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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 وخدمات 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. 

مفوضية االتصاالت الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي
قد يسبب جهازك تشويًشا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل املثال، عند استخدام 

الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز االستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد 
يُطلَُب منك إغالق الهاتف طبًقا إلرشادات مفوضية االتصاالت الفيدرالية وهيئة الصناعات 
الكندية. إذا احتجت ملساعدة، اتصل مبركز اخلدمة احمللي لديك. يتوافق هذا اجلهاز مع اجلزء 
رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطني التاليني: (١) أال يسبب هذا 

اجلهاز تشويًشا ضارָדا، و(٢) أن يقوم اجلهاز باستقبال أي تشويش، مبا في ذلك التشويش الذي 
قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديالت أو تغييرات لم يتم اعتمادها 

بصورة واضحة من ِقبل Nokia سلطة املستخدم لتشغيل هذا اجلهاز. 

رمبا قد مت إنشاء تطبيقات األطراف األخرى املزودة مع اجلهاز وقد تكون ملًكا ألشخاص أو  
جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. ال متتلك Nokia حقوق النشر والطبع 
أو حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، ال تتحمل Nokia أي



مسئولية بخصوص دعم املستخدمني النهائيني أو بخ
وال بخصوص املعلومات املقدمة في التطبيقات أو في ت

لتطبيقات األطراف األخرى. 
عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبي
ضمان من أي نوع سواء كان صريًحا أم ضمنًيا و
به القوانني املعمول بها. كما عليك أن تقر بأن 
ال تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواًء صريحة أ
سبيل املثال ال احلصر ما يلي: الضمانات اخلاصة
للبيع أو مالءمته لغرض معني أو بشأن ضمان ع
االختراع أو حقوق النشر والطبع أو العالمات الت

اخلاصة بالغير.
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صوص طريقة عمل هذه التطبيقات 
لك املواد. ال توفر Nokia أي ضمانات 

قات مقدمة كما هي دون أي 
إلى احلد األقصى الذي تسمح 
NOKIA والشركات التابعة لها 

م ضمنية، مبا في ذلك على 
 بسند امللكية أو قابلية املنتج 

دم خرق التطبيقات لبراءات 
جارية أو غير ذلك من احلقوق 
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اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة. إن عدم
يكون خطًرا ورمبا مخالًفا للقانون. توج
مفصلة في دليل املستخدم الكامل. 
 التشغيل بأمان ال تستخ
استخدام الهواتف احملمول
تسبب خطًرا أو تشويًشا.
 أمان الطريق يأتي في المقا
بكافة القوانني احمللية. ال 
أثناء قيادة السيارة. تذكر

تأتي أوالً. 
 التداخل تتعرض كافة ال
مما قد يؤثر على أدائها. 

 أغلق الجهاز في المستش
القيود. أغلق الهاتف أثناء

املعدات الطبية. 
 أغلق الجهاز في الطائرة ات
تسبب األجهزة الالسلكي

 أغلق الجهاز أثناء إعادة الت
الهاتف في محطة التزود
الهاتف قرب الوقود أو املو
ك
مت
سال
ل

 االلتزام بالتعليمات قد 
د معلومات إضافية 

دم الهاتف حني يكون 
ة محظورًا أو عندما 

 
م األول يجب االلتزام 

تستخدم الهاتف يدوًيا 
 أن السالمة على الطريق 

هواتف احملمولة للتشويش 

فيات اتبع كافة 
 وجودك بالقرب من 

بع كافة القيود. قد 
ة تشويًشا داخل الطائرة. 

زود بالوقود ال تستخدم 
 بالوقود. ال تستخدم 

اد الكيماوية. 

 أغلق الجهاز في مناطق التفجيرات اتبع كافة 
القيود. ال تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات. 

 استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم 
الهاتف في األوضاع املوضحة في دليل هذا املنتج. 

ال تلمس مناطق الهوائي بدون داع. 
 استعن بخدمة مؤهلة ال يجب تركيب مكونات 

الهاتف أو إصالحها إال من قبل موظفني مؤهلني.

 الملحقات 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 اخملزونة في هاتفك.
 التوصيل باألجهزة األخرى عند توصيل الهاتف 

بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة 
للحصول على التعليمات املفصلة للسالمة. ال 

توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. 



٨

ك
مت
سال
 مكالمات الطوارئ تأكد ل

ووجوده داخل منطقة ا
اإلنهاء أي عدد مطلوب
والعودة إلى شاشة الب
اضغط على مفتاح االت
تنِه املكاملة حتى ُيطلب

א
الهاتف احملمول املذكور في هذا الدل
شبكات EGSM 900/1800/1900 و
املعلومات عن الشبكات، راجع مزود 
يدعم اجلهاز اتصاالت إنترنت ووسائ
يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوت
الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي 
احترس عند فتح الرسائل، وال تقم 
تنزيل احملتوى، أو قبول التثبيتات إال 
فقط. لزيادة احلماية بأجهزتك، فكر 
برامج مكافحة للفيروسات، وجدار ا
املرتبطة بها وحتديثها على جهازك 

متصل به. 
عند استخدام اخلصائص املوجودة ف
القوانني، واحترام العادات والتقاليد و
وحقوقهم الشرعية، مبا في ذلك ح
من تشغيل الهاتف 
خلدمة. اضغط على مفتاح 
 من املرات ملسح الشاشة 

داية. أدخل رقم الطوارئ ثم 
صال. أخبرهم مبوقعك. ال 

 منك ذلك. 

يل معتمد لالستعمال على 
UMTS 2100. ملزيد من 

اخلدمة. 
ل االتصال األخرى. قد 
ر، إلى الفيروسات، أو 
محتويات ضارة أخرى. 

بقبول طلبات االتصال، أو 
من املصادر املوثوق فيها 
في تثبيت، واستخدام 

حلماية، والبرامج األخرى 
وعلى أي جهاز كمبيوتر 

ي هذا اجلهاز، عليك مراعاة 
كذا خصوصية اآلخرين 

قوق النشر. 

قد حتظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور واملوسيقى 
(مبا في ذلك نغمات الرنني) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو 

نقلها أو إعادة إرسالها. 
 تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في 

هذا اجلهاز، ما عدا املنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. 
ال تستخدم اجلهاز حني يكون استخدام اجلهاز الالسلكي 

محظورًا أو عندما قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. 
تدعم تطبيقات office املزايا الشائعة لبرامج

 Excelو PowerPoint ،Microsoft Word
(XP ،Microsoft Office 2000 و2003). ال ميكن عرض كل 

تنسيقات امللفات أو تعديلها. 
أثناء االستخدام املطول مثل اتصال فيديو نشط واتصاالت 
البيانات عالية السرعة، قد ترتفع حرارة اجلهاز. في أغلب 

األحيات، تكون تلك احلالة أمًرا عادًيا. إذا كان لديك شك بأن 
اجلهاز ال يعمل بشكل سليم، اعرضه على أقرب مركز 

صيانة معتمد. 
قد يحتوي جهازك على بعض العالمات أو الروابط املثبتة 

مسبًقا أو التي تتيح الوصول إلى مواقع توفرها أطراف أخرى 
ال تتبع Nokia. ال تقر Nokia هذه املواقع أو تتحمل أي 

مسئولية جتاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه املواقع، فينبغي 
اتخاذ ذات االحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة 

لألمان أو احملتوى. 
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א
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتر
تقدمها شركات تزويد خدمات األجهز
العديد من اخلصائص ميزات معينة با
قد ال تكون متوفرة في جميع الشبكا
الشبكات األخرى منك أن تقوم بترتيبا
اخلدمة لديك قبل استخدام خدمات ا
اخلدمة أن يقوم بإعطائك اإلرشادات ور
اخلدمات. إن عدة حتديدات من قبل بع
على طريقة استعمال خدمات الشبك
بعض الشبكات قد ال تدعم جميع تو

و/أو جميع اخلدمات. 
قد يطلب مزود اخلدمة تعطيل أو عد
معينة في اجلهاز اخلاص بك. مما يؤدي 
اخلصائص على قائمة جهازك. قد يكو
خاصة مثل التغييرات فى أسماء القو
ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة.
 WAP 2.0 يدعم هذا اجلهاز بروتوكوالت
TCP/IP تشغيلها من خالل بروتوكوالت
هذا اجلهاز، مثل رسائل MMS واالستعرا
وتنزيل احملتوى باستخدام املستعرض أو 
دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام
للحصول على معلومات حول كيفية 
SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقر
الذي قد يكون مزود اخلدمة أو أي مرك
ك
مت
سال
ل

ك في اخلدمات التي 
ة الالسلكية. تتطلب 

لشبكة. إن تلك امليزات 
ت: وقد تطلب بعض 

ت معينة مع مزود 
لشبكة. ميكن ملزود 

سوم استخدام تلك 
ض الشبكات قد تؤثر 
ة. على سبيل املثال، 

ابع اللغة وأحرفها 

م تشغيل خصائص 
إلى عدم إظهار هذه 

ن لهاتفك أيًضا تهيئه 
ائم، وترتيبها، والرموز. 

 
(HTTP وSSL) سيتم 

. يحتاج عدد من خصائص 
ض والبريد اإللكتروني 
عبر رسائل MMS، إلى 

 هذه التقنيات. 
استخدام خدمات بطاقة 

 .SIM ب تاجر لبطاقات
ز آخر. 

א א א
א

قم دائًما بإغالق اجلهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. 
تأكد من رقم الطراز ألي شاحن قبل استخدامه مع هذا 

الهاتف. هذا اجلهاز مخصص لالستخدام عند إمداده 
بالطاقة من شاحن AC-3، أو AC-4، ومن شاحن AC-5 عند 

 .CA-44 استخدامه مع مهايئ شاحن
.BP-5L البطارية املعدة لالستخدام مع هذا اجلهاز هي

 تحذير: استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن 
وامللحقات املعتمدة من قبل شركة Nokia والتي مت 

تصميمها للعمل خصيًصا لطراز هاتفك. إن استعمال 
أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، 

وقد يكون خطًرا. 
للتأكد من توفر التعزيزات املعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. 

لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) 
وليس السلك. 
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 Nokia N92-1 :رقم الطراز
okia N92 واملشار إليه فيما بعد بـ

א
جهازك له أربعة أوضاع ميكانيكية 
في املواقف اخملتلفة: إغالق الغطاء ال
الغطاء القالب لالستخدام التقليدي
لتسجيل الفيديو والتقاط الصور، وا
احملمول، والصور والفيديو. للتبديل ب
الشاشة ذات احملور الدوار. هناك مهل

تنشيط أي وضع. 

א א
عند إغالق الغطاء القالب، يتم إيقا
شاشة العرض الرئيسية وتضيء ش
الغطاء. ويتم إنهاء املكاملات اجلارية، 
حالة استخدام مكبر الصوت أو تو
سماعة أذن متوافقة. لتغيير الضب

"وضع االستعداد" صفحة ١١٠. في 
استخدام الراديو أو التلفاز، أو مشغ
سيكون بإمكانك االستمرار في اال

kia N92 א

.N

هي األفضل الستخدام 
قالب للحمل؛ وفتح 

 للهاتف احملمول، والتصوير 
لعرض لعرض تلفاز الهاتف 

ني األوضاع، قم بتدوير 
ة زمنية قصيرة قبل 

ف تنشيط 
اشة 

إال في 
صيل 
ط، انظر
حالة

ل املوسيقى،
ستماع إليه. 

في وضع إغالق الغطاء القالب، تعرض شاشة الغطاء معلومات 
املنبه واحلالة. في حالة وجود اجلهاز في وضع االستعداد، 

قد تظهر مؤشرات قوة اإلشارة والبطارية، ومعلومات الوقت 
واحلالة، واسم الوضع النشط (إذا كان وضع غير الوضع عام). 
أثناء تشغيل التلفاز، ميكنك عرض قناة برنامج تلفاز الهاتف 

احملمول، ومعلومات البرنامج، وجدول البرنامج، وحالة التسجيل 
على شاشة الغطاء. في حالة استخدامك ملشغل املوسيقى 

لالستماع ملقطع صوت، يتم عرض شريط مستوى الصوت 
ومعلومات املسار. استخدم املفاتيح اجلانبية لرفع أو خفض 

مستوى الصوت. 
في حالة استخدامك لإلذاعة املرئية في وضع إغالق الغطاء 
القالب، ال يظهر احملتوى املرئي على شاشة الغطاء. ميكنك 

تخزين عدة محطات مت ضبطها مسبًقا بنفس اسم احملطة، 
والتردد، ومعلومات املكان. وتظهر تلك املعلومات على 

شاشة الغطاء. 
وميكن كذلك عرض التقومي واملنبه وملحوظات مكاملات لم 

يرد عليها، والرسائل املستلمة اجلديدة. لعرض الرسائل 
النصية التي مت استالمها، والكائنات املصورة في رسائل 
الوسائط املستلمة، افتح احلافظة، واعرض الرسالة في 

شاشة العرض الرئيسية. 

No



١١

يتم اإلشارة إلى املكاملات الواردة بالنغ
في ضبط شاشة الغطاء، اختر الرد ع
نعم، للرد على املكاملة عند فتح الغ
توصيل سماعة أذن متوافقة باجلهاز، ا
في سماعة األذن. لتغيير الضبط، انظ

صفحة ١١٠.
إلجراء مكاملات أو استخدام القائمة، ا

א א
عندما تقوم بفتح الغطاء القالب،
يتم تنشيط وضع فتح الغطاء

القالب آلًيا. تضيء شاشة العرض
الرئيسية، ويكون استخدام لوحة
املفاتيح متاًحا، وميكنك الوصول
إلى القائمة. انتقل خالل القائمة

بواسطة مفتاح االنتقال.
يتم تنشيط وضع فتح الغطاء
القالب حتى في حالة عدم فتح
الغطاء القالب بشكل كامل. يتم
فتح الغطاء القالب مبقدار ١٦٠ 

درجة كما هو موضح بالصورة. ال تفت
أكبر بالقوة. 
No
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ند فتح الغطاء القالب > 
طاء القالب. في حالة 

ضغط على مفتاح الرد 
ر "وضع االستعداد"، 

فتح الغطاء القالب. 

ح الغطاء القالب لدرجة 

א
أثناء فتح الغطاء القالب مبقدار

٩٠ درجة، امسك باجلهاز من اجلانب،
وارفع الغطاء القالب بحيث تكون
شاشة العرض الرئيسية في
مواجهتك، عندئٍذ يتم تنشيط
وضع التصوير. فيتم تنشيط

الكاميرا الرئيسية، ويكون بإمكانك
رؤية املنظر املراد التقاطه. 

في وضع التصوير، ميكنك تسجيل
مقاطع الفيديو والتقاط الصور.

انظر "الكاميرا"، صفحة ٢٥.
في وضع التصوير، ال تكون لوحة مفاتيح األرقام نشطة. 

ميكنك استخدام مفتاح االلتقاط، ومفتاح الصوت كمفتاح 
تصغير، ومفاتيح االختيار من لوحة املفاتيح.  تكبير/

א
يتم تنشيط وضع العرض في حالة غلق الغطاء القالب ورفع 

جانب الشاشة ذات احملور الدوار. وتستخدم لوحة مفاتيح 
األرقام احلروف البيضاء على اخللفية السوداء، وكذلك يتم 

استخدام مفاتيح االختيار املوجودة حتت الشاشة.
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ميكنك استخدام وضع العرض للقيا
مبا يلي: 

• مشاهدة بث تلفاز الهاتف احملمو
• عرض صورك. 

• استعراض الويب. 
• إجراء مكاملات بدون استخدام الي

א א
جهاز Nokia N92 اخلاص بك به جها
باستخدام تطبيق تلفاز الهاتف احملم
التلفاز الرقمي، واالستماع إليها وتس
االشتراك في القنوات أو البرامج قبل

א
توجد مفاتيح الوسائط حول مفاتي
االنتقال من كل جانب. استخدمها
للتحكم في تلفاز الهاتف احملمول،
وتشغيل الفيديو، ومشغل املوسيق

واإلذاعة. 

א א
لفتح تطبيق تلفاز الهاتف احملمول، ا
. لفت مفتاح الوسائط املتعددة 
رى،
م

ل. 

دين. 

ز استقبال تلفاز رقمي. 
ول، ميكنك مشاهدة برامج 

جيلها. قد يتعني عليك 
 أن تتمكن من مشاهدتها. 

ح

ى،

ضغط مع االستمرار على 
ح تطبيق وسائط متعددة،

، وانتقل في االجتاه املناسب. للخروج من  اضغط على 
 . القائمة بدون اختيار تطبيق، اضغط على 

، ثم انتقل ألسفل لتغيير  لتغيير االختصارات، اضغط على 
، اختر األعلى،  التطبيقات التي تظهر عند الضغط على 

واليسار، واملنتصف، واليمني، والتطبيق. 
قد تكون بعض االختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها. 

א א
استخدم االختصارات لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف 

بسرعة. ارجع لألقسام املتوفرة في دليل املستخدم هذا 
للحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف. 

وضع االستعداد
• لفتح تطبيق تلفاز الهاتف احملمول، اضغط مع االستمرار 
. انظر "مفتاح الوسائط املتعددة"، صفحة ١٢. على 
• للتبديل بني التطبيقات املفتوحة، اضغط مع االستمرار 

، واختر التطبيق. قد يغلق اجلهاز بعض التطبيقات  على 
في حالة امتالء الذاكرة. يحفظ اجلهاز أي بيانات لم يتم 

حفظها قبل إغالق التطبيق. 
 يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في اخللفية إلى زيادة 

استهالك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية. 
• لالتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة) اخلاص 

 . بك، اضغط مع االستمرار على 
، واختر أحد األوضاع.  • لتغيير الوضع، اضغط على 
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• للتبديل بني أوضاع عام وصامت، ا
. إذا كان لديك خطي هاتف (

ينتقل هذا اإلجراء بني اخلطني. 
• لفتح قائمة األرقام التي مت االتصا

 . على 
• الستخدام األوامر الصوتية، اضغ
• لبدء استعراض الويب (خدمة شب
. انظر "اخلدما االستمرار على 
• لضبط سطوع شاشة العرض الرئ
االستمرار على مفتاح االختيار املو
السفلي (في وضع فتح الغطاء ال

أو اليسار. 
وملزيد من املعلومات عن االختصارات امل
انظر "وضع االستعداد النشط"، صفح

א
MMS عادًة ما يتم تكوين ضبط رسائل
 N92 وإنترنت الهاتف احملمول في جهاز
معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحت
ُمثبت مسبقاً من مزود خدمة الشبكة،
من مزودي خدمة الشبكة في صورة ر
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ال ضغط مع االستمرار على 

خدمة شبكة)، فسوف 

ل بها مؤخًرا، اضغط

 . ط مع االستمرار على 
كة)، اضغط مع 
ت"، صفحة ٦٦. 

يسية، اضغط مع 
جود في الركن األيسر 
قالب) وانتقل لليمني

تاحة في وضع االستعداد، 
ة ١٠٤. 

 وتقنية GPRS والتدفق 
Nokia آلًيا، حسب 

وي جهازك على ضبط 
 أو قد حتصل على الضبط 

سالة نصية خاصة. 

א Nokia
راجع املوقع 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. 
على موقع الويب، ميكنك احلصول على معلومات حول كيفية 

استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى 
االتصال بخدمة العمالء، قم مبراجعة قائمة مراكز اتصال 

.www.nokia.com/customerservice احمللية على Nokia
خلدمات الصيانة، قم مبراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على 

.www.nokia.com/repair

א א
في بعض األحيان، تقوم Nokia بإنتاج حتديثات للبرامج قد 

تقدم خصائص جديدة، أو وظائف محسنة، أو أداء مطور. قد 
ميكنك طلب تلك التحديثات من جهاز كمبيوتر متوافق مع 

تطبيق محدث برامج Nokia. لتحديث برامج اجلهاز، فإنك حتتاج 
 ،XP أو Windows 2000 إلى جهاز كمبيوتر ذو نظام تشغيل
ووصول لإلنترنت عريض النطاق، وكبل بيانات متوافق لتوصيل 

اجلهاز بالكمبيوتر. 
للحصول على مزيٍد من املعلومات، وتطبيق محدث البرامج، 

 Nokia أو موقع www.nokia.com/softwareupdate قم بزيارة
احمللي اخلاص بك. 
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ميكنك نسخ محتوى، مثل األسماء 
kia N92 متوافق إلى هاتفك Nokia
Bluetooth أو األشعة حتت احلمراء. ي
ترغب في نسخه على طراز الهاتف.
ميكنك إدراج بطاقة SIM اخلاصة بك
تشغيل Nokia N92 بدون إدراج بطا

وضع غير متصل بالشبكة آلًيا.
نقل احملتوى

، واختر األدوات > ١ اضغط على 
Nokia N92 اخلاص بك. 

٢ في شاشة عرض املعلومات، اخت
٣ اختر ما إذا كنت ترغب في است
األشعة حتت احلمراء لنقل البيانا

اجلهازين نوع االتصال احملدد. 
tooth ٤ في حالة اختيارك التصال
Nokia N92 اخلاص بك يبحث ع
Bluetooth، اختر استمرار. قم با
القائمة. يلزم إدخال رمًزا في هات
رمز (١-١٦ رقم) واختر موافق. أد
اجلهاز اآلخر واختر موافق. لقد مت
انظر "األجهزة املقترنة"، صفحة
وقيود التقومي، من هاتف 
No باستخدام اتصال 

عتمد نوع احملتوي الذي 
 

 في اجلهاز اآلخر. عند بدء 
قة SIM، فإنه يتم تنشيط 

 النقل في هاتف 

ر استمرار. 
خدام اتصال Bluetooth أو 

ت. ينبغي أن يدعم كال 

Blue، جلعل هاتف 
ن األجهزة ذات اتصال 
ختيار اجلهاز اآلخر من 
ف Nokia N92. أدخل 
خل نفس الرمز على 
 اآلن اقتران األجهزة. 
 ٨٥. في بعض طرز

 الهواتف، يتم إرسال تطبيق النقل إلى اجلهاز اآلخر 
كرسالة. لتثبيت النقل على اجلهاز اآلخر،  افتح الرسالة، 
واتبع التعليمات الظاهرة على شاشة العرض الرئيسية. 

 إذا قمت باختيار األشعة حتت احلمراء، قم بتوصيل اجلهازين. 
انظر "اتصال األشعة حتت احلمراء"، صفحة ٨٦. 

٥ من الهاتف Nokia N92 اخلاص بك، اختر احملتوى املطلوب 
نسخه من اجلهاز اآلخر. 

يتم نسخ احملتوى من الذاكرة ومن بطاقة الذاكرة املتوافقة 
(في حالة تركيبها) من اجلهاز اآلخر إلى املوقع املُناظر في 
هاتفك Nokia N92 وبطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها). 
يعتمد زمن النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. 

ميكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت الحق. 
لعرض معلومات السجل اخلاصة بنقل سابق، اختر 

سجل النقل في شاشة العرض الرئيسية. 
لعرض األجهزة التي قمت بنسخ أو نقل بيانات منها، اختر 

الهواتف في شاشة العرض الرئيسية. 

א א א
 .GSM جاٍر استخدام اجلهاز في شبكة 

 جاٍر استخدام اجلهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة). 
 لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر من رسالة في حافظة 

صندوق الوارد في الرسائل. 
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 لقد مت استالم بريد إلكتروني جدي
عن بعد. 

 هناك رسائل من املنتظر إرساله
صندوق احلفظ.

 لديك مكاملات لم يتم الرد عليه
 يظهر في حالة ضبط نوع الرنني 
للرسائل، ونغمة التنبيه للدردشة، ونغ

على إيقاف. 
 لوحة مفاتيح اجلهاز مغلقة. 

 مت تنشيط ساعة التنبيه. 
 خط الهاتف الثاني قيد االستخدا
 يتم حتويل كل املكاملات الوارد
إذا كان لديك خطا هاتف (خدمة شب
التحويل للخط األول هو  وللخ
 مت توصيل سماعة أذن متوافقة با
 مت توصيل طقم سمع متوافق با
 مت توصيل عدة سيارة متوافقة ب

 هناك اتصال بيانات نشط. 
 GPRS هناك اتصال حزمة بيانات 
 GPRS هناك اتصال حزمة بيانات 
 GPRS هناك اتصال حزمة بيانات 
No
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a 
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2 
ف
هات
ال د في صندوق البريد 

ا في حافظة 

ا. 
على صامت ونغمة التنبيه 
مة تنبيه البريد اإللكتروني 

م.(خدمة شبكة) 
ة للجهاز إلى رقم آخر. 

كة)، فسيكون مؤشر 
 . ط الثاني هو 

جلهاز. 
جلهاز. 

اجلهاز. 

أو EDGE متاح. 
أو EDGE نشط. 

أو EDGE قيد االنتظار. 

 هناك اتصال حزمة بيانات UMTS متاح. 
 هناك اتصال حزمة بيانات UMTS نشط. 

 هناك اتصال حزمة بيانات UMTS قيد االنتظار. 
 LAN لقد قمت بضبط اجلهاز للبحث عن شبكات 

السلكية احمللية، وهناك شبكة LAN السلكية متاحة. انظر 
"الشبكة احمللية الالسلكية"، صفحة ١١٥. 

 هناك شبكة LAN السلكية نشطة في شبكة 
ذات تشفير. 

 هناك شبكة LAN محلية نشطة في شبكة ليس 
بها تشفير. 

 .Bluetooth مت تشغيل اتصال 
 .Bluetooth جاري نقل البيانات باستخدام اتصال 

 هناك اتصال USB نشط. 
 هناك اتصال أشعة حتت احلمراء نشط. إذا أومض املؤشر، 
فإن اجلهاز يحاول االتصال باجلهاز اآلخر أو أن االتصال قد ُفقد. 

 مت تشغيل تلفاز الهاتف احملمول. 
 جاري التسجيل على تلفاز الهاتف احملمول. 
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استخدم قفل لوحة املفاتيح للحيل
املفاتيح بغير قصد. 

إلضاءة ضوء شاشة العرض الرئيسي
اضغط على مفتاح التشغيل. 

• للقفل: في وضع االستعداد، اض
أثناء قفل املفاتيح، يتم عرض 

العرض الرئيسية. 
• إللغاء قفل اجلهاز في وضع فتح
، ثم ع العرض: اضغط على 
عندما تكون خاصية رمز قفل املفات
فقد تتمكن من االتصال برقم الطو

א א
لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثنا
االستماع إلى صوٍت ما، اضغط على
يتيح لك مكبر الصوت االستيريو امل
إلى الهاتف والتحدث فيه من مسا

لوضع اجلهاز على األذن. 
 تحذير: ال متسك الهاتف بالق
مكبر الصوت ألن الصوت قد 
( א
ولة دون الضغط على 

ة أثناء قفل لوحة املفاتيح، 

 . ، ثم  غط على 
، على شاشة 

 الغطاء القالب أو وضع 
 . لى 

يح في وضع التشغيل، 
ارئ املبرمج في هاتفك. 

א
ء إجراء مكاملة أو عند 

 مفتاح الصوت اجلانبي. 
ضمن إمكانية االستماع 

فة قصيرة دون احلاجة 

رب من أذنك عند استخدام 
يكون مرتفًعا للغاية. 

لتشغيل مكبر الصوت أثناء مكاملة، اختر اخليارات > تنشيط 
السماعة اخلارجية. 

إليقاف تشغيل مكبر الصوت، اختر اخليارات > تنشيط الهاتف. 
لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله أثناء مكاملة، اختر 

س. خارجية أو الهاتف. 

 تنويه! ميكنك كذلك تنشيط مكبر الصوت باستخدام 
وضع العرض. 

א
اضغط على  واختر الساعة. لبدء منبه من جديد، اختر 

اخليارات > ضبط املنبه. يظهر  عند تنشيط ساعة التنبيه. 
إليقاف تشغيل التنبيه، اختر إيقاف، أو إليقاف التنبيه ملدة 

خمس دقائق، اختر غفوة. 
عند حلول وقت التنبيه أثناء إغالق اجلهاز، سُيشِغل اجلهاز 

نفسه تلقائًيا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. في حالة 
اختيارك إيقاف، يسألك اجلهاز إذا ما كنت ترغب في تنشيطه 

للمكاملات. اختر ال إلغالق اجلهاز أو نعم إلجراء واستالم 
املكاملات. ال تقم باختيار نعم عندما يكون هناك احتمال أن 

يؤدي استخدام الهاتف الالسلكي إلى خطر أو تداخل. 
إللغاء تنبيه، اختر الساعة > اخليارات > حذف التنبيه. 
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א
لتغير ضبط الساعة، اختر الساعة >
لتغيير الوقت والتاريخ، اختر الوقت أو

أو التاريخ. 
لتغيير الساعة الظاهرة في وضع اال

نوع الساعة > تناظري أو رقمي. 
للسماح لشبكة الهاتف احملمول بتح
بالوقت والتاريخ واملنطقة الزمنية في
اختر وقت مشغل الشبكة > حتديث آل
لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة التنب

א א
لفتح عرض التوقيت الدولي، افتح ال
من خالل شاشة عرض التوقيت الدول

في مدن مختلفة. 
إلضافة املزيد من الدول للقائمة، اختر
ميكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة 
لضبط املدينة احلالية، انتقل إلى املدي
املدينة احلالية. تظهر املدينة في شاش
الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت باجلهاز
حتقق من صحة التوقيت ومن أنه يطا

التي تتبعها. 
No
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 اخليارات > الضبط. 
 املنطقة الزمنية 

ستعداد، اختر 

ديث املعلومات اخلاصة 
 جهازك (خدمة شبكة)، 

ي. 
يه. 

 . ساعة، واضغط على 
ي، ميكنك عرض التوقيت 

 اخليارات > إضافة مدينة. 
بحد أقصى.

نة واختر اخليارات > 
ة عرض الساعة 

 طبًقا للمدينة احملددة. 
بق املنطقة الزمنية 

א
قم بتوصيل سماعة أذن متوافقة
Pop-PortTM مبوصل نظام واجهة

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
ميكنك استخدام بطاقة miniSD متوافقة
لتخزين الذاكرة على جهازك. ميكنك أيًضا
عمل نسخ احتياطية للمعلومات من اجلهاز

إلى بطاقة الذاكرة. 
استخدم فقط بطاقات ذاكرة miniSD املتوافقة املعتمدة من 
 Nokia لالستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia شركة

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. 
احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول 

األطفال الصغار. 
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إدراج بطاقة الذاكرةال

١ أدرج بطاقة الذاكرة في الفتحة.
من أن منطقة التماس في البط

متجهة ألسفل

٢ أدخل البطاقة في مكانها، 
وستسمع صوت طقطقة عند 

استقرار البطاقة في مكانها.
إخراج بطاقة الذاكرة

١ قبل أن تقوم بإخراج البطاقة،
اضغط على  واختر إخراج

بطاقة الذاكرة يتم إغالق جميع 
التطبيقات. 

٢ اضغط على بطاقة الذاكرة لتح
٣ عندما يتم عرض انزع بطاقة الذا
افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة. 
٤ قم بإزالة بطاقة الذاكرة، واختر 

اجلهاز بذلك. 
 هام: ال تقم بإزالة بطاقة الذا
أثناء الوصول إلى البطاقة. ق
منتصف العملية إلى تلف ب
تتلف البيانات اخملزنة على بط
 تأكد
اقة

ريرها من الفتحة. 
كرة واضغط على "موافق"، 

موافق للتأكيد إذا طالبك 

كرة في منتصف العملية 
د يؤدي إزالة البطاقة في 
طاقة الذاكرة واجلهاز وقد 

اقة الذاكرة. 

א
يشتمل الهاتف على تعليمات تتبع السياق. عند فتح أحد 

التطبيقات، اختر اخليارات > تعليمات للوصول إلى التعليمات 
اخلاصة بالعرض احلالي. 

أثناء قراءة اإلرشادات، للتبديل بني التعليمات والتطبيق املفتوح 
 . في اخللفية اضغط مع االستمرار على 

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر األدوات > 
تعليمات. اختر التطبيق املطلوب عرض موضوعات التعليمات 

اخلاصة به. 

א א
ميدك البرنامج التعليمي مبعلومات حول بعض خصائص اجلهاز. 

يبدأ البرنامج التعليمي آلًيا عند تشغيل اجلهاز ألول مرة. 
 ، للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اضغط على 

واختر تطبيقاتي > بر. تعليمي. 
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بواسطة تلفاز هاتف م، ميكنك الوصو
وتلفاز الهاتف احملمول (خدمة شبكة)
إلى، أو تسجيل برامج التلفاز الرقمي.
به جهاز استقبال DVB-H متضمن ي
الهاتف احملمول للوصول إلى خدمات ت
خدمات تلفاز الهاتف احملمول تكون مت
بها. راجع مزود اخلدمة للتحقق من ت
الهاتف احملمول وإتاحة الوصول إلى خ

والتعليمات اخلاصة بذلك والسعر. 
في بعض الدول، يتعني على مالكي أ
التلفاز دفع رسوم رخصة تلفاز. ملزيد 

السلطات احمللية. 
ال ميكنك مشاهدة بث التلفاز املباشر
عند تنشيط وضع عدم االتصال بالش
إذا كنت في حاجة إلى تغيير جهازك 
بك، اتصل مبزود اخلدمة للتأكد من تو
عليك إعادة االشتراك بهذه اخلدمة. 
إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى خد
فمن احملتمل أن مزودو اخلدمة في منط

تلفاز الهاتف احملمول. 

א
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ل إلى خدمات إذاعة 
 أو مشاهدة، أو االستماع 

 Nokia N92 جهاز 
ستخدم تطبيق تلفاز 
لفاز الهاتف احملمول. 

احة فقط عند االشتراك 
غطية شبكة تلفاز 
دمات بث البيانات 

جهزة استقبال 
من املعلومات، راجع 

 بدون بطاقة SIM أو 
بكة. 

أو بطاقة SIM اخلاصة 
فر اخلدمة. قد يتعني 

مة تلفاز الهاتف احملمول، 
قتك ال يدعمون خدمات 

قد يقوم مزود خدمة احملتوى البرامج أو خدمة تلفاز الهاتف 
احملمول مبنع أو تقييد استخدام األجهزة اخلارجية ذات تقنية 
Bluetooth الالسلكية أثناء استخدام تلفاز الهاتف احملمول. 
على السبيل املثال، قد يتم إيقاف استقبال اإلذاعة إذا كنت 

تستخدم سماعة أذن ذات تقنية Bluetooth السلكية. 

א א
١ لفتح تطبيق تلفاز الهاتف احملمول، اضغط مع االستمرار 
. ويقوم النظام بعرض  على مفتاح الوسائط املتعددة 

أدلة البرامج املتاحة في مكان تواجدك. في التشغيل األول، 
قد يستغرق ذلك بضع دقائق. 

. يقوم  ٢ الختيار دليل البرنامج، انتقل إليه واضغط على 
النظام بترتيب القنوات املتاحة. وقد يستغرق هذا بعض 
الوقت. بإمكانك تغيير دليل البرامج الحًقا في الضبط. 
سيتم عرض آخر دليل برامج مت اختياره وآخر قناة تلفزيونية 

متت مشاهدتها عندما تقوم بفتح تطبيق تلفاز الهاتف احملمول 
في املرة التالية. 

في حالة عدم عثورك على أي أدلة برامج عند قيامك بفتح 
تلفاز هاتف م، اختر اخليارات > إعادة استعراض للبحث عن أدلة 

البرامج املتاحة وعرضها، واختر أحد األدلة. 

א
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تلفاز هاتف م يستخدم جزء كبير متل

البرامج. ويحاول اجلهاز حتديث دليل ا
في حالة عدم تشغيل تلفاز الهاتف
وجود مساحة كافية للتحديث، يخ

منخفضة. قم بحذف بيانات إلخالء 
من املعلومات حول كيفية إخالء الذ
منخفضة - قم بإخالء الذاكرة"، ص

א א
قد يتعني عليك االشتراك في القناة
عرضها بواسطة تطبيق تلفاز الهات
"االشتراك في القنوات والبرامج" ص
بإمكانك معاينة برنامج لم تشترك
ملشاهدة معاينة قصيرة لبرنامج احل
اخليارات > معاينة، في حالة توفرها.
لعرض قائمة بالقنوات املتاحة، انتق

على  الختيار القناة. 
ميكنك كذلك استخدام مفاتيح
الوسائط الستعراض القنوات أو
التوقف عن استقبال البث. ميكن

الضغط على مفاتيح األرقام الختيار
قناة. اضغط على # إلدخال رقم قنا

مكون من رقمني.
لتغيير ترتيب القنوات، اختر اخليارات

"الضبط"، صفحة ٢٣.
ن ذاكرة اجلهاز لتخزين أدلة 
لبرامج بصفة دورية حتى 

 احملمول. في حالة عدم 
طرك اجلهاز بأن ذاكرة اجلهاز 

مساحة بالذاكرة. للمزيد 
اكرة، انظر " الذاكرة 

فحة ١٠٥.

 قبل أن يكون بإمكانك 
ف احملمول. انظر 

فحة ٢٣. قد يكون 
 به. 

الي أو القناة احلالية، اختر 
 

ل ألعلى أو ألسفل واضغط 

ة

 > إعدادات. انظر 

للتبديل لوضع ملء الشاشة، اختر اخليارات > ملء الشاشة. 
للعودة لوضع الشاشة العادة، اختر اخليارات > شاشة عادية. 
 تنويه: ميكنك كذلك الضغط على مفتاح * للتبديل 

بني العرض ملء الشاشة والشاشة العادية. 
لعرض صفحة الويب اخلاصة مبزود اخلدمة، اختر اخليارات > 
صفحة املزود. قد يختلف أمر القائمة. قد يتطلب الوصول 

إلى صفحة مزود اخلدمة اتصال بالشبكة. 
لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت اجلانبي أو 

مفتاح االنتقال. 
لكتم الصوت وإعادة تشغيله، اختر اخليارات > صامت أو 

غير صامت. 

 تحذير: ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام 
مكبر الصوت ألن الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية. 

إلعادة تشغيل آخر ٣٠ ثانية، اختر اخليارات > إعادة تشغيل في 
حالة توفره. 

א
قد تقدم القنوات خدمات تفاعلية إضافية مثل ارتباطات 

ويب، أو إمكانية شراء أو التصويت على، شيء ما، أو تثبيت 
 .JavaTM واستخدام تطبيقات

 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج 
األخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات 
املعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار 

.Java VerifiedTM
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لعرض اخلدمات املتاحة اخلاصة بالقناة
اخليارات > خدمات. قد تختلف اخلدما

من برامج التلفاز على خدمات.
قد يكون هناك تكلفة إضافية الست

للوصول إلى تلك اخلدمات. 

א א
في دليل البرامج، يتم سرد القنوات وا

لوقت بدئها. 
لعرض دليل البرامج، اختر اخليارات > 
القناة في دليل البرامج، انتقل إلى الي
لعرض البرامج، انتقل ألعلى أو ألسف
ملشاهدة البرنامج اجلاري عرضه، اختر 

مشاهدة البرنامج. 
لضبط تذكير ببرنامج قادم، اختر اخلي
 إلى برنامج به تذكير. لضبط الوق
وانتهاء التذكير، انظر "الضبط" صف
التسجيالت النشطة إذا قمت بتغيير
إلزالة تذكير من دليل برامج، اختر اخلي
ال يتم إصدار صوت التذكير أثناء غلق
لعرض التفاصيل اخلاصة بأحد البرام
البرامج، واختر اخليارات > تفاصيل البر
ول
حم
لم
ف ا
هات
 ال
فاز
تل  اجلاري عرضها، اختر 

ت، وقد ال تشتمل العديد 

خدام الشبكة املطلوبة 

لبرامج املتاحة وفًقا 

دليل البرامج. لتغيير 
مني أو إلى اليسار. 

ل. 
اخليارات > 

ارات > تذكير. تشير 
ت قبل بدء البرنامج 

حة ٢٣. قد ال يتم تشغيل 
 دليل البرامج. 

ارات > إزالة التذكير. 
 اجلهاز. 

ج، اختر البرنامج من دليل 
نامج. 

א א
لبدء تسجيل برنامج تقوم بعرضه، اضغط على مفتاح 

االلتقاط. وينتهي التسجيل عند انتهاء البرنامج. إليقاف 
 . التسجيل قبل ذلك، اضغط على مفتاح اإليقاف 

لبدء تسجيل البرنامج احلالي أو الالحق، اختر اخليارات > 
تسجيل البرنامج، وأحد خيارات القائمة الفرعية. 

إذا كان للبرنامج تقييد مبرحلة سنية أكبر مما حددته في 
الضبط، يجب عليك إدخال رمز اإلغالق قبل أن تتمكن من 

بدء التسجيل. التقييد مبرحلة سنية ال ينطبق على البرامج 
املسجلة، والتي ميكن مشاهدتها بدون إدخال رمز القفل أوًال. 

إليقاف التسجيل، اختر اخليارات > إيقاف التسجيل. 
إليقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر اخليارات > 

إيقاف التسجيل مؤقتًا. ويستمر البث بدون مقاطعات. 
الستئناف التسجيل، اختر اخليارات > استئناف التسجيل. 

ميكن تسجيل أحد البرامج في اخللفية أثناء استخدام اجلهاز 
لغرٍض آخر. إليقاف التسجيل، اختر تلفاز هاتف م، واختر 

اخليارات > إيقاف التسجيل. 
لبدء تسجيل برنامج يظهر في دليل البرامج، اختر البرنامج 
من القائمة، واختر اخليارات > تسجيل البرنامج. لضبط وقت 

التسجيل، انظر "الضبط"، صفحة ٢٣.
قد ال يكون بإمكانك تسجيل بعض البرامج في حالة عدم 

اشتراكك بالبرنامج أو عدم سماح مزود محتوى برنامج التلفاز 
بالتسجيل. 
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ول
حم
لم
ف ا
هات
 ال
فاز
استخدام التطبيقات األخرى أثناء التل

حدوث تداخل مع البرنامج التليفزيو
وقد ال يتم التسجيل بنجاح في حا
DVB-H (تلفاز رقمي) أو ضعف إشا

א א א
للذهاب إلى حافظة لقطات الفيديو،

لقطات الفيديو. 
لفتح احلافظات وعرض ما مت تسجيل
للتوقف بشكل مؤقت أو االستئناف
أو التقدمي السريع أو الترجيع السري

استخدم مفاتيح الوسائط.
لتشغيل املقطع مبلء الشاشة،
قم بإيقاف التشغيل، واختر

اخليارات > تشغيل في وضع ملء الش
 تنويه: ميكنك كذلك الضغط
العرض ملء الشاشة والشا
إليقاف التشغيل بشكل مؤقت، اخت
الستئناف التشغيل، اختر اخليارات 
الشاشة. ميكنك كذلك استخدام م
لكتم الصوت أو إعادة تشغيله، اخت

غير صامت.

إلعادة تسمية ملف، اختر اخليارات 
تسجيل قد يؤدي إلى 
ني املسجل.

لة عدم توفر شبكة 
راتها.

 اختر اخليارات > 

ه، استخدم مفتاح االنتقال. 
،
ع،

اشة. 
 على مفتاح * للتبديل بني 

شة العادية. 
ر اخليارات > إيقاف مؤقت. 

> استئناف أو استئناف ملء 
فتاح الوسائط املالئم. 
ر اخليارات > صامت أو 

> إعادة تسمية. 

لعرض تفاصيل امللف مثل اسم امللف، أو املدة، أو احلجم، اختر 
اخليارات > تفاصيل امللف. 

لضمان عدم نفاذ ذاكرة اجلهاز، يتم مسح امللفات آلًيا بدًءا 
بأقدمها. حلماية أحد امللفات من املسح اآللي، اختر اخليارات > 

حماية امللف. إللغاء احلماية، اختر اخليارات > إلغاء احلماية. 
لنقل ملفات الفيديو إلى حافظات أخرى في جهازك أو على 

بطاقة ذاكرة أو نسخها بها، اختر اخليارات > نسخ إلى احلافظة 
أو نقل إلى احلافظة. إلنشاء حافظة جديدة، اختر اخليارات > 

حافظة جديدة. 

א
للبحث عن أي تسلسل حروف في البرنامج اجلاري اختياره في 

دليل البرامج، قم مبا يلي:
١ اختر اخليارات > بحث. 

٢ ادخل مصطلح البحث، أو اضغط  على لالختيار من 
مصطلحات البحث السابقة. ميكنك تقييد البحث في قناة 

معينة، أو يوم معني في األسبوع، أو نوع معني. 
٣  اختر بحث لبدء البحث. 

٤ اختر أحد البرامج التي مت العثور عليها واخليارات ملشاهدة 
البرنامج أو االستماع إليه، أو االشتراك به، أو عرض 

التفاصيل، أو ضبط تذكير أو تسجيل.
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א א א א א
قد تتطلب بعض قنوات وبرامج التلفا
. إلى العناصر غير املشترك بها بـ 
مجوعة من القنوات التي ميكنك االش
لعرض قائمة بالعناصر التي قمت باال
اخليارات > اشتراكات > اشتراكاتي. 
مت االشتراك بها في حالة فقدها من ا

جلب االشتراك. 
لالشتراك بأحد العناصر، قم باآلتي: 
١ اختر اخليارات > اشتراكات > اشت
٢ اختر من قائمة العناصر غير املش

أو قنوات، أو برامج. 
٣ اختر اخليارات > اشتراك. 

