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٢

المفاتيح واألجزاء (األم
Nokia N81-3 رقم الطراز: هاتف

Nokia N81 والمشار إليه فيما بعد بـ

مفاتيح األلعاب  و   ١
فتحة بطاقة الذاكرة  ٢

مفاتيح االختيار  ٣
مفاتيح الوسائط:  ٤
مفتاح التالي   •

مفتاح التشغيل/اإليقاف المؤ  •
مفتاح اإليقاف   •
مفتاح السابق   •

مفتاح االتصال   ٥
مفتاح القائمة   ٦

لوحة المفاتيح الرقمية  ٧
مفتاح التنقل ™Navi. والمشار إل  ٨

مفتاح المسح   ٩
مفتاح الوسائط المتعددة   ١٠

مفتاح اإلنهاء   ١١
الكاميرا الثانوية لمكالمات الفيد  ١٢

السماعة  ١٣
امية)

.

قت 

يه فيما بعد بمفتاح التنقل.

يو

١

٢
٣
٤٥
٦

٧
٨
٩

١٠
١١

١٢
١٣



٣

المفاتيح واألجزاء (الخل
سماعات صوت ستريو بتأثيرات صو  ١

فالش الكاميرا  ٢
كاميرا اللتقاط صور ذات دقة أعلى و  ٣

مفتاح مستوى الصوت/التكبير  ٤
مفتاح االلتقاط   ٥

١ 

٤ 

٥ 
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e فية والجانبية)
ت ثالثية األبعاد.

تسجيل الفيديو

١ 
٢ 

٣ 

المفاتيح واألجزاء (أعلى الجهاز)
مفتاح التشغيل   ١

منفذ توصيل Nokia AV (٣٫٥ مم) لتوصيل سماعات أذن   ٢
وسماعات رأس متوافقة

مفتاح القفل  ٣

٣ ٢ ١ 

المفاتيح واألجزاء (أسفل الجهاز)
منفذ توصيل الشاحن  ١

منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق  ٢

٢ ١ 
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٤

IM أو SIM إدراج بطاقة
تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا م
من الهواتف المحمولة التي تعمل بن

ا عن متناول ا احفظ بطاقة SIM بعيدً

ا بإغالق الجهاز وقطع توصيل  قم دائمً

للحصول على معلومات حول كيفية ا
ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر 

مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

اضغط على زر تحرير الغطاء وظه  ١
ارفع الغطاء (٢).

اسحب حامل بطاقة SIM إلى خار  ٢

٣ 
US والبطارية
ن بطاقة SIM وهي مدعومة 

.UMTS ظام

ألطفال.

الشاحن قبل إزالة البطارية.

 SIM ستخدام خدمات بطاقة
لبطاقات SIM. الذي قد يكون 

ر الجهاز يتجه إليك (١)، ثم 

١ 

٢ 

ج فتحة الحامل (٣).

أدرِج بطاقة SIM.في حامل البطاقة. تأكد من أن الركن المشطوف   ٣
بالبطاقة جهة الركن المشطوف بالحامل، وتتجه منطقة 

التماس ذات اللون الذهبي بها ألسفل. أزح الحامل إلى الفتحة 
مرة أخرى (٤).

٤ 
ل البطارية (٥). أدخِ  ٤

٥ 

أعد الغطاء حتى يكون أعلى الغطاء مثبتًا تجاه ظهر الجهاز (٦).  ٥
قم بالضغط على أسفل الغطاء لقفل الغطاء في مكانه (٧).

٦ 
٧ 



٥

بطاقة الذاكرة
microSD يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة
إضافية لحفظ الذاكرة على جهازك. كم
احتياطية من المعلومات الموجودة على

بطاقة الذاكرة.

استخدم فقط بطاقات microSD المعت
a لالستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم
معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض ا
مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير ال

والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات 

ا ع احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدً

إدراج بطاقة الذاكرة
ضع إصبعك في الركن السفلي   ١

للباب، وقم بإمالة الباب على 
الجانب.
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 متوافقة كمساحة تخزين 
ا عمل نسخة  ا يمكنك أيضً

 جهازك وحفظها في 

 Nokia مدة فقط من
Noki مواصفات تصنيع 

ا  ألنواع قد ال تتوافق تمامً
متوافقة إلى تلف البطاقة 

المخزنة على البطاقة.

ن متناول األطفال.

