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يعني رمز حاوية النفايات ذات العجالت امل
في دول اإلحتاد األوروبي يتم جتميع املنتج 
مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على اجله
بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه ا
مصنفة. للحصول على مزيد من املعلوما
kia.com املعلومات املتعلقة بالدولة على
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تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وحتتفظ Nokia باحلق في إجراء تغييرات وإدخال 
حتسينات على أي من منتجاتها املبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى احلد األقصى الذي تسمح به القوانني املعمول 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 اخلسارة.
يتم تقدمي محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه 

القوانني السارية ال تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة 
أم ضمنية، مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر، الضمانات الضمنية لقابلية 

العرض والرواج في السوق ومالءمتها لغرض معني، فيما يتعلق بالدقة أو 
املوثوقية أو ضمانات تتعلق مبحتويات هذه الوثيقة. حتتفظ Nokia باحلق في 

تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.
إن توفر منتجات وتطبيقات معينة يختلف باختالف املنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل 

Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا اجلهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانني وتنظيمات التصدير من 

الواليات املتحدة أو البلدان األخرى. مينع إجراء أي حتويل يتعارض مع القانون.
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اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة. إن ع
يكون خطًرا ورمبا مخالًفا للقانون. ت
مفصلة في دليل املستخدم الكامل
 االستعمال اآلمن ال تست
استخدام الهواتف احملم
ً تسبب خطًرا أو تشوي
 السالمة على الطريق أوًال
القوانني احمللية. ال تست
قيادة السيارة. تذكر أن 

تأتي أوالً.
 التشويش تتعرض كافة
للتشويش مما قد يؤثر 
 أغلق الهاتف في المست
أغلق الهاتف أثناء وجود

الطبية.
 أغلق الهاتف داخل الطائ
تسبب األجهزة الالسل

 أغلق الهاتف أثناء التزود 
في محطة التزود بالوق
قرب الوقود أو املواد الك
دم االلتزام بالتعليمات قد 
وجد معلومات إضافية 

.
خدم الهاتف حني يكون 
ولة محظورًا أو عندما 

شا.
 يجب االلتزام بكافة 

خدم الهاتف يدوًيا أثناء 
السالمة على الطريق 

 الهواتف احملمولة 
على أدائها.

شفيات اتبع كافة القيود. 
ك بالقرب من املعدات 

رة اتبع كافة القيود. قد 
كية تشويًشا داخل الطائرة.

بالوقود ال تستخدم الهاتف 
ود. ال تستخدم الهاتف 

يماوية.

 أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة 
القيود. ال تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات. 
 استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم 
الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو 

موضح في إرشادات هذا الدليل.
 الخدمة المؤهلة ال يجب تركيب مكونات الهاتف 

أو إصالحها إال من قبل موظفني مؤهلني.
 التعزيزات والبطاريات استخدم التعزيزات 

والبطاريات املعتمدة فقط. ال توصل منتجات غير 
متوافقة مع الهاتف.

 مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوًما للماء. فحافظ 
على بقائه جاًفا.

 النسخ االحتياطية تذكر عمل ُنسخ احتياطية 
أو االحتفاظ بسجل مكتوب من كافة املعلومات 

الهامة اخملزنة في جهازك.
 التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة 
أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة للحصول 

على التعليمات املفصلة للسالمة. ال توصل 
منتجات غير متوافقة مع الهاتف.
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اتصل مبزود اخلدمة للحصول على إر
خدمات الشبكة ومعلومات عن الت
عدة حتديدات من قبل بعض الشبك

استعمال خدمات الشبكة.
قد يطلب مزود اخلدمة تعطيل أو ع
معينة في اجلهاز اخلاص بك. قد يك

خاصة.

א א א
ُيمكن أن تشترك اخلصائص التالية ا
استخدام الذاكرة املشتركة وهي: م
والصوت والفيديو، وملفات املالحظا
أخرى، واألسماء ورسائل البريد اإللك
يتسبب استخدام أي من هذه اخلصا
الذاكرة املتاح لبقية اخلصائص التي
حيث قد يعرض اجلهاز عبارة تفيد با
استخدام خاصية تستخدم الذاكرة 
عليك مسح بعض املعلومات أو الق
الذاكرة املشتركة قبل متابعة العم
شادات إضافية الستخدام 
كاليف الالزمة لذلك. إن 
ات قد تؤثر على طريقة 

دم تشغيل خصائص 
ون لهاتفك أيًضا تهيئة 

ملوجودة بالهاتف في 
لفات العالمات والصور 

ت وتطبيق الرسم وملفات 
تروني والتطبيقات. وقد 
ئص في تقليل حجم 

 تقتسم معها الذاكرة. 
متالء الذاكرة حني حتاول 

املشتركة. وفي هذه احلالة، 
يود احملفوظة في خصائص 

ل.
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.Nokia N800-1 :رقم الطراز
kia N800 واملشار إليه فيما بعد بـ
يوفر اجلهاز Nokia N800 الوصول إل
نطاق واسع عبر تقنيات مثل شبكة
أو Wi-Fi أو اتصال Bluetooth مع ه
ويتمتع هذا اجلهاز بشاشة عريضة 
يجعله وسيلة متميزة لالستمتاع با
بعيًدا عن الكمبيوتر احملمول والكمب
ويجب أن تكون نقطة الوصول املتواف
IEEE 802.11b متطابقة مع املعيار
اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل
اقرأ دليل البدء السريع املرفق مع اجل
اخلاص بهاتفك املتوافق الذي يقدم ل

األمان والصيانة. 
قد يختلف توفر بعض التطبيقات و
حسب إصدار البرنامج أو البلد ومن

א Nokia
okia.com/support ارجع إلى املوقع
احمللي اخلاص بك على الويب للحصو
الدليل وللحصول على معلومات إض

متعلقة مبنتج Nokia اخلاص بك. 
.No
ى اإلنترنت بسهولة على 

 (WLAN) الالسلكية LAN 
واتف محمولة متوافقة. 
وحجم سهل احلمل مما 

تصاالت الويب واإلنترنت 
يوتر الشخصي.

 WLAN قة اخلاصة بشبكة
.802.11g أو املعيار 

 استخدام اجلهاز. وكذلك 
هاز ودليل املستخدم 

ك معلومات مهمة عن 

أنواع التهيئة والضبط 
طقة البيع.

 Nokia أو موقع www.n
ل على أحدث إصدار لهذا 

افية وتنزيالت وخدمات 

ارجع أيًضا إلى املوقع www.nokia.com/n800 الستكشاف مزايا 
هذا اجلهاز على اإلنترنت.

א

تتكون شاشة اللمس من مستعرض املهام (١)، ومنطقة اسم 
التطبيق (٢)، ومنطقة مؤشر احلالة (٣)، وأزرار التصغير 
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واإلغالق (٤)، ومنطقة التطبيق (٥)،ن

التطبيق (٧).

א
يشتمل مستعرض املهام (١) على ر
لفتح تطبيقات جديدة والتبديل بني
الختيار خيار معني في قائمة؛ انقر ف
انتقل إلى اخليار املطلوب في قائمة ب
 و ثم اضغط على  لفتح ذ
اضغط على  أو انقر فوق من
يحتوي مستعرض املهام على العنا
االفتراضي. ولتغيير هذه العناصر؛ ان
Navigation < Control panel. ومل

تعليمات اجلهاز.
العنصر األول: متصفح الويب - انقر 
ser window وظائف اإلنترنت مثل

.Manage bookmarksو
العنصر الثاني: األسماء - انقر فوق 

View inboxو View contacts مثل
ll invitationو New Internet callو
وSet presence. عند استالم رسائ
دردشة جديدة أو طلبات تفويض أو 
دردشة؛ يتم تظليل هذا الرمز وحتدي
املعلومات اخلاصة بهذه األحداث في
 وشريط األدوات (٦)، وُمحوِّل 

موز ميكنك النقر فوقها 
 التطبيقات اجلارية.

وقه. أو بطريقة أخرى؛ 
استخدام املفتاحني املاديني 
لك اخليار. وإلغالق القائمة؛ 
طقة أخرى على الشاشة.

صر التالية بالضبط 
 < Tools قر فوق  واختر

زيد من املعلومات؛ انظر 

فوق  للوصول إلى 
 Open new brow

 للوصول إلى وظائف 
 New e-mail messageو 

 New chatو Send ca
ل بريد إلكتروني أو رسائل 

ردود أو دعوات جملموعات 
ث القائمة. ويتم عرض 

 أسفل القائمة.

التطبيقات - انقر فوق  للوصول إلى كل التطبيقات املثبتة. 
 < Control panel < Tools ولتغيير تركيب هذه القائمة؛ اختر

.Navigation
ُمحوِّل التطبيق - يحتوي ُمحوِّل التطبيق (٧) على رموز 
التطبيقات اجلاري تشغيلها. ويتم عرض رموز آخر أربعة 
تطبيقات مت تشغيلها في ُمحوِّل التطبيق. ولعرض كل 

. وفي حالة فتح عدة  التطبيقات اجلاري تشغيلها؛ انقر فوق 
نوافذ لتطبيق واحد (على سبيل املثال؛ نوافذ متعددة ملتصفح 
الويب) يتم عرض رمز تطبيق واحد فقط جملموعة النوافذ هذه.

وللتحويل إلى تطبيق مختلف؛ انقر فوق رمز التطبيق املطلوب 
في ُمحوِّل التطبيق. وإذا وضعت القلم فوق أحد الرموز؛ يتم 
عرض نافذة منبثقة صغيرة بها معلومات عن هذا التطبيق. 

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في اخللفية إلى زيادة 
استهالك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

א א
تعرض منطقة اسم التطبيق (٢) اسم التطبيق النشط 

واسم امللف املفتوح. ولفتح قائمة التطبيقات؛ انقر فوق اسم 
. التطبيق أو اضغط على 

א
انقر فوق الرموز املوجودة في منطقة مؤشر احلالة للحصول 
على مزيد من املعلومات عن وظيفة معينة أو إلجراء مهام
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مرتبطة بهذه الوظيفة. وقد حتتوي ن

على الرموز التالية:
 يشير إلى مستوى الشحن املتبق
زادت األشرطة التي يحتوي عليها ال
املتبقي مرتفًعا. ولعرض املدة اُملقدَّرة

فوق هذا الرمز.
يشير رمز اتصاالت اإلنترنت إلى حال
ويسمح لك بفتح اتصال إنترنت وإغ
إلى اتصال WLAN نشط، ويشير الر
بيانات (مثل GPRS نشط)، ويشير 
مكاملة بيانات (مثل مكاملات بيانات 
الرمز  إلى عدم وجود اتصال إنترن
اجلهاز في وضع غير متصل بالشبك
بأي اتصال. ويشير الرمز  إلى ات
اجلهاز لم يستقبل عنوان IP من ال

اتصالك باإلنترنت محدود.
 يشير إلى مستوى الصوت ويس
الرئيسي وضبط عناصر الصوت األخ
التي يحتوي عليها الرمز؛ ارتفع مس
كتم الصوت؛ يكون الرمز بهذا الش
 يشير إلى مستوى سطوع الشا

عناصر ضبط الشاشة.
يشير رمز التواجد إلى حالة تواجدك
عناصر ضبط التواجد. ويظهر هذا ا
منطقة مؤشر احلالة (٣) 

ي في البطارية. فكلما 
رمز؛ كان مستوى الشحن 
 املتبقية للبطارية؛ انقر 

ة اتصال اإلنترنت ونوعه، 
القه. ويشير الرمز  
مز  إلى اتصال حزم 

الرمز  إلى اتصال 
GSM) نشط، ويشير 

ت، ويشير الرمز  إلى أن 
ة حيث ال يتم السماح 
صال WLAN نشط ولكن 
شبكة. ومعنى ذلك أن 

مح لك بضبط الصوت 
رى. فكلما زادت األشرطة 
توى الصوت. وعندما يتم 

. كل 
شة ويسمح لك بتعديل 

 ويسمح لك بتعديل 
لرمز فقد بعد إنشاء

حساب ملكاملات اإلنترنت وخدمة الرسائل الفورية (الدردشة). 
ويشير الرمز  إلى اتصالك باإلنترنت، ويشير الرمز  إلى 

ُبعدك عن اجلهاز، ويشير الرمز  إلى أنك غير مرئي، ويشير 
الرمز  إلى عدم اتصالك باإلنترنت.

.USB يشير إلى اتصال اجلهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل 
 يشير إلى أنك قمت بضبط تنبيه في تطبيق الساعة 

.Clock
 يشير إلى إنه يوجد اتصال Bluetooth نشط بجهاز 

خارجي.  يشير إلى أن اجلهاز مت ضبطه كجهاز مرئًيا يدعم 
تقنية Bluetooth، ولكنه ال يوجد اتصال نشط اآلن.

نك منطقة مؤشر احلالة من عرض رموز حالة متعددة  ُتمكِّ
في وقت واحد. فعلى سبيل املثال؛ إذا كنت قمت بتثبيت 

رموز احلالة اخلاصة بك وتريد عرض أكثر من سبعة رموز في 
وقت واحد؛ فسيتم عرضهم في عدة سطور. وفي حالة وجود 
سطور إضافية؛ فيمكن الوصول إليها بالنقر فوق رمز السهم.
ولتغيير الرموز املوجود في منطقة مؤشر احلالة؛ انقر فوق  

 < Navigation < Control panel < Tools ثم اختر
.Status bar

إذا قمت باستبدال رمز مختلف ملستعرض املهام برمز األسماء 
املوجود في مستعرض املهام؛ فسوف تتلقى معلومات عن 

رسائل دردشة جديدة أو عن طلبات تفويض وردود أو عن دعوات 
. جملموعات دردشة لـ 
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يوجد لكل تطبيق أزرار التصغير واإل
؛ يتم إخفاء إذا قمت بالنقر فوق 
التطبيق اُملخفى. وإلعادة عرض التط
انقر فوق الرمز اخلاص به في ُمحوِّل
؛ يتم إغالق  إذا قمت بالنقر فوق 
اخلاصة به. وميكنك أيًضا إغالق التط

قائمة التطبيقات؛ اضغط على 
زر اإلغالق في قائمة ُمحوِّل التطبيق

א
عندما تفتح تطبيًقا من مستعرض
التطبيق في منطقة التطبيق (٥). 
تطبيقات مفتوحة؛ يتم عرض التطب
ome اخترتها في القائمة الرئيسية

א א
يحتوي شريط األدوات (٦) على أزرار 

النشط.
غالق اخلاصة به (٤).
 التطبيق اجلاري ويتم عرض 
غر على الشاشة؛  بيق اُملصَّ

 التطبيق.
التطبيق اجلاري أو النافذة 
بيق باختيار Close من 

 ملدة ثانية، أو انقر فوق 
.

 املهام؛ يتم عرض هذا 
وإذا لم يكن هناك 

يقات الصغيرة التي 
H في منطقة التطبيق. 

األوامر اخلاصة بالتطبيق 

א א
عندما تقوم بتشغيل اجلهاز؛ يتم عرض شاشة العرض 

الرئيسية. حتتوي شاشة العرض الرئيسية على تطبيقات 
صغيرة متنوعة (أدوات مساعدة صغيرة) ميكنك فتحها 

وإغالقها وترتيبها. وميكنك أيًضا تثبيت تطبيقات صغيرة 
 .Application manager جديدة باستخدام مدير التطبيقات

وتكون التطبيقات الصغيرة التالية متاحة على هذا اجلهاز:
الساعة - تعرض الوقت بتنسيق رقمي أو تناظري. ويعتمد 

تنسيق التاريخ على الضبط اإلقليمي. ولضبط الوقت 
 < Tools < Clock والتاريخ؛ انقر فوق الساعة، ثم اختر

.Date and time settings...
إذاعة اإلنترنت - اختر قناة إذاعية على اإلنترنت من القائمة. 

