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حقوق النشر والطبع Nokia 2006 © .جميع احلقوق محفوظة. يحظر 
إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه 
 .Nokia الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من

Nokia وNokia Connecting People وNseries وN91 هي عالمات جتارية 
أو عالمات جتارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء املنتجات 

والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات جتارية 
أو أسماء جتارية للشركة املالكة لها. تتبع Nokia سياسة تطوير 

مستمرة. وحتتفظ Nokia باحلق في إحداث تغييرات وإدخال حتسينات 
على أي من منتجاتها املوصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

ال تعد Nokia بأي حال من األحوال مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو 
الدخل أو أية 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 ومالئمتها لغرض معني فيما يتعلق بالدقة 
 Nokia أو املوثوقية أو ضمانات تتعلق مبحتويات هذه الوثيقة. حتتفظ

باحلق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار 
مسبق.
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الغرض من هذه الوثيقة هو مساعدتك على تنفيذ مهام 
بحًثا عن األخطاء املوجودة بجهاز الكمبيوتر املتوافق اخلاص الصيانة األساسية مثل إلغاء التجزئة وتفحُّص القرص الصلب 
بك، باإلضافة إلى عمليات الصيانة ومعاجلة املشكالت األخرى 

بالقرص الصلب.
 مالحظة: قبل القيام بأي إجراءات صيانة قم بعمل 
نسخة احتياطية من البيانات املوجودة على القرص 

الصلب واحفظها على جهاز كمبيوتر متوافق.

א א א
هناك أربع طرق مختلفة لعمل نسخة احتياطية من البيانات

 Nokia ذاكرة اجلهاز: باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر  •
PC Suite (هذه الطريقة مهمة وخصوًصا في حالة وجود 

.((DRM) محتوى محمي بإدارة احلقوق الرقمية
بيانات القرص الصلب: باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق   •

وبرنامج مدير امللفات (File Manager) (اختر وضع "تخزين 
كبير السعة" واسحب محتويات القرص الصلب اخلاص 

بجهازك وأسقطها على جهاز الكمبيوتر املتوافق)
 Apple Macintosh بيانات القرص الصلب: باستخدام جهاز  •

(اختر وضع "تخزين كبير السعة" واسحب محتويات 
القرص الصلب اخلاص بجهازك وأسقطها على ذلك اجلهاز؛ 
(Mac على سبيل املثال أسقطها على سطح مكتب جهاز

املوسيقى على القرص الصلب: إذا كنت تريد عمل نسخة   •
احتياطية من ملفات املوسيقى فقط؛ فقد تستخدم أيًضا 

تطبيق Windows Media Player وتقوم مبزامنة ملفات 
املوسيقى.

عندما تتم تهيئة القرص الصلب؛ يتم فقد جميع البيانات 
املوجودة على القرص بشكل نهائي. ولذا؛ قم بعمل نسخة 
احتياطية من البيانات التي ترغب في حفظها قبل تهيئة 

القرص الصلب. ميكنك استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر 
Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات على 

جهاز كمبيوتر متوافق. ويلزم عمل نسخة احتياطية الستعادة 
البيانات احملمية بتقنيات إدارة احلقوق الرقمية (DRM)؛ إذا كان 

جهازك يحتاج إلى إصالح أو استبدال.
قد حتول تقنيات إدارة احلقوق الرقمية دون استعادة بعض 

بيانات النسخة االحتياطية. اتصل مبزود اخلدمة للحصول على 
 (DRM) مزيد من املعلومات عن تقنيات إدارة احلقوق الرقمية

املستخدمة للمحتوى اخلاص بك.
 مالحظة: في حالة تبديل اجلهاز أو مسح البيانات 
املوجودة عليه مسًحا كامًال أو عدم توفر أي نسخ 

من حقوق الترخيص لديك؛ ُيوصى االحتفاظ بقائمة 
بكل احملتويات احملمية بإدارة احلقوق الرقمية DRM التي 

اشتريتها. على سبيل املثال؛ متثل نسخة من فاتورة 
بطاقة االئتمان اخلاصة بك دليًال كافًيا على الشراء 

في حالة مطالبتك باسترداد التراخيص اخلاصة بك من 
مزود اخلدمة.
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ُيمكنك بواسطة جهاز Nokia اخلاص بك تهيئة القرص الصلب 
وعمل نسخة احتياطية من ذاكرة جهازك على القرص الصلب. 

