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األمان

توجد. للقانون مخالفًا وربما خطرًا يكون قد بالتعليمات االلتزام عدم إن. البسيطة اإلرشادات هذه اقرأ
.الكامل المستخدم دليل في مفصلة إضافية معلومات

اآلمن االستعمال

خطرًا تسبب عندما أو محظورًا المحمولة الهواتف استخدام يكون حين الهاتف تستخدم ال
.تشويشًا أو

أوالً الطريق على السالمة

أن تذكر. السيارة قيادة أثناء يدويًا الهاتف تستخدم ال. المحلية القوانين بكافة االلتزام يجب
.أوالً تأتي الطريق على السالمة

التشويش

.أدائها على يؤثر قد مما للتشويش المحمولة الهواتف كافة تتعرض

المحمولة الهواتف استخدام فيها يحظر التي المناطق في الهاتف أغلق

الطبية المعدات من بالقرب وجودك أثناء أو الطائرة داخل الهاتف أغلق. القيود كافة اتبع
.التفجيرات مناطق أو الكيماوية المواد أو الوقود أو

المؤهلة الخدمة

.مؤهلين موظفين قبل من إال إصالحها أو الهاتف مكونات تركيب يجب ال

والبطاريات الملحقات

مع متوافقة غير منتجات توصل ال. فقط المعتمدة والبطاريات الملحقات استخدم
.الهاتف

٥األمان



الماء مقاومة

.جافًا بقائه على فحافظ. للماء مقاومًا ليس هاتفك

الجهاز عن معلومات

ميجا 2100و 900 بقوة UMTS شبكات على لالستعمال معتمد الدليل هذا في المذكور الالسلكي الجهاز
المعلومات من لمزيد الخدمة بمزود اتصل. هرتز ميجا 1900و 1800و 900و 850 بقوة GSM وشبكات هرتز
.الشبكات حول

من وغيرها للفيروسات يتعرض قد الكمبيوتر، أجهزة مثل ومثله عديدة اتصال أساليب الهاتف يدعم
وعمليات بالتصفح القيام وأثناء االتصال وطلبات الرسائل فتح عند احترس. الضارة المحتويات

والحماية األمان توفر فقط موثوقة مصادر من والبرامج الخدمات واستخدام بتثبيت قم. التنزيل
أو ،)Symbian من المعتمدة التطبيقات( Symbian Signed تطبيقات مثل الضارة، البرامج ضد المناسبة

برامج من وغيرها الفيروسات مكافحة برامج بتثبيت قم. ™Java Verified اختبار اجتازت التي تلك
.متصل كمبيوتر جهاز أو هاتف أي على الحماية

بجهة خاصة إنترنت بمواقع تتعلق جهاز على مسبقًا مثبتة وارتباطات مرجعية عالمات هناك تكون قد
تقر وال ،Nokia المواقع هذه تتبع ال. الخارجية األطراف مواقع إلى بالوصول لك تسمح وقد خارجية،

Nokia كافة اتخذ المواقع، هذه إلى دخولك حالة في. تجاهها مسئولية أي تتحمل أو المواقع هذه
.المحتوى أو باألمان الخاصة االحتياطات

:تحذير
ال. الهاتف بتشغيل القيام عليك المنبه، عدا ما الجهاز، هذا في أخرى خصائص استخدام من تتمكن لكي

.خطرًا أو تشويشًا يسبب قد عندما أو محظورًا الالسلكي الجهاز استخدام يكون حين الجهاز تستخدم

خصوصية وكذا المحلية التقاليد واحترام القوانين، كافة مراعاة عليك الجهاز، هذا استخدام عند
أو تعديل أو نسخ النشر حقوق تمنع قد. والنشر الطبع حقوق ذلك في بما الشرعية، وحقوقهم اآلخرين

.األخرى والمحتويات الموسيقية والقطع الصور بعض نقل

.جهازك في المخزنة المهمة المعلومات لجميع مكتوب بسجل احتفظ أو احتياطية نُسخ بعمل قم

المفصلة التعليمات على للحصول األجهزة هذه استخدام دليل اقرأ أخرى، بأجهزة الهاتف توصيل عند
.الهاتف مع متوافقة غير منتجات توصل ال. للسالمة

.لديك بالهاتف المعروضة الصور عن الدليل بهذا الموجودة الصور تختلف قد

.جهازك حول مهمة أخرى معلومات على للحصول المستخدم دليل راجع

األمان٦



الشبكة خدمات

األجهزة خدمات تزويد شركات تقدمها التي الخدمات في تشترك أن عليك الجهاز استعمال قبل
تقوم أن منك األخرى الميزات تطلب وقد الشبكات، جميع في متوفرة الميزات تكون ال قد. الالسلكية

نقل الشبكة خدمات تتضمن. الشبكة خدمات الستخدام لديك الخدمة مزود مع معينة ترتيبات بإعداد
المحلية، الشبكة برسوم المتعلقة التفاصيل على للتعرف بك الخاص الخدمة مزود إلى ارجع. البيانات
.دفعها المفترض التكاليف الخدمة مزود لك يوضح أو يمكن. األخرى الشبكات نطاق في التجوال ورسوم

بهذا الخاصة الميزات بعض استخدام كيفية على تؤثر الشبكة على مفروضة قيود هناك تكون قد
و WAP 2.0 (HTTP بروتوكوالت مثل لتقنيات الدعم مثل الشبكة، دعم الميزات تلك تتطلب وقد الجهاز،

SSL) بروتوكوالت على تعمل والتي TCP/IP اللغة على تعتمد التي والحروف.

إلى يؤدي مما بك، الخاص الجهاز في معينة خصائص تشغيل عدم أو تعطيل الخدمة مزود يطلب قد
أسماء مثل مخصصة عناصر أيضًا بجهازك يتوفر قد. جهازك قائمة على الخصائص هذه إظهار عدم

.والرموز القوائم وترتيب القوائم

الرقمية الحقوق إدارة حول معلومات

خصوصية وكذا المحلية التقاليد واحترام القوانين، كافة مراعاة عليك الجهاز، هذا استخدام عند
من والطبع النشر حقوق تمنعك قد. والنشر الطبع حقوق ذلك في بما الشرعية، وحقوقهم اآلخرين

.نقلها أو تعديلها أو األخرى والمحتويات الموسيقية والقطع الصور نسخ

حقوق لحماية) DRM (الرقمية الحقوق إدارة تقنيات من مختلفة أنواعًا المحتوى مالكو يستخدم قد
من مختلفة أنواعًا الجهاز هذا يستخدم. والطبع النشر حقوق ذلك في بما بهم، الخاصة الفكرية الملكية
هذا وباستخدام. المحمي الرقمية الحقوق إدارة محتوى إلى للوصول الرقمية الحقوق إدارة برامج
أحد يتمكن لم وإذا. OMA DRM 2.0و WMDRM 10 باستخدام المحمي المحتوى إلى الوصول يمكنك الجهاز،
إدارة برنامج قدرة بإلغاء المحتوى مالكو يطالب فقد المحتوى، حماية من الرقمية الحقوق إدارة برامج

اإللغاء يؤدي وقد. الجديد المحمي الرقمية الحقوق إدارة محتوى إلى الوصول على هذا الرقمية الحقوق
برنامج إلغاء يؤثر و. جهازك في الموجود هذا المحمي الرقمية الحقوق إدارة محتوى تجديد منع إلى

الحقوق إدارة من أخرى أنواع باستخدام المحمي المحتوى استخدام على هذا الرقمية الحقوق إدارة
.المحمي غير الرقمية الحقوق إدارة محتوى استخدام أو الرقمية

في حقوقك يحدد مرتبط بترخيص مصحوبًا المحمي) DRM (الرقمية الحقوق إدارة محتوى يأتي
.المحتوى استخدام

Nokia من االحتياطية النسخ ميزة باستخدام فقم محمي، OMA DRM محتوى على يحتوي جهازك كان إذا
PC Suite والمحتوى التشغيل مفاتيح من احتياطية نسخ لعمل.

لتتمكن المحتوى مع استعادتها إلى تحتاج التي التراخيص بنقل األخرى النقل طرق بعض تقوم ال قد
إلى أيضًا تحتاج قد. الجهاز ذاكرة تهيئة بعد المحمي OMA DRM محتوى استخدام في االستمرار من

.جهازك على الموجودة الملفات تلف حالة في التشغيل مفاتيح استعادة

٧األمان



والمحتوى التشغيل مفاتيح من كلٍ فقد يتم سوف محمي، WMDRM محتوى على يحتوي جهازك كان إذا
الملفات تلف حالة في والمحتوى التشغيل مفاتيح أيضًا تفقد قد. الجهاز ذاكرة تهيئة حالة في

استخدام على قدرتك تحديد إلى المحتوى أو التشغيل مفاتيح فقد يؤدي قد. جهازك على الموجودة
.الخدمة بمزود اتصل المعلومات، من لمزيد. أخرى مرةً جهازك على المحتوى نفس

في سوى المحمي المحتوى إلى الوصول يمكن وال محددة، SIM ببطاقة متصلة التراخيص بعض تكون قد
.بالجهاز SIM بطاقة إدراج حالة

األمان٨



التعليمات عن البحث

الدعم

عمل طريقة تعرف ال كنت إذا أو بك الخاص المنتج استخدام كيفية حول المزيد معرفة تريد عندما
 الموقع إلى انتقل محمول، هاتف باستخدام أو ،www.nokia.com/support الموقع إلى فانتقل هاتفك،

www.nokia.mobi/support .جهازك في تعليمات > الدعم > القائمة اختيار أيضًا يمكنك.

:التالية الخطوات بإحدى فقم مشكلتك، ذلك يحل لم وإذا

قم ثم البطارية، تركيب أعد اإلجراء، هذا من دقيقة مرور بعد. البطارية بإزالة قم ثم الهاتف، أغلق•
.الهاتف بتشغيل

.األصلي المصنع ضبط استعادة•
.الجهاز برامج بتحديث قم•

 الموقع إلى انتقل. اإلصالح خيارات على للحصول Nokia بـ باالتصال فقم قائمة، المشكلة ظلت وإذا
www.nokia.com/repair .للبيانات احتياطية نسخة عمل من دائمًا تأكد إلصالحه، هاتفك إرسال قبل

.هاتفك على الموجودة

جهازك وتطبيقات برامج تحديث على الحفاظ

والتطبيقات البرامج تحديثات حول

كما. لجهازك محسنة ووظائف جديدة ميزات على الحصول يمكنك الجهاز، وتطبيقات برامج بتحديثات
.أيضًا الجهاز أداء تحسين على البرامج تحديث يعمل

٩التعليمات عن البحث

http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.mobi/support
http://www.nokia.mobi/support
http://www.nokia.com/repair
http://www.nokia.com/repair


.الجهاز برامج تحديث قبل الشخصية بياناتك من احتياطية نسخة عمل المستحسن ومن

:تحذير
يتم حتى طوارئ مكالمات لعمل حتى الجهاز استخدام يمكنك فال برنامج، تحديث بتثبيت قمت إذا

.الجهاز تشغيل وإعادة التثبيت انتهاء

).شبكة خدمة (البيانات من كبيرة مقادير إرسال البرامج تحديثات تنزيل يتضمن قد

.التحديث بدء قبل الشحن جهاز بتوصيل قم أو كاف، نحو على مشحونة الهاتف بطارية أن من تأكد

.محدثة المستخدم دليل في الواردة اإلرشادات تعد لم تطبيقاته، أو الجهاز برامج تحديث بعد

جهازك باستخدام الجهاز وتطبيقات برامج تحديث

وتثبيتها بتنزيلها قم ثم الفردية، للتطبيقات أو جهازك لبرامج تحديثات توفر من التحقق يمكنك 
بوجود وإخطارك التحديثات من آليًا للتحقق الجهاز ضبط أيضًا يمكنك). شبكة خدمة (الجهاز في

.بها موصى أو هامة تحديثات

.التحديث > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

. اختر ثم وتثبيتها، تنزيلها المطلوب التحديثات اختر تحديثات، توافر حالة في

تحديثات توافر من آليًا للتحقق جهازك ضبط
.آليًا التحديثات عن البحث > الضبط > الخيارات اختر

الكمبيوتر باستخدام البرامج تحديث

جهازك، برامج لتحديث. جهازك برامج تحديث من يمكِّنك كمبيوتر، تطبيق هو Nokia برامج محدِّث
جهازك لتوصيل متوافق USB بيانات وكبل عريض نطاق ذو إنترنت ووصول متوافق كمبيوتر جهاز يلزمك

.بالكمبيوتر

" التطبيق حول المعلومات من مزيد على للحصول برامج محدِّث  Nokia" ،إلى انتقل وتنزيله 
www.nokia.com/softwareupdate.

الجهاز تعليمات

.الجهاز في التطبيق استخدام على تساعد أن شأنها من إرشادات على جهازك يحتوي

التعليمات عن البحث١٠

http://www.nokia.com/softwareupdate
http://www.nokia.com/softwareupdate


التطبيق واختر تعليمات > الدعم > القائمة اختر الرئيسية، القائمة من التعليمات نصوص لفتح
.به الخاصة اإلرشادات قراءة تريد التي

اختر الحالية، العرض لشاشة التعليمات نص إلى للوصول مفتوحًا، التطبيقات أحد يكون عندما
.تعليمات > الخيارات

تكبير أو الخط حجم تصغير > الخيارات اختر التعليمات، نص حجم لتغيير اإلرشادات، قراءة أثناء
.الخط حجم

.التعليمات نص نهاية في صلة ذات موضوعات إلى روابط على العثور يمكنك
.موجز شرح عرض يتم خط، تحتها كلمة اختيار حالة في

:التالية المؤشرات التعليمات نصوص تستخدم

.صلة ذي تعليمات موضوع إلى رابط
.مناقشته جاري تطبيق إلى رابط

اختر الخلفية، في المفتوح والتطبيق التعليمات نصوص بين للتبديل اإلرشادات، قراءة أثناء
.المطلوب والتطبيق المفتوحة التطبيقات عرض > الخيارات

لتبدأ

.فراغك وقت مع أيضًا التكيف بإمكانه لألعمال هاتفًا بك الخاص Nokia E52 يعد

صفحات من الدليل بقية يحتويه ما استخدم ثم الجهاز، تشغيل لبدء هذه األولى الصفحات اقرأ
.الجديدة الميزات Nokia E52 لك تقدمه أن يمكن ما الستكشاف

الذاكرة بطاقة الشحن، البطارية، ،SIM بطاقة

.بك الخاص Nokia E52 مع وابدأ البعض، بعضها مع األجزاء اجمع

والبطارية SIM بطاقة إدراج

مصغرة SIM بطاقة أو - المصغرة SIM ببطاقة أيضًا تعرف - صغيرة UICC SIM بطاقة تستخدم ال: هام
المصغرة SIM بطاقة. الجهاز هذا في) الشكل انظر (صغير UICC قطع بها التي SIM بطاقة أو بمهايئ مزودة

استخدام أن كما المصغرة، SIM بطاقات استخدام الجهاز هذا يدعم ال. القياسية SIM بطاقة من أصغر هي
على المخزنة البيانات تتلف وقد الجهاز أو البطاقة تلف إلى يؤدي قد المتوافقة غير SIM بطاقات
.البطاقة

١١لتبدأ



.البطارية إزالة قبل الشاحن توصيل وقطع الجهاز بإغالق دائمًا قم. آمنة بطريقة البطارية إخراج

متجهًا الهاتف ظهر يكون بحيث الخلفي الغطاء تحرير قفل بإلغاء قم للجهاز، الخلفي الغطاء لفتح١
.الخلفي الغطاء وارفع إليك،

.إلخراجها السهم إتجاة في البطارية ارفع موجودة، البطارية كانت إذا٢

وأن بالهاتف، الموجودة الموصالت تواجه البطاقة تالمس منطقة أن من تأكد. SIM بطاقة أدرج٣
.للهاتف السفلي الجزء اتجاه في المشطوف الطرف

البطارية أدرج ثم البطارية، مكان على المناظرة الموصالت مع البطارية تالمس منطقة بمحاذاة قم٤
.السهم اتجاه في

لتبدأ١٢



اضغط ثم بها، الخاصة الفتحات في العلوي القفل ماسكات بتوجيه قم مكانه، إلى الغطاء إلعادة٥
.مكانه في الغطاء يستقر حتى ألسفل

البطارية شحن

:يلي بما قم الشحن، مستوى انخفاض حالة في. المصنع بواسطة جزئيًا البطارية شحن تم

.الحائط بمقبس الشحن جهاز بتوصيل قم١
.الهاتف في الموجود USB بمنفذ الشحن جهاز موصل بتوصيل قم٢

من افصله ثم الهاتف، من الشحن جهاز بفصل قم البطارية، شحن اكتمال إلى الهاتف يشير وعندما٣
.الحائط مقبس

كانت وإذا. الشحن أثناء الجهاز استخدام ويمكنك معينة، زمنية لفترة البطارية شحن إلى تحتاج ال
تمر قد أو الهاتف، شاشة على يظهر حتى دقائق عدة الشحن مؤشر يستغرق فقد تمامًا، فارغة البطارية

.مكالمات أي إجراء من تتمكن أن قبل دقائق عدة

١٣لتبدأ



USB بيانات كبل باستخدام الشحن

ينجح ال قد. الشحن جهاز باستخدام الشحن من أبطأ بصورة USB بيانات كبل باستخدام الشحن يتم
غير USB وصل لوحات تكون قد. USB وصل لوحة استخدام حالة في USB بيانات كبل باستخدام الشحن
.USB جهاز لشحن متوافقة

.تمامًا مشحونة غير البطارية كانت إذا أطول، وقتًا USB بيانات كبل باستخدام الشحن يستغرق قد

.الجهاز شحن فيه يتم الذي الوقت نفس في البيانات نقل يمكنك ،USB بيانات كبل توصيل حالة في

.متوافق USB بيانات كبل باستخدام بهاتفك USB جهاز بتوصيل قم١
.الشحن في المستخدم الجهاز لنوع وفقًا الشحن عملية لبدء قصيرة مدة األمر يستغرق قد

.المتاحة USB أوضاع بين من فاختر التشغيل، قيد الهاتف كان إذا٢

الذاكرة بطاقة إدراج

من للمعلومات احتياطية نسخ عمل أيضًا يمكنك. هاتفك على الذاكرة لحفظ الذاكرة بطاقة استخدم
.الذاكرة بطاقة إلى الجهاز

مع لالستخدام Nokia شركة قبل من والمعتمد متوافق microSDHCو microSD بطاقات باستخدام فقط قم
ال قد األنواع بعض ولكن الذاكرة، لبطاقات معتمدة تصنيع مواصفات Nokia تستخدم. الهاتف هذا

تؤدي قد كما والجهاز، البطاقة تلف إلى المتوافقة غير البطاقات تؤدي قد. الجهاز هذا مع تمامًا تتوافق
.البطاقة على المخزنة البيانات تلف إلى

.األطفال متناول عن بعيدًا الذاكرة بطاقات جميع احفظ

.مزوّدها أو لها المصنّعة الشركة مراجعة خالل من ذاكرة بطاقة أي توافق من تحقق

لم إذا. الجهاز في الذاكرة بطاقة إدراج بالفعل تم ربما. البيع عبوة في متوافقة ذاكرة بطاقة إرفاق يتم قد
:يلي بما قم كذلك، األمر يكن

.ألعلى متجهًا الخلفي الغطاء يكون بحيث الهاتف ضع الهاتف، من البطارية خروج لمنع١
.الخلفي الغطاء أزل٢

لتبدأ١٤



تواجه التالمس منطقة أن تأكد. أوالً التالمس منطقة إدراج مع الفتحة في الذاكرة بطاقة بإدراج قم٣
.بالهاتف الموجودة الموصالت

.لها المخصص الموضع في تستقر حتى للداخل البطاقة ادفع٤
.مكانه إلى الخلفي الغطاء بإعادة قم٥

الذاكرة بطاقة إزالة

إزالة يؤدي قد. البطاقة استخدام أثناء ما عملية منتصف في الذاكرة بطاقة بإزالة تقم ال: هام
على المخزنة البيانات تلف إلى تؤدي قد كما والجهاز، البطاقة تلف إلى ما عملية منتصف في البطاقة
.البطاقة