أدرج بطاقة الذاكرة في   ٢
الفتحة. تأكد من أن منطقة 

التالمس الموجودة على 
البطاقة متجهة ألسفل.

ل البطاقة. ستسمع صوت  أدخِ  ٣
طقطقة عند استقرار البطاقة 

في مكانها. 
أغلق الباب.  ٤

إخراج بطاقة الذاكرة
ضع إصبعك في الركن السفلي للباب، وقم بإمالة الباب  ١

إلى الجانب.
اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.  ٢

قم بإزالة بطاقة الذاكرة.   ٣
هام: ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية   
ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في 

منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد 
تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.
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٦

تشغيل الجهاز
. اضغط مع االستمرار على   ١

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو ر  ٢
له، ثم اضغط على م القفل، فأدخِ
االختيار األيسر. رمز القفل االفترا

هو ١٢٣٤٥.

لهاتفك هوائيات داخلية.

مالحظة: وكما في أي جهاز إر  
السلكي آخر، ال تلمس أي هوائ
سبب إذا كان في وضع التشغي
تلمس الهوائي الخاص بالهات

تليفونية. يؤثر لمس الهوائي ال
على جودة االتصاالت الالسلكي
الهاتف لطاقة أعلى مما يجب

عمر البطارية.

الهوائي الخلوي  ١
/ Bluetooth تقنية  ٢
LAN هوائي شبكة

الالسلكية
مز
فتاح
ضي

سال
ي بال

ل. على سبيل المثال، ال 
ف الخلوي أثناء إجراء مكالمة 

خاص باإلرسال واالستقبال 
ة، وقد يؤدي إلى استهالك 

 و التأثير سلبًا على متوسط 

 ١ ٢ 

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
عندما يتم قفل المفاتيح، يتم عرض  .

لقفل المفاتيح، أزح مفتاح القفل. 

إللغاء قفل المفاتيح، أزح مفتاح القفل.

الختيار قفل لوحة المفاتيح عند غلق الشريحة المنزلقة أم ال، 
، واختر األدوات > الضبط > عام > اضغط على 

إعداد الشريحة > تنشيط قفل المفاتيح >
تشغيل عند غلق الشريحة أو إيقاف عند إغالق الشريحة أو 

السؤال دائماً. 
ليتم تنشيط قفل المفاتيح آليًا بعد مهلة قصيرة أو عندما 

، واختر  تكون الشريحة المنزلقة مغلقة، اضغط على 
 < SIM األدوات > الضبط > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة

مدة القفل اآللي للمفاتيح.
عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد 

تتمكن من االتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.



٧

شحن البطارية
قم بتوصيل الشاحن المتوافق  ١

بمقبس الحائط. 
قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز.  ٢

ا، إذا كانت البطارية فارغة تمامً
فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور

مؤشر الشحن على الشاشة.
عندما يتم شحن البطارية  ٣

بالكامل، يتوقف شريط مؤشر
الشحن عن التمرير. قم بفصل الش

مقبس الحائط.
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احن من الجهاز، ثم من 

مرحبًا
عندما تقوم بتشغيل الجهاز للمرة األولى، يتم عرض مرحبًا. اختر 

مما يلي:

معالج الضبط - لتهيئة إعدادات متعددة، مثل البريد اإللكتروني.
نقل البيانات - لنقل محتوى، مثل األسماء وقيود التقويم، من جهاز 

Nokia متوافق. اطلع على دليل المستخدم لمزيد من التعليمات.

العرض التوضيحي - لعرض عرض توضيحي عن جهازك.
، واختر للوصول إلى مرحبًا في وقت الحق، اضغط على 

ا الوصول إلى التطبيقات  األدوات > األدوات > مرحبًا. يمكنك أيضً
الفردية في مواقع قائمتها الخاصة.
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٨

المفاتيح والتنقل
مفتاح القائمة 

يمكنك الوصول إلى القائمة الرئيسية
في أحد التطبيقات المفتوحة، اضغط
في الخلفية. للتبديل بين تطبيقات م

. على 

Navi مفتاح التنقل
استخدم مفتاح التنقل للتنقل خالل 
)، والختيار عناصر ( و  و  و 
لتنشيط الوظيفة اإلضافية لمفتاح ا
، واختر األدوا ™Navi، اضغط على 
الضبط > عام > عجلة Navi > عجلة
تشغيل. وبواسطة هذه الوظيفة، يم
تمرير إصبعك حول إطار مفتاح التنق
عكس اتجاه عقارب الساعة للقيام بـ