وفيما يلي شرح لكيفية تنفيذ هذه املهام.
 Nokia للوصول إلى أدوات القرص الصلب بواسطة جهاز  ١
) > تطبيقاتي > القرص الصلب اذهب إلى القائمة (
اختر اخليارات > األدوات (تأكد من أن جهازك مشحوًنا   ٢

شحًنا كامًال أو موصًال بجهاز شحن قبل تنفيذ أي مهمة 
من املهام التالية

تهيئة القرص الصلب  ٣
يقوم اخليار "تهيئة كاملة" (تستغرق في العادة ما ال يقل 
عن ٢٥ دقيقة) مبسح القرص الصلب مسًحا ضوئًيا بحًثا 

عن أي أخطاء موجودة به قبل إجراء عملية التهيئة. ويقوم 
اخليار "تهيئة سريعة" (تستغرق في العادة أقل من دقيقة) 

بحذف جميع املعلومات من القرص دون القيام بعملية 
مسح ضوئي له أوالً. استخدم هذا اخليار مع قرص متت 
تهيئته مسبًقا؛ إذا كنت متأكًدا من عدم تلف القرص.

عمل نسخة احتياطية من ذاكرة اجلهاز على القرص الصلب  ٤
يكون القرص الصلب مغلًقا عند:  ٥

تشغيل وظيفة االهتزاز  •
الوصول إلى آخر احلدود املسموح بها لدرجة حرارة   •
التشغيل (أكبر من +٧٠°درجة سيلزيوس أو أقل 

من ٠°درجة سيلزيوس )
قيام اجلهاز بالكشف عن عملية سقوط حر  •

إزالة الغطاء اخللفي  •

א א א א
Nokia N91
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 Nokia ميكنك فحص حالة ذاكرة القرص الصلب اخلاص بجهاز
اخلاص بك كما يلي:

) > تطبيقاتي > القرص الصلب  اذهب إلى القائمة (  ١
للوصول إلى تفاصيل ذاكرة القرص الصلب اخلاص بجهاز 

Nokia اخلاص بك.
اختر اخليارات > تفاصيل الذاكرة كما هو موضح أدناه  ٢
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صل جهاز Nokia N91 اخلاص بك بجهاز كمبيوتر متوافق 
باستخدام كبل DKE-2 USB. بعد أن يتم االتصال بني 

.Nokia N91 اجلهازين تظهر شاشات العرض التالية على جهاز

إذا لم تظهر قائمة اختيار الوضع عندما يتم توصيل الكبل 
بجهاز الكمبيوتر املتوافق؛ اذهب إلى التوصيل ثم اختر طريقة 

التوصيل املناسبة.
للوصول إلى خيارات التوصيل بواسطة جهاز Nokia اخلاص   ١
) > التوصيل > كبل البيانات بك اذهب إلى القائمة (

اختر اخليارات > تغيير ثم اختر السؤال عند االتصال كما   ٢
هو موضح أدناه.

قبل فصل اجلهاز عن جهاز الكمبيوتر؛ تأكد من إخراجه باستخدام 
 (إزالة محرك األقراص بأمان) كما هو موضح أدناه.

