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٢

لتبدأ
א

 .Nokia N92-1 :رقم الطراز
 .Nokia N92 واملشار إليه فيما بعد بـ

جهازك له أربعة أوضاع: وضع إغالق الغطاء القالب (١)، وضع العرض (٢)، وضع فتح الغطاء 
القالب (٣)، ووضع التصوير (٤). ملزيد من املعلومات. انظر "األوضاع" في دليل املستخدم. 

٤ ٣ ٢ ١ 

في وضع إغالق الغطاء القالب ميكنك االستمرار في االستماع إلى الراديو، أو التلفاز، أو مشغل 
املوسيقى، وضبط مستوى الصوت. وميكنك تغيير الوضع أو إيقاف تشغيل اجلهاز باستخدام 
مفتاح التشغيل. أثناء تشغيل التلفاز، ميكنك عرض قناة التلفاز احملمول ومعلومات البرنامج 
وجدول البرنامج وحالة التسجيل على شاشة الغطاء. وفي حالة إيقاف تشغيل التلفاز،

ميكنك عرض حالة الرسائل، والتحقق من الوقت. 



٣

يتم تنشيط وضع العرض إذا قمت برفع جانب الشاشة ذات احملور الدوار في حالة غلق الغطاء 
القالب. باإلضافة إلى استخدام التطبيقات األخرى، ميكنك استخدام وضع العرض ملشاهدة برامج 

التلفاز والفيديو، وعرض الصور واستعراض الويب، وإجراء مكاملات بدون استخدام اليدين. 
في وضع فتح الغطاء القالب، ميكنك االنتقال في القائمة الرئيسية باستخدام مفتاح التنقل، 
واختيار التطبيقات وامللفات وفتحها، واستخدام الوظائف األساسية للهاتف. وتكون الكاميرا 
الثانوية املوجودة أعلى الركن األيسر العلوي متاحة ملكاملات الفيديو. يتم فتح الغطاء القالب 

مبقدار ١٦٠ درجة كما هو موضح بالصورة. ال تفتح الغطاء القالب لدرجة أكبر بالقوة. 
استخدم وضع التصوير لتسجيل مقاطع فيديو والتقاط الصور على نحو سريع وسهل. لتنشيط 

وضع التصوير، افتح الغطاء القالب مبقدار ٩٠ درجة، وأمِسك باجلهاز من اجلانب، وارفع الغطاء 
القالب ألعلى حتى تكون الشاشة الرئيسية في مواجهتك. فيتم تنشيط الكاميرا الرئيسية، 

وسيكون بإمكانك رؤية املنظر املطلوب التقاطه.



٤

א א
بواسطة تلفاز هاتف م ميكنك مشاهدة واستماع
وتسجيل برامج التلفاز الرقمي والوصول إلى
خدمات إذاعة وتلفاز الهاتف احملمول التفاعلية

(خدمة شبكة).
تأكد من وجود تغطية لشبكة تلفاز الهاتف احملمول
ومن مدى توفرها وتعليمات الوصول خلدمات بث
البيانات واألسعار مع مزود اخلدمة اخلاص بك. 
لفتح تطبيق تلفاز الهاتف احملمول، اضغط مع
. االستمرار على مفتاح الوسائط املتعددة 

ويقوم النظام بعرض أدلة البرامج املتاحة في مكان
تواجدك. في التشغيل األول، قد يستغرق ذلك بضع دقائق. الختيار دليل البرنامج، انتقل إليه 

. يقوم النظام بترتيب القنوات املتاحة وفًقا لدليل البرامج. وقد يستغرق هذا بعض  واضغط على 
الوقت. بإمكانك تغيير دليل البرامج الحًقا في الضبط. 

لعرض قائمة بالقنوات املتاحة، انتقل ألعلى أو ألسفل واضغط على  الختيار القناة. لتغيير 
القناة، ميكنك أيًضا استخدام مفاتيح الوسائط على جانبي مفتاح التنقل. ميكن أيًضا الضغط 
على مفاتيح األرقام لتغيير القناة. للتبديل بني حجم ملء الشاشة والشاشة العادية اضغط 

على  في لوحة املفاتيح. 
في بعض الدول، يتعني على مالكي أجهزة استقبال التلفاز دفع رسوم رخصة تلفاز. ملزيد من 

املعلومات، راجع السلطات احمللية. 
ملزيد من املعلومات، راجع "تلفاز الهاتف احملمول" في دليل املستخدم. 

اخليارات خروج



٥

א א − א א א
• وحدة الكاميرا الرئيسية والعدسات (١). 