يأتي محتوى هذه القائمة من تطبيق مشغل الوسائط 
Media player؛ حيث ميكنك إضافة قنوات إذاعية وإزالتها.

قارئ روابط RSS - يعرض عدد املقاالت اإلخبارية التي لم تتم 
قراءتها ويدون آخر العناوين اإلخبارية عندما يتم االشتراك 

في خدمة من خدمات األخبار. ويتم إجراء االشتراك من خالل 
تطبيق قارئ روابط RSS. ولعرض مقالة إخبارية؛ انقر فوق 

عنوانها. ولتحديث قائمة املقاالت اإلخبارية من الويب؛ انقر فوق 
. . وإليقاف التحديث؛ انقر فوق 

األسماء السريعة - يسمح لك باالتصال السريع مبجموعة 
معينة من األشخاص مت اختيارها. والختيار مجموعة األسماء 

 < Home التي يتم عرضها في هذا التطبيق؛ اختر
.Speed contacts < Applet settings
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اختصار الويب - لضبط صفحة الوين

ome النقر فوق رمز االختصار؛ اختر
Web shortcut. علًما بأن وظائف ه

حلزمة املنتج.
نك من ا البحث على اإلنترنت - ُيمكِّ
مطلوبة لك. أدِخل عبارة البحث في

. فوق 
لضبط صورة اخللفية لشاشة العر

t background image... < Tools
سادة أو صورة أو كليهما كخلفية.
وإلضفاء الطابع الشخصي على م
 .Themes... < Tools < Home
وإلضافة تطبيقات صغيرة إلى منط
ct applets... < Home منها؛ اختر

املطلوب أو قم بإلغاء حتديده.
ولترتيب التطبيقات الصغيرة في ش
اختر Edit layout < Home. وفي و
ميكنك ترتيب التطبيقات الصغيرة 
أيًضا تغيير أحجام بعض التطبيقا
. ولرف ولقبول التغيير؛ انقر فوق 

. انقر فوق 

א א
ميكنك التحكم في اجلهاز بطريقتني
بالقلم، أو الضغط على املفاتيح املا
ب التي يتم فتحها عند 
 < Applet settings < H
ذه امليزة قد تختلف تبًعا 

لبحث عن معلومات 
 حقل البحث ثم انقر 

 < Home ض الرئيسية؛ اختر
Se. وقد يتم عرض لون 

ظهر اجلهاز وشكله؛ اختر 

قة التطبيق أو إلزالتها 
Sele، ثم حدد التطبيق 

اشة العرض الرئيسية؛ 
 layout ضع التخطيط

عن طريق سحبها. وميكنك 
ت الصغيرة في هذا الوضع. 

ض التغيير الذي أجريته؛ 

: النقر فوق الشاشة 
دية في اجلهاز.

א
ميكن استخدام القلم لتنفيذ وظائف مختلفة حسب السياق. 

وميكن استخدام القلم بالطرق التالية:
• نقرة واحدة - لتنشيط عناصر التحكم واملكونات 

التفاعلية األخرى في الواجهة؛ انقر فوقها بالقلم مرة 
واحدة. وبنقرة واحدة ميكن فتح قوائم، أو تنشيط أزرار 

في مربع حوار أو تنشيط رابط في صفحة ويب، أو اختيار 
مربع اختيار، وكذلك تنشيط طريقة من طرق إدخال 

النصوص من حقل نصي.
• التظليل والتنشيط - لتظليل عنصر؛ انقر فوقه بالقلم مرة 

واحدة. ولتنشيط العنصر أو لفتحه؛ انقر فوقه مرة أخرى.
• االختيار املتعدد - الختيار عناصر متتالية؛ ضع القلم فوق 
عنصر غير مظلل، ثم اسحب القلم فوق العناصر األخرى. 

وإلضافة مزيد من العناصر إلى االختيار؛ ضع القلم فوق 
عنصر غير مظلل، ثم اسحب القلم فوق العناصر املطلوب 

إضافتها. وإللغاء اختيار؛ انقر فوق العنصر املطلوب إلغاء 
اختياره مبفرده.

• السحب واإلسقاط - لسحب عنصر؛ ضع القلم فوق 
عنصر مظلل، واسحب هذا العنصر إلى موقعه اجلديد، 
ثم ارفع القلم عن هذا العنصر. ولسحب وإسقاط عدة 

عناصر؛ قم بإجراء عملية اختيار متعدد، ثم ابدأ السحب 
من العناصر املظللة.

• النقر مع الثبات - لتنشيط قائمة تتبع السياق؛ ضع 
القلم فوق عنصر مع الثبات ملدة قصيرة.
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إذا لم تتم استجابة شاشة اللمس
ools < Home إلى معايرتها. اختر
وفي حالة عدم استجابة شاشة الل
أيًضا الوصول إلى هذا الوظيفة بال
شاشة العرض الرئيسية واستخدام
القائمة. واتبع التعليمات التي تظه
قد يظهر على الشاشة بعض النقا
أو الساطعة. وهذه خاصية في هذا
حتتوي بعض الشاشات على بعض 
النقاط التي تظل إمَّا نشطة وإمَّا 

وليس عيًبا.

א א
املقصود بالضغط على املفاتيح أن ت
وتتركه. ويعتمد تنفيذ بعض اإلجراء

على املفتاح.
 مفتاح التشغيل - بضغطة ق
Device mode. وضغطة طويلة عل

أو إيقاف تشغيله.
،  مفاتيح التكبير/الت
وتضبط مستوى الصوت في التطبيعليها ُتغيِّر مستوى التكبير/التصغ
 مفتاح الشاشة الكاملة -
ُتبدِّل بني وضعي الشاشة الكاملة و
 بشكل صحيح؛ فقد حتتاج 
 .Screen calibration < T
مس على اإلطالق؛ ميكنك 

ضغط على  في 
  و  للتنقل في 

ر على الشاشة.
ط املفقودة أو غير امللونة 
 النوع من الشاشات. وقد 

من وحدات البكسل أو 
خاملة. وهذا أمر طبيعي 

ضغط على املفتاح 
ات على مدة الضغط 

صيرة عليه تفتح مربع حوار 
يه تؤدي إلى تشغيل اجلهاز 

صغير - بضغطة قصيرة 
ير لشاشة العرض احلالية، 

قات الصوتية.
 بضغطة قصيرة عليه 

الشاشة العادية.

 مفتاح التنقل - بضغطة قصيرة عليه تنتقل من عنصر 
إلى عنصر آخر في االجتاه املقصود. وبضغطة طويلة عليه 

في متصفح الويب ُتمرر محتوى الصفحة أو اإلطار النشط. 
ط العنصر املظلل،  وبالضغط على مركز مفتاح التنقل ُتنشِّ

وتقبل مالحظات التأكيد.
 مفتاح اخلروج - بضغطة قصيرة عليه ُتغِلق القوائم 
ومربعات احلوار وترفض مالحظات التأكيد. وفي متصفح الويب 

يقوم هذا املفتاح بوظيفة زر الرجوع. وبضغط طويلة عليه 
ُتغلق التطبيق أو مربع احلوار الرئيسي. 

 مفتاح القائمة - بضغطة قصيرة عليه تفتح قائمة 
التطبيقات وتغلقها.

ط قائمة   مفتاح التبديل - بضغطة قصيرة عليه ُتنشِّ
ُمحوِّل التطبيق. وبضغطة طويلة عليه تعرض شاشة العرض 

الرئيسية للجهاز.

א
ميكنك إدخال حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة بطريقتني. 

ُيمكنك النقر فوق احلروف املوجودة في لوحات املفاتيح بالقلم 
أو بأصابعك. وتسمح لك وظيفة متييز اخلطوط اليدوية بكتابة 

احلروف على الشاشة مباشرة باستخدام القلم املرفق مع 
اجلهاز كأنه قلم عادي.

ولبدء إدخال نص؛ انقر فوق أي حقل نصي بالقلم أو بإصبعك. 
فتظهر منطقة إدخال النص على شاشة اللمس ويتم عرض 
إحدى لوحات املفاتيح أو منطقة متييز اخلطوط اليدوية؛ وذلك 

حسب الطريقة املستخدمة إلدخال النصوص قبل ذلك.
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وللتبديل بني طرق إدخال النصوص؛ ان

املفاتيح أو منطقة متييز اخلطوط ال
Input method واختر اخليار املطلو
ميكن لهذا اجلهاز أن يستكمل الكل
املدمج اخلاص باللغة احملددة إلدخال ا
اجلهاز يتعلم كلمات جديدة من الن

א

• مفتاح احلقول (١) - إلضافة م
املؤشر إلى احلقل النصي التالي 
• مفتاح [Caps] (٢) - لقفل احلرو
املفاتيح (في اللغة اإلجنليزية). و
اليدوية؛ يقوم بالتبديل بني وضع

واحلروف اخلاصة.
• مفتاح حتويل الوظيفة (٣) - إلد
لوحة مفاتيح الشاشة عند الك
النقر فوق هذا املفتاح في وضع 
يتحول آخر حرف صغير إلى حر
• مفتاح قائمة اإلدخال (٤) - لفت

Edit التي حتتوي على أوامر مثل
نقر فوق  في لوحة 
يدوية، ثم اختر 
ب. وابدأ الكتابة. 

مات بناًء على القاموس 
لنص. باإلضافة إلى أن 

صوص التي ُتدخلها.

سافات حقلية أو لنقل 
املتاح.

ف الكبيرة في لوحة 
في وضع متييز اخلطوط 
ي متييز احلروف العادية 

خال حروف كبيرة في وضع 
تابة باحلروف الصغيرة. وعند 

متييز اخلطوط اليدوية؛ 
ف كبير والعكس صحيح.

ح قائمة إدخال النصوص 
.Pasteو Cutو Copy < 

 وميكنك أيًضا الوصول إلى ضبط إدخال النصوص من قائمة 
إدخال النصوص.

• لوحة مفاتيح الشاشة (٥)
• شريط املسافات (٦) - إلدراج مسافات. كما يتم عرض 

استكمال الكلمات في هذه املنطقة أيًضا.
• لوحة املفاتيح الرقمية (٧) - عند الضغط على مفتاح 

حتويل الوظيفة؛ يتم عرض احلروف اخلاصة األكثر شيوًعا في 
هذه املنطقة.

• مفتاح مسافة للخلف (٨) - ملسح احلرف السابق للمؤشر.
• مفتاح اإلدخال (٩) - لنقل املؤشر إلى السطر التالي أو 

احلقل النصي التالي. وتعتمد الوظائف اإلضافية على 
السياق احلالي؛ على سبيل املثال في حقل عنوان صفحات 

الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا املفتاح بوظيفة زر 
.(go) "ذهاب إلى"

• مفتاح احلروف اخلاصة (١٠) - لفتح شاشة عرض ميكنك 
فيها اختيار احلروف اخلاصة األكثر شيوًعا في االستخدام 

مثل الرموز وعالمات تشكيل اللغات.
• مفتاح اإلغالق (١١) - إلغالق لوحة مفاتيح الشاشة 

ومنطقة متييز اخلطوط اليدوية. 
الستخدام اجتاهات رمزية باخلط اليدوي على سطح شاشة 

اللمس؛ قم بعمل التالي:
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ارسم االجتاه ١ رمًزا ملسافةن

للخلف، واالجتاه ٢ رمًزا ملسافة.
ارسم االجتاه ٣ فوق حرف عادي
للتبديل بني احلروف الكبيرة
والصغيرة، واالجتاه ٤ إلضافة

فاصل أسطر.

א
لبدء إدخال النصوص باستخدام لو
فوق احلقل النصي بإصبعك. فيتم ف

في وضع شاشة كاملة.
تعرض لوحة مفاتيح األصابع أزرارًا و
املوجودة في الطرق األخرى إلدخال ال

بها كل احلروف اخلاصة.
وإلغالق لوحة مفاتيح األصابع؛ انقر 

العلوي من لوحة املفاتيح.
ولتغيير ضبط لوحة مفاتيح األصاب
 < Control panel < Tools اختر

.Thumb board
عند استخدام لوحة مفاتيح األصاب
نظيفة، وقم بتنظيف شاشة اللم
منتظمة باستخدام قطعة قماش 
حة مفاتيح األصابع؛ انقر 
تح لوحة مفاتيح األصابع 

وظائف مشابهة لتلك 
نصوص، ولكن ال تتوافر 

فوق  في الركن األمين 

، ثم  ع؛ انقر فوق 
 < Text input settings

ع؛ يجب أن تكون يدك 
س برفق على فترات 

جافة وناعمة.

א א
ميكنك استخدام القلم املرفق مع اجلهاز كقلم عادي لكتابة 

نصوص. فيمكنك كتابة حروف واضحة ومستقيمة في 
منطقة إدخال النصوص، وترك مسافة أفقية قصيرة بني كل 

حرف. ويجب أال تستخدم اخلطوط املتشابكة. 

ولكتابة حروف وأرقام عامة (الوضع االفتراضي)؛ اكتب الكلمات 
كما تكتبها بشكل عادي.

ولكتابة حروف خاصة؛ انقر فوق الزر [Abc1] املوجود في اللوحة 
اليسرى في منطقة إدخال النصوص، واكتب احلروف كما 

تكتبها بشكل عادي.
وإلدراج حروف جديدة في الكلمات وبعد الكلمات؛ ارسم هذه 

احلروف في مواضعها املطلوبة.
ولتعليم اجلهاز منط خطك اليدوي؛ انقر فوق  املوجود في 

.Teach < Tools لوحة مفاتيح الشاشة، ثم اختر
والستخدام اجتاهات خطوط يدوية في منطقة متييز اخلطوط 

اليدوية؛ قم بعمل التالي:
ارسم االجتاه ١ رمًزا ملسافة

للخلف، واالجتاه ٢
رمًزا ملسافة.
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لتحديد ضبط إدخال النصوص؛ انقر
input settings < Control panel

انظر تعليمات اجلهاز.

א א
لضبط مستوى الصوت الرئيسي؛ ان
إلى ضبط الصوت. خلفض أو لرفع م
شريط مترير الصوت إلى الوضع املط
الرئيسي على بقية عناصر ضبط ال
 تحذير: استمع إلى املوسيقى
التعرض املستمر ملستوى صو
ال متسك الهاتف بالقرب من 
الصوت ألن الصوت قد يكون 

א
ملنع االستخدام غير املسموح به لل
القفل، واضبط اجلهاز على القفل ا

محددة.
ولقفل اجلهاز؛ اضغط ملدة قصيرة ع
device، وانقر فوق OK. وإللغاء قف

.OK ثم انقر فوق
 < Tools ثم اختر ،  فوق 
 Text. وملزيد من املعلومات؛ 

قر فوق  للوصول 
ستوى الصوت؛ اسحب 

لوب. يؤثر مستوى الصوت 
صوت في هذا اجلهاز.

 مبستوى صوت معتدل. إن 
ت مرتفع قد يضر السمع. 
أذنك عند استخدام مكبر 

مرتفًعا للغاية.

