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)األمامية (واألجزاء المفاتيح

األذن سماعة — ١
االختيار مفاتيح — ٢
المتعددة الوسائط مفتاح — ٣
 القائمة مفتاح — ٤
االتصال مفتاح — ٥
الرقمية المفاتيح لوحة — ٦
الميكروفون — ٧

بمفتاح بعد فيما إليها والمشار ،™Navi بكرة — ٨
.االنتقال

اإلنهاء مفتاح — ٩
C المسح مفتاح — ١٠
الثانوية الكاميرا — ١١
الضوء مستشعر — ١٢

التشغيل مفتاح — ١
أذن سماعات لتوصيل Nokia AV توصيل منفذ — ٢

متوافقة رأس وسماعات
وإلغاء المفاتيح لقفل الرئيسي القفل مفتاح — ٣

قفلها

٣



)والجانبية الخلفية (واألجزاء المفاتيح

ثالثية صوت بتأثيرات ستريو صوت مكبر — ٩و ١
األبعاد

التكبير/الصوت مستوى مفتاح — ٢
للبؤرة اآللي للضبط مرحلتين ذو التقاط مفتاح — ٣

الفيديو وتسجيل الثابتة الصور والتقاط
والفيديو الفالش ضوء — ٤

عالية دقة ذات صور اللتقاط رئيسية كاميرا — ٥
الفيديو وتسجيل) بكسل ميجا ٥ حتى(
microSD بطاقة لتركيب الذاكرة بطاقة فتحة — ٦

للتوصيل صغير USB توصيل ومنفذ المتوافقة
متوافق كمبيوتر بجهاز

الشاحن توصيل منفذ — ٧
المعصم لرباط فتحة — ٨

٤



والبطارية SIM بطاقة إدخال
قبل الشاحن توصيل وقطع الجهاز بإغالق دائمًا قم

.البطارية إزالة
مع اضغط.١

على االستمرار
تحرير زر

وظهر الغطاء
يتجه الجهاز
ارفع ثم إليك،

.الغطاء
بطاقة أدخِل.٢

SIM حامل في
تأكد. البطاقة

توجيه من
التماس منطقة

على الموجودة
.ألسفل البطاقة

.البطارية أدخِل.٣
الغطاء إلعادة.٤

قم مكانه، في
ماسك بتوجيه
العلوي القفل

ثم فتحته، في
ألسفل اضغط
إغالق يتم حتى

في الغطاء
.مكانه
SIM بطاقة إخراج
،SIM بطاقة إلخراج

المزالج بتحريك قم
.السهم باتجاه

٥
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الجهاز تشغيل
.التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط.١
إدخال الجهاز طلب إذا.٢

القفل، رمز أو PIN رمز
على اضغط ثم فأدخِله،
.األيسر االختيار مفتاح
القفل لرمز المصنع ضبط

في. 12345 هو االفتراضي
وكان الرمز نسيان حالة

سيحتاج مقفالً، الجهاز
وقد الخدمة إلى جهازك

تكاليف تطبيق يتم
على للحصول. إضافية

أو Nokia Care بمركز اتصل المعلومات، من مزيد
.بالوكيل اتصل

٧



الهوائي أماكن
وهوائي داخلي هوائي هوائيان؛ لهاتفك يكون قد

ال آخر، السلكي إرسال جهاز أي في وكما. خارجي
في الهوائي كان إذا سبب بال الهوائي منطقة تلمس
الهوائي لمس يؤثر. االستقبال أو اإلرسال وضع

وقد االتصاالت جودة على المستقبل أو المرسل
يجب مما أعلى لطاقة الجهاز استهالك إلى يؤدي
.البطارية عمر تقليل في يتسبب وقد

الخلوي الهوائي — 1
FM إرسال جهاز هوائي — 2
الالسلكية، LAN شبكة وهوائي ،Bluetooth تقنية — 3

GPS استقبال وجهاز

٨



الذاكرة بطاقة
من فقط المعتمد microSD بطاقات باستخدام قم

.الهاتف هذا مع لالستخدام Nokia شركة قبل
لبطاقات معتمدة تصنيع مواصفات Nokia تستخدم
مع تمامًا تتوافق ال قد األنواع بعض ولكن الذاكرة،