٤ اختر مدة االشتراك. 
٥ لقبول االشتراك، اختر حتقق. 

يتم عرض مالحظة بوقت استطاعتك
أو البرنامج. 

ال ميكنك االشتراك أثناء تنشيط وضع
أو بدون بطاقة SIM. في حالة تغيير ب
إعادة االشتراك في القنوات والبرامج. 
أخرى لبطاقة SIM األصلية، يتم تنش

إذا كانت ال تزال سارية. 
ول
حم
لم
ف ا
هات
 ال
فاز
تل א

ز االشتراك بها. ويشار 
 حزمة القنوات هي 

تراك بها كحزمة واحدة. 
شتراك بها، اختر 

جللب العناصر التي 
جلهاز، اختر اخليارات > 

راك جديد. 

ترك بها: حزم القنوات، 

 مشاهدة القناة 

 عدم االتصال بالشبكة 
طاقة SIM، يتعني عليك 

في حالة التغيير مرة 
يط االشتراكات األصلية 

א א
١ اختر اخليارات > اشتراكات > اشتراكاتي. 

٢ اختر حزم القنوات، أو قنوات، أو برامج. 
٣ لعرض التفاصيل اخلاصة بأحد العناصر، اختر اخليارات > 

تفاصيل العنصر. 
 إلنهاء االشتراك احلالي، اختر اخليارات > إلغاء اشتراك. 

א
لتكوين ضبط، اختر اخليارات > إعدادات. حدد اآلتي: 

حالة النظام - لعرض احلالة العامة لتلفاز الهاتف احملمول وقوة 
اإلشارة. لتحديث مؤشر قوة اإلشارة، أغلق هذا احلوار وافتحه 

مرة أخرى. 
ترتيب القنوات - لتغيير الترتيب االفتراضي للقنوات اختر 

اخليارات > حتديد لتحديد العناصر التي ترغب في نقلها، اختر 
اخليارات > نقل، انتقل إلى املكان اجلديد، واختر موافق. 

حتكم اآلباء - لضبط تقييد مبرحلة سنية على البرامج. كلمة 
املرور املطلوبة هي نفس رمز القفل اخلاص باجلهاز. وبعد هذا، 
سيتعني عليك إدخال رمز القفل لعرض أي برنامج تليفزيوني 

له تقييد مبرحلة سنية أعلى. ال ينطبق التقييد باملرحلة 
السنية على املواد املسجلة. ملزيد من املعلومات حول رمز 

القفل، انظر "احلماية"، صفحة ١١٦.
الذاكرة املستخدمة - لتحديد املكان الفتراضي للتسجيالت 

ومقاطع إعادة تشغيل التي مت حفظها.
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حجز وقت التسجيل - لتحديد وقتتل

الحتمال تأخير البرنامج. بواسطة ه
التسجيل في وقت الحق للوقت الذ
تنبيه التذكير - لتحديد الوقت املط

ترغب في التذكير فيه.
دليل البرامج - لعرض أدلة البرامج 

البرامج احلالي.

א א
 - حزمة قنوات.

 - قناة.
 - برنامج

 - عنصر غير مشترك به
 - خدمة الرسائل 
 - خدمة هاتف
 - خدمة ويب 
Java خدمة - 
 - تسجيل

 - غير مسموح بالتسجيل 
 - تقييد مبرحلة سنية 

 - مقطع جديد في لقطات الفي
 - ملف محمي
 التسجيل اإلضافي احملجوز 
ذا الضبط ميكنك إيقاف 

ي يشير إليه دليل البرامج. 
لوب قبل البرنامج الذي 

املتاحة وتغيير دليل 

ديو
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جهاز Nokia N92 به كاميراتان. يتم ت
الرئيسية عالية الدقة عند تدوير شا
لوضع التصوير. يتم تنشيط الكاميرا
وضع فتح الغطاء القالب. وميكن است

الثابتة وتسجيل الفيديو. 
يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة ب
وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذ
لتنشيط الكاميرا الرئيسية، انتقل
إلى وضع التصوير. انظر "وضع
التصوير" صفحة ١١. في باحث
املشاهد، ميكنك مشاهدة املنظر

الذي تريد التقاط صورة له. للتبديل
بني الكاميرات، اختر اخليارات >
استخدام الكاميرا الثانوية أو 
استخدام الكاميرا الرئيسية. 

ميكنك إرسال صور ومقاطع فيديو
في رسالة وسائط متعددة كمرفق

رسالة بريد إلكتروني، أو باألشعة حتت
احمللية الالسلكية، أو باستخدام اتصا

א א

يرا
ام
ك
ال

نشيط الكاميرا 
شة العرض الرئيسية 

 الثانوية األقل دقة في 
خدامهما اللتقاط الصور 

دقة ١٢٠٠x١٦٠٠ بكسل. 
ا الدليل مختلًفا. 

 احلمراء أو الشبكة 
 .Bluetooth ل

א א
لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بتدوير الشاشة إلى وضع 
التصوير. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، انتقل يسارًا 

الختيار وضع التصوير. 
اللتقاط صورة، اضغط على مفتاح االلتقاط أو مفتاح التنقل. 

يومض مبني مشع للضوء أحمر اللون. 
للقيام بضبط اإلضاءة واللون قبل التقاط الصورة، انظر 

"ضبط اإلضاءة واأللوان"، صفحة ٢٧. 
قد تستغرق عملية حفظ الصور امللتقطة وقًتا أطول في 
حالة تغيير إعدادات التكبير/التصغير أو اإلضاءة أو األلوان. 

تعرض مؤشرات الكاميرا ما يلي: 
• يشير مؤشرا (١)
( ذاكرة اجلهاز (

( وبطاقة الذاكرة (
إلى مكان حفظ

الصور.

 ١  ٢  ٣

 ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
• يشير مؤشر الصور
(٢) إلى عدد تقديري
للصور التي ميكن
حفظها في اجلزء

املتبقي من ذاكرة جهازك أو بطاقة الذاكرة املتوافقة 
(في حالة إدخالها)، وذلك على حسب جودة الصورة. 
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يرا
ام
ك
• يوضح مؤشر التكبير (٣) مستوال

ألعلى أو ألسفل، أو استخدم م
اجلانبية للتكبير والتصغير. 

• يظهر مؤشر الفالش (٤) إذا ما 
( ) أو إيقاف ( على تشغيل (
• يشير مؤشر وضع التسلسل (٥
نشط. انظر كذلك "أوضاع درجة
• يوضح مؤشر وضع الليل (٦) أنه
اللتقاط الصور في حاالت اإلضاء
• يظهر مؤشر توازن اللون األبيض 
األبيض الذي مت اختياره. انظر "ض

صفحة ٢٧. 
• يظهر مؤشر درجة اللون (٨) درج
انظر "ضبط اإلضاءة واأللوان"، 
• يوضح مؤشر املوقت الذاتي (٩) أ
الذاتي. انظر "أنت في الصورة -
الحظ ما يلي عند التقاط الصور: 
• استخدم كلتا اليدين للحفاظ 
• تكون جودة الصورة التي مت تكبي
مستوى جودة الصورة التي لم ي
• تنتقل الكاميرا إلى وضع احلفاظ
لم يتم الضغط على أي مفتاح
التقاط الصور، اضغط على مفت
التصغير. انتقل  ى التكبير/
فاتيح مستوى الصوت 

كان الفالش قد مت ضبطه 
 .

) إلى أن وضع التسلسل 
 اإلضاءة"، صفحة ٢٦. 
 قد مت ضبط الكاميرا 

ة اخلافتة. 
(٧) ضبط توازن اللون 
بط اإلضاءة واأللوان"، 

ة اللون التي مت اختيارها. 
صفحة ٢٧. 

نه مت تنشيط املوقت 
 املوقت الذاتي"، صفحة ٢٧. 

على ثبات الكاميرا. 
رها/تصغيرها أقل من 
تم تكبيرها/تصغيرها. 

 على طاقة البطارية إذا 
 خالل حلظة. لالستمرار في 

اح التنقل. 

الختيار الكاميرا الثانوية، على سبيل املثال حتى تظهر أنت في 
الصورة، قم بإدارة الشاشة إلى وضع فتح الغطاء القالب أو 

وضع العرض، واختر اخليارات > استخدام الكاميرا الثانوية. 
، أو اختر  إذا لم ترغب في االحتفاظ بالصورة، اضغط على 

اخليارات > حذف. 
إلرسال الصورة بالوسائط املتعددة، أو بالبريد اإللكتروني، أو 

بـ Bluetooth، أو بـ IR، اضغط على  أو اختر اخليارات > 
إرسال. ملزيد من املعلومات، انظر "الرسائل" صفحة ٤٣، 

و"اتصال Bluetooth"، صفحة ٨٣. 
إلرسال صورة إلى الطرف اآلخر أثناء مكاملة نشطة، اختر 

 .MMS اخليارات > إرسال
لضبط الصورة احلالية كصورة خلفية، اختر اخليارات > 

إعداد الصورة كخلفية.

إلضافة الصورة احلالية لبطاقة اسم، اختر اخليارات > 
إضافة إلى اسم.

إلعادة تسمية صورة، اختر اخليارات > إعادة تسمية الصورة.

א
لضبط الكاميرا لتلتقط ست صور على نحو متتابع، اختر 
اخليارات > وضع التسلسل. ميكنك كذلك استخدام وضع 

التسلسل مع الـ موقت ذاتي. انظر "أنت في الصورة - املوقت 
الذاتي"، صفحة ٢٧. يتم حفظ الصور آلًيا في االستوديو. 
بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على 

الشاشة. لعرض صورة، اضغط على مفتاح التنقل لفتحها. 
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لضبط الكاميرا لتلتقط صور في إضا
وضع التشغيل الليلي. 

א א − א
املوقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا
استخدم املوقت الذاتي لتأجيل التقاط
تضمني نفسك في الصورة التي سيت
تأخير املوقت الذاتي اختر اخليارات > ا
املطلوب. لتنشيط املوقت الذاتي، اختر
) ويصدر اجلهاز نغم املوقت الذاتي (
تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء و
ميكنك أيًضا استخدام املوقت الذاتي 

א
الفالش متاح فقط في الكاميرا الرئي
احتفظ مبسافة آمنة عند استعمال ا
الفالش على األشخاص أو احليوانات ع

الفالش أثناء التقاط الصور. 
حتتوي الكاميرا على ضوء مصباح فال
تتاح أوضاع الفالش اآلتية: آلي، وتشغ
الستخدام الفالش، اختر اخليارات > ف
يرا
ام
ك
ال ءة خافتة، اختر اخليارات > 

א
 الرئيسية. 

 الصورة حتى ميكنك 
م التقاطها. لضبط مدة 

ملوقت الذاتي والتأخير 
 تنشيط. يومض مؤشر 

ة في أثناء تشغيل املوقت. 
قت التأجيل احملدد. 

في وضع التسلسل. 

سية. 
لفالش. ال جترب استخدام 
لى نطاق قريب. ال تغط 

ش خاص باإلضاءة اخلافتة. 
 ( )، وإيقاف ( يل (

الش > تشغيل. 

א א א
لتمكني الكاميرا من عرض األلوان واإلضاءة بصورة أكثر دقة، 

اختر اخليارات وأحد اخليارات التالية: 
فالش (الصور فقط) - اضبط الفالش وفًقا لظروف اإلضاءة. 

انظر "الفالش"، صفحة ٢٧. 
ضبط > موازنة اللون األبيض - اختر ظروف اإلضاءة من القائمة. 

يتيح ذلك للكاميرا إمكانية عرض األلوان بشكل أكثر دقة. 
ضبط > درجة اللون - اختر تأثيرات األلوان من القائمة. 

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد، حتى ترى كيف 
سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو. 

يختلف الضبط املتاح حسب الكاميرا احملددة. 
إن ضبط اإلعداد محدد حسب الكاميرا. فإذا قمت بتغيير 

ضبط الكاميرا الثانوية، لن يتغير ضبط الكاميرا الرئيسية. 
ومع ذلك، فإن ضبط اإلعداد ينتقل بني أوضاع الصور والفيديو. 

א א א
لتغير الضبط األساسي، اختر اخليارات > الضبط > صورة 

واختر أحد اخليارات التالية: 
جودة الصورة - عالية، أو عادية، أو أساسية. وكلما زادت درجة 

جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة املستهلكة. 
دقة الصورة - عالية (دقة ١٦٠٠×١٢٠٠)، أو عادية (دقة ١١٥٢×٨٦٤)، 

أو أساسية (دقة٦٤٠×٤٨٠). وكلما زادت درجة دقة الصورة، زادت 
مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة. تكون جودة الصورة 

التي مت تكبيرها/تصغيرها أقل من مستوى جودة الصورة التي لم 
يتم تكبيرها/تصغيرها. 
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يرا
ام
ك
اسم الصورة االفتراضي - قم بضبطال

تلتقطها. على سبيل املثال، إذا قم
كاسم افتراضي، تقوم الكاميرا بتس
الشاطئ، والشاطئ (٠٠١)، والشاط

بتغيير الضبط مرة أخرى. 
عرض الصورة امللتقطة - اختر نعم إ
الصورة امللتقطة بعد التقاطها، أو 
املضي قدًما في التقاط الصورة عل
الذاكرة املستخدمة - اختر املكان ال

صورك به. 

א
א

استخدم جودة الصورة المناسبة. الك
جلودة الصورة (عالية، وعادية، وأسا
لضمان تقدمي الكاميرا ألفضل جودة
أن جودة الصورة تتطلب مساحة ت
البريد اإللكتروني وMMS قد يكون 
ضبط عادية أو أساسية. لتحديد اجل
الكاميرا، اختر اخليارات > إعدادات. 
 اسم للصور التي 
ت بضبط "الشاطئ"، 

مية الصور التي تلتقطها 
ئ (٠٠٢)، وهكذا، حتى تقوم 

ذا كنت ترغب في رؤية 
ال إذا كنت ترغب في 

ى الفور. 
ذي ترغب في تخزين 

اميرا بها ثالثة أوضاع 
سية). استخدم ضبط عالية 
 صورة متاحة. لكن الحظ 

خزين أكبر. بالنسبة ملرفقات 
من الضروري استخدام 

ودة في وضع التصوير في 

א
استخدم خلفية بسيطة. بالنسبة للصور الشخصية والصور 
التي بها أشخاص، جتنب وضع الشخصيات موضوع الصورة 

أمام خلفية مزدحمة مركبة حيث قد تؤدي إلى صرف االنتباه 
عن الشخصية. انقل الكاميرا أو الشخص حينما ال تستطيع 
حتقيق تلك الظروف. قرب الكاميرا من الشخص اللتقاط صور 

شخصية أكثر وضوًحا. 

א
عند تصوير املناظر الطبيعية واملشاهد، ضع أشياء في صدر 

الصورة إلضفاء عمق للصور إذا كان الشيء املوضوع في صدر 
الصورة قريب أكثر مما يجب من الكاميرا، قد يظهر غير واضح. 

א
تغيير مصدر وكمية واجتاه اإلضاءة قد يكون له أكبر األثر على 

الصور. وفيما يلي بعض أحوال اإلضاءة النمطية: 
• اإلضاءة خلف موضوع الصورة. جتنب وضع موضوع الصورة 

أمام مصدر إضاءة قوي. في حالة وجود مصدر اإلضاءة 
خلف موضوع الصورة أو إذا كان ظاهًرا في الشاشة، فإن 

الصورة الناجتة قد تكون ضعيفة التباين، أو قد تكون 
مظلمة بدرجة كبيرة، أو قد يكون بها تأثيرات ضوئية غير 

مرغوب فيها. ميكنك كذلك استخدام ضوء الفالش وإضافة 
املزيد من اإلضاءة للظالل. انظر "الفالش"، صفحة ٢٧.
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• اإلضاءة الجانبية لموضوع الصورة. 
قد يكون لها أثًرا بالًغا لكن التأثي
الالزم، مما قد يؤدي إلى تباين أكثر 
• مصدر اإلضاءة أمام موضوع الصورة.
قد يدفع األشخاص موضوع الصور
وكذلك قد يكون التباين أكثر مما 
• اإلضاءة الُمثلى هي التي يكون بها
املنتشر، على سبيل املثال، في يوم
في يوم مشمس في ظل األشجار.

א
لتنشيط الكاميرا الرئيسية، قم بتدوي
التصوير. إذا كانت الكاميرا في وضع ا

الختيار وضع الفيديو. 
الختيار الكاميرا الثانوية، على سبيل 
الفيديو، اختر اخليارات > استخدام ال
الشاشة إلى وضع فتح الغطاء القال
لضبط اللون قبل تسجيل الفيديو، اخ
موازنة اللون األبيض أو درجة اللون. انظ

صفحة ٢٧.
١ في الكاميرا الرئيسية، اضغط عل
في الكاميرا الثانوية، اضغط على
. يضيء املب يظهر الرمز األحمر 
اللون وتصدر نغمة، لإلشارة إلى ال

الفيديو بتسجيله. 
يرا
ام
ك
ال اإلضاءة اجلانبية القوية 

ر قد يكون قوًيا أكثر من 
من املطلوب. 

 ضوء الشمس القوي 
ة إلى تغميض أعينهم. 

هو مطلوب. 
 كثير من الضوء الهادئ 
 به سحب متفرقة أو 

 

ر الشاشة إلى وضع 
لتصوير، انتقل مييًنا 

املثال حتى تظهر أنت في 
كاميرا الثانوية أو قم بإدارة 

ب. 
تر اخليارات > ضبط > 

ر "ضبط اإلضاءة واأللوان"، 

ى مفتاح االلتقاط، أو 
  لبدء التسجيل. 

ني املشع للضوء أحمر 
شخص الذي يقوم 

٢ إليقاف التسجيل على نحو مؤقت في أي وقت، اختر 
) على  إيقاف مؤقت. يومض رمز اإليقاف املؤقت (

الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آلًيا في حالة ضبط 
التسجيل بحيث يتوقف مؤقًتا دون الضغط على أي 

مفتاح خالل دقيقة. 
٣ اختر متابعة الستئناف التسجيل. 

٤ اختر إيقاف إليقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو 
آلًيا في حافظة الصور والفيديو. في االستوديو. انظر 

"االستوديو"، صفحة ٣١. 
مؤشرات باحث املشاهد تظهر ما يلي: 

) وبطاقة  •  يشير املؤشران (١) اخلاصني بذاكرة اجلهاز (
) إلى مكان حفظ الفيديو.  الذاكرة (

• مؤشر امليكروفون  يبني أن امليكروفون في وضع صامت. 
• يوضح مؤشر التكبير/التصغير، الذي يظهر على 

اللوحة اجلانبية مستوى التكبير/التصغير انتقل ألعلى 
أو ألسفل، أو استخدم مفاتيح مستوى الصوت اجلانبية 

للتكبير والتصغير. 
بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو: 

• للتشغيل الفوري ملقطع الفيديو الذي قمت للتو 
بتسجيله، اختر اخليارات > تشغيل. 

 ، • إذا لم ترغب في االحتفاظ بالفيديو، اضغط على 
أو اختر اخليارات > حذف. 

• إلرسال مقطع فيديو إلى الطرف اآلخر أثناء مكاملة نشطة، 
 .MMS اختر اخليارات > إرسال
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يرا
ام
ك
אال

يوجد نوعان من اإلعدادات ملسجل م
املؤقت والضبط االفتراضي. لضبط ا
األلوان،انظر "ضبط اإلضاءة واأللوان"،
املؤقت إلى الضبط االفتراضي بعد إ
االفتراضي يظل كما هو إلى أن تقو
لتغير الضبط االفتراضي، اختر اخليار

وأحد اخليارات التالية: 
املدة: - جلعل مقاطع الفيديو على ا

اختر قصير. 
٥٢ ،CIF) دقة الفيديو - اختر عالية
CIF) أو أساسية ،(١٧٦×١٤٤ QCIF)
وكلما زادت درجة دقة، كلما زادت م

يستهلكها الفيديو. 
اسم الفيديو االفتراضي: - قم بضب
قمت بالتقاطه. اختر التاريخ أو الن

النص، يتم تسمية مقاطع الفيديو 
نحو افتراضي. على سبيل املثال، إذا
كاسم افتراضي، تقوم الكاميرا بتس
تلتقطها الشاطئ، والشاطئ (٠٠١)،
حتى تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى
الذاكرة املستخدمة - اختر ذاكرة الت
اجلهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إ
قاطع الفيديو: الضبط 
لتباين والسطوع وضبط 

 صفحة ٢٧. يعود الضبط 
غالق الكاميرا، لكن الضبط 

م أنت بتغيره مرة أخرى. 
ات > الضبط > فيديو 

،MMSلنحو األمثل لـ

٣×٢٨٨)، أو عادية 
 .(١٢٨×٩٦ SubQ

ساحة الذاكرة التي 

ط اسم للفيديو الذي 
ص. في حالة اختيارك لـ 
بالتنسيق "Video" على 
 قمت بضبط "الشاطئ"، 
مية مقاطع الفيديو التي 
 والشاطئ (٠٠٢)، وهكذا، 

 .
خزين االفتراضية: ذاكرة 

دخالها). 
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لتخزين وتنظيم الصور ومقاطع الفيد
وقوائم التشغيل، وروابط التدفق اخلا
ملفات مع أجهزة تقنية التوصيل وال
(UPnP) أخرى متوافقة من خالل شب
، واختر االستوديو. لفت اضغط على 
الكاميرا، اختر اخليارات > ذهاب إلى امل
حافظة الصور والفيديو فقط هي املتا
، أو املسارات  اختر الصور والفيديو. 
، أو عروض تقدمي أو روابط التشغيل 

، واضغط على  لفتحها. 
ميكنك استعراض احلافظات وفتحها و
ونسخها ونقلها إلى احلافظات. يتم ف
وملفات بتنسيق ram.، وروابط التدفق
RealPlayer. انظر "RealPlayer"، ص
إنشاء ألبومات وحتديد العناصر ونسخ
األلبومات. انظر "األلبومات"، صفحة ٤
. يتم فت لفتح ملف، اضغط على 
RealPlayer، ومقاطع الصوت واملوسي
انظر "عرض الصور ومقاطع الفيديو"،
لنسخ أو نقل امللفات إلى بطاقة ذاكر
إدخالها) أو إلى ذاكرة اجلهاز، اختر أحد

א

يو
ود
ست
اال

يو، ومقاطع الصوت، 
صة بك، أو مشاركة 
عمل املباشر العاملي 

كة السلكية محلية، 
ح االستوديو من تطبيق 
عرض. من الكاميرا تكون 

حة. 
 ، ، أو مقاطع صوت 
، أو كل امللفات  ية 

حتديد العناصر 
تح مقاطع الفيديو، 

 وتشغيلها في تطبيق 
فحة ٣٧. ميكنك أيًضا 

ها وإضافتها إلى 
 .٣

ح مقاطع الفيديو في 
قى في م موسيقى. 

 صفحة ٣١.
ة متوافقة (في حالة 
 امللفات واخليارات > 

نقل ونسخ > نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة 
أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف. 

لتنزيل مسارات أو مقاطع صوت إلى االستوديو باستخدام 
املستعرض في حافظات املسارات أو مقاطع صوت اختر 
تنزيل مسارات أو تنزيل أصوات. لتنزيل صور أو فيديو في 

حافظة الصور والفيديو، اختر رمز التنزيل. يفتح املستعرض 
وميكنك اختيار العالمة التي تريدها لتنزيل العناصر. 

ملشاركة ملفات الوسائط احملفوظة في االستوديو مع أجهزة 
UPnP أخرى متوافقة من خالل شبكة LAN السلكية،

يجب عليك أوال إنشاء وتهيئة نقطة الوصول لإلنترنت املنزلة 
للشبكة الالسلكية LAN، ثم تهيئة تطبيق شبكة محلية. 

انظر "الشبكة احمللية الالسلكية"، صفحة ٨٩.
اخليارات املتعلقة بـ شبكة محلية ال تكون متاحة في 

االستوديو قبل تهيئة ضبط شبكة محلية. 

א א
يتم حفظ الصور امللتقطة ومقاطع الفيديو املسجلة بواسطة 
الكاميرا في حافظة الصور والفيديو في االستوديو. ميكن إرسال 
الصور ومقاطع الفيديو إليك أيًضا في رسالة وسائط متعددة، 
 ،Bluetooth أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني، أو من خالل اتصال

أو باستخدام األشعة حتت احلمراء. لكي تتمكن من عرض
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يو
ود
ست
الصورة أو مقطع الفيديو الذي تسلاال

مشغل الوسائط، يجب حفظها بذا
متوافقة (في حالة إدخالها). 

افتح الصور والفيديو في حافظة اال
ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة 
عرض عدد امللفات. الستعراض امللفا
إلى اليمني أو إلى اليسار. الستعرا

انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل. 
لتعديل صورة، اختر اخليارات > تعدي
انظر "تعديل الصور"، صفحة ٣٢. 
إلضافة صورة أو مقطع فيديو إلى أ
االستوديو، اختر اخليارات > ألبومات 

"األلبومات"، صفحة ٣٤. 
لطباعة صورك بطابعة متوافقة، أو
ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها)، ا
انظر "طباعة صورة"، صفحة ٣٣. 
لتكبير صورة، افتح الصورة واختر ا
صورة، افتح الصورة واختر اخليارات 
التكبير/التصغير في أعلى الشاشة

التكبير/التصغير بشكل دائم. 
الستخدام الصورة كصورة خلفية، ا
تخصيص > تعيني كخلفية شاشة.
حلذف صورة أو مقطع فيديو، اضغط
مته في االستوديو أو في 
كرة اجلهاز أو ببطاقة ذاكرة 

ستوديو. ملفات الصور 
ومرتبة حسب التاريخ. يتم 
ت واحًدا بعد اآلخر، انتقل 
ض امللفات في مجموعات، 

ل. يتم فتح محرر الصور. 

حد األلبومات في 
> إضافة لأللبوم. انظر 

 حفظهم على بطاقة 
ختر اخليارات > طباعة. 

خليارات > تكبير. لتصغير 
> تصغير. تظهر نسبة 
. ال يتم تخزين نسبة 

ختر الصورة واخليارات > 
 

 .  على 

א
لتعديل الصور بعد التقاطها أو تعديل تلك احملفوظة في 

االستوديو، اختر اخليارات > حترير. 
اختر تطبيق التأثير القتصاص وتدوير الصورة، أو لضبط 

السطوع واللون والتباين والدقة، أو إلضافة مؤثرات أو نص أو 
قصاصة فنية أو إطار للصورة. 

القتصاص صورة، اختر اخليارات > تطبيق التأثير > اقتصاص. 
القتصاص حجم الصورة يدوًيا، اختر يدوي، أو اختر نسبة 

محددة مسبًقا من القائمة. في حالة اختيارك لـ يدوي، تظهر 
عالمة زائد في الركن األيسر العلوي من الصورة. انتقل مبفتاح 
التنقل إلى املساحة املطلوب اقتصاصها، واختر ضبط. تظهر 
عالمة أخرى في الركن األيسر السفلي. أعد اختيار املنطقة 

املطلوب اقتصاصها. لضبط أول مساحة مختارة، اختر رجوع. 
تشكل املناطق اخملتارة مستطيالً، والذي يشكل الصورة التي 

مت اقتصاصها.
إذا قمت باختيار نسبة محددة مسبًقا، اختر اجلانب األمين 

العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم املنطقة املميزة، 
استخدم مفتاح التنقل. لتجميد املنطقة اخملتارة، اضغط

. لتحريك املساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح  على 
 . التنقل. الختيار املنطقة املطلوب اقتصاصها، اضغط على 

للتقليل من احمرار األعني في إحدى الصور، اختر اخليارات > 
تطبيق التأثير > تقليل حمرة العني. حرك العالمة على العني 

. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم  ثم اضغط على 
احللقة ملالءمة حجم العني، قم بتحريك مفتاح التنقل. لتقليل 

 . االحمرار، اضغط على 
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االختصارات في محرر الصور: 
• لعرض الصورة في وضع ملء الشا
للعودة لوضع العرض العادي، اضغ
• لتدوير الصورة في اجتاه عقارب ال

عقارب الساعة، اضغط على  
• للتكبير أو التصغير، اضغط على 
• للتحرك في صورة مت تكبيرها أو ت

األسفل أو اليسار أو اليمني. 

استخدم طباعة صورة لطباعة صورك
USB متوافق أو اتصال Bluetooth أو 
(إذا كانت متاحة). ميكنك أيًضا تخزين
ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) وطب
متوافقة بها قارئ بطاقات الذاكرة. 
لطباعة الصور باستخدام طباعة صور
ترغب في طباعتها، وخيار الطبع في 
للطباعة باستخدام طابعة متوافقة 
قم بتوصيل كبل البيانات قبل حتديد 
ميكنك طباعة الصور بتنسيق jpeg. ف
eg التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق
يو
ود
ست
اال

 . شة، اضغط على 
ط على  مرة أخرى. 

ساعة أو عكس اجتاه 
 . أو 

 .  أو 
صغيرها، انتقل لألعلى أو 

 باستخدام كبل بيانات 
شبكة محلية السلكية 

 الصور على بطاقة 
اعتها باستخدام طابعة 

ة، اختر الصورة التي 
االستوديو. 

،PictBridge مع
خيار الطباعة. 

قط. يتم حفظ الصور 
jp.. تلقائًيا. 

א א
عند استخدام طباعة صورة ألول مرة، يتم عرض قائمة 

بالطابعات املتاحة بعد اختارك إلحدى الصور. قم باختيار 
طابعة. يتم ضبط الطابعة كطابعة افتراضية.

 PictBridge وفي حالة قيامك بتوصيل طابعة متوافقة مع
باستخدام كبل بيانات متوافق، يتم عرض الطابعة آلًيا. 

إذا لم تكن الطابعة االفتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة 
بالطابعات املتاحة. 

لتغيير الطابعة االفتراضية، اختر اخليارات > إعدادات > 
الطابعة االفتراضية. 

א
يتم فتح شاشة عرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة 

صورة في االستوديو. 
يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام اخملططات احملددة 

مسبًقا. لتغيير اخملطط، انتقل إلى اليسار واليمني من خالل 
اخملططات املتاحة للطابعة اخملتارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما 
تسمح به صفحة واحدة، فانتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض 

الصفحات اإلضافية. 

א
تختلف اخليارات املتاحة على حسب إمكانات الطابعة التي 

مت حتديدها. 
لضبط طابعة افتراضية، اختر اخليارات > الطابعة االفتراضية. 
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يو
ود
ست
الختيار حجم الورق، اختر حجم الوراال

القائمة، وموافق. اختر إلغاء للعودة 

א א
ميكنك عرض ملفات متجهات الصو
مثل أفالم الرسوم املتحركة واخلرائ
التقدميية. حتتفظ صور SVG مبظهر
على شاشات ذات أحجام ودقة مخت
اختر حافظة عروض تقدميية، وانتقل

اخليارات > تشغيل. 
. للتصغير للتكبير، اضغط على 
للتبديل بني وضع ملء الشاشة وال

على *. 

א
ميكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو
يناسبك باستخدام األلبومات. لعر
حافظة الصور والفيديو، اختر اخليارا

عرض األلبومات. 
إلضافة صورة أو مقطع فيديو إلى أ
االستوديو، انتقل إلى صورة أو مقط
ألبومات > إضافة لأللبوم. يتم فتح 
األلبوم الذي ترغب في إضافة الصور

 . واضغط على 
ق، وحجم الورق من 
إلى العرض السابق. 

 ،(SVG) ر القابلة للقياس
ط، باستخدام العروض 

ها عند الطباعة أو العرض 
 ،SVG لفة. لعرض ملفات
 إلى إحدى الصور، واختر 

 . ، اضغط على 
شاشة العادية، اضغط 

 اخلاصة بك وفًقا ملا 
ض قائمة األلبومات في 

ت > ألبومات > 

حد األلبومات في 
ع فيديو، واختر اخليارات > 

قائمة باأللبومات. اختر 
ة أو مقطع الفيديو إليه، 

. ال يتم مسح  ملسح ملف من أحد األلبومات، اضغط على 
امللف من حافظة الصور والفيديو في حافظة االستوديو. 
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א
، واختر الوسائط >  اضغط على 
ُمشغل املوسيقى، ميكنك تشغيل مل

قوائم التشغيل واالستماع إليها. 
 تحذير: استمع إلى املوسيقى مب
التعرض املستمر ملستوى صوت
ال متسك الهاتف بالقرب من أذن
الصوت ألن الصوت قد يكون م

א
عندما تقوم بفتح مشغل املوسيقى 
املشغل في ذاكرة اجلهاز عن ملفات امل

موسيقية. 
بعد إضافة امللفات املوسيقية أو حذف
املوسيقية. اختر اخليارات > مكتبة امل

حتديث مكتبة املوسيقى. 

 تنويه! ميكنك نقل ملفات املوس
اخلاص إلى بطاقة ذاكرة متوافق
io Manager باستخدام برنامج

 .Nokia PC Suite

א

ط
سائ
لو
ت ا
قا
بي
ط
ت

م موسيقى. من خالل 
فات املوسيقى وإنشاء 

ستوى صوت معتدل. إن 
 مرتفع قد يضر السمع. 
ك عند استخدام مكبر 

رتفًعا للغاية. 

للمرة األولى، يبحث 
وسيقى إلنشاء مكتبة 

ها، قم بتحديث املكتبة 
وسيقى > اخليارات > 

يقى من هاتفك 
ة (في حالة إدخالها) 
Nokia Aud املتاح في 

א
عندما تقوم بفتح مشغل
املوسيقى، يتم عرض أحدث
مسار أو قائمة تشغيل سبق
تشغيلها. لعرض مكتبة

املوسيقى، اختر  أو اخليارات >
مكتبة املوسيقى، وقائمة األغاني
املطلوبة. لبدء تشغيل األغاني

املوجودة بالعرض، اختر
اخليارات > عرض.

للتبديل بني التشغيل واإليقاف
املؤقت أثناء تشغيل إحدى

 . األغاني، اضغط على  أو 
. للتقدمي السريع أو  إليقاف إحدى األغاني، اضغط على 

. لبدء  الترجيع السريع، اضغط مع االستمرار على  أو 
 . تشغيل األغنية السابقة أو الالحقة، اضغط على  أو 

 تنويه! للتحكم في التشغيل
ميكنك كذلك استخدام مفاتيح

الوسائط احمليطة مبفتاح االنتقال.
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ط
سائ
لو
ت ا
قا
بي
ط
لعرض األغنية اجلاري تشغيلها، اختت

فتح قائمة 'تشغيل اآلن'. حلفظ قائم
اختر اخليارات > إضافة لقائمة املسار
تشغيل جديدة، أو اختر قائمة تشغ
لضبط مستوى الصوت، استخدم م
جانب اجلهاز. في حالة قيامك بتش
آخر في شبكتك املنزلية من خالل 
استخدم  و لضبط مستوى 
لالختيار بني وضع التشغيل العشوا
اخليارات > تشغيل عشوائي. الختيار
نهاية قائمة التشغيل أو أن يبدأ مر

اخليارات > تكرار. 

 تنويه! لترك التطبيق مفتوًحا
املوسيقى في اخللفية، اضغ
إلى وضع االستعداد. للعودة إ
، واختر م  االستمرار على 
لفتح عالمات الويب من أجل حتميل

تنزيل مسارات. 

للعودة إلى وضع االستعداد وترك امل
اخليارات > تشغيل في اخللفية. 

א
لعرض مكتبة املوسيقى، اختر اخليار
كافة املسارات يقوم بسرد كل املوس
اختر األلبومات أو الفنانون أو األنواع
معلومات األلبومات والفنانني واألنوا
ر  أو اخليارات >
ة األغاني كقائمة تشغيل، 

ات، وقم بإنشاء قائمة 
يل محفوظة. 

فتاح الصوت املوجود على 
غيل ملف مخزن على جهاز 

شبكة محلية السلكية، 
الصوت. 

ئي والتشغيل العادي، اختر 
 توقف التشغيل عند 

ة أخرى من البداية، اختر 

 واإلبقاء على تشغيل 
ط على  مرتني للعودة 
لى التطبيق، اضغط مع 

موسيقى. 
 املوسيقى، اختر اخليارات > 

وسيقى في اخللفية، اختر 

ات > مكتبة املوسيقى. 
يقى. لعرض األغاني املرتبة، 

 أو املؤلفون. ويتم جتميع 
ع وامللحنني من ملفات

املعلومات ID3 أو M4A اخلاصة مبلفات األغاني، في حالة توفرها. 
قد ال يكون هناك دعم لبعض اختالفات تنسيق العالمات. 

إلضافة أغاني، أو ألبومات، أو فنانني، أو أنواع، أو مؤلفني إلى 
قائمة تشغيل، اختر العناصر واخليارات > إضافة لقائمة 

املسارات. ميكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة أو اإلضافة إلى 
قائمة تشغيل موجودة. 

لعرض قوائم التشغيل، اختر قوائم املسارات. إلنشاء قائمة 
تشغيل جديدة، اختر اخليارات > قائمة مسارات جديدة. أثناء 

عرض قائمة تشغيل قمت بإنشائها، اختر اخليارات > 
إضافة مسارات، إلضافة املزيد من األغاني. 

. يؤدي حذف قائمة تشغيل  ملسح قائمة تشغيل، اضغط على 
إلى حذف قائمة التشغيل فقط، وليس ملفات املوسيقى. 

א
لتعديل نغمة تشغيل املوسيقى، اختر اخليارات > 

معادل الصوت.
الستخدام ضبط مسبق ملعادل الصوت، اختره بواسطة مفتاح 

االنتقال، واختر تشغيل. 

א א א
١ إلنشاء ضبط مسبق جديد، اختر اخليارات > 

ضبط مسبق جديد. لتعديل ضبط مسبق موجود بالفعل، 
اختر اخليارات > تعديل. 

٢ لتعديل ضبط التردد، انتقل إلى اليمني أو اليسار الختيار 
تردد منخفض، متوسط، أو عالي وألعلى أو ألسفل زيادة أو 

خفض مستوى صوت نطاق التردد اخملتار. 
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٣ إلعادة الضبط إلى قيمه األصلية،
إعادة الضبط إلى االفتراضي. 

ملسح ضبط مسبق، انتقل إليه واضغ
مسح الضبط االفتراضي. 

RealPlayer

r < واختر الوسائط ، اضغط على 
RealPlayer، ميكنك تشغيل مقاطع ا
املتدفقة عبر األثير. ميكنك تنشيط ارت
صفحات الويب، أو تخزينه على ذاكرة

متوافقة (في حالة إدخالها). 
RealPlayer يدعم امللفات ذات االمتدا
إال أن RealPlayer ال يدعم بالضرورة 
أو جميع اختالفات تنسيقات امللفات. 
RealPlayer فتح كل ملفات mp4.، و
قد تتضمن محتوى غير متوافق مع م

تعتبر غير مدعومة في هذا اجلهاز. 

א
١ لتشغيل ملفات الوسائط احملفوظ
على بطاقة ذاكرة متوافقة (في ح

اخليارات > فتح، ومما يلي: 
 أحدث املقاطع - لتشغيل أحد آخر

.RealPlayer تشغيلها في
ط
سائ
لو
ت ا
قا
بي
ط
ت  اختر اخليارات > 

. ال ميكن  ط على 

RealPlaye. بواسطة 
لفيديو، أو ملفات الفيديو 
باط تدفق عند استعراض 

 اجلهاز أو بطاقة ذاكرة 

 ..rm أو ،.mp4 3.، أوgp د
جميع تنسيقات امللفات، 

فعلى سبيل املثال، يحاول 
 .mp4 لكن بعض ملفات

عايير 3GPP وبالتالي 

א
ة في ذاكرة اجلهاز، أو 

الة إدخالها)، اختر 

 ستة ملفات مت 

 مقطع محفوظ - لتشغيل ملف وسائط محفوظ 
في االستوديو. 

 انظر "االستوديو"، صفحة ٣١. 
٢ انتقل إلى أحد امللفات، واضغط على  لتشغيل امللف. 

 تنويه! لعرض مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، 
. للرجوع إلى وضع الشاشة العادية،  اضغط على 

اضغط على أي مفتاح. 
االختصارات أثناء التشغيل: 

 . • للتقدمي السريع، اضغط مع االستمرار على 
• للترجيع السريع خالل ملف الوسائط، اضغط مع االستمرار 

 . على 
• لكتم الصوت اضغط على مفتاح مستوى الصوت حتى 

. لتشغيل الصوت، اضغط على مفتاح  يتم عرض 
 . مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت حتى ترى 
 تنويه! للتحكم في إعادة التشغيل، ميكنك كذلك 

استخدام مفاتيح الوسائط احمليطة مبفتاح االنتقال. 

א א א
يحتاج العديد من مزودي اخلدمة أن تستخدم نقطة وصول 

لإلنترنت (IAP) كنقطة الوصول االفتراضية اخلاصة بك. بينما 
 .WAP يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف ألول مرة. 
ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة. 
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ط
سائ
لو
ت ا
قا
بي
ط
في RealPlayer، ميكنك فقط فتح ت

 http يتعرف على رابط RealPlayer

إلرسال محتوى متدفق عبر األثير، ا
في االستوديو، أو صفحة ويب، أو مت 
أو رسالة وسائط. قبل بدء تدفق احمل
الهاتف اخلاص بك باملوقع ويبدأ حتمي

احملتوى في الهاتف. 

RealPlayer
قد تستلم ضبط RealPlayer في ر
مزود اخلدمة. انظر "البيانات والضب

املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

RealPlayer
اختر اخليارات > ضبط ومما يلي: 

فيديو - جلعل RealPlayer يقوم بإع
بعد انتهاؤه من تشغيلها.

اتصال - الختيار استخدام مركز خد
نقطة الوصول االفتراضية، وضبط ن
أم ال. قم باالتصال مبزود اخلدمة للح

الضبط الصحيحة. 
ضبط البروكسي: 

استخدام بروكسي - الستخدام مر
اختر نعم. 
عنوان rtsp:// URL. إال أن 
 ..ram مللف

ختر رابط تدفق محفوظ 
استالمه في رسالة نصية، 
توى املباشر، سوف يتصل 
ل احملتوى. ال يتم حفظ 

سالة نصية خاصة من 
ط" صفحة ٤٨. ملزيد من 

ادة مقاطع الفيديو آلًيا 

مة بروكسي، وتغيير 
طاق املنفذ عند االتصال 

صول على إعدادات 

كز خدمة بروكسي، 

عنوان مركز البروكسي - قم بإدخال عنوان IP اخلاص مبركز 
خدمة البروكسي. 

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. 
 مسرد: تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة 

بني مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها 
بعض مزودي اخلدمة لتقدمي حماية إضافية أو لزيادة 

سرعة الوصول إلى صفحات املستعرض التي حتتوي على 
مقاطع الصوت أو الفيديو. 

ضبط الشبكة: 
نقطة الوصول االفتراضية - انتقل إلى نقطة الوصول التي 

 . ترغب في استخدامها لالتصال باإلنترنت، واضغط على 
 RealPlayerوقت االتصال بالشبكة - قم بتحديد وقت لـ

ليقوم بعده بقطع االتصال مع الشبكة عند اإليقاف املؤقت 
ملقطع وسائط يتم تشغيله من خالل رابط شبكة. اختر 
. قم بإدخال الوقت، يحدده املستخدم، واضغط على 

واختر موافق. 
أدنى منفذ لـ UDP - أدخل أدنى رقم منفذ لنطاق منفذ مركز 

اخلدمة. أدنى قيمة هي ١٠٢٤.
أعلى منفذ لـ UDP - أدخل أعلى رقم منفذ لنطاق منفذ مركز 

اخلدمة. أعلى قيمة هي ٦٥٥٣٥.
اختر اخليارات > ضبط متقدم لتعديل قيم عرض النطاق 

اخلاصة بالشبكات اخملتلفة. 
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بواسطة مشغل فالش، ميكنك عرض، 
ملفات الفالش املصممة لألجهزة احملم

א
، واختر الوسائط >  اضغط على 

انتقل لليمني. 
لفتح حافظة أو تشغيل ملف فالش،

على مفتاح االنتقال. 
إلرسال ملف فالش إلى جهاز متوافق،

على مفتاح االتصال. 
لنسخ ملف فالش إلى حافظة أخرى،

تنظيم > نسخ إلى احلافظة. 
لنقل ملف فالش إلى حافظة أخرى ، ا

تنظيم > نقل إلى احلافظة. 
إلنشاء حافظة لترتيب ملفات فالش ا
اخليارات > تنظيم > حافظة جديدة. 

قد تختلف اخليارات املتاحة. 
ملسح ملف فالش، انتقل إليه واضغ
ط
سائ
لو
ت ا
قا
بي
ط
ت

وتشغيل، والتفاعل مع 
ولة. 

مشغل فالش. 

 انتقل إليه، واضغط 

 انتقل إليه، واضغط 

 اختر اخليارات > 

ختر اخليارات > 

خلاصة بك، اختر 

ط على  

، واختر الوسائط > مشغل فالش. انتقل إلى  اضغط على 
ملف فالش، واضغط على مفتاح االنتقال.