جهاز؛ قم بتغيير رمز 
آللي بعد فترة زمنية 

 Lock ثم اختر ، لى 
ل اجلهاز؛ أدِخل رمز القفل 

 < Tools ثم اختر ، ولتعديل ضبط قفل اجلهاز؛ انقر فوق 
.Device lock < Control panel

ولضبط الفترة الزمنية لقفل اجلهاز؛ انقر فوق 
Autolock period، ثم اختر الفترة الزمنية املطلوبة.

א
لتغيير رمز القفل؛ قم بعمل التالي: 

 < Control panel < Tools ثم اختر ، ١. انقر فوق 
.Change lock code < Device lock

٢. أدِخل رمز القفل احلالي (الرمز االفتراضي هو ١٢٣٤٥) ثم 
.OK انقر فوق

.OK ٣. أدِخل الرمز اجلديد، ثم انقر فوق
 .OK ٤. أدِخل الرمز اجلديد مرة أخرى، ثم انقر فوق

 في حالة النقر فوق Cancel في أي من مربعات احلوار هذه؛ 
ال يتم تغيير رمز قفل اجلهاز.

 احتفظ بالرمز اجلديد في مكان سري آمن بعيًدا عن اجلهاز.
 مالحظة: في حالة فقدان رمز قفل اجلهاز؛ يجب عليك 
أخذ اجلهاز إلى مركز خدمة معتمد من Nokia. وإللغاء 

قفل اجلهاز؛ يجب إعادة حتميل البرنامج، وقد يتم فقدان 
كل البيانات احملفوظة على اجلهاز.
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لقفل شاشة اللمس واملفاتيح؛ اض
 touch screen and keys ثم اختر

. القفل؛ اضغط على  ثم 

א א א
لعرض استهالك ذاكرة املستخدم ا
 < Control panel < Tools اختر
ولعرض مساحة الذاكرة اخلالية وامل

.Storage
والستخدام جزء من بطاقة الذاكرة 
al للتطبيقات اجلارية؛ افتح صفحة
virtual memory. الذاكرة االفتراضي
ببطاقة الذاكرة اجلاري استخدامها 

الداخلية. 
وقد يؤثر االستخدام املفرط للذاكرة

مدة عمل بطاقة الذاكرة.
 هـــام: ال تقم بإزالة بطاقة
عملية ما أثناء استخدام الب
البطاقة في منتصف العملي
واجلهاز وقد تتلف البيانات اخمل
 ، غط ملدة قصيرة على 
OK < Lock. وإللغاء هذا 

، ثم  حلالية؛ انقر فوق 
.Memory

ستخدمة؛ اختر صفحة 

كذاكرة افتراضية إضافية 
 Extend ثم اختر Virtu

ة اإلضافية مرتبطة دائًما 
في فتحة بطاقة الذاكرة 

 االفتراضية اإلضافية على 

 الذاكرة في منتصف 
طاقة. قد يؤدي إزالة 

ة إلى تلف بطاقة الذاكرة 
زنة على بطاقة الذاكرة.

وإلنشاء مساحة ذاكرة خالية؛ قم مبسح بيانات من 
File manager أو من التطبيقات األخرى. وللعثور على ملفات 

 .Search ذات أحجام معينة ومسحها؛ استخدم تطبيق البحث
تقوم التطبيقات بعرض رسائل اخلطأ عندما تقوم بنقل ملفات 

أو نسخها أو حفظها وعند عدم وجود مساحة ذاكرة كافية 
على اجلهاز أو على بطاقة الذاكرة.

א א
يوجد بهذا اجلهاز فتحتان لبطاقة الذاكرة. توجد فتحة داخلية 

حتت الغطاء اخللفي وفتحة أخرى حتت غطاء بطاقة الذاكرة 
املوجود في الركن األمامي من اجلهاز. وميكن تركيب بطاقتي 

الذاكرة وإزالتهما عندما يتم تشغيل اجلهاز (ميزة التبديل الفوري).
والتنسيقات املدعمة لبطاقة الذاكرة لهذا اجلهاز هي:

• بطاقة وسائط متعددة MMC، (حجم كبير)
• بطاقة وسائط متعددة MMC حجم صغير (مع املهايئ)

• بطاقة SD (حجم كبير)
• بطاقة miniSD (مع املهايئ)

• بطاقة microSD (مع املهايئ)

هذا اجلهاز ال يدعم ميزة احلماية ضد الكتابة اخلاصة 
.SD ببطاقات
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استخدم فقط بطاقات الوسائط املن

الوسائط املتعددة محدودة احلجم /
microSD / بطاقات miniSD املعتم
مع هذا اجلهاز. تستخدم Nokia موا
لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض األنوا
هذا اجلهاز. قد تؤدي البطاقات غير ا
واجلهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيا
حد حجم البطاقة هو ٢ جيجا بايت.
الذاكرة املتوافقة املهيأة بنظام 6/32
لعرض محتويات الذاكرة وإلدارتها؛ ان
File manager، ثم انقر فوق رمز ب

قائمة احلافظات.
r لتغيير اسم بطاقة الذاكرة؛ اختر

.Rename... < card
ager ولتهيئة بطاقة الذاكرة؛ اختر
Format... < card. فيتم مسح ال

الذاكرة بشكل نهائي.

א א א
ميكنك عمل نسخة احتياطية للبيا
متوافق واستعادتها، إذا لزم األمر. ت
كحافظة على بطاقة الذاكرة. ميكن

النسخ االحتياطية بكلمة سر.
لعمل نسخة احتياطية للبيانات، ق
< Tools ثم اختر ، ١. انقر فوق 

.New backup
تعددة (MMC) / بطاقات 
 بطاقات SD / بطاقات 

دة من Nokia لالستخدام 
صفات تصنيع معتمدة 
ع قد ال تتوافق متاًما مع 

ملتوافقة إلى تلف البطاقة 
نات اخملزنة على البطاقة.

 ميكنك استخدام بطاقات 
FAT 1 فقط مع هذا اجلهاز.

، ثم اختر  قر فوق 
طاقة الذاكرة املوجود في 

 Memory < File manage

 Memory < File man
بيانات املوجودة على بطاقة 

א
نات على جهاز كمبيوتر 
ظهر النسخ االحتياطية 
ك أيًضا حماية ملفات 

م باآلتي:
 < Backup/Restore 

٢. في مربع حوار Backup selection، قم بتغيير اسم 
النسخة االحتياطية؛ بالنقر فوق االسم وإدخال اسم جديد. 
في حالة تثبيت كٍل من بطاقات الذاكرة، قم بتحديد املوقع 

املطلوب للنسخة االحتياطية باستخدام قائمة خيارات.
٣. في مربع حوار Data selection، اختر ما إذا كنت تريد 

عمل نسخة احتياطية لكل البيانات أو ألنواع محددة فقط 
من البيانات. 

 Protect حلماية النسخة االحتياطية بكلمة سر، انقر فوق 
with password، ثم أدخل كلمة السر التي تريد 

.OK استخدامها مرتني، وانقر فوق
الستعادة البيانات، قم باآلتي:

 .Backup/Restore < Tools ثم اختر ، ١. انقر فوق 
٢. اختر النسخة االحتياطية املوجودة على بطاقة الذاكرة 

.Restore التي تريد استعادتها. انقر فوق
 إذا قمت بحماية النسخ االحتياطية بكلمة سر، فسيتم 
ظهور مربع حوار Password needed. أدخل كلمة السر، 

.OK ثم انقر فوق
ملسح النسخ االحتياطية غير الضرورية، اختر النسخة 

.Delete االحتياطية وانقر فوق
 هـــام: للتأكد من أن تطبيق الـ E-mail يعمل 

بشكل صحيح، قم دائًما بعمل نسخ احتياطية 
للضبط ورسائل البريد اإللكتروني. قم باستعادة 

النسخ االحتياطية عند عدم وجود ضبط أو رسائل 
بريد إلكتروني موجودة في التطبيق، على سبيل املثال، 

مباشرة بعد حتديث البرامج املوجودة على اجلهاز
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على سبيل املثال، لم يتم عمل نسن

التالية:
• ضبط املوضوع، عندما تقوم باس
من إصدارات املنتج السابقة،
،Bluetooth ضبط اتصال •
• التطبيقات املثبتة، و

• ضبط املتصفح.

يقدم هاتف Nokia N800 تعليمات 
إضافية حول املزايا الرئيسية، والتط

اخلاصة باجلهاز. 
للوصول إلى التعليمات من مستعر

.Help ثم اختر ،
للوصول إلى التعليمات من أحد الت
التطبيق، ثم اختر األمر تعليمات م

.(Tools أسفل قائمة
لتصفح موضوعات تعليمات، انقر ف
 أو  لرؤية موضوعات تعليما
موضوعات تعليمات مختلفة معرو
 لرؤية قائمة مبوضوعات التعليما
 للبحث عن النص الذي قمت بإد
خ احتياطية للمعلومات 

تعادة النسخ االحتياطية 

جهاز، حيث توفر معلومات 
بيقات، ومربعات احلوار 

ض املهام، انقر فوق الرمز 

طبيقات، انقر فوق عنوان 
ن القائمة (عادًة ما تكون 

وق اآلتي:
ت أخرى إذا كان لديك 

ضة مؤخًرا.
ت املعروضة مؤخًرا

خاله في حقل البحث.

للوصول إلى التعليمات املتعلقة باحملتويات اخلاصة مبربع حوار 
(تعليمات نصية حساسة)، انقر فوق الزر [?] في مربع احلوار.

א
للبحث عن عناصر على اجلهاز، قم بعمل ما يلي:

.Search ثم اختر ، ١. انقر فوق 
٢. أدخل كلمة بحث أو كلمات بحث متعددة. كلما قمت 

باستخدام كلمات بحث أكثر، كلما كانت نتائج البحث 
أكثر دقة.

٣. إذا استدعى األمر، قم بتحديد البحث لرسائل البريد 
اإللكتروني، أو جهات االتصال، أو العالمات، أو اختر جميع 

العناصر في اجلهاز. لضبط خيارات بحث إضافية، انقر فوق 
.Options

٤. لبدء البحث، انقر فوق OK. يتم ظهور النتائج في نافذة 
.Search results

، على شريط  إليقاف البحث في أي وقت، قم بالنقر فوق 
األدوات.

تعمل وظيفة البحث في اجلهاز بالطريقة البوليانية واملنطقية، 
والتي تعني أنه يجب أن تتطابق جميع كلمات البحث. إذا 

حصلت على نتائج قليلة جًدا، قم بتحديد عدد كلمات البحث 
واخليارات. ال ُتعد وظيفة البحث حساسة حلالة األحرف.
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يتيح لك جهازك الوصول إلى اإلنترن
LAN الالسلكية (WLAN) أو عن ط

تقنية Bluetooth الالسلكية.

א
لتعديل اتصاالت اإلنترنت وإنشائها 
Tools واختر ، االتصال، انقر فوق 

.Connectivity
في الصفحة General، حدد الضب
Connect automatically - الختيا
استخدامها آلًيا. ينطبق هذا الضب

واالتصاالت التي قمت بحفظها في 
Search interval - لتحديد معدل 

اخللفية.
 تلميح: فور قيامك بحفظ ش
ontrol panel < Tools في
Connections، يقوم اجلهاز ب
كل عشرة دقائق بشكل افترا
اتصاالت جارية. لتعطيل البح
حفظ طاقة البطارية، قم ب

.Never إلى

א א

ت إما عن طريق شبكة 
ريق هاتف محمول يدعم 

ولضبط منطق إنشاء 
 < Control panel < 

ط التالي:
ر االتصاالت التي يتم 

ط فقط على الشبكات 
جهازك.

البحث عن االتصاالت في 

بكة WLAN أو أكثر 
 < Connectivity < C

البحث عن هذه االتصاالت 
ضية، في حني إنه ال يوجد 
ث في اخللفية لكي يتم 
ضبط قيمة فاصل البحث 

في صفحة Idle times، اختر الوقت الذي يتم بعده إنهاء 
اتصال اإلنترنت آلًيا إذا لم يتم استخدام االتصال. استخدم 

Packet data idle time من أجل اتصاالت حزم البيانات (مثل 
اتصال GPRS)، وData call idle time من أجل مكاملات 

 WLANو ،(GSM مثل اتصال بيانات) البيانات املنقولة بالدائرة
idle time من أجل االتصاالت املنشأة من خالل نقطة وصول 

.WLAN

 مالحظة: قد تنطبق تكاليف املكاملات على اتصاالت 
اإلنترنت. راجع مزود اخلدمة، وقم بضبط أوقات السكون 

وفًقا لذلك.
 مالحظة: قد يكون لدى الشبكة أيًضا موقتات سكون 

حيث قد تسبب انقطاع االتصال باإلنترنت، بغض النظر 
عن موقتات السكون اخلاصة باجلهاز.

WLAN א
عند الوصول إلى أحد التطبيقات التي تتطلب اتصال باإلنترنت، 

يقوم اجلهاز باستخدام اتصاالت شبكة WLAN التي قمت 
بحفظها بشكل افتراضي. إذا لم تقم بحفظ أية اتصاالت أو 
إذا كانت غير متاحة، فسيطلب منك اختيار االتصال (نقطة 

الوصول إلى اإلنترنت) ليتم استخدامه. ميكنك حفظ الشبكة 
بعد اختيارها من القائمة. ومع ذلك، إذا كان اسم شبكة 

WLAN مخفًيا، فيلزم تهيئة الضبط يدوًيا.
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لتحديد اتصاالت شبكة WLAN يدوات

< Control panel < Tools واختر
New < Connections. يتم عرض
ext مبعالج إعداد اإلنترنت. انقر فوق
nnection setup: Name and type

١. حدد الضبط التالي:
 Connection name - إلدخال ا

 :Connection type - الختيار 

٢. انقر فوق Next. يقوم اجلهاز بس
البحث عن شبكة WLAN متاح

البحث، أو No لتخطيها.
 إذا قمت باختيار Yes، يتم عرض
املتاحة بعد انتهاء البحث مبعلو

 :WLAN
• مستوى احلماية اخلاص باتصال 
  - بال حماية (على سبيل امل

أحد املطارات)
  - حماية متوسطة (حتقق م

(WEP سلكي
  - حماية عالية (حتقق من و

(WPA2و WPA1 مبا في ذلك
 يؤثر مستوى احلماية اخلاص بال
ext يتم عرضه عند النقر فوق
، ًيا، انقر فوق 
 < Connectivity 

 صفحة الترحيب اخلاصة 
N للمتابعة إلى مربع احلوار 

 .Co

سًما وصفًيا لالتصال.
WLAN

ؤلك إذا ما كنت ترغب في 
ة. انقر فوق Yes لبدء 

 WLAN كافة شبكات 
مات حول كل اتصال 

 :WLAN
ثال، نقطة وصول عامة في 

ن خصوصية مكافئ 

 ،WPA محمي Wi-Fi صول

شبكة على الضبط الذي 
.N

 ال يشير مؤشر احلماية إلى أن نقل البيانات بني البوابة 
وخادم احملتويات (أو مكان حفظ األصل املطلوب) آمن. 

يقوم مزود اخلدمة بتأمني عملية نقل البيانات بني البوابة 
وخادم احملتوى.