التنقل عبر األغاني في مشغل ال  •
التنقل عبر االستوديو.  •

التنقل عبر قائمة الوسائط المتع  •
مفتاح الوسائط المتعددة 

يقدم مفتاح الوسائط المتعددة وصو
بمحتوى الوسائط. لفتح قائمة الوس

. اضغط على 
 باستخدام مفتاح القائمة. 
 على  لتشغيل التطبيق 

فتوحة، اضغط مع االستمرار 

القوائم
.( ) 
لتنقل

ت >
< Navi 

كنك
ل في اتجاه عقارب الساعة أو 

:

موسيقى.

ددة.

ا لقائمة الوسائط  الً سريعً
ائط المتعددة أو غلقها، 

تحتوي قائمة الوسائط المتعددة على طوب لمحتوى وسائط معين، 
مثل الموسيقى، والصور، واأللعاب. للتنقل عبر قائمة الوسائط 

.Navi المتعددة، استخدم مفتاح التنقل أو وظيفة عجلة

مفاتيح الوسائط
 ( استخدم مفاتيح الوسائط المتعددة ( و و و

للتحكم في التشغيل.

مفتاح االلتقاط  
استخدم مفتاح االلتقاط اللتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو. 
اضغط مع االستمرار على  لتنشيط الكاميرا الرئيسية. اضغط 

على  اللتقاط الصور. في وضع الفيديو، اضغط على  
لتسجيل مقاطع فيديو. 

مفاتيح مستوى الصوت
استخدم مفتاحي الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء 
مكالمة نشطة أو عند االستماع إلى صوت. في الكاميرا - عند 

التقاط صور - استخدم مفتاحي الصوت للتكبير أو التصغير.

مفاتيح األلعاب
استخدم مفاتيح األلعاب لوظائف تشغيل األلعاب في تجربة 

األلعاب الخاصة بـ ™N-Gage. في االستوديو، استخدم مفاتيح 
األلعاب للتكبير أو التصغير.



٩

اختصارات
للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اض  •

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل   
استهالك طاقة البطارية ويقلل من 
لتنشيط الكاميرا، اضغط مع االس  •
لالتصال بصندوق بريدك الصوتي (خ  •

. االستمرار على 
لفتح قائمة الوسائط المتعددة، اض  •
، وا لتغيير الوضع، اضغط على   •
للتبديل بين أوضاع عام وصامت اض  •
إذا كان لديك خطا هاتف (خدمة ش

اإلجراء بين الخطين.
لفتح قائمة األرقام التي تم االتصال   •
الستخدام األوامر الصوتية، اضغط   •

االختيار األيمن.
لبدء المتصفح (خدمة شبكة)، اض  •
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. غط مع االستمرار على 
في الخلفية إلى زيادة 

متوسط عمر البطارية.
. تمرار على 

دمة الشبكة)، اضغط مع 

. غط على 

ختر أحد األوضاع.
 . غط مع االستمرار على 

بكة)، فسوف ينقل هذا 

. بها مؤخرًا، اضغط على 
مع االستمرار على مفتاح 

. غط مع االستمرار على 

الموسيقى
 .eaac+و .aac+و .aac :يدعم م موسيقى ملفات ذات تنسيقات مثل

وmp3. وwav. وwma.. وليس بالضرورة أن يدعم م موسيقى كل 
خصائص تنسيق الملف أو كل التغييرات الخاصة بتنسيقاته. 

، واختر صوتيات > م موسيقى > الموسيقى. اضغط على   ١
اختر فئات من القوائم التالية لالنتقال إلى األغنية التي تريد أن   ٢

تسمعها. لتصفح القائمة، مرر إصبعك حول إطار مفتاح التنقل.
لتشغيل الملف أو قائمة الملفات التي تم اختيارها، اضغط   ٣

. على 

الختيار مزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها في شاشة عرض 
التشغيل الحالية، اختر الخيارات > انتقال إلى قائمة الموسيقى.

تلميح! لتحسين أداء الصوت، قم بإرفاق بطانة السماعة   
المرفقة مع سماعة الرأس.