א א א א
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 Nokia N91 ميكنك الوصول إلى القرص الصلب اخلاص بجهاز
من خالل رمز "جهاز الكمبيوتر" (My Computer) أو مستعرض 

.(Windows Explorer) Windows

اختر القرص الصلب اخلاص بجهاز Nokia N91 من قائمة 
األقراص الصلبة ثم انقر بزر املاوس األمين فوق رمز القرص 
الصلب جلهاز Nokia N91. اختر "خصائص" من القائمة.

وعندها تظهر نافذة "خصائص" اخلاصة بالقرص الصلب جلهاز 
Nokia N91 كما هو موضح أدناه.
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هناك أداتان متاحتان ضمن عالمة التبويب "األدوات".
التدقيق اآلن...   •

إلغاء التجزئة اآلن...  •

تقوم األداة "التدقيق اآلن" مبسح القرص ضوئًيا بحًثا عن 
أخطاء وتقوم بإصالح األخطاء البسيطة. وتقوم األداة "إلغاء 
التجزئة اآلن" بتنظيم الكتل حتى يصبح احملرك أسرع في 

استخدامها.

وإلجراء عملية التدقيق على القرص؛ اختر اخليار "التدقيق اآلن".
إذا كنت تعتقد أن هناك مشاكل في القرص الصلب اخلاص 

بك؛ فاختر اخليار "إصالح أخطاء نظام امللفات تلقائًيا" ثم اخليار 
"التفحص حملاولة استرداد املقاطع التالفة". 
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عند اختيار اخليار "إلغاء التجزئة اآلن"؛ قم بعمل التالي:
اختر "إلغاء التجزئة اآلن"  ١

اختر القرص الصلب اخلاص بجهاز Nokia N91 من القائمة  ٢
اختر "حتليل" إذا كنت تريد معرفة هل يستلزم األمر القيام   ٣

بعملية إلغاء جتزئة للقرص أم ال

اختر "إلغاء جتزئة" إللغاء جتزئة القرص  ٤
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على الرغم من أنه ُيفضل القيام بتهيئة القرص بواسطة 
جهاز Nokia اخلاص بك للحصول على أفضل أداء؛ فقد ميكنك 
أيًضا القيام بذلك باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق. وميكنك 

الوصول إلى القرص الصلب اخلاص بجهاز Nokia N91 من 
 My) "باستخدام رمز "جهاز الكمبيوتر Windows خالل نظام
 (Windows Explorer) Windows أو مستعرض (Computer

(كما هو موضح أدناه).
 مالحظة: قبل القيام 

بتهيئة القرص الصلب؛ 
ر أن تقوم بعمل  تذكَّ

نسخة احتياطية من 
القرص الصلب اخلاص 

بك. اتبع التعليمات 
املذكورة في الصفحة ٣.

اختر القرص الصلب اخلاص بجهاز Nokia N91 من قائمة 
األقراص وانقر بزر املاوس األمين فوقه. اختر "تهيئة" من القائمة.

فتظهر النافذة التالية:

 تحذير: يجب أن يكون نظام امللفات FAT32. وإالَّ؛ فقد 
ال يتمكن جهاز Nokia N91 من الوصول إلى القرص 
أبًدا. ولذا؛ افحص املربع املنسدل اخلاص باخليار "نظام 

امللفات".
أدِخل اسًما للقرص الصلب في احلقل "تسمية القرص". 

في خيارات "التهيئة" اختر "تهيئة سريعة". ال ميكنك اختيار 
أي خيارات أخرى.
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السؤال
كيف أقوم بخدمة القرص الصلب على جهاز Nokia اخلاص بي؟

اإلجابة
ملراقبة مقدار املساحة املستخدمة واخلالية على القرص الصلب في 

اجلهاز؛ اضغط على مفتاح القائمة ثم اختر األدوات > القرص الصلب. 
لالطالع على مقدار املساحة التي تشغلها التطبيقات وأنواع البيانات 

اخملتلفة؛ اختر اخليارات > تفاصيل الذاكرة.
لتغيير اسم القرص الصلب؛ اختر اخليارات > اسم القرص الصلب.