في حالة توفرها، اختر اخليارات وأحد ما يلي: 
إيقاف مؤقت - إليقاف التشغيل بشكل مؤقت.

إيقاف - إليقاف التشغيل.
اجلودة - الختيار جودة التشغيل. إذا بدا التشغيل متقطًعا أو 

بطيًئا، اختر عادية أو منخفضة. 
شاشة كاملة - لتشغيل امللف باستخدام الشاشة بأكملها. 

للعودة لوضع الشاشة العادية، اختر شاشة عادية. 
حتى مع عدم ظهورها في حالة الشاشة الكاملة، فإن 

وظائف املفاتيح تظل متاحة عند قيامك بالضغط على أٍي من 
املفتاحني املوجودين أسفل الشاشة. 

مالءمة مع الشاشة - لتشغيل امللف باحلجم األصلي بعد 
تكبيره/ تصغيره.

تشغيل الوضع البانورامي - لتتمكن من التحرك في أرجاء 
شاشة العرض الرئيسية بواسطة مفاتيح االنتقال أثناء التكبير.

א א א
، واختر الوسائط > اإلذاعة. ميكنك استخدام  اضغط على 
التطبيق مبثابة إذاعة FM تقليدية عن طريق املوالفة اآللية



٤٠

ط
سائ
لو
ت ا
قا
بي
ط
واحملطات احملفوظة، أو عن طريق عرت

ببرنامج اإلذاعة على الشاشة، إذا ق
تقدم خدمة اإلذاعة املرئية. تستخد
البيانات (خدمة شبكة). ميكنك اال

استخدام تطبيقات أخرى. 
إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدم
يكون مزودي اخلدمة ومحطات اإلذاع

ال يدعمون اإلذاعة املرئية. 
ميكنك إجراء اتصال أو الرد على مك
أثناء االستماع إلى اإلذاعة. يتم كت

مكاملة نشطة. 
يحدد الراديو نطاق التردد املستخدم 
التي يتلقاها من الشبكة عن الدول
هذه املعلومات، قد ُيطلب منك حتدي
بها، أو ميكنك حتديد املنطقة في إع

"الضبط"، صفحة ٤١.

א א א
تعتمد جودة بث اإلذاعة على تغطي

املنطقة احملددة. 
يعتمد راديو FM على هوائي خاص ب
بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس 
لكي ميكن تشغيل راديو FM بشكل
ض معلومات مرئية تتعلق 
مت مبوالفة احملطات التي 

م خدمة اإلذاعة املرئية حزم 
ستماع إلى إذاعة FM أثناء 

ة اإلذاعة املرئية، فقد 
ة في املنطقة التي تتبعها 

املة واردة بشكٍل عادٍي 
م صوت الراديو عند وجود 

استناًدا إلى املعلومات 
ة. في حالة عدم توافر 
د املنطقة التي توجد 

دادات اإلذاعة املرئية. انظر 

ة محطة الراديو في هذه 

ه بخالف الهوائي اخلاص 
متوافقة أو تعزيز بالهاتف 

 جيد. 

، واختر الوسائط > اإلذاعة. لبدء البحث عن  اضغط على 
. لتغيير التردد يدوًيا، اختر اخليارات >  محطة، اختر  أو 

املوالفة اليدوية. 
إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعية في وقت سابق، اختر 
 أو  للذهاب إلى احملطة احملفوظة التالية أو السابقة،

أو اضغط على مفتاح األرقام املناظر لتحديد موقع ذاكرة 
محطٍة ما. 

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت اجلانبي. 
لالستماع إلى اإلذاعة باستخدام مكبر الصوت، اختر اخليارات > 

تشغيل السماعة اخلارجية. 
 تحذير: استمع إلى املوسيقى مبستوى صوت معتدل. إن 
التعرض املستمر ملستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. 
ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر 

الصوت ألن الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية. 
لعرض احملطات املتاحة وفًقا ملكانها، اختر اخليارات >

دليل احملطات (خدمة شبكة). 
حلفظ احملطة اإلذاعية اجلاري االستماع إليها، اختر 

اخليارات > حفظ القناة. لفتح قائمة باحملطات املتاحة، اختر 
اخليارات > احملطات. 

للعودة لوضع االستعداد مع ترك إذاعة FM تعمل في اخللفية، 
اختر اخليارات > تشغيل في اخللفية. 

 تنويه! ميكنك كذلك استخدام مفاتيح الوسائط احمليطة 
مبفتاح االنتقال للتحكم في اإلذاعة. 



٤١

א א
للتحقق من توفر اخلدمة وتكلفتها، و

اتصل مبزود اخلدمة. 
لعرض احملتوى املرئي املتاح حملطة متت 
اخليارات > بدء اخلدمة املرئية. في حالة
املرئية للمحطة، قم بإدخالها، أو اختر

دليل احملطات (خدمة شبكة). 
عند إنشاء االتصال باخلدمة املرئية، تع

املرئية احلالية. 
لتعديل ضبط العرض اخلاص باحملتوى ا

ضبط العرض. 

א א
ميكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية 
باحملطات اخلاصة بك، اختر اخليارات > 
لالستماع إلى محطة محفوظة، اختر
استماع. لعرض احملتوى املرئي املتاح ف
إذاعة مرئية، اختر اخليارات > احملطة 
لتغيير تفاصيل محطة، اختر اخليارات

א
اختر اخليارات > الضبط وأحد اخليارات
نغمة بدء التشغيل - اختر ما إذا كان

بدء التطبيق. 
ط
سائ
لو
ت ا
قا
بي
ط
ت

لالشتراك في اخلدمة، 

موالفتها، اختر  أو 
 عدم حفظ هوية اخلدمة 
 جلب للبحث عنها في 

رض الشاشة احملتويات 

ملرئي، اختر اخليارات > 

في الراديو. لفتح قائمة 
احملطات. 

 اخليارات > احملطة > 
ي محطة ذات خدمة 
> بدء اخلدمة املرئية. 

 > احملطة > تعديل. 

 التالية: 
 سيتم إصدار نغمة عند 

خدمة التشغيل اآللي - اختر نعم جلعل اإلذاعة املرئية تبدأ آلًيا 
عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة اإلذاعة املرئية. 
نقطة الوصول - اختر نقطة الوصول املستخدمة التصال 

البيانات. ال حتتاج إلى نقطة وصول الستخدام التطبيق كإذاعة 
FM عادية. 

املنطقة احلالية - اختر املنطقة املتواجد بها حالًيا. يتم عرض 
هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند 

بدء تشغيل التطبيق. 

א
، واختر الوسائط > الويب لفتح مستعرض ويب  اضغط على 

تكميلي (خدمة شبكة) الذي يعد األفضل الستعراض مواقع 
الويب غير املهيأة في األصل للتصفح من األجهزة احملمولة. 

الويب يقوم باحلفاظ على التنسيق األصلي للصفحة. 
انتقل في أي اجتاه على أي صفحة. ويتم عرض صورة مصغرة 
للصفحة بها إطار أحمر يشير إلى املساحة الظاهرة حالًيا. 

لعرض الصورة املصغرة اخلاصة بالصفحة احلالية، ميكنك 
كذلك اختيار اخليارات > خيارات الزوم > عرض مصغر للصفحة. 

قم بتحريك اإلطار األحمر بواسطة مفتاح االنتقال واضغط 
على مفتاح االنتقال للعودة إلى العرض العادي. 

لعرض صفحات الويب التي قمت بزيارتها مؤخًرا كصور 
مصغرة، اختر اخليارات > خيارات التنقل > التاريخ. 
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ط
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لو
ت ا
قا
بي
ط
حلظر النوافذ املنبثقة، اختر اخلياراتت

حظر النوافذ املنبثقة. 
للبحث عن نص في الوقت الفعلي،
خيارات التنقل > بحث وابدأ بإدخال
التسلسل املناظر أثناء إدخالك للن
بإمكانك االشتراك في األخبار والتعل
العديد من مواقع الويب. تقوم ميزة
باملستعرض بتنبيهك عندما تكون 

متاحة ألحد مواقع الويب. 
للمزيد من املعلومات حول اخلصائ

الويب، انظر "اخلدمات" صفحة ٦٦.

א
لتسجيل املذكرات الصوتية، اضغط 
املسجل. لتسجيل محادثة هاتفية، 
صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل 
ال ميكن استخدام املسجل في حالة
S البيانات أو عند إجراء اتصال عبر
 > الضبط > 

 اختر اخليارات > 
 نص البحث. يتم عرض 

ص. 
يقات على املنشورات في 
 تعليقات الويب اخلاصة 

هناك روابط تعليقات 

ص واخليارات األخرى في 

، واختر الوسائط >  على 
افتح املسجل أثناء مكاملة 
خمس ثوان أثناء التسجيل. 
 استخدام خاصية طلب 

.GPR
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، واختر الرسائل (خد اضغط على 
ميكنك إنشاء الرسائل النصية وإرسال
وحتريرها وتنظيمها، وكذلك رسائل الو
البريد اإللكتروني والرسائل النصية اخل
بيانات. كما ميكنك أيًضا استالم رسائ
اإلذاعة احملمولة وإرسال أوامر خدمة. ي
h والبيانات املستلمة بواسطة اتصال
احلمراء في حافظة صندوق الوارد في ا
إلنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جدي
ميكن فقط للهواتف التي توفر امليزات
الوسائط املتعددة وعرضها. إن مظهر 
قد يتفاوت استناًدا إلى جهاز االستقب

الرسائل تضم احلافظات التالية: 
 صندوق الوارد - هنا يتم تخزين ال
باستثناء البريد اإللكتروني ورسائل اإل
رسائل البريد اإللكتروني في صندوق ال
 حافظاتي - تقوم بتنظيم رسائل
 تنويه! ميكن استخدام النصوص ف
لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي 
 صندوق البريد - قم باالتصال ب
جللب رسائل البريد اإللكتروني أو عر

א

ئل
سا
لر
ا

مة شبكة). في الرسائل، 
ها واستالمها وعرضها 
سائط املتعددة ورسائل 
اصة التي حتتوي على 
ل خدمة ويب ورسائل 

تم استالم الرسائل 
Bluetoot أو األشعة حتت 

لرسائل. 
دة. 

 املتوافقة استالم رسائل 
رسالة الوسائط املتعددة 

ال. 

رسائل املستلمة، 
ذاعة احملمولة. يتم تخزين 

بريد. 
ك في حافظات. 

ي احلافظة "النماذج" 
يتم إرسالها بشكل معتاد. 

صندوق البريد عن بعد 
ض رسائل البريد اإللكتروني

التي قمت بجلبها من قبل دون االتصال بالشبكة. انظر 
"البريد اإللكتروني"، صفحة ٥٣. 

 املسودات - هنا يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم 
يتم إرسالها. 

 الرسائل املرسلة - هنا يتم تخزين آخر ٢٠ رسالة مت 
إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth. أو األشعة حتت احلمراء. 

لتغيير عدد الرسائل التي يتم تخزينها، انظر "ضبط أخرى" 
صفحة ٥٥. 

 صندوق احلفظ - هنا يتم تخزين الرسائل التي في فترة 
انتظار اإلرسال لفترة مؤقتة. 

على سبيل املثال، يتم وضع الرسائل في صندوق احلفظ، عندما 
ا وضع  رسائل البريد اإللكتروني التي ترغب في إرسالها عند االتصال يكون اجلهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. ميكنك أيضـً

في املرة القادمة بصندوق البريد عن ُبعد. 
 التقارير - ميكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقارير استالم 

للرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة التي قمت 
بإرسالها (خدمة شبكة). قد ال ميكن استالم تقرير تسليم 
رسالة وسائط متعددة مت إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني. 
 تنويه! عند فتح أي من احلافظات االفتراضية، للتبديل 

 . بني احلافظات، اضغط على  أو 
إلدخال طلبات اخلدمة وإرسالها (والتي تعرف كذلك باسم 
أوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود
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ئل
سا
لر
اخلدمة اخلاص بك، اختر اخليارات > أا

العرض الرئيسية لـ الرسائل 
اإلذاعة احملمولة (خدمة شبكة) تتيح
عدة موضوعات من مزود اخلدمة، مث
املرور. للحصول على املوضوعات املتو
ذات الصلة، اتصل مبزود اخلدمة. في 
اخلاصة بـ الرسائل، اختر اخليارات >
شاشة العرض الرئيسية، ميكنك رؤي
واسمه وسواء كان موضًحا أم ال (
ال ميكن استالم رسائل اإلذاعة احملمو
تعمل بنظام UMTS. قد مينع اتصا

اإلذاعة احملمولة. 

يشير ABC، وabc، وAbc إلى حالة
يشير ١٢٣ إلى وضع األرقام. 

א א
 يتم عرضها عند كتابة نص ب

التقليدي للنص. 
• اضغط على أحد مفاتيح األرقام
متكرر حتى يظهر احلرف املطلو
متوفرة حتت مفاتيح األرقام أكثر

على املفتاح. 
وامر اخلدمة في شاشة 

 لك استالم رسائل حول 
ل حالة الطقس وأحوال 

فرة وأرقام املوضوعات 
شاشة العرض الرئيسية 

 اإلذاعة احملمولة. في 
ة حالة املوضوع ورقمه 
) لوضعه قيد املتابعة. 
لة على الشبكات التي 
ل حزمة بيانات استقبال 

 األحرف اخملتارة. بينما 

استخدام اإلدخال 

) بشكل   - ) 
ب كتابته. توجد حروف 

 من تلك احلروف املطبوعة 

• إذا كان احلرف التالي يقع على نفس املفتاح املوجود به 
احلرف احلالي، فانتظر حتى يظهر املؤشر، (أو اضغط على  

إلنهاء املهلة احملددة بني كتابة احلروف)، ثم أدخل احلرف. 
. اضغط ثالث مرات على  • إلدخال مسافة، اضغط على 

 لنقل املؤشر إلى السطر التالي. 

א א
ميكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد اإلدخال 
التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف ميكنك إضافة 

كلمات جديدة إليه. يتم عرض  عند كتابة نص 
باستخدام اإلدخال التنبؤي للنص. 

١ لتنشيط اإلدخال التنبؤي للنص، اضغط على  بصفة 
 . متكررة حتى يتم عرض 

٢ لكتابة الكلمة املطلوبة،
اضغط على املفاتيح

. اضغط على  - 
كل مفتاح مرة واحدة
لكل حرف. فعلى سبيل

"Nokia" املثال، لكتابة كلمة
 عند اختيار القاموس

اإلجنليزي، اضغط على 
لكتابة احلرف N، وعلى 
لكتابة احلرف o وعلى 

لكتابة احلرف k وعلى  لكتابة احلرف i وعلى  
.a لكتابة احلرف

 يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على املفتاح. 
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٣ عند االنتهاء من كتابة الكلمة وال
على  لتأكيدها، أو اضغط على
 إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اض
متكرر لعرض الكلمات التي وجده

بعد األخرى. 
 إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعن
ترغب في كتابتها غير موجودة بال
إلى القاموس، اختر هجاء، وأدخل ا
وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القام
القاموس، حتل أحدث كلمة محل أ

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية. 

اكتب النصف األول من الكلمة املركب
. اكتب اجلزء األخير من الكلم على 
الكلمة املركبة، اضغط على  إلض

א א
إليقاف اإلدخال التنبؤي للنص، اضغط

 . حتى يتم عرض 
 تنويه! لتشغيل اإلدخال التنبؤي
على  مرتني بشكٍل سريٍع. 

א
إلدخال رقم في وضع احلروف، اضغط 

الرقم املطلوب. 
ئل
سا
لر
ا تأكد من صحتها، اضغط 

  إلضافة مسافة. 
غط على  بشكل 
ا القاموس الواحدة 

ي هذا أن الكلمة التي 
قاموس. إلضافة كلمة 

لكلمة، ثم اختر موافق. 
وس. عند امتالء 

قدم كلمة متت إضافتها. 

ة؛ ولتأكيدها، اضغط 
ة املركبة. إلكمال 

افة مسافة. 

 على  بشكل متكرر 

 للنص أو إيقافه، اضغط 

مع االستمرار على مفتاح 

للتبديل بني وضعي احلروف واألرقام، اضغط مع االستمرار
 . على 

 . للتبديل بني أوضاع احلروف اخملتلفة، اضغط على 
. ملسح أكثر من حرف، اضغط  ملسح حرف، اضغط على 

 . مع االستمرار على 
 . تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا ضمن 

اضغط مع االستمرار على  لفتح قائمة باحلروف اخلاصة. 
 تنويه! إلدخال أكثر من حرف من احلروف اخلاصة في 

نفس الوقت، اضغط على  عند اختيار كل حرف. 

א
قد يختلف مظهر رسالة الوسائط املتعددة تبًعا للجهاز املستِلم. 
قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد 
إلكتروني، يجب أن يكون ضبط االتصال الصحيح في مكانه. 
انظر "استالم رسائل الوسائط املتعددة وضبط رسائل البريد 

اإللكتروني" صفحة ٤٧، و"البريد اإللكتروني" صفحة ٥٣. 
رمبا حتدد الشبكة الالسلكية حجم رسائل الوسائط املتعددة 

(MMS). وإذا جتاوزت الصورة اُملدرجة احلد املسموح به، فرمبا 
يقوم الهاتف بتصغيرها حتى ميكن إرسالها من خالل رسائل 

 .(MMS) الوسائط املتعددة
١ اختر رسالة جديدة وأحد ما يلي: 

 رسالة قصيرة - إلرسال رسالة نصية
(MMS) رسالة وسائط - إلرسال رسالة وسائط متعددة 



٤٦

ئل
سا
لر
 بريد إلكتروني - إلرسال بريد إلكا
ضبطت إعدادات حساب البريد ا
فسيطلب منك ذلك. لبدء إنشا
باستخدام دليل صندوق البريد، ا

٢ في حقل إلى، اضغط
على  الختيار املستلمني
أو اجملموعات من األسماء،
أو قم بإدخال رقم هاتف

املستلم أو بريده اإللكتروني.
اضغط على  إلضافة
فاصلة منقوطة (؛) تفصل
بني أسماء املستلمني. ميكنك
أيًضا نسخ الرقم أو العنوان

ولصقه من احلافظة.
٣ في حقل املوضوع، أدخل
موضوع رسالة الوسائط

املتعددة أو البريد اإللكتروني.
لتغيير احلقول املرئية، اختر اخليار
٤ اكتب الرسالة في حقل الرسال

اخليارات > إدراج أو إدراج كائن >
٥ إلضافة كائن وسائط إلى رسالة
اختر اخليارات > إدراج كائن > ص
مقطع فيديو. عند إضافة الصو
٦ اللتقاط صورة جديدة، أو تسجي

وسائط متعددة، اختر إدراج ملف 
صوت، أو مقطع فيديو. إلدراج ش

اختر شريحة.
تروني. إذا لم تكن قد 
إللكتروني اخلاص بك؛ 

ء ضبط البريد اإللكتروني 
ختر بدء. 

ات > حقول العناوين. 
ة. إلدراج منوذج اختر، 

 منوذج. 
 وسائط متعددة، 

ورة، مقطع صوت، أو 
 . ت يظهر 

ل صوت، أو فيديو لرسالة 
جديد > صورة، أو مقطع 

ريحة جديدة بالرسالة، 

 ملشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط 
املتعددة، اختر اخليارات > معاينة.

٧ إلضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر 
اخليارات > إدراج > صورة أو مقطع صوت، أو مقطع فيديو
 . أو مالحظة. يشار إلى مرفقات البريد اإللكتروني بـ 

 تنويه! إلرسال أنواع أخرى من امللفات كمرفقات، افتح 
التطبيق املالئم، واختر إرسال > بالبريد اإللكتروني، 

إذا كان هذا متاًحا. 
٨ إلرسال الرسالة، اختر اخليارات > إرسال، أو اضغط 

. على 
 مالحظة: قد يشير جهازك إلى أنه قد مت إرسال الرسالة 

إلى رقم مركز استقبال الرسائل املبرمج في اجلهاز. 
لكنه قد ال يشير إلى استالم الرسالة في وجهتها 

الصحيحة من عدمه. ملزيد من التفاصيل حول خدمات 
الرسائل، اتصل مبزود اخلدمة. 

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف 
أكبر من العدد املسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال 

الرسائل األطول على أنها سلسلة من رسالتني أو أكثر. قد 
يقوم مزود اخلدمة بتحديد التكلفة وفًقا لذلك. تشغل احلروف 

التي تستخدم عالمات اإلعراب أو العالمات األخرى وحروف 
بعض اللغات مساحة أكبر، مما ُيحّد من عدد األحرف التي 

ميكن إرسالها في رسالة واحدة. ميكنك مشاهدة تراجع مؤشر 
طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل. على سبيل املثال، 
١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص املراد 

إرساله كرسالتني.



٤٧

يتم وضع رسائل البريد اإللكتروني بص
قبل اإلرسال. في حالة عدم جناح اإلرس
صندوق احلفظ أوال بحالة وضعت في قائ
عدم جناح اإلرسال لعدة مرات، بحالة ل
 تنويه! ميكنك دمج الصور والفي
في عرض تقدميي وإرساله في ر
ابد في إنشاء رسالة وسائط م
إنشاء عرض. هذا اخليار يظهر ف
وضع إنشاء رسائل MMS على م
"رسائل الوسائط املتعددة"، ص

א א א
א א

قد تستلم الضبط في شكل رسالة 
انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨. 
إدخال ضبط رسائل الوسائط املتعدد
، واختر األدوات >  ١ اضغط على 
نقاط الوصول، وحدد الضبط اخلا

الوسائط املتعددة. انظر "االتصال"
، واختر الرسائل  ٢ اضغط على 
رسالة وسائط > نقطة الوصول امل
الوصول التي قمت بإنشائها لتص
كذلك "رسائل الوسائط املتعددة"،
ئل
سا
لر
ا ورة آلية في صندوق احلفظ 

ال، يظل البريد في 
مة االنتظار، ثم في حالة 

م يتم. 
ديو واألصوات والنص 

سالة وسائط متعددة. 
تعددة، واختر اخليارات > 

قط في حالة ضبط 
وجه أو حر. انظر 

فحة ٥٢. 

من مزود خدمة الشبكة. 

ة يدوًيا
الضبط > االتصال > 
ص بنقطة وصول رسائل 

، صفحة ١١٢. 
> اخليارات > الضبط > 

ستخدمة، ثم نقطة 
بح االتصال املفضل. انظر 

 صفحة ٥٢. 

قبل إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستالمها واستردادها 
والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك: 

• تهيئة نقطة وصول إلى اإلنترنت IAP بطريقة صحيحة. 
انظر "االتصال"، صفحة ١١٢. 

• تعريف ضبط البريد اإللكتروني بطريقة صحيحة. في حالة 
اختيارك لـ صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية 
لـ الرسائل دون ضبط حساب البريد اإللكتروني اخلاص 

بك، فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء إنشاء ضبط البريد 
اإللكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء. انظر 

كذلك "البريد اإللكتروني"، صفحة ٥٣. 
 يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني خاص بك. اتبع 
التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن ُبعد ومزود 

 .(ISP) خدمة اإلنترنت

א א − א א
في صندوق الوارد يشير  إلى رسالة نصية لم تتم قراءتها، 

ويشير  إلى رسالة وسائط متعددة لم تتم قراءتها،
ويشير  إلى بيانات مت استالمها عبر األشعة حتت احلمراء، 
 .Bluetooth ويشير  إلى بيانات مت استالمها عبر اتصال

عند استالمك لرسالة، يظهر  ورسالة جديدة في وضع 
االستعداد. لفتح الرسالة، اختر عرض. لفتح رسالة في 

 . صندوق الوارد، انتقل إليه واضغط على 



٤٨

ئل
سا
لر
للرد على رسالة مستلمة، اختر اخليا

لطباعة نص أو رسالة وسائط متع
Basic Print Profile (BPP) باستخد
HP Deskjet 450 Mobile Printer أو

اختر اخليارات > طباعة. 

א א
 هام: احترس عند فتح الرسائ
رسائل الوسائط املتعددة على
أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الك
قد تتسلم إعالًما بأن هناك رسالة 
االنتظار في مركز رسائل الوسائط ا
بيانات جللب الرسالة إلى اجلهاز، اخت
عند فتح رسالة وسائط متعددة (

صورة ورسالة. ويظهر  إذا كان 
كان هناك فيديو ضمن الرسالة. لت

اختر املؤشر. 
لإلطالع على كائنات الوسائط املتض
املتعددة، اختر اخليارات > الكائنات. 
إذا كانت الرسالة تتضمن عرض للو
. لتشغيل العرض التقدمي عرض 
ارات > رد. 
ددة إلى طابعة مزودة بـ 

ام اتصال Bluetooth (مثل 
 ،(HP Photosmart 8150 

ل. قد حتتوي مكونات 
 فيروسات أو رمبا تلحق 

مبيوتر. 
وسائط متعددة قيد 

ملتعددة. لبدء اتصال حزمة 
ر اخليارات > جلب. 

) يكون بإمكانك رؤية 
هناك صوًتا، أو  إذا 

شغيل الصوت أو الفيديو، 

منة في رسالة الوسائط 

سائط املتعددة، يتم
ي، اختر املؤشر. 

א א
يستطيع هاتفك استالم العديد من أنواع الرسائل التي حتتوي 

 :( على بيانات (
رسالة تهيئة - قد تستلم ضبًطا من مزود اخلدمة، أو قسم 
إدارة املعلومات بالشركة في رسالة تهيئة. حلفظ الضبط، 

اختر اخليارات > حفظ الكل. 
بطاقة أعمال - حلفظ املعلومات في األسماء، اختر اخليارات > 

حفظ بطاقة األعمال. ال ميكن حفظ الشهادات أو ملفات 
الصوت املرفقة ببطاقة األعمال. 

نغمة الرنني - حلفظ نغمة الرنني، اختر اخليارات > حفظ. 
شعار الشبكة - لعرض الشعار في وضع االستعداد بدال من 

هوية مشغل الشبكة، اختر اخليارات > حفظ. 
إدخال تقومي - حلفظ الدعوة، اختر اخليارات > حفظ في التقومي. 

رسالة الويب - حلفظ العالمة في قائمة العالمات في 
مستعرض الويب، اختر اخليارات > إضافة إلى العالمات. في 
حالة احتواء الرسالة على ضبط نقطة الوصول وعالمات، 

حلفظ البيانات، اختر اخليارات > حفظ الكل. 
إشعار بريد - يخبرك اإلشعار بعدد رسائل البريد اإللكتروني 

اجلديدة املوجودة لديك في صندوق البريد عن بعد. ميكن عرض 
معلومات أكثر تفصيًال بواسطة إفادة ملحقة.



٤٩

א
) مبثابة إ تعد رسائل خدمة ويب (
(مثل عناوين األخبار) وقد حتتوي مثًال 
ارتباط. للتحقق من توفر هذه اخلدمة 

مبزود اخلدمة. 

א
في حالة اختيارك لـ صندوق البريد دو
اإللكتروني اخلاص بك، فستتم مطالبت
ضبط البريد اإللكتروني باستخدام دلي
بدء. انظر كذلك "البريد اإللكتروني"، 
عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل ا
لصندوق البريد محل صندوق البريد ف
الرئيسية لـ الرسائل ميكن أن يكون ل

(حتى ٦ صناديق بريد).

א
عند فتح صندوق البريد، يسألك اجلها
االتصال بصندوق البريد (اتصال بصندو
لالتصال بصندوق البريد اخلاص بك وج
رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة، اختر
ئل
سا
لر
ا

شعارات مبعلومات 
على رسالة قصيرة أو 
واالشتراك بها، اتصل 

ن ضبط حساب البريد 
ك بإعداده. لبدء إنشاء 
ل صندوق البريد، اختر 

صفحة ٥٣. 
السم الذي حتدده 
ي شاشة العرض 

ديك عدة صناديق بريد 

ز إذا ما كنت تريد 
ق البريد؟). 

لب رسائل أو عناوين 
 نعم. عند عرض

الرسائل على الشبكة، فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق 
بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر كذلك "االتصال"، 

صفحة ١١٢. 
لعرض رسائل البريد اإللكتروني التي قمت بجلبها من قبل 

دون االتصال بالشبكة، اختر ال. يتم قطع اتصال اجلهاز بصندوق 
البريد عن ُبعد في حالة عرض رسائل البريد اإللكتروني دون 

االتصال بالشبكة. 

א א
في حالة عدم اتصالك بالشبكة، اختر اخليارات > اتصال لبدء 

اتصال بصندوق البريد عن بعد. 
 هام: احترس عند فتح الرسائل. قد حتتوي رسائل البريد 
اإللكتروني على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا بالهاتف 

أو بجهاز الكمبيوتر. 
١ في حالة وجود اتصال مفتوح مع صندوق البريد عن بعد، 
اختر اخليارات > جلب بريد إلكتروني وأحد اخليارات التالية: 

 جديد - جللب جميع رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة.
 احملددة - جللب رسائل البريد اإللكتروني التي مت حتديدها فقط.

 الكل - جللب جميع رسائل البريد اإللكتروني من 
صندوق البريد.

 إليقاف عملية جلب الرسائل، اختر إلغاء. 
٢ بعد جلب رسائل البريد اإللكتروني، ميكنك االستمرار في 
عرضهم أثناء االتصال بالشبكة، أو اختر اخليارات > فصل



٥٠

ئل
سا
لر
 إلغالق االتصال وعرض رسائل البا

االتصال بالشبكة. 
 مؤشرات حالة البريد اإللكتروني:
  لم يتم جلب رسائل البريد 
(سواء في وضع االتصال أو عدم
  مت جلب البريد اإللكتروني اجل
  مت قراءة رسالة البريد اإللكت

إلى جهازك. 
  مت قراءة رسالة البريد اإللكت
  مت قراءة عنوان رسالة البريد
محتوى الرسالة من اجلهاز ومرك
٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اض
عدم جلب رسالة البريد اإللكترو
سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغ

من صندوق البريد أم ال. 
لعرض مرفقات بريد إلكتروني، افتح
، واختر اخليارات > املر امللف املرفق 
املرفق غير نشط، فهذا يعني أنه ل

اختر اخليارات > جلب. 
لطباعة رسالة بريد إلكتروني إلى 
Basic Print Profile (BPP) باستخد
HP Deskjet 450 Mobile Printer أو

اختر اخليارات > طباعة. 
ريد اإللكتروني أثناء عدم 

 
اإللكتروني إلى هاتفك بعد 

 االتصال بالشبكة). 
ديد إلى هاتفك. 

روني، ولم يتم جلبها 

روني. 
 اإللكتروني ومت حذف 

ز اخلدمة على حٍد سواء. 
. في حالة  غط على 

ني في وضع عدم االتصال، 
ب في جلب تلك الرسالة 

 رسالة يوجد أمامها مؤشر 
فقات. إذا كان مؤشر امللف 

م يتم جلبه إلى اجلهاز، 

طابعة متوافقة مزودة بـ 
ام اتصال Bluetooth (مثل 
 ،(HP Photosmart 8150 

א א
جللب الرسائل آلًيا، اختر اخليارات > ضبط البريد اإللكتروني > 

جلب آلي > جلب العناوين > التمكني دائًما أو فقط في
شبكة منزلية، وحدد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل. 

قد يؤدي جلب الرسائل آلًيا إلى زيادة تكلفة االتصال بسبب 
زحام نقل البيانات. 

א א
ملسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من اجلهاز مع االحتفاظ 
بها في صندوق البريد عن بعد، اختر اخليارات > مسح. في 

مسح الرسالة من، اختر الهاتف فقط. 

يعكس اجلهاز عناوين البريد اإللكتروني املوجودة في صندوق 
البريد عن ُبعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل 
عنوان البريد اإللكتروني محفوًظا في اجلهاز. فإذا رغبت في 

حذف العنوان أيًضا؛ فيجب أوًال حذف رسالة البريد اإللكتروني 
من صندوق البريد عن ُبعد، ثم إجراء اتصال من اجلهاز إلى 

صندوق البريد عن ُبعد مرًة أخرى لتحديث احلالة. 
ملسح رسالة بريد إلكتروني من كٍل من اجلهاز وصندوق البريد 
عن بعد، اختر اخليارات > مسح. في مسح الرسالة من، اختر 

الهاتف ومركز اخلدمة. 
إذا لم تكن متصًال بالشبكة، فستحذف رسالة البريد 

اإللكتروني أوًال من اجلهاز. وعندما يتم االتصال مرة أخرى 
بصندوق البريد عن ُبعد فستحذف الرسالة تلقائًيا من

،POP3 صندوق البريد عن ُبعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول
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فستتم إزالة الرسائل احملددة للحذف 
بصندوق البريد عن ُبعد. 

إللغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من
مًعا، انتقل إلى رسالة بريد إلكتروني 
)، واختر اخليارات  االتصال التالي (

א א
عندما تكون متًصال بالشبكة، اختر ا
اتصال البيانات بصندوق البريد عن بع

א א
قبل عرض الرسائل احملفوظة على بطا
الرسائل إلى إحدى احلافظات في اجلها
١ في شاشة العرض الرئيسية لـ ا

 .SIM رسائل بطاقة

٢ اختر اخليارات > حتديد/عدم حتديد 
لتحديد الرسائل. 

٣ اختر اخليارات > نسخ. يتم فتح ق
٤ لبدء النسخ، اختر حافظة وموافق

افتح احلافظة.
ئل
سا
لر
ا بعد إنهاء االتصال 

 اجلهاز ومركز اخلدمة 
مت حتديدها ملسحها في 

> إلغاء املسح. 

خليارات > فصل إلنهاء 
د. 

SIM
قة SIM، يلزم نسخ تلك 

ز. 
لرسائل، اختر اخليارات > 

> حتديد، أو حتديد الكل، 

ائمة باحلافظات. 
. لعرض الرسائل، 

א
امأل كافة احلقول التي جتد أمامها العالمة يجب حتديده أو 
عالمة جنمة حمراء. اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزود 

اخلدمة. قد حتصل أيًضا على الضبط من مزود اخلدمة على 
شكل رسالة تهيئة. 

قد يتم ضبط بعض مراكز اخلدمة أو نقاط الوصول أو كلها 
في هاتفك عن طريق مزود اخلدمة، وقد ال حتتاج إلى تغييرها

أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها. 

א א
، واختر الرسائل > اخليارات > الضبط >  اضغط على 

رسالة قصيرة، وأحد اخليارات التالية: 
مراكز الرسائل - لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية 

التي مت حتديدها. 
ترميز احلروف - الستخدام حتويل احلروف على نظام ترميز آخر 

عندما يكون ذلك متاًحا، اختر دعم ناقص. 
مركز الرسائل املستخدم - قم باختيار مركز الرسائل املستخدم 

لتسليم الرسائل القصيرة. 
استالم تقرير - قم باختيار ما إذا كانت الشبكة تقوم بإرسال 

تقارير تسليم لرسائلك أم ال (خدمة شبكة). 
صالحية الرسالة - قم باختيار املدة التي سيظل خاللها مركز 
الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت احملاولة األولى
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ئل
سا
لر
(خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للا
الصالحية، يتم حذف الرسالة من م
مت إرسال الرسالة كـ - قم بتغيير ه
تأكدك من قدرة مركز الرسائل على
إلى التنسيقات األخرى. اتصل مبزود 
االتصال املفضل - الختيار االتصال ا
شبكة GSM أو حزمة البيانات، وذل
قبل الشبكة. انظر "االتصال"، صف

رد بواسطة نفس املركز - الختيار ما 
رسالة الرد باستخدام نفس رقم مر

(خدمة شبكة). 

א א
، واختر الرسائل >  اضغط على 

رسالة وسائط، وأحد ما يلي: 
حجم الصورة - قم بتحديد حجم ا
املتعددة. صغير، أو كبير، أو األصلية 
ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على 
وضع إنشاء رسائل MMS - عند اختي
بإعالمك إذا حاولت إرسال رسالة غي
املستلم. من خالل اختيار محظور، 

الرسائل غير املدعومة. 
نقطة الوصول املستخدمة - قم باخ
املستخدمة كاتصال مفضل ملركز ر
مستلم خالل فترة 
ركز الرسائل. 

ذا اخليار فقط في حالة 
 حتويل الرسائل النصية 

اخلدمة. 
ملستخدم إلرسال الرسائل. 

ك في حالة دعمها من 
حة ١١٢. 

إذا كنت تريد إرسال 
كز الرسائل النصية 

اخليارات > الضبط > 

لصورة في رسالة الوسائط 
(يظهر فقط في حالة 

موجه أو حر). 
ار موجه، يقوم اجلهاز 
ر مدعومة من قبل 

سيمنعك اجلهاز من إرسال 

تيار نقطة الوصول 
سائل الوسائط املتعددة. 

جلب الوسائط املتعددة - قم باختيار الطريقة التي تريد 
استالم الرسائل بها. الستالم الرسائل آلًيا في الشبكة 

اخللوية املنزلية (الشبكة املستخدمة من قبل مزود خدمة 
الشبكة املوجودة بطاقة SIM اخلاصة به في جهازك)، اختر 
آليا في الشبكة احمللية. وخارج الشبكة اخللوية املنزلية، قد 
تتسلم إعالًما بوجود رسالة وسائط متعددة ميكنك جلبها 

من مركز رسائل الوسائط املتعددة. 
عندما تكون خارج نطاق شبكة GSM أو UMTS احمللية، 

قد تتحمل تكلفة أكبر عند إرسال رسائل وسائط متعددة 
واستقبالها. 

في حالة اختيارك لـ جلب الوسائط املتعددة > آلي دائمًا، يقوم 
جهازك آلًيا بإجراء اتصال حزم بيانات نشًطا جللب الرسالة 

داخل وخارج الشبكة احمللية. 
سماح بالرسائل اجملهولة - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في 

رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم ال. 
استالم إعالنات - قم حتديد ما إذا كنت ترغب في استالم 

إعالنات في رسائل وسائط متعددة أم ال. 
استالم تقرير - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في ظهور حالة 

الرسالة املرسلة في السجل (خدمة شبكة). قد ال ميكن 
استالم تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة مت إرسالها إلى 

عنوان بريد إلكتروني. 
رفض إرسال التقرير - قم باختيار ما إذا كنت ترغب في منع 
جهازك من إرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط املتعددة 

أم ال. 
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سريان الرسالة - قم باختيار املدة الت
مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الر
األولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصو
الصالحية، يتم حذف الرسالة من مر

א א
، واختر الرسائل > ا اضغط على 

بريد إلكتروني، وأحد ما يلي: 
صناديق البريد - اختر صندوق بريد لت
ضبط االتصال، وضبط املستخدم، وضب
صندوق البريد املستخدم - اختر صندو

استخدامه إلرسال بريد إلكتروني. 
إلنشاء صندوق بريد جديد، اختر اخليارا
في شاشة العرض الرئيسية لـ صناد

א
لتعديل الضبط اخلاص بالبريد اإللكتر
البريد اإللكتروني الوارد وأحد ما يلي: 
اسم املستخدم - أدخل اسم املستخ

حصلت عليه من مزود اخلدمة. 
كلمة السر - أدخل كلمة السر. إذا تر
فسيطلب منك إدخال كلمة السر عن

بصندوق البريد البعيد. 
ئل
سا
لر
ا ي سيظل خاللها 

سالة إذا فشلت احملاولة 
ل للمستلم خالل فترة 

كز الرسائل. 

خليارات > الضبط >

غيير الضبط التالي:
ط اجللب، وجلب آلي. 

ق البريد الذي ترغب في 

ت > صندوق بريد جديد 
يق البريد. 

وني الذي تستلمه، اختر 

دم اخلاص بك الذي 

كت هذا احلقل فارًغا، 
د محاولة االتصال 

مركز خدمة البريد الوارد - أدخل عنوان IP أو اسم املضيف 
اخلاص مبركز اخلدمة الذي يستلم بريدك اإللكتروني. 

نقطة الوصول املستخدمة - اختر نقطة وصول لإلنترنت. انظر 
"االتصال"، صفحة ١١٢. 

اسم صندوق البريد - أدخل اسم لصندوق البريد. 

نوع صندوق البريد - يقوم بتحديد بروتوكول البريد اإللكتروني 
الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد اإللكتروني. اخليارات 

هي POP3 وIMAP4. ميكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط 
وال ميكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق 

البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، ال يتم حتديث 
رسائل البريد اإللكتروني تلقائًيا في وضع االتصال بالشبكة. 
ملشاهدة أحدث رسائل البريد اإللكتروني، يلزم قطع االتصال 

احلالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد. 
(منافذ) احلماية - اختر خيار احلماية املستخدم لتأمني االتصال 

بصندوق البريد عن بعد. 
املنفذ - حدد منفذ لالتصال. 

تسجيل دخول آمن لـ APOP (خاص بـ POP3 فقط) - 
استخدمه مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر 

إلى مركز خدمة البريد اإللكتروني عن ُبعد أثناء االتصال 
بصندوق البريد. 

لتعديل الضبط اخلاص بالبريد اإللكتروني الذي ترسله، اختر 
البريد اإللكتروني الصادر وأحد ما يلي: 
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ئل
سا
لر
عنواني للبريد اإللكتروني - أدخل عنا

حصلت عليه من مزود اخلدمة. يتم 
إلى هذا العنوان. 

مركز خدمة البريد الصادر - أدخل عن
اخلاص مبركز اخلدمة الذي يرسل بريد
في إمكانك أيًضا استخدام مركز خ
مبزود اخلدمة. ملزيد من املعلومات، را
نقطة الوصول املستخدمة - اختر ن

"االتصال"، صفحة ١١٢.
الضبط اخلاص بـ اسم املستخدم، و

واملنفذ هي نفسها اخلاصة بـ البريد 

א
اسمي - أدخل اسمك. يظهر اسمك
اإللكتروني في جهاز املستلم إذا كان
إرسال رسالة - يحدد كيفية إرسال 
اختر في احلال حتى يقوم اجلهاز باالت
اختيارك لـ إرسال رسالة. في حالة 
التالي، يتم إرسال بريد إلكتروني عن

البريد عند بعد متاًحا. 
إرسال نسخة لنفسي - اختر إذا ما 
نسخة من البريد اإللكتروني في ص
وكذلك في العنوان احملدد في عنوان
إرفاق التوقيع - اختر إذا ما كنت تري

البريد اإللكتروني. 
وان البريد اإللكتروني الذي 
إرسال ردود على رسائلك 

وان IP أو اسم املضيف 
ك اإللكتروني. قد يكون 

دمة البريد الصادر اخلاص 
جع مزود اخلدمة.

قطة وصول لإلنترنت. انظر 

كلمة السر، و(منافذ) احلماية، 
اإللكتروني الوارد. 

 بدال من عنوان بريدك 
 هاتفه يدعم هذه الوظيفة. 
بريد إلكتروني من جهازك. 
صال بصندوق البريد عند 
اختيارك لـ خالل االتصال 

دما يكون االتصال بصندوق 

كنت ترغب في حفظ 
ندوق البريد عن بعد 
ي للبريد اإللكتروني. 

د إرفاق توقيع برسالة 

تنبيهات رسائل البريد اجلديدة - اختر إذا ما كنت تريد استالم 
تنبيهات بالبريد اإللكتروني اجلديد عند استالم بريد إلكتروني 

جديد في صندوق البريد. 

א
املراد جلبه من البريد - حدد اجلزء الذي يتم جلبه من البريد 

اإللكتروني: العناوين فقط، أو أقصى حجم، أو الرسائل 
(فقط لـ IMAP4)، أو الرسائل واملرفقات.

حجم البريد املراد جلبه - حدد عدد رسائل البريد اإللكتروني 
التي سوف يتم جلبها إلى صندوق البريد. 

مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) - حدد مسار احلافظة 
من أجل احلافظات املشترك فيها. 

احلافظات املشترك فيها (فقط لـ IMAP4) - اشترك في 
احلافظات األخرى في صندوق البريد عن بعد وقم بجلب احملتوى 

من تلك احلافظات. 

جلب العناوين - اختر ما إذا كنت تريد أن يقوم اجلهاز بجلب 
البريد اإللكتروني اجلديد آلًيا. ميكنك حتديد توقيت وعدد مرات 

جلب الرسائل. 
قد يؤدي ضبط اجلهاز بحيث يقوم بجلب رسائل البريد 

اإللكتروني آلًيا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر 
شبكة مزود اخلدمة. اتصل مبزود اخلدمة للحصول على 

معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
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א
، واختر الرسائل > ا اضغط على 
رسالة خدمة. اختر ما إذا كنت تريد ا
أم ال. إذا كنت ترغب في ضبط جهاز

املستعرض آلًيا وبدء اتصال بالشبكة 
استالمك لرسالة خدمة، اختر تنزيل ر

א א א
للحصول على املوضوعات املتوفرة وأرق
الصلة، اتصل مبزود اخلدمة. اضغط عل
اخليارات > الضبط > إذاعة محمولة، 
استقبال - اختر إذا ما كنت ترغب ف

اإلذاعة احملمولة. 
اللغة - اختر اللغات التي ترغب في ا

الكل، أو مت التحديد، أو أخرى. 
اكتشاف املوضوعات - اختر ما إذا كان
آلًيا عن أرقام موضوعات جديدة وحف

اسم لقائمة املوضوعات أم ال. 