.الذاكرة بطاقة إخراج اختر ثم وجيزة، لفترة التشغيل مفتاح على اضغط١
.ألعلى متجهًا الخلفي الغطاء يكون بحيث الهاتف ضع الهاتف، من البطارية خروج لمنع٢
.الخلفي الغطاء أزل٣
.البطاقة وأزل الفتحة، من لتحريرها الذاكرة بطاقة طرف على اضغط٤
.مكانه إلى الخلفي الغطاء بإعادة قم٥

١٥لتبدأ



واألجزاء المفاتيح

واألجزاء المفاتيح

التشغيل مفتاح1
الضوء مستشعر2
.أعاله المعروضة الوظيفة إلجراء االختيار مفتاح على اضغط. االختيار مفتاح3
الرئيسية القائمة مفتاح4
االتصال مفتاح5
التقويم مفتاح6
الميكروفون7
اإللكتروني البريد مفتاح8
اإلنهاء مفتاح9

.العناصر لحذف المفتاح هذا على اضغط. للخلف مسافة مفتاح10
االختيار مفتاح11
أو اختيار، إلجراء التنقل مفتاح على اضغط. التنقل بمفتاح بعد فيما إليه المشار ؛™Navi مفتاح12

التنقل مفتاح على االستمرار مع اضغط. الشاشة على ألسفل أو ألعلى، أو يمينًا، أو يسارًا، للتنقل
.التنقل مستوى لتسريع

األذن سماعة13
الثانوية الكاميرا14
الرأس سماعة توصيل منفذ15

لتبدأ١٦



1Flash
الرئيسية الكاميرا2
الصوت مكبر3

)الجانبية (واألجزاء المفاتيح

Micro USB توصيل منفذ1
التكبير/الصوت مستوى رفع مفتاح2
والتحدث الضغط مفتاح/الصوت كتم مفتاح3
التصغير/الصوت مستوى خفض مفتاح4
االلتقاط مفتاح5

١٧لتبدأ



.النيكل من خالٍ الهاتف سطح إن

واتصاالت النشطة الفيديو مكالمات: مثل بُعد، عن واالتصالطويلة، لفترات الهاتف استخدام حالة في
الشك عند. طبيعيًا األمر هذا يكون الحاالت، أغلب وفي. حرارته درجة ترتفع فقد السرعة فائقة البيانات

.معتمد صيانة مركز أقرب على الجهاز اعرض الهاتف، تعطل في

.المغناطيسية المجاالت أو األجزاء عن بعيدًا هاتفك احفظ

الواحدة اللمسة مفاتيح

.واحدة بلمسة تعمل مفاتيح باستخدام سريع نحو على والمهام التطبيقات إلى الوصول يمكنك

> عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر تخصيصها، تم التي المهمة أو التطبيق لتغيير
هذه وفي معينة، لمفاتيح تطبيقات بتخصيص الخدمة مزود يقوم قد. واحدة لمسة.م > تخصيص

.منها أي تغيير يمكنك ال الحالة

الرئيسية القائمة مفتاح1
اإللكتروني البريد مفتاح2
التقويم مفتاح3

االستمرار مع اضغطبسرعة اضغطمفتاح

النشطة التطبيقات قائمة عرضالرئيسية الشاشة إلى الوصول)1 (الرئيسية الشاشة مفتاح

إلكتروني بريد رسالة إنشاءاالفتراضي البريد صندوق فتح)2 (اإللكتروني البريد مفتاح
جديدة

جديد اجتماع قيد إنشاءالتقويم تطبيق فتح)3 (التقويم مفتاح

لتبدأ١٨



مرة ألول التشغيل

الهاتف باهتزاز تشعر حتى التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط١
.موافق واختر القفل رمز أو PIN رمز أدخِل المطالبة، عند٢
على للعثور. الحاليين والوقت التاريخ وكذلك حاليًا بها توجد التي البلد بإدخال قم المطالبة، عند٣

وذلك الصحيحة، البلد اختيار من تأكد. البلد اسم من األولى الحروف أدخل بها، تقيم التي المدينة
نطاق في تقع الجديدة البلد كانت إذا البلد تغيير عند تتغير قد المجدولة التقويم قيود ألن

.آخر توقيت
تخطي اختر التطبيقات، إعداد لتجنب. بدء اختر تطبيق، إلعداد. الهاتف إعداد تطبيق فتح يتم٤

.الهاتف إعداد > الدعم > القائمة اختر الحقًا، الهاتف إعداد تطبيق لفتح. متكرر بشكل

الرئيسية الشاشة وضع في المتاحة المعالجات استخدم بالهاتف، المختلفة الضبط إعدادات لتهيئة
بعض بتهيئة ويقوم SIM بطاقة مزود على يتعرف قد الهاتف، تشغيل عند. الضبط معالج وتطبيق
.الصحيح الضبط على للحصول الخدمة بمزود االتصال أيضًا يمكن. تلقائيًا الضبط إعدادات

وال بالشبكة االتصال عدم وضع على الجهاز تشغيل يتم. SIM بطاقة إدخال دون الهاتف تشغيل يمكن
.الشبكة على المعتمدة الهاتف وظائف استخدام يمكنك

.التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط الهاتف، تشغيل إليقاف

المفاتيح لوحة قفل

المبرمج الرسمي الطوارئ برقم االتصال من تتمكن فقد مغلقة، المفاتيح لوحة أو الهاتف يكون عندما
.هاتفك في

.الخطأ بطريق المفاتيح على الضغط لمنع تلقائيًا الهاتف مفاتيح لوحة قفل يتم

١٩لتبدأ



> عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر المفاتيح، لوحة قفل بعدها يتم التي الفترة لتغيير
.للمفاتيح اآللي القفل مدة > SIM وبطاقة الهاتف > الحماية

االختيار مفتاح ثم األيسر، االختيار مفتاح على اضغط الرئيسية، الشاشة في يدويًا المفاتيح لوحة لقفل
.األيمن

لفترة التشغيل مفتاح على اضغط المفتوحة، التطبيقات أحد في أو القائمة في يدويًا المفاتيح لقفل
.المفاتيح لوحة قفل اختر ثم وجيزة،

.األيمن االختيار مفتاح ثم األيسر، االختيار مفتاح على اضغط المفاتيح، قفل لفتح

الملحقة األجهزة

خالل من المعتمدة الملحقات توفر من تأكد. المتوافقة الملحقات من بمجموعة جهازك توصيل يمكنك
.معه تتعامل الذي الموزع

األذن سماعة توصيل

:تحذير
سماعة تستخدم ال. الخارج في األصوات إلى االستماع قدرة على سلبًا يؤثر قد الرأس سماعة استخدام إن

.للخطر سالمتك تعرض إمكانية حال في الرأس

.بالجهاز الرأس سماعة توصيل بمنفذ المتوافقة األذن سماعة بتوصيل قم

لتبدأ٢٠



معصم رباط توصيل

.بإحكام واربطه المعصم رباط بتمرير قم

الصوت مستوى في التحكم

الوسائط، تطبيقات صوت مستوى لضبط أو مكالمة إجراء أثناء األذن سماعة صوت مستوى لضبط
.الصوت مفاتيح استخدم

الرئيسية الشاشة

يُرد لم مكالمات وعرض بكثرة المستخدمة التطبيقات إلى بسرعة الوصول يمكنك المحلية، الشاشة في
.كبيرة بسرعة - وجودها حالة في - جديدة ورسائل عليها

القائمة، إلغالق. المتاحة باإلجراءات قائمة إلى للوصول يمينًا انتقل وقت، أي في  الرمز عرض عند
.اليسار إلى انتقل

٢١لتبدأ



:يلي مما المحلية الشاشة تتكون

.التطبيق اختصار اختر التطبيق، إلى للوصول. التطبيق اختصارات١
.العنصر اختر المعلومات، منطقة في معروض عنصر لفحص. المعلومات منطقة٢
حالة في مرئيًا مربع كل يكون. المربعات أحد إلى انتقل اإلشعارات، لعرض. اإلشعارات منطقة٣

.فقط داخله عناصر وجود

البريد لعرض الشاشتين إحدى تكون بحيث مختلفة، ألغراض محليتين شاشتين تحديد يمكنك
بهذه. مثالً الشخصي اإللكتروني البريد لعرض واألخرى واإلشعارات، باألعمال الخاص اإللكتروني
.العمل ساعات خارج باألعمال الخاصة الرسائل على االطالع إلى بحاجة تكون لن الطريقة

. اختر المحلية، الشاشات بين للتبديل

الشاشة مظهر وضبط المحلية، الشاشة على رؤيتها في ترغب التي واالختصارات العناصر لتحديد
.األنماطو التحكم لوحة > القائمة اختر المحلية،

"Nokia Switch "بيانات نقل تطبيق

المحتوى نقل

التقويم وعناصر والعناوين الهواتف أرقام مثل محتوى لنسخ البيانات نقل تطبيق استخدام يمكنك
.جهازك إلى لديك السابق Nokia جهاز من والصور

هذا كان وإذا. منه المحتوى نقل تريد الذي الجهاز طراز على نقله يمكن الذي المحتوى نوع يعتمد
الجهاز كان إذا بإخطارك الجهاز يقوم. الجهازين بين البيانات مزامنة أيضًا يمكنك التزامن، يدعم الجهاز
.متوافق غير اآلخر

لتبدأ٢٢



بك الخاصة SIM بطاقة إدخال يمكنك بداخله، SIM بطاقة بدون تشغيله يمكن ال اآلخر الجهاز كان إذا
تنفيذ ويمكن آليًا، المتصل غير الوضع تنشيط يتم به، SIM بطاقة إدخال بدون جهازك تشغيل وعند. فيه

.النقل

األولى للمرة المحتوى نقل

من البيانات نقل > التحكم لوحة > القائمة اختر األولى، للمرة اآلخر الجهاز من بيانات لجلب١
.جهازك

االتصال نوع الجهازين كال يدعم أن ينبغي. البيانات لنقل استخدامه تريد الذي االتصال نوع اختر٢
.المحدد

عن يبحث جهازك ولجعل. الجهازين بتوصيل قم اتصال، كنوع Bluetooth اتصال باختيار قمت إذا٣
المحتوى نقل في ترغب الذي الجهاز واختر. استمرار اختر ،Bluetooth باتصال المزودة األجهزة

واختر ،)رقمًا ١٦-  ١ من يتكون (رمزًا أدخل. جهازك في الرموز أحد بإدخال مطالبتك وتتم. منه
.الجهازين اقتران اآلن تم لقد. موافق واختر اآلخر، الجهاز في الرمز نفس أدخل ثم. موافق

إرسال يتم الحالة، هذه في". البيانات نقل "التطبيق على السابقة Nokia أجهزة بعض تحتوي ال قد
الجهاز على" البيانات نقل "التطبيق ولتثبيت. كرسالة اآلخر الجهاز إلى" البيانات نقل "التطبيق

.الشاشة على تظهر التي التعليمات واتبع الرسالة، افتح اآلخر،
.اآلخر الجهاز من نقله المطلوب المحتوى اختر جهازك، من٤

.الحق وقت في ومتابعتها إلغائها يمكنك النقل، عملية بدء عند

حجم على النقل مدة تعتمد. جهازك في المناظر الموقع إلى اآلخر الجهاز ذاكرة من المحتوى نقل يتم
.نقلها يتم التي البيانات

إرساله أو جلبه أو محتوى مزامنة

.البيانات نقل > التحكم لوحة > القائمة اختر

:الطراز على بناءً جديد، نقل لبدء اآلتي من اختر األول، النقل بعد

التزامن ويكون. تزامن يدعم اآلخر الجهاز كان إذا اآلخر، والجهاز جهازك بين محتوى لمزامنة
وال. اآلخر من مسحه يتم الجهازين؛ أحد من عنصر مسح حالة في أنه بمعنى. االتجاه ثنائي

.التزامن عملية في مسحها تم التي العناصر استعادة يمكنك
الجهاز من المحتوى نقل يتم الجلب، بواسطة. جهازك إلى اآلخر الجهاز من محتوى لجلب
اآلخر، الجهاز في مسحه أو األصلي بالمحتوى االحتفاظ منك يُطلب وقد. جهازك إلى اآلخر
.الجهاز طراز على بناءً وذلك
.اآلخر جهازك إلى جهازك من محتوى إلرسال

أو ،Nokia حافظة إلى العنصر إضافة يمكنك اآلخر، الجهاز نوع على بناءً عنصر، إرسال من تتمكن لم إذا
الحافظة في العناصر مزامنة يتم للنقل، الحافظة اخترت وإذا. جهازك في E:\Nokia أو C:\Nokia إلى

.بالعكس والعكس اآلخر، الجهاز في المناظرة

٢٣لتبدأ



نقل عملية لتكرار االختصارات استخدام

نفس لتكرار الرئيسية العرض شاشة في النقل ضبط مع اختصار حفظ يمكنك بيانات، نقل عملية بعد
.الحق وقت في النقل عملية

أو باالختصار الخاص االسم إنشاء مثالً يمكنك. االختصار ضبط > الخيارات اختر االختصار، لتعديل
.تغييره

العرض شاشة في اختصارًا اختر نقل، آخر سجل لعرض. نقل عملية كل بعد نقل سجل عرض يتم
.السجل عرض > الخيارات اختر ثم الرئيسية

النقل صراعات معالجة

ذلك، تعذر وعند. آليًا التغييرات دمج الجهاز يحاول الجهازين، كال في نقله مراد عنصر تعديل تم إذا
للهاتف األولوية أو ،الهاتف لهذا األولوية أو ،مرة كل واحد فحص اختر. النقل في تعارض يحدث
.الصراع لحل اآلخر

اإللكتروني بريدك إعداد

بريدك مزامنة بإجراء قم. السرعة وبنفس تمامًا مثلك الزمنية المدة نفس Nokia Eseries هاتف يعمل
.السرعة عالية باتصاالت وسهولة بسرعة - والتقويم واألسماء، اإللكتروني،

البريد نوع أو المستخدم، اسم: التالية المعلومات بإدخال مطالبتك تتم قد اإللكتروني، البريد إعداد عند
الصادر، البريد خدمة مركز أو الوارد، البريد خدمة مركز منفذ أو الوارد، البريد خدمة مركز أو اإللكتروني،

.الوصول نقطة أو المرور، كلمة أو الصادر، البريد خدمة مركز منفذ أو

مثل بالعمل، الخاصة اإللكتروني البريد حسابات إعداد اإللكتروني البريد معالج باستخدام يمكنك
Microsoft Exchange، التي اإللكتروني البريد خدمات مثل اإلنترنت على اإللكتروني البريد حسابات أو

.ActiveSyncو ،POP/IMAP بروتوكوالت المعالج يدعم. Google موقع يقدمها

.بشركتك IT قسم من تفاصيل على الحصول اطلب بالعمل، الخاص اإللكتروني البريد حساب إعداد عند
البريد خدمة لمزوّد الويب موقع على اطلع اإلنترنت، على اإللكتروني البريد حساب إعداد عند

.تفاصيل على للحصول اإللكتروني

:اإللكتروني البريد معالج لبدء

.اإللكتروني البريد معالج إلى انتقل الرئيسية، الشاشة في١
ضبط تهيئة المعالج على يتعذر كان إذا. السر وكلمة بك الخاص اإللكتروني البريد عنوان أدخل٢

المتعلق الضبط وأدخل اإللكتروني البريد حساب نوع فاختر تلقائيًا، اإللكتروني البريد
.بالحساب

لتبدأ٢٤



لبدء اإللكتروني البريد مفتاح على اضغط بك، الخاص البريد صندوق تهيئة عدم حالة في: تلميح
.اإللكتروني البريد معالج

البريد معالج بدء عند عرضهم فسيتم إضافيين، إلكتروني بريد عمالء على بك الخاص الجهاز احتوى إذا
.اإللكتروني

الهوائيات

أثناء داع بغير الهوائي منطقة مالمسة تجنب. خارجي وهوائي داخلي هوائي هوائيان؛ لهاتفك يكون قد
الهاتف استهالك إلى يؤدي وقد االتصاالت، جودة على الهوائي أجهزة لمس يؤثر. االستقبال أو اإلرسال
.البطارية عمر تقليل في يتسبب وقد التشغيل، أثناء الطاقة من أكبر لمستوى

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite تضم حيث. متوافق كمبيوتر جهاز على تثبيتها يمكنك تطبيقات مجموعة عن عبارة
Nokia PC Suite يتم قد. التطبيقات تشغيل خالله من يمكنك تشغيل إطار في المتاحة التطبيقات جميع

.بجهازك إرفاقها حالة في الذاكرة بطاقة على Nokia PC Suite تضمين

الجهاز بين األخرى والمالحظات والمهام، والتقويم، األسماء، مزامنة في Nokia PC Suite استخدام يمكنك
Nokia PC Suite استخدام يمكنك كما. Lotus Notes أو ،Microsoft Outlook مثل متوافق كمبيوتر وتطبيق

جهازك بين الفيديو ومقاطع الصور نقل جانب إلى متوافقة، ومستعرضات جهازك بين العالمات لنقل
.متوافقة كمبيوتر وأجهزة

من كجزء البيانات مسح تحديد على المحدد الضبط يعمل. التزامن ضبط إلى انتبه: مالحظة
.العادية التزامن عملية

أو Microsoft Windows XP (SP2) تشغيل بنظام يعمل كمبيوتر جهاز إلى تحتاج ،Nokia PC Suite الستخدام
Windows Vista، بيانات كبل مع ومتوافق USB اتصال أو Bluetooth.

.Macintosh تشغيل أنظمة مع Nokia PC Suite تعمل ال

٢٥لتبدأ



موقع أو بها الخاصة التعليمات وظيفة انظر ،Nokia PC Suite حول المعلومات من مزيد على للحصول
Nokia الويب على.