١٠ ٨ ٢ ١ 
٣ 

٩ ٥ ٤ 
٦ 

٧ 
• مصباح فالش (٢)

• فتحة بطاقة الذاكرة الخاصة
(٣) miniSD ببطاقة

• منفذ توصيل نظام واجهة
™Pop-Port للتعزيزات

المتوافقة (٤)
• منفذ توصيل الشاحن (٥)

• منفذ األشعة تحت الحمراء (٦)
• مكبرات صوت ستريو (٧)

• مفتاح الصوت لضبط مستوى الصوت
وللتكبير والتصغير عند استخدامك

للكاميرا (٨)
• مفتاح االلتقاط اللتقاط الصور

وتسجيل الفيديو (٩)
•  مفتاح التشغيل (١٠)



٦

א א − א א א
 ١• الكاميرا الثانوية لمكالمات الفيديو (١)

٣ 
٢ 
٤ 
٥ 
٦ ٢ 

٧ ٩ 
١١ ١٢ ١٠ ٨ 

• مفاتيح االختيار لتحديد األوامر والعناصر في وضع
العرض (٢) 

• مفاتيح االختيار لتحديد األوامر والعناصر في وضع
التصوير وفتح الغطاء القالب. اضغط مع االستمرار

الستخدام األوامر الصوتية. (٣) 
• مفتاح االتصال (٤) 
• مفتاح القائمة (٥) 

• اضغط مع االستمرار كاختصار لالتصال بالويب. (٦) 
•  مفتاح الوسائط المتعددة (٧) 

• مفتاح المسح (٨) 
• لوحة مفاتيح األرقام ثنائية االتجاه (٩) 

• مفتاح اإلنهاء (١٠) 
• مفتاح التنقل NaviTM (والمشار إليه فيما بعد

كمفتاح التنقل) للتحرك في القوائم لليسار أو اليمين
( أو ألعلى أو ألسفل. اضغط على المفتاح من المنتصف (

للتحديد أو القبول أو التنشيط. (١١) 
• مفاتيح الوسائط للتحكم في تلفاز الهاتف المحمول ومشغل الفيديو ومشغل الموسيقى 

واإلذاعة. (١٢) 



٧

א USIM SIM א
تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسًنا من بطاقة SIM، وهي مدعومة من قبل أجهزة UMTS احملمولة. 
للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة 

أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود اخلدمة أو أي مركز آخر. 
١ قم بإزاحة الغطاء الخلفي ألسفل وظهر الجهاز متجًها إليك (١)

 ٢ثم ارفعه إلى أعلى (٢). 
 قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.  ١ ١

٢ لتحرير حامل بطاقة SIM أو بطاقة USIM، قم بإزاحة الحامل ورفعه
 ٣إلى أعلى (٣). 

٣ أدرج بطاقة SIM أو USIM في الحامل (٤). تأكد من أن الركن المشطوف
في البطاقة متجًها ألعلى الحامل، وأن منطقة التماس في البطاقة

تواجه الموصالت في الجهاز. 
٤ 

 ٤٥ أغلق الحامل، ثم قم بتحريكه لقفله في مكانه (٥). 

٥ أدخل البطارية (٦). تأكد من أن منطقة التماس أعلى البطارية تواجه
 ٦الموصالت في الجهاز. 

٦ إلعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم بتحريكه ألعلى بدًءا من الجزء
السفلي حتى يستقر في مكانه محدًثا صوت تكة.



٨

א
١ قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمصدر تيار متردد.

٢ قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة
تماًما، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على

الشاشة. يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. 
٣ عندما تكون البطارية مشحونة تماًما سوف يتوقف الشريط
عن التحرك. قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر

التيار المتردد. 
ميكنك أيًضا استخدام مهايئ الشحن Nokia (CA-44) لشحن
البطارية بواسطة أجهزة شحن Nokia متوافقة ذات طرازات

سابقة. ملعرفة التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن،
انظر دليل املستخدم "التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن" صفحة ٩.



٩

א
١ اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل الموجود أعلى الجهاز. 

. ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز القفل، أدخله ثم اضغط على 
ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥.

٣ سيبدأ البرنامج التعليمي. 
لهاتفك هوائي داخلي. 

 ١

٢

٣ 

 مالحظة: وكما في أي جهاز إرسال السلكي آخر، ال تلمس
أي هوائي بال سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل

املثال، ال تلمس الهوائي اخللوي أثناء استخدام الهاتف.
يؤثر ملس الهوائي املرسل أو املستقبل على جودة االتصاالت
الالسلكية وقد يؤدي إلى استهالك اجلهاز لطاقة أعلى

مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.  
١ هوائي DVB-H الستقبال بث تلفاز الهاتف المحمول 

٢ تقنية Bluetooth والشبكة المحلية الالسلكية 
٣ هوائيات خلوية 

عند تشغيل اجلهاز ألول مرة قد يطلب منك ضبط املعلومات التالية: اختيار املدينة احلالية:، 
الوقت:، والتاريخ:. استخدم مفاتيح التنقل ومفاتيح األرقام. للعثور على املدينة، أدخل األحرف 

األولى من اسم املدينة. يتم حتديد الوقت باجلهاز اخلاص بك بحسب املدينة التي تختارها. 
قد يطلب مزود اخلدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في اجلهاز اخلاص بك، مما يؤدي 
إلى عدم إظهار هذه اخلصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيًضا تهيئه خاصة مثل 

التغييرات فى أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة. 