تهيئة القرص الصلب
قد يتعرض القرص الصلب للتلف ويصبح في حاجة إلى إعادة التهيئة 

ليعود إلى حالته الوظيفية على أكمل وجه مرة أخرى. وتزيل عملية 
تهيئة القرص كل البيانات املوجودة على القرص الصلب.

وتؤدي تهيئة القرص الصلب إلى زيادة الطلب على طاقة البطارية؛ 
ولذا ُينصح بعدم استخدام اجلهاز لعمل أي شيء آخر. صل اجلهاز 

بجهاز شحن وحافظ على بقاء جهاز الشحن متصًال أثناء قيام اجلهاز 
بتهيئة القرص الصلب.

لتهيئة القرص الصلب؛ اختر اخليارات > تهيئة سريعة أو تهيئة كاملة. 
يقوم اخليار "تهيئة كاملة" مبسح القرص الصلب مسًحا ضوئًيا بحًثا 

عن أي أخطاء موجودة به قبل إجراء عملية التهيئة. ويقوم اخليار 
"تهيئة سريعة" بحذف جميع املعلومات من القرص دون القيام بعملية 
مسح ضوئي له أوالً. استخدم هذا اخليار مع قرص متت تهيئته مسبًقا؛ 

إذا كنت متأكًدا من عدم تلف القرص.

عندما تتم تهيئة القرص الصلب؛ يتم فقد جميع البيانات املوجودة 
على القرص بشكل نهائي. ولذا؛قم بعمل نسخة احتياطية من 

البيانات التي ترغب في حفظها قبل تهيئة القرص الصلب.
هناك ثالث طرق مختلفة لعمل نسخة احتياطية من البيانات املوجودة 

على القرص الصلب اخلاص بجهازك:
بيانات القرص الصلب: باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق وبرنامج   •
مدير امللفات (File Manager) (اختر وضع "تخزين كبير السعة" 

واسحب محتويات القرص الصلب اخلاص بجهازك وأسقطها على 
القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر املتوافق)

بيانات القرص الصلب: باستخدام جهاز Apple Macintosh (اختر   •
وضع "تخزين كبير السعة" واسحب محتويات القرص الصلب 

اخلاص بجهازك وأسقطها على سطح مكتب جهاز Mac؛ على 
سبيل املثال)

املوسيقى على القرص الصلب: إذا كنت تريد عمل نسخة   •
احتياطية من ملفات املوسيقى فقط؛ فقد تستخدم أيًضا تطبيق 

Windows Media Player وتقوم مبزامنة ملفات املوسيقى
ويلزم عمل نسخة احتياطية الستعادة البيانات احملمية بتقنيات إدارة 

احلقوق الرقمية (DRM)؛ إذا كان جهازك يحتاج إلى إصالح أو استبدال. 
ولعمل نسخة احتياطية من تراخيص إدارة احلقوق الرقمية (DRM)؛ 

حتتاج إلى عمل نسخة احتياطية من ذاكرة اجلهاز باستخدام مجموعة 
.Nokia PC Suite برامج الكمبيوتر

א א א א
א
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كيف أقوم بتهيئة القرص الصلب على جهاز Nokia N91 اخلاص بي؟
اإلجابة

لتهيئة القرص الصلب؛ اضغط على مفتاح القائمة ثم اختر األدوات > 
القرص الصلب > اخليارات > تهيئة سريعة أو تهيئة كاملة. يقوم 

اخليار "تهيئة كاملة" مبسح القرص الصلب مسًحا ضوئًيا بحًثا عن 
أي أخطاء موجودة به قبل إجراء عملية التهيئة. ويقوم اخليار "تهيئة 

سريعة" بحذف جميع املعلومات من القرص دون القيام بعملية مسح 
ضوئي له أوالً. استخدم اخليار "تهيئة سريعة" مع قرص متت تهيئته 

مسبًقا؛ وإذا كنت متأكًدا من عدم تلف القرص.
عندما تتم تهيئة القرص الصلب؛ يتم فقد جميع البيانات املوجودة 

على القرص بشكل نهائي. ولذا؛قم بعمل نسخة احتياطية من 
البيانات التي ترغب في حفظها قبل تهيئة القرص الصلب.

