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NOKIA N91-2 حول التطبيقات اإلضافية في هاتف
سوف جتد على ذاكرة اجلهاز وعلى القرص املضغوط املرفق مع اجلهاز تطبيقات 

إضافية من شركة Nokia وكذلك املطورين اآلخرين. وقد يختلف محتوى 
التطبيقات ومدى توفرها وكذلك اخلدمات حسب البلد و/أو املوزع و/أو مشغِّل 
الشبكة. كما تتوفر التطبيقات ومعلومات إضافية حول استخدام التطبيقات 

على املوقع www.nokia.com/support باللغات احملددة فقط.
 MMS و/أو الشبكة أو SIM يعتمد استخدام بعض العمليات وامليزات على بطاقة
(خدمة رسائل الوسائط املتعددة) أو توافق األجهزة وتنسيقات احملتوى املدعمة. مع 

العلم بأنه يتعني دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه اخلدمات.
بال ضمانات

قد يعود إنشاء التطبيقات اخلاصة بالغير واملتوفرة على اجلهاز وكذلك ملكيتها 
 Nokia أو تنتمي إليها. ال متتلك Nokia ألشخاص أو كيانات ال تتبع لشركة

حقوق النشر والطبع أو حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بتطبيقات الغير. وعلى 
هذا النحو، ال تتحمل Nokia أية مسئولية بخصوص دعم املستخدمني أو 

بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات وال بخصوص املعلومات املقدمة في 
التطبيقات أو في تلك املواد. ال توفر Nokia أية ضمانات لتطبيقات الغير.

عند استخدامك للتطبيقات فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة "كما هي" 
بدون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريًحا أم ضمنًيا وإلى احلد األقصى 

الذي تسمح به القوانني املعمول بها. كما تقر بأنه، ال تقدم Nokia وال 
الشركات التابعة لها أية بيانات أو ضمانات، سواًء صريحة أم ضمنية، 

مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: الضمانات اخلاصة بسند 
امللكية أو قابلية املنتج للبيع أو مالءمته لغرض معني أو بشأن ضمان 

عدم خرق التطبيقات لبراءات االختراع أو حقوق النشر والطبع أو العالمات 
التجارية أو غير ذلك من احلقوق اخلاصة بالغير.

حقوق النشر والطبع Nokia 2006 ©. جميع احلقوق محفوظة.
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تتبع Nokia سياسة التطوير املستمر. وحتتفظ Nokia باحلق في إحداث تغييرات 
وإدخال حتسينات على أي من منتجاتها املوصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار 
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Nokia N91-2 رقم الطراز: هاتف
.Nokia N91 واملشار إليه فيما بعد بهاتف

ُيعد هاتف Nokia N91 جهاز وسائط متعددة فعاًال ومتطورًا. 
 Nokia وهناك العديد من التطبيقات التي توفرها شركة

ومطورو البرامج اآلخرون ملساعدتك في إجناز املزيد من خالل 
.Nokia N91 هاتف

بعض من التطبيقات متوفر على ذاكرة اجلهاز أو على القرص 
الصلب، وبعض منها متوفر على القرص املضغوط املرفق مع 

اجلهاز.
قد يختلف توفر التطبيقات حسب البلد أو منطقة البيع.
الستخدام بعض التطبيقات، ينبغي املوافقة على شروط 

الترخيص املعمول به.
ينبغي تثبيت التطبيقات املوجودة على القرص املضغوط على 

جهاز كمبيوتر متوافق قبل استخدامها.

א
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في اخلدمات التي تقدمها 

شركات تزويد خدمات األجهزة الالسلكية. ويتطلب العديد من 
اخلصائص ميزات خاصة للشبكة. وال تتوفر هذه اخلصائص على 
جميع الشبكات، وقد تتطلب شبكات أخرى مراجعة أقرب مزود 
للخدمة إليك قبل أن تستطيع االستفادة من خدمات الشبكة.

كما قد يقوم مزود اخلدمة بإعطائك تعليمات وإخبارك 
بالتكاليف التي سيتم تطبيقها. إن عدة حتديدات من قبل 

بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات 
الشبكة. على سبيل املثال، بعض الشبكات قد ال تدعم جميع 

األحرف اخلاصة بلغة ما واخلدمات.