Se
ct

io
n 

na
m

e

١٠

نقل الموسيقى
يمكنك نقل موسيقى من جهاز كمب
متوافقة باستخدام كبل USB متواف

يمكنك استخدام ثالث طرق مختلفة 

لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر   •
يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم
كمبيوتر بواسطة كبل USB متوا
كنت تستخدم كبل USB؛ فاختر ن
er لمزامنة الموسيقى مع برنامج  •
قم بتوصيل كبل USB المتوافق ث
كوضع االتصال. ولمزيد من المعل
والتعليمات الخاصة بكل إصدار م

 .Windows Media Player
sic Manager الستخدام التطبيق  •
C Suit مجموعة برامج الكمبيوتر
بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اخ
لمزيد من المعلومات، قم باإلطال

.Nokia Nseries PC Suite

يمكنك استخدام التخزين كبير الس
فقط مع الملفات الموجودة على الذا

لتغيير وضع اتصال USB االفتراضي، ا
B وضع < USB < األدوات > التوصيل
يوتر متوافق أو أجهزة أخرى 
.Bluetooth ق أو اتصال

لنقل الموسيقى:

كذاكرة شاملة خارجية حيث 
 بتوصيل الجهاز بجهاز 

فق أو اتصال Bluetooth. إذا 
قل البيانات كوضع االتصال.

Windows Media Play؛ 
 Media player م اختر

ومات؛ انظر أدلة االستخدام 
ن إصدارات التطبيق 

Nokia Mu الموجود في 
Nokia Nseries P؛ قم 

تر PC Suite كوضع االتصال. 
ع على دليل مستخدم برامج 

 Media player عة وأوضاع
كرة الكبيرة لجهازك.

، واختر  ضغط على 
.US

Windows Media Player للتزامن مع
تلميح! يمكنك، مع Windows Media Player، العثور على   
محتوى وسائط رقمي على اإلنترنت وشرائه من خالل متاجر 

فورية، ثم مزامنة محتوى الوسائط الرقمية مع جهازك.

قد يختلف مستوى أداء تزامن الموسيقى فيما بين اإلصدارات 
المختلفة من التطبيق Windows Media Player. يمكنك الحصول 

على مزيد من المعلومات التفصيلية حول توافق التطبيق 
 Nokia N81 من القسم الخاص بجهاز Windows Media Player

في موقع Nokia على الويب.

قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق. إذا كنت تستخدم 
اتصال USB، اختر اتصال Media player كنوع اتصال بالجهاز. 

بعد توصيل هذا الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق؛ يختار التطبيق 
Windows Media Player التزامن اليدوي في حالة عدم وجود ذاكرة 
كافية على الجهاز. وبواسطة التزامن اليدوي؛ يمكنك اختيار األغاني 

وقوائم التشغيل التي تريد نقلها أو نسخها أو إزالتها.

قم بعمل ما يلي:

بعد توصيل الجهاز بالتطبيق Windows Media Player؛ اختر   ١
جهازك من لوحة االنتقال إذا كان هناك أكثر من جهاز موصل.

اسحب األغاني واأللبومات إلى لوحة القائمة من أجل التزامن.   ٢
إلزالة أغاني أو ألبومات؛ اختر عنصرًا من القائمة، ثم انقر فوق 

.Remove from list



١١

تأكد من أن لوحة القائمة تحتوي ع  ٣
مزامنتها وأنه توجد مساحة ذاكرة 

فوق .Start Sync لبدء التزامن.
لمزيد من المعلومات، اطلع على دليل ال
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كافية على الجهاز. انقر 

مستخدم.

 Nokia Music Store التطبيق
في التطبيق Nokia Music Store (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث 

عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. 
لشراء الموسيقى، ستحتاج أوال للتسجيل في الخدمة.

للتحقق من وجود التطبيق Nokia Music Store ببلدك، قم بزيارة 
.music.nokia.com

، واختر  لفتح التطبيق Nokia Music Store، اضغط على 
صوتيات > م الموسيقى. يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى 
اإلنترنت صالحة في الجهاز للوصول إلى الخدمة. وفي الصفحة 

الرئيسية للتطبيق Nokia Music Store اختر تعليمات لمزيد
من التعليمات.

ا الوصول إلى التطبيق Nokia Music Store من جهاز  يمكنك أيضً
كمبيوتر متوافق على الموقع music.nokia.com. في الصفحة 

الرئيسية للتطبيق Nokia Music Store، اختر تعليمات للحصول 
على مزيد من التعليمات.
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okia Podcasting التطبيق
odcasting يمكنك، بواسطة التطبيق
الوسائط، واكتشافها، واالشتراك بها، و
الصوت والفيديو وإدارتها أو مشاركته

لفتح التطبيق Nokia Podcasting، ا
صوتيات > المواد.