إلى المتوافقة غير البطاقات تؤدي قد. الجهاز هذا
تلف إلى تؤدي قد كما والجهاز، البطاقة تلف

.البطاقة على المخزنة البيانات

الذاكرة بطاقة إدخال
لم إذا. بالفعل مُدخلة ذاكرة بطاقة بالجهاز تكون قد

:يلي ما بعمل فقم كذلك، األمر يكن
غطاء بجانب الموجودة الفجوة في إصبعك ضع.١

اسحب. الغطاء ارفع ثم الذاكرة، بطاقة فتحة
بإمالة قم ثم المفصل عن للكشف لليسار الغطاء
.جانبًا الغطاء

ذاكرة بطاقة أدخل.٢
في متوافقة
من تأكد. الفتحة
منطقة توجيه
الموجودة التماس

البطاقة على
باتجاه ألسفل
.الفتحة

.البطاقة أدخِل.٣
سماع يمكنك
طقطقة صوت
استقرار عند

في البطاقة
.مكانها

المفصل أعد.٤
ثم مكانه، إلى

بشكل الغطاء إغالق من تأكد. الغطاء أغلق
.صحيح

الذاكرة بطاقة إخراج
منتصف في الذاكرة بطاقة بإزالة تقم ال  :هام

إزالة يؤدي قد. البطاقة استخدام أثناء ما عملية
بطاقة تلف إلى العملية منتصف في البطاقة
على المخزنة البيانات تتلف وقد والجهاز الذاكرة
.الذاكرة بطاقة

بطاقة نزع اختر ثم االتصال، مفتاح على اضغط.١
.التطبيقات كافة إغالق يتم. الذاكرة

بطاقة نزع سيؤدي الرسالة عرض يتم عندما.٢
التطبيقات جميع إغالق إلى الذاكرة

٩.نعم اختر ،حال؟ أية على نزع. المفتوحة



عرض يتم وعندما.٣
بطاقة انزع الرسالة
على واضغط الذاكرة

غطاء افتح ،"موافق"
.الذاكرة بطاقة فتحة

بطاقة على اضغط.٤
من لتحريرها الذاكرة
.الفتحة

.الذاكرة بطاقة اسحب.٥
.موافق اختر الجهاز، تشغيل حالة في

١٠



البطارية شحن
بتوصيل قم.١

الشاحن
المتوافق
بمقبس
.الحائط

بتوصيل قم.٢
الطاقة كابل

إذا. بالجهاز
البطارية كانت
تمامًا، فارغة
الشحن مؤشر ظهور قبل دقائق بضع تمر فقد
.الشاشة على

شريط يتوقف بالكامل، البطارية شحن يتم عندما.٣
من الشاحن بفصل قم. التمرير عن الشحن مؤشر

.الحائط مقبس من ثم الجهاز،
الحائط مقبس من الشاحن بفصل قم  :تلميح
الشاحن يستهلك. مستخدمًا يكون ال عندما

غير كان إذا حتى الطاقة بالمقبس المتصل
.بالجهاز متصل

١١



األذن سماعة
سماعات أو متوافقة أذن سماعة توصيل يمكنك
اختيار إلى تحتاج قد. جهازك إلى متوافقة رأس
.الكبل وضع

استخدام إن  :تحذير
سلبًا يؤثر قد الرأس سماعة

إلى االستماع قدرة على
ال. الخارج في األصوات
في الرأس سماعة تستخدم

سالمتك تعرض إمكانية حال
.للخطر
هاتفية مكالمات إلجراء

يدوي، الال باستخدام
ووحدة أذن سماعة استخدم

أو متوافقة، بعد عن تحكم
الصوت مكبر استخدم
.بالجهاز الموجود
متوافق تلفزيون خرج كبل توصيل أيضًا يمكنك
.بجهازك الخاصتوصيل بمنفذ

فقد خرج، إشارة تصدر منتجات بتوصيل تقم ال
مصدر أي بتوصيل تقم ال. الجهاز تلف إلى هذا يؤدي
.Nokia AV توصيل بمنفذ فولت
غير- رأس سماعة أو خارجي جهاز أي توصيل عند
الجهاز هذا مع لالستخدام Nokia من المعتمدة تلك