א
يتولى مطورو البرامج اآلخرون مهمة دعم التطبيقات املقدمة 
من ِقَبل هؤالء املطورين. وفي حالة مواجهة مشكالت في أٍي 

من هذه التطبيقات، ميكنك احلصول على الدعم من موقع 
اإلنترنت املتعلق بهذا التطبيق. انظر ارتباطات اإلنترنت في 

نهاية فصول التطبيقات بهذا الدليل.
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تطبيق Nokia Podcasting هو عبارة 
محتوى صوت أو فيديو عبر اإلنترنت إ
أو ATOM لتشغيل هذا احملتوى على أ

أجهزة الكمبيوتر.
Nokia Podcasting باستخدام تطبيق
واكتشافها واالشتراك بها وتنزيلها ع
الصوت والفيديو وإدارتها ومشاركتها 
لفتح تطبيق Podcasting، اضغط عل

.Podcasting

א
ia Podcasting قبل استخدام تطبيق

وقم بتنزيل الضبط.
طريقة االتصال املُوصى بها هي شبك
(WLAN). راجع مع مزود اخلدمة الشر
قبل استخدام طرق االتصال األخرى. ف
يسمح معدل منتظم خملطط بيانات ب

وفيرة مقابل رسوم شهر واحد.

א
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Nokia Podc

عن طريقة لتسليم 
 RSS ما باستخدام تقنية
جهزة الهواتف احملمولة أو 

، ميكنك البحث عن املواد 
بر األثير، ثم تشغيل مواد 

من خالل اجلهاز.
ى  واختر تنزيل! > 

Nok، قم بضبط االتصال 

ة LAN الالسلكية 
وط ورسوم خدمة البيانات 

على سبيل املثال، قد 
عمليات حتويل بيانات 

للبحث عن شبكات LAN الالسلكية املتوفرة داخل النطاق، 
 WLAN < م. االتصال < Tools اضغط على  واختر

متاحة. 
إلنشاء نقطة وصول إلى اإلنترنت داخل شبكة، اختر اخليارات > 

حتديد نقطة الوصول.

א
لتعديل ضبط االتصال، اضغط على  واختر تنزيل! > 

Podcasting > اخليارات > ضبط > اتصال. وحدد ما يلي:

نقطة الوصول االفتراضية - اختر نقطة الوصول لتحديد 
اتصال اإلنترنت.

بحث عن عنوان اخلدمة - حدد خدمة البحث عن املواد املطلوب 
استخدامها في بحث.

א
لتعديل ضبط التنزيل، اضغط على  واختر تنزيل! > 

Podcasting > اخليارات > ضبط > تنزيل. وحدد ما يلي:

حفظ في - حدد املوقع الذي ترغب في حفظ املواد به. 
ولتحقيق أفضل استخدام ملساحة التخزين، ُيوصى باستخدام 

القرص الصلب.
فترة التحديث - حدد متى يتم حتديث املواد.
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تاريخ التحديث التالي - حدد تاريخت

وقت التحديث التالي - حدد وقت ا
يتم إجراء حتديثات آلية فقط في ح
افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطب
ia Podcasting وإذا لم يكن تطبيق

تنشيط التحديثات اآللية.
حد التنزيل - حدد حجم الذاكرة امل

املواد.
إذا جتاوز احلد - حدد املطلوب إجرائه

التنزيل.
قد يلزم لضبط التطبيق السترجاع 
من البيانات عبر شبكة مزود اخلدمة
للحصول على املعلومات اخلاصة بر
الستعادة الضبط االفتراضي، اختر ا
االفتراضي في شاشة عرض ضبط.

א
يساعدك البحث في العثور على امل

أو عنوان.
يستخدم محرك البحث خدمة البح
بضبطها في Podcasting > اخليا

بحث عن عنوان اخلدمة.
Copyri

 التحديث اآللي التالي.
لتحديث اآللي التالي.

الة اختيار نقطة وصول 
 .Nokia Podcasting يق

Nok قيد التشغيل ال يتم 

طلوب استخدامه لتنزيالت 

 إذا جتاوزت التنزيالت حد 

املواد آلًيا إرسال كم كبير 
. لذا اتصل مبزود اخلدمة 

سوم إرسال البيانات.
خليارات > استعادة 

واد بواسطة كلمة رئيسية 

ث عن املواد التي قمت 
رات > ضبط > اتصال > 

للبحث عن املواد، اضغط على  واختر تنزيل! > 
Podcasting > بحث ثم أدخل الكلمات الرئيسية املطلوبة.

