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رقم الطراز: Nokia N93i-1. املشار إل
وحدة الكاميرا الرئيسية والعد  ١
رئيسية ذات دقة ٣٫٢ ميجا بك
صور وتسجيل فيديو بدقة عالي

LED فالش  ٢
منفذ األشعة  ٣
حتت احلمراء

٦  ٧
 ٩ ٨
 ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠

منفذ توصيل  ٤
Pop-PortTM

منفذ توصيل  ٥
الشاحن

مخرج السماعة  ٦
اخلارجية

مؤشر الغطاء  ٧
(يكون مرئًيا فقط عند وجود م
لديك، أو رسائل بريد إلكتروني،

أو عند الشحن)
شاشة الغطاء  ٨

فتحة بطاقة الذاكرة   ٩
١٠ مفتاح فالش

١١ مفتاح وضع الكاميرا
١٢  مفتاح التنقل واالختيار ربا
א
.Nokia N93i يه فيما بعد بـ
سة. يوجد بجهازك كاميرا 
سل (٢٠٤٨×١٥٣٦) اللتقاط 

ة.

 ١
 ٢  ٤ ٣  ٥  
كاملات لم يتم الرد عليها 
 أو رسائل غير مقروءة،

عي االجتاهات

١٣ مفتاح االلتقاط
١٤ مفتاح التكبير والتصغير
١٥  مفتاح التشغيل
١٦ ميكروفونات استريو

א − א א א
الكاميرا الثانوية (١)  ١

ملكاملات الفيديو (أقل دقة
من الكاميرا الرئيسية)

 ١
 ٢

 ٣
 ٦ ٥ ٤
 ٧

 ٩ ٨
 ١٠
 ١١

 ١٢

مفاتيح االختيار األفقية  ٢
األمين  واأليسر 

مفاتيح االختيار األمين   ٣
واأليسر 

٤  مفتاح القائمة
٥  مفتاح االتصال
٦  مفتاح التحرير
ميكروفون للمكاملات  ٧

الصوتية
٨  مفتاح املسح 
٩  مفتاح اإلنهاء

١٠  مفتاح الوسائط املتعددة
١١  مفتاح التنقل واالختيار رباعي االجتاهات 

١٢ مستشعر الضوء



) א
لقفل لوحة املفاتيح في وضع فتح الغ
. وعندما مفتاح االختيار األيسر، ثم 

يظهر  على الشاشة.
إللغاء قفل لوحة املفاتيح في وضع فت

. مفتاح االختيار األيسر، ثم 
لقفل لوحة املفاتيح في وضع غلق الغ

االستمرار على مفتاح وضع الكاميرا.
إللغاء قفل لوحة املفاتيح في وضع غل
االستمرار على مفتاح وضع الكاميرا.
عندما تكون خاصية رمز قفل املفاتيح ف
تتمكن من االتصال برقم الطوارئ املبرمج
لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل ق
اضغط على  . في وضع غلق الغطا
مفتاح، ماعدا مفتاح التكبير والتصغير

א (U)SIM א
تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسًنا من

مدعومة من هواتف UMTS احملمولة.
احفظ بطاقة SIM بعيًدا عن متناول األ
قم دائًما بإغالق اجلهاز وقطع توصيل الش
٣

( א
طاء، اضغط على 

 يتم قفل املفاتيح، 

ح الغطاء، اضغط على 

طاء، اضغط مع 

ق الغطاء، اضغط مع 

ي وضع التشغيل، فقد 
 في هاتفك. 

فل لوحة املفاتيح، 
ء، اضغط على أي 

.

 بطاقة SIM وهي 

طفال.
احن قبل إزالة البطارية.

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.
اجعل ظهر اجلهاز  ١

باجتاهك، واضغط على
زر التحرير (١)، ثم أزح
الغطاء (٢)، وارفعه

إلى أعلى.

 ١

 ٢
أدرج بطاقة USIM في   ٢

الفتحة. تأكد من أن الركن
املشطوف في البطاقة مت
إدخاله أوالً، وأن منطقة
تالمس البطاقة متجهة

ألسفل.

قم بإدراج البطارية. تأكد  ٣
من أن املوصالت في أعلى
البطارية تواجه املوصالت

في اجلهاز. 



٤

إلعادة تركيب الغطاء اخللفي،  ٤
قم أوًال بتثبيت الغطاء في
اجلهاز، وأزح الغطاء حتى

يستقر في مكانه.