الشديد االنتباه يُرجى ؛Nokia AV توصيل بمنفذ- 
.الصوت لمستويات

١٢
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المعصم رباط وضع
.الخلفي الغطاء بإزالة قم.١
.بإحكام واربطه المعصم رباط بتمرير قم.٢
.مكانه إلى الغطاء أعد.٣

١٣



االختصارات
مع اضغط المفتوحة، التطبيقات بين للتبديل

قيد التطبيقات ترك يؤدي.  على االستمرار
طاقة استهالك زيادة إلى الخلفية في التشغيل
.البطارية عمر متوسط من ويقلل البطارية
بك، الخاص المتعددة الوسائط محتوى لعرض
.المتعددة الوسائط مفتاح على اضغط

وضع في ،)شبكة خدمة (بالويب اتصال لتشغيل
.٠ على االستمرار مع اضغط االستعداد،

األكثر الخيار عناصر لعرض التطبيقات، بعض في
.التنقل مفتاح على اضغط ،)( استخدامًا

واختر التشغيل، مفتاح على اضغط الوضع، لتغيير
.األوضاع أحد

وضع في وصامت، عام الوضعين بين للتبديل
.# على االستمرار مع اضغط االستعداد،

بك الخاص الصوتي البريد بصندوق لالتصال
مع اضغط االستعداد، وضع في ،)شبكة خدمة(

.1 على االستمرار
وضع في الصادرة، األرقام بآخر قائمة لفتح

.االتصال مفتاح على اضغط االستعداد،
االستعداد، وضع في الصوتية، األوامر الستخدام

.األيمن االختيار مفتاح على االستمرار مع اضغط

ثم اختره، القائمة، من التطبيقات أحد لحذف
.التطبيقات بعض حذف يتم ال قد. C على اضغط

١٤



الشاشة مؤشرات
خدمة (GSM شبكة في الجهاز استخدام جاري  

.)شبكة
حافظة في مقروءة غير أكثر أو رسالة لديك  

."الرسائل "في الوارد صندوق
صندوق في جديد إلكتروني بريد تسلمت لقد  

.بُعد عن البريد
حافظة في اإلرسال انتظار في رسائل توجد  

.الحفظ صندوق
.عليها يرد لم مكالمات لديك  

تنبيه ونغمة صامت، على مضبوط الرنين نوع  
مضبوطتان اإللكتروني البريد تنبيه ونغمة الرسائل

.تشغيل إيقاف على
.نشط زمنيًا المحدد الوضع  

.مقفلة الجهاز مفاتيح لوحة  
.نشط المنبه  
.)شبكة خدمة (االستخدام قيد الثاني الهاتف خط  

إلى مُحوَلة الجهاز إلى الواردة المكالمات كل  
الهاتف خط إلى الرقم يشير). شبكة خدمة (آخر رقم

.للهاتف خطان لديك كان إذا النشط
الالسلكية LAN شبكة عبر بشبكة متصل هاتفك  

.إنترنت لمكالمة مستعد وهو) شبكة خدمة (UMTS أو

.متوافقة microSD بطاقة بالجهاز  
.بالجهاز متوافقة رأس سماعة توصيل تم  
.بالجهاز متوافق تليفزيون خرج كبل توصيل تم  

.بالجهاز متوافق نصي هاتف توصيل تم  
.)شبكة خدمة (نشطة بيانات مكالمة  
العامة الراديو حزمة خدمة بيانات حزم اتصال  

GPRS االتصال أن إلى  يشير). شبكة خدمة (نشط
.متاح االتصال أن إلى  ويشير االنتظار قيد
الشبكة من جزء في نشط البيانات حزم اتصال  

أن إلى  يشير). شبكة خدمة (EGPRS تدعم التي
.متاح االتصال أن إلى  ويشير االنتظار قيد االتصال

ولكن الشبكة، في متاحة EGPRS أن إلى الرموز تشير
في EGPRS جهازك يستخدم أن الضروري من ليس
.البيانات نقل
LAN شبكات الستعراض الجهاز بضبط قمت لقد  