:Nokia PC Suite لتثبيت

.Nokia E52 جهاز في الذاكرة بطاقة إدخال من تأكد١
التشغيل برامج بتثبيت يقوم ثم الجديد الجهاز على الكمبيوتر جهاز يتعرف. USB كبل بتوصيل قم٢

.الوقت بعض العملية هذه اكتمال يستغرق قد. الضرورية
ملفات مستعرض في الجهاز عرض وسيتم. بجهازك USB اتصال كوضع السعة كبير مخزن اختر٣

Windows لإلزالة قابل كقرص.
PC تثبيت اختر ثم ،Windows ملفات مستعرض باستخدام الجذرية الذاكرة بطاقة محرك افتح٤

Suite.
.الشاشة على المعروضة التعليمات اتبع. التثبيت عملية تبدأ٥

بطاقة من Nokia PC Suite تثبيت أثناء مشكالت حدوث حالة في أو Nokia PC Suite لتحديث: تلميح
.الكمبيوتر من التثبيت عملية ابدأ ثم لديك، الكمبيوتر إلى التثبيت ملف انسخ الذاكرة،

الوصول رموز

.الخدمة بمزود فاتصل هذه، الوصول رموز من أيًا نسيت إذا

.به المصرح غير االستخدام من SIM بطاقة حماية على الرمز هذا يعمل — (PIN) الشخصي التعريف رمز
مرات ثالث خاطئ PIN رمز إدخال بعد. SIM بطاقة مع) أرقام ٨-٤ من يتكون( PIN رمز تزويد عادةً ويتم

.قفله إللغاء PUK رمز استخدام ويلزم الرمز، قفل يتم متتالية،
وهي SIM بطاقة من محسنًا إصدارًا USIM بطاقة تعد. USIM بطاقة مع مرفقًا الرمز هذا يكون قد — UPIN رمز

.3G تدعم التي المحمولة الهواتف من مدعومة
إلى للوصول ضروري وهو SIM بطاقات بعض مع) أرقام ٨-٤ من يتكون (الرمز هذا تزويد يتم —  PIN2 رمز

.الجهاز وظائف بعض
غير االستخدام ضد جهازك حماية على القفل رمز يعمل) — الحماية برمز أيضًا معروف (القفل رمز

الجهاز وضبط وتغييره، الرمز إنشاء يمكنك. 12345 هو مسبقًا المضبوط الرقم بأن علمًا. به المصرح
وكان الرمز نسيت إذا. الجهاز عن بعيدًا آمن مكان وفي سريًا الجديد بالرمز احتفظ. بالرمز للمطالبة
بياناتك جميع مسح يتم وقد إضافية، تكاليف تطبيق يتم وقد. صيانة الجهاز سيتطلب مغلقًا، الجهاز

بائع أو Nokia Care بمركز اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول. الجهاز على الموجودة الشخصية
.الجهاز

لتغيير) أرقام ٨ من تتكون (الرموز هذه إدخال يلزم — PUK2 ورمز) PUK (الشخصي القفل فك مفتاح رمز
خدمة بمزود فاتصل ،SIM بطاقة مع مرفقًا الرمز يكن لم إذا. التوالي على ،PIN2 رمز أو المقفول PIN رمز

.بجهازك يوفرها التي SIM بطاقة تستخدم الذي الشبكة
مرفقًا الرمز يكن لم إذا. المقفول UPIN رمز لتغيير) أرقام 8 من تتكون (الرمز هذا إدخال يلزم — UPUK رمز
.بجهازك يوفرها التي SIM بطاقة تستخدم الذي الشبكة خدمة بمزود فاتصل ،USIM بطاقة مع

لتبدأ٢٦



)رقمًا 17 أو 15 من يتكون (الرقم هذا يستخدم) — IMEI (المحمول الهاتف ألجهزة الدولي المعرف رقم
األجهزة حظر المثال سبيل على فيمكن. GSM شبكة على قانوني بشكل تعمل التي األجهزة هوية لتحديد

تحت بجهازك الخاص IMEI رقم على العثور يمكنك. الشبكة إلى الوصول من سرقتها تمت التي
.البطارية

الفعال لالستخدام تلميحات

.وجيزة لفترة التشغيل زر على اضغط األوضاع، بين للتبديل

.# على االستمرار مع اضغط الصامت، الوضع إلى لالنتقال

> التطبيقات > القائمة اختر ،)شبكة خدمة (اإلنترنت على أو جهازك في عناصر عن للبحث
.بحث

التطبيق في المحفوظة الخرائط أو الويب متصفح تطبيق باستخدام ويب صفحات تصفح عند
.للتصغير # على واضغط للتكبير، * على اضغط ،"خرائط"

Ovi by Nokia

اتصال على والبقاء جديدة وخدمات أماكن على العثور يمكنك ،"Ovi by Nokia" باستخدام 
:يلي بما القيام المثال، سبيل على يمكنك،. بأصدقائك

الجهاز على الرنين ونغمات الفيديو ومقاطع والتطبيقات األلعاب تنزيل•
الرحالت وتخطيط المجانية األقدام على والسير القيادة مالحة باستخدام طريقك على العثور•

الخريطة على المواقع وعرض
مجاني "Ovi بريد" حساب على الحصول•
الموسيقى على الحصول•

.مقابل دفع اآلخر البعض يتطلب وقد مجانية، العناصر بعض

.مدعومة اللغات جميع تكون وال المنطقة، أو البلد باختالف أيضًا المتاحة الخدمات تختلف قد

Nokia حساب بتسجيل قم ثم ،www.ovi.com الموقع إلى انتقل ،Nokia من Ovi خدمات إلى للوصول
.بك الخاص

.www.ovi.com الموقع على الدعم قسم إلى انتقل المعلومات، من المزيد على للحصول
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.الجهاز لغة مثل اإلقليمي، الضبط حدد•
.القديم الجهاز من البيانات نقل•
.الجهاز تخصيص•
.بك الخاصة البريد حسابات إعداد•
.بك الخاص Nokia لجهاز ودعم وحلول مجانية تلميحات الستالم My Nokia خدمة في بالتسجيل قم•

.لجهازك الجديدة البرامج تحديثات تتوفر عندما إشعارات أيضًا وستتلقى
.Ovi خدمات تنشيط•

> القائمة اختر الحقًا، التطبيق لفتح. الهاتف إعداد التطبيق فتح يتم مرة، ألول الجهاز تشغيل عند
.الهاتف إعداد > الدعم

الضبط معالج

.الضبط معالج > التحكم لوحة > القائمة اختر

معالج في العناصر توفر مدى يعتمد. واالتصال اإللكتروني البريد ضبط لتحديد الضبط معالج استخدم
معالج بيانات قاعدة في الموجودة والبيانات الخدمة ومزود SIM وبطاقة الجهاز ميزات على الضبط
.الضبط

.بدء اختر الضبط، معالج لبدء

وإذا. بالجهاز SIM بطاقة وجود على حافظ الضبط؛ معالج استخدام عند نتائج أفضل على للحصول
.الشاشة على تظهر التي التعليمات فاتبع بالجهاز؛ موجودة غير SIM بطاقة كانت

:يلي مما اختر
.والتدفق WAPو واإلنترنت MMS ضبط مثل بالمُشغل الخاص الضبط لتحديد —  المشغل
.Mail for Exchange أو IMAP أو POP حساب لتهيئة —  إلكتروني بريد إعداد

.والتحدث الضغط ضبط لتهيئة —  والتحدث الضغط
.الفيديو مشاركة ضبط لتهيئة —  الفيديو مشاركة

.للتعديل المتاح الضبط يختلف قد

القائمة

.القائمة اختر
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أو الجهاز على الموجودة التطبيقات كافة فتح خاللها من يتم التي البداية نقطة بمثابة القائمة تعتبر
.الذاكرة بطاقة

.المتشابهة التطبيقات من مجموعات عن عبارة هي والتي والحافظات، التطبيقات على القائمة تحتوي
حافظة في افتراضيًا بنفسك الجهاز على بتثبيتها تقوم التي التطبيقات جميع حفظ يتم

.التطبيقات

.االنتقال مفتاح على واضغط إليه، انتقل ثم التطبيق اختر تطبيق، لفتح

اختر ثم الرئيسية، الشاشة مفتاح على االستمرار مع اضغط المفتوحة، التطبيقات بين للتبديل
.تطبيقًا

متوسط من ويقلل البطارية طاقة استهالك زيادة إلى الخلفية في التشغيل قيد التطبيقات ترك يؤدي
.البطارية عمر

:يلي مما واختر الخيارات اختر
.شبكة أو قائمة في تطبيقات لعرض —  القائمة عرض تغيير
والبيانات المختلفة التطبيقات تستخدمها التي الذاكرة مساحة مقدار لعرض —  الذاكرة بيانات
.الخالية الذاكرة مقدار من وللتحقق الذاكرة، بطاقة على أو الجهاز على المخزنة
.جديدة حافظة إلنشاء —  جديدة حافظة
.جديدة حافظة تسمية إلعادة —  تسمية إعادة
عالمة وضع ويتم. نقل واختر نقله، تريد الذي التطبيق إلى انتقل. الحافظة ترتيب لتغيير —  نقل

.موافق واختر جديد، موقع إلى انتقل. التطبيق بجانب اختيار
نقل واختر نقله، تريد الذي التطبيق إلى انتقل. مختلفة حافظة إلى تطبيق لنقل —  الحافظة إلى نقل
.موافقو الجديدة الحافظة اختر ثم الحافظة إلى

.الويب من تطبيقات لتنزيل —  تطبيقات تنزيل
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الشاشة مؤشرات

).شبكة خدمة( UMTS شبكة خالل من الهاتف استخدام يتم

.البطارية شحن قوة على ذلك دل الشريط، ارتفاع زاد كلما. البطارية شحن مستوى

.الرسائل في الموجودة الوارد صندوق حافظة في أكثر أو مقروءة غير رسالة لديك

.البعيد البريد صندوق في جديد إلكتروني بريد استالم تم

.الرسائل في الصادر حافظة في إرسالها المنتظر من رسائل هناك

.أكثر أو فائتة هاتفية مكالمة لديك

.الهاتف مفاتيح قفل تم

.نشط تنبيه

وجود حالة في رنين أي الهاتف يُصدر فلن ثمّ ومن ،"صامت "الوضع بتشغيل قمت لقد
.واردة رسالة أو مكالمة

.Bluetooth اتصال تشغيل تم

الهاتف أن إلى ذلك يشير متقطع، بشكل الرمز وميض عند. Bluetooth اتصال إنشاء تم
.آخر بهاتف االتصال يحاول

أن إلى  يشير. نشط االتصال أن إلى  يشير). شبكة خدمة (متاح GPRS بيانات حزم اتصال
.االنتظار قيد االتصال

إلى  يشير. نشط االتصال أن إلى  يشير). شبكة خدمة (متاح EGPRS بيانات حزم اتصال
.االنتظار قيد االتصال أن
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إلى  يشير. نشط االتصال أن إلى  يشير). شبكة خدمة (متاح UMTS بيانات حزم اتصال
.االنتظار قيد االتصال أن

قد). شبكة خدمة (ومتوفر مدعوم) HSPA (البيانات لحزم السرعة عالي الوصول بروتوكول
االتصال أن إلى  يشير. نشط االتصال أن إلى  يشير. المنطقة باختالف الرمز يختلف

.االنتظار قيد

محلية شبكة وهناك ،)WLAN (الالسلكية المحلية الشبكات عن للبحث الهاتف ضبط تم
.متوفرة) WLAN (السلكية

.التشفير تستخدم ال شبكة في نشط) WLAN (السلكية محلية شبكة اتصال هناك

.التشفير تستخدم ال شبكة في نشط) WLAN (السلكية محلية شبكة اتصال هناك

.USB بيانات كبل باستخدام كمبيوتر بجهاز متصل الهاتف

).شبكة خدمة (حاليًا مُستخدم الثاني الهاتف خط

إلى رقم يشير بالهاتف، خطين لديك كان إذا. آخر رقم إلى إرسالها يعاد المكالمات جميع
.منهما النشط الخط

.بالهاتف متصلة رأس سماعة

.بالهاتف للسيارة الحر التحدث عدة توصيل تم

.بالهاتف سمع طقم توصيل تم

.بالهاتف متصل نصي هاتف هناك

.بالمزامنة اآلن الهاتف يقوم

.جارٍ) PTT (لتتحدث اضغط اتصال هناك
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على بالهاتف الرنين نوع ضبط تم حيث اإلزعاج؛ عدم الوضع في لتتحدث اضغط اتصال
يمكنك ال الوضع، هذا في. صادرة أو واردة مكالمة هناك أو ،صامت أو ،واحدة تنبيه نغمة
.لتتحدث اضغط مكالمات إجراء

النص كتابة

.المختلفة البيع ألسواق وفقًا بالهاتف المزودة اإلدخال وسائل تختلف قد

التقليدي النص إدخال

.تقليدي نص إدخال إلى  يشير

الحرف أن يعني الجملة، حالة إلى  ويشير. والصغيرة الكبيرة الحروف إلى و  يشير
آليًا كتابتها ستتم األخرى الحروف كل وأن الكبيرة الحروف حالة باستخدام مكتوب الجملة من األول

.األرقام وضع إلى  ويشير. الصغيرة الحروف حالة باستخدام

يتم حتى متكرر بشكل ،9 إلى 2 من األرقام مفاتيح أحد على اضغط المفاتيح، لوحة باستخدام نص لكتابة
الحروف إلى إضافة رقمي مفتاح لكل المتاحة الحروف من المزيد يوجد. المطلوب الحرف عرض

فانتظر الحالي، كالحرف المفتاح نفس على موجودًا التالي الحرف كان إذا. المفتاح على المطبوعة
.الحرف أدخل ثم المؤشر عرض يتم حتى

.الرقم مفتاح على االستمرار مع اضغط رقم، إلدخال

.# على اضغط المختلفة، األحرف حاالت بين للتبديل

للخلف مسافة مفتاح على االستمرار مع اضغط. للخلف مسافة المفتاح على اضغط الحروف، أحد لمسح
.حرف من أكثر لمسح

.المطلوبة الترقيم عالمة عرض يتم حتى متكرر بشكل 1 على اضغط الشائعة، الترقيم عالمات إلدخال

.* على االستمرار مع اضغط خاصة، حروف إلضافة

.باسمًا وجهًا اختر ثم أخرى تعبيرية رموز واختر, * على اضغط باسم، وجه إلدراج

.مرات ثالث 0 على اضغط أسطر، فاصل إلدراج. 0 على اضغط مسافة، إلدراج

للنص التنبؤي اإلدخال

التنبؤي اإلدخال يعتمد. واحدة مفتاح بضغطة حرف أي إدخال يمكنك التنبؤي، اإلدخال باستخدام
.بالهاتف مضمن قاموس على للنص
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عرض يتم. اإلدخال خيارات > الخيارات اختر تنشيطه، إلغاء أو للنص التنبؤي اإلدخال لتنشيط
.المؤشر 

اضغط الصحيحة، الكلمة على العثور عند. المحتملة الكلمات الهاتف يقترح كلمة، كتابة في البدء عند
.مسافة وأضف عليها الموافقة لتأكيد) 0 (المسافة مفتاح على
الكلمة وجود حال في. المقترحة الكلمات قائمة خالل لألسفل االنتقال الكتابة أثناء يمكنك كما

.باختيارها قم القائمة، في المطلوبة
إلضافة. بالقاموس موجودة غير كتابتها تنوي التي الكلمة أن ذلك فيعني الكلمة، بعد" ؟ "الرمز ظهر إذا

وعند. موافق واختر للنص، التنبؤي اإلدخال باستخدام الكلمة أدخل ثم ،هجاء اختر القاموس، إلى كلمة
.القديمة محل الجديدة الكلمات تحل القاموس، امتالء

.ضبط > اإلدخال خيارات > الخيارات اختر للكلمات، التلقائي االستكمال تنشيط إللغاء

.الكتابة لغة > اإلدخال خيارات > الخيارات اختر الكتابة، لغة لتغيير

البحث

البحث حول

.بحث > التطبيقات > القائمة اختر

اإلنترنت؛ على القائمة المختلفة البحث خدمات استخدام من) شبكة خدمة (البحث خاصية تمكنك
.الخدمات وتوفر المحتوى يختلف قد. مثالً وصور ويب مواقع عن للبحث

البحث بدء

.بحث > التطبيقات > القائمة اختر

استعرض أو البحث حقل في البحث مصطلحات أدخل المحمول، الجهاز محتويات عن البحث إلجراء
.البحث مصطلحات إدخالك أثناء فئات في النتائج تنظيم يتم. المحتوى فئات

أدخل ثم بحث، مزود أو اإلنترنت في بحث اختر اإلنترنت، على الويب صفحات عن البحث إلجراء
االفتراضي البحث كمزود اخترته الذي البحث مزود تعيين يتم. البحث حقل في البحث مصطلحات

.اإلنترنت على

.الخدمات عن بحث > إعدادات > الخيارات اختر االفتراضي، البحث مزود لتغيير

> إعدادات > الخيارات اختر إضافيين، بحث مزودي على للعثور المنطقة أو البلد ضبط لتغيير
.المنطقة أو الدولة
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التطبيقات من العديد في الشائعة اإلجراءات

:التطبيقات من العديد في التالية اإلجراءات تتوفر قد

.وجيزة لفترة التشغيل مفتاح على اضغط لقفله أو الهاتف إلغالق أو الوضع، لتغيير

التبويب عالمات من واحدة افتح ،)الشكل انظر (تبويب عالمات عدة من يتألف التطبيق كان إذا
.يسارًا أو يمينًا باالنتقال

.رجوع اختر التطبيقات، إحدى في بتهيئته قمت قد الذي الضبط لحفظ

للتطبيق وفقًا المختلفة الحفظ خيارات من العديد توجد. حفظ > الخيارات اختر الملف، لحفظ
.تستخدمه الذي

أو إلكتروني بريد رسالة في الملفات أحد إرسال يمكنك. إرسال > الخيارات اختر الملفات، أحد إلرسال
.المختلفة االتصال وسائل استخدام أو متعددة، وسائط رسالة

مع اضغط. التنقل مفتاح باستخدام النص حدد ثم التحويل، مفتاح على االستمرار مع اضغط للنسخ،
اضغط ثم النص، لصق في ترغب حيث إلى انتقل للصق،. نسخ اختر ثم التحويل، مفتاح على االستمرار

لديها التي التطبيقات في الطريقة هذه تعمل ال قد. لصق واختر التحويل، مفتاح على االستمرار مع
.بها خاصة ولصق نسخ أوامر

.اختياره تريد الذي العنصر إلى انتقل األسماء، أو الملفات، أو كالرسائل، المختلفة العناصر لتحديد
/تحديد > الخيارات أو العناصر أحد الختيار تحديد > تحديد عدم/تحديد > الخيارات حدد
.العناصر كل الختيار الكل تحديد > تحديد عدم

ثم, الكل تحديد > تحديد عدم/تحديد > الخيارات أوال اختر تقريبًا، العناصر كل لتحديد: تلميح
.تحديد إلغاء > تحديد عدم/تحديد > الخياراتو تريدها، ال التي العناصر اختر

كل على مربعة عالمات تظهر حتى الكائن إلى انتقل ،)بمستند كمرفق: المثال سبيل على (كائن الختيار
.جوانبه من جانب
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الذاكرة تفريغ

.الملفات مدير > المكتب > القائمة اختر المختلفة، البيانات ألنواع المتاح الذاكرة مقدار لعرض

مساحة انخفاض حالة في الجهاز يخطرك. البيانات لتخزين الذاكرة الجهاز مزايا من العديد تستخدم
.المتاحة الذاكرة

.متوافق كمبيوتر إلى أو) متاحة كانت إذا (بديلة ذاكرة إلى بيانات بنقل قم الذاكرة، لتفريغ

:اآلتي حذف يمكنك. الخاص التطبيق أو الملفات مدير استخدم لك، ضرورية تعُد لم بيانات إلزالة

من جلبها تم التي اإللكتروني البريد ورسائل" الرسائل "في الحافظات في الموجودة الرسائل•
البريد صندوق

المحفوظة الويب صفحات•
االسم معلومات•
التقويم مالحظات•
إليها تحتاج ال التي التطبيقات مدير في المعروضة التطبيقات•
) التثبيت ملفات• ملف امتداد ذات  .sis أو .sisx) بعمل قم. بتثبيتها قمت التي بالتطبيقات الخاصة

.متوافق كمبيوتر إلى التثبيت ملفات من احتياطية نسخ
كمبيوتر في الملفات من احتياطية نسخ بعمل قم". الصور "في الموجودة الفيديو ومقاطع الصور•

.Nokia PC Suite الكمبيوتر برامج مجموعة باستخدام متوافق

الشخصي الطابع إضفاء

النغمات ضبط طريق عن المثال، سبيل على وذلك الهاتف، على الشخصي طابعك إضفاء يمكنك
.التوقف وشاشات الخلفية وصور المتعددة

 األوضاع

.األوضاع > التحكم لوحة > القائمة اختر

لمختلف الخاصة النغمات من وغيرها التنبيه، ونغمات الرنين، نغمات وتخصيص ضبط يمكنك
الشاشة في العرض شاشة أعلى النشط الوضع عرض يتم. المتصلين مجموعات أو البيئات أو األحداث
.فقط اليوم تاريخ فسيظهر عام، هو النشط الوضع كان إذا لكن. المحلية

.الضبط حدد ثم ،جديد إنشاء > الخيارات جديد،اختر وضع إلنشاء

.تخصيص > الخيارات اختر ثم وضعًا اختر وضع، لتخصيص
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.تنشيط > الخيارات اختر ثم وضعًا اختر وضع، لتنشيط

اختر ثم الوضع إلى انتقل التالية، ساعة ٢٤ خالل محددة زمنية لفترة نشطًا يكون بحيث الوضع لضبط
إلى أخرى مرة الوضع يتغير ضبطه، تم الذي الوقت انتهاء عند. الوقت واضبط موقت > الخيارات

يمكن ال. المحلية الشاشة في  عرض يتم للوضع، المحدد الوقت يحين عندما. السابق النشط الوضع
.االتصال عدم لوضع وقت تحديد

المحددة األوضاع مسح يمكنك ال. الوضع مسح > الخيارات اختر بإنشائه، قمت وضع لمسح
.مسبقًا

ترددات إشارات جميع منع ويتم. الخلوية بالشبكة اتصالك إغالق يتم متصل، غير الوضع تنشيط عند
الحفظ، صندوق حافظة في وضعها يتم رسالة، إرسال حاولت وإذا. الخلوية والشبكة الجهاز بين الراديو
.آخر وضع تنشيط عند فقط إرسالها ويتم