 تلميح! يقوم البحث بالعثور على عناوين املواد 
والكلمات الرئيسية لها من خالل الوصف، وليس من 

خالل السالسل احملددة. لذا، عادة ما تظهر نتائج أفضل 
عند البحث عن موضوعات عامة، مثل كرة القدم أو 

موسيقى الهيب هوب، عنه عند استخدام فريق أو فنان 
محدد في البحث.

لالشتراك في قناة أو قنوات محددة وإضافتها إلى املواد، اختر 
اشتراك. كما ميكنك إضافة إحدى املواد إلى مجموعة "املواد" 

عن طريق اختيار واحدة.
لبدء عملية بحث جديدة، اختر اخليارات > بحث جديد. 

للذهاب إلى موقع اإلنترنت اخلاص باملادة، اختر اخليارات > فتح 
صفحة إنترنت (يتطلب ذلك االتصال بشبكة).

لعرض تفاصيل إحدى املواد، اختر اخليارات > الوصف. 
إلرسال مادة أو مواد مت اختيارها إلى جهاز آخر متوافق، اختر 

اخليارات > إرسال.
قد تتنوع اخليارات املتاحة.
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تساعدك احلوافظ في العثور على س
يتم االشتراك بها من خالل توفير الق

إنترنت وفتحها.
لفتح "احلوافظ"، اضغط على  وا

Podcasting > احلوافظ.

قد تتنوع محتويات "احلوافظ". اختر ا
التحديث (يتطلب ذلك االتصال بشبك
احلافظة، اضغط على عصا التحكم 
ميكن أن تتضمن "احلوافظ" نخبة املوا

الشعبية أو احلوافظ املصنفة. 
لفتح موضوع احلافظة املطلوب، اضغ

وسوف يتم عرض قائمة املواد.
لالشتراك في إحدى املواد وإضافتها إل
اختر العنوان، واضغط على عصا التح
في سالسل إحدى املواد، ميكنك تنزيل

مجموعة "املواد".
إلضافة دليل جديد أو حافظة، اختر اخل
إنترنت أو احلافظة. ثم اختر عنوان ماد
or Markup Language اختصار) .opml
لتعديل احلافظة التي مت اختيارها أو ار

اإلنترنت، اختر اخليارات > تعديل.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

السل املواد اجلديدة التي 
درة على إنشاء حوافظ 

ختر تنزيل! > 

حلافظة املطلوبة إلجراء 
ة). وعند تغير لون 
مرة أخرى لفتحها.

د مسجلة بحسب 

ط على عصا التحكم. 

ى مجموعة "املواد"، 
كم. وعقب االشتراك 

ها وإدارتها وتشغيلها في 

يارات > جديد > حافظة 
ة وعنوان URL لالمتداد 
Outline Process) ومت.

تباط اإلنترنت أو حافظة 

الستيراد ملف opml. إلى اجلهاز، اختر اخليارات > استيراد 
ملف OPML. واختر موقع امللف، ثم قم باستيراده.

إلرسال حافظة على شكل رسالة وسائط متعددة أو من خالل 
اتصال Bluetooth، اختر احلافظة واخليارات > إرسال.

عند استالم رسالة حتتوي ملف opml. من خالل اتصال 
Bluetooth، افتح امللف حلفظ امللف في مستلمة ضمن 

احلوافظ. وافتح مستلمة لالشتراك في أي من االرتباطات 
إلضافتها إلى املواد.

א
عقب االشتراك في إحدى املواد من خالل احلوافظ أو بحث أو 
من خالل إدخال عنوان URL، ميكنك إدارة السالسل وتنزيلها 

وتشغيلها في املواد.
لعرض املواد التي مت االشتراك بها، اختر Podcasting > املواد. 

بينما لعرض عناوين سلسلة منفردة (والسلسلة عبارة عن 
ملف وسائط خاص إلحدى املواد)، اختر عنوان املادة. 

لبدء عملية تنزيل، اختر عنوان السلسلة. بينما لتنزيل 
السالسل التي مت اختيارها أو احملددة، أو متابعة تنزيلها، اختر 
اخليارات > تنزيل أو متابعة التنزيل. وميكنك تنزيل سالسل 

متعددة في نفس الوقت.
لتشغيل جزء من املادة أثناء أو عقب التنزيل، اختر املواد > 

اخليارات > تشغيل املعاينة.
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ميكن العثور على املواد التي مت تنزيلت

ضمن مشغل املوسيقى، إال أنه لن 
بعد حتديث مكتبة املوسيقى.