خدمة (متاحة السلكية LAN شبكة وهناك الالسلكية،
.)شبكة
بها شبكة في نشط السلكية LAN شبكة اتصال  
.تشفير

ليس شبكة في نشط السلكية LAN شبكة اتصال  
.تشفير بها
١٥.تشغيل وضع في Bluetooth اتصال  



اتصال باستخدام بيانات إرسال جاري  
Bluetooth .أن يعني ذلك فإن المؤشر، يومض عندما

.اآلخر بالجهاز االتصال يحاول الجهاز
.نشط USB اتصال  

.جارٍ التزامن   

١٦



المفاتيح لوحة قفل
فقد مغلقة، المفاتيح لوحة أو الهاتف يكون عندما
المبرمج الرسمي الطوارئ برقم االتصال من تتمكن

.هاتفك في
القفل مفتاح استخدم قفلها، وإلغاء المفاتيح لقفل

.التشغيل مفتاح بجوار الجهاز أعلى الموجود
انتهاء بعد آليًا القفل على المفاتيح لوحة لضبط
> األدوات اختر ثم,  على اضغط المهلة،
وبطاقة الهاتف > الحماية > عام > الضبط

SIM < للمفاتيح اآللي القفل مدة.
اإلضاءة حاالت في المفاتيح لوحة إلضاءة

لفترة التشغيل مفتاح على اضغط المنخفضة،
.وجيزة

١٧



الجهاز تخصيص
أو االستعداد وضع بتغيير جهازك تخصيص يمكنك
أو الموضوعات أو النغمات أو الرئيسية القائمة
خيارات معظم إلى الوصول يمكن. الخط حجم

ضبط خالل من الخط حجم تغيير مثل، التخصيص
.الجهاز

للتغيير قابل خلفي غطاء
موضوع يتغير للجهاز، الخلفي الغطاء تغيير عند

.الغطاء لون لمطابقة الشاشة
غطاء لديك يكون أن ينبغي آليًا، الموضوع لتغيير
.الموضوع تغير يُدعم متوافق خلفي
آليًا، الموضوع تغيير تريد كنت إذا ما الختيار
> الضبط > األدوات اختر ثم,  على اضغط

تبديل > الموضوعات > تخصيص > عام
.الموضوع

االستعداد وضع تعديل
ثم,  على اضغط االستعداد، وضع شكل لتغيير
> تخصيص > عام > الضبط > األدوات اختر

 .االستعداد وضع موضوع > االستعداد وضع
وضع عرض شاشة تعرض

النشط االستعداد
التطبيقات اختصارات
تطبيقات من واألحداث

.والمُشغل التقويم مثل
مفتاح اختصارات لتغيير
االختصار رموز أو االختيار

وضع في االفتراضية
اختر النشط، االستعداد
> الضبط > األدوات

وضع > تخصيص > عام
> االستعداد

وال ثابتة، االختصارات بعض تكون قد. االختصارات
.تغييرها يمكنك
االستعداد، وضع في تظهر التي الساعة لتغيير
> الساعة > التطبيقات اختر ثم,  على اضغط

 .الساعة نوع > الضبط > الخيارات
أو االستعداد وضع خلفية صورة تغيير أيضًا يمكنك
.الجهاز ضبط في الطاقة موفر في تظهر التي الصورة

قيد تطبيقات هناك هل للتحقق  :تلميح
االستمرار مع اضغط الخلفية، في التشغيل

,تستخدمها ال التي التطبيقات لغلق.  على
.C على واضغط القائمة، في تطبيق إلى انتقل ١٨



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

١٩



المتعددة الوسائط قائمة
يمكنك المتعددة، الوسائط قائمة باستخدام
بك الخاص المتعددة الوسائط محتوى إلى الوصول
في المحدد المحتوى عرض يتم. استخدامًا األكثر