هناك ثالث طرق مختلفة لعمل نسخة احتياطية من البيانات املوجودة 
على القرص الصلب اخلاص بجهازك

بيانات القرص الصلب: باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق وبرنامج   •
مدير امللفات (File Manager) (اختر وضع "تخزين كبير السعة" 

واسحب محتويات القرص الصلب اخلاص بجهازك وأسقطها على 
القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر املتوافق)

بيانات القرص الصلب: باستخدام جهاز Apple Macintosh (اختر   •
وضع "تخزين كبير السعة" واسحب محتويات القرص الصلب 

اخلاص بجهازك وأسقطها على سطح مكتب جهاز Mac؛ على 
سبيل املثال)

املوسيقى على القرص الصلب: إذا كنت تريد عمل نسخة   •
احتياطية من ملفات املوسيقى فقط؛ فقد تستخدم أيًضا تطبيق 

Windows Media Player وتقوم مبزامنة ملفات املوسيقى

يلزم عمل نسخة احتياطية الستعادة البيانات احملمية بتقنيات 
إدارة احلقوق الرقمية (DRM)؛ إذا كان جهازك يحتاج إلى إصالح أو 

استبدال. قد حتول تقنيات إدارة احلقوق الرقمية دون استعادة بعض 
بيانات النسخة االحتياطية. اتصل مبزود اخلدمة للحصول على مزيد 
من املعلومات عن تقنيات إدارة احلقوق الرقمية (DRM) املستخدمة 

للمحتوى اخلاص بك.
وتؤدي تهيئة القرص الصلب إلى زيادة الطلب على طاقة البطارية؛ 
ولذا ُينصح بعدم استخدام اجلهاز لعمل أي شيء آخر. صل اجلهاز 

بجهاز شحن وحافظ على بقاء جهاز الشحن متصًال أثناء قيام اجلهاز 
بتهيئة القرص الصلب.

 مالحظة: للحفاظ على أفضل أداء ممكن جلهاز Nokia اخلاص 
بك؛ قم بتهيئة القرص الصلب باستخدام خيار تهيئة القرص 
اخلاص باجلهاز فقط. ال تقم بتقسيم القرص الصلب أبًدا. إذا 
قمت بتهيئة القرص الصلب اخلاص بجهاز Nokia باستخدام 

 FAT32 جهاز كمبيوتر؛ فال تستخدم أي تنسيق آخر غير
لتهيئة القرص.

ال تقم بفصل جهاز Nokia عن جهاز الكمبيوتر قبل أن تقوم بإيقاف 
تشغيل اجلهاز أوًال وإالَّ فقد يتعرض القرص الصلب للتلف. وميكنك 
إيقاف تشغيل اجلهاز بالنقر فوق رمز "إزالة محرك األقراص بأمان" 

املوجود في علبة املهام.
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ما الذي يجب أن أفعله إذا كان القرص الصلب بجهاز Nokia اخلاص 
بي يصدر أصواًتا غير معتادة؟

اإلجابة
إذا كان القرص الصلب يصدر أي أصوات مرتفعة وغير معتادة مثل 

طقطة أو صرير؛ فمعنى ذلك أن القرص أوشك على الفشل ويحتاج 
إلى االستبدال. قم بعمل نسخة احتياطية من أي بيانات حساسة 

تريد االحتفاظ بها أثناء كون القرص سليًما. 
ولعمل ذلك؛ صل جهاز Nokia اخلاص بك بجهاز كمبيوتر متوافق 