، واختر الرسائل > ا اضغط على 
أخرى، وأحد ما يلي: 

حفظ الرسائل املرسلة - اختر ما إذا ك
نسخة من الرسائل النصية، ورسائل ال
اإللكتروني التي تقوم بإرسالها في حاف
ئل
سا
لر
ا

خليارات > الضبط > 
ستالم رسائل اخلدمة 

ك ليقوم بتنشيط 
جللب احملتوى عند 

سائل > آليًا. 

ام املوضوعات ذات 
، واختر الرسائل >  ى 

وأحد ما يلي: 
ي استالم رسائل 

ستالم الرسائل بها. 

 الهاتف يقوم بالبحث 
ظ األرقام اجلديدة دون 

خليارات > الضبط > 

نت ترغب في حفظ 
وسائط املتعددة، أو البريد 

ظة الرسائل املرسلة. 

عدد الرسائل احملفوظة - حدد عدد الرسائل املرسلة التي ترغب 
في حفظها في حافظة الرسائل املرسلة كل مرة. يبلغ احلد 

االفتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة األقدم عند بلوغ احلد. 
الذاكرة املستخدمة - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة 
في اجلهاز، اختر الذاكرة التي ترغب في حفظ الرسائل بها. 

ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.
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ف)
هات
 ال
يل
دل

ء (
ما
س
األ

اضغط على  واختر األسماء. في
نغمات رنني شخصية أو صورة مص
األسماء. ميكنك كذلك إنشاء مجمو
الرسائل النصية ورسائل البريد اإلل
في نفس الوقت. ميكنك إضافة معل
(بطاقات األعمال) إلى األسماء. انظر
صفحة ٤٨. ال ميكن إرسال معلوما

أجهزة متوافقة. 

א א
١ اختر اخليارات > اسم جديد. 

٢ امأل احلقول التي تريدها، واختر 
لتعديل بطاقة اسم في األسماء، ان
التي تريد تعديلها، اختر اخليارات > 
 تنويه! لطباعة بطاقات األس

Print Profile (BPP) مزودة بـ
bile Printer مثل) Bluetooth
HP Photosmart 8150)، اخت
حلذف بطاقة اسم في األسماء، اخت
حلذف عدة بطاقات أسماء في نفس
حتديد/عدم حتديد > حتديد الكل لتح

) א

 األسماء ميكنك إضافة 

غرة إلى بطاقة أحد 
عات تتيح لك إرسال 

كتروني إلى عدة مستلمني 
ومات االسم املستلمة 

 "البيانات والضبط" 
ت االسم أو تلقيها إال عبر 

مت. 
تقل إلى بطاقة االسم 

تعديل. 
ماء إلى طابعة متوافقة 

 Basic باستخدام اتصال 
HP Deskjet 450 Mo أو 

ر اخليارات > طباعة. 
 . ر بطاقة، واضغط على 

 الوقت، اختر اخليارات > 
ديد جميع األسماء، ثم

حتديد/عدم حتديد > إلغاء حتديد إللغاء حتديد األسماء التي 
ترغب في االحتفاظ بها. اضغط على  حلذف األسماء التي 

مت حتديدها. 
 تنويه! إلضافة بطاقات األسماء وتعديلها، استخدم 

 .Nokia PC Suite املتوفر في Nokia Contacts Editor
إلضافة صورة مصغرة إلحدى بطاقات األسماء، افتح بطاقة 

االسم، واختر اخليارات > تعديل > اخليارات > إضافة رمز. يتم 
عرض صورة الرمز املصغرة عند اتصال االسم. 

 تنويه! يعد االتصال السريع طريقة سريعة لالتصال 
بأرقام الهواتف التي يتم االتصال بها بصورة متكررة. 
ميكنك ضبط مفاتيح االتصال السريع لثمانية أرقام 

هاتفية بحد أقصى. انظر "االتصال السريع برقم هاتف" 
صفحة ٦٠. 

 تنويه! إلرسال معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد 
إرسالها. اختر اخليارات > إرسال > برسالة نصية، أو 

بالوسائط املتعددة، أو بالبريد اإللكتروني (يظهر فقط في 
 .IR أو بـ ،Bluetooth حالة ضبط لصندوق بريد)، أو بـ

انظر "الرسائل" صفحة ٤٣، و"إرسال البيانات باستخدام 
اتصال Bluetooth"، صفحة ٨٥. 

إلضافة اسم إلى مجموعة، اختر اخليارات > إضافة إلى 
مجموعة: (يظهر فقط في حلة قيامك بإنشاء مجموعة). 

انظر "إنشاء مجموعات أسماء" صفحة ٥٨.

( א
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لعرض كمية األسماء واجملموعات، والذ
اختر اخليارات > معلومات األسماء. 

א א א א
ميكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراض
الطريقة، إذا كان ألحد األسماء عدة أر
بإمكانك االتصال باالسم أو إرسال رس
معني. يستخدم هذا الرقم االفتراضي أ
١ في دليل العناوين، اختر أحد األس

٢ اختر اخليارات > االفتراضي. 
٣ اختر االفتراضي الذي ترغب في إ

واختر تخصيص. 
٤ حدد رقًما أو عنوانًا ترغب في ضب
يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنو

بطاقة االسم. 

א
IM لنسخ األسماء واألرقام من بطاقة
، واختر األسماء > اخليارات > على 
دليل SIM. اختر األسماء التي ترغب ف

نسخ إلى األسماء. 
لنسخ األسماء إلى بطاقة SIM اخلاص
واختر األسماء. اختر األسماء التي ترغ
ف)
هات
 ال
يل
دل

ء (
ما
س
األ اكرة املتاحة في األسماء، 

ية لبطاقة االسم. بهذه 
قام أو عناوين، سيكون 

الة له على رقم أو عنوان 
يًضا في االتصال الصوتي. 

 . ماء، واضغط على 

ضافة رقم أو عنوان له، 

طه كافتراضي. 
ان االفتراضي في 

S إلى جهازك، اضغط 
 < SIM األسماء في بطاقة 

ي نسخها، واخليارات > 

ة بك، اضغط على  
ب في نسخها 

واخليارات > نسخ إلى دليل البطاقة، أو اخليارات > نسخ > 
إلى دليل SIM. يتم نسخ حقول بطاقة االسم املدعومة من 

بطاقة SIM فقط. 
لنسخ األسماء من وإلى بطاقة ذاكرة متوافقة، اختر األسماء 

التي ترغب في نسخها واخليارات > نسخ > إلى بطاقة الذاكرة 
أو من بطاقة الذاكرة. 

 تنويه! ميكنك مزامنة األسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق 
 .Nokia PC Suite مزود بتطبيق

א SIM SIM
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. 

لرؤية األسماء واألرقام اخملزنة على بطاقة SIM اضغط
 < SIM واختر األسماء > اخليارات > األسماء في بطاقة ، على 
دليل SIM. في دليل SIM ميكنك إضافة، وتعديل، ونسخ األرقام 

إلى األسماء، كما ميكنك إجراء املكاملات. 
لعرض قائمة االتصال بأرقام محددة، اختر اخليارات > 

األسماء في بطاقة SIM > أسماء االتصال الثابت. هذا الضبط 
 .SIM معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة

لتقييد االتصال من جهازك بأرقام هاتف محددة، اختر اخليارات > 
تشغيل األرقام احملددة. إلضافة أرقام جديدة إلى قائمة االتصال 
بأرقام محددة، اختر اخليارات > اسم جديد ببطاقة SIM. أنت 

بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.
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ف)
هات
 ال
يل
دل

ء (
ما
س
عند استخدامك لـ االتصال بأرقام ماأل

حزم بيانات، إال في حالة إرسال رسال
بيانات. في هذه احلالة، يجب إضافة 
ورقم هاتف املستلم إلى قائمة االت

عندما يكون االتصال بأرقام محددة 
االتصال برقم الطوارئ الرسمي املبر

عند ورود مكاملة من اسم أو من ع
نغمة الرنني احملددة (في حالة إرسال

املكاملة وتعرف اجلهاز عليه). 
١ اضغط على  لفتح بطاقة ا
اجملموعات، واختر مجموعة أسما
٢ اختر اخليارات > نغمة الرنني. يت

نغمات الرنني. 
٣ اختر نغمة الرنني التي تريد است

للمجموعة احملددة. 
إلزالة نغمة الرنني، اختر النغمة االفت

نغمات الرنني. 

١ في األسماء، اضغط على  ل
٢ اختر اخليارات > مجموعة جديدة
حددة، ال ميكن إجراء مكاملات 
ة نصية عبر اتصال حزمة 
رقم مركز خدمة الرسائل 

صال بأرقام محددة. 
نشًطا، فقد تتمكن من 

مج في هاتفك. 

ضو مجموعة، ُيصدر اجلهاز 
 رقم هاتف املتصل مع 

سم أو الذهاب إلى قائمة 
ء. 

م فتح قائمة تتضمن 

خدامها السم فردي أو 

راضية من قائمة 

فتح قائمة اجملموعات. 
 .

٣ اكتب اسًما للمجموعة أو استخدم االسم االفتراضي 
اجملموعة واختر موافق.

٤ افتح اجملموعة، واختر اخليارات > إضافة أعضاء. 
٥ انتقل إلى أحد األسماء، واضغط على  لتحديده. 

إلضافة عدة أعضاء في املرة الواحدة، كرر هذا اإلجراء مع 
كل "األسماء" التي تريد إضافتها.

٦ اختر موافق إلضافة االسم إلى اجملموعة. 
إلعادة تسمية مجموعة، اختر اخليارات > إعادة تسمية، وادخل 

االسم اجلديد واختر موافق. 

א
١ في قائمة اجملموعات، افتح اجملموعة التي تريد تعديلها. 
٢ انتقل إلى االسم، واختر اخليارات > حذف من اجملموعة. 

٣ اختر نعم إلزالة االسم من اجملموعة. 
 تنويه! للتحقق من اجملموعة التي ينتمي إليها أحد 

األسماء، انتقل إلى االسم، واختر اخليارات > 
متعلق باجملموعات. 
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א א
 تنويه! لرفع أو خفض مستوى ا
اضغط على مفتاح مستوى ال
١ في وضع االستعداد، أدخل رقم ال
املنطقة. ملسح أحد األرقام، اضغ
 إلجراء املكاملات الدولية، اضغط عل
احلرف + (يحل محل رموز االتصال
البلد ورمز املنطقة (احذف الصفر
لزم األمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
٢ اضغط على  لالتصال بالرقم.
٣ اضغط على  إلنهاء املكاملة (أ
يؤدي الضغط على  إلى إنهاء املك

وجود تطبيق آخر نشط.
إلجراء مكاملة من خالل األسماء، اضغ
األسماء. انتقل حتى تصل إلى االسم
احلروف األولى من االسم في احلقل "ب
املماثلة في شكل قائمة. لالتصال، ا

املكاملة مكاملة صوتية.
يتعني عليك نسخ األسماء من بطاقة
األسماء قبل أن تتمكن من إجراء مكا

"نسخ األسماء"، صفحة ٥٧.

א א

ت
ما
كال
لم
ء ا
جرا
إ

لصوت أثناء مكاملة 
صوت في جانب اجلهاز.

هاتف متضمًنا رمز 
. ط على 

ى  مرتني لكتابة 
 الدولية)، وأدخل رمز 

 الذي يأتي في املقدمة إذا 

و إللغاء محاولة االتصال).
املة دائًما، حتى في حالة 

ط على  واختر 
 الذي تريده، أو اكتب 

حث". يتم سرد األسماء 
. اختر نوع  ضغط على 

 SIM اخلاصة بك إلى 
ملة بهذه الطريقة. انظر 

لالتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة الشبكة)، اضغط 
مع االستمرار على  في وضع االستعداد. انظر كذلك 

"حتويل املكاملات"، صفحة ١١٩.
 تنويه! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي اخلاص 

، واختر األدوات > بريد صوتي >  بك، اضغط على 
اخليارات > تغيير الرقم. أدخل نفس الرقم (الذي حصلت 

عليه من مزود اخلدمة) واختر موافق.
لالتصال برقم مت االتصال به مؤخًرا، اضغط على  في وضع 

. االستعداد. انتقل إلى الرقم واضغط على 

א
١ اتصل باملشارك األول.

٢ إلجراء مكاملة ألحد املشاركني اآلخرين، اختر اخليارات > 
مكاملة جديدة. توضع املكاملة األولى قيد االنتظار تلقائًيا.

٣ عند الرد على مكاملة جديدة، لالنضمام إلى املشارك األول 
في مكاملة جماعية، اختر اخليارات > مكاملة جماعية.

 إلضافة شخص جديد إلى املكاملة، كرر اخلطوة رقم واختر 
اخليارات > مكاملة جماعية > إضافة إلى اجلماعية. يدعم 

اجلهاز املكاملات اجلماعية بني ستة مشاركني كحد أقصى 
مبا فيهم أنت.

 إلجراء مكاملة خاصة مع أحد املشاركني، اختر اخليارات > 
مكاملة جماعية > خاص. انتقل إلى أحد املشاركني وخاص.
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ت
ما
كال
لم
ء ا
جرا
 توضع املكاملة اجلماعية قيد االنتإ

ميكن للمشاركني اآلخرين االست
بعد إنهاء املكاملة اخلاصة، اختر ا
إضافة إلى اجلماعية للعودة إلى ا
 إلسقاط أحد املشاركني من املكا
اخليارات > مكاملة جماعية > إ

املشارك، واختر إسقاط.
٤ إلنهاء املكاملة اجلماعية النشطة

א א
لتنشيط االتصال السريع، اضغط ع
الضبط > مكاملات > االتصال السري
لتخصيص رقم هاتف ألحد مفاتيح
، واختر ا )، اضغط على  - )
إلى املفتاح الذي ترغب في تخصي
اخليارات > تخصيص.  مخصص
إلجراء اتصال في وضع االستعداد، ا

. السريع و

א א
يدعم الهاتف األوامر الصوتية احملس
الصوتية احملسنة على صوت املتحد
بتسجيل بصمات صوتية مسبًقا. و
بإنشاء بصمة صوتية لإلدخاالت في
مبضاهاة البصمات الصوتية املنطوق
ظار في هاتفك. بينما 
مرار في املكاملة اجلماعية. 

خليارات > مكاملة جماعية > 
ملكاملة اجلماعية.

ملة اجلماعية، اختر 
سقاط مشارك، وانتقل إلى 

. ؛ اضغط على 

، واختر األدوات >  لى 
ع > تشغيل.

 االتصال السريع 
ألدوات > طلب سريع. انتقل 

ص رقم الهاتف له، واختر 
 لصندوق البريد الصوتي.

ضغط على مفتاح الطلب 

نة. ال تعتمد األوامر 
ث، لذلك ال يقوم املستخدم 
بدًال من ذلك، يقوم الهاتف 

 األسماء، كما يقوم 
ة. يتكيف متييز الصوت في

اجلهاز مع صوت املستخدم الرئيسي للتعرف على األوامر 
الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية ألحد األسماء هي االسم أو االسم املستعار 
احملفوظ في بطاقة االسم. لالستماع إلى البصمة الصوتية 

املركبة، اختر اخليارات > تشغيل بصمة الصوت.

א א
 مالحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض 
الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ، لذلك 
ينبغي عليك عدم االعتماد على االتصال الصوتي فقط 

في كل األحوال.
عند استخدام االتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد 

التشغيل. أبق الهاتف على مسافٍة قصيرٍة من فمك عند 
نطق بصمة الصوت.

١ لبدء االتصال الصوتي في وضع االستعداد، اضغط مع 
االستمرار على مفتاح االختيار األمين. في حالة استخدام 
سماعة أذن متوافقة مزودة مبفتاح سماعة األذن، اضغط 

مع االستمرار على مفتاح سماعة األذن لبدء اتصال صوتي.
٢ يتم إصدار نغمة قصيرة، ويتم عرض تكلم اآلن. انطق 

االسم أو الكنية احملفوظ في بطاقة االسم بوضوٍح.
٣ يقوم اجلهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة لالسم الذي 

مت التعرف عليه بلغة اجلهاز احملددة، كما يعرض اجلهاز 
االسم والرقم. بعد مهلة مدتها ٢٫٥ ثانية، يبدأ الهاتف 

في االتصال بالرقم.
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 إذا لم يكن االسم الذي مت التعرف
التالي لعرض قائمة باألسماء األخ

وإنهاء إللغاء االتصال الصوتي.
في حالة حفظ العديد من األسماء 
الرقم االفتراضي، في حالة تعيينه. وإ
بتحديد أول رقم متاح من اآلتي: هات
(منزل)، وهاتف محمول (عمل)، وهاتف،

وهاتف (عمل).

א
عند إجراء مكاملة فيديو (خدمة شبك
لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك و
صورة الفيديو املباشرة أو التي يتم ال
في هاتفك على هاتف الشخص الذي
لكي تتمكن من إجراء مكاملة فيديو، 
UMTS والتواجد داخل تغطية شبكة
خدمات مكاملات الفيديو واالشتراك ب
ميكن إجراء مكاملة فيديو بني طرفني اث
مكاملة فيديو إلى هاتف محمول متوا
ال ميكن إجراء مكاملات الفيديو أثناء إ
مكاملة فيديو أخرى، أو أثناء إجراء اتص

الرموز:
 ال تتلقى فيديو (إما أن املستلم 

الشبكة ال تقوم بنقله).
ت
ما
كال
لم
ء ا
جرا
إ  عليه صحيًحا، اختر 

رى التي مت التعرف عليها، 

حتت االسم، يحدد اجلهاز 
ال، فسيقوم الهاتف 

ف محمول، وهاتف محمول 
 وهاتف (منزل)، 

ة)، ميكنك مشاهدة 
بني الطرف اآلخر. تظهر 

تقاطها بالكاميرا املوجودة 
 تتصل به.

 USIM يجب توفر بطاقة
. ملعرفة مدى توفر 

ها، اتصل مبزود اخلدمة.
نني فقط. ميكن إجراء 

 .ISDN فق أو عميل
جراء مكاملة صوتية، أو 

ال بيانات.

ال يقوم بإرساله، أو أن 

 لقد قمت مبنع إرسال الفيديو من جهازك. إلرسال صورة 
ثابتة بدًال من ذلك، انظر "مكاملات" الصفحة ١١١

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خالل إجراء مكاملة فيديو، يتم 
حساب املكاملة أيًضا على أنها مكاملة فيديو. تأكد من األسعار 

مع مزود اخلدمة اخلاص بك.
١ لبدء مكاملة فيديو، أدخل 

رقم الهاتف في وضع 
االستعداد، أو اختر األسماء 

وأحد األسماء. 
٢ اختر اخليارات > اتصال > 

مكاملة فيديو.
قد يستغرق بدء مكاملة فيديو 

بعض الوقت. يتم عرض 
جار انتظار صورة الفيديو. في 

حالة عدم جناح املكاملة 
(على سبيل املثال، في حالة 

عدم دعم مكاملات الفيديو من 
قبل الشبكة، أو إذا كان اجلهاز 

املستلم غير متوافق) فستتم بسؤالك عما ما إذا كنت 
تريد إجراء مكاملة عادية أو إرسال رسالة نصية بدًال من 

مكاملة الفيديو.
يتم تنشيط مكاملة الفيديو عند مشاهدة صورتي فيديو 
واالستماع إلى الصوت من خالل مكبر الصوت. قد يرفض 

)، وفي هذه احلالة تسمع  مستلم املكاملة اإلرسال بالفيديو(
صوًتا فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.
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ت
ما
كال
لم
ء ا
جرا
للتبديل بني رؤية الفيديو أو االستماإ

اخليارات > متكني/ تعطيل > إرسال 
إرسال صوت وفيديو.

لتغيير الكاميرا، اختر اخليارات > ا
أو استخدام الكاميرا الثانوية.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر ا
يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أ
للتبديل بني مكان الفيديو والصورة 
الشاشة، اختر اخليارات > تغيير ترتي
إلنهاء مكاملة الفيديو؛ اضغط على 

א
. للرد على املكاملة، اضغط على 
لكتم صوت نغمة الرنني عند ورود 
في حالة عدم الرغبة في الرد على 
في حالة قيامك بتنشيط وظيفة 
عند انشغال اخلط، فإن رفض املكامل
انظر "حتويل املكاملات"، صفحة ١١٩.
عند رفض مكاملة واردة، ميكنك أيًضا
املتصل إلبالغه بأنك ال تستطيع الر
اخليارات > إرسال رسالة نصية. ميكن
لضبط هذا اخليار وكتابة رسالة نص

"مكاملات" صفحة ١١١.
ع للصوت فقط، اختر 
فيديو أو إرسال صوت أو 

ستخدام الكاميرا الرئيسية 

خليارات > تكبير أو تصغير. 
على شاشة العرض.

اجلاري إرسالهم على 
ب الصور.

.

مكاملة، اختر صامت.
 . مكاملة، اضغط على 

حتويل مكاملة > 
ة يؤدي إلى حتويلها كذلك. 

 إرسال رسالة نصية إلى 
د على مكاملته. اختر 

ك حترير النص قبل إرساله. 
ية قياسية، انظر

א
. عند ورود مكاملة فيديو، يتم عرض 

 تنويه! لتخصيص نغمة رنني ملكاملات الفيديو، اضغط 
، واختر األدوات > األوضاع. على 

اضغط على  إلجراء مكاملة فيديو. ويظهر السماح بإرسال 
صورة فيديو إلى املتصل؟ على شاشة العرض. لبدء إرسال فيديو 

مباشر، اختر نعم.
إذا لم تقم بتنشيط مكاملة الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال 

الفيديو وسوف تسمع صوت املتصل فقط. تظهر شاشة 
رمادية في مكان صورة الفيديو. ليتم استبدال الشاشة 
الرمادية بصورة ثابتة مت التقاطها بكاميرا جهازك، انظر 

"مكاملات"، صورة في مكاملة فيديو، صفحة ١١١.
. إلنهاء مكاملة الفيديو؛ اضغط على 

א א
ميكنك الرد على مكاملة أثناء وجود مكاملة أخرى في حالة 

تنشيطك لـ انتظار املكاملات (خدمة شبكة) في األدوات > 
الضبط > مكاملات.

. توضع املكاملة  للرد على املكاملة قيد االنتظار، اضغط على 
األولى قيد االنتظار.

للتبديل بني املكاملتني، اختر األخرى. للتوصيل بني مكاملة واردة 
أو مكاملة قيد االنتظار ومكاملة نشطة وقطع اتصالك مع 
املكاملتني، اختر اخليارات > حتويل. إلنهاء املكاملة النشطة،
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. إلنهاء كال املكاملتني اضغط على 
كل املكاملات.

א א א
تعد العديد من اخليارات التي ميكنك ا
مكاملة صوتية خدمات شبكة. اختر ا
لبعض اخليارات التالية: صامت، أو غير
أو املكاملة األخرى، أو تعليق، أو إنهاء ال
أو تنشيط السماعة اخلارجية، أو تنشي
توصيل سماعة أذن متوافقة ذات اتص
إنهاء املكاملة النشطة، أو إنهاء كل امل
ومكاملة جماعية، وحتويل، وفتح وضع ا

من اخليارات األتية:
استبدال - إلنهاء مكاملة نشطة واس

قيد االنتظار.
إرسال MMS (في شبكات UMTS فق
فيديو في رسالة وسائط للطرف اآلخ
الرسالة وتغيير املستلم قبل اإلرسال.
ملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبك
إرسال DTMF - إلرسال سالسل نغما
املثال ككلمة مرور. أدخل تسلسل أو 
إلدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقا
 بشكٍل متكررٍ. اختر موافق إلرسا
ت
ما
كال
لم
ء ا
جرا
إ ، اختر اخليارات > إنهاء 

ستخدامها أثناء إجراء 
خليارات أثناء املكاملة 

 صامت، أو رد، أو رفض، 
تعليق، أو تنشيط الهاتف، 

ط الاليدوي (في حالة 
ال Bluetooth)؛ 

كاملات، مكاملة جديدة، 
الستعداد النشط. اختر 

تبدالها بالرد على مكاملة 

ط) - إلرسال صورة أو 
ر في املكاملة. ميكنك حترير 
 اضغط على  إلرسال 

ة).
ت DTMF، على سبيل 

ابحث عنه في األسماء. 
ف مؤقت (p)، اضغط على 

ل النغمة.

 تنويه! ميكنك إضافة نغمات إلى رقم الهاتف أو إلى 
حقول DTMF في بطاقة اسم.

א א א א
اختر اخليارات أثناء مكاملة فيديو لبعض اخليارات التالية: متكني 

أو تعطيل (للفيديو أو الصوت أو كالهما)، تنشيط الهاتف 
 (Bluetooth في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة ذات اتصال)

أو تنشيط الاليدوي (في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة 
ذات اتصال Bluetooth)، تنشيط السماعة اخلارجية، 

وإنهاء املكاملة النشطة، وفتح وضع االستعداد النشط، 
واستخدام الكاميرا الرئيسية، واستخدام الكاميرا الثانوية، 

وتغيير ترتيب الصور، تكبير/تصغير، وتعليمات.
قد تختلف اخليارات املتاحة.

א
ملراقبة أرقام الهواتف للمكاملات الصوتية التي لم يتم الرد 

، واختر تطبيقاتي >  عليها، واملستلمة، وإجرائها، اضغط على 
السجل > آخر املكاملات. يسجل الهاتف املكاملات التي لم يرد 
عليها واملكاملات املستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه 

الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافًة 
إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.
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ت
ما
كال
لم
ء ا
جرا
ملسح جميع قوائم املكاملات األخيرة،إ
مسح آخر املكاملات في شاشة العر
ملسح أحد سجالت املكاملات، افتح ا
مسحه، واختر اخليارات > مسح الق
افتح أحد السجالت وانتقل إلى احلد

. واضغط على 

א
ملراقبة املدة التقريبية للمكاملات الص
واختر تطبيقاتي > السجل > مدة ا
لضبط عرض موقتات االتصاالت أثنا
اضغط على  واختر تطبيقاتي > 
الضبط > إظهار مدة املكاملات > نع

 مالحظة: قد يتفاوت مبلغ ال
قبل مزود اخلدمة حسب خص

الكسور احلسابية إلخ.
ملسح موقتات مدد املكاملات، اختر ا

للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل.
SIM" صفحة ١١٦.

للتحقق من كمية البيانات التي مت 
، واختر تطبيقاتي > السج على 
املثال، قد يتم حساب تكلفة اتصاال
كمية البيانات التي يتم إرسالها وا
 اختر اخليارات > 
ض الرئيسية آلخر املكاملات. 

لسجل الذي ترغب في 
ائمة. ملسح حدث واحد، 

ث املطلوب مسحه 

 ، ادرة والواردة، اضغط على 
ملكاملات.

ء وجود مكاملة نشطة، 
السجل > اخليارات > 

م أو ال.
فاتورة لزمن التحدث من 
ائص الشبكة وتقريب 

خليارات > مسح املوقتات. 
 انظر "الهاتف وبطاقة 

إرسالها واستالمها، اضغط 
ل > حزم بيانات. على سبيل 

ت حزم البيانات بحسب 
ستقبالها.

א א א
الرموز في السجل:

 واردة
 صادرة

 أحداث اتصال لم يتم 
الرد عليه 

ملراقبة جميع املكاملات الصوتية، 
والرسائل النصية، واتصاالت 
البيانات أو الشبكة احمللية 

الالسلكية التي قام جهازك 
 ، بتسجيلها، اضغط على 
واختر تطبيقاتي > السجل، 

وانتقل لليمني لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال، 
ميكنك مشاهدة اسم املرسل أو املستقبل، أو رقم الهاتف، أو 
اسم مزود اخلدمة، أو نقطة الوصول. ميكنك ترشيح السجل 

لعرض نوع واحد فقط من األحداث وإنشاء بطاقات اتصال 
جديدة استناًدا إلى معلومات السجل.

 ،  تنويه! لعرض قائمة بالرسائل املرسلة، اضغط على 
واختر الرسائل > الرسائل املرسلة.

يتم تسجيل األحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي 
يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصاالت خدمة حزمة 

البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض االتصاالت 
التي تتم بصندوق البريد اخلاص بك أو مركز رسائل الوسائط 

املتعددة أو صفحات ويب كاتصاالت حزم بيانات.
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إلضافة رقم هاتف غير معروف من ال
اخليارات > إضافة إلى األسماء.

لترشيح السجل، اختر اخليارات > تر
ملسح محتوى السجل، وسجل املكاملا
الرسائل بشكل نهائي، اختر اخليارات 
نعم للتأكيد. إلزالة حدث واحد من الس
لضبط مدة السجالت، اختر اخليارات > 
تظل أحداث السجل مسجلة في ذاك
محددة ثم يتم مسحها تلقائًيا لنفاد
اختيارك لـ عدم تسجيل، يتم مسح 
وتسجيل املكاملات األخيرة وتقارير است
لعرض تفاصيل حدث االتصال، في شا

. انتقل إلى حدث واضغط على 
عداد حزم البيانات وموقت االتصال: لعر
مقيسة الكيلوبايت، التي مت نقلها وم
اتصال حزمة بيانات معني، انتقل إلى 
إليه بـ حزمة، واختر اخليارات > عرض
ت
ما
كال
لم
ء ا
جرا
إ سجل إلى األسماء، اختر 

شيح.
ت األخيرة، وتقارير تسليم 

> مسح السجل. اختر 
. جل، اضغط على 

الضبط > مدة السجالت. 
رة اجلهاز لعدة أيام 

 شحن الذاكرة. في حالة 
كافة محتويات السجل 

الم الرسائل نهائًيا.
شة عرض السجل العام 

ض مقدار البيانات، 
دة التي استغرقها 

حدث صادر أو وارد مشار 
 التفاصيل.
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ت
ما
خد
ال

اضغط على  واختر اخلدمات (خد
يحتفظ العديد من مزودي اخلدمة ب
للهواتف احملمولة. تستخدم هذه ال
الالسلكية (WML) أو لغة متييز الن
(XHTML) أو لغة متييز النص التش
حتقق من توفر اخلدمات واألسعار وال
اخلاص بك. سيوفر لك مزود اخلدمة 

استخدام اخلدمات التي يقدمها.
 اختصار: لبدء االتصال، اضغ

في وضع االستعداد.

א
للوصول إلى الصفحات، سوف حتتاج
بالصفحة التي تريد استخدامها. ق
شكل رسالة قصيرة خاصة من مزو
صفحة الويب. انظر "البيانات والضب

املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة.
 تنويه! قد يتوفر الضبط، على

الويب اخلاص مبزود اخلدمة.

א

مة شبكة).

صفحات مصممة خصيًصا 
صفحات لغة التمييز 

ص التشعبي املوسعة 
.(HTML) عبي

رسوم من مزود اخلدمة 
أيًضا تعليمات حول كيفية 

ط مع االستمرار على  

 إلى ضبط اخلدمة اخلاص 
د تتسلم الضبط في 
د اخلدمة الذي يقدم 

ط" صفحة ٤٨. ملزيد من 

 سبيل املثال، على موقع 

، واختر األدوات > الضبط > االتصال >  إلدخال الضبط يدوًيا 
نقاط الوصول، وحدد الضبط اخلاص بنقطة الوصول. اتبع 
اإلرشادات التي تتلقاها من مزود اخلدمة. انظر "االتصال"، 

صفحة ١١٢. لضبط نقطة الوصول التي مت إنشائها كنقطة 
الوصول االفتراضية، اختر اخليارات > الضبط > نقطة الوصول.

א
يتم فتح شاشة عرض العالمات عندما تقوم بفتح اخلدمات.

قد يحتوي جهازك على بعض العالمات أو الروابط املثبتة 
مسبًقا أو التي تتيح الوصول إلى مواقع توفرها أطراف أخرى 

ال تتبع Nokia. ال تقر Nokia هذه املواقع أو تتحمل أي 
مسئولية جتاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه املواقع، فينبغي 
اتخاذ ذات االحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة 

لألمان أو احملتوى.
يشير  إلى صفحة البداية اُملعينة لنقطة الوصول االفتراضية.

א
في حالة ظهور مؤشر احلماية  أثناء إجراء االتصال، يدل 

ذلك على أنه قد مت تشفير عملية نقل املعلومات بني الهاتف 
وبوابة املستعرض أو مركز خدمة االستعراض.
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ال يشير مؤشر احلماية إلى أن نقل الب
احملتويات (أو مكان حفظ األصل املطلو
اخلدمة بتأمني عملية نقل البيانات ب

اختر اخليارات > التفاصيل > احلماية 
املتعلقة باالتصال، وحالة التشفير، وا

اخلدمة وتصديق املستخدم.
قد يتطلب األمر توفر شهادات احلماية
اخلدمات املصرفية. ملزيد من املعلومات،
انظر كذلك "إدارة الشهادات"، صفحة

א
 هام: استخدم اخلدمات املوثوق ب
خدمة احلماية املناسبة ضد الب
لتنزيل صفحة، اختر عالمة أو اكتب ا
في صفحة املستعرض، تظهر االرتباط
يتم زيارة الصفحات املرتبطة بها بالل
كما تظهر االرتباطات التي متت زيارة ا
بها باللون األرجواني. كما يظهر إطار 

تعمل كارتباطات.
لفتح االرتباطات والقيام باختيارات، ا
 اختصار: اضغط على  لالنت
الصفحات و لالنتقال إلى ب
لالنتقال إلى الصفحة السابقة أثناء ا
إذا كان رجوع غير متاح، اختر اخليارات
ت
ما
خد
ال يانات بني البوابة وخادم 

ب) آمن. يقوم مزود 
ني البوابة وخادم احملتوى.

لعرض التفاصيل 
ملعلومات اخلاصة مبركز 

 لبعض اخلدمات مثل 
 اتصل مبزود اخلدمة. 

.١١٧ 

ها فقط والتي تعرض 
رامج الضارة.

.( لعنوان في احلقل (
ات اجلديدة أو التي لم 
ون األزرق وحتتها خط، 

لصفحات املرتبطة 
أزرق حول الصور التي 

. ضغط على 
قال إلى نهاية إحدى 

داية الصفحة.
الستعراض، اختر رجوع. 

 > خيارات التنقل > 

التاريخ لعرض قائمة مرتبة زمنًيا بالصفحات التي قمت 
بزيارتها خالل جلسة االستعراض.

جللب آخر محتوى من مركز اخلدمة، اختر اخليارات > 
خيارات التنقل > إعادة حتميل.

حلفظ عالمة، اختر اخليارات > حفظ كعالمة.
 تنويه! للوصول إلى شاشة عرض العالمات أثناء 

. للعودة  االستعراض، اضغط مع االستمرار على 
إلى شاشة عرض االستعراض، اختر اخليارات > 

رجوع للصفحة.
حلفظ صفحة أثناء االستعراض، اختر اخليارات > خيارات متقدمة > 

حفظ الصفحة. ميكنك حفظ الصفحات في ذاكرة اجلهاز أو 
على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها)، ثم استعراضها 

عندما ال تكون متصًال بالشبكة. للوصول إلى الصفحات 
الحًقا، اضغط على  في شاشة عرض العالمات لفتح 

شاشة عرض الصفحات احملفوظة
إلدخال عنوان URL جديد، اختر اخليارات > خيارات التنقل > 

ذهاب إلى عنوان ويب.

لفتح قائمة فرعية باألوامر أو اإلجراءات اخلاصة بالصفحة 
املفتوحة في الوقت احلالي، اختر اخليارات > خيارات اخلدمة، 

في حالة توفرها.
ميكنك تنزيل امللفات التي ال ميكن عرضها على صفحة 
املستعرض، مثل نغمات الرنني والصور وشعارات املشغل 

واملوضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل أحد العناصر، انتقل إلى 
. االرتباط اخلاص به واضغط على 
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ت
ما
خد
عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة باال

مؤقًتا واملكتملة من جلسة االستع
عرض القائمة عن طريق اختيار اخليا
في القائمة، انتقل إلى أحد العناص
التنزيالت اجلارية بشكل مؤقت، أو ا
فتح أو حفظ، أو مسح التنزيالت امل

א
ميكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الر
الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو.
العناصر مجاًنا، أو ميكن شراؤها. يت
مت تنزيلها بواسطة التطبيقات املتع
سبيل املثال، ميكن حفظ صورة مت تن
 هام: قم بتثبيت واستخدام ال
من مواقع موثوق بها فقط، 
من Symbian أو تلك التي اج

.Java VerifiedTM

١ لتنزيل العنصر، انتقل إلى االرتبا
. على 

٢ اختر اخليار املناسب لشراء العن
٣ اقرأ كافة املعلومات بعناية.

 الستئناف التنزيل، اختر قبول. إل
لتنزيالت اجلارية واملتوقفة 
راض احلالية. ميكنك كذلك 
رات > األدوات > تنزيالت. 
ر، واختر اخليارات إليقاف 
ستئنافها، أو إلغائها، أو 

كتملة.

نني والصور وشعارات 
 ميكن احلصول على هذه 

م التعامل مع العناصر التي 
لقة بها في جهازك، على 

زيلها في االستوديو.
تطبيقات والبرامج األخرى 
مثل التطبيقات املعتمدة 

تازت اختبار 

ط اخلاص به واضغط 

صر.

لغاء التنزيل، اختر إلغاء.

א
إلنهاء االتصال وعرض صفحة املستعرض في وضع غير متصل 
بالشبكة، اختر اخليارات > خيارات متقدمة > فصل، أو إلنهاء 

االتصال وغلق املستعرض، اختر اخليارات > خروج.

א א א
يتم حفظ املعلومات أو اخلدمات التي وصلت إليها في الذاكرة 

الوسيطة للجهاز.
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 

الوسيطة، اختر اخليارات > خيارات متقدمة > مسح 
الذاكرة الوسيطة.

א
اختر اخليارات > الضبط وأحد اخليارات التالية.

نقطة الوصول - قم بتغيير نقطة الوصول االفتراضية. انظر 
"االتصال"، صفحة ١١٢. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول 
أو كلها في هاتفك عن طريق مزود اخلدمة، وقد ال حتتاج إلى 

تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
الصفحة الرئيسية - حدد الصفحة الرئيسية.
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حتميل الصور واألصوات - اختر ما إذا 
أثناء االستعراض أم ال. في حالة اختيا
أثناء االستعراض، اختر اخليارات > إظ

حجم اخلط - اختر حجم النص.
الترميز االفتراضي - إذا لم تظهر حرو
الصحيح، ميكنك اختيار متيًزا آخر وفًقا
عالمات آلية - قم بتمكني أو تعطيل 
كنت ترغب في استمرار اجلمع اآللي ل
من شاشة عرض العالمات، اختر إخفا
حجم الشاشة - قم باختيار ما يتم 
باالستعراض: مفاتيح االختيار فقط أو 
صفحة البحث - قم بتحديد صفحة
عند اختيار خيارات التنقل > فتح صف
عرض العالمات، أو أثناء االستعراض.
جودة التنزيل - إذا كنت ترغب في عر
بأكثر دقة ممكنة عندما تكون في وض
بجودة. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفح

اخلارجية، اختر بسرعة.
ملفات االسترجاع - متكني أو تعطيل 

ملفات االسترجاع.
نص جافا أو ECMA - متكني أو تعطيل

حتذيرات احلماية - إخفاء أو إظهار إخ
إرسال DTMF - اختر إذا ما كنت تريد
اجلهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء
انظر كذلك "اخليارات املتاحة أثناء مك
ت
ما
خد
ال كنت تريد حتميل الصور 

رك لـ ال لتحميل الصور 
هار الصور.

ف النص بالشكل 
 للغة.

اجلمع اآللي لعالمات. إذا 
كن مع إخفاء احلافظة 

ء حافظة.

عرضه أثناء قيامك 
شاشة كاملة.

 الويب التي يتم تنزيلها 
حة البحث في شاشة 

ض مخطط الصفحة 
ع الشاشة الصغيرة، اختر 
ات ذات النمط املتعاقب 

استالم وإرسال 

 استخدام النصوص.
طارات احلماية.

 التأكيد قبل أن يقوم 
 مكاملة صوتية أم ال. 

املة صوتية"، صفحة ٦٣.
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استخدم التقومي ليذكرك باالجتماعا
وتتبع املهام اخلاصة بك واملالحظات 

א
 اختصار: في شاشة العرض "
"الشهر" من التقومي، اضغط 
فتح قيد موعد، ويتم إضافة 
إلى حقل املوضوع. في شاش

قيد مهمة.
١ اضغط على  واختر 
التقومي > اخليارات > 

قيد جديد، وأحد ما يلي: 
 اجتماع - لتذكيرك مبوعد 

له وقت وتاريخ محددين.
 مذكرة - لكتابة قيد 

عام لليوم.
 تاريخ سنوي - لتذكيرك 
بأعياد امليالد واملناسبات 

اخلاصة (يتم تكرار القيود 
كل سنة).

 مهمة - لتذكيرك مبهمة يجب أ

א

ت، والتواريخ السنوية، 

األخرى.

اليوم" أو "األسبوع" أو 
على مفتاح أي رقم. يتم 

احلروف التي تقوم بإدخالها 
ة عرض "املهام"، يتم فتح 

داؤها بحلول تاريخ محدد.

٢ امأل احلقول. لضبط تنبيه، اختر املنبه > تشغيل، وأدخل 
وقت التنبيه وتاريخ التنبيه.

 إلضافة وصف مليعاد أو اجتماع، اختر اخليارات > 
إضافة وصف.

٣ حلفظ القيد، اختر مت.
عندما ينطلق صوت التنبيه اخلاص بإحدى املالحظات، اختر 
صامت. يظل نص التذكير موجوًدا على الشاشة. إليقاف 
التنبيه، اختر إيقاف. لضبط املنبه على غفوة، اختر غفوة.

 تنويه! ميكنك مزامنة التقومي مع جهاز كمبيوتر شخصي 
 PC Suite متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر

من Nokia. عند إنشاء قيد تقومي، قم بضبط خيار 
التزامن املطلوب.

א
 تنويه! اختر اخليارات > الضبط لتغيير يوم بدء األسبوع 

أو شاشة العرض التي تظهر عند فتح التقومي.
في شاشة عرض "الشهر"، يتم متييز التواريخ التي حتتوي على 
قيود تقومي مبثلث صغير في الركن األمين السفلي. في شاشة 
عرض "األسبوع"، يتم وضع املذكرات والتواريخ السنوية قبل 

الثامنة صباًحا. للتبديل بني عرض الشهر وعرض األسبوع 
. وعرض اليوم وعرض املهام، اضغط على 
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للذهاب إلى تاريخ معني، اختر اخليارات
لالنتقال إلى تاريخ اليوم، اضغط على
لإلرسال مالحظة تقومي إلى جهاز متواف
لطباعة قيود تقومي إلى طابعة متواف
Basic Print Profile (BPP) باستخدام
HP Deskjet 450 Mobile Printer أو 

اختر اخليارات > طباعة.

א א
مسح القيود السابقة في التقومي يوف

ذاكرة جهازك.
ملسح أكثر من حدث في نفس الوقت،
عرض الشهر، واختر اخليارات > مسح 

أو كل القيود.
لتحديد مهمة على أنها متت، انتقل إ
املهام، واختر اخليارات > حتديد بأنها مت

א
لتعديل نغمة التنبيه للتقومي، وعرض ال
واألسبوع يبدأ بـ، وطريقة عرض األسبو

اخليارات > الضبط.
م
وي
تق
ال  > ذهاب للتاريخ. 
.  

ق، اختر اخليارات > إرسال.
قة مزودة بـ 

 اتصال Bluetooth (مثل 
 ،(HP Photosmart 8150

ر مساحة في 

 اذهب إلى شاشة 
قيد > قبل التاريخ 

ليها في شاشة عرض 
ت.

ضبط االفتراضي، 
ع، اختر 
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א א
استخدم بحث اجلوال للوصول حملركا
باخلدمات احمللية ومواقع الويب والصو
، واختر تطبيقاتي > اضغط على 
قائمة بالفئات. اختر فئة (الصور عل
النص في حقل البحث. اختر بحث.

البحث على الشاشة.

تنزيل (خدمة شبكة) هي متجر هوا
جهازك. ميكنك تصفح وتنزيل وتثبي
التطبيقات وملفات الوسائط جلهاز
تصنيف العناصر في كتالوجات وحا
مزودو اخلدمة اخملتلفني. تعتمد احملتوي

اخلدمة اخلاص بك.
، واختر تطبيقاتي > اضغط على 
ت البحث وأعثر على واتصل 
ر ومحتويات احملمول.

 بحث. سوف يتم عرض 
ى سبيل املثال) وادخل 
 سوف يتم عرض نتائج 

تف محمولة متاح على 
ت العناصر مثل 

ك من االنترنت. يتم 
فظات تتوافر بواسطة 
ات املتاحة على مزود 

 تنزيل.

تنزيل تستخدم خدمات شبكتك للوصول للمحتوى األحدث. 
للحصول على معلومات عن العناصر اإلضافية املتاحة من 

خالل تنزيل اتصل مبزود اخلدمة اخلاص بك أو املورد أو 
مصنع العنصر.