.المناسب التطبيق

قائمة غلق أو لفتح.١
المتعددة، الوسائط
مفتاح على اضغط

.المتعددة الوسائط
انتقل الطوب، لتصفح.٢

إذا -أو يمينًا، أو يسارًا
™Navi بكرة ضبط كان
بتمرير قم تشغيل، على

إطار على إصبعك
.التنقل مفتاح

:يلي كما والطوب
فيديو مقطع آخر بعرض قم  —  وفيديو. ت●

المخزنة الفيديو مقاطع أو بمشاهدته قمت
خدمات إلى بالوصول قم أو جهازك على

.الفيديو
الموسيقى مُشغل إلدخال  — موسيقى●

قوائم تصفح ،"اآلن تشغيل "عرض وشاشة
بتنزيل قم أو لديك، التشغيل وقوائم األغاني
.وإدارتها وسائط روابط

قمت التي الصور آخر لعرض  — صور●
أو لصورك شرائح عرض وبدء بالتقاطها،
في وسائط ملفات عرض أو الفيديو لمقاطع
.ألبومات

N-Gage ألعاب استخدام لتجربة  — األلعاب●
.)شبكة خدمة(
في المفضلة أماكنك بعرض قم  — خرائط●

.الخرائط تطبيق
المفضلة الويب روابط لعرض  — الويب●

.المتصفح في لديك
أو بك الخاصة األسماء إلضافة  — األسماء●

.صوتية مكالمات إجراء أو رسائل إرسال
القائمة، في فارغ مكان إلى جديد اسم وإلضافة
.اسمًا اختر ثم التنقل، مفتاح على اضغط
المتعددة، الوسائط قائمة في رسالة، إلرسال
إرسال > الخيارات اختر ثم اسمًا، اختر

.وسائط رسالة إرسال أو نصية رسالة
على اضغط ألسفل، أو ألعلى الطوب بين للتنقل.٣

عناصر، الختيار. ألسفل أو ألعلى التنقل مفتاح
.التنقل مفتاح علي اضغط

ترتيب > الخيارات اختر الطوب، ترتيب لتغيير
.الطوب
تطبيق من المتعددة الوسائط قائمة إلى للعودة
.المتعددة الوسائط مفتاح على اضغط, مفتوح ٢٠



الدعم
جهازك؟ في مشاكل لديك هل
غير كنت إذا أو جهازك في مشاكل مواجهة حالة في

عبر الدعم فانظر جهازك، عمل كيفية من متأكد
أو www.nseries.com/support الموقع على اإلنترنت

 الموقع على المحلي Nokia ويب موقع
www.nokia.com في الموجود التعليمات تطبيق أو

حل يتم لم وإذا. المستخدم دليل أو جهازك
:يلي بما فقم مشكلتك،

الجهاز تشغيل بإيقاف قم: الجهاز ضبط إعادة●
البطارية ضع ثواني، عدة وبعد. البطارية وإزالة

.الجهاز بتشغيل وقم مكانها في
محدث باستخدام جهازك برامج بتحديث قم●

/www.nokia.com الموقع انظر. Nokia برامج
softwareupdate ويب موقع أو Nokia المحلي.

هو كما األصلي المصنع ضبط باستعادة قم●
حذف يتم ال. المستخدم دليل في موضح

.الضبط إعادة عند وملفاتك مستنداتك
Nokia بـ باالتصال فقم قائمة، المشكلة ظلت وإذا

 انظر. اإلصالح خيارات أحد لمعرفة
www.nokia.com/repair .جهازك إرسال وقبل

من احتياطية نسخة بعمل دائمًا قم لإلصالح،
.بتسجيلها قم أو جهازك على الموجودة البيانات

اإلنترنت على
موقع أو www.nseries.com/support الموقع انظر
األدلة أحدث على للحصول المحلي Nokia ويب

والخدمات والتنزيالت اإلضافية والمعلومات
.بك الخاص Nokia بمنتج المتعلقة

صفحات إلى الوصول أيضًا يمكنك  :تلميح
.جهازك على الويب متصفح من الدعم
التعليمات

عند إرشادات بتوفير التعليمات وظيفة تقوم
أحد من إليها للوصول. الجهاز استخدام

.تعليمات > الخيارات اختر التطبيقات،
المستخدم دليل
معلومات على للحصول المستخدم دليل انظر
.جهازك حول هامة أخرى

٢١
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