باستخدام كبل USB أو تقنية Bluetooth. في حالة استخدام كبل 
نك هذه الطريقة من  DKE-2 USB؛ اختر USB كطريقة االتصال. ُتمكِّ
التحكم التام فيما حتوِّل وأين حتوِّله، إال أنه ال ميكنك االطالع على كل 
معلومات امللفات املنقولة. وقد ال تستطيع حتويل املواد التي قد متت 

حمايتها ضد النسخ. وباإلضافة إلى ذلك؛ ميكنك استخدام مجموعة 
برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من 

البيانات املوجودة على ذاكرة اجلهاز؛ وذلك في حالة استبدال اجلهاز.
في حالة فشل القرص أو استمرار األصوات؛ اتصل بأقر مركز خدمة 

معتمد.

السؤال
ماذا أفعل إذا لم يتمكن جهاز Nokia اخلاص بي من اكتشاف القرص 

الصلب اخلاص به؟
اإلجابة

قد يعني ذلك أنك تواجه مشكلة في األجهزة. 
إذا لم يتم التعرف على القرص الصلب من ِقبل نظام التشغيل أو 

أي تطبيقات للجهاز؛ فهناك بعض اإلجراءات التي ميكنك جتريبها قبل 
االتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

األدوات املساعدة للقرص الصلب. إذا تعذَّر إنشاء االتصال (مبعنى آخر؛ جرِّب توصيل جهاز Nokia بجهاز كمبيوتر متوافق وقم بتشغيل 
لم يتمكن جهاز الكمبيوتر من التعرف على القرص الصلب اخلاص 

بجهاز Nokia) فجرِّب حتديث برنامج جهاز Nokia اخلاص بك باستخدام 
أداة حتديث برامج Nokia والتي ميكنك العثور عليها على املوقع 

/http://europe.nokia.com ضمن قسم الدعم. فإذا جنحت عملية 
 Nokia حتديث البرنامج؛ فقم بتهيئة القرص الصلب اخلاص بجهاز

اخلاص بك.
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النصيحة ١: ال تقم بتعيني القرص الصلب على أنه "الذاكرة 
املستخدمة" للرسائل (MMS ،SMS). فهذا اإلجراء يؤثر على أداء 

وظيفة الرسائل وعمر البطارية.
النصيحة ٢:

س: لقد قمت بإيقاف تشغيل اجلهاز ليتم شحنه، مما أدى إلى اختفاء 
املوضوع /اخللفية اخلاصة بي وعدم ظهورها على الشاشة حتى اآلن. 

فما الذي حدث؟
ج: قد يحدث ذلك إذا قمت بتخزين اخللفية على القرص الصلب اخلاص 

بجهاز N91. استخدم ذاكرة اجلهاز لتخزين اخللفيات.
النصيحة ٣: للحصول على أفضل أداء للتطبيقات؛ قم بتثبيت 

التطبيقات واأللعاب على ذاكرة اجلهاز بدًال من تثيبتها على القرص 
الصلب إذا أمكن.

النصيحة ٤: إذا ظهرت لك الرسالة "نفاد الذاكرة" عند استخدام 
بعض التطبيقات (على سبيل املثال؛ متصفح الويب)؛ فليس لذلك 
عالقة بالقرص الصلب، وإمنا األمر متعلق بذاكرة الوصول العشوائي 

(RAM) اخلاصة باجلهاز. تأكد من إغالق كافة التطبيقات التي ليست 
قيد االستخدام.

النصيحة ٥: إذا لم يتم تثبيت أو تشغيل تطبيق على القرص الصلب؛ 
فتذكر أن هذا اجلهاز يعمل باإلصدار الثالث من برنامج S60؛ ولذا فقد 
ال تعمل عليه ملفات SIS.. وقبل قيامك بتنزيل أو شراء تطبيق؛ تأكد 

من توافق ذلك التطبيق مع اإلصدار الثالث من برنامج S60. كما يجب 
عليك التحقق من أنه مصمم لالستخدام مع جهاز N91 زيادة في 

التأكيد.