تنزيل تستقبل التحديثات اجلارية ومتدك بآخر محتوى يقدمه 
مزود اخلدمة جلهازك. لتحديث احملتوى من تنزيل يدوًيا، اختر 

اخليارات > حتديث القائمة.
إلخفاء حافظة أو كتالوج من القائمة على سبيل املثال، 

لعرض العناصر التي تستخدمها بصورة متكررة فقط اختر 
اخليارات > إخفاء. وإلظهار كافة العناصر اخملفية مرة أخرى، 

اختر اخليارات > عرض الكل.
لشراء العنصر اخملتار في شاشة العرض الرئيسية أو حافظة 
أو كتالوج اختر اخليارات > شراء. سوف تفتح قائمة فرعية 
حيث ميكنك اختيار طراز العنصر وعرض معلومات السعر. 

تعتمد اخليارات املتاحة على مزود اخلدمة.
ولتنزيل عنصر مجاني، اختر اخليارات > استالم.
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لتغيير ضبط التنزيل، اختر خيارات >
نقطة الوصول - اختر أي نقطة وصول
لالتصال مبركز اخلدمة اخلاص مبزود اخلد
يسأل اجلهاز عن نقطة الوصول في ك
فتح تلقائي - لكي يفتح احملتوى أو ال

اختر نعم.
تأكيد املعاينة - لكي ينزل معاينة احمل
ال. إذا كنت ترغب في أن يتم سؤالك 

قبل تنزيل معاينة، اختر نعم.
تأكيد الشراء - لكي يتم طلب تأكيد
أو تطبيق، اختر نعم. لكي تتم عملية

اختيارك شراء اختر ال.
بعد استكمال الضبط، اختر رجوع.

−
، واختر تطبيقاتي > ذ اضغط على 
االختصارات االفتراضية هي:  يقوم 
بفتح صندوق الوارد، و يقوم بفتح 
ي
قات
بي
ط
ت

 إعدادات وأحد ما يلي:
 سوف يتم استخدامها 
مة وإذا ما كنت تريد أن 

ل مرة تستخدمه.
تطبيق آلًيا بعد التنزيل، 

توى أو التطبيق آلًيا، اختر 
على حده في كل مرة 

 قبل شراء محتوى 
 الشراء مباشرة بعد 

א א
هاب إلى.

بفتح التقومي، و يقوم 
مالحظات.

א א −
، واختر تطبيقاتي > دردشة. اضغط على 

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع 
أشخاص من خالل الدردشة، كما ميكنك االنضمام إلى منتديات 
حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى 
العديد من مزودي اخلدمة مراكز خدمة ميكنك تسجيل الدخول 
إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك الستخدام خدمات الدردشة. 

قد يختلف مزودو اخلدمة من حيث دعم اخلصائص.
اختر محادثات لبدء أو استئناف محادثة مع مستخدم 

الدردشة، أو أسماء الدردشة إلنشاء أو حترير أو عرض حالة 
اتصال أسماء الدردشة، أو مجموعات الدردشة لبدء محادثة 
أو استئنافها مع عدد من مستخدمي الدردشة، أو دردشة 

مسجلة لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

א א
يجب عليك حفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من 

الوصول إلى اخلدمة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط 
في شكل رسالة قصيرة خاصة من مزود اخلدمة الذي يقدم 
خدمة رسائل الدردشة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨. 

كما ميكنك أيًضا إدخال الضبط يدوًيا. انظر "ضبط مركز 
خدمة الدردشة" صفحة ٧٦.
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١ لالتصال مبركز خدمة دردشة م
اخليارات > تسجيل دخول. لتغيي
املستخدم وحفظ مراكز خدمة 

خدمة الدردشة" صفحة ٧٦.
٢ أدخل هوية املستخدم وكلمة ال
لتسجيل الدخول. ميكنك احلصو
وكلمة السر اخلاصة مبركز خدم
٣ لتسجيل اخلروج اختر اخليارات >

א
اختر اخليارات > ضبط > ضبط الدر
اسم الشاشة املستخدم (يظهر فق
اخلدمة جملموعات الدردشة) - إلدخال
إظهار تواجدي إلى - للسماح لآلخري

متصال بالشبكة، اختر اجلميع.
سماح بالرسائل من - للسماح بالر

سماح بالدعوات من - للسماح بالد
الدردشة اخلاصة بك اختر أسماء الد
دعوات الدردشة بواسطة جهات ات
منك االنضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل - اختر السرعة
الرسائل اجلديدة.
ستخدم، افتح دردشة، واختر 
ر مركز خدمة الدردشة 

جديدة، انظر "ضبط مركز 

سر، واضغط على  
ل على هوية املستخدم 

ة الدردشة من مزود اخلدمة.
 تسجيل خروج.

دشة وأحد ما يلي:
ط في حالة دعم مركز 

 اسم مستعار، اختر نعم.
ن برؤيتك إذا ما كنت 

سائل من اجلميع اختر الكل
عوات فقط من أسماء 
ردشة فقط يتم إرسال 

صال الدردشة الذين يريدون 

 التي يتم بها عرض 

ترتيب أسماء الدردشة - اختر كيفية ترتيب أسماء الدردشة. 
أبجديًا أو حسب حالة االتصال.

إعادة حتميل التواجد - الختيار كيفية حتديث املعلومات املتعلقة 
باتصال أسماء الدردشة اخلاصة بك بالشبكة أو عدم اتصالهم 

بها، اختر آليًا أو يدويًا
األسماء غير املتصلة - اختر ما إذا كان سيتم عرض أسماء 
الدردشة غير املتصلة بالشبكة في قائمة أسماء الدردشة 

أم ال.
لون الرسالة - اختر لون رسالة الدردشة التي تقوم بإرسالها.
لون الرسالة املستلمة - اختر لون رسالة الدردشة املستلمة.

نغمة تنبيه الدردشة - قم بتغير النغمة التي يتم تشغيلها 
عند استالمك لرسالة دردشة جديدة.

א א
للبحث عن اجملموعات في شاشة العرض الرئيسية لـ 

مجموعات الدردشة، اختر اخليارات > بحث. ميكنك البحث 
بواسطة اسم اجملموعة، واملوضوع، واألعضاء (هوية املستخدم).

للبحث عن املستخدمني في شاشة العرض الرئيسية لـ 
أسماء الدردشة، اختر اخليارات > اسم جديد للدردشة > 

بحث على مركز اخلدمة. ميكنك البحث بواسطة اسم املستخدم، 
وهوية املستخدم، ورقم الهاتف، وعنوان بريد إلكتروني.
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א א
تعرض شاشة العرض الرئيسية لـ م
مبجموعات الدردشة التي قمت بحفظ

الوقت احلالي.
لالنضمام إلى مجموعة دردشة مت حف
لالنضمام إلى مجموعة دردشة غير م
هوية اجملموعة معروفة لديك، اختر اخل

انضمام إلى مجموعة جديدة.
ملغادرة مجموعة الدردشة اختر اخليارا

ترك مجموعة الدردشة.

א
بعد انضمامك إلى مجموعة دردشة، 
التي مت تبادلها في هذه اجملموعة، كما

التي تريدها.
إلرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تري

. الرسائل، واضغط على 
إلرسال رسالة شخصية إلى أحد امل

إرسال رسالة خاصة. 

للرد على رسالة خاصة أرسلت إليك ا
لدعوة أسماء الدردشة املتصلني بالش
مجموعة دردشة، اختر اخليارات > إرس
ي
قات
بي
ط
ت

جموعات الدردشة قائمة 
ها أو املنضم إليها في 

. ظها، اضغط على 
وجودة بالقائمة، لكن 

يارات > 

ت > 

ميكنك عرض الرسائل 
 ميكنك إرسال الرسائل 

دها في حقل محرر 

شاركني، اختر اخليارات > 

ختر اخليارات > رد.
بكة لالنضمام إلى 

ال دعوة.

ملنع استالم رسائل من مشاركني محددين، اختر اخليارات > 
خيارات احلظر.

א
لتسجيل الرسائل املتبادلة أثناء محادثة، أو أثناء انضمامك 

إلى مجموعة دردشة، اختر اخليارات > تسجيل الدردشة 
للتوقف عن التسجيل، اختر اخليارات > إيقاف التسجيل. 
لعرض جلسات الدردشة املسجلة، اختر دردشة مسجلة.

א
تظهر شاشة العرض الرئيسية لـ محادثات قائمة 

باملشاركني في احملادثات الفردية الذين تتحدث معهم في 
الوقت احلالي. يتم غلق احملادثات اجلارية آلًيا عند خروجك 

من دردشة.
. لعرض محادثة، انتقل إلى أحد املشاركني واضغط على 

. لالستمرار في احملادثة، اكتب رسالتك، واضغط على 
للعودة إلى قائمة محادثات بدون إغالق احملادثة، اختر رجوع. 

إلغالق احملادثة اختر اخليارات > إنهاء احملادثة.
لبدء محادثة جديدة، اختر اخليارات > محادثة جديدة.

حلفظ أحد املشاركني في قائمة أسماء الدردشة، اختر 
اخليارات > إضافة إلى أسماء الدردشة.
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ي
قات
بي
ط
אت

في شاشة عرض أسماء الدردشة، مي
الدردشة من مركز اخلدمة، أو إضافة
قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول
استرداد قائمة أسماء الدردشة السا

א
اختر اخليارات > ضبط > ضبط مرك
الضبط في شكل رسالة قصيرة خ
يقدم خدمة الدردشة. ميكنك احلصو
وكلمة السر من مزود اخلدمة عند ا
هذه اخلدمة. إذا لم تكن تعرف هوية

اخلاصة بك، اتصل مبزود اخلدمة.
مراكز اخلدمة - لعرض قائمة بجميع

الدردشة احملددة.
مركز اخلدمة االفتراضي - لتغيير مر

ترغب في االتصال به.
نوع تسجيل الدخول للدردشة - لت
بدء دردشة، اختر عند بدء التطبيقات
إلضافة مركز خدمة جديد لقائمة 
اختر مراكز اخلدمة > اخليارات > مر

الضبط التالي:
اسم مركز اخلدمة - اسم مركز خد
كنك جلب قوائم أسماء 
 اسم دردشة جديد إلى 
 إلى مركز اخلدمة، يتم 

بقة من مركز اخلدمة آلًيا.

ز اخلدمة. قد تتسلم 
اصة من مزود اخلدمة الذي 

ل على هوية املستخدم 
لتسجيل للحصول على 

 املستخدم أو كلمة السر 

 مراكز خدمة 

كز خدمة الدردشة الذي 

سجيل الدخول آلًيا عند 
.

مراكز خدمة الدردشة، 
كز اخلدمة اجلديد. أدخل 

مة الدردشة.

نقطة الوصول املستخدمة - نقطة الوصول التي ترغب في 
استخدامها ملركز اخلدمة.

عنوان ويب - عنوان URL اخلاص مبركز خدمة الدردشة.
هوية املستخدم - هوية املستخدم اخلاصة بك.

كلمة السر - كلمة سر تسجيل الدخول اخلاصة بك.

א
، واختر تطبيقاتي > املوقع. بواسطة  اضغط على 

حتديد املوقع، ميكنك متكني أحد طرق حتديد املوقع، أو أكثر 
من طريقة للسماح للتطبيقات املتوافقة باستالم معلومات 

املوقع اخلاصة باملكان احلالي جلهازك. عند متكني أحد طرق 
حتديد املوقع، على سبيل املثال، ميكنك حفظ معلومات 

املوقع اخلاصة مبكانك احلالي في املواقع واملستعرض.
ميكن أن تعتمد أساليب حتديد املوقع على الشبكة (خدمة 

 .GPS شبكة) أو قد تتطلب استخدام جهاز استقبال
لتمكني أحد طرق حتديد املوقع انتقل إلى الطريقة، اختر 

اخليارات > متكني.
 Bluetooth ذو اتصال GPS لبدء استخدام جهاز استقبال

لتحديد املوقع، انتقل إلى Bluetooth GPS، واختر اخليارات > 
متكني. إذا طلب ذلك منك، اختر جهاز استقبال GPS اخلاص 

بك من بني األجهزة ذات اتصال Bluetooth التي مت العثور 
عليها، وقم بإجراء اقتران مع األجهزة انظر "األجهزة املقترنة"، 

صفحة ٨٥.
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نظام حتديد املواقع العاملي
يتم تشغيل نظام حتديد املواقع العامل
حكومة الواليات املتحدة األمريكية، ال
عن دقة هذا النظام وصيانته. ميكن أن
املوقع بعمليات الضبط التي جتريها ح
األمريكية على أقمار GPS الصناعية،
لسياسة GPS املدنية وخطة املالحة 
اخلاصة بوزارة الدفاع األمريكية. وميكن
نتيجة لضعف املستوى الهندسي لأل
إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS ب
لوجود املباني والعوائق الطبيعية وكذا
استخدام مستقبل GPS في الهواء ا

.GPS باستقبال إشارات
يجب أن ُيستخدم GPS كمساعد ف
استخدام GPS لقياس املوقع بدقة، و
االعتماد فقط على بيانات املوقع التي
مستقبل GPS لتحديد املوقع أو املال
قد تتلقى طلب من إحدى خدمات ال
اخلاصة مبوقعك. وقد يقدم مزودو اخلدم
احمللية مثل أحوال الطقس، أو املرور، وف
عند استالم طلب حتديد موقع، تظهر
صاحبة الطلب. اختر قبول للسماح بإ

رفض لرفض الطلب
ي
قات
بي
ط
ت

ي (GPS) بواسطة 
تي تعد املسئول الوحيد 

 تتأثر دقة بيانات 
كومة الواليات املتحدة 
 وتخضع للتغيير وفًقا 
الالسلكية الفيدرالية 
 أن تتأثر الدقة أيًضا 

قمار الصناعية. قد تتأثر 
سبب املوقع، ونتيجة 

 أحوال الطقس. ينبغي 
لطلق فقط لكي تسمح 

ي املالحة فقط. ال ينبغي 
ال ينبغي عليك مطلًقا 

 حتصل عليها من 
حة.

شبكة الستالم املعلومات 
ة معلومات حول املواضيع 

ًقا ملكان جهازك.
 رسالة توضح اخلدمة 

رسال املعلومات، أو اختر 

א א
، واختر تطبيقاتي > املواقع. بواسطة املواقع،  اضغط على 

ميكنك حفظ معلومات املوقع اخلاصة بأماكن محددة في 
جهازك. ميكنك ترتيب املواقع احملفوظة في تصنيفات مختلفة، 

مثل العمل، وإضافة معلومات أخرى، مثل العنوان إليها. ميكنك 
استخدام املواقع اخملزنة في تطبيقات املالحة املتوافقة مثل 

املستعرض في جهاز Nokia N92 اخلاص بك.
إلنشاء موقع جديد، اختر اخليارات > موقع جديد. في حالة 
اتصال جهازك بجهاز استقبال GPS متوافق، ميكنك تقدمي 

طلب حتديد موقع إلحداثيات مكانك احلالي. اختر املوقع احلالي 
جللب معلومات املوقع. إلدخال معلومات املوقع يدوًيا، اختر 

إدخال يدوي.
لتعديل أو إضافة معلومات خاصة مبوقع محفوظ، كعنوان أحد 
 . الشوارع، على سبيل املثال، انتقل إلى املوقع، واضغط على 

انتقل إلى احلقل املطلوب وأدخل املعلومات.
ميكنك ترتيب مواقعك في الفئات املضبوطة مسبًقا وكذلك 
إنشاء فئات جديدة. لتعديل وإنشاء موقع جديد، انتقل مييًنا 

في املواقع، واختر اخليارات > حترير الفئات. 
إلضافة موقع إلى إحدى الفئات، انتقل إلى املوقع، واختر 

اخليارات > إضافة إلى فئة. انتقل إلى كل فئة ترغب في إضافة 
موقع إليها، واضغط على مفتاح االنتقال الختيارها.
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ي
قات
بي
ط
إلرسال موقع أو عدة مواقع إلى جهت

إرسال. يتم وضع املواقع التي يتم ا
صندوق الوارد في الرسائل.

א
، واختر تطبيقاتي > اضغط على 
املستعرض لتقدمي معلومات توجيه 
ومعلومات املوقع اخلاصة مبكانك احلا
املسافة التقريبية لوجهة السفر، وا
الستخدام املستعرض كمساعد مال
جهازك متصال بجهاز استقبال متوا
استقبال GPS معلومات املوقع من
األقل حتى يقوم بحساب إحداثيات 

א
الستخدام توجيه املسار، انتقل إلى 
ابدأ توجيه املسار في مكان مفتوح.
S مغلق، قد ال يقوم جهاز استقبال

املطلوبة من األقمار الصناعية.
توجيه املسار يستخدم بوصلة دوارة
تشير دائرة حمراء إلى اجتاه الوجهة،
إليها تظهر داخل حلقة البوصلة.
از متوافق، اختر اخليارات > 
ستالمها في حافظة 

 املستعرض. مت تصميم 
املسار جلهة محددة، 

لي، ومعلومات السفر، مثل 
ملدة التقريبية للسفر.

حي، يجب أن يكون 
فق. يجب أن يستلم جهاز 
 ثالثة أقمار صناعية على 

مكانك.

 . املالحة، واضغط على 
 إذا مت تشغيله في مكان 
GP باستقبال املعلومات 

 في شاشة عرض اجلهاز 
 وتظهر املسافة التقريبية 

إن توجيه املسار مصمم بحيث يظهر أكثر الطرق استقامة 
وأقصرها للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. ويتم جتاهل أية 
عوائق في املسار، مثل األبنية والعوائق الطبيعية. وال يؤخذ 
اختالف االرتفاع في احلسبان عند حساب املسافة. توجيه 

املسار يكون نشًطا فقط أثناء حتركك.
لضبط وجهة رحلتك، اختر اخليارات > تعيني الوجهة، 

واختر موقع أو نقطة اجتاه كوجهة، أو قم بإدخال إحداثيات 
الطول والعرض اختر إيقاف املالحة حلذف وجهة رحلتك التي 

مت ضبطها 

א
لعرض معلومات املوقع اخلاصة مبوقعك احلالي، قم بتوصيل 
جهازك بجهاز استقبال GPS متوافق، وانتقل إلى املوقع، 
. يستطيع جهاز استقبال GPS حساب  واضغط على 

املكان بدقة باألمتار ويظهر على الشاشة تقدير ملدى 
دقة املكان.

حلفظ مكانك احلالي كموقع أو كنقطة اجتاه، اختر اخليارات > 
حفظ املوقع. نقاط االجتاه هي أماكن ميكنك حفظها 

واستخدامها في املستعرض فقط. واملواقع هي أماكن 
مت حفظها مع املزيد من املعلومات، وميكن استخدامها في 
تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بني أجهزة متوافقة.
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א
انتقل إلى مسافة الرحلة، واضغط عل
بدء لتنشيط حساب مسافة الرحلة، 
القيم التي مت حسابها على الشاشة.
اختر مسح لضبط مسافة وزمن الرح
والسرعة املتوسطة على صفر، وبدء 
إعادة بدء كذلك لضبط عداد املسافا

على صفر.
إن دقة جهاز قياس الرحالت محدودة، 
أخطاء التقريب. كما ميكن أن تتأثر ال

GPS وجودتها.

א
، واختر تطبيقاتي > ن اضغط على 
نغمات ثالثية األبعاد، ميكنك متكني املؤث
األبعاد لنغمات الرنني. املؤثرات ثالثية ا

من قبل جميع نغمات الرنني.
لتمكني املؤثرات ثالثية األبعاد، اختر 
مؤثرات نغمات الرنني الثالثية > تشغي
اختر نغمة الرنني، والنغمات املطلوبة.
لتغيير املؤثر ثالثي األبعاد الذي مت تطب
اختر مسار الصوت واملؤثر املطلوب. لت

من اآلتي:
ي
قات
بي
ط
ت

. اختر اخليارات >  ى 
وإيقاف إليقافه. وتظل 

لة، والسرعة القصوى 
حساب جديد. اختر 

ت والزمن الكلي 

وبالتالي فقد تظهر 
دقة مبدى توفر إشارات 

غمات ثالثية. بواسطة 
رات الصوتية ثالثية 

ألبعاد ليست مدعومة 

ل. لتغيير نغمة الرنني، 

يقه على نغمة الرنني، 
عديل املؤثر، اختر ضبًطا 

سرعة املسار - انتقل إلى اليمني أو اليسار لتعديل السرعة 
التي يتحرك بها الصوت من اجتاه آلخر. هذا الضبط ليس 

متاًحا بالنسبة لكافة نغمات الرنني.
تأثير دوبلر - اختر تشغيل جلعل نغمات الرنني أعلى صوًتا 
عندما تكون بقرب جهازك، ومنخفضة عندما تكون بعيدا 

عنه. عندما تقترب من اجلهاز، تبدو نغمة الرنني أعلى، وتبدو 
منخفضة أكثر كلما حتركت بعيًدا عنه. هذا الضبط ليس 

متاًحا بالنسبة لكافة نغمات الرنني ومسارات الصوت.
صدى الصوت - اختر نوع الصدى.

لالستماع إلى نغمة رنني ذات مؤثر ثالثي األبعاد، اختر اخليارات > 
تشغيل نغمة.

في حالة متكينك للنغمات ثالثية األبعاد دون اختيار أي مؤثر 
ثالثي األبعاد، يتم تطبيق تزايد االستيريو على نغمات الرنني.

لضبط مستوى صوت نغمات الرنني، اختر األدوات > األوضاع > 
اخليارات > تخصيص > مستوى صوت الرنني.

Nokia Lifeblog

تعد Nokia Lifeblog مجموعة برامج جلهاز الكمبيوتر والهاتف 
احملمول حتتفظ بدفتر يومية للوسائط املتعددة يحتوي على 

العناصر التي قمت بتجميعها من خالل اجلهاز. ويقوم برنامج 
Nokia Lifeblog باالحتفاظ بتتبع عناصر الوسائط املتعددة اخلاصة 

بك وينظم الصور والفيديو واألصوات والرسائل النصية ورسائل 
الوسائط املتعددة ومراسالت سجالت الويب في تسلسل زمني 
ُيمّكنك من التصفح والبحث واملشاركة وعمل نسخ احتياطية.
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ي
قات
بي
ط
ملزيٍد من املعلومات حول خدمات ست
برنامج Nokia Lifeblog، تفضل بزيار
www.nokia.com/lifeblog أو اضغط
Nokia Lifeblog اخلاص بالكمبيوتر ا

.Nokia Lifeblog برنامج
لبدء Lifeblog في جهازك اضغط ع

.Lifeblog < تطبيقاتي

א א
قبل تثبيت برنامج Lifeblog PC عل

يلزم توفر املتطلبات اآلتية:
• معالج Intel Pentium بسرعة ١
ذاكرة وصول عشوائي (RAM) س
• مساحة متاحة على القرص ال
ميجابايت (عند احلاجة إلى تثبي

(Nokia PC Suiteو
• إمكانية عرض الرسومات مبستو

لوني ٢٤ بت
• بطاقة رسومات بذاكرة ٣٢ ميج
 Windows 2000 نظام التشغيل •
لتثبيت برنامج Nokia Lifeblog عل

١ أدخل القرص املضغوط.
٢ قم بتثبيت Nokia PC Suite (مب
ia Connectivity Cable Drivers
جالت الويب والتوافق مع 
ة املوقع 

 على F1 في تطبيق 
لشخصي لفتح تعليمات 

، واختر  لى 

א
ى جهاز كمبيوتر متوافق، 

 جيجاهرتز أو ما يعادله، 
عة ١٢٨ ميجا بايت
صلب مقدارها ٤٠٠ 

 Microsoft DirectX ت

ى دقة ١٠٢٤×٧٦٨ وعمق 

ابايت
Windows XP أو Microsoft

ى جهاز الكمبيوتر:

ا في ذلك مشغالت 
.(USB لوصلة Nok

٣ قم بتثبيت برنامج Nokia Lifeblog جلهاز الكمبيوتر.
في حالة عدم تثبيت Microsoft DirectX 9.0 على جهاز 

الكمبيوتر من قبل، يتم تثبيته في نفس الوقت مع 
.Lifeblog PC

א א
لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كابل 

USB متوافق:
Nokia PC Suite ١ تأكد من قيامك بتثبيت

٢ قم بتوصيل كبل بيانات USB باجلهاز وجهاز الكمبيوتر. عند 
قيامك بتوصيل جهازك بالكمبيوتر ألول مرة بعد قيامك 
بتثبيت Nokia PC Suite، فإن الكمبيوتر يقوم بتثبيت 

املشغل احملدد جلهازك. وقد يستغرق هذا بعًضا من الوقت.
٣ ابدأ تشغيل تطبيق Nokia Lifeblog اخلاص بجهاز الكمبيوتر.

لتوصيل اجلهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية 
Bluetooth الالسلكية:

١ تأكد من تثبيت مجموعة برامج Nokia PC Suite على 
جهاز الكمبيوتر.

٢ تأكد من قيامك بإجراء اقتران بني جهازك والكمبيوتر 
بواسطة تقنية Bluetooth الالسلكية بواسطة برنامج 

Get Connected في Nokia PC Suite. انظر دليل مستخدم 
Nokia PC Suite و"اتصال Bluetooth" صفحة ٨٣.

٣ قم بتنشيط اتصال Bluetooth على اجلهاز وجهاز الكمبيوتر.
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א
لنسخ عنصر جديد أو معدل من جها
اخلاص بك، ونسخ العناصر اخملتارة من

بك إلى جهازك.
١ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

okia Lifeblog ٢ ابدأ تشغيل تطبيق
٣ في تطبيق Nokia Lifeblog PC، ا
py from Phone and to Phone

سوف يتم نسخ العناصر اجلديدة من 
اخلاص بك. سوف يتم نسخ العناصر 

على الكمبيوتر إلى جهازك.

א א
ملشاركة العناصر األفضل في برنامج 
هذه العناصر إلى سجل الويب اخلاص

كي يطلع عليها اآلخرون.
يجب أوًال إنشاء حساب مع خدمة س
سجل ويب أو أكثر الستخدامه كوج
إضافة حساب سجل الويب إلى برنام

log سجل الويب املُوصى بها لبرنامج
pad.com ،TypePad from Six Apart
في جهازك اخلاص، قم بإضافة حساب
برنامج Nokia Lifeblog في إعدادات 
الكمبيوتر، قم بتحرير احلسابات في اإل
لنشر العناصر في الويب من اجلهاز:
ي
قات
بي
ط
ت

زك إلى جهاز الكمبيوتر 
 جهاز الكمبيوتر اخلاص 

N على جهاز الكمبيوتر.
 < File ختر

.Co
جهازك إلى الكمبيوتر 

في To Phone واملوجودة 

Nokia Lifeblog، أرسل 
 بك على شبكة اإلنترنت 

جالت الويب وإنشاء 
هة ملراسالتك، إلى جانب 

ج Nokia Lifeblog. خدمة 
Nokia Lifeb هو 

.www.type
 سجل الويب ضمن 
سجل الويب. في جهاز 

.Edit log accounts طار

١ في اخلط الزمني أو املفضلة،اختر العناصر التي ترغب في 
نشرها على الويب.

٢ اختر اخليارات > إرسال إلى الويب.
 Nokia ٣ في حالة استخدام امليزة ألول مرة، يعمل برنامج
Lifeblog على استرداد قائمة سجالت الويب من مركز 

خدمة سجالت الويب.
٤ يفتح مربع احلوار نشر سجالت الويب. اختر سجل الويب 

الذي ترغب في استخدامه من قائمة إرسال إلى: في حالة 
إنشائك لسجالت ويب جديدة، لتحديث قائمة سجالت 

الويب، اختر اخليارات > حتديث قائمة البلوج.
٥ أدخل عنواًنا وعنواًنا فرعًيا للمراسالت. ميكنك أيًضا كتابة 

قصة أو وصف أطول في حقل النص األساسي.
٦ عندما يكون كل شيء جاهز، اختر اخليارات > إرسال.

لنشر العناصر في الويب من جهاز الكمبيوتر:
١ في المخطط الزمني أو المفضلة، حدد العناصر (بحد 

أقصى ٥٠ عنصًرا) املطلوبة نشرها في الويب.
٢ اختر ملف > إرسال إلى الويب.

٣ أدخل عنواًنا وعنواًنا فرعًيا للمراسالت. ميكنك أيًضا كتابة 
قصة أو وصف أطول في حقل النص األساسي.

٤ حدد سجل الويب الذي تريد استخدامه من قائمة إرسال إلى:
٥ عندما يصبح كل شئ جاهًزا، انقر فوق زر إرسال.

א
عالوة على الصور من نوع jpeg. في كاميرا الهاتف، ميكنك 
أيًضا جلب صور jpeg. ومقاطع فيديو 3gp. وmp4. وملفات 
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ي
قات
بي
ط
صوت arm. وملفات نصية txt. من ت

املضغوط أو أقراص الفيديو الرقمية
املوجودة على القرص الصلب) إلى ب
جللب صور أو فيديو من جهاز كمبي
Nokia Lifeblog اخلاص بجهاز الكم
ile اخملطط الزمني أو املفضلة، اختر

א
، واختر تطبيقاتي وال اضغط على 
بطريقة اللعب، اختر اخليارات > تعل
مصادر أخرى (مثل القرص 
 (DVD) أو احلافظات 

.Nokia Lifeblog رنامج
وتر متوافق إلى برنامج 
بيوتر، في شاشة عرض 

.Import from PC... < F

لعبة. للتعليمات اخلاصة 
يمات، في حالة توفرها.
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etooth א
ميكنك االتصال السلكًيا بأجهزة متوا
تقنية Bluetooth الالسلكية. قد تش
الهواتف احملمولة وأجهزة الكمبيوتر وا
مثل سماعات األذن وأطقم السيارة. 
Bluetooth إلرسال الصور ومقاطع الف
الصوت واملالحظات، واالتصال السلكًيا
املتوافق اخلاص بك (على سبيل املثال 
بطابعة متوافقة لطباعة الصور باست
االستوديو. انظر "طباعة صورة"، صف
ونظًرا ألن األجهزة التي تعتمد على ت
تتصل فيما بينها باستخدام املوجات 
th هناك حاجة لوضع الهاتف وأجهزة
خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أ
في نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، ول
للتشويش بسبب وجود بعض العوائق

اإللكترونية األخرى. 
يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات 2.0
neric Access Profile :األوضاع التالية
،Generic Object Exchange Profileو
ofileو ،Object Push Profileو ،Profile

א

يل
ص
تو
ال

Blu

فقة أخرى باستخدام 
مل األجهزة املتوافقة 

مللحقات اإلضافية 
ميكنك استخدام اتصال 

يديو واملوسيقى ومقاطع 
 بجهاز الكمبيوتر 

لنقل امللفات)، والتوصيل 
خدام طباعة صورة في 

حة ٣٣.
 Bluetooth كنولوجيا
الالسلكية؛ فال يكون 
Bluetoo األخرى على 

ن يكونا موجودين مًعا 
كن االتصال قد يتعرض 

، مثل احلوائط أو األجهزة 

 Bluetooth التي تدعم 
 ،Serial Port Profileو ،Ge

 Dial-up Networkingو 
،File Transfer Pr

 Basic Imagingو ،Hands-free Profileو ،Headset Profileو
 Human Interface Deviceو ،Basic Printing Profileو ،Profile

Profile، وRemote SIM Access Profile. لكي تضمن وجود 
 ،Bluetooth التوافق بني األجهزة األخرى التي تدعم تقنية

استخدم التعزيزات املعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد 
من توافق هاتفك مع األجهزة األخرى يرجى مراجعة الشركات 

املنتجة لهذه األجهزة. 
 مسرد: يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية 
توصيل األجهزة اخملتلفة. على سبيل املثال، يتم استخدام 

Hands-Free Profile بني جهاز حترير اليدين والهاتف. 
ولكي تتوافق األجهزة، يجب أن تدعم نفس األوضاع. 
قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض 

املناطق. يرجى مراجعة السلطات احمللية أو مزود اخلدمة. 
 Bluetooth إن اخلصائص التي تستخدم التكنولوجيا الالسلكية
أو تسمح بتشغيلها في اخللفية أثناء استخدام خصائص أخرى 
ستؤدي إلى تكثيف استهالك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلًبا 

على متوسط عمرها. 
عند قفل اجلهاز، ال ميكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر 

"احلماية" صفحة ١١٦. للحصول على املزيد من املعلومات حول 
قفل اجلهاز. 

ميكنك استخدام اتصال Bluetooth في وضع غير متصل 
بالشبكة. في حالة تنشيط اتصال Bluetooth قبل الدخول
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يل
ص
تو
في وضع غير متصل بالشبكة، فسيال

الستخدام اتصال Bluetooth في و
يتعني عليك إعادة تنشيطه. 

א
، واختر التوصيل > اضغط على 
التطبيق ألول مرة، سيطلب منك حت
ضبط اتصال Bluetooth وتغيير رؤية
سيكون بإمكان املستخدمني اآلخري
تستخدم تقنية Bluetooth رؤية ج

اختر من اخليارات األتية: 
Bluetooth - اختر مشغل أو متوق

ooth بجهاز آخر متوافق، اضبط أوًال
قم بإنشاء اتصال. 

رؤية هاتفي - للسماح لألجهزة األخ
بالعثور على جهازك، اختر إظهار لل

األخرى، اختر مخفي. 
اسم هاتفي - لتعديل اسم جهازك.

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمك
عدة سيارة متوافق، من استخدام ب
لالتصال بالشبكة، اختر تشغيل. 

SIM א א
الستخدام وضع استخدام SIM عن 
luetooth متوافق، قم بضبط اتصال
تم إلغاء تنشيطه. 
ضع غير متصل بالشبكة، 

 Bluetooth. عند فتح 
ديد اسم اجلهاز. بعد 

 هاتفي إلى إظهار للكل، 
ن الذين لديهم أجهزة 

هازك وهذا االسم. 

ف. لالتصال السلكًيا 
Bluet على مشغل ثم 

 Bluetooth رى ذات تقنية
كل. إلخفائه عن األجهزة 

 
ني جهاز آخر، مثل ملحق 

طاقة SIM في جهازك 

بعد مع ملحق عدة سيارة 
B، وقم بتمكني استخدام

وضع استخدام SIM عن بعد مع جهازك. قبل تنشيط الوضع، 
يجب قرن اجلهازين مًعا على أن تبدأ عملية االقتران من اجلهاز 

اآلخر. عند إجراء عملية االقتران، قم باستخدام رمز مرور 
مكون من ١٦ رقًما، وقم بضبط مصادقة اجلهاز اآلخر. انظر 
 SIM األجهزة املقترنة" صفحة ٨٥. تنشيط وضع استخدام"

عن بعد من األجهزة األخرى. 
عند تشغيل وضع استخدام SٍIM عن بعد في هاتفك 

Nokia N92، يتم عرض استخدام SIM عن بعد في وضع 
االستعداد. يتم إيقاف االتصال بالشبكة الالسلكية، كما هو 

موضح بالعالمة  في مؤشر قوة الشبكة، ويتعذر استخدام 
خدمات بطاقة SIM أو اخلصائص التي تتطلب تغطية شبكة 

خلوية. ومع ذلك، يبقي اتصال LAN الالسلكي نشًطا أثناء 
وضع استخدام SIM عن بعد.

عندما يكون الهاتف احملمول في وضع استخدام SIM عن بعد، 
فلن ميكنك استخدام سوى أحد امللحقات املتصلة املتوافقة، 

مثل عدة السيارة، إلجراء املكاملات أو استالمها. لن يقوم 
جهازك الالسلكي بإجراء أي مكاملات في هذا الوضع، فيما عدا 
أرقام الطوارئ املبرمجة في جهازك. إلجراء مكاملات من جهازك، 

يجب عليك أوًال مغادرة وضع SIM البعيد. في حالة قفل 
اجلهاز؛ أدخل رمز القفل إللغاء القفل. 

للخروج من استخدام وضع SIM عن بعد، اضغط على مفتاح 
التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.

א
 < Bluetooth اختر ،Bluetooth أثناء عدم استخدامك التصال

متوقف أو رؤية هاتفي > مخفي. 
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ال تقترن أوتقبل أي طلبات اتصال من ج
الطريقة ميكنك حماية جهازك بشكل أ

א א א
ميكن أن يكون هناك أكثر من اتصال 
في املرة الواحدة. على سبيل املثال، إذ
أذن متوافقة، ميكنك أيًضا نقل امللفا

في نفس الوقت. 
Bluetooth مؤشرات اتصال

• عند ظهور  في وضع االستعداد
 .Bluetooth اتصال

، فإن ذلك يعن • عندما يومض 
االتصال بجهاز آخر. 

• عندما تظهر  بشكل متواص
البيانات يتم نقلها باستخدام ات
 تنويه! إلرسال نص باستخدام ا
مالحظات، واكتب النص، واختر 

 .Bluetooth بـ

١ افتح التطبيق في املكان احملفوظ ب
في إرساله. على سبيل املثال، إلر

متوافق، افتح االستوديو. 
٢ اختر العنصر واخليارات > إرسال 
tooth األجهزة التي تتمتع بتقنية
االتصال في الظهور على الشاشة
يل
ص
تو
ال هاز آخر مجهول. بهذه 

فضل من احملتويات الضارة. 

Bluetooth
Bluetooth واحد نشط 
ا كنت متصًال بسماعة 
ت إلى جهاز متوافق آخر 

، يشير ذلك إلى تشغيل 

ي أن اجلهاز يحاول 

ل، فإن ذلك يعني أن 
 .Bluetooth صال

تصال Bluetooth، افتح 
اخليارات > إرسال > 

ه العنصر الذي ترغب 
سال صورة جلهاز آخر 

> بـ Bluetooth. تبدأ 
Blue واملوجودة في نطاق 

.

 رموز األجهزة هي:  كمبيوتر،  هاتف،  جهاز صوت 
أو فيديو، و جهاز آخر. 

 ملقاطعة البحث، اختر إيقاف. 
٣ حدد اجلهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه. 

٤ إذا تطلب األمر اقتران اجلهاز اآلخر قبل نقل البيانات، 
فستسمع صوت نغمة وسُيطلب منك إدخال رمز مرور. 

انظر "األجهزة املقترنة"، صفحة ٨٥. 
٥ عندما يتم إنشاء اتصال، يظهر جار إرسال البيانات. 
إن حافظة الرسائل املرسلة في الرسائل ال تقوم بحفظ 

 .Bluetooth الرسائل املرسلة باستخدام اتصال
 تنويه! عند البحث عن األجهزة، قد تعرض بعض األجهزة 
العنوان الفريد فقط (عنوان اجلهاز). للبحث عن العنوان 
الفريد للجهاز اخلاص بجهازك، أدخل الرمز #٢٨٢٠#* في 

وضع االستعداد. 

א א
) في شاشة  لفتح شاشة عرض األجهزة املقترنة (
 . العرض الرئيسية لتطبيق Bluetooth، اضغط على 
أثناء االقتران، يلزم إدخال رمز مرور. قبل االقتران، اتفق مع 
صاحب اجلهاز اآلخر على رمز املرور (١-١٦ رقم)، واستخدم 

نفس الرمز في كال اجلهازين. األجهزة التي ال حتتوي على واجهة 
مستخدم لها رمز مرور مضبوط في املصنع. يستخدم رمز 

املرور مرة واحدة فقط. 
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يل
ص
تو
لالقتران بأحد األجهزة، اختر اخلياراتال

uetooth األجهزة التي تتمتع بتقنية
االتصال في الظهور على الشاشة. 
املرور. يجب إدخال نفس رمز املرور با
اجلهاز في شاشة عرض األجهزة املق

عملية االقتران. 
يشار إلى األجهزة املقترنة بالرمز 

عن األجهزة. 
 تنويه! لتحديد اسم مختصر
انتقل إلى اجلهاز، واختر اخليارا
مختصر في اجلهاز املقترن. وي
التعرف على جهاز معني أثناء
عندما يطلب أحد األجهزة إن
لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أح

اجلهاز ثم حدد اخليارات التالية: 
ضبط كـ "مصرح به" - ميكن إجراء 
وبني هذا اجلهاز بدون علمك. ال يلزم
مصادقة بشكل منفصل. استخدم 
اخلاصة بك، مثل سماعة أذن متواف
أجهزة تخص شخًصا تثق به. ويشي
لها في شاشة عرض األجهزة املقتر
ضبط كـ "غير مصرح له" - يلزم قب

األجهزة كل مرة على حدة. 
 > جهاز مقترن جديد. تبدأ 
Bl واملوجودة في نطاق 
اختر اجلهاز وأدخل رمز 

جلهاز اآلخر أيًضا. يتم حفظ 
ترنة بعد االنتهاء من 

 في قائمة البحث 

 (اسم مستعار أو كنية) 
ت > تخصيص اسم 

ساعدك هذا االسم على 
 البحث عن األجهزة أو 

شاء اتصال. 
د األجهزة، انتقل إلى ذلك 

االتصاالت بني جهازك 
 احلصول على موافقة أو 
هذه احلالة مع األجهزة 
قة أو جهاز كمبيوتر، أو 

ر  إلى األجهزة املصرح 
نة. 

ول طلب االتصال من تلك 

إللغاء اقتران، انتقل إلى اجلهاز واختر اخليارات > مسح. إللغاء 
جميع عمليات االقتران، اختر اخليارات > مسح الكل.

في حالة حذف اقترانك بأحد األجهزة الذي تتصل به حالًيا، 
فسيتم حذف االقتران في احلال وسيتم إيقاف االتصال. 

Bluetooth א א א א
عند استالم بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع 

االستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم ال. 
، ويتم وضع العنصر في  في حالة قبولك، سيظهر 

حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يتم اإلشارة إلى الرسائل 
. انظر  التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز 

"صندوق الوارد - استالم الرسائل"، صفحة ٤٧.

Bluetooth א
إليقاف تشغيل اتصال Bluetooth اختر Bluetooth > متوقف. 

א א א א
باستخدام األشعة حتت احلمراء، ميكنك نقل بيانات مثل 
بطاقات األعمال ومالحظات التقومي وملفات وسائط عبر 

جهاز متوافق.
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ال توجه األشعة حتت احلمراء إلى أعني
بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل باأل
اجلهاز منتج الليزر من الفئة األولى. 
إرسال بيانات واستالمها باستخدام ا
١ تأكد من أن منافذ األشعة حتت ا
اإلرسال واالستالم تواجه بعضها ا
عوائق حتول بني األجهزة. تصل امل

اجلهازين إلى ١ متر (٣ أقدام) 
٢ يقوم مستخدم اجلهاز املستلم بت

حتت احلمراء. 
 لتنشيط منفذ األشعة حتت احلمر
البيانات عبر األشعة حتت احلمراء، 

 .IR < التوصيل
٣ يقوم مستخدم جهاز اإلرسال باخ
احلمراء املطلوبة لبدء نقل البيانات
 إلرسال بيانات عبر األشعة حتت ا
امللف املطلوب في أحد التطبيقات
 .IR واختر اخليارات > إرسال > بـ
إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خ
منفذ األشعة حتت احلمراء، يتم إلغاء 

مرة أخرى 
يتم وضع جميع العناصر التي يتم ا
احلمراء في حافظة صندوق الوارد في ا
رسائل األشعة حتت احلمراء اجلديدة بـ
يل
ص
تو
ال  أي شخص وال تسمح 

شعة حتت احلمراء. يعد هذا 

ألشعة حتت احلمراء
حلمراء اخلاصة بأجهزة 

لبعض، ومن عدم وجود 
سافة املناسبة بني 

نشيط منفذ األشعة 

اء بجهازك الستالم 
، واختر  اضغط على 

تيار وظيفة األشعة حتت 
 .

حلمراء، قم بتحديد مكان 
 أو في مدير امللفات، 

الل دقيقة عقب تنشيط 
االتصال ويجب بدؤه 

ستالمها عبر األشعة حتت 
لرسائل. يتم اإلشارة إلى 

 .  

، فإن هذا يشير إلى أن اجلهاز يقوم مبحاول  عندما يومض 
اتصال، أو أن االتصال قد فقد. 

عندما تظهر  بشكل متواصل، فهذا يعنى أن اتصال 
األشعة حتت احلمراء نشط، وأن اجلهاز مستعد إلرسال بيانات 

واستالمها عبر منفذ األشعة حتت احلمراء اخلاص به. 

א
اضغط على  واختر التوصيل > كبل البيانات. في وضع كبل 

البيانات، اختر كبل بيانات USB املستخدم من أجل: مشغل 
الوسائط أو PC Suite، أو نقل البيانات، أو طباعة صورة. جلعل 
اجلهاز يسأل عن الغرض من االتصال في كل مرة يتم فيها 

توصيل الكبل، اختر السؤال عند االتصال.

א א
، واختر التوصيل > التزامن. يتيح لك التزامن  اضغط على 

مزامنة أسماء االتصال أو التقومي، أو املالحظات اخلاصة بك 
مع مختلف تطبيقات التقومي ودليل العناوين على جهاز 

كمبيوتر متوافق أو على اإلنترنت. كما ميكنك أيًضا إنشاء 
ضبط التزامن أو تعديله. 