WLAN اسم شبكة •
WLAN قوة إشارات •

•  إذا كانت شبكة WLAN مت حتديدها بالفعل ألحد 
إعدادات االتصال باإلنترنت التي قمت بحفظها في اجلهاز 

.Next اختر االتصال املطلوب ثم انقر فوق 
 إذا قمت باختيار No، يتم عرض الضبط التالي:

 Network name (SSID) - إلدخال االسم اخلاص بشبكة 
WLAN. إذا كنت مسئول الشبكة، تأكد من أن اسم 

 ،WLAN الشبكة فريد. عن االتصال باإلنترنت عبر شبكة
يكون االتصال معتمًدا على هذه املعلومات. إذا كان احلقل 

خافت وال ميكن تعديله، فإن مجموعة خدمة SSID التي مت 
مسحها حتتوي على أحرف مت إدخالها في مجموعة أحرف 
 (UTF-8) مجهولة وليس في مجموعات األحرف القياسية

كما توقع الهاتف.
 Network is hidden - يجب اختيار هذا اخليار إذا كان 

اسم شبكة WLAN مخفًيا. عند اختيار هذا اخليار، يقوم 
جهازك بالبحث بشكل فعلي عن شبكة WLAN مخفية 

عند تأسيس اتصال باإلنترنت.
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 Network mode - الختيار وضات

Ad hoc. يتم استخدام الوضع ا
اإلنترنت.

e الختيار - Security method 
hared key ،(حماية متوسطة)
عالية)، أو WPA with EAP (حم
 هـــام: قم دائًما بتمك
املتاحة لزيادة حماية اتصا
يقوم استخدام التشفير 
املسموح به إلى بياناتك.
 قم مبلء ضبط احلماية، عند الط
٣. انقر فوق Finish حلفظ الضبط.

.Advanced انقر فوق
 تلميح: قد حتتاج إلى حتديد ال
املثال، إذا كانت نقطة الوصو
استخدام خدمات بروكسي.
بعض األماكن، مثل فرنسا، تضع قي
احمللية الالسلكية. يرجى مراجعة ال

على املزيد من املعلومات.
إن اخلصائص التي تستخدم الشبك
تسمح بتشغيلها في اخللفية أثناء 
ستؤدي إلى تكثيف استهالك طاقة

على متوسط عمرها.
ع Infrastructure أو 
ألساسي مع اتصاالت 

 WEP ،(بال حماية) Non
WPA pre-s (حماية 

اية عالية).
ني أحد طرق التشفير 

ل شبكة LAN الالسلكية. 
بتقليل خطورة الوصول غير 

.Next لب، ثم انقر فوق
 لتحديد الضبط املتقدم، 

ضبط املتقدم، على سبيل 
ل إلى اإلنترنت تتطلب 

وًدا على استخدام الشبكة 
سلطات احمللية للحصول 

ة الالسلكية احمللية، أو 
استخدام خصائص أخرى، 

 البطارية كما ستؤثر سلًبا 

א א א
قبل االتصال باإلنترنت عبر شبكة خلوية، يجب عمل ما يلي:
• قم باالشتراك بخدمة البيانات املطلوبة مع مزود اخلدمة 

اخللوية.
• قم باحلصول على ضبط اإلنترنت املناسب من مزود اخلدمة 

اخللوية.
 تلميح: يتضمن جهازك على قاعدة بيانات ضبط 

(معالج إعداد ُمشغل احملمول) مع ضبط محدد مسبًقا 
لبعض مزودي اخلدمة اخللوية.

 مالحظة: ال يتم سرد جميع اُملشغلني اخللويني والضبط، 
وقد تكون بعض اإلعدادات أيًضا منتهية الصالحية.

 .Nokia N800 قم بإقران هاتفك احملمول املتوافق بهاتف •
يحتاج جهازك إلى مودم خارجي (هاتف)، والذي يتم 
توصيله بجهازك عبر تقنية Bluetooth الالسلكية. 

א Bluetooth
يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي 

،DUN (Dial-up Networking Profile) :تدعم األوضاع التالية
 SAP (SIMو ،FTP (File Transfer Profile) client onlyو

 ،HID (Human Interface Device Profile)و ،Access Profile)
 .OPP (Object Push Profile)و ،SPP (Serial Port Profile)و
لكي تضمن وجود التوافق بني األجهزة األخرى التي تدعم
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تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزاات

هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتف
مراجعة الشركات املنتجة لهذه األ
قد توجد قيود على استخدام تقنية
املناطق. يرجى مراجعة السلطات ا
إن اخلصائص التي تستخدم التكنول
أو تسمح بتشغيلها في اخللفية أثن
أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهالك 

سلًبا على متوسط عمرها. 
ال يتطلب اتصال Bluetooth أن يكو
Nokia N800 مرمى البصر مباشرًة،
اجلهازين في نطاق عشرة أمتار (٣٢ 
للتشويش بسبب وجود بعض العوائ

اإللكترونية األخرى.
ال تقم بإنشاء اتصاالت إلى أجهزة 

.Bluetooth

א
الختيار هاتف ليتم استخدامه التص
Control panel < Tools واختر 
الرغم من إنه ميكن اختيار جهاز واح
املرة الواحدة،فيمكنك إقران العديد 
Nokia N800. إلقران أحد الهواتف ب

بعمل ما يلي:
ت املعتمدة من نوكيا مع 
ك مع األجهزة األخرى يرجى 

جهزة.
 Bluetooth في بعض 

حمللية أو مزود اخلدمة.
 Bluetooth وجيا الالسلكية

اء استخدام خصائص 
طاقة البطارية، كما ستؤثر 

ن الهاتف املتوافق وهاتف 
 ولكن يجب أن يكون كال 
قدم). قد يتعرض االتصال 

ق، مثل احلوائط أو األجهزة 

ال تثق بها باستخدام تقنية 

ال اإلنترنت، انقر فوق 
 > Phone. على 

د فقط كهاتف في 
من األجهزة بهاتف 

هاتف Nokia N800، قم 

١. قم بتنشيط اتصال Bluetooth على هاتفك احملمول.
 ،Select a device يتم فتح مربع حوار .New ٢. انقر فوق

ويبدأ جهازك في البحث عن أجهزة متوافقة تدعم تقنية 
Bluetooth الالسلكية.

٣. اختر الهاتف املطلوب من قائمة األجهزة التي مت العثور 
عليها، ثم انقر فوق OK. يقوم جهازك بتوليد رمز مرور.

٤. في مربع حوار Pair with device، استخدم رمز املرور املوَّلد 
أو استبدله برمز مرور خاص بك. حدد إذا ما كان اجلهاز 
املقترن يجب أن يتم الوثوق فيه أم ال بعد أن مت اقترانه 
(يستطيع هاتفك االتصال بهاتف Nokia N800 بدون 

 .Set as trusted device إشعار)، اختر أو قم بإلغاء اختيار
انقر فوق OK، ثم أدخل نفس رمز املرور على هاتفك 

املتوافق.
٥. وبعد اكتمال عملية االقتران بنجاح، يتم تقدمي معالج 
إعداد ُمشغل احملمول. استخدمه من أجل حفظ ضبط 
اتصال اإلنترنت اخلاص بك. إذا قد قمت بحفظ الضبط 
 Control بالفعل أو تخطط حلفظه في وقت الحق من
panel، انقر فوق Cancel. ميكنك الوصول إلى املعالج 

 < Tools بعدئذ عن طريق النقر على  واختيار
 < Control panel في لوحة التحكم، اختر .Control panel

.Mobile operator setup wizard... < Tools

٦. انقر فوق Finish حلفظ الضبط.
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 تلميح: اضبط جهاز ia N800ات

 Bluetooth قائمة اتصال الـ
ia N800 هذه الطريقة جلهاز
وإنك لست مضطًرا لتأكيد ا
تقوم فيها بتنشيطه. ملزيد م

املستخدم اخلاص بهاتفك.
th إذا قمت بتغيير اسم اتصال 

فإنه ال يتم حتديثه على هاتفك 
لتحديث االسم، قم بإقران الهات

هاتفك مرًة أخرى.

א
لتحديد اتصاالت الهاتف احملمول يدو
< Control panel < Tools واختر
New < Connections. يتم عرض
ext مبعالج إعداد اإلنترنت. انقر فوق
ion setup: Name and type احلوار

ame and type ١. في مربع احلوار
حدد الضبط التالي:

 Connection name - إلدخال ا

 :Connection type - الختيار ن
ترغب من خاللها في الوصول إل
خدمة حزم البيانات في الشبك

ta (خدمة شبكة)، اختر GPRS
Nok كجهاز موثوق من 
اخلاصة بالهاتف. تسمح 

Nok بالوصول إلى هاتفك، 
التصال في كل مرة 

ن املعلومات، راجع دليل 

Bluetoo اخلاص بهاتفك، 
Nokia N800 آلًيا. 

ف Nokia N800 مع 

 ، ًيا، انقر فوق 
 < Connectivity 

 صفحة الترحيب اخلاصة 
N للمتابعة إلى مربع 

.Connect

 ،Connection setup: N

سًما وصفًيا لالتصال.
وع خدمة الشبكة التي 
ى اإلنترنت. الستخدام 
ة اخللوية، مثل اتصال 
Packet da. الستخدام

 خدمة البيانات املنقولة بالدائرة في الشبكة اخللوية، مثل 
اتصال HSCSD (البيانات املنقولة بالدائرة عالية السرعة، 

 .Data call خدمة شبكة)، اختر
٢. يلزم اختيار الشبكة يدوًيا إذا لم تقم بإقران أحد الهواتف 
احملمولة املتوافقة بجهازك. اختر نوع الشبكة اخللوية التي 
.CDMA أو GSM/UMTS :يتم عبرها إجراء اتصال باإلنترنت

٣. في مربع حوار إعداد االتصال، حدد الضبط التالي:
 Access point name - إلدخال اسًما لنقطة وصول إلى 
اإلنترنت. احصل على االسم من مزود خدمة اإلنترنت. يتم 

عرض هذا الضبط فقط إذا قمت باختيار اتصال حزم 
بيانات (مثل اتصال GPRS) وكان هاتفك يستخدم شبكة 

GSM اخللوية.
 Dial-up number - إلدخال رقم هاتف املودم اخلاص 

بنقطة الوصول لإلنترنت.
 User name - إلدخال اسم مستخدم، عند الطلب. عادًة 

ما يتم احلصول على اسم املستخدم عن طريق مزود 
خدمة اإلنترنت.

 Password - إلدخال كلمة سر، عند الطلب. عادًة ما يتم 
احلصول على كلمة السر عن طريق مزود خدمة اإلنترنت.
 Prompt password at every login - اختر هذا اخليار 
إذا كنت ترغب في إدخال كلمة السر في كل مرًة تقوم 
فيها بتسجيل الدخول إلى أحد مراكز خدمة اإلنترنت، 
أو إذا كنت ال ترغب في حفظ كلمة السر اخلاصة بك 

في اجلهاز.



© 2006 Nokia. All rights reserved. ٢٤

ت
رن
نت
اإل

ت 
اال
ص
 تلميح: من الشائع في شات

أن اسم نقطة الوصول ه
فارغة، ويكون رقم الطلب
وقد يتم ترك اسم املست

بالنسبة لضبط شبكات 
مبزود اخلدمة.

٤. انقر فوق Finish حلفظ الضبط.
انقر فوق Advanced. ملزيد من 

اجلهاز.

א א
luetoothو WLAN لتعطيل اتصاالت
، ثم اختر Offline mode، و على 
لتمكني االتصاالت، اضغط لفترة وج

.OK وانقر فوق ،Normal mode

 مالحظة: في وضع غير متص
استخدام خصائص تتطلب ات
Bluetooth. الستخدام اخلاصي
إلى الوضع العادي مرة أخرى. 

أدخل رمز القفل.
 GPRS بكات حزم البيانات
ي اإلنترنت أو يتم تركها 

 الهاتفي هو #٩٩*، 
خدم وكلمة السر فارًغا. 

حزم بيانات CDMA، اتصل 

 لتحديد الضبط املتقدم، 
املعلومات، انظر تعليمات 

B، اضغط لفترة وجيزة 
 .OK انقر فوق

، ثم اختر  يزة على 

ل بالشبكة، ال ميكن 
صاالت شبكة أو 

ة، يلزم أوًال ضبط اجلهاز 
في حالة قفل اجلهاز؛ 
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، ثم اخ لفتح املتصفح، انقر فوق 
window أو أحد العالمات.

قبل أن تتمكن من االتصال باإلنترن
اإلنترنت املناسب. للحصول على تع

"اتصاالت اإلنترنت"، الصفحة ١٩.
 هـــام: استخدم اخلدمات امل
تعرض خدمة احلماية املناسب

لفتح صفحة ويب، انقر فوق حقل ا
من الشاشة، ثم أدخل العنوان باس
املوجودة على الشاشة، ثم انقر فوق
إذا قمت بحفظ أحد العالمات اخلا
، ثم اختر العالم زيارتها، انقر فوق 
إلعادة حتميل الصفحة، ضع القلم ل
ثم اختر  Reload. إليقاف حتميل
لتصفح أحد صفحات الويب والتنق
في االجتاه املطلوب باستخدام القلم
التنقل، أو اسحب أشرطة التنقل ع

من الشاشة.
لتصفح الصفحات التي قمت بزيارت

. أو 

א

 Open new browser تر

ت، يلزم حتديد ضبط اتصال 
ليمات مفصلة، انظر 

وثوق بها فقط والتي 
ة ضد البرامج الضارة.

لعنوان في اجلزء السفلي 
تخدام لوحة املفاتيح 

 .  
صة بصفحة ويب ترغب في 

ة املناسبة.
فترة وجيزة ألسفل على  

 .  الصفحة، انقر فوق 
ل خاللها، اسحب الصفحة 

، أو استخدام مفاتيح 
لى اجلانب األمين والسفلي 

ها مؤخًرا، انقر فوق  

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم حلفظ 
البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى 

معلومات سرية حتتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة 
الوسيطة بعد كل استعمال. املعلومات أو اخلدمات التي 
استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة 

.Cache < Clear < Tools < Web الوسيطة، اختر
لعرض أحد الصفحات في حجم أكبر أو أصغر، اضغط على 
. الختيار مستوى تكبير أو تصغير محدد   أو 

 Zoom < View < Web مسبًقا من قائمة التطبيق، اختر
ثم مستوى التكبير أو التصغير املطلوب.

لعرض صفحة الويب في حجم الشاشة الكاملة، اضغط 
. للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على  على 

 مرة أخرى.
 < View < Web لعرض صفحة الويب في احلجم األمثل، اختر

Optimised view. يتم تهيئة صفحة الويب لتتناسب مع 
عرض الشاشة، ويتم تكبير أو تصغير النص والصور وضبط 

حجمها بشكل مختلف، إذا لزم األمر.
 < Tools < Web لتغيير ضبط متصفح الويب، اختر

Settings. ملزيد من املعلومات، انظر تعليمات اجلهاز.
إلضافة عالمة إلى صفحة الويب احلالية، ضع القلم لفترة 

وجيزة ألسفل على صفحة الويب لثانية، ثم اختر 
...Add bookmark من القائمة احلساسة للسياق.

حلفظ ارتباط كعالمة، ضع القلم لفترة وجيزة ألسفل على 
.Add link to Bookmarks... االرتباط لثانية، ثم اختر
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إلدارة العالمات التي قمت بحفظها
ثم اختر Manage bookmarks. ف
إضافة عالمات وحافظات ونقلها ون

ومسحها وفتحها.
يتم عرض حافظات العالمات على ال
املوجودة في احلافظة اخملتارة على الي
متضمنة فيها، انقر فوق احلافظة، ث
قد يحتوي جهازك على بعض العال
مسبًقا أو التي تتيح الوصول إلى م
ال تتبع Nokia. ال تقر Nokia هذه امل
مسئولية جتاهها. إذا اخترت الدخول
اتخاذ ذات االحتياطات التي تتخذها 

لألمان أو احملتوى.
 ،  في اجلهاز، انقر فوق 
ي مدير العالمات، ميكنك 
سخها وإعادة تسميتها 

يسار، ويتم عرض العالمات 
مني. لفتح حافظة وعالمة 
م انقر فوق العالمة مرتني.