غير الوضع تنشيط يتم ،SIM بطاقة بإزالة قمت وإذا. SIM بطاقة بدون جهازك استخدام يمكنك كما
.متصل

مكالمات، أي استقبال أو إجراء يمكن ال بالشبكة، االتصال عدم وضع في الهاتف يكون عندما: هام
الطوارئ برقم االتصال بإمكانك زال ما. الخلوية الشبكة تغطية إلى تحتاج أخرى خصائص استخدام أو

.األوضاع تغيير خالل من الهاتف وظيفة تنشيط أوالً يجب مكالمات، إلجراء. جهازك في المبرمج الرسمي
.القفل رمز أدخل الجهاز؛ قفل حالة في

المثال، سبيل على ،(WLAN) السلكية LAN شبكة استخدام بإمكانك يظل متصل، غير الوضع استخدام عند
التوافق يجب أنه تذكر. Bluetooth اتصال استخدام أيضًا يمكنك. اإلنترنت تصفح أو البريد رسائل لقراءة

.واستخدامهما Bluetooth اتصال أو السلكية LAN شبكة اتصال إنشاء عند سارية أمان متطلبات أي مع

رنين نغمات اختيار

من رنين نغمة اختر. الرنين نغمة > تخصيص > الخيارات اختر األوضاع، أحد رنين نغمة لضبط
نغمات لتنزيل العالمات من قائمة على تحتوي عالمات حافظة لفتح أصوات تنزيل اختر أو القائمة،

" .االستوديو "في تنزيلها تم نغمات أي حفظ يتم. المتصفح باستخدام

اختر ثم ،لـ تنبيه > تخصيص > الخيارات اختر فقط، محددة أسماء لمجموعة الرنين نغمة لتشغيل
تنبيه بإصدار المجموعة هذه خارج من الواردة المكالمات عن التنبيه ويتم. تريدها التي المجموعة

.صامت

.للرسائل التنبيه نغمة > تخصيص > الخيارات اختر الرسائل، نغمة لتغيير
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األوضاع تخصيص

.األوضاع > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما واختر تخصيص > الخيارات اختر
على تحتوي عالمات حافظة لفتح أصوات تنزيل اختر أو القائمة، من رنين نغمة اختر —  الرنين نغمة
تحديد يمكنك هاتف، خطي تستخدم كنت إذا. المتصفح باستخدام نغمات لتنزيل العالمات من قائمة
.خط لكل رنين نغمة
 .الفيديو لمكالمات رنين نغمة حدد —  فيديو مكالمة نغمة
قائمة في لديك المسجلين األشخاص أحد اتصال مع الخيار، هذا تحديد عند —  المتصل اسم نطق

.المحددة الرنين ونغمة منطوقًا المتصل اسم من مكونة خاصة رنين نغمة الجهاز يُصدر بك، األسماء
.للتنبيه استخدامها تريد التي الرنين نغمة اختر —  الرنين نوع

.الرنين نغمة صوت مستوى اختر —  الرنين صوت مستوى
.المستلمة القصيرة للرسائل نغمة اختر —  للرسائل التنبيه نغمة
.المستلمة اإللكتروني البريد لرسائل نغمة اختر —  اإللكتروني البريد تنبيه نغمة

.الرسائل أو المكالمات تلقي عند باالهتزاز تنبيهًا ليصدر الهاتف اضبط —  باالهتزاز التنبيه
.المفاتيح لوحة لنغمات الصوت مستوى اختر —  المفاتيح نغمات
األلعاب بعض نغمات على كذلك الضبط هذا يؤثر. التحذير نغمات تنشيط إللغاء —  التحذير نغمات

.™Java وتطبيقات
تنتمي هواتف أرقام من مكالمات استقبال عند فقط رنينًا يصدر بحيث الهاتف اضبط —  لـ تنبيه

تنبيه بإصدار المجموعة هذه خارج من الواردة بالمكالمات التنبيه ويتم. محددة أسماء لمجموعة
.صامت
.والتحدث الضغط لمكالمات رنين نغمة الختيار —  وتحدث ضغط مكالمات نغمة
.وضع بكل الخاصة والتحدث الضغط حالة لضبط —  والتحدث الضغط حالة
تسمية إعادة يمكن ال. قبل من موجود وضع تسمية إعادة أو جديد وضع تسمية يمكنك —  الوضع اسم

.بالشبكة" االتصال عدم"و" عام "وضعي

المحلية الشاشة تخصيص

.األنماط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.النمط التسمية إعادة > الخيارات اختر الحالية، المحلية الشاشة اسم لتغيير

الشاسة تطبيقات اختر المحلية، الشاشة على رؤيتها في ترغب التي اإلشعارات أو التطبيقات الختيار
.المحلية

.العام الموضوع اختر حاليًا، المستخدمة المحلية الشاشة موضوع لتغيير

٣٧الشخصي الطابع إضفاء



.الحائط ورق اختر حاليًا، المستخدمة المحلية بالشاشة الخاصة الخلفية صورة لتغيير

.تغيير > الخيارات واختر الحالي النمط إلى انتقل أخرى، إلى محلية شاشة من لالنتقال

العرض موضوع تغيير

.الموضوعات > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.التطبيقات جميع في المستخدم الموضوع لتغيير —  عامة
.الرئيسية القائمة في المستخدم الموضوع لتغيير —  القائمة عرض
.المحلية الشاشة في المستخدم الموضوع لتغيير —  االستعداد وضع
.الرئيسية الشاشة في الخلفية صورة لتغيير —  خلفية صورة
.الطاقة كموفر متحركة صورة الختيار —  الطاقة موفر
.المكالمات إجراء أثناء المعروضة الصورة بتغيير قم —  المكالمة صورة

.الموضوع مؤثرات > الخيارات > عامة اختر تنشيطها، إلغاء أو الموضوع مؤثرات لتنشيط

موضوع تنزيل

.الموضوعات > التحكم لوحة > القائمة اختر

ويب صفحة > إلى ذهاب > الخيارات > موضوعات تنزيل > عامة اختر ما، موضوع لتنزيل
تنزيل بمجرد. خالله من بك الخاص الموضوع تنزيل في ترغب الذي الويب عنوان أدخل. جديدة

.تنشيطه أو الموضوع معاينة يمكن الموضوع،

.معاينة > الخيارات اختر ما، موضوع لمعاينة

.تعيين > الخيارات اختر ما، موضوع لتنشيط

الصوت موضوعات تغيير

جمع أو حديث أو نغمات األصوات هذه تكون أن يمكن. المختلفة الجهاز ألحداث أصوات ضبط يمكنك
.االثنين بين

الصوت موضوعات ثم الموضوعات > التحكم لوحة > القائمة اختر

.نشط صوت موضوع اختر الحالي، الصوت موضوع لتغيير
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.األبعاد ثالثية رنين نغمات > الخيارات اختر الصوت، موضوع إلى األبعاد ثالثية تأثيرات إلضافة

.الموضوع حفظ > الخيارات اختر جديد، صوت موضوع إلنشاء

مما اختر ثم المطلوب، الحدث اختر. الرسائل كأحداث أحداث، مجموعة اختر لحدث، صوت لضبط
:يلي

.الجهاز بحدث الخاص الصوت تنشيط إللغاء —  صامت
.الجهاز بحدث خاص كصوت نغمة لضبط —  نغمة

.موافق اختر ثم المطلوب، النص أدخل. الجهاز لحدث كصوت مؤلفة صوت بصمة لضبط —  حديث

مما اختر ثم ،الخيارات واختر المطلوب، الحدث اختر. الرسائل أحداث مثل أحداث، مجموعة اختر
:يلي

.تنشيطه قبل الصوت لتشغيل —  تشغيل
.الحدث مجموعة في األصوات جميع لتنشيط —  األصوات تنشيط
.الحدث مجموعة في األصوات جميع تنشيط إللغاء —  األصوات تنشيط إلغاء

األبعاد ثالثية الرنين نغمات

.D-3 نغمات > التحكم لوحة > القائمة اختر

> D-3 الرنين نغمات مؤثرات اختر الرنين، لنغمات) D-3 (األبعاد ثالثية صوت مؤثرات لتمكين
.األبعاد ثالثية المؤثرات الرنين نغمات كل تدعم ال. تشغيل

.المطلوب المؤثر اختر ثم الصوت مسار اختر الرنين، نغمة على المُطبَّق األبعاد ثالثي المؤثر لتغيير

:يلي مما اختر األبعاد، ثالثي التأثير لتعديل
لكافة متاح غير الضبط وهذا. آلخر اتجاه من الصوت انتقال سرعة الختيار —  المسار سرعة

.المؤثرات
.الصوت صدى مقدار لضبط المطلوب المؤثر الختيار —  الصوت صدى
من قريبًا تكون عندما أعلى، رنين مستوى على الرنين نغمة صوت لضبط تشغيل اختر —  دوبلر تأثير

.المؤثرات لكافة متاح غير الضبط وهذا. عنه بعيدًا تكون عندما أقل ورنين الجهاز؛

.نغمة تشغيل > الخيارات اختر األبعاد، ثالثي بالمؤثر الرنين نغمة إلى لالستماع

> الخياراتو األوضاع > التحكم لوحة > القائمة اختر الرنين، نغمة صوت مستوى لضبط
.الرنين صوت مستوى > تخصيص

٣٩الشخصي الطابع إضفاء



Nokia Eseries من الجديد

اإللكتروني، والبريد واألسماء، التقويم، تطبيقات من جديدة إصدارات على Nokia Eseries الهاتف يحتوي
.أيضًا جديدة رئيسية شاشة وعلى

الرئيسية الخصائص

من بعضٍ يلي وفيما. الشخصية ومعلوماتك أعمالك إدارة على الجديد Nokia E52 هاتف يساعدك
:يلي كما مميزة الرئيسية الميزات

.سيرك أثناء عليها والرد اإللكتروني بريدك رسائل قراءة

باستخدام الجتماعاتك والتخطيط بأول أوالً المستجدات بجميع اتصال على البقاء
".التقويم "تطبيق

".األسماء "تطبيق باستخدام وأصدقائك العمل في شركائك ترتيب

".WLAN معالج "تطبيق باستخدام) WLAN (السلكية محلية بشبكة االتصال

تطبيق خالل من التقديمية والعروض البيانات وجداول المستندات استخدام
"Quickoffice."

".الخرائط "تطبيق باستخدام مطلوبة أماكن على العثور

.الشخصي الوضع إلى العمل وضع من التبديل

".األوضاع "تطبيق خالل من وضبطها الرئيسية الشاشة مظهر تعديل

".اإلنترانت "تطبيق خالل من بشركتك الخاصة اإلنترانت شبكة تصفح

من بك الخاص Nokia E52 هاتف إلى سابق هاتف من التقويم ومعلومات األسماء نقل
".التبديل "تطبيق خالل
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خالل من هاتفك إلى وتنزيلها للتطبيقات، المتوفرة التحديثات من التحقق
".برنامج تحديث "تطبيق

بطاقة على أو بك الخاص الهاتف ذاكرة على الموجودة بياناتك تشفير لك يتيح
.لك بالنسبة المهمة المعلومات على االطالع من اآلخرين منع الذاكرة

الرئيسية الشاشة

وعرض بكثرة، المستخدمة والتطبيقات المزايا إلى بسرعة الوصول يمكنك الرئيسية، الشاشة في
.كبيرة بسرعة - وجودها حالة في - جديدة رسائل أو عليها يُرد لم مكالمات

الرئيسية الشاشة

يُرد لم مكالمات وعرض بكثرة المستخدمة التطبيقات إلى بسرعة الوصول يمكنك المحلية، الشاشة في
.كبيرة بسرعة - وجودها حالة في - جديدة ورسائل عليها

القائمة، إلغالق. المتاحة باإلجراءات قائمة إلى للوصول يمينًا انتقل وقت، أي في  الرمز عرض عند
.اليسار إلى انتقل

:يلي مما المحلية الشاشة تتكون

.التطبيق اختصار اختر التطبيق، إلى للوصول. التطبيق اختصارات١
.العنصر اختر المعلومات، منطقة في معروض عنصر لفحص. المعلومات منطقة٢
حالة في مرئيًا مربع كل يكون. المربعات أحد إلى انتقل اإلشعارات، لعرض. اإلشعارات منطقة٣

.فقط داخله عناصر وجود
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البريد لعرض الشاشتين إحدى تكون بحيث مختلفة، ألغراض محليتين شاشتين تحديد يمكنك
بهذه. مثالً الشخصي اإللكتروني البريد لعرض واألخرى واإلشعارات، باألعمال الخاص اإللكتروني
.العمل ساعات خارج باألعمال الخاصة الرسائل على االطالع إلى بحاجة تكون لن الطريقة

. اختر المحلية، الشاشات بين للتبديل

الشاشة مظهر وضبط المحلية، الشاشة على رؤيتها في ترغب التي واالختصارات العناصر لتحديد
.األنماطو التحكم لوحة > القائمة اختر المحلية،

الرئيسية الشاشة على العمل

كل على اضغط الحروف، إدخال عند. االسم إدخال في ابدأ الرئيسية، الشاشة في أسماء عن للبحث
.مطابقةً أسماءً الهاتف يقترح. 3742 على اضغط" Eric "إلدخال المثال، سبيل على. واحدة مرة مفتاح

.األرقام وضع أو الحروف وضع > الخيارات اختر األرقام، ووضع األبجدي الوضع بين للتبديل

.اللغات بكافة الميزة هذه تتوافر ال قد. المقترحة التطابق حاالت قائمة من المطلوب االسم اختر

.االتصال مفتاح اضغط باالسم، لالتصال

.األسماء بحث إيقاف > الخيارات اختر أسماء، عن البحث لتعطيل

ما، رسالة لقراءة. اإلشعار منطقة في الموجود الرسائل صندوق اختر المستلمة، الرسائل من للتحقق
.يمينًا انتقل األخرى، المهام إلى للوصول. الرسالة اختر

لالتصال. اإلشعار منطقة في الموجود المكالمات صندوق اختر عليها، الرد يتم لم التي المكالمات لعرض
إلى نصية رسالة إلرسال. االتصال مفتاح على اضغط ثم المكالمة اختر عليها، الرد يتم لم التي األرقام بأحد

.المتاحة اإلجراءات قائمة من رسالة إرسال واختر اليمين إلى انتقل ثم المكالمة اختر المتصل،

.اإلشعار منطقة في الموجود الصوتي البريد صندوق اختر بك، الخاص الصوتي البريد إلى لالستماع
.االتصال مفتاح على اضغط ثم المطلوب، الصوتي البريد صندوق اختر

واحدة بلمسة تعمل مفاتيح

يتم. واحدة بلمسة تعمل مفاتيح باستخدام سريع نحو على والمهام التطبيقات إلى الوصول يمكنك
لوحة > القائمة اختر المفاتيح، هذه لتغيير. واحدة مهمة أو واحد لتطبيق مفتاح كل تخصيص
تطبيقات بتخصيص الخدمة مزود يقوم قد. واحدة لمسة.م > تخصيص > عامو الضبط > التحكم
.منها أي تغيير يمكنك ال الحالة هذه وفي معينة، لمفاتيح
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"الرئيسية القائمة "مفتاح1
"اإللكتروني البريد "مفتاح2
"التقويم "مفتاح3

الرئيسية القائمة مفتاح

على اضغط. وجيزة لفترة" الرئيسية القائمة "مفتاح على اضغط الرئيسية، الشاشة إلى للوصول
.القائمة إلى للوصول أخرى مرة وجيزة لفترة" الرئيسية القائمة "مفتاح

فتح عند. معدودة لثوانٍ" الرئيسية القائمة "مفتاح على اضغط النشطة، بالتطبيقات قائمة لعرض
المحدد، التطبيق لفتح. القائمة في للتنقل وجيزة لفترة" الرئيسية القائمة "مفتاح على اضغط القائمة،
التطبيق إلغالق. التنقل مفتاح على اضغط أو معدودة، لثوانٍ" الرئيسية القائمة "مفتاح على اضغط

".تراجع "المفتاح على اضغط المحدد،

متوسط من ويقلل البطارية طاقة استهالك زيادة إلى الخلفية في التشغيل قيد التطبيقات ترك يؤدي
.البطارية عمر

التقويم مفتاح

.التقويم مفتاح على وجيزة لفترة اضغط التقويم، تطبيق لفتح

.ثوان لبضع التقويم مفتاح على اضغط جديد، اجتماع قيد إلنشاء

اإللكتروني البريد مفتاح

.اإللكتروني البريد مفتاح على وجيزة لفترة اضغط االفتراضي، البريد صندوق لفتح

.ثوان لبضع اإللكتروني البريد مفتاح على اضغط جديدة، إلكتروني بريد رسالة إلنشاء

التنبيهات أو المكالمات كتم إلى التحويل

.الجهاز تشغيل طريق عن محددة وظائف في التحكم يمكنك جهازك، في المستشعرات تنشيط عند
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.المستشعر ضبط > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.الجهاز التجاه وفقًا تلقائيًا لتدويرها الشاشة ضبط —  المستشعرات

الهاتف توجّه عندما غفوة ألخذ المنبه أو الواردة المكالمات لكتم الهاتف اضبط —  بالتدوير التحكم
.المستشعرات خيار تنشيط ينبغي الخيار، هذا لتمكين. لألسفل

التقويم

.التقويم > القائمة اختر

التقويم حول

.التقويم > القائمة اختر

التقويم عرض طرق بين والتبديل وعرضها، مجدولة ومواعيد أحداث إنشاء يمكنك التقويم، باستخدام
.المختلفة

أيضًا السنوية المناسبات قيود تمييز ويتم. مثلث بعالمة التقويم قيود تمييز يتم الشهر، عرض طريقة في
.قائمة في المحدد باليوم الخاصة القيود عرض يتم. تعجب بعالمة

.القيود وأحد التقويم عرض طريقة اختر التقويم، قيود لفتح

القائمة، إلغالق. المتاحة باإلجراءات قائمة إلى للوصول يمينًا انتقل وقت، أي في  الرمز عرض عند
.اليسار إلى انتقل

تقويم قيود إنشاء

.التقويم > القائمة اختر

:التقويم قيود من التالية األنواع إنشاء يمكنك

.معينان ووقت تاريخ لها التي باألحداث االجتماع قيود تُذكرك•
بريد صندوق تثبيت عليك يجب. للمشاركين إرسالها يمكنك دعوات عن عبارة االجتماع طلبات•

.اجتماع طلبات إنشاء يمكنك حتى هاتفك مع تهيئته تمت متوافق
.اليوم من محدد بوقت وليس بأكمله، باليوم المذكرة قيود ترتبط•
ولكن معين، يوم إلى تشير فهي. الخاصة والتواريخ الميالد بأعياد السنوية المناسبات قيود تذكرك•

.عام كل السنوية المناسبات قيود تكرار يتم. اليوم من محدد وقت إلى ليس
.اليوم من محددٍ بوقتٍ وليس انتهاء، تاريخ لها بمهمة تذكرك المهام قيود•
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.القيد ونوع ،جديد قيد > الخياراتو تاريخًا، اختر تقويم، قيد إلنشاء

.األولوية > الخيارات اختر االجتماع، لقيود األولوية درجة لضبط

في وذلك المشاهدين عن القيد إلخفاء خاص اختر التزامن، إجراء أثناء القيد معالجة كيفية لتحديد
إلى القيد نسخ لعدم شيء ال أو للمشاهدين، مرئيًا القيد لجعل عام أو اإلنترنت، على التقويم إتاحة حالة
.لديك الكمبيوتر جهاز

.إرسال > الخيارات اختر متوافق، جهاز إلى القيد إلرسال

.مشاركين إضافة > الخيارات اختر اجتماع، قيد من اجتماع طلب إلنشاء

االجتماع طلبات إنشاء

.التقويم > القائمة اختر

.اجتماع طلبات إنشاء يمكنك حتى هاتفك مع تهيئته تمت متوافق بريد صندوق تثبيت عليك يجب

:اجتماع قيد إلنشاء

.اجتماع طلب > جديد قيد > الخيارات واختر يومًا اختر اجتماع، قيد إلنشاء١
الحروف بعض أدخل لديك، األسماء قائمة من أسماء إلضافة. األساسيين المشاركين أسماء أدخل٢