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML إلجراء التزامن. 
للحصول على معلومات حول مدى توافق SyncML، اتصل



٨٨

يل
ص
تو
مبوّرد التطبيق الذي تريد إجراء تزامنال

بك معه. 
قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة

"البيانات والضبط" صفحة ٤٨.

א א
في شاشة العرض الرئيسية لـ الت

التزامن اخملتلفة. 
١ اختر وضع تزامن واخليارات > تزا

على الشاشة. 
 إليقاف عملية التزامن قبل أن تن
٢ يتم إخطارك عندما تتم عملية 
ملف السجل الذي يوضح حالة
متت إضافتها أو حتديثها أو حذف
مزامنتها) في جهازك أو على مر

א
إلنشاء وضع جديد باإلضافة إلى األو
اختر اخليارات > وضع التزامن اجلديد.
في استخدام قيم الضبط االفتراض

وضع موجود بالفعل. 
حدد اآلتي: 

اسم وضع التزامن - أدخل اسم للو
 بيانات اجلهاز اخلاص 

 نصية خاصة. انظر 

زامن، ميكنك رؤية أوضاع 

من. تظهر حالة التزامن 

تهي، اختر إلغاء. 
التزامن. اختر نعم لعرض 
 التزامن وعدد القيود التي 

ها أو استبعادها (عدم 
كز اخلدمة. 

ضاع املوجودة بالفعل، 
 اختر ما إذا كنت ترغب 

ي أو نسخ القيم من 

ضع. 

التطبيقات - اختر التطبيقات التي تتم مزامنتها بهذا الوضع، 
على سبيل املثال، األسماء، والتقومي. انتقل إلى كل تطبيق، 

واضغط على مفتاح االنتقال لتحديد ضبط التزامن اخلاص به:
• تضمني في التزامن - اختر نعم إذا كنت ترغب في مزامنة 

التطبيق. 
• قاعدة بيانات بعيدة - أدخل املسار الصحيح للتقومي عن 
بعد أو دليل العناوين أو قاعدة البيانات في مركز اخلدمة.

• نوع التزامن - اختر عادي (تزامن ثنائي االجتاه)، أو 
مع اخلادم فقط، أو مع الهاتف فقط. 

ضبط االتصال - حدد اآلتي: اتصل مبزود اخلدمة أو املشرف على 
النظام ملعرفة القيم الصحيحة. 

• إصدار مركز اخلدمة - اختر إصدار بروتوكول التزامن الذي 
يتم استخدامه مع مركز اخلدمة. 

• معرف مركز اخلدمة - أدخل هوية مركز اخلدمة (يظهر فقط 
في حالة ضبط إصدار مركز اخلدمة على ١٫٢). 

 .Bluetooth حامل البيانات - اختر نوع االتصال: اإلنترنت أو •
• نقطة الوصول (يظهر فقط في حالة ضبط حامل البيانات 
على اإلنترنت) - اختر نقطة وصول الستخدامها التصال 

البيانات. 
• عنوان املضيف - أدخل عنوان IP اخلاص مبركز خدمة قاعدة 

البيانات عن بعد. 
• املنفذ - أدخل رقم منفذ مركز اخلدمة (يظهر فقط في 

حالة ضبط حامل البيانات على اإلنترنت). 
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• اسم املستخدم - أدخل هوية امل
خدمة التزامن. 

• كلمة السر - أدخل كلمة السر ا
خدمة التزامن. 

• سماح بطلبات التزامن - اختر نعم
السماح ملركز اخلدمة ببدء عملية
• قبول كل طلبات التزامن - اختر ال إ
يسألك اجلهاز اخلاص بك قبل قيام

عملية التزامن. 
• التحقق من الشبكة (يظهر فقط 
البيانات على اإلنترنت) - اختر نع
وكلمة مرور للشبكة. انتقل ألسف

املستخدم وكلمة املرور. 
اختر رجوع حلفظ الضبط والعودة لش

א א א
يدعم جهازك الشبكة احمللية الالسل
مع الشبكة احمللية الالسلكية، ميكن
واألجهزة املتوافقة التي بها شبكة م
على معلومات حول استخدام جهازك

"الشبكة احمللية" صفحة ٩٣. 
بعض األماكن، مثل فرنسا، تضع قيوًد
احمللية الالسلكية. يرجى مراجعة الس

على املزيد من املعلومات. 
يل
ص
تو
ال ستخدم اخلاصة بك ملركز 

خلاصة بك ملركز 

 إذا كنت ترغب في 
 التزامن. 

ذا كنت ترغب في أن 
 مركز اخلدمة ببدء 

في حالة ضبط حامل 
م إلدخال اسم مستخدم 

ل لعرض حقول اسم 

اشة العرض الرئيسية. 

كية (LAN الالسلكية). 
ك توصيل جهازك باإلنترنت 
حلية السلكية. للحصول 
 في شبكة محلية، انظر 

ا على استخدام الشبكة 
لطات احمللية للحصول 

 Bluetooth إن اخلصائص التي تستخدم التكنولوجيا الالسلكية
أو تسمح بتشغيلها في اخللفية أثناء استخدام خصائص 

أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهالك طاقة البطارية، كما ستؤثر 
سلًبا على متوسط عمرها. 

يدعم جهازك ميزات اتصال الشبكة احمللية الالسلكية التالية: 
• IEEE 802.11b/g القياسي

• تشغيل في تردد حتى ٢٫٤ جيجاهارتز
• خصوصية املكافئ السلكي (WEP) مبفاتيح تصل إلى 
١٢٨ بايت، ونقاط الوصول احملمية Wi-Fi (WPA)، وطرق 
التشفير 802.1x. ميكن استخدام هذه امليزات فقط إذا 

مت دعمها من الشبكة 
ميكنك إنشاء نقطة وصول لإلنترنت (IAP) في الشبكة 

احمللية الالسلكية، واستخدامها في التطبيقات التي حتتاج 
إلى اتصال باإلنترنت. 

 هام: قم دائًما بتمكني أحد طرق التشفير املتاحة 
لزيادة حماية اتصال الشبكة احمللية الالسلكية. يقوم 

استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير 
املسموح به إلى بياناتك. 
إنشاء نقطة وصول لإلنترنت

، واختر التوصيل > م. االتصال >  ١ اضغط على 
WLAN متاحة. 

٢ يبحث اجلهاز عن LAN الالسلكية في النطاق. انتقل إلى 
الشبكة حيث ترغب في إنشاء نقطة وصول لإلنترنت، 

واختر اخليارات > حتديد نقطة الوصول. 
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يل
ص
تو
٣ يقوم اجلهاز بإنشاء نقطة وصولال

الضبط االفتراضي لعرض أو تغي
"نقاط الوصول"، صفحة ١١٢. ف
WLAN محمية، يتعني عليك أو

بنفسك في ضبط االتصال. 
عندما يطلب منك أحد التطبيقات 

نقطة الوصول التي مت إنشائها. 
يتم إنشاء اتصال شبكة LAN الال
للبيانات باستخدام نقطة وصول لإل
الالسلكية. يتم إنهاء اتصال شبكة
عندما تقوم بإنهاء اتصال البيانات. 

"مدير االتصاالت" صفحة ٩١. 
ميكنك استخدام الشبكة LAN الال
مكاملة صوتية أو عندما يكون اتصا
ميكنك االتصال بجهاز نقطة وصول
واحد فقط في املرة الواحدة، ولكن 
LAN استخدام نفس اتصال شبكة
عند تنشيط وضع غير متصل بالشب
استخدام شبكة LAN السلكية (ف
أن توفق مع أي تطبيق ملتطلبات األ
واستخدام اتصال شبكة LAN الال

 تنويه! لفحص العنوان املميز 
للوسائط (MAC) والذي يقوم
#٦٢٢٠٩٥٢٦#* في وضع االس
 لالنترنت باستخدام 
ير هذا الضبط، انظر 

ي حالة اختيارك لشبكة 
ال حتديد نقطة الوصول 

اختيار نقطة وصول، اختر 

سلكية عند إنشائك اتصال 
 LAN نترنت عبر شبكة

 LAN الالسلكية النشط 
إلنهاء االتصال، انظر 

سلكية أثناء إجراء 
ل حزمة البيانات نشطاً. 
 شبكة LAN الالسلكية 
ميكن لتطبيقات متعددة 

 الالسلكية. 
كة، سيظل بإمكانك 
ي حالة توفرها) تذكر 

مان عندما تقوم بإنشاء 
سلكي. 

لتحكم الوصول 
 بتعريف جهازك، أدخل 

تعداد. 

א א א
يقوم معالج الشبكة احمللية الالسلكية مبساعدتك على 

االتصال بالشبكة احمللية الالسلكية ويقوم بإدارة توصيالت 
الشبكة احمللية الالسلكية. 

يبني معالج الشبكة احمللية الالسلكية حالة توصيالت الشبكة 
احمللية الالسلكية في وضع االستعداد النشط. لعرض قائمة 
باخليارات املتاحة انتقل إلى الصف الذي يبني احلالة واضغط 

 . على 
إذا عثر البحث على شبكات محلية السلكية وعلى سبيل 

املثال مت عرض مت العثور على شبكة WLAN، ولكي تنشئ نقطة 
وصول لالنترنت آلًيا وتبدأ استعراض الويب اختر احلالة واخليار 

بدء تصفح الويب والشبكة. 
إذا اخترت شبكة محلية السلكية محمية فسيطلب منك 

إدخال رموز املرور اخلاصة. لالتصال بشبكة مختفية يجب عليك 
 (SSID معرف ضبط خدمة) إدخال اسم الشبكة الصحيح
إذا كنت متصال بشبكة محلية السلكية سوف يتم عرض 

اسم نقطة وصول االنترنت. لكي تبدأ استعراض الويب 
باستخدام نقطة وصول االنترنت هذه اختر احلالة واخليار 

متابعة تصفح الويب لكي تنهي االتصال بالشبكة احمللية 
 .WLAN الالسلكية اختر احلالة واخليار قطع االتصال بـ

إذا كان مسح الشبكة احمللية الالسلكية مغلق وكنت غير 
متصال بأي شبكة محلية السلكية فسيتم عرض 

إيقاف البحث عن WLAN لضبط املسح في وضع تشغيل 
ويبحث عن الشبكات احمللية الالسلكية اختر احلالة 

 .WLAN إيقاف البحث عن
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لكي تبدأ في البحث عن الشبكات ا
AN اختر حالة واخليار بحث عن شبكة
الشبكات احمللية الالسلكية على إيقا
واضغط مبفتاح التنقل على اخليار إيقا
للوصول ملعالج الشبكات احمللية الال
 .WLAN واختر التوصيل > معالج

א א
للبحث عن الشبكات احمللية الالسلكي
، واختر التوصيل > م اضغط على 
نقطة وصول لإلنترنت بإحدى الشبكا
اختر اخليارات > حتديد نقطة الوصول. 
الشبكات املوضحة في القائمة، اختر 
عندما يطلب منك أحد التطبيقات ا
نقطة الوصول التي مت إنشائها. ميكن
وصول لالنترنت باختيار بحث عن شبك
وميكنك أيًضا استخدام م. االتصال إلن
لالنترنت. انظر "مدير االتصاالت"، صف

א
يوجد نوعني من أوضاع التشغيل بشب
وضع البنية التحتية ووضع اُملخصص.
يتيح لك وضع تشغيل البنية التحتي
يتم توصيل أجهزة السلكية ببعضها
نقطة وصول شبكة LAN الالسلكية،
السلكية إلى شبكة LAN سلكية م

وصول شبكة LAN الالسلكية. 
يل
ص
تو
ال حمللية الالسلكية املتاحة 

WL. لضبط مسح 
ف، انتقل إلى حالة 

 .WLAN ف البحث عن

 ، سلكية اضغط على 

א
ة املتاحة في النطاق 
عالج WLAN. إلنشاء 
ت احمللية الالسلكية، 

لعرض تفاصيل إحدى 
اخليارات > التفاصيل. 

ختيار نقطة وصول، اختر 
ك أيًضا إنشاء نقطة 

.WLAN ة

شاء نقاط وصول 
حة ٩١.

كة LAN الالسلكية: 
 

ة نوعان من االتصال: 
 البعض من خالل جهاز 
 أو يتم توصيل أجهزة 

ن خالل جهاز نقطة 

من خالل وضع تشغيل اخملصص، ميكن أن تقوم األجهزة بإرسال 
واستقبال البيانات مباشرة فيما بينهم. إلنشاء نقطة وصول 

لإلنترنت لشبكة الوضع اُملخصص، انظر "نقاط الوصول"، 
صفحة ١١٢.

א
، واختر التوصيل > م. االتصال. لعرض  اضغط على 

حالة اتصاالت البيانات في شبكات GSM وUMTS وشبكة 
LAN الالسلكية، اختر اتصاالت بيانات نشطة. للبحث عن 

شبكات LAN الالسلكية املتاحة داخل النطاق، اختر 
WLAN متاحة. لتحديث قائمة الشبكات املتاحة، اختر 

اخليارات > إعادة حتميل. 

א א
في شاشة عرض االتصاالت النشطة، ميكنك رؤية اتصاالت 

)، اتصاالت حزم بيانات  البيانات املفتوحة. اتصاالت بيانات (
 .( )، واتصاالت LAN السلكية ( ) أو ( )

 مالحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من 
قبل مزود اخلدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب 

الكسور احلسابية إلخ. 
إلنهاء اتصال، اختر اخليارات > قطع االتصال. إلنهاء جميع 

االتصاالت املفتوحة، اختر اخليارات > قطع االتصال عن الكل. 
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يل
ص
تو
لعرض تفاصيل البيانات اخلاصة بأحال

التفاصيل. تعتمد التفاصيل املوضح

א א א
تظهر شاشة عرض شبكات LAN ا
بشبكات LAN الالسلكية املتاحة امل
الشبكة اخلاص بها (أساسي أو مؤق
قوة الشبكة. تظهر  للشبكات ا
جهازك به اتصال نشط في الشبك
لعرض تفاصيل إحدى الشبكات، اخ
إلنشاء نقطة وصول لإلنترنت بإحدى

حتديد نقطة الوصول. 

א
א א

ميكنك عرض وحتديث طراز البرنامج 
والتأكد من تاريخ التحديث السابق 
هذه اخلاصية تعمل فقط في وضع 
في وضع فتح الغطاء القالب اضغ

التوصيل > م. اجلهاز. 
للتأكد ما إذا كانت حتديثات البرامج 
البحث عن حتديثات اختر نقطة وصو

منك ذلك. 
د االتصاالت، اختر اخليارات > 
ة على نوع االتصال. 

لالسلكية املتاحة قائمة 
وجودة داخل النطاق، ووضع 

ت)، باإلضافة إلى مؤشر 
ملشفرة، و إذا كان 

ة. 
تر اخليارات > التفاصيل. 

 الشبكات، اختر اخليارات > 

احلالي اخلاص بجهازك 
احملتمل (خدمة شبكة). 

فتح الغطاء القالب. 
، واختر  ط على 

متاحة أم ال اختر اخليارات > 
ل لالنترنت عندما يطلب 

إذا كان التحديث متاًحا فسوف يتم عرض معلومات عنه. 
اختر قبول لقبول تنزيل التحديثات أو إلغاء إللغاء التنزيل. قد 

يستغرق التنزيل بضع دقائق. ميكنك استخدام جهازك أثناء 
عملية التحميل. 

قد يتضمن تنزيل حتديثات البرامج إرسال كميات كبيرة من 
البيانات عبر شبكة مزود اخلدمة. اتصل مبزود اخلدمة للحصول 

على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. 
تأكد من وجود شحنة كافية في بطارية اجلهاز أو قم بتوصيل 

الشاحن قبل بدء التحديث. 
 تحذير: إذا قمت بتثبيت حتديث برنامج، ال ميكنك 

استخدام اجلهاز حتى لعمل مكاملات طوارئ حتى يتم 
انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل اجلهاز. تأكد من عمل 

نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث. 
عندما يكتمل التنزيل اختر نعم ثم قبول لتثبيت التحديث أو ال 
لتثبيت التحديث الحُقا باستخدام اخليارات > تثبيت التحديث. 

قد يستغرق إجراء التثبيت بضع دقائق. 
يقوم اجلهاز بتحديث البرنامج وإعادة التشغيل. إلكمال 

التحديث، اختر موافق. اختر نقطة وصول لالنترنت عندما 
يطلب منك ذلك. سوف يقوم جهازك بإرسال حالة حتديث 

البرنامج إلى مركز اخلدمة. 
لعرض إعدادات وضع مركز اخلدمة املستخدمة لتحديثات 

البرامج اختر اخليارات > الضبط. 
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א
، واختر التوصيل > م اضغط على 
ميكنك استقبال أوضاع مركز اخلدمة 
من مزود اخلدمة أو قسم إدارة املعلوم
تشتمل إعدادات التهيئة هذه على إع
التصاالت البيانات وإعدادات الضبط األ

قبل تطبيقات أخرى في جهازك. 
لالتصال مبركز خدمة واستالم الضبط
انتقل إلى أحد األوضاع، واختر اخليارات
إلنشاء وضع جديد ملركز اخلدمة اخليارا
جديد. لتعديل وضع ملركز اخلدمة، اخت

تعديل الوضع. 

א
قم باالتصال مبزود اخلدمة للحصول ع

الصحيحة. 
اسم مركز اخلدمة - أدخل اسم ملركز 

تعريف مركز اخلدمة - أدخل الهوية امل
خدمة التهيئة. 

كلمة سر مركز اخلدمة - أدخل كلمة 
مركز اخلدمة. 

نقطة الوصول - اختر نقطة وصول لي
االتصال مبركز اخلدمة. 

عنوان املضيف - أدخل عنوان URL اخل
يل
ص
تو
ال

. اجلهاز وانتقل لليمني. 
وإعدادات التهيئة اخملتلفة 

ات بالشركة. ميكن أن 
دادات نقطة وصول 

خرى املستخدمة من 

 الالزم لتهيئة جهازك، 
 > بدء التهيئة. 

ت > وضع مركز خدمة 
ر اخليارات > 

لى إعدادات الضبط 

خدمة التهيئة. 
ميزة لتعريف مركز 

سر لتعريف هاتفك لدى 

تم استخدامها عند 

اص مبركز اخلدمة. 

املنفذ - أدخل رقم املنفذ اخلاص مبركز اخلدمة. 
اسم املستخدم وكلمة السر - أدخل اسم املستخدم 

وكلمة السر. 
سماح بالتكوين - الستالم ضبط تكوين من مركز اخلدمة، 

اختر نعم. 
قبول كل الطلبات آليًا - إذا كنت تريد أن يطلب منك اجلهاز 

التأكيد قبل قبول تكوين من مركز اخلدمة، اختر ال. 
التحقق من الشبكة - اختر ما إذا كان يتم استخدام التحقق 

من الشبكة أم ال. 
اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر اخلاصة بالشبكة - ادخل 

اسم مستخدم وكلمة سر الشبكة اخلاصة بك لتعريف 
جهازك ملركز اخلدمة. يتم عرض هذه اخليارات فقط في حالة 

استخدام التحقق من الشبكة. 

א א
يتوافق جهازك مع بنية أجهزة التوصيل والتشغيل العاملية 

(UPnP). ميكنك إنشاء شبكة محلية وتوصيل أجهزة توصيل 
وتشغيل عاملية تدعم الشبكة احمللية الالسلكية على الشبكة 
باستخدام جهاز نقطة وصول خاص بالشبكة احمللية الالسلكية 

 ،Nokia N92 أو موصل الشبكة احمللية الالسلكية، وذلك مثل
وجهاز كمبيوتر شخصي متوافق، ونظام صوت متوافق أو 

تلفاز، أو نظام صوت أو تلفاز مجهز مبستقِبل وسائط 
السلكي متوافق. 
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إن استخدام وظيفة الشبكة احملليةال

Nokia N92 في شبكة محلية يتط
خاص بالشبكة احمللية الالسلكية و
األخرى من التوصيل والتشغيل العا

الشبكة احمللية. 
تستخدم الشبكة احمللية ضبط احل
الالسلكي. قم باستخدام ميزات ال
البنية التحتية لشبكة LAN السل

وصول LAN ومتكني التشفير. 
ميكنك مشاركة ملفات الوسائط ا
مع أجهزة UPnP التي تستخدم ال
، وا الشبكة احمللية اضغط على 
محلية. ميكنك كذلك استخدام ال
أو تشغيل أو نسخ أو طبع ملفات ا
االستوديو. انظر "عرض ومشاركة م

صفحة ٩٦. 
 هام: قم دائًما بتمكني أحد 

لزيادة حماية اتصال الشبكة 
استخدام التشفير بتقليل خ

املسموح به إلى بياناتك. 
يتصل جهازك بالشبكة احمللية فق
اتصال من جهاز آخر متوافق، أو في
أو تشغيل أو نسخ أو طباعة ملفا
جهاز Nokia N92 اخلاص بك أو ابح

حافظة الشبكة احمللية.
 الالسلكية اخلاصة بجهاز 
لب إعداد اتصال محلي 

متكني األجهزة احمللية 
ملي واالتصال بنفس 

 LAN ماية التصال شبكة
شبكة احمللية في شبكة 

كية مع جهاز نقطة 

حملفوظة في االستوديو 
شبكة احمللية. إلدارة ضبط 

ختر التوصيل > شبكة 
شبكة احمللية لعرض 

لوسائط املوجودة في 
لفات الوسائط"، 

طرق التشفير املتاحة 
احمللية الالسلكية. يقوم 

طورة الوصول غير 

ط في حالة قبولك لطلب 
 االستوديو، اختر خيار عرض 

ت الوسائط املوجودة على 
ث عن أجهزة أخرى في 

א
عندما تقوم بتهيئة شبكة LAN الالسلكية، قم بتمكني 

طريقة للتشفير، أوًال على جهاز نقطة الوصول اخلاص بك، ثم 
على األجهزة األخرى التي ترغب في توصيلها بشبكتك احمللية. 

راجع مستندات األجهزة. احتفظ بأي رموز للمرور في مكان 
سري آمن بعيًدا عن اجلهاز. 

 LAN لعرض أو تغيير ضبط نقطة وصول اإلنترنت بشبكة
الالسلكية بجهازك Nokia N92، انظر "نقاط الوصول"، 

صفحة ١١٢.
إذا قمت باستخدام وضع التشغيل اخملصص إلنشاء شبكة 

منزلية مع جهاز متوافق، قم بتمكني طرق التشفير في 
وضع حماية WLAN عند تهيئة نقطة الوصول لإلنترنت. تقلل 

هذه اخلطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى 
الشبكة اُملخصصة. 

يقوم جهازك بإعالمك في حالة محاولة أي جهاز آخر باالتصال 
به وبالشبكة احمللية. ال تقبل أي طلبات اتصال من جهاز 

آخر مجهول. 
إذا كنت تستخدم LAN السلكية بشبكة ال تعتمد على 

 Nokia N92 التشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة ملفات
مع األجهزة األخرى، أو ال تقم مبشاركة أي ملفات وسائط 

خاصة. لتغيير ضبط املشاركة، انظر "ضبط الشبكة احمللية"، 
صفحة ٩٥. 
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א א
ملشاركة امللفات الوسائط احملفوظة ف
UPnP أخرى متوافقة من خالل شبك
عليك أوال إنشاء وتهيئة نقطة الوصو
لشبكة الالسلكية LAN، ثم تهيئة ت
انظر "الشبكة احمللية الالسلكية" ص
LAN الالسلكية في "نقاط الوصول" 
لتوصيل جهاز كمبيوتر متوافق بشبك
بتثبيت البرنامج اخلاص بذلك من عل

اخليارات املتعلقة بـ شبكة محلية ال 
االستوديو قبل تهيئة ضبط الشبكة 
عند الوصول لتطبيق الشبكة احمللية 
معالج الضبط ويساعدك في تعريف 
جلهازك. الستخدام معالج الضبط ال
الرئيسية للشبكة احمللية اختر اخليارا

واتبع التعليمات على الشاشة. 
تكوين الضبط

لتكوين تطبيق شبكة محلية، اختر الت
إعدادات، وأحد ما يلي:. 

نقطة وصول محلية - اختر السؤال دو
يطلب اجلهاز نقطة وصول في كل مر
إنشاء جديد لتعريف نقطة الوصول ا
عند استخدامها شبكة محلية أو م
يل
ص
تو
ال

ي االستوديو مع أجهزة 
ة LAN السلكية، يجب 

ل لإلنترنت املنزلة 
طبيق شبكة محلية. 

فحة ٨٩ وضبط شبكة 
صفحة ١١٢.

ة محلية، ينبغي أن تقوم 
ى القرص املضغوط. 
تكون متاحة في 

احمللية. 
ألول مرة سوف يعمل 
ضبط الشبكة احمللية 
حًقا. في شاشة عرض 
ت > تشغيل املعالج 

وصيل > شبكة محلية > 

ما إذا كنت تريد أن 
ة تتصل بالشبكة احمللية، 

جلديدة املستخدمة آلًيا 
حدد مبعرفة املستخدم

الختيار نقطة وصول أو بال. في حالة عدم متكني ضبط احلماية 
اخلاص بشبكة LAN الالسلكية في الشبكة احمللية اخلاصة 

بك، سوف يظهر لك حتذير حماية. ميكنك االستمرار وتشغيل 
حماية شبكة LAN الالسلكية فيما بعد، أو إلغاء اختيار 
نقطة الوصول وتشغيل حماية شبكة LAN الالسلكية 
أوالً. انظر شبكة LAN الالسلكية في "نقاط الوصول" 

صفحة ١١٢.
اسم اجلهاز - أدخل اسم جلهازك يظهر لألجهزة األخرى 

املتوافقة في الشبكة احمللية. 
ضبط املشاركة وحتديد احملتوى

اختر التوصيل > شبكة محلية > مشاركة احملتوى. 
مشاركة احملتوى - للسماح مبشاركة ملفات الوسائط مع 

األجهزة املتوافقة أو رفض ذلك. ال تقم بتشغيل 
مشاركة احملتوى فبل تهيئة جميع الضبط اآلخر. في حالة 

تشغيل مشاركة احملتوى، فإن أجهزة UPnP األخرى املتوافقة 
في الشبكة احمللية ستتمكن من عرض ونسخ امللفات 

التي قمت باختيارها للمشاركة في حافظات 
الصور والفيديو واملوسيقى. 

الصور والفيديو واملوسيقى - واختر ملفات وسائط ملشاركتها 
مع األجهزة األخرى أو لعرض حالة املشاركة من حافظات 

الصور والفيديو واملوسيقى. لتحديث محتويات احلافظات، اختر 
اخليارات > حتديث احملتويات. 
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في حالة تشغيل مشاركة احملتوى ف
UPnP األخرى املتوافقة ميكنها عر
التي اخترتها للمشاركة في مشارك
ترغب في وصول األجهزة األخرى مللف
مشاركة احملتوى. حتى في حالة إيقا
في جهازك، فسيكون بإمكانك عر
احملفوظة في أي جهاز آخر بالشبكة

اآلخر يسمح بهذا. 

א א
الختيار الصور والفيديو ومقاطع ال

وإظهارها في شبكة محلية أخرى، 
بعمل ما يلي: 

١ في االستوديو، اختر صورة أو مق
٢ اختر اخليارات > العرض عبر شب
٣ اختر أحد األجهزة املتوافقة التي
الوسائط. تظهر الصور في كل 
األخرى وهاتفك، كما يتم تشغي
الصوت فقط في اجلهاز اآلخر. 

א א
الختيار ملفات الوسائط اخملزنة في 
وإظهارها على جهازك، (أو على سب

متوافق)، قم بعمل ما يلي: 
ي جهازك، فإن أجهزة 
ض ونسخ ملفات الوسائط 

ة احملتوى. إذا لم تكن 
اتك، قم بإيقاف تشغيل 

ف تشغيل مشاركة احملتوى 
ض ونسخ ملفات الوسائط 

 احمللية إذا كان اجلهاز 

صوت اخملزنة في هاتفك 
مثل تلفاز متوافق، قم 

طع فيديو أو مقطع صوت. 
كة محلية. 

 يظهر فيها ملف 
من جهاز الشبكة احمللية 

ل مقاطع الفيديو ومقاطع 

א א
جهاز آخر بالشبكة احمللية 

يل املثال على تلفاز 

١ في االستوديو، اختر الشبكة احمللية. يبدأ هاتفك في البحث 
عن أجهزة متوافقة أخرى. تبدأ أسماء األجهزة في الظهور 

على الشاشة. 
٢ حدد أحد األجهزة من القائمة. 

٣ اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من اجلهاز اآلخر. 
تعتمد أنواع امللفات املتاحة على خصائص اجلهاز اآلخر. 
٤ اختر الصورة، أو مقطع الفيديو، أو مقطع املوسيقى أو 

احلافظة التي ترغب في عرضها، واختر اخليارات > 
العرض عبر شبكة محلية (صور أو فيديو) أو 

التشغيل عبر شبكة محلية (موسيقى). 

٥ اختر اجلهاز الذي يظهر فيه امللف. 
إليقاف مشاركة ملف الوسائط، اختر اخليارات > إيقاف العرض. 
لطباعة الصور احملفوظة في االستوديو من خالل شبكة محلية 

بواسطة طابعة متوافقة مع UPnP، اختر خيار الطباعة في 
االستوديو. انظر "طباعة صورة" صفحة ٣٣، ال يلزم تشغيل 

مشاركة احملتوى. 
للبحث في امللفات باستخدام معايير مختلفة، اختر اخليارات > 
بحث. لتصنيف امللفات التي مت العثور عليها، اختر اخليارات > 

فرز حسب. 

א
لنسخ أو نقل ملفات الوسائط من جهازك إلى جهاز آخر 

متوافق، مثل جهاز كمبيوتر متوافق مع UPnP، اختر ملف في 
االستوديو واخليارات > نقل ونسخ > نسخ إلى شبكة محلية أو 

نقل إلى شبكة محلية. ال يلزم تشغيل مشاركة احملتوى. 
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لنسخ أو نقل ملفات من اجلهاز اآلخر
في اجلهاز اآلخر، واخليارات > نقل ونس
نسخ إلى بطاقة الذاكرة (اسم بطاقة 

ال يلزم تشغيل مشاركة محتوى. 

א א
ميكنك استخدام هاتفك اخلاص مع م
اتصاالت الكمبيوتر وتطبيقات اتصاال

 PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر
سبيل املثال نقل الصور بني جهازك و
قم دوًما بإنشاء االتصال من خالل الك

للمزامنة مع الهاتف. 

א א א
ميكنك استخدام الهاتف كمودم إلرس
واستالمه، أو إلجراء اتصال باإلنترنت ع
باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل 
شبكة). توجد تعليمات التثبيت املف

uite اخلاص مبجموعة برامج الكمبيوتر
 تنويه! عند استخدام مجموعة
Nokia PC Suite ألول مرة، لتو
متوافق والستخدام مجموعة ب
Nokia PC Suite، استخدم مع
uite مجموعة برامج الكمبيوتر
يل
ص
تو
ال  إلى جهازك، اختر ملف 

خ > نسخ إلى الهاتف أو 
الذاكرة في حالة توفرها) 

جموعة متنوعة من 
ت البيانات. باستخدام 
Nokia ميكنك على 

كمبيوتر متوافق. 
مبيوتر الشخصي 

ال البريد اإللكتروني 
بر جهاز كمبيوتر متوافق 

بيانات USB (خدمة 
صلة في دليل املستخدم 

 .Nokia من PC S

 برامج الكمبيوتر 
صيل الهاتف بكمبيوتر 

رامج الكمبيوتر 
الج االتصال املتاح في 

 .Nokia PC S
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ب
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ا

א
للقيام بعمليات اجلمع والطرح والق

التربيعي والنسبة، اضغط على 
 مالحظة: إن دقة احلاسبة مح
العمليات احلسابية البسيطة

א
لتحويل املقاييس من وحدة إلى أخر

املكتب > احملول. 
احملول له دقة محدودة وقد يسفر ع
١ في حقل النوع، اختر املقياس ال
٢ في حقل الوحدة، اختر الوحدة ا
منها. في حقل الوحدة التالي، ا

التحويل إليها. 
٣ في حقل املبلغ األول، أدخل القيم
فحقل املبلغ اآلخر يتغير آلًيا لي

א

سمة، وحساب اجلذر 
 واختر املكتب > احلاسبة. 
دودة ومت تصميمها إلجراء 

 فقط. 

، واختر  ى، اضغط على 

ن أخطاء حتويلية. 
ذي ترغب في استخدامه. 

لتي ترغب في التحويل 
ختر الوحدة التي ترغب في 

ة التي ترغب حتويلها. 
ظهر القيمة التي مت حتويلها. 

א
اختر النوع > العملة > اخليارات > أسعار العملة. قبل حتويل 
العمالت، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار 

صرف العمالت. يكون ١ هو سعر العملة األساسية دوًما.
 مالحظة: عند تغيير العملة األساسية، يجب إدخال 

أسعار صرف العمالت اجلديدة، حيث يتم مسح جميع 
أسعار صرف العمالت السابقة. 

، واختر املكتب > مالحظات.  لكتابة املالحظات، اضغط على 
ميكنك إرسال مالحظات إلى أجهزة متوافقة وحفظ ملفات 

النصوص البسيطة (بتنسيق txt.) التي تتسلمها في مالحظات. 
لطباعة مالحظة إلى طابعة متوافقة مزودة بـ 

Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل 
 ،(HP Photosmart 8150 أو HP Deskjet 450 Mobile Printer

اختر اخليارات > طباعة. 
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Quickoffice    

مع Quickoffice، ميكنك عرض ملفات
ليست كل امليزات اخملتلفة أو خصائ
فيما يتعلق بامللفات مدعومة. ال يوج

.Apple Macintosh
ice < واختر املكتب ، اضغط على 
قائمة بامللفات ذات التنسيقات doc. و
على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة املت
لفتح Quickword، أو Quicksheet أو
Quickmanager اضغط على  للو

.com للمزيد من املعلومات، قم بزيارة
ميكن احلصول على الدعم أيًضا من خ
S60@quickoffice.com إلكتروني إلى

Quickword
مع Quickword، ميكنك عرض ملفات
doc بلغتك األم اخملزنة بتنسيق Word
،2000 ،Microsoft Word 97 بواسطة
لفتح أحد املستندات، اضغط على 
Quickword < Quickoffice واملستند

النتقال إلى نسخة من Quickword ت
اخليارات > انتقال إلى وضع التحرير. س

على االنتقال. 
ب
كت
لم
ا

 ..txtو .pptو .xlsو .doc 
ص التنسيقات املذكورة 

د دعم لـ 

Quickoff. يتم فتح 
xls. وppt. وtxt. اخملزنة 

وافقة. 
 Quickpoint أو 

صول إلى العرض املطلوب. 
 ،www.quickoffice

الل إرسال رسالة بريد 
support

 Microsoft مستندات 
. أو txt. والتي مت إنشائها 

 XP و2003 
، واختر املكتب > 

 .
دعم التحرير، اختر 

وف يتم حتصيل رسوم 

Quicksheet
مع Quicksheet، ميكنك عرض ملفات جداول البيانات 

Microsoft Excel بلغتك األم اخملزنة بتنسيق xls. والتي مت 
إنشائها بواسطة XP ،2000 ،Microsoft Excel 97 و2003 
، واختر املكتب >  لفتح أحد املستندات، اضغط على 

Quicksheet < Quickoffice وجدول البيانات. 

النتقال إلى نسخة من Quicksheet تدعم التعديل، اختر 
اخليارات > االنتقال إلى وضع التعديل. سوف يتم حتصيل رسوم 

على االنتقال. 

Quickpoint
مع Quickpoint، ميكنك عرض ملفات عروض بيانات 

 .ppt بلغتك األم اخملزنة بتنسيق Microsoft PowerPoint
 ،2000 ،Microsoft PowerPoint 97 والتي مت إنشائها بواسطة

XP و2003 
، واختر املكتب >  لفتح أحد العروض التقدميية، اضغط على 

Quickpoint < Quickoffice والعرض التقدميي. 

النتقال إلى نسخة من Quickpoint تدعم التحرير، اختر 
اخليارات > االنتقال إلى وضع التعديل. سوف يتم حتصيل رسوم 

على االنتقال. 

Quickmanager
بواسطة Quickmanager، ميكنك تنزيل البرامج، مبا في ذلك 

التحديثات، االنتقاالت، والتطبيقات األخرى املفيدة. ميكنك دفع 
رسوم التنزيالت من خالل فاتورة الهاتف أو بطاقة ائتمان.
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ب
كت
لم
لالنتقال بـ Quickword أو cksheetا
نسخة تدعم التحرير، ستحتاج إلى
لفتح، Quickmanager، اضغط على

 .Quickmanager < Quickoffice

be Reader     

بواسطة Adobe Reader ميكنك قر
شاشة جهازك. 

مالحظة: لقد مت تصميم هذا التطب
حملتوى مستندات PDF على الهوات
وهو يقدم فقط مجموعة صغيرة م

اخلاصة بالكمبيوتر. 
ميكن الوصول إلى املستندات وفتحه
، واختر املكتب  • اضغط على 
خيارات > استعراض للبحث عن
اخملزنة في ذاكرة اجلهاز وبطاقة ا
• لفتح مرفق بريد إلكتروني مت اس

إلكتروني (خدمة شبكة). 
• إرسال مستند بواسطة اتصال 

في الرسائل. 
• استخدم م. امللفات الستعراض و

ذاكرة اجلهاز وبطاقة الذاكرة. 
Qui أو Quickpoint إلى 
 شراء ترخيص. 

  واختر املكتب > 

Ado

اءة ملفات PDF على 

يق ليكون هو األمثل 
ف واألجهزة األخرى احملمولة، 

ن املزايا مقارنة بالنسخ 

ا بالطرق التالية: 
> Adobe PDF. اختر 

 ملف الستعراض امللفات 
لذاكرة املتوافقة وفتحها. 

تالم عبر رسالة بريد 

Bluetooth إلى صندوق الوارد 

فتح امللفات احملفوظة في 

• استعراض صفحات الويب. تأكد من ضبط جهازك مع 
نقطة وصول لإلنترنت قبل االستعراض. 

PDF א
، واختر املكتب >  الستعراض وإدارة ملفات PDF اضغط على 
Adobe PDF. يتم عرض ملفاتك في عرض امللفات. لفتح أحد 

 . امللفات، انتقل إليه واضغط على 
ميكن كذلك اختيار خيارات وأحد ما يلي: 

استعراض للبحث عن ملف - الستعراض ملفات PDF في 
ذاكرة اجلهاز أو على بطاقة الذاكرة املتوافقة. 

الضبط - لتعديل الزوم االفتراضي ووضع عرض 
.PDF مستندات

PDF
عندما يكون ملف PDF مفتوًحا، اختر خيارات وأحد ما يلي: 

زوم - للتكبير والتصغير أو حتى نسبة معينة. ميكنك كذلك 
تغيير حجم املستند ليناسب عرض الشاشة، أو جعل صفحة 

PDF بأكملها تتناسب مع الشاشة. 
بحث - للبحث عن نص في املستند. 

عرض - لعرض املستند مبلء الشاشة. ميكن كذلك تدوير 
املستند في أٍي من االجتاهني مبقدار ٩٠ درجة. 

ذهاب إلى - لالنتقال إلى صفحة مختارة، أو الصفحة السابقة 
أو الالحقة، أو الصفحة األولى أو الصفحة األخيرة. 
حفظ - حلفظ امللف بذاكرة اجلهاز أو بطاقة ذاكرة. 
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الضبط - لتعديل الزوم االفتراضي وو
التفاصيل - لعرض خصائص مستند

ملزيد من املعلومات، قم بزيارة املوقع 
للمشاركة في االستفسارات، واالقترا

التطبيق، قم بزيارة منتدى 
eader for Symbian OS user forum
be.com/support/forums/main.html
ب
كت
لم
ا ضع العرض االفتراضي. 

 .PDF 

.www.adobe.com
حات، واملعلومات حول 

Adobe R في 
.http://ado
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قد يطلب مزود اخلدمة تعطيل أو ع
معينة في اجلهاز اخلاص بك، مما يؤد
اخلصائص على قائمة جهازك. قد ي
تهيئته خصيًصا. رمبا تتضمن هذه ا
أسماء القوائم وترتيب القوائم والرم

راجع مزود اخلدمة. 
• لتغيير صورة خلفية وضع 

االستعداد، أو ما يتم عرضه 
في الشاشة املؤقتة، انظر 

"تغيير شكل اجلهاز"، 
صفحة ١٠٣.

• لتخصيص نغمات الرنني، 
انظر "األوضاع - ضبط 
النغمات"، صفحة ١٠٢، 

و"إضافة نغمات رنني 
لألسماء"، صفحة ٥٨.

• لتغيير االختصارات اخملصصة 
لعمليات الضغط اخملتلفة 

ملفتاح التنقل ومفاتيح 
االختيار األيسر واألمين في وضع ا
"وضع االستعداد" صفحة ١١٠. 

א א

دم تشغيل خصائص 

ي إلى عدم إظهار هذه 
كون هاتفك قد مت أيًضا 

لتهيئة تغييرات في 
وز. ملزيد من املعلومات، 

الستعداد، انظر 

• لتغيير الساعة الظاهرة في وضع االستعداد، اضغط على 
، واختر الساعة > اخليارات > الضبط > نوع الساعة > 

تناظري أو رقمي. 
• لتغيير مالحظة الترحيب أو الصورة املتحركة، اضغط 

، واختر األدوات > الضبط > الهاتف > عام >  على 
الترحيب أو الشعار. 

• لتغيير شاشة عرض القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، 
اختر اخليارات > تغيير العرض > شبكة أو قائمة. 

• إلعادة ترتيب القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، اختر 
اخليارات > نقل، نقل إلى احلافظة، أو حافظة جديدة. ميكن 

نقل التطبيقات التي ال يتم استخدامها بكثرة إلى احلافظات، 
ووضع التطبيقات األكثر استخداًما في القائمة الرئيسية. 

א − א
لضبط وتخصيص نغمات الرنني، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها 

من النغمات األخرى اخلاصة مبختلف األحداث، أو البيئات، أو 
، واختر األدوات > األوضاع.  مجموعات املتصلني، اضغط على 

لتغيير الوضع، اضغط على  في وضع االستعداد. انتقل 
إلى الوضع الذي ترغب في تنشيطه واختر موافق. 

، واختر األدوات >  لتعديل أحد األوضاع، اضغط على 
األوضاع. انتقل إلى الوضع واختر واخليارات > تخصيص.

א
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انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغي
لفتح اخليارات. ُيشار إلى النغمات اخملز
. ميكنك التمرير خالل قائم بالرمز 
كل نغمة قبل إجراء التحديد. إليقاف

أي مفتاح. 
عند اختيار إحدى النغمات، تقوم النغ
شبكة) بفتح قائمة بالعالمات. ميكن

بصفحة ويب لتنزيل نغمات. 
انتقل إلى اسم املتصل املطلوب نطق
اخليارات > تخصيص، وقم بضبط نط
تشغيل. يجب أن يكون اسم املتصل 
إلنشاء وضع جديد، اختر اخليارات > إن

وضع غير متصل بالشبكة يتيح لك ا
االتصال بالشبكة الالسلكية. عند تن
بالشبكة، يتم قطع االتصال بالشبك
إليه بـ  في مساحة مؤشر قوة ا
جميع اإلشارات الالسلكية الواردة إلى
إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها 
احلفظ" ليتم إرسالها في وقت الحق.
 هام: عندما يكون الهاتف في و
بالشبكة، ال ميكن إجراء أو است
استخدام خصائص أخرى حتتاج
اخللوية. ما زال بإمكانك االتصا
الرسمي املبرمج في جهازك. إل
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ج
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إ  ، يره واضغط على 

نة على بطاقة الذاكرة 
ة النغمات واالستماع إلى 

 الصوت، اضغط على 

مات املنزلة (خدمة 
ك حتديد عالمة واالتصال 

ه عند رنني جهازك، اختر 
ق اسم املتصل على 

محفوظ في األسماء. 
شاء جديد. 

ستخدام اجلهاز بدون 
شيط وضع غير متصل 

ة الالسلكية، كما يشار 
إلشارة. يتم منع وصول 
 الهاتف واخلارجة منه. 
في احلافظة "صندوق 

 
ضع عدم االتصال 

قبال أي مكاملات، أو 
 إلى تغطية الشبكة 

ل برقم الطوارئ
جراء أي مكاملات، يجب

 أوًال تنشيط وظائف الهاتف من خالل تغيير الوضع. في 
حالة قفل اجلهاز؛ أدخل رمز القفل. 

عند قيامك بتنشيط وضع غير متصل بالشبكة، يظل بإمكانك 
استخدام الشبكة احمللية الالسلكية LAN على سبيل املثال 

لقراءة رسائل البريد اإللكتروني أو تصفح اإلنترنت. تذكر 
أن توفق مع أي تطبيق ملتطلبات األمان عندما تقوم بإنشاء 
واستخدام اتصال شبكة LAN الالسلكي. انظر "الشبكة 

احمللية الالسلكية"، صفحة ٨٩. 
لترك وضع غير متصل بالشبكة، اضغط على مفتاح التشغيل، 
واختر وضًعا آخر. يقوم الهاتف بإعادة متكني اإلرسال الالسلكي 
(بشرط توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تنشيط اتصال 

Bluetooth قبل الدخول في وضع غير متصل بالشبكة، فسيتم 
إلغاء تنشيطه. الستخدام اتصال Bluetooth في وضع 

غير متصل بالشبكة، قم بإعادة تنشيطه. يتم تنشيط اتصال 
Bluetooth آلًيا بعد مغادرة وضع غير متصل بالشبكة. انظر 

"الضبط"، صفحة ٨٤. 