قد تتنوع اخليارات املتاحة.

א א א
لعرض السالسل املتاحة من املادة ال
اخليارات > فتح. وأسفل كل سلس

وحجم امللف ومدة التحميل.
عند االنتهاء من تنزيل املادة بالكام
كاملة، اختر املواد > اخليارات > ت

واختر Music > مشغل املوسيقى.
لتحديث املادة التي مت اختيارها أو امل

اختر اخليارات > حتديث.
إليقاف حتديث املادة التي مت اختيارها

اخليارات > إيقاف التحديث 
إلزالة املادة التي مت اختيارها وإلضافت
إنترنت، اختر اخليارات > نقل إلى احل
إلضافة مادة جديدة عن طريق إدخال

اخليارات > مادة جديدة.
إذا لم يكن لديك نقطة وصول مح
بيانات مت مطالبتك بإدخال اسم م

مبزود اخلدمة.
Copyri

ها بالكامل في األنواع 
تظهر في كل األغاني إال 

تي مت اختيارها، اختر 
لة سوف ترى تنسيق امللف 

ل، لتشغيل السلسلة 
شغيل أو اضغط على  

واد احملددة بسلسلة جديدة، 

 أو املواد احملددة، اختر 

ها إلى "احلوافظ" كحافظة 
افظة.

 عنوان URL للمادة، اختر 

ددة أو أثناء اتصال حزمة 
ستخدم وكلمة سر، اتصل 

لتعديل عنوان URL للمادة التي مت اختيارها، اختر اخليارات > 
تعديل.

ملسح مادة مت تنزيلها أو مواد محددة من على اجلهاز، اختر 
اخليارات > مسح

إلرسال املادة التي مت اختيارها أو املواد احملددة إلى جهاز آخر 
 Outline Processor Markup اختصار) .opml متوافق كملف
Language) على شكل رسالة وسائط متعددة أو من خالل 

اتصال Bluetooth، اختر اخليارات > إرسال.
لتحديث مجموعة من املواد التي مت اختيارها وملسحها 

وإلرسالها في نفس الوقت، اختر اخليارات > حتديد/عدم حتديد، 
وحدد املواد املطلوبة ثم اختر اخليارات الختيار اإلجراء املطلوب.

لفتح موقع اإلنترنت اخلاص باملادة (يتطلب ذلك االتصال 
بشبكة)، اختر اخليارات > فتح صفحة إنترنت.

لالتصال باإلنترنت للتفاعل مع مبدعي املواد من خالل التصويت 
والتعليق، اختر اخليارات > عرض التعليقات
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الستخدام تطبيقات Quickoffice، اض
Quickoffice < Office. وسوف يتم 
لها تنسيقات doc. وxls. وppt. وtxt. ا
لفتح ملف بالتطبيق اخلاص به، اضغ
t files < ولفرز امللفات، اختر اخليارات
لفتح Quickword أو Quicksheet أ
جتاه اليمني إلى أن تصل إلى الشاشة

Quickword
باستخدام Quickword، ميكنك عرض
Microsoft Word بلغتك األصلية على
تطبيق Quickword الكتابة باأللوان 

املائلة والتسطير.
يدعم تطبيق Quickword عرض امل

rosoft Word 97 ضمن .doc بتنسيق
باإلضافة إلى Palm eBooks بتنسيق
كل امليزات اخملتلفة أو التنسيقات املتن

بامللفات مدعومة.

Word א
للتنقل خالل املستند، استخدم عصا 
للبحث عن نص داخل املستند، اختر ا
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Quicko

، واختر  غط على 
فتح قائمة امللفات التي 

حملفوظة على اجلهاز.
ط على عصا التحكم. 

.Sor
و Quickpoint، انتقل 

 املطلوبة.

 مستندات 
 شاشة اجلهاز. ويدعم 

وباخلط العريض وباحلروف 

ستندات التي مت حفظها 
 ،XPو2000 و Mic

 doc.. علًما بأنه ليست 
وعة املذكورة فيما يتعلق 

التحكم.
خليارات > بحث.