١٠

א
قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة مبوصل نظام واجهة Pop-Port جلهازك. 

 تحذير: إن استخدام سماعة األذن قد يؤثر سلًبا على قدرة 
االستماع إلى األصوات في اخلارج. ال تستخدم سماعة الرأس

في حال إمكانية تعرض سالمتك للخطر. 

א א א
ميكنك استخدام بطاقة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية للحفاظ على ذاكرة اجلهاز. 

ميكنك أيًضا عمل نسخ احتياطية للمعلومات من اجلهاز إلى بطاقة الذاكرة. 
استخدم فقط بطاقات متوافقة miniSD املعتمدة من شركة Nokia لالستخدام مع هذا الهاتف. 

تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض األنواع قد ال تتوافق 
متاًما مع هذا اجلهاز. قد تؤدي البطاقات غير املتوافقة إلى تلف البطاقة واجلهاز، كما قد تؤدي إلى 

تلف البيانات اخملزنة على البطاقة.



١١

إلدراج بطاقة الذاكرة: 
١ افتح باب (١١) فتحة بطاقة الذاكرة الموجود أعلى الجهاز. 

١١ 
٢ أدرج بطاقة الذاكرة في الفتحة (١٢). تأكد من أن منطقة التماس

في البطاقة متجهة لألسفل، وأن الركن المشطوف في مواجهة الفتحة. 
١٢ 

٣ أدخل البطاقة في (١٣). وستسمع صوت تكة عند استقرار البطاقة
في مكانها. 

א ١٣ א א
١ قبل أن تقوم بإخراج البطاقة، اضغط على  واختر إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغالق

جميع التطبيقات. 
٢ عندما يتم عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، افتح باب

 ١٤فتحة بطاقة الذاكرة.
٣ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة (١٤). 

٤ قم بإزالة بطاقة الذاكرة، وإذا طلب منك الجهاز التأكيد؛ واختر موافق للتأكيد.
 هام: ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة.

قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة واجلهاز، وقد تتلف 
البيانات اخملزنة على بطاقة الذاكرة. 



١٢

א
عادًة ما يتم تكوين ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت الهاتف احملمول في 

جهازك آلًيا، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة اخلاص بك. 
ملزيد من املعلومات، راجع "التوصيل" في دليل املستخدم. 

א
تخلص من أية طبقة بالستيكية واقية تغطي الشاشات أو عدسة الكاميرات. 

رمبا يظهر عدد صغير من النقاط املفقودة أو الغير ملونة أو الساطعة على الشاشة. هذه سمة 
مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد حتتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في 

وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ. 

الستخدام تطبيق النقل راجع دليل املستخدم "نقل محتوى من جهاز آلخر" صفحة ١٤.
 Nokia PC Suite املوجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Content Copier الستخدام

لنسخ محتوى من جهاز Nokia متوافق راجع القرص املضغوط املرفق مع جهازك. يدعم 
Nokia Content Copier العديد من طرازات أجهزة Nokia. للمزيد من املعلومات حول األجهزة 
املدعومة بواسطة كل برنامج من مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite راجع صفحات 

 .www.nokia.com/pcsuite



١٣

א
א

تقوم وظيفة التعليمات بتوفير إرشادات حول استخدام اجلهاز. للوصول للتعليمات من تطبيق، 
اختر اخليارات > تعليمات. 

א א
ميدك البرنامج التعليمي مبعلومات حول بعض خصائص اجلهاز. يبدأ البرنامج التعليمي آليا عند 

، واختر تطبيقاتي > بر. تعليمي.  أول تشغيل. للوصول إليه في القائمة، اضغط على 

א
راجع دليل املستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك. 

א
راجع املوقع http://www.nokia.com/support أو موقع Nokia احمللي على الويب للحصول على 

أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على املعلومات اإلضافية والتنزيالت واخلدمات املتعلقة مبنتج 
Nokia اخلاص بك

حقوق النشر والطبع Copyright © 2007 Nokia. جميع احلقوق محفوظة. 
Nokia وNokia Connecting People وNseries وN92 وNavi وPop-Port 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. 

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

9250688, Issue 2 AR
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