إضافة > الخيارات اختر اختياريين، مشاركين إلضافة. المقترحة التطابقات من واختر األولى،
.إضافيين مشتركين

.الموضوع أدخل٣
.اليوم طوال حدث اختر أو وتواريخها، واالنتهاء البدء مواعيد أدخل٤
.االجتماع مكان أدخل٥
.األمر لزم إذا للقيد، تنبيهًا اضبط٦
.االنتهاء تاريخ وأدخل التكرار، موعد اضبط المتكرر، لالجتماع بالنسبة٧
.وصفًا أدخل٨

.األولوية > الخيارات اختر االجتماع، لطلب األولوية درجة لضبط

.إرسال > الخيارات اختر االجتماع، طلب إلرسال

التقويم عرض شاشات

.التقويم > القائمة اختر

Nokia Eseries٤٥ من الجديد



:التالية العرض طرق بين من االختيار يمكنك

في مرتبة المحدد باليوم الخاصة والتقويم الحالي الشهر قيود الشهري العرض طريقة تُظهر•
.قائمة

.السبعة لأليام إطارات في المحدد األسبوع أحداث األسبوع عرض يوضح•
.بدايتها موعد حسب زمنية حلقات في مجمعة المحدد اليوم أحداث اليوم عرض يوضح•
.المهام عناصر كافة المهام عرض طريقة تعرض•
.قائمة في مرتبة المحدد اليوم أحداث األعمال جدول عرض طريقة تعرض•

.* اضغط العرض، طرق بين للتبديل: تلميح

.المطلوب العرض اختر ثم العرض تغيير > الخيارات اختر العرض، لتغيير

.األسبوع رقم اختر األسبوع، عرض لفتح: تلميح

اليوم اختر األعمال، وجدول واليوم واألسبوع الشهر عرض في السابق اليوم أو التالي اليوم إلى لالنتقال
.المطلوب

.االفتراضي الضبط عرض > ضبط > الخيارات اختر االفتراضي، العرض لتغيير

األسماء

األسماء حول

.األسماء > القائمة اختر

المنازل وعناوين الهواتف أرقام: مثل األسماء، معلومات وتحديث حفظ يمكنك األسماء، باستخدام
إلى مصغرة صورة أو شخصية رنين نغمة إضافة يمكن كما. باألسماء الخاصة اإللكتروني البريد وعناوين

في األسماء من العديد مع بالتواصل لك تسمح أسماء، مجموعات إنشاء أيضًا يمكنك كما. األسماء أحد
.متوافقة أجهزة إلى لالسم معلومات وإرسال واحد وقت

القائمة، إلغالق. المتاحة باإلجراءات قائمة إلى للوصول يمينًا انتقل وقت، أي في  الرمز عرض عند
.اليسار إلى انتقل

األسماء مع التعامل

.األسماء > القائمة اختر

.االسم تفاصيل أدخل ثم ،جديد اسم > الخيارات اختر اسم، إلنشاء
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نسخة إنشاء > الخيارات اختر متاحًا، ذلك كان إذا الذاكرة بطاقة من االتصال جهات لنسخ
.الهاتف إلى البطاقة من > احتياطية

.البحث حقل في االسم إدخال في ابدأ أسماء، عن للبحث

.التنبؤي البحث تنشيط > الخيارات اختر التنبؤي، البحث وضع إلى لالنتقال

.التنبؤي البحث وضع في البحث حقل في االسم أحرف إدخال في ابدأ أسماء، عن للبحث

األسماء مجموعات إنشاء

.األسماء > القائمة اختر

> الخيارات اختر ثم المجموعة، إلى إضافته في ترغب اسم كل إلى انتقل أسماء، مجموعة إلنشاء١
.تحديد > تحديد عدم/تحديد

اسمًا أدخل ثم جديدة مجموعة إنشاء > المجموعة إلى إضافة > مجموعة > الخيارات اختر٢
.للمجموعة

:يلي ما حدد اجتماعات، خدمة باستخدام بالمجموعة جماعية مكالمات إجراء في الرغبة عند
.الجماعية المكالمات خدمة رقم إلدخال —  اجتماعات خدمة رقم

.الجماعية المكالمات معرف إلدخال —  اجتماعات خدمة معرف
.الجماعية بالمكالمات الخاص PIN رمز إلدخال —  اجتماعات خدمة PIN رمز

> الخياراتو المجموعة اختر االجتماعات، خدمة باستخدام بالمجموعة جماعية مكالمة إلجراء
.االجتماعات بخدمة االتصال واختر لليمين انتقل ثم ،اتصال

بعيدة بيانات قاعدة في أسماء عن البحث

.البعيد البحث خدمة مركز > األسماء > ضبط > الخيارات اختر اسم، عن البعيد البحث لتنشيط
.اسم عن البعيد البحث عمليات إجراء من تتمكن أن قبل بعيد خدمة مركز تحديد يجب

االسم أدخل. بُعد عن البحث > الخيارات > األسماء اختر بعيدة، بيانات قاعدة في أسماء عن للبحث
البيانات بقاعدة بيانات اتصال بإنشاء الجهاز يقوم. البحث اختر ثم عنه البحث في ترغب الذي الرقم أو

.البعيدة

قاعدة اختر ثم الرئيسية، الشاشة في الحروف إدخال في ابدأ الرئيسية، الشاشة في أسماء عن للبحث
.المقترَحة المطابقات من البيانات
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البحث خدمة مركز > األسماء > ضبط > الخيارات اختر البعيدة، األسماء بيانات قاعدة لتغيير
والشاشة والتقويم األسماء تطبيقي في المستخدمة البيانات قاعدة على الضبط ذلك يؤثر. البعيد
.اإللكتروني البريد في المستخدمة البيانات قاعدة على يؤثر ال ولكنه المحلية،

لألسماء رنين نغمات إضافة

.األسماء > القائمة اختر

الجهاز يصدر. رنين ونغمة الرنين نغمة > الخيارات اختر ثم االسم اختر اسم، إلى رنين نغمة إلضافة
.بك األسماء أحد يتصل عندما الرنين نغمة

نغمة > مجموعة > الخيارات اختر ثم االسم مجموعة اختر اسم، مجموعة إلى رنين نغمة إلضافة
.رنين ونغمة الرنين

.الرنين نغمات قائمة من االفتراضية النغمة اختر الرنين، نغمة لحذف

األسماء ضبط

.األسماء > القائمة اختر

:يلي مما اختر ثم ،األسماء > ضبط > الخيارات اختر ،"األسماء "تطبيق ضبط لتعديل
أو الذاكرة بطاقة على أو الجهاز ذاكرة في المخزنة األسماء لعرض —  عرضها المتاح األسماء
.بكليهما
.األسماء حفظ مكان الختيار —  االفتراضية الحفظ ذاكرة
.اللغات لكافة متاح غير الضبط هذا. األسماء أسماء عرض طريقة لتغيير —  االسم عرض
يكون". األسماء "تطبيق فتح عند فتحها يتم التي األسماء قائمة الختيار —  االفتراضية األسماء قائمة
.أسماء قائمة من أكثر وجود حالة في فقط متاحًا الضبط هذا

كان إذا فقط الخيار هذا يتوفر. البعيدة األسماء بيانات قاعدة لتغيير —  البعيد البحث خدمة مركز
.البعيدة األسماء بيانات قواعد يدعم الخدمة مزود

المهام تعدد

مع اضغط النشطة، التطبيقات بين لالنتقال. الوقت نفس في التطبيقات من العديد فتح يمكنك
إلغالق. التنقل مفتاح على واضغط تطبيق أي إلى انتقل ثم ،"الرئيسية القائمة "المفتاح على االستمرار
".تراجع "المفتاح على اضغط المحدد، التطبيق
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القائمة "المفتاح على اضغط هاتفية، مكالمة إجراء أثناء التقويم على االطالع أردت إذا: مثال
خلفية في نشطة الهاتفية المكالمة تظل". التقويم "تطبيق افتح ثم القائمة، إلى للوصول" الرئيسية
.الشاشة

للوصول" الرئيسية القائمة "المفتاح على اضغط رسالة، كتابة أثناء ويب موقع تصفح أردت إذا: مثال
.إلى ذهاب اختر ثم يدويًا، الويب عنوان أدخل أو عالمة، أي اختر". الويب "تطبيق افتح ثم القائمة، إلى

الرسالة إلى انتقل ثم ،"الرئيسية القائمة "المفتاح على االستمرار مع اضغط الرسالة، إلى للعودة
.التنقل مفتاح على واضغط

Ovi مزامنة حول معلومات

.Ovi مزامنة > التطبيقات > القائمة اختر

والستخدام. Oviو جهازك بين والمالحظات التقويم وقيود األسماء مزامنة يمكنك ،Ovi مزامنة باستخدام
 الموقع على حساب بإنشاء فقم ،Nokia حساب تملك ال كنت إذا. Nokia حساب إلى تحتاج ،Ovi مزامنة

www.ovi.com.

الرسائل

.الرسائل > القائمة اختر

ورسائل صوتية ورسائل متعددة وسائط ورسائل نصية رسائل إرسال يمكنك ،)شبكة خدمة" (الرسائل "في
ورسائل المحمولة، اإلذاعة ورسائل الويب، خدمة رسائل استالم يمكن كما. واستالمها إلكتروني بريد

.خدمة أوامر وإرسال بيانات، على تحتوي خاصة

:بالتالي القيام إلي تحتاج قد استالمها، أو رسائل إرسال قبل

.الخلوية الشبكة خدمة نطاق في والوجود الهاتف، في صالحة SIM بطاقة إدراج•
بطاقة في تنشيطها تم وأنه استخدامها تريد التي الرسائل خصائص تدعم الشبكة أن من التحقق•

SIM بك الخاصة.
.الهاتف في لإلنترنت الوصول نقطة ضبط تعريف•
.الهاتف في اإللكتروني البريد حساب ضبط تعريف•
.الهاتف في النصية الرسائل ضبط تعريف•
.الهاتف في المتعددة الوسائط رسائل ضبط تعريف•

ذلك، يحدث لم إذا. آليًا الرسالة ضبط عناصر بعض بتهيئة ويقوم SIM بطاقة مزود على الهاتف يتعرف قد
.الضبط لتهيئة الخدمة بمزود االتصال أو يدويًا، الضبط تعريف إلى تحتاج فقد

٤٩الرسائل

http://www.ovi.com
http://www.ovi.com


Nokia Messaging

Nokia الحالي اإللكتروني بريدك عنوان من اإللكتروني البريد بنقل آليًا Nokia Messaging خدمة تقوم
E52 .خدمة تعمل. التنقل أثناء وتنظيمها عليها، والرد اإللكتروني، البريد رسائل قراءة يمكنك Nokia

Messaging مع غالبًا استخدامها يتم التي اإلنترنت على اإللكتروني البريد خدمة مزودي من عدد مع
.Google من اإللكتروني البريد خدمات مثل الشخصي اإللكتروني البريد

يرجى المحتملة، التكاليف حول معلومات على للحصول. لرسوم Nokia Messaging خدمة تخضع قد
.Nokia Messaging خدمة أو الخدمة بمزود االتصال

جميع في متوفرة غير تكون وقد الشبكة، بواسطة مدعومة Nokia Messaging خدمة تكون أن يجب
.المناطق

Nokia من الرسائل تطبيق بتثبيت قم

.جديد ب.ص و إلكتروني بريد > القائمة اختر١
.بدء واختر الشاشة على الموضحة المعلومات اقرأ٢
.الشبكة إلى بالوصول لهاتفك للسماح اتصال اختر٣
.السر وكلمة بك الخاص اإللكتروني البريد عنوان أدخل٤

مثل أخرى إلكتروني بريد تطبيقات بتثبيت قمت لو حتى الجهاز على Nokia Messaging خدمة تعمل قد
Mail for Exchange.

اإللكتروني البريد خدمة

 إلى الحالي اإللكتروني بريدك عنوان من اإللكتروني البريد بنقل تلقائيًا اإللكتروني البريد خدمة تقوم
Nokia E52 بك الخاص.

اإللكتروني البريد خدمة تعمل كما. التنقل أثناء وتنظيمه عليه والرد اإللكتروني البريد قراءة ويمكنك
اإللكتروني للبريد غالبًا استخدامهم يتم الذين اإلنترنت على اإللكتروني البريد خدمة مزودي من عدد مع

.الشخصي

.البلدان أو المناطق جميع في متاحة تكون ال وقد الخدمة، هذه بك الخاصة الشبكة تدعم أن يجب
.الخدمة بمزود اتصل الخدمة، إتاحة مدى ولمعرفة

الجهاز على اإللكتروني البريد إعداد

.جديد ب.ص > إلكتروني بريد > القائمة اختر١
.بدء واختر الشاشة، على الموضحة المعلومات اقرأ٢
.ذلك منك طُلب إذا باإلنترنت، باالتصال للجهاز اسمح٣
.الحساب نوع أو اإللكتروني البريد خدمة مزود اختر٤
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.السر وكلمة اإللكتروني البريد عنوان مثل المطلوبة، الحساب تفاصيل أدخل٥

بريد تطبيقات بتثبيت قيامك حالة في حتى جهازك، على اإللكتروني البريد خدمة تشغيل ويمكن
.Mail for Exchange التطبيق مثل أخرى، إلكتروني

اإللكتروني البريد

اإللكتروني بريدك إعداد

Mail for مثل للشركة، اإللكتروني بريدك حساب إعداد يمكنك اإللكتروني، البريد معالج باستخدام
Exchange، اإلنترنت على الموجود بك الخاص اإللكتروني البريد وحساب.

لعنوان المصاحب الخدمة مركز اسم منك يُطلب قد بك، الخاص المشترك اإللكتروني البريد إعداد عند
.بشركتك IT بقسم اتصل تفاصيل، على للحصول. اإللكتروني البريد

.اإللكتروني البريد بإعداد قم اختر الرئيسية، الشاشة في المعالج، لفتح١
ضبط تهيئة من المعالج يتمكن لم إذا. السر وكلمة بك الخاص اإللكتروني البريد عنوان أدخل٢

المتعلق الضبط وإدخال اإللكتروني البريد حساب نوع اختيار يلزم آليًا، اإللكتروني البريد
.بالحساب

.المعالج فتح عند عرضهم فسيتم إضافيين، إلكتروني بريد عمالء على جهازك احتوَ إذا

Mail for Exchange التطبيق

وخادم Nokia هاتف بين PIM لمعلومات األثير عبر تزامن إجراء على Mail for Exchange استخدام يقتصر
Microsoft Exchange المعتمد.

إلكتروني بريد إرسال

.الرسائل > القائمة اختر

.إلكتروني بريد إنشاء > الخيارات اختر ثم البريد صندوق اختر١
على العثور يمكن كان إذا. بالمستلم الخاص اإللكتروني البريد عنوان أدخل ،(To) إلى حقل في٢

من المستلم اختر ثم المستلم، اسم بإدخال فابدأ األسماء، في للمستلم اإللكتروني البريد عنوان
عناوين بين للفصل ; عالمة بإدراج فقم مستلمين، عدة بإضافة قمت إذا. المقترحة المطابقات

حقل أو آخرين، مستلمين إلى نسخة إلرسال) Cc (كربونية نسخة حقل استخدم. اإللكتروني البريد
)Bcc (مخفية نسخة حقل يكن لم وإذا. المستلمين إلى مخفية نسخة إلرسال) Bcc (مخفية نسخة
.المخفية النسخة عرض > المزيد > الخيارات فاختر مرئيًا،

.اإللكتروني البريد رسالة موضوع أدخل الموضوع، حقل في٣
.النص كتابة منطقة في رسالتك أدخل٤
:يلي مما واختر الخيارات اختر٥
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.الرسالة إلى مرفق إلضافة —  مرفق إضافة
.الرسالة أولوية لضبط —  األولوية
.للمتابعة الرسالة على إشارة لوضع —  إشارة
.نموذج من نص إلدراج —  نموذج إدراج
.األسماء من الرسالة إلى مستلمين إلضافة —  مستلم إضافة

.لصقه أو نسخه أو المحدد النص لقص —  التعديل خيارات
.الكتابة لغة اختيار أو تنشيطه، إلغاء أو للنص التنبؤي اإلدخال لتنشيط —  اإلدخال خيارات

.إرسال > الخيارات اختر٦

.المتاحة الخيارات تختلف قد

مرفقات إضافة

.الرسائل > القائمة اختر

بريد إنشاء > الخيارات اختر ثم بك الخاص البريد صندوق اختر إلكتروني، بريد رسالة لكتابة
.إلكتروني

.مرفق إضافة > الخيارات اختر اإللكتروني، البريد رسالة إلى مرفق إلضافة

.مرفق إزالة > الخيارات اختر المحدد، المرفق إلزالة

اإللكتروني البريد قراءة

.الرسائل > القائمة اختر

أو بالهاتف أضرارًا تلحق أو ضارة برامج على الرسائل تحتوي قد. الرسائل فتح عند احترس: هام
.الكمبيوتر بجهاز

.القائمة من الرسالة اختر ثم البريد صندوق اختر مستلمة، إلكتروني بريد رسالة لقراءة

اختر اآلخرين، المستلمين وجميع المرسل على للرد. رد > الخيارات اختر الرسالة، مرسل على للرد
.الجميع على رد > الخيارات

.إرسال إعادة > الخيارات اختر الرسالة، إرسال إلعادة
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مرفقات تنزيل

.بريد صندوق اختر ثم الرسائل > القائمة اختر

اختر ثم المرفق، حقل إلى انتقل مستلمة، إلكتروني بريد رسالة في الموجودة المرفقات لعرض
حالة في. المرفق لفتح فتح اختر الرسالة، في واحد مرفق وجود حالة في. اإلجراءات > الخيارات

تم التي المرفقات توضح التي القائمة لعرض القائمة عرض اختر الرسالة، في مرفقات عدة وجود
.تنزيلها

> اإلجراءات > الخيارات اختر جهازك، قائمة من المرفقات كل تنزيل أو المحدد المرفق لتنزيل
.الرسالة مسح عند مسحها ويتم بك، الخاص الجهاز في المرفقات حفظ يتم ال. الكل تنزيل أو تنزيل

> اإلجراءات > الخيارات اختر جهازك، إلى تنزيلها تم التي المرفقات كل أو المحدد المرفق لحفظ
.الكل حفظ أو حفظ

.فتح > اإلجراءات > الخيارات اختر تنزيله، تم الذي المحدد المرفق لفتح

اجتماع طلب على الرد

.بريد صندوق اختر ثم الرسائل > القائمة اختر

:يلي ومما الخيارات اختر ثم مستلم، اجتماع طلب اختر
.االجتماع طلب لقبول —  قبول
.االجتماع طلب لرفض —  رفض
.آخر مستلم إلى االجتماع طلب إرسال إلعادة —  إرسال إعادة
.بك الخاص التقويم من مُلغى اجتماع إلزالة —  التقويم من حذف

إلكتروني بريد رسائل عن البحث

.بريد صندوق اختر ثم الرسائل > القائمة اختر

في األساسية، ونصوصها وموضوعاتها اإللكتروني البريد رسائل مستلمي داخل عناصر عن للبحث
.بحث > الخيارات اختر البريد صندوق

.البحث إيقاف > الخيارات اختر البحث، إليقاف

.جديد بحث > الخيارات اختر جديدة، بحث عملية لبدء

٥٣الرسائل



إلكتروني بريد حذف

.بريد صندوق اختر ثم الرسائل > القائمة اختر

الرسالة وضع يتم. مسح > اإلجراءات > الخيارات اختر ثم الرسالة، اختر إلكتروني، بريد رسالة لمسح
الممسوحة، للعناصر متوفرة حافظة هناك تكن لم إذا. ذلك توفر إذا المحذوفة، العناصر حافظة في

.دائم بشكل الرسالة مسح فسيتم

الممسوحة العناصر > الخيارات اختر ثم الحافظة اختر المحذوفة، العناصر حافظة لتفريغ
.فارغة

اإللكتروني البريد حافظات بين التبديل

.بريد صندوق اختر ثم الرسائل > القائمة اختر

حافظة اختر. الشاشة أعلى الوارد صندوق اختر آخر، بريد صندوق أو إلكتروني بريد حافظة لفتح
.القائمة من البريد صندوق أو اإللكتروني البريد