ميكنك أيًضا اختيار اخليارات، ثم االختيار مما يلي:
ذهاب إلى - لالنتقال إلى بداية املستند أو نهايته أو إلى موضع 

يتم اختياره بداخل املستند.
تكبير/تصغير - للتكبير أو التصغير

Start Autoscroll - لبدء التنقل اآللي خالل املستند. وإليقاف 
التنقل، اضغط على عصا التحكم.

Quicksheet
 Microsoft Excel ميكنك قراءة ملفات ،Quicksheet باستخدام

على شاشة اجلهاز.
يدعم تطبيق Quicksheet عرض ملفات جداول البيانات 
احملفوظة بتنسيق xls. ضمن Microsoft Excel 97 و2000 

و2003 وXP. علًما بأنه ليست كل امليزات اخملتلفة أو 
التنسيقات املتنوعة املذكورة فيما يتعلق بامللفات مدعومة.

انظر أيًضا "معلومات إضافية" الصفحة ١٠.

א א
للتنقل خالل أحد جداول البيانات، استخدم عصا التحكم.

للتبديل ما بني أوراق العمل، اختر اخليارات > بانورامي.
للبحث عن نص داخل جدول البيانات يشتمل على قيمة أو 

صيغة، اختر اخليارات > بحث.
لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر اخليارات، ثم 

االختيار مما يلي:
تكبير/تصغير - للتكبير أو التصغير
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جتميد اإلطارات - لالستمرار في عرت

أو كليهما أثناء التنقل خالل جدول 
تغيير احلجم - لضبط حجم األعم

Quickpoint
باستخدام Quickpoint، ميكنك عر
التقدميية Microsoft PowerPoint ع
يدعم تطبيق Quickpoint العروض
owerPoint 97 ضمن .ppt بتنسيق
علًما بأنه ليست كل امليزات اخملتلف
املذكورة فيما يتعلق بامللفات مدعو

א א
لالنتقال ما بني عرض الشريحة والع

انتقل جتاه اليسار أو اليمني.
لالنتقال للشريحة التالية أو السابق

انتقل ألعلى أو ألسفل.
لعرض ملف العرض التقدميي على ا

اخليارات > شاشة كاملة.
لتوسيع عناصر ضمن العرض املفص
في شاشة العرض املفصل، اختر اخل

.Expand entry

في حالة مواجهة مشكالت عند ا
أو Quicksheet أو Quickpoint، ت
www.quickoffice.com ملزيد من املع
Copyri

ض الصف أو العمود املميز 
البيانات.

دة أو الصفوف

ض ملفات العروض 
لى شاشة اجلهاز.

 التقدميية التي مت إنشاؤها 
 .XPو2000 و Microsoft P
ة أو التنسيقات املتنوعة 

مة.

رض املفصل واملالحظات، 

ة في العرض التقدميي، 

لشاشة كاملة، اختر 

ل مللف العرض التقدميي 
يارات > عرض مفصل > 

 Quickword ستخدام
فضل بزيارة املوقع 

لومات. وميكن احلصول على 

الدعم أيًضا من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان 
.supportS60@quickoffice.com

Adobe Reader   

باستخدام Adobe Reader، ميكنك قراءة مستندات PDF على 
شاشة اجلهاز.

 مالحظة: مت تطوير هذا التطبيق لكي يتم استخدامه مع 
محتوى مستندات PDF على الهواتف احملمولة واألجهزة 
احملمولة األخرى، وهو يوفر مجموعة محدودة من امليزات 

مقارنًة باإلصدارات اُملعدة لالستخدام على أجهزة الكمبيوتر.
 مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد محدود من اللغات.

ميكنك الوصول إلى املستندات وفتحها بالطرق التالية:
، واختر Adobe PDF < Office. ثم اختر  • اضغط على 

اخليارات > استعراض للبحث عن امللف الستعراض 
املستندات اخملزنة على ذاكرة اجلهاز وعلى بطاقة الذاكرة 

وفتحها.
• افتح مرفق بريد إلكتروني من رسائل البريد اإللكتروني 

املستلمة (خدمة شبكة).
• أرسل مستند باستخدام اتصال Bluetooth إلى صندوق 

الوارد اخلاص بك ضمن الرسائل.
• استخدم م. امللفات الستعراض املستندات اخملزنة على 

ذاكرة اجلهاز وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
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نقطة وصول لإلنترنت قبل التصف