النصيحة ٦: ال تقم مبقاطعة عملية تثبيت البرامج عند بداية 
تشغيلها.

النصيحة ٧: قد يظهر أن القرص الصلب يعمل ببطء عند فتح 
"االستوديو" ألول مرة بعد حتميل مقدار هائل من احملتوى على القرص 
الصلب أو عند استبدال البطارية. أما فيما بعد ذلك فيجب أن يتم 

الوصول إلى "االستوديو" بشكل أسرع.
النصيحة ٨:

س: ما الذي أفعله لتجهيز القرص الصلب لعملية حتديث برامج؟
ج: إذا كنت ُتعد إلجراء عملية حتديث للبرامج (باستخدام إصدار جديد 

من البرنامج أو نفس اإلصدار)؛ فعليك مراعاة التوصيات التالية قبل 
الشروع في هذه العملية:

قم بعمل نسخة احتياطية من ذاكرة اجلهاز باستخدام مجموعة   ١
برامج الكمبيوتر Nokia PC suite (للمحافظة على مفاتيح 

تنشيط إدارة احلقوق الرقمية (DRM)، وغير ذلك).
قم بنسخ امللفات اخلاصة بك (املوسيقى والفيديو والوثائق   ٢

والصور، وما إلى ذلك) من القرص الصلب اخلاص باجلهاز إلى جهاز 
كمبيوتر متوافق (وُيوصى باستخدام وضع التخزين كبير السعة 

.(USB بواسطة كبل
 Javaاألصلية، و SISX قم بنسخ التطبيقات واملوضوعات (ملفات  ٣
وغيرها قبل تثبيتها) من القرص الصلب اخلاص باجلهاز إلى جهاز 
كمبيوتر متوافق (ال تقم بنسخ الدالئل أو امللفات املثبتة وفقط).

א Nokia א
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ابدأ عملية التثبيت البرامج.  ٥
أدخل الرمز #٧٣٧٠#* في وضع االستعداد (رمز القفل االفتراضي   ٦
هو ١٢٣٤٥). وسيتم مسح البيانات التالية من جهاز Nokia من 

سلسلة N اخلاص بك:
األسماء  •

الوسائط (الصور ومقاطع الفيديو واملوسيقى وغير ذلك)  •
DRM مفاتيح  •
قيود التقومي  •

التطبيقات املُثبَّتة  •
SMS ورسائل MMS رسائل البريد اإللكتروني ورسائل  •

نقاط الوصول  •
املوضوعات  •

سجالت املكاملات  •
املالحظات  •

التغييرات في األوضاع أو اإلضافات إليها  •
التغييرات في الضبط (املفاتيح غير النشطة ومهلة اإلضاءة   •

اخللفية وغير ذلك)
الوقت والتاريخ  •

وباختصار: سيكون اجلهاز في احلالة التي كان عليها عند خروجه   
من املصنع.

قم باستعادة ذاكرة اجلهاز باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر   ٧
.Nokia PC Suite

قم بنسخ محتويات القرص الصلب من جهاز الكمبيوتر املتوافق   ٨
إلى القرص الصلب الفارغ مرة أخرى.

قم بإعادة تثبيت التطبيقات واملوضوعات.  ٩
١٠ استخدم أدوات التثبيت الصحيحة للتطبيقات على القرص 

الصلب. ال تقم بنسخ التطبيقات املثبتة (على سبيل املثال؛ قم 
بنسخ احلافظات وامللفات الفعلية ال ملفات SISx) من بطاقة 

وسائط متعددة MMC أوبطاقة SD إلى القرص الصلب. 
١١ قم بإعادة مزامنة ملفات WMDRM باستخدام MTP (هذه هي 

الطريقة الوحيدة للحصول على تراخيص WM-DRM على الهاتف).
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