البريد صندوق عن االتصال قطع

.بريد صندوق اختر ثم الرسائل > القائمة اختر

وجود دون اإللكتروني البريد مع وللتعامل اإللكتروني البريد خدمة ومركز الجهاز بين التزامن إللغاء
خيار على بك الخاص البريد صندوق يحتوِ لم إذا. االتصال قطع > الخيارات اختر السلكي، اتصال
.البريد صندوق عن االتصال لقطع خروج > الخيارات فاختر ،االتصال قطع

.اتصال > الخيارات اختر أخرى، مرة التزامن لبدء

المكتب خارج التواجد عند تلقائي رد ضبط

.إلكتروني بريد > القائمة اختر

> الخيارات اختر ثم البريد، صندوق اختر - متاحًا كان إذا - المكتب خارج التلقائي الرد لتعيين
.تشغيل > المكتب خارج > البريد صندوق > اإلعدادات

.المكتب خ حالة في الرد اختر بالرد، الخاص النص إلدخال

اإللكتروني للبريد العام الضبط

.العمومي الضبط > اإلعداداتو إلكتروني بريد > القائمة اختر

الرسائل٥٤



:يلي مما اختر
الوارد صندوق في الموجودة اإللكتروني البريد رسائل كانت إذا ما الختيار —  الرسائل قائمة تخطيط

.النص من خطين أو خطٍ بعرض تقوم
الموجودة اإللكتروني البريد رسائل قائمة خالل التنقل عند الرسائل لمعاينة —  الرسالة نص معاينة

.الوارد صندوق في
.تشغيل اختر وطيها، اإللكتروني البريد رسائل قائمة توسيع من لتتمكن —  العنوان فواصل
.إلكتروني بريد مرفق تنزيل عند إشعار لعرض الجهاز لضبط —  اإلشعارات تنزيل
.إلكتروني بريد رسالة مسح قبل تحذير لعرض الجهاز لضبط —  المسح قبل تحذير
معلومات منطقة في تظهر التي اإللكتروني البريد رسالة أسطر عدد لتحديد —  الرئيسية الشاشة
.الرئيسية الشاشة

الرسائل حافظات

.الرسائل > القائمة اختر

يتم. الوارد صندوق حافظة في Bluetooth اتصال باستخدام المستلمة والبيانات الرسائل تخزين يتم
بكتابتها قمت التي الرسائل تخزين ويمكن. البريد صندوق حافظة في اإللكتروني البريد رسائل تخزين

ويتم الحفظ، صندوق حافظة في إرسالها المنتظر من التي الرسائل تخزين يتم. المسودات حافظة في
.المرسلة الرسائل حافظة في ،Bluetooth رسائل باستثناء إرسالها، تم التي الرسائل تخزين

خارج الهاتف وجود حالة في المثال، سبيل على الصادر، صندوق حافظة في الرسائل وضع يتم: تلميح
.الشبكة تغطية نطاق

الرسالة استالم إلى الهاتف شاشة على الموجود الرسالة إرسال نص أو رمز يشير ال: مالحظة
.المحددة بالوجهة

بإرسالها قمت التي المتعددة الوسائط ورسائل النصية للرسائل تسليم تقرير بإرسال الشبكة لمطالبة
> وسائط رسالة أو تقرير استالم > قصيرة رسالة > الضبط > الخيارات اختر ،)شبكة خدمة(

.التقارير حافظة في التقارير حفظ يتم. التقارير استالم

المتعددة الوسائط ورسائل النصية الرسائل

.الرسائل > القائمة اختر

مظهر إن. وعرضها المتعددة الوسائط رسائل استالم المتوافقة الميزات توفر التي للهواتف فقط يمكن
.االستقبال جهاز إلى استنادًا يتفاوت قد المتعددة الوسائط رسالة

صوت، مقاطع أو الصور، مثل وكائنات الرسالة نص على) MMS (المتعددة الوسائط رسالة تحتوي أن يمكن
تحدد أن يلزم جهازك، على استالمها أو متعددة وسائط رسائل إرسال من تتمكن أن قبل. فيديو مقاطع أو

٥٥الرسائل



الصحيح الضبط بتهيئة ويقوم SIM بطاقة مزود على جهازك يتعرف قد. المتعددة الوسائط رسالة ضبط
الضبط على للحصول الخدمة بمزود اتصل ذلك، حدوث عدم حالة في. آليًا المتعددة الوسائط لرسائل

معالج تطبيق استخدم أو تهيئة، رسالة في بك الخاص الخدمة مزود من الضبط بطلب قم أو الصحيح،
.الضبط

وإرسالها رسائل كتابة

.الرسائل > القائمة اختر

أو بالهاتف أضرارًا تلحق أو ضارة برامج على الرسائل تحتوي قد. الرسائل فتح عند احترس: هام
.الكمبيوتر بجهاز

ضبط يكون أن يجب إلكتروني، بريد رسالة كتابة أو متعددة وسائط رسالة إنشاء من تتمكن أن قبل
.لديك محددًا الصحيح االتصال

المُدرجة الصورة تجاوزت وإذا). MMS (المتعددة الوسائط رسائل حجم الالسلكية الشبكة تحدد ربما
الوسائط رسائل خالل من إرسالها يمكن حتى بتصغيرها الهاتف يقوم فربما به، المسموح الحد

).MMS (المتعددة

إلكتروني بريد رسالة إرسال حاولت إذا. الخدمة مزود مع اإللكتروني البريد رسائل حجم حدود راجع
صندوق حافظة في الرسالة تُترك اإللكتروني، البريد خدمة مركز قبل من المحدد الحجم حدود تتجاوز
بيانات، اتصال إلكتروني بريد رسالة إرسال يتطلب. دورية بصفة إرسالها إعادة الجهاز ويحاول الصادر

حافظة في. البيانات نقل تكاليف ترفع قد اإللكتروني البريد إرسال إلعادة المستمرة المحاوالت أن كما
.المسودات حافظة إلى نقلها أو الرسالة هذه مسح يمكنك الصادر، صندوق

رسالة اختر أو ،)MMS (متعددة وسائط رسالة أو نصية رسالة إلرسال رسالة > جديدة رسالة اختر١
إلرسال إلكتروني بريد اختر أو صوتي، مقطع على تحتوي متعددة وسائط رسالة إلرسال صوتية
.إلكتروني بريد رسالة

أو األسماء، قائمة من مجموعات أو مستلمين الختيار االنتقال مفتاح على اضغط ،"إلى "الحقل في٢
بين للفصل) ؛ (منقوطة فاصلة إلضافة. اإللكتروني بريده عنوان أو المستلم هاتف رقم أدخل

.الحافظة من ولصقه العنوان أو الرقم نسخ أيضًا يمكنك كما. * على اضغط المستلمين،
> الخيارات اختر المرئية، الحقول لتغيير. اإللكتروني البريد موضوع أدخل الموضوع، خانة في٣

.الرسالة عناوين حقول
> محتوى إدراج > الخيارات اختر مالحظة، أو نموذج إلدراج. الرسالة اكتب الرسالة، حقل في٤

.مالحظة أو نموذج > نص إدراج
أو الملف ونوع ،محتوى إدراج > الخيارات اختر متعددة، وسائط رسالة إلى وسائط ملف إلضافة٥

الرسالة، إلى آخر ملف أي أو مالحظة أو شريحة أو أعمال بطاقة إلدراج. المراد الملف ثم المصدر،
.ذلك غير إدراج > محتوى إدراج > الخيارات اختر

الرسائل٥٦



اختر متعددة، وسائط رسالة داخل صوتي مقطع أو فيديو مقطع لتسجيل أو صورة اللتقاط٦
أو ،جديد > فيديو مقطع إدراج أو ،جديد > صورة إدراج > محتوى إدراج > الخيارات

.جديد > صوت مقطع إدراج
.الرموز أحد اختر ثم إضافية رموز واختر, * على اضغط خاصة، حروف إلضافة٧
.باسمًا وجهًا اختر ثم أخرى تعبيرية رموز واختر, * على اضغط باسم، وجه إلدراج٨
البريد مرفقات إلى يشار. المرفق نوع واختر الخيارات اختر إلكتروني، بريد رسالة إلى مرفق إلضافة٩

. بالرمز اإللكتروني

.االتصال مفتاح على اضغط أو إرسال > الخيارات اختر الرسالة، إلرسال١٠

الرسالة استالم إلى الهاتف شاشة على الموجود الرسالة إرسال نص أو رمز يشير ال: مالحظة
.المحددة بالوجهة

يتم. الواحدة للرسالة به المسموح العدد من أكبر حروف عدد على تشتمل نصية رسائل الهاتف يدعم
تشغل. لذلك وفقًا التكلفة بتحديد الخدمة مزود يقوم قد. أكثر أو رسالتين على األطول الرسائل إرسال

أكبر، مساحة اللغات خيارات وبعض األخرى العالمات أو اإلعراب عالمات على تحتوي التي الحروف
.واحدة رسالة في إرسالها يمكن التي األحرف عدد من يُحدّ مما

التي الحجم حدود تتجاوز التي أو MP4 ملف بتنسيق المحفوظة الفيديو مقاطع إرسال من تتمكن ال قد
.متعددة وسائط رسالة في الالسلكية الشبكة بها تسمح

SIM بطاقة على النصية الرسائل

.SIM بطاقة رسائل > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

بنسخ تقوم أن يجب ،SIM رسائل عرض من تتمكن أن قبل. SIM بطاقة على النصية الرسائل تخزين يمكن
مسحها أو الحافظة من عرضها يمكنك حافظة، إلى الرسائل نسخ بعد. الجهاز على حافظة إلى الرسائل

.SIM بطاقة على من

.الرسائل كافة لتحديد الكل تحديد أو تحديد > تحديد عدم/تحديد > الخيارات اختر١
.نسخ > الخيارات اختر٢
.النسخ لبدء موافق اختر ثم حافظة، أي اختر٣

.تريدها التي الرسالة افتح ثم إليها الرسائل بنسخ قمت التي الحافظة افتح ،SIM بطاقة رسائل لعرض

عليها والرد المتعددة الوسائط رسائل استالم

أو بالهاتف أضرارًا تلحق أو ضارة برامج على الرسائل تحتوي قد. الرسائل فتح عند احترس: هام
.الكمبيوتر بجهاز

٥٧الرسائل



يتعذر فسوف الهاتف، يدعمها ال كائنات على تحتوي متعددة وسائط رسائل استالم حالة في: تلميح
.هناك من بفتحها قم ثم الكمبيوتر، جهاز مثل آخر جهاز إلى الكائنات هذه إرسال حاول. فتحها

.رد > الخيارات واختر الرسالة، افتح متعددة، وسائط رسالة على للرد١
الرسالة داخل مدرج شخص كل على للرد الكل إلى اختر أو المرسل، على للرد المرسل إلى اختر٢

اإللكتروني بالبريد اختر أو صوتية، رسالة باستخدام للرد صوتية رسالة عبر اختر أو المستلمة،
البريد صندوق تهيئة عند فقط اإللكتروني البريد رسائل تتوفر. إلكتروني بريد رسالة عبر للرد

.إلكتروني بريد عنوان من وإرسالها
.إرسال > الخيارات اختر ثم الرسالة نص أدخل٣

تقديمية عروض إنشاء

.الرسائل > القائمة اختر

لتغيير. محظور على MMS رسائل إنشاء وضع ضبط حال في تقديمية وسائط عروض إنشاء يمكن ال
.موجه أو ،حر > MMS رسائل إنشاء وضع > وسائط رسالة > الضبط > الخيارات اختر الضبط،

متعددة وسائط رسالة إلى الرسالة نوع يتغير. رسالة > جديدة رسالة اختر تقديمي، عرض إلنشاء١
.إدخاله تم الذي المحتوى إلى استنادًا

أحد إلضافة التنقل مفتاح على اضغط أو اإللكتروني، بريده عنوان أو مستلم رقم أدخل إلى، خانة في٢
األرقام بفصل قم إلكتروني، بريد عنوان أو رقم من أكثر إدخال حالة في. األسماء قائمة من المستلمين
.منقوطة فاصلة باستخدام

يحدد قد. تقديمي عرض ونموذج تقديمي عرض إدراج > محتوى إدراج > الخيارات اختر٣
وأي ظهورها، يتم حيث التقديمي، العرض في تضمينها يمكنك الوسائط كائنات من أي النموذج
.والشرائح الصور بين عرضها يتم المؤثرات

.النص أدخل ثم النص، منطقة إلى انتقل٤
الكائن منطقة إلى انتقل التقديمي، عرضك في مالحظات أو فيديو، مقاطع أو صوت، أو صور، إلدراج٥

.إدراج > الخيارات واختر المناظر،
.جديدة شريحة > إدراج > الخيارات اختر شرائح، إلضافة٦

ضبط > الخيارات اختر مختلفة، لشرائح خلفية وصور التقديمي للعرض خلفية لون الختيار
.الخلفية

.المؤثر ضبط > الخيارات اختر الشرائح، أو الصور بين التأثيرات لضبط

فقط للوسائط التقديمية العروض عرض يتم قد. معاينة > الخيارات اختر التقديمي، العرض لمعاينة
.مختلفة أجهزة في مختلفة تظهر وقد. التقديمية العروض تدعم التي المتوافقة األجهزة في

الرسائل٥٨



التقديمية العروض عرض

العرض إلى انتقل. الوارد صندوق حافظة من المتعددة الوسائط رسالة افتح تقديمي، عرض لمشاهدة
.التنقل مفتاح على اضغط ثم مشاهدته، المراد التقديمي

.االختيار مفاتيح من أيِّ على اضغط مؤقتًا، التقديمي العرض إليقاف

.استمرار > الخيارات اختر التقديمي، العرض تشغيل الستئناف

تنشيط > الخيارات اختر الشاشة، في احتوائها عدم لدرجة جدًا كبيرة الصور أو النص كان إذا
.بأكمله العرض لمشاهدة بالتنقل وقم ،التمرير

اختر التقديمي، العرض في ويب عناوين أو إلكتروني، بريد وعناوين هواتف أرقام عن للبحث
إنشاء أو رسائل، إرسال أو اتصاالت، إلجراء والعناوين األرقام هذه تستخدم قد. بحث > الخيارات
.المثال سبيل على عالمات،

وحفظها المتعددة الوسائط مرفقات عرض

تشغيل > الخيارات اختر ثم الرسالة، افتح كاملة، تقديمية كعروض متعددة وسائط رسائل لعرض
.العرض

تشغيل, الصورة عرض اختر متعددة، وسائط رسالة في وتشغيله متعددة وسائط كائن لعرض: تلميح
.فيديو مقطع تشغيل أو, صوت مقطع

.الكائنات > الخيارات ثم الرسالة، اختر وحجمه مرفق اسم لعرض

.حفظ > الخيارات ثم, الكائن ثم, الكائنات > الخيارات اختر متعددة، وسائط كائن لحفظ

الرسائل تنظيم

.حافظاتي ثم الرسائل > القائمة اختر

.جديدة حافظة > الخيارات اختر الرسائل، لتنظيم جديدة حافظة إلنشاء

الحافظات تسمية إعادة يمكنك. الحافظة تسمية إعادة > الخيارات اختر حافظة، تسمية إلعادة
.فقط بإنشائها قمت التي

ثم الحافظة واختر الحافظة إلى نقل > الخيارات اختر ثم الرسالة اختر أخرى، حافظة إلى رسالة لنقل
.موافق اختر

٥٩الرسائل



.حسب فرز > الخيارات اختر معين، بترتيب رسائل لفرز

.الرسالة تفاصيل > الخيارات اختر ثم الرسالة اختر رسالة، خصائص لعرض

الرسائل قارئ

صوتية ورسائل متعددة وسائط ورسائل نصية رسائل إلى االستماع يمكنك الرسائل، قارئ باستخدام
.إلكتروني بريد ورسائل

على االستمرار مع اضغط الرئيسية، الشاشة في جديدة، إلكتروني بريد رسائل أو رسائل إلى لالستماع
.الرسائل قارئ فتح يتم حتى األيسر االختيار مفتاح

إلى لالستماع. استماع > الخيارات اختر ثم الرسالة، إلى انتقل الوارد، صندوق من رسالة إلى لالستماع
القراءة، إليقاف. قراءة > الخيارات اختر ثم الرسالة، إلى انتقل البريد، صندوق من إلكتروني بريد رسالة
.اإلنهاء مفتاح على اضغط

الرسالة إلى للتخطي. التنقل مفتاح على اضغط بعد، فيما المتابعة ثم ومن مؤقتًا، القراءة إليقاف
.اليسار إلى انتقل الحالية، اإللكتروني البريد رسالة أو الرسالة تشغيل إلعادة. اليمين إلى انتقل التالية،
.الرسالة بداية إلى اليسار إلى انتقل السابقة، الرسالة إلى للرجوع

> الخيارات اختر الصوت، بدون نص بتنسيق الحالية اإللكتروني البريد رسالة أو الرسالة لعرض
.عرض

الحديث

.حديث > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

.الرسائل لقارئ الصوت وخصائص والصوت اللغة ضبط يمكنك الحديث، الخيار باستخدام

تنزيل > الخيارات اختر الجهاز، إلى إضافية لغات لتنزيل. اللغة اختر الرسائل، لقارئ اللغة لضبط
.لغات

.اللغة لهذه األقل على األصوات أحد تنزيل عليك يجب جديدة، لغة تنزيل عند: تلميح

.المحددة اللغة على الصوت يعتمد. الصوت اختر التحدث، صوت لضبط

.السرعة اختر التحدث، معدل لضبط

.الصوت مستوى اختر التحدث، صوت مستوى لضبط

الرسائل٦٠



.الصوت تفاصيل > الخياراتو الصوت اختر ثم الصوت، تبويب عالمة افتح صوت، تفاصيل لعرض
.الصوت تشغيل > الخيارات اختر ثم الصوت، اختر صوت، إلى لالستماع

.مسح > الخيارات اختر ثم العنصر، اختر أصوات، أو لغات لمسح

الرسائل قارئ ضبط

:يلي ما وحدد الضبط، التبويب عالمة افتح الرسائل، قارئ ضبط لتغيير
.القراءة لغة عن اآللي الكشف لتنشيط —  اللغة عن الكشف
.المحددة الرسائل لجميع المستمرة القراءة لتنشيط —  مستمرة قراءة

.الرسائل في مطالبات إلدراج الرسائل قارئ لضبط —  الحديث مطالبات
.الخارجية السماعة أو األذن سماعة خالل من الرسائل إلى لالستماع —  الصوت مصدر

الخاصة الرسائل أنواع

.الرسائل > القائمة اختر

أو العالمات، أو الرنين، نغمات أو المشغّل، شعارات مثل بيانات، على تحتوي خاصة رسائل استالم يمكن
.اإللكتروني البريد حساب ضبط أو لإلنترنت الوصول

.حفظ > الخيارات اختر الرسائل، هذه محتويات لحفظ

الخدمة رسائل

إشعارات على الخدمة رسائل تحتوي قد. الخدمة مزودي بواسطة جهازك إلى الخدمة رسائل إرسال يتم
.الرسالة محتوى تنزيل خاللها من يمكن روابط أو خدمات أو أخبار عناوين: مثل

.خدمة رسالة > الضبط > الخيارات اختر الخدمة، رسائل ضبط لتحديد

.رسالة تنزيل > الخيارات اختر الرسالة، محتوى أو الخدمة لتنزيل

بالرسالة خاصة أخرى وتفاصيل الصالحية انتهاء وتاريخ الويب وعنوان المرسل حول معلومات لعرض
.الرسالة تفاصيل > الخيارات اختر تنزيلها، قبل

الخدمة أوامر إرسال

خدمات تنشيط وطلب الخدمة مزود إلى) USSD أمر باسم أيضًا والمعروفة (خدمة طلب رسالة إرسال يمكن
.الخدمة بطلب الخاص النص على للحصول الخدمة بمزود االتصال برجاء. معينة شبكة

٦١الرسائل



ثم الخدمة، بطلب الخاص النص أدخل. الخدمة أوامر > الخيارات اختر خدمة، طلب رسالة إلرسال
.إرسال > الخيارات اختر