مات أو الروابط املثبتة 
واقع توفرها أطراف أخرى 

واقع أو تتحمل أي 
 إلى هذه املواقع، فينبغي 
مع أي موقع آخر بالنسبة 
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لالتصال عبر الويب، يجب أن يكون ل
وحسابات مستخدم وكلمات سر ُم
اتصال اإلنترنت، والرسائل الفورية، وا

 .Nokia اخلدمة خارج
ميكن أن يكون لديك حسابات متعد
اإلنترنت والرسائل الفورية. بشكل ا
خدمات Jabber وGoogle Talk. ميك
oogle Talkو Jabber جديد خلدمات

حساب موجود.
AN يوصى باستخدام اتصال شبكة

اتصاالت اإلنترنت.

א
للوصول إلى معالج إعداد احلساب، ا
unts < Control panel < Tools
الستكمال ضبط احلساب وحفظه، 
- Account setup: Welcome .١

إعداد احلساب.
٢. Account setup: Service - ال

.Next القائمة، ثم انقر فوق

א א

ديك اتصال شبكة نشط 

سجلة من أجل خدمات 
لبريد اإللكتروني مع مزودي 

دة من أجل خدمات اتصال 
فتراضي، يدعم جهازك 

نك أيًضا إنشاء حساب 
G إذا لم يكن لديك 

L الالسلكية من أجل 

، ثم اختر  نقر فوق 
.New < Acco

حدد ما يلي:
 انقر فوق Next لبدء 

ختيار اخلدمة املطلوبة من 

٣. Account setup: Select - الختيار خدمات Jabber أو 
Google Talk. يتم الطلب منك بالتأكيد إذا ما كنت 

 Jabber ترغب في البدء باستخدام حساب موجود خلدمة
أو Google Talk مع هذه اخلدمة، أو إنشاء حساب جديد. 

إذا قمت باختيار إنشاء حساب جديد لـ Jabber أو 
Google Talk، فقد حتتاج إلى اتصال باإلنترنت نشط، نظًرا 

ألنك تسجل احلساب اجلديد في وضع متصل بالشبكة. 
 ،Google Talk إذا قمت باختيار إنشاء حساب جديد لـ 
انقر فوق Next لفتح أحد صفحات الويب حيث ميكن 
إنشاء حساب جديد لـ Gmail. بعد أن قمت بإنشاء 

حساب جديد بنجاح، ارجع إلى املعالج.
٤. Account setup: User name، حدد ضبط املستخدم 

التالي:
 User name - إلدخال اسم املستخدم للحساب. إذا قمت 

بتحديد اسم مستخدم لـ Google Talk، فأدخل اسم 
.(@gmail.com كل شيء قبل) Gmail املستخدم الكامل لـ

 Password - إلدخال كلمة سر للحساب.

 Verify password - إلدخال كلمة السر مرًة أخرى. هذا 
اخليار يكون متاًحا فقط إذا قمت باختيار إنشاء حساب 

.Jabber جديد لـ
 .Advanced لتحديد الضبط املتقدم للحساب اخملتار، انقر فوق 
ليس من الضروري أن يكون لدي كافة احلسابات ضبط متقدم. 

ملزيد من املعلومات، انظر تعليمات اجلهاز.
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 حلفظ ضبط احلساب، انقر فوق ات

لتعديل الضبط اخلاص بأحد احلسابا
اخلاصة بك على Off، ثم اختر احلسا
أحد احلسابات، اختر احلساب، ثم انقر

א א
ُيعد Presence أحد خدمات الشب
حالتك مع مستخدمني آخرين الذين

اخلدمة وطلبها. 
عند إنشائك ألحد احلسابات والتس
اإلنترنت والرسائل الفورية، يتم اتصا
اخلدمة. ميكن أن تكون حالة تواجدك
 On - يتم عرضك كـ "متصل"
التي قامت بالوصول إلى معلومات ت

واستقبال اتصال
 Away - يتم عرضك كـ "بعيد
االتصال التي قامت بالوصول إلى م

إرسال واستقبال اتصال
 Invisible - يتم عرضك كـ "غ
االتصال التي قامت بالوصول إلى م
مازال بإمكانك بدء اتصال بجهات ا
من الضروري أن تدعم كافة اخلدمات
.Finish

ت، قم بضبط حالة التواجد 
ب، وانقر فوق Edit. ملسح 

.Delete فوق 

كة حيث يتيح لك مشاركة 
 يقومون بالوصول إلى 

جيل بها خلدمة مكاملة 
ل حالة تواجدك بهذه 

 واحدة مما يلي: 
 جلميع جهات االتصال 

واجدك. بإمكانك إرسال 

 عن اجلهاز" جلميع جهات 
علومات تواجدك. بإمكانك 

ير متصل" جلميع جهات 
علومات تواجدك. ومع ذلك، 

التصال اخلاصة بك. ليس 
 هذه احلالة. 

 Off - يتم فصلك من مركز خدمة التواجد وال يكون 
بإمكانك استقبال اتصال.

لتغيير حالة التواجد اخلاصة بك، انقر فوق  في منطقة 
مؤشر احلالة. باختيار أحد حاالت التواجد، يتم ضبط احلالة 

لكافة جهات االتصال في نفس الوقت.
 < Tools واختر ، لتحديد ضبط التواجد اخلاص بك، انقر فوق 

.Presence < Control panel

א
إلدارة معلومات جهات االتصال وبدء في إجراء اتصاالت مع جهات 

.View contacts واختر ، االتصال اخلاصة بك، انقر فوق 
تقوم شاشة العرض الرئيسية اخلاصة بـ Contacts بعرض 
معلومات جهات االتصال في لوحتني: تسرد اللوحة املوجودة 
على اليسار اجملموعات املتاحة، وتعرض لوحة احملتوى املوجودة 
على اليمني جهات االتصال اخلاصة باجملموعة اخملتارة وحالة 

تواجدهم.
 < Contact < Contacts إلضافة جهة اتصال، اختر

 .New contact...
لتجميع جهات االتصال، اسحبها داخل اجملموعات املطلوبة. 

ميكنك تعيني أحد جهات االتصال إلى مجموعات عديدة، ميكن 
أن حتتوي مجموعة على العديد من جهات االتصال.

 < Contacts إلنشاء مجموعة جهات اتصال جديدة، اختر
.New group < Group



© 2006 Nokia. All rights reserved. ٢٩

ب
وي
 ال
ال
ص
للبحث عن أحد جهات االتصال، انقات

األدوات. أدخل كلمات البحث، ثم انق
اختر أحد جهات االتصال من القائم
احلوار Contact، انقر فوق أحد القنو
 إلجراء مكاملة ألحد جهات االتص
 إلجراء دردشة مع جهة االتصال
 إلرسال رسالة بريد إلكتروني إل
قبل أن تتمكن من بدء االتصال بج
ستحتاج إلى إرسال طلب أو رد تفو
التفويض عادًة آلًيا عند إضافة جهة
استالم املستلم وقبوله لطلب التف
تواجد املستلم وميكن بدء االتصال 
جهات االتصال من دليل العناوين، يت

(א א א
يتيح لك التطبيق االتصال فورًا بالن
هذه اخلاصية، يجب أن يكون لديك ا
وحساب رسائل فورية مسجل لدي أ
تواجد تتيح لك إرسال الرسائل واس
alkو Jabber يدعم جهازك خدمات
ر فوق  في شريط 
. ر فوق 

ة، ثم انقر فوقها. في مربع 
ات املتاحة لالتصال:

ال

ى جهة االتصال
هات االتصال اخلاصة بك، 

يض. يتم إرسال طلب 
 اتصال جديدة. عند 

ويض، يرى املرسل حالة 
حينئذ. عند حذف أحد 

م أيًضا حذف التفويض.

(
اس عبر اإلنترنت. الستخدام 

تصال شبكة نشط، 
حد مزودي اخلدمة، وحالة 
تالمها. بشكل افتراضي، 

.Google T

، ثم  للوصول إلى تطبيق Instant messaging، انقر فوق 
.New chat اختر

إذا لم تقم بتحديد حساًبا، فسوف ُيطلب منك حتديده. اتبع 
تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة واستكمل ضبط 

احلساب وحفظه.
 Enter chat < Chat للدخول إلى أحد غرف الدردشة، اختر
....room في مربع حوار Enter chat room، أدخل االسم 

اخلاص بغرفة الدردشة في حقل Room name، أو اختر الغرفة 
من القائمة اخلاصة بالغرفة املستخدمة سابًقا. ملشاركة غرفة 

 .OK الدردشة، انقر فوق
إذا كانت غرفة الدردشة محمية بكلمة سر، يتم عرض مربع 

احلوار Enter password. ملشاركة الدردشة احملمية، أدخل 
.OK كلمة السر الصحيحة، ثم انقر فوق

لكتابة رسالة دردشة وإرسالها، انقر فوق حقل النص في 
. شريط أدوات الدردشة، ثم أكتب الرسالة، وانقر فوق 

، ثم اختر  إلضافة وجوه مبتسمة إلى رسائلك، انقر فوق 
الوجه املبتسم املطلوب.

يتم عادًة عرض أحدث رسالة في اجلزء السفلي من القائمة.
إلنهاء الدردشة، انقر فوق  في الركن األمين العلوي من 

الشاشة 
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تعتمد مكاملات اإلنترنت على برتوكو
اإلنترنت (VoIP) الذي يتيح لك إجرا
اإلنترنت. الستخدام هذه اخلاصية، ي
شبكة نشط، وحساب مكاملات إنترن
مزودي اخلدمة، وحالة تواجد تتيح ل

.(Away أو On)
 تحذير: مكاملات الطوارئ غير 
 ،Internet call للوصول إلى تطبيق

.New Internet call
إذا لم تقم بتحديد حساًبا، فسوف 
تعليمات التثبيت التي تظهر على ا

احلساب وحفظه.
ميكن أن يكون لديك مكاملة إنترنت 
الواحدة. يتعذر إجراء مكاملات مجمو
coming call يتم عرض مربع حوار
إنترنت واردة. للرد على املكاملة، انقر 
. لكتم صوت املكاملة،  انقر فوق 
ler ثم اختر ، املكاملة، انقر فوق 
كافة طلبات املكاملات الواردة من املت

إشعار بها.
لضبط مستوى الصوت ملكاملات اإلن
مستوى الصوت باستخدام القلم. ل
انقر فوق  أسفل شريط مترير مس
ل الصوت عبر بروتوكول 
ء مكاملات واستالمها عبر 
جب أن يكون لديك اتصال 

ت مسجل لدي أحد 
ك استالم مكاملات 

مدعومة.
، ثم اختر  انقر فوق 

ُيطلب منك حتديده. اتبع 
لشاشة واستكمل ضبط 

واحدة فقط في املرة 
عة أو جماعية.

In عند استالم مكاملة 
. لرفض املكاملة،  فوق 

. حلظر  انقر فوق 
Block cal. يتم رفض 
صل، ولن تستلم أي 

ترنت، اسحب شريط مترير 
كتم صوت أحد املكاملات، 
توى الصوت. عند كتم

صوت املكاملة، ميكنك سماع ما يقوله الشخص اآلخر، ولكن 
ال يستطيع ذلك الشخص سماع صوتك. إللغاء كتم الصوت، 

انقر فوق الرمز مرًة أخرى.
 تحذير: ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام 

مكبر الصوت ألن الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية.
. عند إنهاء مكاملًة، يتم  إلنهاء مكاملة إنترنت، انقر فوق 

عرض ملخص مكاملة.
يتم تسجيل كافة املكاملات األخيرة في سجل. يظل السجل 

في اجلهاز ما دام اجلهاز قيد التشغيل. إذا مت إعادة تشغيل 
اجلهاز، فإنه يتم مسح السجل.

يدعم هاتف Nokia N800 أيًضا مكاملات اإلنترنت بالفيديو. 
راجع املوقع www.nokia.com/n800 ملزيد من املعلومات حول 

اخلدمات التي تدعم مكاملات الفيديو.

 Nokia Internet Call Invitation א
(Beta)

 Nokia Internet Call Invitation (Beta) باستخدام التطبيق
ميكنك دعوة جهات االتصال إلى مكاملات إنترنت صوت وفيديو 

من خالل الدردشة أو البريد اإللكتروني. تدعم هذه اخلاصية 
االتصال بني اجلهاز Nokia N800 وكمبيوتر متوافق أو جهازين 
Nokia N800. ستحتاج إلى اتصال إنترنت إلعداد هذه اخلاصية 

واستخدامها.
ُيعد التطبيق Nokia Internet Call Invitation (Beta) ليس 

منتًجا نهائًيا أو مختبر متاًما، وقد يحتوى على أخطاء
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"بحالتها الراهنة" بدون ضمان من أ
أو ضمنًيا، مبا في ذلك الضمانات ال

البرامج لغرض معني.
et Call Invitation (Beta) ١. إلعداد
 call invitation واختر ، فوق 
٢. أدخل اسم عرض ترغب فيه ليت
االتصال اخلاصة بك ثم انقر فوق
بعد إمتام اإلعداد بنجاح، ميكنك دعو
مكاملات إنترنت صوت وفيديو من خ

اإللكتروني عن طريق النقر فوق 
.invitation

في االستخدام للمرة الثانية، ميكنك
التي قمت بدعوتها مباشرًة خالل قا
أن تقوم جهة االتصال اخلاصة بك أي
iew contacts انقر فوق  واختر

א א
ميكنك استخدام كاميرا الويب إلرس
تطبيق إدارة االتصال. إذا لم يتم تن
يعرض التطبيق فيديو متدفق في 
دمي برامج اإلصدار بيتا 
ي نوع، سواء كان صريًحا 

ضمنية اخلاصة مبالئمة تلك 

Nokia Intern، انقر 
.OK ثم انقر فوق ،Send

م عرضه إلى جهات 
.OK 

ة جهات االتصال إلى 
الل الدردشة أو البريد 

  Send call واختيار 

 االتصال بجهات االتصال 
ئمة جهات االتصال (بعد 
ًضا بإعداد هذه اخلاصية). 

 .V

ال فيديو متدفق في 
شيط مكاملة الفيديو، 

شاشة السكون كمعاينة.

تقع كاميرا الويب في الركن اليساري العلوي 
من جهازك.

لتشغيل كاميرا الويب، اضغط على الكاميرا 
للداخل في الفتحة اخملصصة لها وسوف 

تنبثق للخارج. ميكنك تدوير الكاميرا لألمام 
وللخلف. 

لتحديد إذا ما ترغب في تشغيل معاينة 
كاميرا االتصال الساكنة عند تشغيل الكاميرا، 

 < Tools في تطبيق مكاملات اإلنترنت، اختر
 Start when ثم اختر صندوق Settings...

:camera opened أو قم بإلغاء اختياره.

في تطبيق مكاملات اإلنترنت، إذا كان أحد 
املكاملات نشطة وقمت بتشغيل كاميرا الويب، فإنه يتم عرض 
 Start when معاينة الفيديو إذا لم تقم بإلغاء اختيار صندوق

camera opened:

א א
إلرسال رسائل بريد إلكتروني واستقبالها، يجب أن يكون لديك 
اتصال إنترنت نشط وحساب بريد إلكتروني مسجل لدى أحد 

مزودي اخلدمة. للحصول على الضبط املناسب، اتصل مبزود 
خدمة البريد اإللكتروني.