PDF א
الستعراض ملفات PDF وإدارتها، اضغ
Adobe PDF < Office. ويتم سرد امل
عرض امللفات. بينما لفتح ارتباط، انت

عصا التحكم.
ميكنك أيًضا اختيار اخليارات، ثم االخت
استعراض للبحث عن امللف - الستع
على ذاكرة اجلهاز أو على بطاقة الذاك
الضبط - لتعديل مستوى التكبير وا

.PDF االفتراضي ملستندات

PDF
أثناء فتح أحد ملفات PDF، اختر اخلي

مما يلي:
زوم - للتكبير أو التصغير أو تغيير ا
اختيارها. وميكنك أيًضا تغيير حجم امل
DF عرض الشاشة أو مالءمة صفحة
بحث - للبحث عن نص داخل املستن
عرض - لعرض املستند في وضع شا
تدوير مستند PDF مبقدار ٩٠ درجة ف
ذهاب إلى - لالنتقال إلى صفحة يتم
أو صفحة سابقة أو الصفحة األولى 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ن ضبط اجلهاز على 
ح.

، واختر  ط على 
لفات األخيرة في شاشة 
قل إليه، ثم اضغط على 

يار مما يلي:
راض ملفات PDF اخملزنة 

رة.
لتصغير ووضع العرض 

ارات، ثم أحد اخليارات 

حلجم بنسبة يتم 
ستند ليتناسب مع 
P بالكامل للشاشة.

د.
شة كاملة. وميكنك أيًضا 

ي أٍي من االجتاهني.
 اختيارها أو صفحة تالية 

أو الصفحة األخيرة. 

حفظ - حلفظ امللف على ذاكرة اجلهاز أو على بطاقة الذاكرة.
الضبط - لتعديل مستوى التكبير والتصغير ووضع العرض 

االفتراضي.
.PDF التفاصيل - لعرض خصائص مستند

.www.adobe.com ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة املوقع
لالشتراك في طرح األسئلة واالقتراحات واملعلومات حول 

التطبيق، تفضل بزيارة موقع Adobe Reader للمساهمة 
في منتدى مستخدمي Symbian OS على العنوان 
.http://adobe.com/support/forums/main.html
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Nokia PC Suite א
برامج Nokia PC Suite هي عبارة عن مجموعة من تطبيقات 
.Nokia N91 الكمبيوتر التي مت تطويرها لالستخدام مع هاتف
لتثبيت برامج Nokia PC Suite واستخدامها، فإنك حتتاج إلى 

 Microsoft Windows 2000 جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل
أو XP ومتوافق مع كابل بيانات USB املرفق أو مع اتصال 

Bluetooth. وقبل استخدام برامج Nokia PC Suite، أنت بحاجة 
إلى تثبيتها على جهاز كمبيوتر متوافق. انظر القرص املضغوط 

املرفق مع اجلهاز ملزيد من املعلومات.
 Nokia PC Suite يتوفر دليل مستخدم كامل عن برامج

بتنسيق إلكتروني على القرص املضغوط. وملزيد من املعلومات، 
ولتنزيل أحدث إصدار من برامج Nokia PC Suite، تفضل بزيارة 

.www.nokia.com/pcsuite املوقع
:Nokia PC Suite إليك بعض التطبيقات املفيدة لبرامج

Get Connected - إلجراء اتصال بني اجلهاز وجهاز كمبيوتر 
متوافق للمرة األولى

Nokia PC Sync - ملزامنة األسماء والتقومي واملهام واملالحظات 
 Personal Information Manager بني اجلهاز من جهة وتطبيق

(PIM) على جهاز كمبيوتر متوافق من جهة أخرى،

مثال Microsoft Outlook أو Lotus Notes، وملزامنة عالمات 
اإلنترنت بني اجلهاز واملتصفحات املتوافقة

Content Copier - لعمل نسخ احتياطية للبيانات من اجلهاز 
أو استعادة البيانات احملفوظة من جهاز الكمبيوتر املتوافق إلى 

اجلهاز
Nokia Phone Browser - إلدارة محتويات حافظات اجلهاز من 

Windows Explorer خالل برنامج
One Touch Access - إلنشاء اتصال شبكة باستخدام 

اجلهاز كمودم

 Nokia PC ملزيد من املعلومات، ولتنزيل أحدث إصدار من برامج
.www.nokia.com/pcsuite تفضل بزيارة املوقع ،Suite

א
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