المحمولة اإلذاعة

.محمولة إذاعة > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

الخدمة مزود من موضوعات عدة حول رسائل استالم إمكانية المحمولة اإلذاعة شبكة خدمة لك تتيح
المتوفرة الموضوعات على للحصول. معينة منطقة في المرور وأحوال الطقس حالة مثل بك، الخاص
عندما المحمولة اإلذاعة رسائل استالم يمكن ال. الخدمة بمزود اتصل الصلة، ذات الموضوعات وأرقام
.المحمولة اإلذاعة استقبال) GPRS (بيانات حزمة اتصال يمنع قد. بُعد عن SIM وضع في الجهاز يكون

الجيل) (المحمولة لالتصاالت العالمي النظام( UMTS شبكات في المحمولة اإلذاعة رسائل استالم يمكن ال
).الثالث

> الخيارات اختر. المحمولة اإلذاعة استقبال تشغيل إلى تحتاج قد المحمولة، اإلذاعة رسائل الستالم
.تشغيل > استقبال > الضبط

.الموضوع اختر الموضوعات، بأحد المتعلقة الرسائل لعرض

.اشتراك > الخيارات اختر الموضوعات، بأحد المتعلقة الرسائل الستالم

عند المحلية، الشاشة في إخطارك يتم. ساخنة كموضوعات هامة موضوعات تعيين يمكنك: تلميح
.هام تحديد > الخيارات اختر ثم موضوعًا، اختر. ساخن بموضوع تتعلق رسالة استالم

.الموضوع > الخيارات اختر حذفها، أو تعديلها أو موضوعات إلضافة

الرسائل ضبط

.الضبط > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

نجمية بعالمة أو ،تحديده يجب بـ المميزة الحقول جميع وحدد المقصود، الرسالة نوع افتح
.حمراء

ورسائل النصية للرسائل الصحيح الضبط بتهيئة ويقوم SIM بطاقة مزود على الجهاز يتعرف قد
بمزود اتصل ذلك، حدوث عدم حالة في. تلقائيًا) GPRS (العامة الراديو حزمة وخدمة المتعددة الوسائط
رسالة في بك الخاص الخدمة مزود من الضبط بطلب قم أو الصحيح، الضبط على للحصول الخدمة
.الضبط معالج تطبيق استخدم أو تهيئة،

الرسائل٦٢



النصية الرسائل ضبط

.قصيرة رسالة > الضبط > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.جديد مركز إنشاء أو لجهازك، المتوفرة الرسائل مراكز لعرض —  الرسائل مراكز
.الرسالة إلرسال رسائل مركز اختر —  المستخدم الرسائل مركز
يكون عندما آخر ترميز نظام إلى آليًا الحروف تحويل الستخدام ناقص دعم اختر —  الحروف ترميز
.متاحًا ذلك

خدمة (للرسائل تسليم تقارير إليك الشبكة ترسل أن ترغب كنت إذا نعم حدد —  تقرير استالم
).شبكة

إذا الرسالة إرسال إعادة خاللها يحاول الرسائل مركز سيظل التي المدة اختر —  الرسالة صالحية
الفترة خالل للمستلم الرسالة إرسال تعذر إذا). شبكة خدمة (للفشل األولى اإلرسال محاولة تعرضت
.الرسائل مركز من حذفها يتم المحددة،

متأكدًا كنت إذا فقط الخيار هذا بتغيير قم. آخر تنسيق إلى الرسالة بتحويل قم —  كـ الرسالة إرسال تم
من مزيد على للحصول. األخرى التنسيقات هذه إلى النصية الرسائل تحويل على الرسائل مركز قدرة من

.الخدمة بمزود اتصل المعلومات،
.جهازك من قصيرة رسائل إرسال عند المفضلة االتصال طريقة اختر —  المفضل االتصال

الرسائل مركز رقم نفس باستخدام الرد رسالة إرسال تريد كنت إذا ما اختر —  المركز نفس بواسطة رد
).شبكة خدمة (ال أم النصية

وسائط رسالة ضبط

.وسائط رسالة > الضبط > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.المتعددة الوسائط رسائل في الصور أحجام لضبط —  الصورة حجم
ال محتويات إدراج من بمنعك يقوم كي جهازك لضبط محظور اختر —  MMS رسائل إنشاء وضع

هذا مثل إدراج حول تحذيرات الستالم. المتعددة الوسائط رسائل في المستلم، الجهاز أو الشبكة تدعمها
إذا. حر اختر المرفق، نوع على مدخالت بدون متعددة وسائط رسالة إلنشاء. موجه اختر المحتوى،
.المتعددة للوسائط تقديمية عروض إنشاء يمكن فال ،محظور اخترت
الوسائط رسائل بمركز لالتصال االفتراضية الوصول نقطة اختر —  المستخدمة الوصول نقطة

مزود بواسطة جهازك في ضبطها سبق إذا االفتراضية الوصول نقطة تغيير يمكنك ال قد. المتعددة
.الخدمة
.متاحة كانت إذا الرسائل، الستالم استخدامها تريد التي الطريقة الختيار —  المتعددة الوسائط جلب
المحلية الشبكة في آليا اختر أو تلقائي، بشكل دومًا متعددة وسائط رسائل الستالم دائماً آلي اختر

سبيل على (الرسائل مركز من جلبها يمكن جديدة متعددة وسائط رسائل بوجود إشعارات الستالم

٦٣الرسائل



يدوياً اختر أو ،)بك الخاصة المحلية الشبكة نطاق عن وبعيدًا للخارج، مسافرًا تكون عندما المثال،
وسائط رسائل أي استالم لمنع إيقاف اختر أو يدويًا، الرسائل مركز من المتعددة الوسائط رسائل لجلب

.المناطق جميع في مدعومًا اآللي الجلب يكون ال قد. متعددة
.مجهولين مرسلين من رسائل باستالم للسماح —  المجهولة بالرسائل السماح
.كإعالنات محددة رسائل الستالم —  إعالنات استالم
استالم يمكن ال قد). شبكة خدمة (وقراءتها المرسلة الرسائل تسليم تقارير لطلب —  التقارير استالم
.إلكتروني بريد عنوان إلى إرسالها تم التي الوسائط لرسالة تسليم تقرير
المتعددة الوسائط لرسائل جهازك من استالم تقارير إرسال لعدم نعم اختر —  التقرير إرسال رفض

.المستلمة
).شبكة خدمة (الرسالة إرسال خاللها الرسائل مركز يحاول التي الفترة طول اختر —  الرسالة سريان

الوسائط رسائل مركز من الرسالة إزالة يتم المحددة، الفترة خالل الرسالة مُستلم إلى الوصول تعذر وإذا
.الشبكة به تسمح الوقت من مقدار أقصى هو وقت أقصى بأن علمًا. المتعددة

دومًا يعتمد ال وقد. قراءتها أو المرسلة الرسائل استالم إلى يشير كي الشبكة؛ من دعمًا الجهاز يتطلب
.أخرى وظروف للشبكة وفقًا المعلومات، هذه على

الخدمة رسائل ضبط

.خدمة رسالة > الضبط > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

> الخدمة رسائل اختر بك، الخاص الخدمة مزود من الخدمة رسائل باستقبال لجهازك للسماح
.تشغيل

حالة في. يدوياً أو آلياً > رسائل تنزيل اختر الخدمة، رسائل ومحتوى الخدمات تنزيل كيفية الختيار
.تلقائيًا الخدمات كل تنزيل يمكن ال ألنه نظرًا التنزيالت بعض تأكيد إلى بحاجة تظل فقد ،آلياً اختيار

المحمولة اإلذاعة ضبط

.محمولة إذاعة > الضبط > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

.تشغيل > استقبال اختر المحمولة، اإلذاعة رسائل الستالم

.اللغة اختر بها، المحمولة اإلذاعة رسائل تلقي تريد التي اللغات الختيار

> الموضوعات اكتشاف اختر المحمولة، اإلذاعة رسائل موضوعات قائمة في جديدة موضوعات لعرض
.تشغيل

الرسائل٦٤



آخر ضبط

.أخرى > الضبط > الخياراتو الرسائل > القائمة اختر

:يلي مما اختر
الرسائل حافظة في المرسلة الرسائل حفظ تريد كنت إذا ما الختيار —  المرسلة الرسائل حفظ

.المرسلة
األقدم الرسالة مسح يتم. حفظها المراد المرسلة الرسائل عدد إلدخال —  المحفوظة الرسائل عدد
.الحد بلوغ عند

في فقط الذاكرة بطاقة على الرسائل حفظ يمكنك. الرسائل حفظ مكان الختيار —  المستخدمة الذاكرة
.ذاكرة بطاقة إدراج حالة

الهاتف

من البد أنه كما به، صالحة SIM بطاقة إدخال يتم وأن الهاتف، تشغيل من البد واستالمها، مكالمات إلجراء
.الخلوية بالشبكة الخاصة الخدمة منطقة في تواجدك

بخدمة لالتصال. اإلنترنت مكالمة بخدمة الجهاز توصيل يجب واستالمها، اإلنترنت مكالمة إلجراء
للشبكة الوصول نقطة مثل االتصال، شبكة تغطية نطاق في هاتفك يكون أن يجب الشبكة، مكالمات
).WLAN (الالسلكية المحلية

الصوتية المكالمات

يتفاوت قد الخدمة مزود لك يقدمها التي والخدمات للمكالمات الفاتورة مبلغ إن: مالحظة
.إلخ والضرائب الحسابية الكسور وتقريب الشبكة خصائص حسب

الضجيج من التخلص

باستخدام بك الخاص الحديث من المحيطة البيئة من الصادر الضجيج صوت تسرب منع فعليًا يتم
.الميكروفونات ثنائية الضجيج من التخلص تقنية

الميكروفون إشارة من الثانوي الميكروفون خالل من التقاطه يتم الذي الضجيج صوت من التخلص يتم
الحديث إرسال عملية تحسين على ملحوظة بفعالية األمر هذا ويؤثر. خالله من تتحدث التي الرئيسي

.صاخبة بيئة خالل يتم الذي

.الرأس سماعة أو الصوت مكبر استخدام أثناء الضجيج من التخلص خدمة تتاح ال

٦٥الهاتف



.فمك نحو متجهًا الرئيسي الميكروفون يكون بحيث الهاتف احمل النتائج، أفضل على وللحصول

مكالمة على الرد

.االتصال مفتاح على اضغط مكالمة، على للرد

.اإلنهاء مفتاح على اضغط مكالمة، لرفض

.صامت اختر المكالمة، على الرد من بدالً رنين نغمة صوت لكتم

على فاضغط ،)شبكة خدمة (المكالمات انتظار وظيفة بتنشيط قمت وقد نشطة، مكالمة لديك كانت إذا
النشطة، المكالمة وإلنهاء. األولى المكالمة تعليق وسيتم. واردة جديدة مكالمة على للرد االتصال مفتاح
.اإلنهاء مفتاح على اضغط

مكالمة إجراء

.االتصال مفتاح على اضغط ثم المنطقة، رمز متضمنًا الهاتف رقم أدخل مكالمة، إلجراء

البلد رمز أدخل ثم الدولي، الوصول رمز محل يحل والذي + رمز أضف الدولية، المكالمات إلجراء: تلميح
.الهاتف رقم أدخل ثم) األمر لزم إذا البادئ، الصفر واحذف (المنطقة ورمز

.اإلنهاء مفتاح على اضغط إلغائها، أو المكالمة إلنهاء

انتقل ثم االسم، من األولى األحرف وأدخل. األسماء افتح المحفوظة، األسماء باستخدام مكالمة إلجراء
.االتصال مفتاح على واضغط االسم، إلى

بها باالتصال قمت رقمًا ٢٠ آخر حتى لعرض االتصال مفتاح على اضغط السجل، باستخدام مكالمة إلجراء
.االتصال مفتاح على اضغط ثم المطلوب، االسم أو الرقم إلى انتقل. بها االتصال حاولت أو

.الصوت مفاتيح استخدم نشطة، مكالمة صوت مستوى لضبط

الهاتف٦٦



سينهي. فيديو لمكالمة التحويل > الخيارات اختر فيديو، مكالمة إلى صوتية مكالمة من للتحويل
.للمستلم فيديو مكالمة بإجراء ويقوم الصوتية المكالمة الجهاز

جماعية مكالمة إجراء

مفتاح على اضغط ثم المحادثة، في المشاركين أحد هاتف رقم أدخل جماعية، مكالمة إلجراء١
.االتصال

.جديدة مكالمة > الخيارات اختر المشارك، يرد عندما٢
جميع لدمج جماعية مكالمة > الخيارات اختر المشاركين، لجميع هاتفية مكالمة إجراء عند٣

.واحدة جماعية مكالمة في المكالمات

.الصوت كتم مفتاح على اضغط المكالمة، أثناء الميكروفون صوت لكتم

مشارك إسقاط > جماعية مكالمة > الخيارات اختر جماعية، مكالمة من المشاركين أحد الستبعاد
.والمشارك

> جماعية مكالمة > الخيارات اختر الجماعية، المكالمة خالل ما شخص مع انفراد على للتحدث
.والمشارك خاص

الصوتي البريد

.مكالمات بريد > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

البريد صندوق رقم بإدخال مطالبتك تتم مرة، ألول) شبكة خدمة (الصوتي البريد تطبيق فتح عند
.الصوتي

> الخيارات واختر ،الصوتي البريد صندوق إلى انتقل بك، الخاص الفيديو بريد بصندوق لالتصال
.الصوتي بالبريد اتصال

إلى فانتقل إنترنت، مكالمات بريد صندوق لديك وكان بجهازك اإلنترنت مكالمات ضبط بتهيئة قمت إذا
.البريد بصندوق لالتصال اإلنترنت. مك ببريد اتصال > الخيارات واختر البريد صندوق

ثم ١ على اضغط أو ،١ على االستمرار مع اضغط المحلية، الشاشة من الصوتي البريد بصندوق لالتصال
.به االتصال تريد الذي البريد صندوق اختر. االتصال مفتاح على

.الرقم تغيير > الخيارات اختر ثم البريد، صندوق اختر البريد، صندوق رقم لتغيير

٦٧الهاتف



الفيديو مكالمات

الفيديو مكالمات حول

توفر مدى ولمعرفة. UMTS شبكة تغطية نطاق ضمن تتواجد أن يلزم فيديو، مكالمة إجراء من تتمكن لكي
عرض مشاهدة التحدث أثناء يمكنك. الخدمة بمزود اتصل بها، واالشتراك البيانات اتصال خدمات
هذا لدى متوافق جهاز توفر حالة في المكالمة،وذلك مستلم وبين بينك ومباشر الوقت نفس في فيديو

مكالمة مستلم أمام الجهاز في الموجودة الكاميرا بواسطة المسجلة الفيديو صورة تظهر. المستلم
.فقط طرفين بين إال الفيديو مكالمة إجراء يمكن ال. الفيديو

فيديو مكالمة إجراء

> الخيارات اختر ثم األسماء قائمة من المستلم اختر أو الهاتف رقم أدخل فيديو، مكالمة إلجراء
الكاميرا كانت إذا أما. بالجهاز الكاميرا تنشيط يتم الفيديو، مكالمة بدء عند. فيديو مكالمة > اتصال

مرة إليك فيديو المكالمة مستلم إرسال عدم حالة في. الفيديو إرسال تعطيل فسيتم بالفعل، مستخدمة
> القائمة اختر فيديو، من بدالً جهازك من المرسلة الثابتة الصورة لتحديد. ثابتة صورة تظهر أخرى،
.فيديو مكالمة في صورة > المكالمات > الهاتف اختر ثم الضبط > التحكم لوحة

إرسال أو صوت إرسال > تعطيل > الخيارات اختر وفيديو، صوت أو فيديو أو صوت إرسال لتعطيل
.وفيديو صوت إرسال أو فيديو

.الصوت مستوى مفتاحي استخدم نشطة، فيديو مكالمة صوت مستوى لضبط

السماعة صوت لكتم. الخارجية السماعة تنشيط > الخيارات اختر الخارجية، السماعة الستخدام
.الهاتف تنشيط > الخيارات اختر األذن، طقم واستخدام الخارجية

.الصور تبديل > الخيارات اختر الصور، أماكن لتبديل

.أسفل أو أعلى إلى انتقل ثم تصغير/تكبير > الخيارات اختر الشاشة، علي الصورة تصغير/لتكبير

التحويل > الخيارات اختر المستلم، نفس مع جديدة صوتية مكالمة وإجراء الفيديو مكالمة إلنهاء
.صوتية لمكالمة

الفيديو مشاركة

المحمول جهازك من فيديو مقطع أو مباشر فيديو بث إلرسال) شبكة خدمة (الفيديو مشاركة استخدم
.صوتية مكالمة أثناء متوافق آخر محمول جهاز إلى

السماعة استخدام في ترغب ال كنت إذا. الفيديو مشاركة تنشيط عند الخارجية السماعة تنشيط يتم
.متوافقة أذن سماعة استخدام أيضًا يمكنك الفيديو، مشاركة أثناء الصوتية للمكالمة الخارجية

الهاتف٦٨



:تحذير
وال معتدل، بصوت الموسيقى إلى استمع. السمع يضر قد مرتفع صوت لمستوى المستمر التعرض إن

.الصوت مكبر استخدام حالة في أذنك من بالقرب الجهاز تحمل

الفيديو مشاركة متطلبات

والرسوم 3G شبكة وتوفُّر الخدمة حول المعلومات من لمزيد. 3G اتصال إلى الفيديو مشاركة تحتاج
.الخدمة بمزود اتصل الخدمة، هذه باستخدام المتعلقة

:يلي ما عمل يلزم الفيديو مشاركة الستخدام

.بشخص شخص اتصاالت على الهاتف ضبط من تأكد•
خارج انتقالك حالة وفي. 3G شبكة تغطية نطاق في متواجد وأنك نشطًا 3G اتصال لديك أن تأكد•

.الصوتية المكالمة تستمر بينما المشاركة تتوقف فيديو، مشاركة جلسة أثناء 3G شبكة نطاق
جلسة إلى ما شخص بدعوة قمت إذا. 3G شبكة في والمستلم المرسل من كالً تسجيل تم قد أنه تأكد•

فيديو مشاركة تثبيت يتم لم أو 3G شبكة تغطية نطاق في متواجدًا المستلم جهاز يكن ولم مشاركة
خطأ رسالة وستتسلم. الدعوات المستلم يتسلم فال به، شخص إلى شخص اتصاالت إعداد أو عليه
.الدعوة قبول يمكنه ال المستلم أن إلى تشير

الضبط

.3G وشبكة بشخص شخص اتصال ضبط يجب فيديو، مشاركة إلعداد

بشخص شخص اتصال ضبط

SIP وضع ضبط تهيئة يجب. (SIP) الجلسة بدء بروتوكول اتصال باسم أيضًا بشخص شخص اتصال يُعرف
بحفظ وقم الخدمة مزود من SIP وضع ضبط اطلب. الفيديو مشاركة استخدام من التمكن قبل جهازك في

بالمعلمات قائمة إعطائك أو إليك الضبط بإرسال الخدمة مزود يقوم قد. جهازك في الضبط
.المطلوبة

:اسم بطاقة إلى SIP عنوان إلضافة

.األسماء >  اختر١
).الشخص لهذا جديدة بطاقة بدء أو (االسم بطاقة فتح٢
.الفيديو مشاركة > تفاصيل إضافة > الخيارات اختر٣
اسم من بدالً IP عنوان استخدام يمكنك( username@domainname بتنسيق SIP عنوان أدخل٤

).المجال
بالمستلم الخاص الهاتف رقم استخدام يمكنك باالسم، الخاص الصحيح SIP عنوان تعرف تكن لم إذا

).لها الالسلكية الخدمة مزود دعم حالة في (الفيديو لمشاركة البلد، رمز والمتضمن

٦٩الهاتف



3G اتصال ضبط

:بك الخاص 3G اتصال إلعداد

.3G لشبكة استخدامك على لالتفاق الخدمة بمزود اتصل•
.صحيحٍ بشكلٍ لجهازك 3G وصول نقطة باتصال الخاص الضبط تهيئة من تأكد•

فيديو مقاطع أو مباشر فيديو مشاركة

.الفيديو مشاركة > الخيارات اختر نشطة، صوتية مكالمة أثناء

.مباشر فيديو اختر المكالمة، أثناء مباشر فيديو لمشاركة١
.مشاركته تريد الذي المقطع اختر ثم فيديو مقطع اختر فيديو، مقطع لمشاركة