إلنشاء حساب بريد إلكتروني، قم باآلتي:



© 2006 Nokia. All rights reserved. ٣٢

ب
وي
 ال
ال
ص
١. انقر فوق  واختر iew inboxات

حساب البريد اإللكتروني.
 إذا قمت بحفظ الضبط حلساب
nt... < Accounts < E-mail

بريد إلكتروني جديد.
mail account setup 1/4 ٢. اختر
 Account name - إلدخال اسم
 Account type - الختيار بروتو
ُيوصي به مزود خدمة صندوق بر
الضبط مرة واحدة فقط وال ميك
قمت بحفظ ضبط احلساب أو ق

.Next انقر فوق
mail account setup 2/4 ٣. اختر
 Name - إلدخال اسمك. يظهر 

للرسائل التي قمت بإرسالها.
 User name - إلدخال اسم امل
تتلقاه من مزود خدمة البريد اإل
اسم املستخدم عند تسجيل ال

اخلاص بك.
 Password - إلدخال كلمة ال
كلمة السر عند تسجيل الدخو
بك. إذا تركت هذا احلقل فارًغا، 
كلمة السر عند محاولة االتصا
على مركز خدمة البريد اإللكترو
V. يتم فتح معالج إعداد 

 بريد إلكتروني بعيد، اختر 
New accou إلنشاء حساب 

-E ومن الضبط التالي:

 وصفي للحساب.
كول البريد اإللكتروني الذي 

يدك. ميكن اختيار هذا 
ن تغييره إذا كنت قد 

مت باخلروج من املعالج. 

-E ومن الضبط التالي:

االسم في حقل املرسل 

ستخدم اخلاص بك الذي 
لكتروني. يلزم إدخال 

دخول إلى صندوق البريد 

سر اخلاصة بك. يلزم إدخال 
ل إلى صندوق البريد اخلاص 

فسيطلب منك إدخال 
ل بصندوق البريد املوجود 

ني.

 E-mail address - إلدخال عنوان البريد اإللكتروني الذي 
تتلقاه من مزود خدمة البريد اإللكتروني. يجب أن يحتوي 
العنوان على الرمز @. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى 

.Next هذا العنوان. انقر فوق
٤. اختر E-mail account setup 3/4 ومن الضبط التالي:
 IP إلدخال اسم املضيف أو عنوان - Incoming server 
ملركز خدمة POP3 أو IMAP4 الذي يستقبل رسائل 

بريدك اإللكتروني.
 Outgoing server (SMTP) - إلدخال اسم املضيف أو 
عنوان IP ملركز اخلدمة عبر ما يرسله بريدك اإللكتروني. 

.Next انقر فوق
 تستخدم مراكز خدمة بروتوكول نقل البريد البسيط 

(SMTP) عند إرسال رسائل بريد إلكتروني. لتكون قادرًا 
على إرسال رسائل بريد إلكتروني، ينبغي عليك حتديد 

اسم مضيف وعنوان IP بروتوكول نقل البريد البسيط 
(SMTP)، والذي حتصل عليهم من مزود خدمة االتصال 

الذي تستخدمه.
 :Use connection-specific SMTP servers - اختر هذا 
اخليار إذا كنت تريد استخدام اتصال مركز خدمة بروتوكول 
نقل البريد البسيط (SMTP) محدد إلرسال رسائل البريد 

اإللكتروني.
 تلميح: قد يختلف اسم مضيف وعنوان IP بروتوكول 

نقل البريد البسيط (SMTP) عن اسم مضيف وعنوان 
IP ملركز خدمة الوارد (POP3 أو IMAP4). على سبيل 
املثال، عند الوصول إلى البريد اإللكتروني اخلاص مبزود 
خدمة اإلنترنت عبر الشبكة اخللوية، قد حتتاج إلى
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 استخدام مركز خدمة بروتوكات

(SMTP) اخلاص بالشبكة اخلل
تهيئة العديد من صناديق الب
من شبكات الوصول إلى اإلنت
بريد يحتوي على اسم مضي
البريد البسيط (SMTP) مخ
 :SMTP servers - اختر هذا اخل
إذا كنت تريد تهيئة اتصال مرك

.Next فوق
mail account setup 4/4 ٥. اختر
لتحديد ضبط بريد إلكتروني اخ
الستكمال إعداد صندوق البريد.
 من الشائع جًدا أن حتتاج إلى تع
من املعلومات، انظر تعليمات اجل

א א
رسائل البريد اإللكتروني املرسلة إلي
آلي على اجلهاز اخلاص بك لكن من 
اخلاص بك. لقراءة رسائل البريد اإلل
تتصل أوًال بصندوق البريد وتقوم بج
جللب رسائل البريد اإللكتروني من 

ive < New Message < E-mail
 في شريط األدوات. يجلب هذا ا
احلسابات التي مت ضبطها للجهاز. 
ول نقل البريد البسيط 
وية. وعليه، قد حتتاج إلى 
ريد بقدر ما يكون لديك 

رنت، بشرط أن كل صندوق 
ف وعنوان IP بروتوكول نقل 

تلف.
 Configure يار وقم بتهيئة

ز خدمة محدد. انقر 

 Advanced وانقر فوق E-
 Finish تياري، أو انقر فوق

ديل ضبط متقدم. ملزيد 
هاز.

א
ك ال يتم استالمها بشكل 
خالل صندوق البريد البعيد 
كتروني اخلاص بك، يجب أن 

لب الرسائل.
صندوق بريد بعيد، اختر 

Send & rece أو انقر فوق 
خليار الرسائل من جميع 

إذا كنت تريد استالم الرسائل من حساب محدد فقط، في 
شاشة عرض التطبيقات الرئيسية، ضع القلم مع االستمرار 

على  ملدة ثانية، ثم اختر احلساب املطلوب.
 ،Outbox إذا كان لديك رسائل بريد إلكتروني في حافظة

فسيتم إرسال هذه الرسائل في وقت واحد.
جللب محتويات الرسالة اخملتارة، انقر فوق رأس الرسالة. ميكنك 
ضبط اجلهاز لتنزيل رؤوس الرسائل فقط. إذا كان نوع صندوق 
البريد هو IMAP4، فيمكنك أيًضا تنزيل رسالة بدون مرفقات. 

لفتح رسالة، انقر فوق رأس الرسالة مرتني.
لقطع االتصال من صندوق بريد، انقر فوق رمز اتصال اإلنترنت 
 .Disconnect املوجود على منطقة مؤشر احلالة، ثم اختر 

فينتهي اتصال اإلنترنت.
لفتح رسالة لم يتم قراءتها من مستعرض املهام، انقر 

، ثم اختر الرسالة املطلوبة. فوق 
 هـــام: احترس عند فتح الرسائل. قد حتتوي رسائل 
البريد اإللكتروني على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا 

بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

إلنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، قم باآلتي:
.New e-mail message ثم اختر ، ١. انقر فوق 

٢. اكتب عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باملستلم. قم بإضافة 
فاصلة منقوطة (؛) أو فاصلة (،) للفصل بني املستلمني 
 ،Contacts املتعددين. إذا كان املستلمني موجودين في

، واختر املستلمني من القائمة. فانقر فوق 
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. انقر فوق 

א א
لتعديل خيارات بريد إلكتروني متعد

Settings... < Tools ومما يلي:

א
Update automatically - لتحديد

الرسائل آلًيا أم ال.
قد يؤدي ضبط اجلهاز بحيث يقوم ب
إلى إرسال كميات كبيرة من البيانا
اتصل مبزود اخلدمة للحصول على م

البيانات.
 - Update when connected via

املستخدم للتحديث آلًيا.
Update interval - لتحديد عدد امل
الرسائل. القيمة االفتراضية هي ١٥
y sound when message arrives
صوت عند استالم رسالة جديدة أم 

א
Default message format - الخت
ميكنك كتابتها وإرسالها عن طريق 
in textو Formatted text (HTML)
لرسالة. إلرسال الرسالة، 

א
 < E-mail دة، اختر

 ما إذا كنت تريد جلب 

جلب البريد اإللكتروني آلًيا 
ت عبر شبكة مزود اخلدمة. 
علومات حول تكاليف نقل 

لتحديد نوع االتصال 

رات التي يتم فيها حتديث 
 دقيقة.

Pla - لتحديد إما تشغيل 
ال.

يار نوع الرسائل الذي 
اجلهاز. اخليارات هي 

.Pla

Include original in reply - اختر هذا اخليار لتضمني الرسالة 
األصلية عند الرد على رسالة.

Request read receipt - اختر هذا اخليار الستالم إعالم بعد 
ما يقوم املستلم بفتح الرسالة. ميكنك استالم اإلعالم فقط 
إذا كان تطبيق البريد اإللكتروني للمستلم يدعم هذه امليزة.

א
Clean-up Sent folder - حدد هنا ما إذا كنت تريد أن تكون 

حافظة الرسائل املرسلة مفرغة أم ال.
Remove messages older than - حدد هنا الفترة الزمنية 

الفاصلة للتنظيف. القيمة االفتراضية هي ٣٠ يوم.

א א
اختر Manage... < Accounts < E-mail. اختر احلساب 
الذي تريد تعديله، تابع حتى الصفحة األخيرة، ثم انقر فوق 

Advanced بعد االنتهاء من حتديد ضبط حساب البريد 
اإللكتروني األساسي اخلاص بك. يسمح لك الضبط املتقدم 

بضبط احلسابات الواردة والصادرة واخليارات األخرى للبريد 
اإللكتروني اخلاص بك.

الرجاء االتصال مبزود اخلدمة للضبط املناسب.
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Retrieve - لتحديد األشياء التي ي
s .البريد البعيد عند إنشاء االتصال
.IMAP4 كان نوع صندوق البريد هو
Leave messages on server - ا
ترك الرسائل على مركز اخلدمة بعد
اخليار متاح فقط إذا كان نوع صندو
No. of messages to retrieve - ل
اجلديدة التي ترغب في عرضها في 
قمت بجلب رؤوس جديدة وتعدى اجمل
حافظة صندوق الوارد هذا احلد، فس
هذا اخليار متاح فقط إذا كان نوع 
Password authentication - اخت
كلمات السر إلى مركز خدمة بريد 
فقط إذا كان نوع صندوق البريد هو
اخليار آلًيا على Normal إذا كان نوع
Security - حدد ضبط حماية الت

البريد اإللكتروني الواردة.
Incoming e-mail port - إلدخال ر
البريد اإللكتروني الوارد. ليس من ال

القيمة االفتراضية.
تم جلبها من صندوق 
Message متاح فقط إذا 

ختر هذا اخليار إذا كنت تريد 
 جلبهم إلى جهازك. هذا 

.POP3 ق البريد هو
تحديد عدد رؤوس الرسائل 

حافظة صندوق الوارد. إذا 
موع اإلجمالي للرؤوس في 
يتم حذف الرؤوس القدمية. 

.IMAP4 صندوق البريد هو
ر هذا اخليار لتشفير إرسال 
إلكتروني. هذا اخليار متاح 
 POP3. يتم ضبط هذا 

.IMAP4 احلساب 
صال مركز اخلدمة لرسائل 

قم املنفذ ملركز خدمة 
ضروري عادًة أن تقوم بتغيير 

א
SMTP authentication - الختيار طريقة التحقق ملركز 

خدمة SMTP. تتطلب بعض مراكز خدمة SMTP التحقق من 
املستخدم قبل إرسال البريد اإللكتروني.

 .SMTP إلدخال اسم املستخدم ملركز خدمة - User name
يعرض اجلهاز اسم املستخدم الذي قمت بإدخاله ملركز خدمة 

E-mail account setup 2/4 الوارد بشكل افتراضي في
Password - إلدخال كلمة السر ملركز خدمة SMTP. يعرض 

اجلهاز كلمة السر الذي قمت بإدخالها ملركز خدمة الوارد 
E-mail account setup 2/4 بشكل افتراضي في

Security - لتحديد ضبط احلماية التصال مركز اخلدمة 
الرسائل البريد اإللكتروني الواردة.

Outgoing e-mail port - إلدخال رقم املنفذ ملركز خدمة 
البريد اإللكتروني الصادر. ليس من الضروري عادًة أن تقوم 

بتغيير القيمة االفتراضية.

א
Encrypt messages by default - اختر هذا اخليار إذا كنت 

ترغب في تشفير رسائل البريد اإللكتروني التي قمت بإنشائها.
Digitally sign messages by default - اختر هذا اخليار إذا 
كنت ترغب في التوقيع رقمًيا على رسائل البريد اإللكتروني. 

يتطلب استخدام هذا اخليار شهادة تتحقق من هويتك 
وتتحقق للمستلم أن الرسالة منك.
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:Display security indication forات

يتم فيها عرض إشارة احلماية.

א א
حافظة Inbox حتتوي على رسائل م
الغير مقروءة تظهر بخط أسود عري
انقر فوق  إلرسال رسالة جديدة. 

انقر فوق  للرد على رسالة. 
انقر فوق  إلرسال رد إلى مرسل 

 .CC حقل
نقر فوق  إلعادة إرسال رسالة. 

نقر فوق  ملسح رسالة. 
انقر فوق  إلرسال كل الرسائل ال

الرسائل اجلديدة. 
< E-mail للبحث عن رسالة، اختر

.messages...

א
يتم حفظ الرسائل املنتظر إرسالها
مؤقًتا. يتم عرض حالة كل رسالة ب
الرسالة اخملتارة مرة أخرى، انقر فوق 

. اخملتارة، انقر فوق 
 - الختيار املواقف التي 

ستلمة. رؤوس الرسائل 
ض.

رسالة وللمستلمني في 

تي لم ترسل واستالم كل 

 Search < Tools 

 Outbox في حافظة 
جانب رأس الرسالة. إلرسال 
. وإللغاء إرسال الرسالة 

א א
بعد إرسال الرسالة، يتم نقلها إلى حافظة Sent. لتحديد 

 < Tools < E-mail اختر ،Sent تنظيف حافظة
.Clean-up < Settings...

حدد مما يلي:
Clean-up Sent folder - اختر هذا اخليار للسماح باملسح 

اآللي للرسائل املرسلة.
Remove messages older than - الختيار عدد املرات التي 

يتم فيها مسح الرسائل املرسلة.

א א
في حافظة Drafts، ميكنك حفظ الرسائل التي لم تنتهي أو 

الرسائل التي تريد إرسالها الحًقا.
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يجعل تطبيق Media player من امل
ميكنك االستماع إلى املوسيقى ومل
على جهازك أو على بطاقة ذاكرة م
ودفق الصوت من اإلنترنت. ميكنك أي
الفيديو اخملزنة على جهازك أو على 
مقاطع الفيديو املتدفقة من اإلنترن
بواسطة ُمشغل الوسائط، ميكنك أ
مراكز خدمة أجهزة التوصيل والتش
، ثم ا املتاحة للوسائط. انقر فوق 

א
ميكنك الوصول وتشغيل مقاطع الو
اخلاصة ُمبشغل الوسائط. يقوم ُمش
وبطاقات ذاكرة آلًيا (عند إدخالها). ي
ومراكز خدمة أجهزة التوصيل والت

للوسائط التي مت العثور عليها في 
يستغرق مسح بطاقات الذاكرة بع
احملتوى غير متاح فورًا بعد إدخال الب
تتضمن مكتبة ُمشغل الوسائط ال

افتراضي:

r) א

مكن عرض الوسائط. 

