة. يمكنك أيًضا استخدام جهاز التحكم الصوتي AD-41 لتغيير القناة.  •
. انتقل ألعلى أو ألسفل لعرض قائمة بالقنوات المتاحة. الختيار قناة، اضغط على   •

وللوصول إلى قناة معينة، اضغط على مفاتيح األرقام. وإلدخال رقم قناة مكون من رقمين، اضغط على   •
 أوالً.

ضبط تنبيه تذكير للبرنامج القادم

اختر الخيارات < دليل البرنامج.  •
اختر البرنامج المطلوب ثم الخيارات < تذكير. سيُصدر التذكير صوتًا حتى إذا كان تطبيق تلفاز الهاتف   •

المحمول مغلًقا، ولكن ال يُصدر صوتًا إذا كان الجهاز مغلًقا.

لتحديد متى يتم تذكيرك قبل الموعد، في القائمة الرئيسية، اختر الخيارات < إعدادات < تنبيه التذكير.  •

قد تتطلب بعض قنوات وبرامج التلفاز االشتراك فيها.

لالشتراك، قم بعمل ما يلي:

اختر الخيارات < اشتراكات < اشتراك جديد.  1

اختر القناة أو البرنامج أو حزمة القنوات التي تريد االشتراك بها.  2

اختر الخيارات < اشتراك.  3

اختر مدة االشتراك.  4

لقبول االشتراك، اختر تحقق.  5

إلنهاء اشتراك، قم بعمل ما يلي:

اختر الخيارات < اشتراكات < اشتراكاتي.   1

اختر القناة أو البرنامج أو حزمة القنوات إللغاء االشتراك.  2

اختر الخيارات < إلغاء اشتراك.  3

 لمزيٍد من المعلومات، انظر فصل “تلفاز الهاتف المحمول” في دليل المستخدم.



اختصارات
وضع االستعداد

. للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع االستمرار على   •
يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهالك طاقة البطارية 		

ويقلل من متوسط عمر البطارية.

. لفتح تطبيق تلفاز الهاتف المحمول، اضغط مع االستمرار على   •
. لتنشيط الكاميرا، اضغط مع االستمرار على   •

. لفتح تطبيقات وسائط متعددة، اضغط على   •
. لفتح ُمشغل الموسيقى، اضغط مع االستمرار على   •

. لالتصال بصندوق البريد الصوتي )خدمة شبكة(، اضغط مع االستمرار على   •
، واختر أحد األوضاع. لتغيير الوضع، اضغط على   •

ا هاتف )خدمة  . إذا كان لديك خطَّ للتبديل بين الوضعين عام وصامت، اضغط مع االستمرار على   •
شبكة(، فسوف ينقل هذا اإلجراء بين الخطين.

. لفتح قائمة األرقام التي تم االتصال بها مؤخرًا، اضغط على   •
. الستخدام األوامر الصوتية، اضغط مع االستمرار على   •

. لبدء اتصال بـ الخدمات )خدمة شبكة(، اضغط مع االستمرار على   •
تعديل النص والقوائم

لتحديد عنصر في قائمة؛ انتقل إليه واضغط على  و في نفس الوقت.  •
. إلنهاء  لتحديد أكثر من عنصر في قائمة، اضغط مع االستمرار على  أثناء الضغط على  أو   •

. ، ثم تحرير الزر  التحديد، قم بتحرير الزر 

لنسخ نص ولصقه، اضغط مع االستمرار على  الختيار الحروف والكلمات. اضغط على  أو    •
، اختر نسخ. إلدراج نص  لتظليل النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع االستمرار في الضغط على 

، واختر لصق. في مستند، اضغط مع االستمرار على 



ابق متصالً
 EGSM استخدم جهازك على الشبكات 

وUMTS. انظر “معلومات حول الجهاز” في 
دليل المستخدم.

استخدم جهازك لمشاهدة برامج التلفاز 
الرقمي على شبكات تلفاز الهاتف المحمول 
DVB-H. انظر “تلفاز الهاتف المحمول” في 

دليل المستخدم.

استخدم تقنية Bluetooth الالسلكية لنقل 
ملفات والتوصيل باألجهزة الملحقة 

 ”Bluetooth المتوافقة. انظر القسم “اتصال
ضمن “االتصاالت” في دليل المستخدم.

استخدم كبل بيانات USB متوافق، على 
 ،Nokia CA-53 سبيل المثال، كبل توصيل

للتوصيل بأجهزة متوافقة، مثل طابعات 
وأجهزة كمبيوتر. انظر القسم “كبل 
البيانات” ضمن “االتصاالت” في دليل 

المستخدم.

استخدم بطاقة microSD متوافقة لنقل 
البيانات أو عمل نسخ احتياطية للمعلومات. 

انظر القسم “أداة بطاقة الذاكرة” ضمن 
“جهاز Nokia N77” في دليل المستخدم.



الدعم

تعليمات
تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات عند استخدام الجهاز. للوصول إلى التعليمات من أحد التطبيقات، 

اختر الخيارات < تعليمات.

برنامج تعليمي
 ، يمدك البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز. وللوصول إليه من القائمة؛ اضغط على 

ثم اختر التطبيقات < بر. تعليمي.

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

عبر الشبكة
راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا 

الدليل وللحصول على المعلومات اإلضافية والتنزيالت والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

حقوق الطبع والنشر Nokia 2007 ©. كافة الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وNseries وN77 وNavi وPop-Port 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 للشركات المالكة لها.

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