א
اضغط مع االستمرار على  .  ١

PIN إذا طالبك اجلهاز بإدخال رمز  ٢
أو رمز القفل، فأدخل الرمز (يظه
في شكل ****)، واضغط على

مفتاح االختيار األيسر. عادًة ما ي
SIM مع بطاقة UPIN توفير رمز
ضبط املصنع لرمز القفل هو

١٢٣٤٥. وملزيد من املعلومات حول
رموز الوصول، انظر "احلماية" ض

دليل املستخدم.
لهاتفك هوائيات داخلية.

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

الهوائي اخللوي أثناء استخدام
الهاتف. يؤثر ملس الهوائي
املرسل أو املستقبل على
(U)
ر

تم
.U

من

جودة االتصاالت الالسلكية وقد يؤدي إلى استهالك  
اجلهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل

عمر البطارية.

א
قم بتوصيل شاحن متوافق  ١

مبصدر تيار متردد.
قم بتوصيل كبل الطاقة  ٢
باجلهاز. ميكن استخدام
اجلهاز أثناء الشحن. إذا

كانت البطارية فارغة متاًما،
فقد متر بضع دقائق قبل
ظهور مؤشر الشحن

على الشاشة.
عند شحن البطارية متاًما، يتوقف مؤشر الشحن عن   ٣
التمدد. افصل الشاحن عن اجلهاز أوالً، ثم عن مصدر

التيار املتردد.
 Nokia من CA-44 ميكنك أيًضا استخدام مهايئ الشاحن
لشحن البطارية باستخدام طرز شواحن Nokia املتوافقة 

السابقة. ملزيد من املعلومات حول األجهزة امللحقة والبطاريات 
والشواحن، انظر "لسالمتك" ضمن دليل املستخدم.



א MMS
PRSو MMS عادًة ما يتم تكوين ضبط
للهواتف احملمولة في جهاز Nokia تلقا

مزود اخلدمة.

א א
א

لعرض مقاطع الفيديو والصور امللتقط
4U متوافق، استخدم كبل خرج فيديو
"وضع خرج التلفاز" و"تهيئة التلفاز" 
لعرض الصور ومقاطع الفيديو على ج

قم باآلتي:
قم بتوصيل كبل خرج الفيديو املت  ١

بجهاز تلفاز متوافق.

قم بتوصيل الطرف اآلخر من كبل  ٢
توصيل ™Pop-Port في جهازك.
٥

א א
G والتدفق واإلنترنت 
ئًيا، حسب معلومات 

ة على جهاز تلفاز 
Nokia CA-6. انظر

ضمن دليل املستخدم.
هاز تلفاز متوافق،

وافق في دخل الفيديو 

 خرج الفيديو مبنفذ 

، واختر االستوديو > الصور والفيديو ثم  اضغط على   ٣
امللف الذي تريد عرضه.

يتم عرض الصور في عارض الصور، ويتم تشغيل الفيديو في 
.RealPlayer

א
تخلص من أية طبقات بالستيكية واقية تغطي الشاشات.

قد يظهر عدد قليل من النقاط املفقودة أو غير امللونة أو 
الساطعة على الشاشة. هذه خاصية لهذا النوع من الشاشات. 
قد حتتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع 

التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.
قد تختلف الصور في هذا الدليل عن شاشة اجلهاز.

א

متد وظيفة التعليمات بالتعليمات عند استخدام اجلهاز. وللوصول 
إليها من أحد التطبيقات، اختر اخليارات > تعليمات.
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א
راجع دليل املستخدم للحصول على 

حول جهازك.

א
ww.nseries.com/support راجع املوقع
على الويب للحصول على أحدث إص
على املعلومات اإلضافية والتنزيالت وا

Nokia اخلاص بك.

Nokia 2007 ©. جميع احلقوق محفوظ

Nokia وNokia Connecting People و
وN93i هي عالمات جتارية أو عالمات 
Nokia. كما أن أسماء املنتجات والش
في هذا الدليل قد تكون عالمات جتار

للشركة املالكة لها.
يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو ت
محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من ا

.Nokia مسبق من
معلومات أخرى هامة

w أو موقع Nokia احمللي 
دار لهذا الدليل وللحصول 

خلدمات املتعلقة مبنتج 

ة.
 Nseriesو Pop-Port™

جتارية مسجلة لشركة 
ركات األخرى الوارد ذكرها 

ية أو أسماء جتارية 

خزين جزء من أو كل 
ألشكال دون إذن خطي 
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