فات الصوت األخرى اخملزنة 
توافقة (في حالة إدخالها) 

ًضا مشاهدة مقاطع 
بطاقة الذاكرة، أو مشاهدة 

ت. 
يًضا تدفق محتوى من 
 (UPnP) غيل العاملية

.Media player ختر

 Library سائط باستخدام
غل الوسائط مبسح جهازك 
تم عرض مقاطع الوسائط 

 (UPnP) شغيل العاملية
Library آلًيا.

ض الوقت، لذا قد يكون 
طاقة.

فئات العليا اآلتية بشكل 

• Music - تتضمن وسائط الصوت اخملزنة بشكل محلي. 
ميكنك تصفح مقاطع الصوت باستخدام الفئات اخملتلفة، 

على سبيل املثال، باأللبوم أو بالفنان.
• Video - تتضمن وسائط الفيديو اخملزنة بشكل محلي.

• Internet radio - تتضمن ارتباطات تدفق اإلذاعة.
 تظهر مراكز خدمة أجهزة التوصيل والتشغيل العاملية 

(UPnP) للوسائط أيًضا في القائمة إذا كانت متاحة.

א א
بواسطة Internet radio، ميكنك االستماع إلى قنوات إذاعة 
اإلنترنت أو أي تدفق صوت متوافق أخر. تدعم إذاعة اإلنترنت 

 ،RAM ،PLS ،M3U ،ASX وقوائم تشغيل ،MP3 تنسيق ملف
.WPLو ،WAX ،RPM

ليس من الضروري أن تدعم إذاعة اإلنترنت كل خصائص 
تنسيق ملف أو كل األشكال اخملتلفة من تنسيقات امللفات.
هناك طريقتني إلضافة قناة إذاعة إلى القائمة من متصفح 

الويب، حسب تنسيق التدفق.
١. في متصفح الويب، ابحث عن تدفق قناة اإلذاعة املطلوب، 
ضع القلم مع االستمرار ألسفل على االرتباط ملدة ثانية، 

ثم استخدم القائمة احلساسة للسياق. 

(Media playe
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 اختر عنصر قائمة ...ia libraryُم

موجوًدا في القائمة. سيتم إضا
قنوات اإلذاعة في مكتبة الوسائ
 library... إذا كان عنصر قائمة 
مزود، اختر نسخ موقع ارتباط.
٢. في تطبيق Media player، اختر

channel to library...

 انقر فوق حقل عنوان الويب، ثم
اإلذاعة. اختر حلفظ االرتباط إلى 

 .OK انقر فوق
yer لالستماع إلى قناة إذاعة، اختر
Internet radio والقناة املطلوبة م

 . إليقاف االستماع، انقر فوق 
لضبط مستوى الصوت، انقر فوق 
باستخدام القلم. لغلق مربع حوار ا
الصوت، انقر فوق أي مكان خارجه. 

א א
(UPnP) א

تتيح تقنية أجهزة التوصيل والتش
لألجهزة االتصال بشكل مستمر وتب
ملشاركة البيانات، االتصاالت، والتسل
Add link to med إذا كان 
فة قناة اإلذاعة إلى قائمة 

ط.
Add link to media غير 

 Add radio < Tools 

 الصق ارتباط تدفق قناة 
التدفق كقناة إذاعة، ثم 

 < Library < Media pla
 . ن القائمة، ثم انقر فوق 

، واسحب شريط التمرير 
لتحكم في مستوى 

א
 (UPnP) غيل العاملية

سيط تنفيذ الشبكات 
ية في البيئة املنزلية.

 (UPnP) مراكز خدمة أجهزة التوصيل والتشغيل العاملية
للوسائط متاحة ملعظم أنظمة التشغيل والعديد من األنظمة 

األساسية لألجهزة ومتكنك من تخزين ومشاركة ملفات 
الوسائط اخلاصة بك (ملفات الصور، ملفات الفيديو، ملفات 

الصوت، وملفات الوسائط املتعددة). 
إن وظائف جهاز Nokia N800 كعميل أجهزة التوصيل 

والتشغيل العاملية (UPnP) وميكنها الكشف التلقائي على 
 (UPnP) مراكز خدمة أجهزة التوصيل والتشغيل العاملية
للوسائط مادامت متصلة بنفس الشبكة احمللية كجهازك 

ويتم تهيئتهم وفًقا لذلك.

א
يدعم تطبيق ُمشغل الوسائط تنسيقات ملفات قوائم 

التشغيل M3U وPLS. بعض قوائم التشغيل األخرى، مثل 
WPL ،WAX ،ASX، وWVX مدعومة جزئًيا فقط.

 ،AWB ،AMR ،AAC :تنسيقات ملفات الصوت املدعومة هي
.WMAو ،WAV ،RA ،MP3 ،MP2 ،M4A

 ،AMR ،AAC :تنسيقات الصوت املتدفق املدعومة للشبكة هي
RA ،MP3 ،MP2 ،M4A ،AWB، وWAV. يعتمد أداء التدفق 

على مدى نطاق التوفر.
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الفيديواحلاويةاالمتداد

*.AVI مداخلة
صوت وفيديو

 MPEG-4
(SP L2)

*.AVI مداخلة
صوت وفيديو

H.263 (وضع 
مستوى ١٠)

*.3GP3GPP MPEG-4
(SP L2)

*.3GP3GPP MPEG-4
(SP L2)

*.3GP3GPP وضع) H.263
مستوى ١٠)

*.3GP3GPP وضع) H.263
مستوى ١٠)

*.MP4MPEG-4

*.MPE
*.MPEG

*.MPG
MPEG-1

*.RM
*.RV

*.RMVB
RealMediaRealVideo
هي:

الدقة حتىالصوت

MP3VGA 
(640x480)

 ،٠MP3VGA 
(640x480)

AACQCIF 
(176x144)

AMRQCIF 
(176x144)

 ،٠AACQCIF 
(176x144)

 ،٠AMRQCIF 
(176x144)

AACCIF 
(352x288)

MP2CIF 
(352x288)

RealAudioQVGA 
(320x240)

ليس من الضروري أن يدعم التطبيق Media player كل 
خصائص تنسيق ملف أو كل األشكال اخملتلفة من تنسيقات 

امللفات.
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RSS א
S ميكنك استالم وقراءة روابط أخبار
قد يكون مزود اخلدمة وكالة لألخبار
يكتب يوميات عبر اإلنترنت أو جريدة
S feed reader واختر ، انقر فوق 
والروابط التي قمت بإنشائها على ا

حافظات وروابط محددة مسبًقا.
لالشتراك في رابط أخبار، قم باآلتي:
١. في متصفح الويب، ابحث عن را
RSS ثم انقر فوق االرتباط. بدًال
احلساسة للسياق لنسخ عنوان
ألسفل مع االستمرار على االرتبا

.Copy link location

٢. في RSS feed reader، انقر فو
التطبيقات، وقم بلصق عنوان را

.Add feed
يدعم قارئ رابط RSS تنسيقات املل
F Site Summary ،Site Summary
Syndication (ويعرف الكل أيًضا بـ
RS من مزودي اخلدمة. 
 أو موقع للتسلية أو فرد 

.
RS. تظهر حافظات األخبار 

ليسار. قد يكون هناك 

بط ُمعلم بـ XML أو 
 من ذلك، استخدم القائمة 

 االرتباط. ضع القلم 
ط ملدة ثانية، ثم اختر 

ق  على شريط أدوات 
بط األخبار في مربع حوار 

 Rich :فات اآلتية
 Really Simple ،RD

.Atomو (RSS 

لتحديث جميع الروابط أو الرابط اخملتار فقط، انقر فوق  
املوجود على شريط أدوات التطبيقات، ثم اختر اخليار املطلوب. 

فيتم حتديث مقاالت الروابط اخملتارة، ويتم مسح الروابط 
القدمية إذا لم تقم بحفظها لالستخدام الحًقا.

. لضبط  إليقاف التحديث، اضغط على  أو انقر فوق 
 .Refresh feeds طريقة التحديث اخلاصة مبقاالت األخبار، اختر

ميكنك حتديث الروابط آلًيا، وحتديثها عند االتصال بشبكة 
WLAN أو أية شبكة أخرى، واختيار الفاصل الزمني للتحديث. 
إذا كان الضبط اخلاص بتحديث الروابط آلًيا ُمعطل، فلن يتم 

حتديث الروابط آلًيا.

א
لعرض الصور اخملزنة على اجلهاز أو على هاتف محمول متوافق 

.Images ثم اختر ، أو على بطاقة ذاكرة، انقر فوق 
 ،ICO ،GIF ،BMP :يدعم عارض الصور تنسيقات امللفات اآلتية
 .WBMPو ،TIFF ،TIF ،SVG Tiny ،PNG ،JPG ،JPEG ،JPE

ليس من الضروري أن يدعم عارض الصور كل األشكال اخملتلفة 
من تنسيقات امللفات.
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א
 ،Application manager بواسطة
جديدة وامتدادات أخرى من كتالوجا
املوجودة على اإلنترنت ومن صندوق ا
من File manager. ميكنك أيًضا عر

وإلغاء تثبيتها.
ager < Tools واختر ، انقر فوق 
 هـــام: قم بتثبيت واستخ
األخرى من مواقع موثوق بها 

א
ملراقبة وإدارة االتصاالت التي مت إنشا
ction manager < Tools ثم اختر

א
إلجراء ضبط تهيئة ومهام تخصي
Control panel < Tools. اختر م
About product - لعرض معلوما

تراخيص املستخدم.

א א

ميكنك تثبيت تطبيقات 
ت التطبيقات (مخزنات) 
لوارد، ارتباطات الويب، أو 
ض وحتديث احلزم املثبتة 

.Application man

دام التطبيقات والبرامج 
فقط.

 ، ؤها مع اجلهاز، انقر فوق 
.Conne

، ثم اختر  ص، انقر فوق 
ن الوظائف واإلعدادات اآلتية:

ت عن اجلهاز وعن انتهاء 

Accounts - لتحديد ضبط احلساب ملكاملات اإلنترنت وخدمات 
الرسائل الفورية (الدردشة).

Bluetooth - لتغيير اسم اتصال الـ Bluetooth اخلاص بجهاز 
Nokia N800، وضبط رؤيته.

Certificate manager - لعرض الشهادات الرقمية وإدارتها 
على اجلهاز.

Connectivity - لتحديد ما هي اتصاالت اإلنترنت املستخدمة 
آلًيا. قم بضبط موقتات سكون لكل أنواع االتصاالت. قم 

بإنشاء نقط وصول لإلنترنت وتعديلها.
Date and time - الختيار املدينة، التاريخ، والتوقيت احمللي، 

ولتمكني خيار منطقة التوقيت الصيفي أو تعطيلها.
Device lock - لتشغيل قفل اجلهاز آلًيا، اضبط املهلة 

الزمنية، ثم قم بتغيير رمز قفل اجلهاز.
Display - لتغيير سطوع الشاشة، لضبط القفل اآللي 
لشاشة اللمس واملفاتيح، تشغيل إضاءة LED أو إيقاف 

تشغيلها، وحتديد متى يزداد سطوع الشاشة حلفظ الطاقة 
ومتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

Hardware keyboard - لتهيئة العناصر املتعلقة بلوحة 
 Bluetooth مفاتيح اجلهاز اخلارجية التي تدعم تقنية

الالسلكية.
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Language & region - الختيار لغاأل

Memory - لعرض حالة ذاكرة اجله
Navigation - لتخصيص محتوى 

. وتعديل القائمة 
Phone - إلقران هاتف مع اجلهاز.
Presence - الختيار حالة التواجد،

اجلهاز اآللية.
Screen calibration - ملعايرة شا
Sounds - لضبط مستوى الصوت
أصوات اجلهاز. اختر مستوى تنبيها

وأصوات شاشة اللمس.
Text input settings - لتعليم اجل
ضبط لغات إدخال النص االفتراضية
التعرف على األحرف، وتشغيل إكما
Themes - لتخصيص شكل اجلها
لفتح وظيفة أو مجموعة ضبط، ان
l إلعادة ضبط املصنع األصلي، اختر
...Restore original settings. ال ت
احملتوى الذي قمت بإنشائه أو رموز ا
لغة اجلهاز أو تسجيالت األلعاب. وم
أسماء مستخدم احلساب احملددة للر

اإلنترنت على سبيل املثال.
ة املنطقة واجلهاز.
از وبطاقة الذاكرة املدخلة.
منطقة مستعرض املهام، 

 وضبط فترة الُبعد عن 

شة اللمس.
 الرئيسي، أو كتم جميع 
ت النظام، أصوات املفاتيح، 

هاز أسلوبك في الكتابة، 
 والبديلة، ضبط سرعة 

ل الكلمات وإيقاف تشغيله.
ز وأسلوب عرضه.

قر فوقها مرة واحدة.
 < Tools < Control pane

ؤثر هذه الوظيفة على 
حلماية أو كلمات السر أو 
ع ذلك، فإنها تقوم بحذف 

سائل الفورية ومكاملات 

 < Control panel ملسح بيانات مستخدم من على اجلهاز، اختر
Clear user data... < Tools. ال تؤثر هذه الوظيفة على 

التطبيقات التي قمت بتثبيتها.
لتثبيت ضبط اتصال من قاعدة بيانات مشغل شبكة الهاتف 
 Mobile operator < Tools < Control panel احملمول، اختر

.setup wizard...

א
في File manager، ميكنك نقل، نسخ، إعادة تسمية، مسح، 

وفتح امللفات واحلافظات املتاحة في اجلهاز، اقتران األجهزة 
باستخدام تقنية Bluetooth ونقل امللفات املدعومة، أو بطاقة 

الذاكرة التي مت إدخالها فيهم.
يعرض File manager احملتويات املشاركة ملراكز خدمة أجهزة 

التوصيل والتشغيل العاملية (UPnP) املتاحة للوسائط.
، ثم اختر File manager. تظهر احلافظات  انقر فوق 

الرئيسية على اليسار واحلافظات وامللفات الفرعية على اليمني.
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א
 مالحظة: إن دقة احلاسبة مح
العمليات احلسابية البسيطة
 ، للوصول إلى احلاسبة، انقر فوق 

.Calculator

א
لضبط التاريخ والوقت، اختر ساعة 
اضبط املنبهات، وقم بالوصول إلى ا
lock < Utilities ثم اختر ، فوق 

والوقت على ميني الشاشة. 

إلنشاء مالحظات نص وحفظها، وإر
s ثم اختر ، اإللكتروني، انقر فوق 
يدعم تطبيق املالحظات تنسيقات ا
.note.html(نص عادي دون تنسيق) و
التطبيق تنسيق ملفات html. بالكا

א א א

دودة ومت تصميمها إلجراء 

 فقط.
 < Utilities ثم اختر

تناظرية أو ساعة رقمية، 
لضبط احمللي واللغة، انقر 

C أو انقر فوق التاريخ 

سالها عبر البريد 
.Notes < Utilitie

 ascii :مللفات اآلتية
 (نص منسق). ال يدعم 

مل.

PDF
 ، لعرض وثائق في تنسيق وثائق محمول (PDF)، انقر فوق 

.PDF reader < Utilities ثم اختر

א
لرسم صور بسيطة وإرسالها عبر البريد اإللكتروني، انقر فوق 

، ثم اختر Sketch < Utilities. يتم حفظ كل الرسوم 
..png بتنسيق

א
يحتوى اجلهاز على مجموعة من األلعاب.