א
لتغيير شكل شاشة العرض الرئيسية كورق احلائط والرموز، 

، واختر األدوات > املوضوعات.  على سبيل املثال، اضغط على 
. في املوضوعات ميكنك  يتم اإلشارة إلى املوضوع النشط بـ 
جتميع عناصر من موضوعات أخرى أو اختيار صور من االستوديو 

إلضافة املزيد من الطابع الشخصي على جهازك. ُيشار إلى 
املوضوعات اخملزنة على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) بالرمز 
. ال تتوفر املوضوعات اخملزنة على بطاقة الذاكرة في حالة
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املوضوعات اخملزنة على بطاقة الذاكر
بطاقة الذاكرة، احفظ املوضوعات ف
لفتح اتصال مستعرض وتنزيل املزي

تنزيل موضوعات. 

لتنشيط أحد املوضوعات، اختر اخليا
املوضوعات قبل تنشيطه، اختر اخليا
لتعديل املوضوعات، انتقل إلى أحد ا
تعديل لتغيير الضبط اخلاص بـ ورق
إلعادة املوضوع اخملتار إلى ضبطه األ
استرجاع موضوع أصلي عند قيامك

ملسح موضوع قمت بتنزيله، اضغط 
م. التطبيقات ثم انتقل إلى املوضوع 
مسح موضوع مثبت من قبل، أو مو

א א א
استخدم شاشة عرض وضع االستع
التطبيقات التي تستخدم بشكٍل م

تشغيل وضع االستعداد النشط. 
، واختر األدوات > ال اضغط على 
وضع االستعداد > وضع االستعداد ال
لتنشيط أو تعطيل وضع االستعداد
. إذا رغبت في استخدام 
ة في حالة عدم تركيب 

ي الهاتف أوالً. 
د من املوضوعات، اختر 

رات > تطبيق. ملعاينة أحد 
رات > معاينة. 

ملوضوعات واختر اخليارات > 
 احلائط وموفر الطاقة. 
صلي، اختر اخليارات > 

 بتعديل أحد املوضوعات. 
، واختر األدوات >  على 

. ال ميكنك  واضغط على 
ضوع جاري استخدامه. 

داد للوصول السريع إلى 
تكرٍر بصورة افتراضية؛ يتم 

ضبط > الهاتف > 
نشط، واضغط على  

 النشط. 

تظهر شاشة عرض وضع 
االستعداد النشط مع 

التطبيقات االفتراضية بعرض 
اجلزء العلوي من الشاشة 

والتقومي واملهام وأحداث املشغل 
املوجودة أدناه.

انتقل إلى تطبيق أو حدث، 
 . واضغط على 

ال ميكن استخدام اختصارات 
مفتاح التنقل القياسية 

املتوفرة في وضع االستعداد 
عند تشغيل وضع االستعداد 

النشط. 
لتغيير االختصارات االفتراضية للتطبيقات، اضغط على 

، واختر األدوات > الضبط > الهاتف > وضع االستعداد > 
 . تطبيقات االستعداد النشط.، واضغط على 

هناك بعض االختصارات الثابتة التي ال تستطيع تغييرها. 
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א
تستخدم العديد من خصائص اجلهاز 
مثل األسماء، والرسائل، والصور، والفي
ومالحظات التقومي، والوثائق والتطبيقا
تعتمد املساحة اخلالية املتاحة من الذ
الفعلية احملفوظة على ذاكرة اجلهاز. 
ميكنك استخدام بطاقة الذاكرة متواف
إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها 
عليها، بحيث ميكنك حذف املعلومات 

اجلديدة على بطاقة الذاكرة. 
الستعراض امللفات واحلافظات التي حت
أو املوجودة على بطاقة الذاكرة (في 
، واختر األدوات > م. امللفات. يت على 
). اضغط على   ذاكرة اجلهاز (
) في حالة توفرها بطاقة الذاكرة (
لنقل امللفات إلى حافظة أو نسخها إ
نقل إلى احلافظة أو نسخ إلى احلافظة.
للعثور على ملف، اختر اخليارات > ب
البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي

א א

ت
دوا
األ

الذاكرة لتخزين البيانات 
ديو، ونغمات الرنني 

ت التي يتم تنزيلها. 
اكرة على كمية البيانات 

قة كمساحة تخزين 
قابلة إلعادة الكتابة 

القدمية وحفظ البيانات 

توي عليها ذاكرة اجلهاز 
حالة إدراجها)، اضغط 
م فتح شاشة عرض 
لفتح شاشة عرض 

 .
ليها، اختر اخليارات > 

 
حث والذاكرة املطلوب 
 يطابق اسم امللف. 

א א א
لعرض أنواع البيانات املوجودة باجلهاز واحليز الذي يشغله 

مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، اختر اخليارات > 
تفاصيل الذاكرة. يتم عرض مقدار املساحة اخلالية املتاحة 

في الذاكرة اخلالية. 

א א − א א
يخطرك اجلهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة اجلهاز أو 

ذاكرة بطاقة الذاكرة. 
إلخالء مساحة بذاكرة اجلهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة 

متوافقة،إذا كان لديك واحدة. قم بتمييز امللفات املطلوب نقلها، 
ثم اختر اخليارات > نقل إلى احلافظة > بطاقة الذاكرة وحافظة. 
 تنويه! استخدم مستعرض هاتف Nokia املتوفر ضمن 

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض 
مختلف أنواع الذاكرة في اجلهاز لديك ونقل البيانات. 

حلذف البيانات إلخالء مساحة بالذاكرة، استخدم م. امللفات أو 
التطبيق املالئم. على سبيل املثال، ميكنك حذف ما يلي: 

• الرسائل من حافظات صندوق الوارد، واملسودات، 
والرسائل املرسلة في الرسائل.

• رسائل البريد اإللكتروني اجمللوبة من ذاكرة اجلهاز
• صفحات الويب احملفوظة
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ت
دوا
• ملفات الصور أو الفيديو أو الصاأل

• معلومات االسم
• مالحظات التقومي

• التطبيقات التي مت تنزيلها. انظر
صفحة ١٠٦.

• أي بيانات أخرى لم تعد في حاج

א
، واختر األدوات > م. اضغط على 
نوعني من التطبيقات والبرامج على
• تطبيقات J2METM التي تستند 

 .( ) .jar أو .jad االمتداد
• تطبيقات وبرامج أخرى مالئمة ل
). ملفات التثبيت التي يكو )
بتثبيت أية برامج سوى تلك امل
Nokia N92. غالًبا ما يرجع مزود
الرسمي لهذا املنتج: هاتف 2-1
ميكن نقل ملفات التثبيت إلى الهات
تنزيلها أثناء االستعراض أو إرسالها
متعددة أو كملف مرفق برسالة بري
Bluetooth أو األشعة حتت احلمراء. 
plication Installer برامج الكمبيوتر
وت احملفوظة

 كذلك "مدير التطبيقات"، 

ة إليها.

 التطبيقات. ميكنك تثبيت 
 جهازك: 

إلى تقنية Java ذات 

 Symbian نظام تشغيل
ن لها االمتداد sis.. ال تقم 

صممة خصيًصا للهاتف 
ي البرامج إلى رقم الطراز 

.Nokia N9
ف من كمبيوتر متوافق أو 
 في شكل رسالة وسائط 
د إلكتروني أو عبر اتصال 
ميكن استخدام مجموعة 
Nokia Ap املوجودة في

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق ما 
 Microsoft Windows Explorer في الهاتف. في حالة استخدام
لنقل امللف، احفظ امللف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي). 

א א א
 يشير إلى تطبيق sis.، و إلى تطبيق Java، ويشير  
إلى أن التطبيق لم يتم تثبيته بالكامل، و يشير إلى أن 

التطبيق قد مت تثبيته على بطاقة الذاكرة. 
 هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج األخرى 

من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات املعتمدة من 
.Java VerifiedTM أو تلك التي اجتازت اختبار Symbian

قبل إجراء التثبيت، الحظ ما يلي: 
• لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق 

نع التطبيق، اختر اخليارات > عرض التفاصيل.  ومصِّ
• لعرض تفاصيل شهادة احلماية اخلاصة بالتطبيق، اختر 

اخليارات > عرض الشهادة. انظر "إدارة الشهادات"، 
صفحة ١١٧. 

• في حالة تثبيت ملف يحتوي على حتديثات أو إصالحات 
ألحد التطبيقات املوجودة، فيمكنك فقط استعادة 

التطبيق األصلي إذا كان لديك ملف التثبيت األصلي 
أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي متت 
إزالتها. الستعادة التطبيق األصلي، قم بإزالة التطبيق 

ثم ثبته مرة أخرى من ملف التثبيت األصلي أو من 
النسخة االحتياطية. 
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• امللف ذو االمتداد jar. مطلوب لتثب
سيطالبك اجلهاز بتنزيله في حالة
عدم حتديد نقطة وصول خاصة با
حتديد نقطة وصول. عند تنزيل مل
إلى إدخال اسم املستخدم وكلمة
اخلدمة. ميكنك احلصول على كل 

ُمصّنع التطبيق. 
١ لتحديد مكان ملف التثبيت، اضغ
األدوات > م. التطبيقات. أو بدال م
اجلهاز أو بطاقة الذاكرة املتوافقة 
م. امللفات، أو افتح رسالة في الر

حتتوي على ملف التثبيت. 
٢ في م. التطبيقات، اختر اخليارات >
األخرى، انتقل إلى ملف التثبيت، و

لبدء التثبيت. 
 يقوم اجلهاز بعرض املعلومات اخلا

أثناء عملية التثبيت. يقوم اجلهاز 
تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو
في عملية التثبيت فقط في حال

ومحتويات التطبيقات. 
لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان

 . على 
لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات 
اختر اخليارات > ذهاب إلى عنوان ويب، إ
ت
دوا
األ يت تطبيقات جافا. 

 عدم وجوده. في حالة 
لتطبيق، فسيطلب منك 
ف بامتداد jar.، قد حتتاج 
 السر للوصول إلى مركز 

ما سبق من مزود أو 

، واختر  ط على 
ن ذلك، ابحث في ذاكرة 
(في حالة إدراجها) في 

سائل > صندوق الوارد 

 تثبيت. في التطبيقات 
اضغط على  

صة بسير عملية التثبيت، 
بعرض حتذير، في حالة 
 شهادة. ميكنك املضي 

ة التأكد من أصل 

ه في القائمة واضغط 

إضافية حول التطبيق، 
ذا كان هذا متاًحا. 

ملشاهدة حزم البرامج التي مت تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، 
اختر اخليارات > عرض السجل. 

إلرسال سجل التثبيت إلى قسم املساعدة بحيث ميكنهم 
مشاهدة ما مت تثبيته أو إزالته، اختر اخليارات > 

إرسال السجل > برسالة نصية أو بالبريد اإللكتروني (يكون 
متاًحا فقط في حالة ضبط البريد اإللكتروني الصحيح). 

 هام: يدعم هاتفك تطبيق واحد فقط مضاد للفيروسات. 
وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، 

فقد يؤثر ذلك على أداء اجلهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى 
توقفه عن العمل. 

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، 
تبقى ملفات التثبيت (sis.) في ذاكرة اجلهاز. قد تستخدم 
امللفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما مينعك من تخزين 

امللفات األخرى. لالحتفاظ مبساحة كافية في الذاكرة، استخدم 
Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت 
على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير امللفات إلزالة 
ملفات التثبيت من ذاكرة اجلهاز. انظر كذلك "مدير امللفات" 
صفحة ١٠٥. إذا كان امللف sis. ملحًقا برسالة، قم مبسح 

الرسالة من صندوق الوارد اخلاص بالرسائل. 

א א א א
انتقل إلى حزمة برامج، واختر اخليارات > حذف. اختر 

نعم للتأكيد. 
في حالة إزالة أحد البرامج، ميكن إعادة تثبيته فقط في 
حالة توفر حزمة البرامج األصلية، أو في حالة توفر نسخة
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احتياطية كاملة من حزمة البرامجاأل

إزالة إحدى حزم البرامج، قد ال تتم
إنشاؤها باستخدام هذه البرامج. 
في حالة وجود حزمة برامج أخرى ت
التي قمت بإزالتها، قد تتوقف حزم
العمل. للحصول على التفاصيل را

البرامج املثبتة. 

א
اختر اخليارات > ضبط وأحد اخليارات
تثبيت البرامج - اختر املوقعة فقط 

ذات التوقيعات الرقمية احملققة. 
فحص شهادة على شبكة - اختر ه
الشهادات املوجودة على الشبكة قب
عنوان الويب االفتراضي - قم بضبط
يستخدم عند التحقق من الشهادا
تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء 
أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة و
أو مكونات إضافية. في شاشة العر
م. التطبيقات، انتقل إلى أحد التطب
ضبط البرامج لتغيير الضبط املرتب
 التي متت إزالتها. في حالة 
كن من فتح مستندات مت 

ستند إلى حزمة البرامج 
ة البرامج األخرى عن 
جع مستندات حزمة 

 التالية. 
لتثبيت فقط التطبيقات 

ذا اخليار للتحقق من 
ل تثبيت التطبيق 

 العنوان االفتراضي الذي 
ت املوجودة على الشبكة. 
مكاملة، أو إرسال رسالة، 

صول محددة لتنزيل بيانات 
ض الرئيسية لـ 

يقات واختر اخليارات > 
ط بهذا التطبيق احملدد. 

א
يقوم معالج الضبط بتكوين ضبط الهاتف مع مزود خدمة 
الشبكة (MMS وGPRS وانترنت الهاتف احملمول والتدفق) 
والبريد اإللكتروني وخدمة اضغط لتتحدث (خدمة شبكة) 

بناًءا على معلومات مزود خدمة الشبكة. 
الستخدام تلك اخلدمات، قد تضطر إلى االتصال مبزود اخلدمة 

لتنشيط اتصال البيانات أو اخلدمات األخرى. 
، واختر األدوات > مع. الضبط.  اضغط على 

اختر العنصر املطلوب تكوين اجلهاز له من القائمة واضغط 
 . على 

א א
١ عندما تختار تكوين ضبط البريد اإللكتروني، يقوم 

معالج الضبط بالكشف عن مزود خدمة الشبكة املتاح 
لديك ويطلب منك تأكيده. اختر موافق أو انتقل إلى مزود 

خدمة الشبكة آخر، واختر موافق. 
٢ اختر مزود خدمة بريد إلكتروني من القائمة. 

٣ اختر مركز خدمة البريد الصادر. استخدم مركز اخلدمة 
االفتراضي إذا لم تكن متأكًدا. 

٤ يطلب منك معالج الضبط إدخال التفاصيل اخلاصة بعنوان 
البريد اإللكتروني واسم املستخدم وكلمة السر. اختر كل 

عنصر في دوره، ثم اختر اخليارات > تغيير. أدخل التفاصيل، 
واختر موافق. 
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٥ اختر اخليارات > موافق عند االنته
٦ اختر موافق للتأكيد على أنك تريد

ملزود اخلدمة احملدد. 
٧ اختر موافق. 

א
هذا اخليار يكون متاًحا فقط إذا كان ا

وإذا كنت مشترًكا بهذه اخلدمة. 
١ عندما تختار تكوين ضبط خدمة 
شبكة)، يقوم معالج الضبط بالك
الشبكة املتاح لديك ويطلب منك
انتقل إلى مزود خدمة الشبكة آ
٢ يتطلب بعض مزودو اخلدمة إدخال
سر واسم ُمستعار. اختر كل عن
اخليارات > تغيير. أدخل التفاصيل،
٣ اختر اخليارات > موافق عند االنته
٤ اختر موافق لتأكيد أنك تريد ضب

اخلدمة احملدد. 

א
١ عندما تختار تكوين ضبط خدمة 
الشبكة)، يقوم معالج الضبط بال
الشبكة املتاح لديك ويطلب منك
انتقل إلى مزود خدمة الشبكة آ
ت
دوا
األ اء. 

 ضبط صندوق البريد 

لتطبيق مثبًتا بالهاتف، 

اضغط لتتحدث (خدمة 
شف عن مزود خدمة 

 تأكيده. اختر موافق أو 
خر، واختر موافق. 

 اسم مستخدم وكلمة 
صر في دوره، ثم اختر 

 واختر موافق. 
اء. 

ط الضغط والتحدث ملزود 

املشغل (مزود خدمة 
كشف عن مزود خدمة 
 تأكيده. اختر موافق أو 

خر، واختر موافق. 

٢ اختر موافق لتأكيد أنك تريد ضبط اجلهاز ملزود خدمة 
الشبكة احملدد. 

إذا صادفتك أية مشاكل مع معالج الضبط، قم بزيارة موقع 
الويب اخلاص بضبط هواتف Nokia على 

 .www.nokia.com/phonesettings

א
، واختر األدوات > الضبط.  لتغيير الضبط، اضغط على 

. انتقل إلى الضبط  لفتح مجموعة الضبط، اضغط على 
 . الذي ترغب في تغييره واضغط على 

قد يكون بعض ضبط اجلهاز ضبًطا مسبًقا بواسطة مزود 
اخلدمة ورمبا ال ميكنك تغييره. 

א

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص املعروضة على الشاشة 
في اجلهاز أيًضا على التنسيق املستخدم في التاريخ والوقت 

والفواصل املستخدمة، في احلسابات مثالً. آلي يقوم بتحديد اللغة 
حسب املعلومات املوجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة 

املستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل اجلهاز. 
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ت
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تغيير الضبط اخلاص بـ لغة الهاتفاأل

كل تطبيقات اجلهاز اخلاص بك، وس
تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.
لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة عل
املتاحة عند كتابة النص مع استخ

التنبؤي للنص. 
النص التنبؤي - قم بضبط اإلدخال 
تشغيل أو إيقاف لكافة احملررات املو
القاموس املستخدم في طريقة اإلد

لكل اللغات. 
الترحيب أو الشعار - يتم عرض مال
لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها
االفتراضي الستخدام الصورة االفترا
مالحظة ترحيب، أو الصورة الختيار 
الضبط األصلي للهاتف - ميكنك إعا
إلى قيمها األصلية. للقيام بذلك، يل
 "SIM احلماية"، "الهاتف وبطاقة"
الضبط، قد يستغرق اجلهاز وقًتا أط

املستندات وامللفات. 

א
تخصيص: 

خلفية الشاشة - قم باختيار صورة
شاشة الغطاء في وضع االستعداد.
املستخدم في ضبط ورق احلائط، س
أعلى الصورة التي اخترتها. إطار االق
 أو لغة الكتابة يؤثر على 
يظل التغيير فعاًال إلى أن 

 
ى احلروف واحلروف اخلاصة 

دام قاموس اإلدخال 

التنبؤي للنص على 
جودة في اجلهاز. ال يتوفر 

خال التنبؤي للنص 

حظة الترحيب أو الشعار 
 بتشغيل جهازك. اختر 
ضية، أو النص لكتابة 
صورة من االستوديو. 

دة ضبط بعض اإلعدادات 
زم إدخال رمز القفل. انظر 

صفحة ١١٦. بعد إعادة 
ول في التشغيل. ال تتأثر 

 اخللفية املعروضة على 
 إذا قمت باختيار بتحديد 
يتم عرض إطار اقتصاص 
تصاص يكون بحجم

شاشة الغطاء، وميكنك التكبير والتصغير، وتدوير واقتصاص 
مساحة الصورة. ال ميكنك استخدام صورة تخضع حلقوق 

الطبع والنشر كخلفية. 
صورة اإلغالق املتحركة - قم باختيار صورة متحركة قصيرة 

ليتم عرضها عند قيامك بإغالق الغطاء. 
نغمة اإلغالق - قم باختيار نغمة قصيرة ليتم تشغيلها عند 

قيامك بإغالق الغطاء. 
نغمة الفتح - قم باختيار نغمة قصيرة ليتم تشغيلها عند 

قيامك بفتح الغطاء. 
املكاملات: 

الرد عند فتح الغطاء القالب - اختر الرد عند فتح الغطاء 
القالب > نعم أو ال. 

عند إغالق الغطاء القالب - اختر إنهاء املكاملة إلنهاء املكاملة 
بإغالق الغطاء القالب، أو تنشيط السماعة اخلارجية لتنشيط 

السماعة اخلارجية عند إغالق الغطاء القالب. 

א א
وضع االستعداد النشط - الستخدام االختصارات للوصول 
للتطبيقات في وضع االستعداد. انظر "وضع االستعداد 

النشط" صفحة ١٠٤. 
مفتاح االختيار األيسر - لتعيني اختصار ملفتاح االختيار األيسر 

) في وضع االستعداد.  )
مفتاح االختيار األمين - لتعيني اختصار ملفتاح االختيار األمين 

) في وضع االستعداد.  )
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تطبيقات االستعداد النشط - قم باخ
التي تريد إظهارها في وضع االستعدا
يكون متاًحا فقط في حالة تشغيل و
كذلك ميكن تعيني اختصارات لوحة امل
اخملتلفة ملفتاح االنتقال ال تتوفر اختص
حالة تشغيل وضع االستعداد النشط
شعار املشغل - هذا الضبط يكون مت
استالم شعار مشغل وحفظه. اختر إ

في عرض الشعار. 

א
السطوع - يقوم بضبط درجة سطو
أفتح أو أغمق. في وضع فتح الغطاء 
الضغط مع االستمرار على مفتاح اال
األيسر السفلي وانتقل لليسار أو للي
مدة موفر الطاقة - قم بتحديد املهلة

موفر الطاقة. 
مهلة اإلضاءة - قم بتحديد املهلة الز

إطفاء ضوء اخللفية للشاشة. 

إرسال هويتي - ميكنك ضبط رقم هات
على الشاشة من تتصل به أو على (
ت
دوا
األ تيار اختصارات التطبيق 

د النشط. هذا الضبط 
ضع االستعداد النشط.

فاتيح للضغطات 
ارات مفتاح االنتقال في 

 .
احا فقط في حالة 

يقاف إذا كنت ال ترغب 

ع الشاشة إلى درجة 
القالب ميكنك أيًضا 

ختيار املوجود في الركن 
مني لضبط السطوع. 
 الزمنية بعد تنشيط 

منية التي يتم بعدها 

فك على (نعم) ليظهر 
ال) كي ال يظهر، وقد

يكون املتحكم في هذه القيمة هو مزود اخلدمة اخلاص بك في 
حالة اشتراكك في (ضبط بالشبكة) (خدمة شبكة). 

انتظار املكاملات - في حالة قيامك بتنشيط خدمة انتظار 
املكاملات (خدمة شبكة)، فستخبرك الشبكة بورود مكاملة 

جديدة أثناء إجراء مكاملة حالية. قم بضبط التشغيل 
(تنشيط) أو اإليقاف (إلغاء)، أو حتقق من تشغيل الوظيفة 

(فحص احلالة). 
رفض مكاملة بإرسال SMS- اختر نعم إلرسال رسالة نصية 

ملتصل تخبره بسبب عدم قدرتك على الرد على مكاملته. انظر 
"الرد على مكاملة أو رفضها" صفحة ٦٢. 

نص الرسالة - لكتابة نص إلرساله عند رفض مكاملة. 
صورة في مكاملة فيديو - إذا لم يتم إرسال مقاطع الفيديو 

أثناء مكاملة فيديو، ميكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدًال 
من الفيديو. 

معاودة االتصال آلًيا - اختر تشغيل، وسيقوم جهازك بعشر 
محاوالت كحد أقصى إلجراء املكاملة في حالة فشل محاولة 

 . االتصال. إليقاف معاودة االتصال آلًيا، اضغط على 
ملخص بعد املكاملة - قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن 

يقوم جهازك بعرض املدة التقديرية آلخر املكاملة لفترة وجيزة 
على الشاشة. 

االتصال السريع - اختر تشغيل، وميكنك االتصال باألرقام التي 
) بالضغط  مت تخصيصها ملفاتيح االتصال السريع ( - 
مع االستمرار على املفتاح. انظر كذلك "االتصال السريع برقم 

هاتف" صفحة ٦٠. 
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ت
دوا
الرد بأي مفتاح - اختر تشغيل، وسياأل

املكاملات الواردة بالضغط لفترة وجي
 . ، و ، و ، و املفاتيح 
اخلط املستخدم - يظهر هذا الضب
كانت بطاقة SIM تدعم رقمي املش
خطي هاتف. حدد أحد خطي الهات
إلجراء املكاملات وإرسال الرسائل الن

املكاملات الواردة على أي من اخلطني 
احملدد. في حالة حتديدك لـ اخلط ٢، 
خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن م
حتديد اخلط ٢، يتم عرض  في وض
 تنويه! للتبديل بني خطي هات
على  في وضع االستعداد.
تغيير اخلط - ملنع اختيار اخلط (خد
في حالة دعم بطاقة SIM لهذه اخل

 .PIN2 فإنك حتتاج إلى رمز

א
א א א

يدعم اجلهاز اتصاالت بيانات حزمة ا
على سبيل املثال GPRS في شبك
 GSM استخدام اجلهاز في شبكات
العديد من اتصاالت البيانات نشطة
كون بإمكانك الرد على 
زة على أي مفتاح، ما عدا 

ط (خدمة شبكة) فقط إذا 
ترك االثنني مُعا، أي تدعم 

ف الذي تريد استخدامه 
صية. ميكنك الرد على 
بغض النظر عن اخلط 

بينما لم تكن مشترًكا في 
ن إجراء مكاملات. في حالة 

ع االستعداد. 
ف، اضغط مع االستمرار 

 
مة الشبكة)، اختر إيقاف، 

اصية. لتغيير هذا الضبط، 

لبيانات (خدمة شبكة)؛ 
ة GSM. في حالة 

وUMTS، ميكن أن تكون 
 في نفس الوقت، وميكن 

أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة 
UMTS، تبقى اتصاالت البيانات نشطة أثناء مكاملات الفيديو. 
ميكنك استخدام اتصال بيانات شبكة LAN الالسلكي. انظر 

"الشبكة احمللية الالسلكية"، صفحة ٩٢. ميكن تشغيل اتصال 
واحد فقط في شبكة LAN الالسلكية في املرة الواحدة. 

إلنشاء اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. ميكن تعريف أنواع 
مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل املثال: 

• نقطة الوصول MMS إلرسال رسائل الوسائط املتعددة 
واستقبالها.

 WML نقطة الوصول لتطبيق الويب لعرض صفحات •
XHTML أو

• نقطة الوصول لإلنترنت (IAP) إلرسال واستقبال رسائل 
البريد اإللكتروني واالتصال باالنترنت.

حتقق من مزود اخلدمة ملعرفة نوع نقطة الوصول التي حتتاجها 
للخدمة التي تريد الوصول إليها. ملعرفة مدى توفر خدمة حزمة 

اتصاالت البيانات واالشتراك بها، اتصل مبزود خدمة الشبكة. 

א
ميكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود 

اخلدمة. انظر "البيانات والضبط" صفحة ٤٨. قد يتم ضبط 
بعض نقاط الوصول أو كلها في هاتفك عن طريق مزود 

اخلدمة، وقد ال حتتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو 
إزالتها. يشير  إلى نقطة وصول محمية. 

 يشير إلى نقطة وصول حزمة بيانات، و يشير إلى 
نقطة وصول شبكة LAN الالسلكية. 
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 تنويه! إلنشاء نقطة وصول لإلن
، وا الالسلكية، اضغط على 
< WLAN. م. االتصال > متاحة

حتديد نقطة الوصول. 
إلنشاء نقطة وصول جديدة، اختر اخلي
اختر الضبط االفتراضي الستخدام ضب
االفتراضية، أو استخدام الضبط احلالي
موجودة بالفعل كأساس لنقطة وصو
لتعديل ضبط نقطة الوصول، اختر ا
اإلرشادات التي تتلقاها من مزود اخلدم
اسم االتصال - أدخل اسًما وصفًيا لال
حامل البيانات - اختر نوع اتصال البيا
وفًقا التصال البيانات التي تقوم بتحد
معينة. امأل كافة احلقول التي جتد أما
أو عالمة جنمة حمراء. من املمكن ترك
لم تتلق إرشادات خالف ذلك من مزود
لكي تتمكن من استخدام اتصال البي
مزود خدمة الشبكة هذه امليزة، وإذا ل

لبطاقة SIM اخلاصة بك. 
نقطة وصول حزمة بيانات 

اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزود 
اسم نقطة الوصول - ميكنك احلصول 

من مزود اخلدمة. 
ت
دوا
األ  LAN ترنت بشبكة

ختر التوصيل > 
 اخليارات > 

ارات > إنشاء جديد. 
ط نقطة الوصول 

 الختيار نقطة وصول 
ل جديدة. 

خليارات > تعديل. اتبع 
ة

تصال. 
نات 

يده، تتوفر حقول ضبط 
مها العالمة يجب حتديده 
 احلقول األخرى فارغة ما 

 اخلدمة. 
انات، يجب أن يدعم 

زم األمر فقم بتنشيطها 

اخلدمة. 
على اسم نقطة الوصول 

اسم املستخدم - قد يلزم إدخال اسم مستخدم إلجراء اتصال 
بيانات، ويتم احلصول عليه عادة من مزود اخلدمة. 

طلب كلمة السر - لتحديد ما إذا كان ستتم مطالبتك بإدخال 
كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز 
اخلدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر في اجلهاز، 

اختر نعم.
كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر إلجراء اتصال بيانات، 

وعادة يتم احلصول عليها من مزود اخلدمة. 
التحقق - اختر عادي أو آمن. 

الصفحة الرئيسية - وفًقا لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، 
اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط املتعددة. 

اختر اخليارات > إعدادات متقدمة لتغيير أحد اإلعدادات التالية: 
نوع الشبكة - اختر نوع بروتوكول اإلنترنت املراد استخدامه: 

النسخة ٤ IP، أو النسخة ٦ IP. يعتمد الضبط اآلخر على نوع 
الشبكة احملدد. 

عنوان IP للهاتف - (لـ IP النسخة ٤ فقط) - قم بإدخال 
عنوان IP اخلاص بجهازك. 

عنوان DNS - في عنوان DNS األولي، أدخل عنوان مركز خدمة 
DNS األولي. في عنوان DNS الثانوي، قم بإدخال عنوان IP ملركز 
خدمة DNS الثانوي اتصل مبزود خدمة اإلنترنت للحصول على 

هذه العناوين. 
عنوان مركز البروكسي - قم بتحديد عنوان مركز 

خدمة البروكسي. 
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ت
دوا
رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم مناأل

نقاط الوصول للشبكات احمللية الال
اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزو
اسم شبكة WLAN - اختر إدخال يد
الشبكات. في حالة اختيارك لشبك

AN ووضع حماية WLAN وضع شبكة
الضبط اخلاص بجهاز نقاط الوصول.
وضع شبكة WLAN - اختر مؤقت إل
ولتمكني األجهزة من إرسال واستقب
مباشرة، فال تكون بحاجة إلى جهاز

محلية السلكية. 
وضع حماية WLAN - قم باختيار ال
802.1x (ليس للشبكات املؤقتة)، أو
اختيارك لـ شبكة مفتوحة، فال يت
،802.1xو ،WEP تستخدم الوظائف

الشبكة لهم فقط. 
ضبط حماية WLAN - أدخل الضب

الذي مت اختياره. 
 :WEP ضبط احلماية اخلاص بـ

مفتاح WEP مستخدم - قم باختيار
إنشاء حتى أكثر من أربعة مفاتيح 
الضبط على جهاز نقطة وصول ال
فذ البروكسي. 
سلكية 

د اخلدمة. 
وي أو بحث عن أسماء 

ة موجودة بالفعل، فإن 
WL يتم حتديدهما من 

 
نشاء شبكة مؤقتة 
ال البيانات بصورة 

 نقطة وصول شبكة 

 ،WEP :تشفير املستخدم
 WPA/WPA2. في حالة 

م استخدام تشفير. 
 وWPA في حالة دعم 

ط اخلاص بوضع احلماية 

 رقم مفتاح WEP. ميكنك 
WEP. ينبغي إدخال نفس 
شبكة احمللية الالسلكية. 

نوع التحقق - قم باختيار فتح أو مشترك لتحديد نوع 
التحقق بن جهازك وبني جهاز نقطة وصول الشبكة 

احمللية الالسلكية. 
ضبط مفتاح WEP - قم بإدخال تشفير WEP (طول املفتاح)، 
 WEP ومفتاح ،(أو ست عشرية ASCII) WEP وصيغة مفتاح

(بيانات مفتاح WEP في الصيغة اخملتارة). 
 .WPA/WPA2802.1 وx ضبط احلماية اخلاص بـ

وضع WPA - قم باختيار طرق التحقق: EAP الستخدام 
بروتوكول التحقق التوسعي (EAP)، أو املفتاح املشترك مسبًقا 

الستخدام كلمة سر. أكمل الضبط املناسب: 
ضبط خاصية EAP اإلضافية (فقط لـ EAP) - أدخل الضبط 

وفقا لتعليمات مزود اخلدمة. 
املفتاح املشترك مسبقًا (فقط لـ املفتاح املشترك مسبًقا) - 
قم بإدخال كلمة سر. ينبغي إدخال نفس كلمة السر على 

جهاز نقطة وصول الشبكة احمللية الالسلكية. 
تشفير TKIP- قم باختيار إذا ما كنت ترغب في استخدام 

 .(TKIP) بروتوكول تكامل املفتاح املؤقت
الصفحة الرئيسية - حدد الصفحة الرئيسية. 

اختر اخليارات > إعدادات متقدمة وأحد اخليارات التالية: 
ضبط IP النسخة ٤: عنوان IP للهاتف (عنوان IP اخلاص 

بجهازك)، قناع الشبكة الفرعية (عنوان IP للشبكة الفرعية)، 
IP أدخل عنواني - DNS البوابة االفتراضية (البوابة) وعنوان
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ملركزي خدمة DNS األولي والثانوي. ات
للحصول على هذه العناوين. 

 - DNS النسخة ٦ > عنوان IP ضبط
املعروف، أو 

بتحديد املستخدم.
القناة املؤقتة (فقط لـ مؤقت) - إلدخ

يدوًيا، اختر بتحديد املستخدم. 
عنوان مركز البروكسي - قم بإدخال عنو
رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم منف

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على
التي تستخدم اتصال خدمة حزمة الب
اتصال حزم بيانات - في حالة اختيارك
أثناء وجودك في شبكة تدعم حزم ال
بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات.
حزمة البيانات، (على سبيل املثال، إلر
واستالمه) بشكل أسرع. في حالة عد
بيانات، سيقوم اجلهاز على فترات مبحا
بيانات. في حالة اختيارك لـ عند احلا
اتصال حزمة بيانات فقط إذا قمت بت

يحتاج ذلك. 
نقطة الوصول - يكون اسم نقطة ال
اجلهاز كمودم حلزم لبيانات بالكمبيوتر.
ت
دوا
األ صل مبزود خدمة اإلنترنت 

قم باختيار آلًيا، أو 

ال رقم قناة (١-١١) 

ان مركز خدمة البروكسي. 
ذ البروكسي. 

 جميع نقاط الوصول 
يانات. 

 عندما يكون متاحا 
بيانات، فإن اجلهاز يقوم 

 أيًضا بدء اتصال خدمة 
سال بريد إلكتروني 

م توفر تغطية حزم 
ولة لتأسيس اتصال حزم 
جة، فإن اجلهاز يستخدم 
شغيل تطبيق أو إجراء 

وصول مطلوًبا الستخدام 
 

SIP
حتتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء اجللسة) SIP لبعض خدمات 

الشبكة التي تستخدم SIP. قد تتسلم الضبط ي شكل 
رسالة قصيرة خاصة من مزود اخلدمة. ميكنك عرض، أو حذف، 

.SIP أو إنشاء أوضاع الضبط في ضبط

يؤثر ضبط مكاملة البيانات على جميع نقاط الوصول التي 
 .GSM تستخدم اتصال مكاملة بيانات

وقت االتصال بالشبكة - اضبط مكاملة البيانات ليتم إنهائها 
آليا بعد مهلة زمنية معينة إذا لم يكن هناك نشاط. إلدخال 

مهلة زمنية، قم باختيار يحدده املستخدم، وأدخل املدة الزمنية 
بالدقائق، وإذا قمت باختيار غير محدود، فلن يتم إنهاء مكاملة 

البيانات آلًيا. 

א א א
عرض التواجد - قم باختيار إذا ما سيتم عرض  عندما 

تكون هناك شبكة محلية السلكية متاحة. 
بحث عن شبكات - في حالة ضبط عرض التواجد على نعم، 

قم باختيار عدد مرات بحث اجلهاز عن شبكات السلكية 
متاحة وقيامه بتحديث املؤشر. 

لعرض الضبط املتقدم، اختر اخليارات > ضبط متقدم. ال ينصح 
بتغيير الضبط املتقدم بالشبكة احمللية الالسلكية. 



١١٦

ت
دوا
אاأل

ميكنك استقبال ضبط مركز خدمة
في رسالة تكوين، أو قد يتم تخزين
SIM(U). ميكنك حفظ هذا الضبط 

حذفه في التكوينات. 

א א
انظر "ضبط الساعة"، صفحة ١٧، 

صفحة ١٠٩. 

א

SIM א
طلب رمز PIN - عند تنشيطه، يكو
في كل مرة تقوم فيها بتشغيل اجل
قد ال تسمح بإلغاء تنشيط طلب ر
الشخصي) انظر "مسرد رموز القف
رمز PIN، ورمز PIN2، ورمز القفل - مي
ورمز PIN، ورمز PIN2. ميكن أن تشت
األرقام من ٠ إلى ٩. إذا نسيت أًيا م
اخلدمة. انظر "مسرد رموز القفل و
جتنب استخدام رموز الوصول املشاب
االتصال غير املقصود برقم الطوارئ.
 موثوق به من مزود اخلدمة 
 الضبط على بطاقة 

على جهازك، أو عرضه، أو 

و"ضبط اللغة" في "عام" 

ن من الضروري إدخال الرمز 
 SIM هاز. بعض بطاقات
مز PIN (رقم التعريف 
ل وPIN" صفحة ١١٦. 
كنك تغيير رمز القفل، 

مل هذا الرموز فقط على 
ن هذه الرموز، اتصل مبزود 

PIN" صفحة ١١٦. 
هة ألرقام الطوارئ، لتفادي 

 

مدة القفل اآللي - ميكنك ضبط فترة القفل الذاتي، ومهلة 
زمنية مت قفل اجلهاز بعدها تلقائًيا. إليقاف تشغيل القفل 

الذاتي، اختر ال يوجد. 
إللغاء قفل اجلهاز، أدخل رقم القفل. 

عندما يكون الهاتف مغلًقا، فقد تتمكن من االتصال برقم 
الطوارئ الرسمي املبرمج في هاتفك. 

. يتم فتح   تنويه! لقفل اجلهاز يدوًيا، اضغط على 
قائمة حتتوي على األوامر. اختر قفل الهاتف. 

قفل عند تغيير بطاقة SIM - ميكنك ضبط اجلهاز ليطالبك 
بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في اجلهاز. 

يحتفظ اجلهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي ُتعرف باسم 
بطاقات املالك. 

مجموعة مغلقة - ميكنك حتديد مجموعة من األشخاص 
الذين يصبح بإمكانك االتصال بهم واستقبال مكاملتهم 

(خدمة شبكة). 
في حالة تقييد إجراء مكاملات على مجموعة مستخدمني 
محددة؛ فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي 

املبرمج في هاتفك. 
تأكيد خدمات بطاقة SIM - ميكنك ضبط اجلهاز ليقوم 
 SIM بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة

(خدمة شبكة). 
PINمسرد رموز القفل و

إذا نسيت أًيا من هذه الرموز، فاتصل مبزود اخلدمة. 



١١٧

رمز التعريف الشخصي (PIN) - يعم
بطاقة SIM من االستخدام غير املصر
PIN (٤ إلى ٨) أرقام ببطاقة SIM. بع
خاطئة إلدخال رمز PIN، يتم قفل الر

PUK لإللغاء القفل. 
رمز UPIN - قد يتم إرفاق هذا الرمز 
بطاقة USIM إصدارًا محسًنا من بطا

من قبل هواتف UMTS احملمولة. 
رمز PIN2 - يتم إرفاق هذا الرمز (٤ إ
بطاقات SIM، ويكون مطلوًبا للوصول
رمز القفل (يعرف أيًضا برمز احلماية) 
الرمز (٥ أرقام) لقفل اجلهاز لتجنب ا

ضبط املصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. 
املصرح به جلهازك، قم بتغيير رمز الق
في مكان سري آمن بعيًدا عن اجلهاز. 

فاتصل مبزود اخلدمة. 
يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الش
PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أر
املقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا
مع بطاقة SIM، فاتصل مبزود خدمة ا
بطاقة SIM اخلاصة به واملوجودة بجه
رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨
مقفل. إذا لم يتم تزويد الرمز مع بطا
مبزود خدمة الشبكة الذي تستخدم ب

واملوجودة بجهازك. 
ت
دوا
األ ل هذا الرمز على حماية 

ح به. عادًة يتم إرفاق رمز 
د ثالث محاوالت متتالية 

مز، وستحتاج إلى رمز 

ببطاقة USIM. تعتبر 
قة SIM، وهي مدعومة 

لى ٨ أرقام) مع بعض 
 إلى بعض وظائف اجلهاز. 

- ميكن استخدام هذا 
الستخدام غير املصرح به. 
لتجنب االستخدام غير 

فل. احتفظ بالرمز اجلديد 
إذا نسيت هذا الرمز، 

خصي (PUK) ورمز 
 PIN قام) لتغيير رمز
 لم يتم تزويد الرموز 

لشبكة الذي تستخدم 
ازك. 

 UPIN أرقام) لتغيير رمز 
قة USIM، فاتصل 

طاقة USIM اخلاصة به 

א א א
الشهادات الرقمية ال تضمن األمان؛ ويتم استخدامها للتأكد 

من مصدر البرامج. 
في شاشة العرض الرئيسية إلدارة الشهادات، ميكنك رؤية 
قائمة تضم شهادات التحقق احملفوظة في اجلهاز. اضغط 

على  ملشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في 
حالة توفرها. 

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت االتصال ببنك 
فوري أو مبوقع آخر أو مبركز خدمة بعيد على اإلنترنت للقيام 

بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيًضا 
استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من اخملاطر التي تتعلق 

بالفيروسات أو البرامج الضارة األخرى والتأكد من التحقق 
من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت. 

 هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة 
ملحوظة من اخملاطر احملتملة في االتصاالت البعيدة 

وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح 
لكي تستفيد من درجات األمان العليا. إن وجود شهادة 
حماية بحد ذاته ال يعني توفر أي نوع من احلماية ولهذا 
يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف اإللكترونية على 
شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى 
أعلى من األمان. إن للشهادات فترة صالحية محددة. في 

حالة ظهور شهادة منتهية أو صالحية الشهادة لم تبدأ 
بعد حتى ولو كانت الشهادة صاحلة، تأكد من صحة 

الوقت والتاريخ املوجودين حاليا بالهاتف. 



١١٨

ت
دوا
قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، ياأل

تثق بحق في مالك الشهادة وأن ال
املالك املدون. 

عرض تفاصيل الشهادة - التأكد م
ميكنك التأكد فقط من الهوية الص
التحقق من التوقيع وفترة صالحية 
يتم إعالمك إذا كانت هوية مركز ا
إذا لم يكن لديك شهادة احلماية ال
للتحقق من تفاصيل إحدى الشهادا
واختر اخليارات > تفاصيل الشهادة. 
الشهادة، يتم فحص صالحية الشه

املالحظات اآلتية: 
• الشهادة غير موثوق بها - لم تق
الستخدام الشهادة. انظر "تغيير
• شهادة منتهية - انتهت مدة ص
• صالحية الشهادة لم تبدأ بعد - 

احملددة لم تبدأ بعد. 
• الشهادة تالفة - ال ميكن استخ

ُمبصدر الشهادة. 
تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، ي
تثق بحق في مالك الشهادة وأن ال

املالك املدون. 
جب عليك التأكد من أنك 
شهادة تنتمي فعًال إلى 

ن مصادقتها
حيحة ملركز خدمة بعد 

مركز اخلدمة. 
خلدمة غير موثوق بها أو 

صحيحة في اجلهاز. 
ت، انتقل إلى الشهادة 

عند فتح تفاصيل 
ادة وقد تظهر إحدى 

م بضبط أي تطبيق 
 ضبط الوثوق" صفحة ١١٨.