لمزيد من المعلومات، اطلع على دليل
.www.nseries.com/support

اإلذاعة 
قم بتوصيل سماعة رأس متوافق  ١
، واختر صوتيات  اضغط على   ٢

لبدء البحث عن محطة، اختر   ٣
االستمرار على مفاتيح الوسائط 

لعرض المحتوى المرئي المتاح لمح
الخيارات > بدء الخدمة المرئية (خد
إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة ا
لون والمحطات اإلذاعية في م شغِّ المُ

اإلذاعة المرئية.
 N
Nokia P، البحث عن روابط 

تنزيلها وأيضا تشغيل روابط 
ا مع جهازك.

ضغط على  واختر 

ع على   المستخدم الموسَّ

ة بجهازك.
> اإلذاعة.

، أو اضغط مع   أو 
.  أو 

طة مضبوطة، اختر  أو 
مة شبكة).

إلذاعة المرئية؛ فقد يكون 
نطقتك ال يدعمون خدمة 

األلعاب
 N-Gage متوافق مع تجربة األلعاب الخاصة بـ Nokia N81 هاتفك

مع N-Gage، يمكنك تنزيل ألعاب متعددة الالعبين ذات جودة عالية 
وتشغيلها.

يشتمل جهازك على أحد التطبيقات التالية:

التطبيق Discover N-Gage - مع تطبيق المعاينة هذا يمكنك   •
الحصول على معلومات عن تجربة تشغيل ألعاب N-Gage الواردة، 
جرِّب عروض األلعاب، وقم بتنزيل التطبيق الكامل وتثبيته حينما 

يتاح ذلك.
التطبيق N-Gage - يعطيك التطبيق كامل الخصائص وصوالً إلى   •
 Discover N-Gage الكاملة بدالً من التطبيق N-Gage تجربة
في القائمة. يمكنك العثور على ألعاب جديدة، وتجربة وشراء 
ألعاب، والعثور على العبين، والوصول إلى النتائج المتقدمة، 

واألحداث، والدردشة، وغيرها. قد ال تكون بعض الميزات متاحة 
في وقت تثبيت البرامج على جهازك، وللحصول على تحديثات 

.www.n-gage.com البرامج قم بمراجعة الموقع

، واختر األلعاب لتبدأ. اضغط على 

لتجربة N-Gage الكاملة، تحتاج إلى وصول إنترنت على جهازك، 
إما عن طريق الشبكة الخلوية أو شبكة LAN الالسلكية. اتصل 

بمزود الخدمة الخاص بك، لمزيد من المعلومات عن خدمات البيانات.

.www.n-gage.com للمزيد من المعلومات، قم بزيارة
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الدعم
التعليمات

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات
للوصول إليها عن طريق أحد التطبيقات، 

دليل المستخدم
راجع دليل المستخدم للحصول على م

حول جهازك.

على اإلنترنت
ww.nseries.com/support راجع الموقع
على الويب للحصول على أحدث األدلة و
اإلضافية والتنزيالت والخدمات المتعلقة

حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. ج

sو Nokia Connecting Peopleو Nokia
وN-Gage وVisual Radio هي عالمات ت
 .Nokia Corporation مسجلة لشركة
والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا ا
تجارية أو أسماء تجارية للشركة المال
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 عند استخدام الجهاز. 
اختر الخيارات > تعليمات.

علومات أخرى هامة 

w أو موقع Nokia المحلي 
للحصول على المعلومات 
 بمنتج Nokia الخاص بك.

ميع الحقوق محفوظة.

 Naviو N81و Nserie
جارية أو عالمات تجارية 

كما أن أسماء المنتجات 
لدليل قد تكون عالمات 

كة لها.

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

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في 
إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أيٍّ من منتجاتها المبينة في 

هذه الوثيقة بدون إشعار سابق.

إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، ال 
تعد NOKIA بأي حال من األحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسئولة 

عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو 
تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة ”بحالتها الراهنة“. وباستثناء 
ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم هذه 

الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، 
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية 
للرواج والصالحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية 
أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل 

هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات 
يختلف باختالف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول 

على التفاصيل و مدى توفر خيارات اللغة.

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