، ثم اختر Games واللعبة املطلوبة.  لبدء لعبة، انقر فوق 
.Play وفي شاشة بداية اللعبة، انقر فوق

ملزيد من املعلومات عن كيفية استخدام األدوات، األدوات 
املساعدة، واأللعاب املوجودة في اجلهاز، انظر تعليمات اجلهاز.

א
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ميكنك توصيل اجلهاز بجهاز كمبيوت
توصيل Nokia DKE-2 (USB) املزود.
الـ USB لنقل امللفات إلى بطاقة 
البرامج األخيرة املوجودة على اجلهاز.
عندما يكون كبل USB موصل، يتم
اخلاصة بجهاز Nokia N800 كجهاز
على جهاز الكمبيوتر، ويظهر  ع
امللفات من جهاز الكمبيوتر إلى اجل
بطاقة ذاكرة متوافقة مثبتة في اجل
عندما يكون كبل الـ USB موصل؛
املعلومات املوجودة على بطاقة الذا
ميكنك نقل امللفات من جهاز الكمب
وعرض محتويات بطاقة الذاكرة عل
 هـــام: ال تقم بإزالة كبل 
ل إلى اجله منتصف العملية إلى تلف بما أثناء إجراء َتوصُّ
تتلف البيانات اخملزنة على بط
وعند االنتهاء من نقل امللفات، ال تق
من جهاز الكمبيوتر، ولكن اتبع اإلج
اجلهاز من جهاز الكمبيوتر. ملزيد من
املستخدم اخلاص بجهاز الكمبيوتر.

א א

ر متوافق عن طريق كبل 

 استخدم كبل بيانات 
ذاكرة متوافقة ولتحديث 

 إدراج بطاقة الذاكرة 
 تخزين ذو مساحة كبيرة 
لى اجلهاز. ليمكنك نقل 
هاز، يجب أن يكون لديك 

هاز.
 فال ميكنك الوصول إلى 

كرة باجلهاز. ومع ذلك، 
يوتر إلى بطاقة الذاكرة، 

ى جهاز الكمبيوتر.
USB في منتصف عملية 

از. قد يؤدي إزالة الكبل في 
طاقة الذاكرة واجلهاز وقد 

اقة الذاكرة. 
 USB م بسحب كبل الـ

راءات املناسبة لفصل 
 املعلومات، انظر دليل 

א א
لتكون قادرًا على حتديث البرامج املوجودة على اجلهاز، يجب 

 Nokia Internet Tablet Software Update أوًال تثبيت معالج
Wizard على جهاز الكمبيوتر املتوافق. يجب أن يكون لديك 

كبل USB أيًضا وبطارية ممتلئة بالكامل للجهاز.
ملزيد من املعلومات حول حتديث البرامج، حتقق من 

.www.nokia.com/n800

 تلميح: للتحقق من رقم اإلصدار للبرامج احلالية 
 < Tools ثم اختر ، املوجودة على اجلهاز، انقر فوق 

.About product < Control panel
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א א
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطا
ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات املر
نهاية األمر. عندما يقل زمن التشغيل (
بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد
جديدة. استخدم البطاريات املعتمدة من
بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام 
قبل شركة Nokia والتي مت تصميمها ك
عند استخدام البطارية البديلة ألول مرة
البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من ال
فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء 
حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االست
الكهربائي وعن اجلهاز. ال تترك البطارية 
بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يق
تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخ

تلقائًيا مبرور الوقت.
وإذا كانت البطارية فارغة متاًما، فقد يس
دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف.
استخدم البطارية للغرض املقصود فق

شحن أو بطارية تالفة.
ال حتدث تالمس في الدائرة الكهربائية لل
الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مبا
والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم 
مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه األ

א

رية قابلة للشحن عدة مرات. 
ات، ولكنها ستستهلك في 

زمن التحدث مع زمن االنتظار) 
 حان الوقت لشراء بطارية 
 قبل شركة Nokia وقم 

أجهزة الشحن املعتمدة من 
ي تالئم هذا اجلهاز.

 أو في حالة عدم استخدام 
ضروري توصيل الشاحن ثم 

شحن البطارية.
خدام، افصله عن التيار 

املشحونة بالكامل متصلة 
صر من عمر البطارية. إذا 
دامها، فسيتم تفريغها 

تغرق مؤشر الشحن عدة 

ط. ال تستعمل أبًدا أي جهاز 

بطارية. قد يحدث تالمس في 
شر ببني القطبني املوجب (+) 
معدني مثل عملة معدنية أو 

شرطة املعدنية على ظهر

البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل املثال عندما حتمل بطارية 
احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تالمس قطبي البطارية قد 

يؤدي إلى تلفها أو تلف اجلسم املوصل.
إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثالً 

صيًفا أو شتاًء، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائًما بحفظ 
البطارية عند درجة حرارة بني ١٥° درجة مئوية و٢٥° درجة مئوية 

(°٥٩ فهرنهايت و٧٧° فهرنهايت). قد ال يعمل اجلهاز لفترة مؤقتة 
إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة 

الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة احلرارة 
أقل من درجة التجمد.

ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد 
تنفجر البطاريات أيًضا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات 
وفًقا للقواعد احمللية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك 

ممكًنا. ال تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.
ال تقم بتفكيك اخلاليا أو البطاريات أو متزيقها. في حالة إرتشاح 

البطارية، ال تدع السائل يالمس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث 
االرتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك باملاء في احلال أو قم باستشارة 

الطبيب.

א א א
Nokia

استخدم دوًما بطاريات Nokia األصلية حفاًظا على سالمتك. ولكي 
تتأكد من احلصول على بطارية Nokia األصلية؛ قم بشرائها من أحد
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وكالء Nokia املعتمدين، وابحث عن شعا
من Nokia املوجود على العبوة، وافحص

اخلطوات اآلتية:
ال يعد استكمال اخلطوات األربع بنجاح 
البطارية. إذا كان هناك سبًبا يدعو إلى 
ليست بطارية Nokia األصلية املوثوق به
احلالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع
معتمد لشركة Nokia كي حتصل على ا
مركز اخلدمة أو وكيل Nokia املعتمد الب
وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذ

مرًة أخرى إلى مكان الشراء.
التحقق من أصلية امللصقات البارزة

١ ينبغي عند النظر إلى امللصق 
البارز؛ أن يظهر أمامك رمز 

اليدين املتشابكتني اخلاص بـ 
Nokia من إحدى الزوايا وشعار 

أجهزة التعزيز األصلية من 
Nokia عند النظر إلى العالمة 

نفسها من زاوية أخرى

٢ عند إمالة امللصق إلى اليسار 
ثم اليمني ثم ألسفل ثم ألعلى 

يجب أن تظهر أمامك نقاط 
حول شعار بالترتيب التالي: 
(١) نقطة إلى اليسار، (٢) 

نقطتان إلى اليمني، (٣) ثالث 
نقاط ألسفل، (٤) أربع نقاط 

ألعلى.
ر أجهزة التعزيز األصلية 
 امللصق البارز من خالل اتباع 

ضمانًا تاًما ألصلية وتوثيق 
االعتقاد بأن هذه البطارية 
ا، فينبغي عليك في هذه 

 أقرب مركز خدمة أو وكيل 
لدعم الالزم. سوف يفحص 

طارية للتأكد من أنها أصلية 
ه البطارية، عليك أن تعيدها 

٣ اخدش جانب امللصق حتى يظهر 
رمز ُمكون من عشرين رقًما مثل 
(١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف 

البطارية بحيث تكون األرقام 
متجهًة ألعلى. تبدأ قراءة ذلك 
الرمز من الصف العلوي يليه 

الصف السفلي.

٤  تأكد من أن الرمز اُملكون من 
عشرين رقًما صاًحلا وذلك من 

خالل اتباع التعليمات املوجودة 
على املوقع: 

.www.nokia.com/batterycheck

إلنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز املُكون من عشرين رقًما كالرمز 
التالي مثالً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى 

.+٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤
إلنشاء رسالة نصية،

• بالنسبة لبلدان شرق آسيا اُملطلة على احمليط الهادي فيما عدا 
الهند: ادخل الرمز اُملكون من عشرين رقًما كالرمز التالي مثًال 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٤٢٧١٥١٥١٥ ٦١+.
• بالنسبة للهند فقط: أدخل كلمة "Battery" متبوعًة برمزها 

 ،Battery اُملكون من عشرين رقًما مثل١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠
ثم أرسله إلى ٥٥٥٥.

تسري التكاليف احمللية والدولية على هذه الرسالة.
ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثًقا أم ال.
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ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصل
إذا كنت ال تستطيع التأكد من أن بطار
Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية 
هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إل
Nokia معتمد كي حتصل على املساعدة
استخدام بطارية غير معتمدة من قبل 
إلى ضعف األداء باإلضافة إلى إحلاق الض
به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعت
a ولكي تتعرف على املزيد حول بطاريات
 .www.nokia.com/battery :على املوقع
ية البطارية؟
ية Nokia التي حتمل ملصق 

موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام 
ى أقرب مركز خدمة أو وكيل 
 الالزمة. قد يكون من اخلطر 
املُصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك 

رر باجلهاز والتعزيزات اخلاصة 
ماد أو ضمان للجهاز.

Noki األصلية؛ قم بزيارتنا 



© 2006 Nokia. All rights reserved. ٤٨

نة
يا
ص
وال

ة 
ناي
لع
ا

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراع
معاملته بعناية. االقتراحات أدناه ستسا

الضمان.
• حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. إن األ
السوائل حتتوي على معادن متلفة ل
تعرض اجلهاز للبلل، قم بإزالة البطا

متاًما قبل إعادة تركيب البطارية.
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن م
الحتمال تعرض األجزاء املتحركة وامل
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن ا
قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترون

أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك.
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األ
اجلهاز إلى درجة احلرارة العادية، قد ت
قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر اإللكت
• افتح اجلهاز وفًقا للتعليمات املفصل
• ال ُتسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهز
ألواح الدوائر الداخلية وامليكانيكية ا
• ال تستخـدم كيماويات مركزة أو م

القوية لتنظيف اجلهاز.
• ال ُتْطِل اجلهاز. الطالء قد يعوق األج

االعتيادي.
• استخدم قطعة جافة ونظيفة وناع
عدسات مثل الكاميرا ومستشعر ال

الضوء.

א א

ة في التنفيذ، لذا يستوجب 
عدك على الوفاء بكل شروط 

مطار والرطوبة وجميع أنواع 
لدوائر اإللكترونية. في حال 
رية ودع اجلهاز حتى يجف 

ناطق مغبرة أو متسخة. وذلك 
كونات اإللكترونية للتلف.

حلرارة. إن درجات احلرارة العالية 
ية، وتتلف البطاريات وتشوه 

ماكن الباردة. عندما يعود 
تكون رطوبة داخل اجلهاز مما 

رونية.
ة في هذا الدليل فقط.

ه. املعاملة اخلشنة قد تكسر 
لرقيقة.

حاليل التنظيف أو املنظفات 

زاء املتحركة ومينع التشغيل 

مة من القماش لتنظيف أي 
قرب وعدسات مستشعر 

• استخدم أجهزة الشحن داخلًيا.
• قم دائًما بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات املطلوب االحتفاظ 

بها مثل األسماء ومالحظات التقومي.
• أغلق اجلهاز وقم بإخراج البطارية إلعادة ضبط اجلهاز من حني إلى 

آخر للوصول إلى أداء مثالي.
تنطبق هذه اإلرشادات أيًضا على اجلهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي 
تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض اجلهاز على 

أقرب مركز صيانة معتمد.
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א א
قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء 

بعيًدا عن متناول األطفال.

א
يفي هذا املنتج بإرشادات التعرض ملوجا
عند استعماله إّما في وضع االستعمال
وضعه على مسافة ١٫٠ سم (٨/٣ بوص
استعمال حقيبة حمل أو مشبك باحلزام
اجلسم، فينبغي أال يحتوي أيِّ منها على
على املسافة املذكورة أعاله من اجلسم.
سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي اجلودة
ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤ
البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التو
إرشادات املسافة من اجلسم املذكورة آنًف
بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب 
بطاقات االئتمان أو وسائط التخزين املم

املعلومات اخملزنة عليها قد متحى.
صغيرة. احفظ هذه األجزاء 

 (RF) ت التردد الالسلكي
 العادي على األذن أو عند 

ة) على األقل من اجلسم. عند 
 أو حامل لتشغيله وهو على 
 معدن، وينبغي وضع الهاتف 

 بالشبكة ليتمكن من إرسال 
جل عملية إرسال ملفات 

صيل متوفرًا. تأكد من اتباع 
ا حتى إنهاء عملية اإلرسال.

الهاتف املعادن ال تضع 
غنطة األخرى قرب الهاتف ألن 

يُعد هذا املنتج مطابق مع املعايير التالية:
EN 300328-2، معيار متوافق مع تشغيل أجهزة نقل البيانات في 

نطاق ٢٫٤ جيجاهارتز.
EN 301 489-01، معيار التوافق الكهرومغناطيسي لألجهزة واخلدمات 

اإلذاعية.
EN 301 489-17، شروط (EMC) احملددة لبيانات النطاق الواسع 

وأجهزة هيبرالن.
EN 60950-1/IEC 60950-1، أمان أجهزة تكنولوجيا املعلومات.

EC/1999/5، توصيات اجمللس على تقييد تعرض الناس إلى احلقول 
الكهرومغناطيسية.

يرجى التحقق من تطابق مع املعايير األخرى بشكل مستقل.
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Open source software notice
This product includes certain open source or other 
software originated from third parties that is subject 
to the GNU General Public License (GPL), GNU Library/ 
Lesser General Public License (LGPL) and different and/ or 
additional copyright licenses, disclaimers and notices.

The exact terms of GPL, LGPL and some other licenses 
are provided to you with this product and in addition 
all referred licenses, disclaimers and notices are 
reproduced and available at http://www.maemo.org. 
Please refer to the exact terms of the GPL and LGPL 
regarding your rights under said license. You may obtain 
a complete corresponding machine-readable copy of the 
source code of such software under the GPL or LGPL at 
http://www.maemo.org. Alternatively, Nokia offers to 
provide such source code to you on CD-ROM for a charge 
covering the cost of performing such distribution, such 
as the cost of media,shipping and handling, upon written 
request to Nokia at:

Source Code Requests
Multimedia
Nokia Corporation
P. O.Box 407
FI-00045 Nokia Group
FINLAND

This offer is valid for a period of three (3) years from the 
date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in 
Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange
property of CompuServe 
Mark property of CompuS

This product includes sof

• Computing Services at
(http://www.cmu.edu/

• Tommi Komulainen <T
• The Australian Nationa
• The OpenSSL Project f

(http://www.openssl.o
• Gregory M. Christy
• Pedro Roque Marques
• Eric Rosenquist, Strata
• The XFree86 Project, In

its contributors
• The FreeType Team
• Regents of the Univers
• Paul MacKerras <paul
• Purdue Research Foun
• OpenEvidence Project 

Toolkit (http://www.op
• Eric Young (eay@cryp
• Tim Hudson (tjh@cryp
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• Copyright © 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents 

pending in the U.S. and foreign countries.
 NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT 

THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY 
PURPOSE. IT IS PROVIDED “AS IS” WITHOUT EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, 
CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD 
TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL 
NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, 
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY 
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE 
OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.
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