الحية الشهادة احملددة. 
فترة صالحية الشهادة 

دام الشهادة. اتصل 

جب عليك التأكد من أنك 
شهادة تنتمي فعًال إلى 

انتقل إلى شهادة مصادقة واختر اخليارات > ضبط الوثوق. 
استناًدا لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي ميكنها 

استخدام الشهادة احملددة. على سبيل املثال: 
• تثبيت Symbian: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من 

أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian اجلديد. 
• اإلنترنت: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من 

مراكز اخلدمة. 
• تثبيت التطبيق: نعم - الشهادة قادرة على التحقق من 

أصل تطبيق جافا اجلديد. 
اختر اخليارات > تعديل ضبط الوثوق لتغيير القيمة: 

א א
حتتوي بعض امللفات التي تخضع للحقوق النشر والطبع على 
ُمعرف معامالت. اختر ما إذا كنت ترغب في السماح بإرسال 

ملف املوسيقى للُمعرف إذا قمت بإرسال امللف أو إعادة 
إرساله. ميكن ملزود ملف املوسيقى استخدام اُملعرف ليتتبع 

أثر توزيع امللفات. 

א
لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة) في 

وحدة احلماية، انتقل إليها، واضغط على مفتاح االنتقال. لعرض 
معلومات مفصلة حول وحدة حماية، انتقل إليها، ثم اختر 

اخليارات > تفاصيل احلماية. 



١١٩

א
حتويل املكاملات يتيح لك حتويل املكاملا
البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. +لل

اتصل مبزود اخلدمة. 
اختر أي من املكاملات التي ترغب في 
املطلوب. لتحويل املكاملات في حالة ان
مكاملات واردة، اختر عند انشغال اخلط.
(تنشيط) أو إيقاف (إلغاء)، أو للتحقق

(فحص احلالة). 
ميكن تشغيل العديد من خيارات التحو

حتويل كل املكاملات، يتم عرض 
ال ميكن تشغيل خدمة حظر املكاملات

في نفس الوقت. 

א
حظر املكاملات (خدمة شبكة) تتيح ل
ميكن جلهازك إجراءها أو استقبالها. لت
ستحتاج إلى كلمة سر احلظر التي مي

من مزود اخلدمة. 
اختر خيار احلظر الذي ترغب فيه واضب
(تنشيط) أو اإليقاف (إلغاء)، أو حتقق 
(فحص احلالة). حظر املكاملات يؤثر عل

في ذلك مكاملات البيانات. 
ت
دوا
األ

ت الواردة إلى صندوق 
حصول على التفاصيل، 

حتويلها وخيار التحويل 
شغال الهاتف أو رفض 

 اضبط اخليار على 
 من تشغيل اخليار 

يل في نفس الوقت. عند 
 في وضع االستعداد. 

 وخدمة حتويل املكاملات 

ك تقييد املكاملات التي 
غيير هذا الضبط، 

كنك احلصول عليها 

طه على التشغيل 
من تشغيل اخليار 

ى جميع املكاملات مبا 

ال ميكن تشغيل خدمة حظر املكاملات وخدمة حتويل املكاملات 
في نفس الوقت. 

في حالة حظر املكاملات، فقد تتمكن من االتصال بأرقام طوارئ 
رسمية معينة. 

א
ميكن تبديل اجلهاز تلقائًيا بني شبكتي GSM وUMTS. يشار 
إلى شبكات GSM بالرمز  في وضع االستعداد. ويشار إلى 

 . شبكات UMTS بالرمز 
وضع الشبكة (يظهر فقط إذا كان مدعوًما من قبل مزود 
خدمة الشبكة) - قم باختيار الشبكة املراد استخدامها. 
 GSM في حالة اختيار وضع مزدوج، يستخدم اجلهاز شبكة
أو UMTS آلًيا، طبًقا ملعلمات الشبكة واتفاقيات التجوال 
بني مزودي خدمة الشبكة. ملزيد من املعلومات، اتصل مبزود 

خدمة الشبكة. 
اختيار املشغل - قم باختيار آلي لضبط اجلهاز ليقوم بالبحث 
عن إحدى الشبكات املتاحة واختيارها، أو يدوي الختيار شبكة 
من قائمة من الشبكات يدوًيا. إذا مت فقد االتصال بالشبكة 

احملددة يدوًيا، فسيصدر اجلهاز نغمة تنبيه حلدوث خطأ ويطلب 
منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة احملددة 
اتفاقية جتوال مع الشبكة اخللوية املنزلية اخلاصة بك، أي 

مزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM اخلاصة به 
في جهازك. 



١٢٠

ت
دوا
 مسرد: اتفاقية التجوال هي ااأل

مزودي خدمة الشبكة أو أكثر
التابعني ملزود خدمة واحد من

اخلدمة اآلخرين. 
عرض معلومات اخللية - اختر تشغي
إشارة عندما يتم استخدامه في ش
أساس تقنية شبكات اخلاليا املصغر

استقبال معلومات اخللية. 

א  

في وضع االستعداد، يشير  إلى 
أذن متوافقة، ويشير  إلى أن سم
أنه قد مت فقد اتصال Bluetooth. وي

طقم سمع متوافق. 
قم باختيار سماعة األذن، أو طقم ال

أو طاقم السيارة وأحد اآلتي: 
الوضع االفتراضي - قم بضبط الو
في كل مرة يتم توصيل ملحق مع

ضبط النغمات"، صفحة ١٠٢. 
رد آلي - قم بضبط إذا ما كنت ترغ
آليا على املكاملات الواردة بعد ٥ ثواٍن
الرنني على نغمة تنبيه واحدة أو صا

الرد اآللي. 
تفاقية بني اثنني من 
 لتمكني املستخدمني 

 استخدام خدمات مزودي 

ل لضبط الهاتف إلصدار 
بكة خلوية تعمل على 

ة (MCN) ولتنشيط 

أنه قد مت توصيل سماعة 
اعة األذن غير متاحة، أو 

شير  أنه قد مت توصيل 

 ،Bluetooth سمع، أو ال يدوي

ضع الذي ترغب في تنشيطه 
ني بجهازك. انظر "األوضاع - 

ب أن يقوم جهازك بالرد 
. في حالة ضبط نوع 

مت، سيتم تعطيل وظيفة 

األضواء (لعدة السيارة فقط) - قم بضبط األضواء لتظل في 
وضع التشغيل أو يتم إيقاف تشغيلها بعد مهلة زمنية. 

א א א
ميكنك استخدام األوامر الصوتية للتحكم في اجلهاز. ملزيٍد من 

املعلومات حول األوامر الصوتية احملسنة املدعومة من اجلهاز، 
انظر "االتصال الصوتي"، صفحة ٦٠. 

لتنشيط األوامر الصوتية احملسنة لبدء تشغيل التطبيقات، 
، واختر األدوات > أمر صوتي؛ ويقوم اجلهاز  اضغط على 
بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات واألوضاع. إلضافة املزيد 

من التطبيقات للقائمة، اختر أمر صوتي > اخليارات > 
تطبيق جديد. لتنشيط وإنشاء بصمات صوتية لألوضاع، افتح 

حافظة األوضاع في أمر صوتي.
الستخدام األوامر الصوتية احملسنة، اضغط مع االستمرار على 
 في وضع االستعداد، وانطق األمر الصوتي. األمر الصوتي 

هو اسم التطبيق أو الوضع املعروض في القائمة. 
إلضافة أمر صوتي آخر ميكن استخدامه لبدء أحد التطبيقات 
أو األوضاع، اختر اخليارات > تغيير األمر، وأدخل األمر الصوتي 

اجلديد كنص. ال تستخدم األسماء القصيرة جًدا واالختصارات 
والتسميات باألحرف األولى. 

لالستماع إلى البصمة الصوتية املركبة، اختر اخليارات > سماع. 
لتغيير ضبط األوامر الصوتية، اختر اخليارات > الضبط. إليقاف 
تشغيل املؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت واألوامر
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الصوتية في لغة اجلهاز اخملتارة، اختر 
ضبط معرفة متييز الصوت، على سبي
املستخدم األساسي للجهاز، اختر إعا

א א א
قد يستخدم مالكو احملتوى أنواع مخت
احلقوق الرقمية (DRM) حلماية ملكيت
حقوق الطبع. هذا اجلهاز يستخدم أنو
إدارة احلقوق الرقمية للوصول إلى احملت
احلقوق الرقمية. بواسطة هذا اجلهاز، 
محتوى يخضع للحماية بواسطة 1.0
لم يتمكن أحد برامج إدارة احلقوق الر
قد يطالب مالكو احملتوى بإلغاء قدرة ب
الرقمية على الوصول إلى محتوى إدار
قد يؤدي اإللغاء إلى منع جتديد محتو
احملمي املوجود في جهازك. ال يؤثر إلغا
الرقمية على استخدام احملتوى احملمي 
احلقوق الرقمية أو استخدام محتوى إ

غير احملمي. 
يأتي محتوى إدارة احلقوق الرقمية احملم
مرتبط يحدد حقوقك في استخدام ا
إذا كان جهازك يحتوي على محتوى م
OMA DRM، فقم باستخدام خصائ
Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياط
ت
دوا
األ مؤلف > إيقاف. إلعادة 

ل املثال، عند تغيير 
دة تعيني ضبط الصوت. 

لفة من تقنبات إدارة 
هم الفكرية، مبا في ذلك 

اع مختلفة من برامج 
وى احملمي بواسطة إدارة 

ميكنك الوصول إلى 
 OMA وOMA 2.0. وإذا 
قمية من حماية احملتوى، 

رنامج إدارة احلقوق 
ة احلقوق الرقمية احملمي. 

ى إدارة احلقوق الرقمية 
ء برامج إدارة احلقوق 

مع أنواع أخرى من إدارة 
دارة احلقوق الرقمية 

ي مع مفتاح تشغيل 
حملتوى. 

حمي بواسطة 
ص النسخ االحتياطية من 
ية من مفاتيح التشغيل

واحملتوى. قد ال تقوم بعض طرق النقل األخرى بنقل مفاتيح 
التشغيل التي حتتاج إلى استعادتها مع احملتوى كي تتمكن من 
االستمرار في استخدام محتوى OMA DRM احملمي بعد تهيئة 
ذاكرة اجلهاز. قد حتتاج أيًضا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في 

حالة تلف امللفات املوجودة على جهازك. 
 DRM لعرض مفاتيح التنشيط اخلاصة باحملتوى اخلاضع حلماية

، واختر األدوات >  اخملزنة على جهازك، اضغط على 
مفاتيح نشطة وأحد اآلتي: 

مفاتيح صاحلة - لعرض املفاتيح املتصلة مبلف وسائط أو أكثر، 
واملفاتيح التي لم تبدأ فترة صالحياتها بعد. 

مفاتيح غير صاحلة - لعرض املفاتيح غير الصاحلة، أو جتاوزت 
الوقت احملدد الستخدام ملف الوسائط، أو إذا كان هناك ملف 

وسائط محمي في اجلهاز ولكن ال يوجد مفتاح تنشيط متصل.
غير مستخدمة - لعرض املفاتيح التي ال يوجد ملفات وسائط 

متصلة بها في اجلهاز. 
لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف 
وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح واخليارات > احلصول 

على مفتاح تنشيط. ال ميكن حتديث مفاتيح التنشيط في 
حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر 

"رسائل خدمة الويب" صفحة ٥٥. 
لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصالحية والقدرة على 

إرسال امللف، انتقل ألحد مفاتيح التنشيط واضغط على 
مفتاح االنتقال. 
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، واختر األدوات > الذ اضغط على 
بطاقة ذاكرة miniSD متوافقة كم

ولعمل نسخ احتياطية للمعلومات 
لعمل نسخة احتياطية للمعلومات
بطاقة الذاكرة، اختر اخليارات > ذاك
السترجاع املعلومات من بطاقة الذا
اخليارات > استرجاع من البطاقة. 

א א
عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذا
البيانات املوجودة على البطاقة بش
بعض بطاقات الذاكرة املزودة تكون 
اآلخر يتطلب التهيئة. قم باستشار
لتعرف ما إذا كان مطلوًبا منك تهي

االستخدام أم ال. 
لتهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، اختر

الذاكرة. اختر نعم للتأكيد. 
اكرة. ميكنك استخدام 
ساحة تخزين إضافية 

املوجودة في ذاكرة اجلهاز. 
 من ذاكرة اجلهاز إلى 
رة الهاتف االحتياطية.

كرة إلى ذاكرة اجلهاز، اختر 

كرة، يتم فقد جميع 
كل نهائي. 

مهيأة مسبًقا والبعض 
ة املوزع اخلاص بك 

ئة بطاقة الذاكرة قبل 

 اخليارات > تهيئة بطاقة 
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تلفاز الهاتف احملمول

س: ملاذا ال يستطيع اجلهاز العثور على دلي

ج: اختر اخليارات > إعادة استعراض. وإذا ل
إعدادات لعرض حالة النظام. إذا لم يك
اإلشارة، أو إذا كانت ضعيفة، قم بتغيي
وأعد فتحه لترى إذا ما كان هناك أي حت
س: ملاذا ال أستطيع فتح قناة أو برنامٍج م

ج: اختر اخليارات > إعدادات لعرض حالة 
مؤشر على وجود اإلشارة، أو إذا كانت 
أغلق حوار إعدادات وأعد فتحه لترى إ
في اإلشارة. وإذا لم يجدي هذا، اتصل 
أن اخلدمة قد ال تكون متوفرة في مكا
س: ما سبب وجود مشاكل متعلقة بجود
ج: في البيئات ذات الفولتية املنخفضة ل
الصورة. للتغلب على تلك املشكلة، ان
التيار املتردد. إذا لم يجدي هذا، أغلق ا

البطارية وأعد تركيبها. 
س: حاولت تسجيل أحد البرامج ولكني ف

هي املشكلة؟ 
ج: األسباب احملتملة: 

• قد تكون خارج نطاق تغطية شبكة ت
حدود التغطية.

• هناك وظائف أخرى للجهاز قد قامت 
أو تداخلت معها. 

א א

ل البرامج؟ 

م يجدي ذلك اختر اخليارات > 
ن هناك مؤشر على وجود 

ر املكان. أغلق حوار إعدادات 
سن في اإلشارة. 

ا؟ 
النظام. إذا لم يكن هناك 

ضعيفة، قم بتغيير املكان. 
ذا ما كان هناك أي حتسن 
مبزود اخلدمة. الحظ كذلك 

نك احلالي. 
ة الصورة؟ 

لتيار املتردد (AC)، قد تسوء 
زع الشاحن من مصدر 

جلهاز وأعد تشغيله، أو انزع 

شلت في ذلك. ما 

لفاز الهاتف احملمول أو على 

مبقاطعة عملية التسجيل 

س: ملاذا ال استطيع مشاهدة تلفاز الهاتف احملمول أحياًنا حتى عندما 
أكون في مدى تغطية شبكة تلفاز الهاتف احملمول؟ 

ج: إذا كنت قد قمت بتثبيت أو استخدام عميل شبكة خاصة 
افتراضية (VPN) فرمبا يكون اتصال الشبكة اخلاصة االفتراضية 

نشط. ال ميكنك استخدام تلفاز الهاتف احملمول عندما يكون 
اتصال الشبكة اخلاصة االفتراضية (VPN) نشًطا. 

س: ملاذا ال يتم عرض البرامج ملدة أسبوع كامل في دليل البرامج؟ 
ج: يتم عرض من ٣-٧ أيام وفًقا حلجم دليل البرامج. فإذا كان دليل 

البرامج يحتوي على معلومات أكثر، على سبيل املثال عدد قنوات 
التلفاز، فإن عدد األيام التي ميكن عرضها تكون أقل. 

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر اخلاصة بي للوصول إلى رموز القفل 
أو PIN أو PUK؟ 

ج: الكود االفتراضي هو ١٢٣٤٥، اتصل مبوزع جهازك، في حالة فقد 
أو نسيان رمز القفل.

 في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقده أو إذا لم تكن قد 
استلمت مثل هذا الرمز، اتصل مبزود خدمة الشبكة.

 للحصول على املعلومات املتعلقة بكلمات السر اتصل مبزود 
نقطة الوصول، على سبيل املثال، أو مزود خدمة اإلنترنت التجاري 

(ISP) أو مزود خدمة الشبكة. 
التطبيق ال يستجيب

س: كيف أقوم بإغالق التطبيق الذي ال يستجيب؟ 

:
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انتقل إلى التطبيق، واضغط على 
Bluetooth اتصال

س: ملاذا ال أستطيع العثور على هاتف 
ج: تأكد أن كال الهاتفني قد قاما بتنش

 تأكد أن املسافة بني الهاتفني ال تتع
توجد جدران أو أي عوائق أخرى بني ا
 تأكد أن الهاتف اآلخر ليس في وضع

 تأكد أن الهاتفني متوافقان. 
etooth س: ملاذا ال أستطيع إنهاء اتصال
ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف،
من خالل اجلهاز اآلخر أو بإلغاء تنش
التوصيل > Bluetooth > متوقف.

خدمات املستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظ
حتديد نقطة وصول صاحلة. يجب حتدي

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض
على اإلرشادات. 

الكاميرا

س: ملاذا حتتوي الصور على نقاط؟ 
ج: تخلص من الطبقات البالستيكية ا
والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عد
 . ضغط مع االستمرار على 
 لغلق التطبيق. 

صديقي؟ 
.Bluetooth يط اتصال

دى ١٠ أمتار (٣٣ قدم) وأنه ال 
ألجهزة.

 اإلخفاء.

Blu؟ 

 ميكنك إنهاء االتصال إما 
يط اتصال Bluetooth. اختر 

 

هور الرسالة التالية: لم يتم 
د نقطة في ضبط اخلدمات.؟ 

. اتصل مبزود اخلدمة للحصول 

لواقية التي تغطي الشاشة 
سة الكاميرا نظيف. 

الشاشة

س: ملاذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة 
في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟ 

ج: 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. 
 (UPnP تقنية التوصيل والعمل املباشر العاملي) الشبكة احمللية

س: ملاذا ال تستطيع األجهزة األخرى رؤية امللفات اخملزنة على جهازي؟ 
ج: تأكد من قيامك بتكوين ضبط الشبكة احمللية، ومن تشغيل 

 .UPnP مشاركة محتوى في جهازك، وأن اجلهاز اآلخر متوافق مع

السجل

س: ملاذا يظهر السجل فارًغا؟ 
ج: قد تكون قمت بتنشيط أحد املرشحات ولم يتم تسجيل أي 

أحداث اتصاالت تناسب هذا املرشح. لرؤية جميع األحداث، اختر 
تطبيقاتي > السجل. انتقل إلى اليمني لفتح السجل العام، 

واختر اخليارات > ترشيح > كل االتصاالت. 
ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟ 
ج: ميكنك حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض 

مستوى الذاكرة: 
• الرسائل من حافظات صندوق الوارد، واملسودات، 

والرسائل املرسلة في الرسائل.
• رسائل البريد اإللكتروني اجمللوبة من ذاكرة اجلهاز

• صفحات املستعرض احملفوظة
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 حلذف معلومات االسم ومالحظات الت
وتسجيالت األلعاب والبيانات األخرى، ان
ملسح البيانات. في حالة حذف عناصر
املالحظات التالية: الذاكرة ال تكفي إلج
البيانات أوًال. أو الذاكرة منخفضة. ام

مسح العناصر الواحد تلو األخر (ابدأ 
س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن
ج: احفظ البيانات باستخدام أحد األسالي

• استخدم Nokia PC Suite لعمل 
البيانات في كمبيوتر متوافق. 

• أرسل الصور إلى عنوان البريد اإلل
احفظ الصور على الكمبيوتر. 

• أرسل البيانات إلى هاتف متوافق 
• قم بتخزين البيانات في بطاقة ذا

الرسائل

س: ملاذا ال أستطيع اختيار أحد األسماء؟ 
ج: ال تتضمن بطاقة االسم رقم هاتف أو
املعلومات الناقصة إلى بطاقة االسم 

رسائل الوسائط املتعددة

س: ما الذي يجب على فعله إذا كان اجلها
الوسائط املتعددة ألن الذاكرة ممتلئة؟ 
ج: مساحة الذاكرة املطلوبة موضحة في
تكفي جللب الرسالة. امسح بعض البي
ة في االستوديو.
قومي وموقتات االتصاالت 

تقل إلى التطبيق املناظر 
 متعددة وظهرت واحدة من 

راء العملية. امسح بعض 
سح بعض البيانات. حاول 

بالعنصر األصغر). 
 أحذفها؟ 

ب التالية: 
نسخة احتياطية من كل 

كتروني اخلاص بك، ثم 

 .Bluetooth من خالل اتصال
كرة متوافقة. 

 بريًدا إلكترونًيا. قم بإضافة 
في األسماء. 

ز ال يستقبل رسائل 

 رسالة اخلطأ. الذاكرة ال 
انات أوًال. لعرض نوع 

 البيانات املوجودة لديك واملساحة التي تستهلكها مختلف 
مجموعات البيانات، اضغط على  واختر األدوات > 

مدير امللفات > اخليارات > تفاصيل الذاكرة. 
س: يتم عرض املالحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ما 

الذي يحدث؟ 
ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط املتعددة من مركز إرسال 

رسائل الوسائط املتعددة.
 تأكد أن ضبط إرسال الرسائل املتعددة قد مت تعريفه بشكل 

صحيح وأنه ال توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر 
الرسائل > اخليارات > الضبط > رسالة وسائط. 

س: كيف ميكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ اجلهاز اتصال بيانات 
مرة تلو األخرى؟ 

ج: ملنع اجلهاز من إجراء اتصال بيانات، اختر الرسائل > اخليارات > 
الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط املتعددة وأحد اآلتي:

 يدويًا - جلعل مركز رسائل الوسائط املتعددة يقوم بحفظ 
الرسائل جللبها الحًقا. ستتلقى إخطارًا عندما يكون هناك رسالة 
وسائط متعددة ميكنك جلبها في مركز رسائل الوسائط املتعددة.

 إيقاف - لتجاهل جميع رسائل الوسائط املتعددة الواردة. بعد 
هذا التغيير، ال يقوم اجلهاز بأي اتصاالت شبكة ترتبط برسائل 

الوسائط. 
اتصال الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل اجلهاز بالكمبيوتر؟ 
ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر 

 Nokia PC Suite وأنها تعمل. انظر دليل املستخدم اخلاص بـ
املوجود على القرص املضغوط. ملزيٍد من املعلومات حول كيفية
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استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفةا

Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة ص
.www.nokia.com

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمود
ج: ال ميكنك استخدام اجلهاز كمودم فا
حتويل املكاملات (خدمة شبكة)، ميكن

الواردة إلى رقم هاتف آخر. 
شبكة LAN الالسلكية 

س: ملاذا ال ميكنني رؤية نقطة وصول ال
بالرغم من أنني متأكد أنني في نط
ج: ألنه من احملتمل أن نقطة وصول شب
ضبط خدمة مختفي.(SSID) ميكنك
تستخدم فقط ُمعرف ضبط خدمة
ُمعرف ضبط اخلدمة SSID الصحي
لالنترنت WLAN للشبكة على جها
س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل الشبكة

بجهاز Nokia اخلاص بي؟ 
AN ج: ال ميكنك إيقاف تشغيل شبكة
لتقليل استهالك البطارية، ميكنك 
اخلاص بك باستعراض الشبكات املتا
 إليقاف تشغيل استعراض اخللفية: 
، واختر األدوات  ١ اضغط على 

شبكة LAN السلكية. 

٢ اختر بحث عن شبكات > مطل
٣ حلفظ التغييرات التي قمت بها،
 تعليمات في 
فحات الدعم في 

م فاكس مع كمبيوتر متوافق؟ 
كس. ومع ذلك، مع خدمة 
ك حتويل مكاملات الفاكس 

شبكة احمللية الالسلكية 
اقها؟ 

كة WLAN تستخدم ُمعرف 
 الدخول على الشبكات التي 
 مختفي SSID إذا كنت تعلم 

ح وقام بإنشاء نقطة وصوا 
ز Nokia اخلاص بك. 

 (WLAN) احمللية الالسلكية 

WL بجهاز Nokia اخلاص بك. 
 Nokia حتديد أال يقوم جهاز

حة. 

> الضبط > االتصال > 

قًا. 
 اختر رجوع. 

 Nokia عند ضبط بحث عن شبكات على مطلقًا يظل جهاز 
اخلاص بك يستمع إلى الشبكات املتاحة، وميكنك استخدام 

شبكات WLAN املتاحة كاملعتاد. 
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א א
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطاري
ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات املرا
نهاية األمر. عندما يقل زمن التشغيل (زم
بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد 
جديدة. استخدم البطاريات املعتمدة من ق
بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أج
قبل شركة Nokia والتي مت تصميمها كي
عند استخدام البطارية البديلة ألول مرة أ
البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الض

فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء 
حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخ
الكهربائي وعن اجلهاز. ال تترك البطارية امل
بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقص
تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدا

تلقائًيا مبرور الوقت. 
وإذا كانت البطارية فارغة متاًما، فقد يست

دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو 
تتمكن من إجراء أي مكاملات. 

استخدم البطارية للغرض املقصود فقط. 
شحن أو بطارية تالفة. 

ال حتدث تالمس في الدائرة الكهربائية للب
الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباش
والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم م

مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه األشر

א

ية
طار
لب
ت ا
ما
لو
مع

ة قابلة للشحن عدة مرات. 
ت، ولكنها ستستهلك في 

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

هزة الشحن املعتمدة من 
 تالئم هذا اجلهاز. 

و في حالة عدم استخدام 
روري توصيل الشاحن ثم 

شحن البطارية. 
دام، افصله عن التيار 

شحونة بالكامل متصلة 
ر من عمر البطارية. إذا 
مها، فسيتم تفريغها 

غرق مؤشر الشحن عدة 
قد متر عدة دقائق قبل أن 

ال تستعمل أبًدا أي جهاز 

طارية. قد يحدث تالمس في 
ر ببني القطبني املوجب (+) 
عدني مثل عملة معدنية أو 

طة 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 نوكيا األصلية؛ قم بشرائها من أحد 

وكالء نوكيا املعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز األصلية
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من نوكيا املوجود على العبوة، وافحص ا
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 نوكيا املعتمد الب
وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذ

مرًة أخرى إلى مكان الشراء. 

א א
١ عند النظر إلى امللصق البارز؛ ينبغي
يظهر أمامك رمز اليدين املتشابكت
اخلاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشع
أجهزة التعزيز األصلية من نوكيا عن

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 
نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة 
إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمني،

(٣) ثالث نقاط ألسفل، (٤) أربع 
نقاط ألعلى. 
مللصق 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 

א
 أن 
ني 
ار 
د 

 

٣  اخدش جانب امللصق للكشف عن 
الرمز الذي يتكون من ٢٠ رقًما، على 

سبيل املثال، ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. 
قم بإدارة البطارية بحيث تتجه األرقام 
ألعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف 

العلوي يليه الصف السفلي. 

٤ تأكد من أن الرمز اُملكون من عشرين 
رقًما صاًحلا وذلك من خالل إتباع 
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 أصلية
إذا كنت ال تستطيع التأكد من أن بطارية
Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موث
هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى 
Nokia معتمد كي حتصل على املساعدة ا
ُ استخدام بطارية غير معتمدة من قبل امل
إلى ضعف األداء باإلضافة إلى إحلاق الضرر
به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتما
kia ولكي تتعرف على املزيد حول بطاريات

 .www.nokia.com/battery :على املوقع
ية
طار
لب
ت ا
ما
لو
مع

 البطارية؟ 
 Nokia التي حتمل ملصق 

قة؛ فالرجاء عدم استخدام 
أقرب مركز خدمة أو وكيل 
لالزمة. قد يكون من اخلطر 
صنع؛ حيث قد يؤدي ذلك 

 باجلهاز والتعزيزات اخلاصة 
د أو ضمان للجهاز. 

No األصلية؛ قم بزيارتنا 
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إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراع
معاملته بعناية. االقتراحات أدناه ستسا

شروط 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

التشغيل االعتيادي. 
• استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعم
عدسات (مثل الكاميرا مستشعر الق

א א

ة في التنفيذ، لذا يستوجب 

عدك على الوفاء بكل 

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 

ة من القماش لتنظيف أية 
رب وعدسات مستشعر الضوء).

• استعمل الهوائي املزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن 
استعمال هوائيات أو تعديالت أو ملحقات إضافية غير 

معتمدة قد يؤدي إلى تلف اجلهاز، وينتهك تعليمات استخدام 
األجهزة الالسلكية. 

• 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 االقتراحات 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.
 التخلص

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان 
متقاطعان املوجود على املنتج أو املطبوعات أو العبوة بأن 

في دول االحتاد األوربي، جميع املنتجات الكهربية واإللكترونية 
والبطاريات واملراكم يجب أن يتم جتميعها كمجموعات 

منفصلة عند انتهاء عمرها االفتراضي. يجب عدم التخلص 
من هذه املنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. 

قم بإعادة هذه املنتجات للتجميع لكي متنع أي ضرر بالبيئة 
أو بصحة اإلنسان ناجت عن التخلص غير املسئول من النفايات 
وتعزز إعادة استخدام املواد املتاحة. معلومات التجميع متاحة 
من خالل موزع املنتج، وهيئات التخلص من النفايات احمللية، 
والهيئات احمللية ملسئولية املصنعني، أو املمثل احمللي لنوكيا.
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للحصول على مزيد من املعلومات،
البيئية Eco-Declaration أو املعلو
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ا  انظر البيان اخلاص باألمور 

مات اخلاصة بكل بلد على 
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א א
قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء 

بعيًدا عن متناول األطفال. 

א
عليك اتباع األنظمة اخلاصة في املنطقة
هاتفك دائًما عندما يكون استخدامه م
أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع ال
يفي هذا املنتج بإرشادات التعرض ملوجا
في وضع االستعمال العادي على األذن أو
١٫٥ سم (٥/٨ بوصة) على األقل من اجل
حمل أو مشبك باحلزام أو حامل لتشغي
أال يحتوي أيِّ منها على معدن، وينبغي 

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 

 التي تكون فيها وأن تغلق 
حظورًا أو قد يسبب تشويًشا 

تشغيل الطبيعية فقط. 
ت (RF) عند استعماله إّما 
 عند وضعه على مسافة 

سم. عند استعمال حقيبة 
له وهو على اجلسم، فينبغي 

وضع الهاتف على املسافة 

 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 

א א
إن عمل أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل 

مع وظيفة املعدات الطبية ذات احلمـاية غير الكافية. استشر طبيًبا 
أو الشركة املنتجة للمعدات الطبية ملعرفة فيما إذا كانت املعدات 

مزودة باحلماية الوافية من الترددات الالسلكية RF اخلارجية أو إذا كان 
لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود 

تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم املستشفيات ومراكز 
الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية RF اخلارجية. 

األجهزة الطبية المزروعة ينصح منتجو هذه األجهزة باحملافظة على 
مسافة ال تقل عن ١٥٫٣ سم (٦ بوصات) بني أي جهاز السلكي واجلهاز 

الطبي املزروع مثل منظم ضربات القلب ومقوم نظم القلب املزيل 
للرجفان وذلك لتفادي أي تشويش محتمل للجهـاز الطبي. ويحب 

على األشخاص الذين لديهم هذه األجهزة: 
• االحتفاظ دائًما باجلهاز الالسلكي بعيًدا عن أجهزة ضبط نبضات 
القلب مبسافة ال تقل عن ١٥٫٣ سنتيمتر (٦ بوصة) عند تشغيل 

اجلهاز الالسلكي. 
• عدم حمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر. 

• وضع الهاتف قرب األذن املقابلة جلهة اجلهاز الطبي وذلك لتقليل 
احتماالت التشويش إلى أقل حٍد ممكن. 

• إغالق اجلهاز الالسلكي فورًا إذا كان هناك ما يدعو للشك 
بحدوث تشويش. 
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• قراءة التعليمات اخلاصة مبصنع جهازه
إذا كان لديك أية استفسارات حول استخ
جهاز طبي مزروع، قم باستشارة مقدم الر
أجهزة السمع بعض الهواتف الرقميـة ا
تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه ا

مزود اخلدمة. 

א א
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي RF سلًبا
في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام 
والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت
تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافي
مراجعة الشركة املنتجة أو الوكيل بخصو

املعدات اإلضافية. 
يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانت
املؤهلني فقط. التركيب اخلاطئ أو الصيانة
ورمبا تبطل أي ضمان خاص باجلهاز. تأكد ب
الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة بص
ال تخزن أو حتمل السوائل القابلة لالشتعا
لالنفجار في نفس املكان الذي يوجد فيه ا
بالنسبة للسيارات املزودة بالوسائد الهوائي
الهوائية تفتح بقوة شديدة. ال تضع األج
ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفر
الوسادة. إذا كانت األجهزة غير مركبة ترك

انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة. 
ك
مت
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م الطبي املزروع واتباعها. 
دام جهازك الالسلكي مع 

عاية الطبية لك. 
لالسلكية قد تسبب 

حلالة بإمكانك مراجعة 

 على األنظمة اإللكترونية 
عدم االنزالق وحتديد السرعة، 

 هذه األنظمة مركبة 
ة. ملزيد من املعلومات، يرجى 

ص سيارتك أو بخصوص 

ه من قبل األشخاص 
 اخلاطئة قد تكون خطرًا 
انتظام أن جميع أجهزة 

ورة صحيحة وتعمل جيًدا. 
ل أو الغازات أو املواد القابلة 
لهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. 
ة الواقية، تذكر أن الوسادة 
هزة الالسلكية، سواء كانت 

اغ اخملصص النتفاخ هذه 
يًبا صحيحا قد ينجم عن 

مينع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى 
الطائرة. إن استخدام األجهزة اخللوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا 

على عمل الطائرة ويكون مخالً بشبكة االتصاالت الالسلكية 
ومخالًفا للقانون. 

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة 
اإلعالنات والتعليمات. إن األماكن القابلة لالنفجار هي تلك املناطق 

التي يطلب منك عادًة فيها إطفاء محرك سيارتك. من احملتمـل 
أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى 

اإلصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغالق الهاتف بالقرب من 
محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات اخلدمة. نذكر 

باحلاجة إلى االنتباه إلى األماكن التي حتظر استخدام أجهزة البث 
واإلرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) واملصانع 

الكيماوية أو املناطق التي جتري فيها عمليات التفجير. إن املناطق 
القابلة لالنفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. منها 

األماكن السفلية في الزوارق، ومناطق حتويل أو خزن املواد الكيماوية، 
والشاحنات التي تستخدم الغازات املسالة (كالبروبني أو البوتان) 

واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو 
الغبار أو مساحيق املعادن. 
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 هام: تعمل الهواتف الالسلكية،
باستخدام اإلشارات الالسلكية و
والشبكات األرضية باإلضافة إلى
ولذلك ال ميكن ضمان االتصاالت 
تعتمد كليًة على أي جهاز السل

مثل حاالت الطوارئ الطبية. 
إلجراء مكاملة طوارئ:

١ قم بتشغيل اجلهاز إذا لم يكن في 
وجود إشارة شبكة كافية. 

 قد تطلب بعض الشبكات إدخال ب
في اجلهاز. 

٢ اضغط على مفتاح اإلنهاء عدة مرا
وجتهيز الهاتف للمكاملات. 

٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي ملنطقت
الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخ

٤ اضغط على مفتاح االتصال. 
إذا كانت بعض اخلصائص قيد االستخدا
أن تتمكن من إجراء مكاملة طوارئ. في أ
أو الطائرة، قد حتتاج إلى تغيير الوضع ل
قبل أن تتمكن من إجراء مكاملة طوارئ. 

الدليل أو مزود اخلدمة. 
 ومن ضمنها هذا اجلهاز، 
الشبكات الالسلكية 

 وظائف يحددها املستخدم. 
في جميع األحوال. لذا ال 

كي في االتصاالت الضرورية 

وضع التشغيل. وتأكد من 

طاقة SIM سارية املفعول 

ت ملسح شاشة العرض 

ك احلالية. حيث إن أرقام 
رى. 

م، فقد حتتاج إلى إغالقها قبل 
وضاع عدم االتصال بالشبكة 

لقيام بتنشيط وظائف الهاتف 
وملزيد من املعلومات راجع هذا 

إذا كانت بعض اخلصائص قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى إغالقها 
قبل أن تتمكن من إجراء مكاملة طوارئ. وملزيد من املعلومات راجع هذا 

الدليل أو مزود اخلدمة. 
عند إجراء مكاملة طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات املطلوبة 
بدقة. وتذكر أن جهازك الالسلكي هو رمبا الوسيلة الوحيدة لالتصال 

من موقع احلادث. ال تنِه املكاملة حتى يُطلب منك ذلك. 

(SAR)
يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للموجات الالسلكية. 

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال السلكي. وهو مصمم بحيث 
ال يتجاوز مستوى التعرض للموجات الالسلكية املوصى به من ِقَبل 

اإلرشادات الدولية. مت تطوير تلك اإلرشادات من قبل املؤسسة العملية 
املستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سالمة جميع األشخاص 

بغض النظر عن األعمار أو صحة األشخاص. 
تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى 
 .(SAR) أو Specific Absorption Rate قيمة االستيعاب احملددة أو
احلد األقصى لـ SAR كما مت حتديده من ِقَبل اإلرشادات الدولية 

ICNIRP هو ٢٫٠ واط/كجم مبعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من 
نسيج اجلسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل 
القياسية في حالة إرسال اجلهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه 

في جميع نطاقات التردد اخملتبرة. ميكن أن يكون مستوى SAR احلقيقي 
للجهاز أقل من قيمة احلد األقصى وذلك ألن اجلهاز مصمم الستخدام 

الطاقة املطلوبة فقط لالتصال بالشبكة. ويتغير هذا املقدار طبقاً 
لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى 

قيمة نصت عليها اإلرشادات الدولية ICNIRP الستخدام اجلهاز على 
األذن هي ٩٢،٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام امللحقات والتعزيزات بالهاتف إلى احلصول على 
قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناًء على متطلبات التقرير
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واالختبار الوطنية وموجة الشبكة. وميكن 
إضافية عن قيم SAR في القسم اخلاص 

.www.nokia.com موقع الويب
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احلصول على معلومات 
مبعلومات املنتجات على 



١٣٦

أ
اتصال LAN الالسلكي ٨٩

إنشاء نقطة وصول لالنترنت ٨٩
إنشاء نقطة وصول لالنترنت ٩١
انظر كذلك. معالج التوصيل 

والتشغيل العام ٩٠
احلماية ٩٤

ضبط نقاط الوصول ١١٤
االتصال السريع ٦٠
االتصال الصوتي ٦٠

االتصال بأرقام محددة ٥٧
اتصاالت البيانات
إنهاء ٩١

تفاصيل ٩١
الشبكة ٨
املؤشرات ١٤

اتصاالت الكمبيوتر ٩٧
اتصاالت الكمبيوتر ٩٧

االختصارات ١٢
DRM ،إدارة احلقوق الرقمية
انظر مفاتيح التنشيط

أدلة البرامج ٢١، ٢٢
األدلة

أدلة البرامج ٢١
األدلة، أدلة البرامج ٢٢

٣٩ FM إذاعة
اإلذاعة املرئية

א

عرض محتوى ٤١

معرف اخلدمة املرئية ٤١
اإلرسال

بطاقات األسماء، بطاقات العمل ٥٦
الصور ٢٦
االستوديو ٣١

ترتيب امللفات في األلبومات ٣٤
العروض التقدميية ٣٤

االشتراك
حزم القنوات ٢٣
القنوات ٢٣

األصوات
تسجيل األصوات ٤٢
كتم نغمة الرنني ٦٢

إضفاء الطابع الشخصي ١٠٣
إلى ٢٩
اإلنترنت

انظر الويب
أوامر اخلدمة ٤٤

األوامر الصوتية ١٢٠
٤٣ USSD أوامر
األوضاع ١٠٢
األوضاع

إغالق الغطاء القالب ١٠
الصور ١١

فتح الغطاء القالب ١١
وضع العرض ١١

ب
البرامج

تفاصيل ٢١
العرض ٢٠
املنبه ٢١

برامج، نقل ملف إلى اجلهاز ١٠٦
البريد اإللكتروني
اإلرسال ٤٥

اجللب اآللي ٥٠
جلب من صندوق البريد ٤٩
صندوق البريد عن ُبعد ٤٩

الضبط ٥٣
عرض امللفات املرفقة ٥٠

فتح ٥٠
البصمات الصوتية ٦٠، ١٢٠

بطاقات األسماء
إدراج صور ٥٦
اإلرسال ٥٦
اإلضافة ٥٦

٦٣ DTMF حفظ نغمات
النسخ ٥٧

SIM بطاقة
األسماء واألرقام ٥٧

الرسائل ٥١
نسخ األسماء للجهاز ٥٧

بطاقة الذاكرة ١٢٢
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ت
التاريخ ١٧

تثبيت التطبيقات ١٠٦
حتديث البرامج ١٣. ٩٢

التحكم في مستوى الصوت ١٦
التذكير ٢١
التزامن ٨٧

تطبيق التعليمات ١٨
تطبيقات املكتب ٩٩
تطبيقات جافا ١٠٦

التقومي
إنشاء القيود ٧٠

٧٠ PC Suite مزامنة
تكبير/تصغير ٢٠

تلفاز الهاتف احملمول
االشتراك في البرامج ٢٣
البحث عن البرامج ٢٢

البدء ١٩
التسجيل ٢١
خدمات ٢٠

دليل البرامج ٢١
الضبط ٢٣
العرض ٢٠
املؤشرات ٢٤

مشاهدة التسجيالت ٢٢
تنزيل ٧٢

تنسيقات امللفات
١٠٦ .jad

١٠٦، ١٠٧ .jar
١٠٦ .sis

 ٣٧ RealPlayer
التوصيل والتشغيل العاملية ٩٤
ج
جافا

انظر التطبيقات
ح

حزم القنوات
االشتراك ٢٣

حماية حقوق النشر والطبع
انظر مفاتيح التنشيط

احلماية
برنامج مكافح الفيروسات ٨

خ
خدمات ٢٠
اخلدمات

انظر الويب
د

الدردشة
االتصال مبركز خدمة ٧٤
إرسال رسائل دردشة ٧٥
تسجيل الرسائل ٧٥

احلظر ٧٥
الدردشة

انظر الدردشة
دليل الهاتف

انظر بطاقات األسماء
ذ

الذاكرة الوسيطة، مسح ٦٨
الذاكرة

عرض استهالك الذاكرة ١٠٥
مسح الذاكرة ٦٤. ١٠٥

ر
الراديو ٣٩

الرسائل الصوتية ٥٩
الرسائل النصية ٤٥

رسائل الوسائط املتعددة ٤٥
الرسائل

البريد اإللكتروني ٤٦
الرسائل النصية ٤٥

رسائل الوسائط املتعددة ٤٥
١١٧ PIN رمز
١١٧ UPIN رمز
١١٧ UPUK رمز
رمز احلماية

رمز القفل ١١٧
رمز القفل ١١٧

الرموز ٢٤
الرموز

١١٧ PIN رمز
رمز احلماية ١١٧
رمز القفل ١١٧
١١٧ PIN2 رمز

س
الساعة

الضبط ١٧
املنبه ١٦
سجل املكاملات

انظر السجل
السجل
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مدة املكاملة ٦٤
املكاملات األخيرة

ش
الشهادات ١١٧

ص
صندوق البريد ٤٩

صندوق البريد الصوتي ٥٩
حتويل املكاملات إلى صندوق البريد 

الصوتي ١١٩
تغيير رقم الهاتف ٥٩
صندوق البريد عن ُبعد ٤٩

صندوق البريد، اجللب اآللي ٥٠
ض

ضبط االتصال ١١٢
ضبط حزم البيانات ١١٥
ضبط سماعة األذن ١٢٠
ضبط طقم السمع ١٢٠

الضبط
 ٨٤ Bluetooth اتصال
اتصاالت البيانات ١١٢

األصلي ١١٠
إضفاء الطابع الشخصي على 

اجلهاز ١٠٢
التاريخ والوقت ١١٦
حتويل املكاملات ١١٩

التقومي ٧١
التقييد مبرحلة سنية ٢٤

حظر املكاملات ١١٩
الرسائل الفورية ٧٣. ٧٤. ٧٦ 
١١٧ PIN رمز
١١٧ UPIN رمز

 ١١٧ UPUK رمز
رمز القفل ١١٧
رموز الوصول ١١٦
الشاشة ١١١

الشاشة املؤقتة ١١١
الشهادات ١١٧
اللغة ١٠٩

نقاط الوصول ١١٢
ط

طقم حترير اليدين
انظر مكبر الصوت

ع
العرض

البرامج ٢٠
خدمات ٢٠
العالمات ٦٦

عمل نسخ احتياطية ١٢٢
غ

غفوة ١٦
ق

القائمة، إعادة التنظيم ١٠٢
القنوات

االشتراك ٢٣
ك

الكاميرا
إرسال الصور ٢٦

حفظ مقاطع الفيديو ٢٩
ضبط إعداد الصورة ٢٧
ضبط إعداد الفيديو ٢٧

ضبط اللون واإلضاءة ٢٥، ٢٧
ضبط كاميرا الصور الثابتة ٢٧
ضبط مسجل الفيديو ٣٠

الفالش ٢٧
املوقت الذاتي ٢٧
وضع التسلسل ٢٦
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