جهازك كان إذا. مشاركته من لتتمكن مناسب تنسيق إلى الفيديو مقطع تحويل إلى تحتاج قد
فيديو محرر بجهازك يكون أن يجب. موافق فاختر تحويله، يجب فيديو مقطع بوجود ُيشعرك
.التحويل إلجراء

األسماء، قائمة في محفوظة البلد رمز تتضمن هواتف أرقام أو SIP عناوين عدة المستلم لدى كان إذا٢
متاحًا، بالمستلم الخاص الهاتف رقم أو SIP عنوان يكن لم إذا. المطلوب الرقم أو العنوان فاختر
إلرسال موافق اختر ثم البلد، رمز على مشتمالً بالمستلم الخاص الهاتف رقم أو العنوان فأدخل
.SIP عنوان إلى الدعوة بإرسال الجهاز يقوم. الدعوة

.الدعوة المستلم يقبل عندما آليًا المشاركة تبدأ

فيديو مشاركة أثناء المتاحة الخيارات

).فقط للمرسل متاح (الفيديو تصغير/تكبير
).فقط للمرسل متاح (السطوع ضبط

.كتمه إلغاء أو الميكروفون صوت كتم أو 
.تشغيلها إيقاف أو الخارجية السماعة تشغيل أو 
.استئنافها أو مؤقتًا الفيديو مشاركة إيقاف أو 

).فقط للمستلم متاح (الكاملة الشاشة وضع إلى االنتقال

عندما. اإلنهاء مفتاح على اضغط الصوتية، المكالمة إلنهاء. إيقاف اختر المشاركة، جلسة إلنهاء٣
.الفيديو مشاركة أيضًا تنتهي المكالمة، بإنهاء تقوم

الفيديو بمكان الجهاز يخطرك. منك يُطلب عندما نعم اختر بمشاركته، تقوم كنت مباشر فيديو لحفظ
ثم ،الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر المفضلة، الذاكرة مكان لتحديد. الذاكرة في المحفوظ

.المفضلة الحفظ ذاكرة > الفيديو مشاركة > االتصال اختر

الهاتف٧٠



المشاركة إيقاف يتم فإنه فيديو، مقطع بمشاركة قيامك أثناء أخرى تطبيقات إلى بالوصول قمت إذا
اختر المحلية، الشاشة في المشاركة، في واالستمرار الفيديو مشاركة عرض إلى للعودة. مؤقت بشكل

.استمرار > الخيارات

دعوة قبول

رسالة في SIP عنوان أو المرسل اسم عرض يتم إليك، فيديو مشاركة دعوة بإرسال شخص قيام عند
.دعوة استالم عند رنينًا فسيُصدر صامت، على مضبوطًا جهازك يكن لم وإذا. الدعوة

تعلم لن ،UMTS شبكة تغطية نطاق في متواجدًا تكن ولم مشاركة دعوة ما شخص إليك أرسل إذا
.للدعوة باستالمك

:يلي مما اختر دعوة، استالم عند
.المشاركة جلسة وتنشيط الدعوة لقبول —  نعم
مفتاح على الضغط يمكنك كما. الدعوة رفضت بأنك تفيد رسالة المرسل يتسلم. الدعوة لرفض —  ال

.الصوتية المكالمة وإنهاء الدعوة لرفض اإلنهاء

.الصوت كتم > الخيارات اختر جهازك، على الفيديو صوت لكتم

ذلك يؤثر وال. األصلي الصوت مستوى > الخيارات اختر األصلي، الصوت بمستوى الفيديو ولتشغيل
.الهاتفية المكالمة في اآلخر الطرف لدى الصوت تشغيل على

تقوم عندما. اإلنهاء مفتاح على اضغط الصوتية، المكالمة إلنهاء. إيقاف اختر المشاركة، جلسة إلنهاء
.الفيديو مشاركة أيضًا تنتهي المكالمة، بإنهاء

اإلنترنت مكالمات

اإلنترنت مكالمات حول

) اإلنترنت مكالمات خدمة باستخدام شبكة خدمة .اإلنترنت عبر واستقبالها مكالمات إجراء يمكنك ،(
بتقنية يعمل جهاز وبين محمولة، هواتف وبين كمبيوتر، أجهزة بين إنترنت مكالمات إجراء يمكن

.تقليدي وهاتف (VoIP) اإلنترنت بروتوكول عبر الصوت

.مستخدم حساب على وحصولك الخدمة، في االشتراك عليك يجب الخدمة، استخدام من تتمكن لكي

يكون وأن الالسلكية، LAN شبكة خدمة منطقة داخل تكون أن يجب استقبالها، أو إنترنت مكالمة إلجراء
.إنترنت مكالمة بخدمة متصالً جهازك

اإلنترنت مكالمات تنشيط

.القائمة من اإلنترنت مكالمات خدمة واختر يسارًا، انتقل. األسماء > القائمة اختر

٧١الهاتف



.اإلنترنت مكالمة اتصال ضبط الستقبال الخدمة بمزود اتصل استقبالها، أو اإلنترنت مكالمات إلجراء
.الشبكة خدمة نطاق داخل جهازك يكون أن يجب إنترنت، مكالمة بخدمة لالتصال

.الخدمة تنشيط > الخيارات اختر لديك، اإلنترنت مكالمة خدمة لتنشيط

عن بحث > الخيارات اختر المتاحة،) WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة اتصاالت عن للبحث
WLAN.

 إنترنت مكالمات إجراء

يمكنك التي التطبيقات جميع من إنترنت مكالمة إجراء يمكنك اإلنترنت، مكالمات خاصية تنشيط عند
إلى انتقل مثالً، األسماء قائمة ففي. السجل أو األسماء قائمة مثل خاللها، من عادية صوتية مكالمة إجراء
.اإلنترنت عبر اتصال > اتصال > الخيارات اختر ثم المطلوب، االسم

.إنترنت.م اختر ثم اإلنترنت، عنوان أو الهاتف رقم أدخل المحلية، الشاشة في إنترنت مكالمة إلجراء

في األرقام مفاتيح من مفتاح أي على اضغط برقم، يبدأ ال إنترنت عنوان إلى إنترنت مكالمة إلجراء١
إلى األرقام وضع من واالنتقال العرض شاشة لمسح ثوانِ لعدة # على اضغط ثم المحلية، الشاشة
.األحرف وضع

.االتصال مفتاح على اضغط ثم اإلنترنت، عنوان أدخل٢

اإلنترنت مكالمة ضبط

.القائمة من اإلنترنت مكالمات خدمة واختر يسارًا، انتقل. األسماء > القائمة اختر

:يلي مما واختر الضبط > الخيارات اختر تعديله، أو اإلنترنت مكالمة ضبط لعرض
.الوجهة تفاصيل بتعديل قم ثم اإلنترنت، مكالمة اتصال وجهة ضبط اختر —  الخدمة اتصال

.تغيير اختر ثم الخدمة، إلى انتقل وجهة، لتغيير
طلب دون الواردة التواجد طلبات كافة على آليًا الموافقة تريد كنت إذا ما اختر —  التواجد طلبات
.تأكيد

.المحددة الخدمة عن فنية معلومات عرض —  الخدمة معلومات

الصوتية الوظائف

الصوتية الوظائف

إجراء يمكنك". الصوتية الوظائف "تطبيق خالل من األساسية المهام إلجراء صوتك استخدام يمكنك
إلى تحتاج. رسائلك إلى واالستماع المكالمات، على والرد لألسماء، صوتية رسائل إرسال أو مكالمات،

الهاتف٧٢



إلى الجهاز يستمع الصوتية، الوظائف تشغيل حالة في. المهام هذه إجراء قبل شخصي تنبيه أمر تسجيل
.التنبيه أمر إعطاء حالة في المهام إجراء يمكن. بك الخاص التنبيه أمر

الصوتية الوظائف تشغيل

.الصوت. وظ > التطبيقات > القائمة اختر

:يلي بما قم التطبيق، لتشغيل

.التنبيه أمر لتسجيل التشغيل بدء أمر > التسجيل أوامر اختر١
.الصوت وظائف اختر الرئيسية، العرض شاشة في٢
.التنبيه أمر اذكر٣

:يلي مما اختر

.التسجيل أوامر —  التسجيل أوامر
.الضبط تغيير —  الضبط

.التطبيق عن معلومات قراءة —   هذا؟ ما

.المتاحة الخيارات تختلف قد

السريع االتصال

.السريع االتصال > المكالمات > الهاتفو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

الشاشة في األرقام مفاتيح أحد على االستمرار مع بالضغط مكالمة إجراء إمكانية السريع االتصال يتيح
.الرئيسية

.تشغيل اختر السريع، االتصال لتنشيط

طلب > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر هاتف، لرقم األرقام مفاتيح أحد لتخصيص
.سريع

.تخصيص > الخيارات واختر الشاشة، على) ٩ إلى ٢ من (الرقم مفتاح إلى انتقل

.األسماء قائمة من المطلوب الرقم اختر

> الخيارات واختر السريع، االتصال مفتاح إلى انتقل األرقام، مفاتيح ألحد مخصص هاتف رقم لمسح
.مسح
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> الخيارات واختر السريع، االتصال مفتاح إلى انتقل األرقام، مفاتيح ألحد مخصص هاتف رقم لتعديل
.تغيير

المكالمات تحويل

.المكالمات تحويل > الهاتفو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

تفاصيل، على للحصول. آخر هاتف رقم إلى أو الصوتي البريد صندوق إلى الواردة المكالمات لتحويل
.الخدمة بمزود اتصل

:يلي مما اختر ثم تحويلها، تريد التي المكالمات نوع اختر
مكالمات أو الصوتية المكالمات جميع تحويل — الفاكس مكالمات كل أو الصوتية المكالمات كل

.آخر رقم إلى المكالمات حول فقط المكالمات، على الرد يمكنك ال. الواردة الفاكس
.نشطة مكالمة وجود عند الواردة المكالمات لتحويل —  الخط انشغال عند
اختر. معينة زمنية لمدة رنين الجهاز إصدار بعد الواردة المكالمات لتحويل —  الرد عدم حالة في

.المكالمة تحويل قبل الجهاز لرنين الزمنية المدة
أو التشغيل إيقاف وضع في الجهاز يكون عندما المكالمات لتحويل —  الخدمة نطاق خارج كنت إذا

.الشبكة تغطية نطاق خارج
مغلقًا الجهاز كان أو بالرد تقم لم أو نشطة، مكالمة وجود عند المكالمات لتحويل —  متاح غير كنت إذا
.الشبكة تغطية خارج أو

> الخيارات اختر ثم تحويل، وخيار مكالمة نوع اختر الصوتي، البريد صندوق إلى المكالمات لتحويل
.الصوتي البريد إلى > تنشيط

> تنشيط > الخيارات اختر ثم تحويل، وخيار مكالمة نوع اختر آخر، هاتف رقم إلى المكالمات لتحويل
.األسماء في محفوظ رقم لجلب بحث اختر أو الرقم أدخل. اآلخر الرقم إلى

.الحالة فحص > الخيارات اختر ثم التحويل، خيار إلى انتقل الحالية، التحويل حالة لفحص

.التنشيط إلغاء > الخيارات اختر ثم التحويل، خيار إلى انتقل المكالمات، تحويل إليقاف

المكالمات حظر

إعدادات بتحديد قمت إذا. المكالمات حظر > الهاتف ثم الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر
.اإلنترنت مكالمات حظر فاختر اإلنترنت، مكالمة

ولتعديل). شبكة خدمة (الجهاز باستخدام استالمها أو إجراؤها يمكن التي المكالمات حظر يمكنك
أنواع جميع على المكالمات حظر يؤثر. الخدمة مزود من الحظر سر كلمة إلى تحتاج الضبط؛

.المكالمات
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:الصوتية المكالمات لحظر التالية اإلعدادات من اختر
.بالجهاز صوتية مكالمات إجراء لمنع —  الصادرة المكالمات
.الواردة المكالمات حظر —  الواردة المكالمات
.أجنبية مناطق أو بدول االتصال لمنع —  الدولية المكالمات
.دولتك خارج تكون عندما الواردة المكالمات لمنع —  التجوال عند الواردة المكالمات
مع أجنبية مناطق أو بدول االتصال لمنع —  األم البلد إلى الصادرة عدا ما الدولية المكالمات

.بدولتك باالتصال السماح

.الحالة فحص > الخيارات اختر ثم الحظر، خيار اختر الصوتية، المكالمات حظر حالة لفحص

إلغاء > الخيارات اختر ثم الحظر، خيارات أحد اختر الصوتية، المكالمات جميع حظر تنشيط إللغاء
.المكالمات جميع حظر

تعديل > الخيارات اختر الفاكس، ومكالمات الصوتية المكالمات لحظر المستخدمة السر كلمة لتغيير
الحظر سر كلمة طول يبلغ أن يجب. مرتين الجديد الرمز أدخِل ثم الحالي، الرمز أدخِل. الحظر سر كلمة
.لديك الخدمة بمزود اتصل تفاصيل، على للحصول. أرقام أربعة

اإلنترنت مكالمات حظر

مكالمات حظر > المكالمات حظر > الهاتفو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر
.اإلنترنت

.تشغيل > المجهولة المكالمات حظر اختر مجهولين، متصلين من اإلنترنت مكالمات لرفض

DTMF نغمات إرسال

في للتحكم نشطة مكالمة وجود أثناء ،(DTMF) ثنائية نغمة ذات متعدد تردد نغمات إرسال يمكنك
.األخرى اآللية الهاتف خدمات أو الصوتي البريد صندوق

DTMF نغمات تسلسل إرسال

.المستلم يرد حتى وانتظر مكالمة بإجراء قم١
.DTMF إرسال > الخيارات اختر٢
.قبل من مُعدًّا تسلسالً اختر أو ،DTMF نغمات تسلسل أدخل٣

اسم ببطاقة DTMF نغمة تسلسل إرفاق

إضافة > الخيارات > تعديل > الخيارات اختر ثم اسمًا اختر. األسماء > القائمة اختر١
.DTMF > تفاصيل
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.p أدخل بينها، أو DTMF نغمات قبل لثانيتين يمتد مؤقت إيقاف إلدراج. النغمات تسلسل أدخل٢
 أدخل مكالمة، إجراء أثناء DTMF إرسال اختيار بعد فقط DTMF نغمات يرسل لكي الجهاز إلعداد

w .إلدخال p وw على الضغط كرر المفاتيح، لوحة باستخدام *.
.تم اختر٣

الناطق الموضوع

.الناطق الموضوع > االستعداد وضعو الموضوعات > التحكم لوحة > القائمة اختر

على" الناطق الموضوع "بواسطة المدعمة بالوظائف قائمة عرض يتم ،"الناطق الموضوع "تنشيط عند
اختر. مرتفع بصوت المعروضة الوظائف الجهاز يقرأ الوظائف، بين تنقلك أثناء.الرئيسية الشاشة
.المطلوب التنسيق

.األسماء > االتصال خصائص اختر األسماء، قائمة في اإلدخاالت لسماع

واألرقام المستلمة، والمكالمات عليها، يرد لم التي بالمكالمات الخاصة المعلومات إلى لالستماع
.األخيرة المكالمات > االتصال خصائص اختر الصادرة،

إلدخال. المراد والرقم المتصل > االتصال خصائص اختر الهاتف، رقم إدخال بواسطة اتصال إلجراء
.اآلخر تلو رقمًا وحددها األرقام إلى انتقل هاتف، رقم

.الصوتي البريد > االتصال خصائص اختر الصوتي، البريد بصندوق لالتصال

.الصوتية األوامر اختر مكالمة، إلجراء الصوتية األوامر الستخدام

.الرسائل قارئ اختر عالٍ، بصوتٍ المستلَمة رسائلك قراءة لتتم

.ألسفل انتقل الحالي، التاريخ لسماع. الساعة اختر الحالي، الوقت لسماع

منبه محتوى التطبيق فسيقرأ الصوتية، المساعدة تطبيق فتح أثناء التقويم منبه رنين موعد انتهى إذا
.عالٍ بصوتٍ التقويم

.الخيارات اختر المتاحة، الخيارات لسماع

الصوتية األوامر

.صوتية أوامر > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

.بالجهاز أخرى وظائف أو أوضاع أو تطبيقات تشغيل وبدء مكالمات إلجراء الصوتية األوامر استخدم
.الصوت كتم مفتاح على االستمرار مع اضغط الصوت، على التعرف لبدء

الهاتف٧٦



األوامر تطبيق في المعينة وللوظائف األسماء في الموجودة للقيود صوت بصمة بإنشاء الجهاز يقوم
.الجهاز في المخزنة الصوت ببصمة المنطوقة الكلمات الجهاز يقارن صوتي، أمر نطق عند. الصوتية
صوت مع الجهاز في الصوت تمييز يتكيف ذلك، ومع المتكلم؛ صوت على تعتمد ال الصوتية األوامر

.أفضل بشكل الصوتية األوامر على للتعرف الرئيسي المستخدم

مكالمة إجراء

قائمة في االسم بيانات ضمن المحفوظ الكنية اسم أو االسم هي األسماء بأحد الخاصة الصوت بصمة
.األسماء

حال في أو صاخبة، بيئة في الصعوبة بعض يشكل قد الصوت بصمات استخدام إن: مالحظة
.األحوال كل في فقط الصوتي االتصال على االعتماد عدم عليك ينبغي لذلك الطوارئ؛

> الخيارات > الصوت بصمات تفاصيل > الخيارات اختر ثم اسمًا اختر صوت، بصمة إلى لالستماع
.الصوت بصمة تشغيل

.الصوت كتم مفتاح على االستمرار مع اضغط صوتي، أمر باستخدام مكالمة إلجراء١
.بوضوح االسم بيانات ضمن المحفوظ االسم انطق المرئي، العرض رؤية أو النغمة سماع عند٢
المُختارة باللغة عليها التعرف تم التي االتصال لجهة مؤلفة صوت بصمة بتشغيل الهاتف يقوم٣

لم إذا. بالرقم االتصال في الهاتف يبدأ ثانية، ١.٥ إلى تمتد زمنية مهلة وبعد. االسم ويعرض بالهاتف،
التطابق حاالت من أخرى اتصال جهة فاختر صحيحة، عليها التعرف تم التي االتصال جهة تكن

.االتصال إللغاء إنهاء اختر أو المقترحة،
.المراد والرقم االتصال جهة اختر واحدة، اتصال لجهة األرقام من العديد حفظ حال في

تطبيق تشغيل

.الصوتية األوامر تطبيق في مدرجة وتكون للتطبيقات صوت بصمات بإنشاء الهاتف يقوم

مع الصوت كتم مفتاح على االستمرار مع اضغط الصوتية، األوامر أحد باستخدام ما تطبيق لتشغيل
من آخر تطبيقًا فاختر صحيحًا، عليه التعرف تم الذي التطبيق يكن لم إذا. بوضوح التطبيق باسم النطق
.األمر إللغاء إنهاء اختر أو المقترحة، التطابق حاالت

األمر أدخل ثم ،األمر تغيير > الخيارات اختر التطبيقات، بأحد الخاص الصوتي األمر لتغيير
.الجديد

األوضاع تغيير

.صوتية أوامر > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر
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االستمرار مع اضغط صوتي، أمر باستخدام وضع لتنشيط. وضع لكل صوت بصمة بإنشاء الجهاز يقوم
.الوضع اسم وانطق المحلية، الشاشة في الصوت كتم مفتاح على

.األمر تغيير > الخيارات > األوضاع اختر الصوتي، األمر لتغيير

الصوتية األوامر ضبط

.صوتية أوامر > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما واختر الضبط > الخيارات اختر
.عليها التعرف تم التي الصوتية األوامر بتشغيل يقوم الذي المؤلف بتنشيط قم —  مؤلف

.التحدث صوت اضبط —  التشغيل أثناء الصوت مستوى
.الصوتي األمر على التعرف حساسية اضبط —  التعرف حساسية
خالل من قبولها أو يدوي أو تلقائي نحو على الصوتية األوامر قبول إما اختر —  األمر من التحقق
.الصوت من التحقق
المستخدم تغيير عند الصوت على التعرف طريقة ضبط أعد —  الصوت ضبط إعدادات حذف

.للهاتف الرئيسي

والتحدث الضغط

.الخدمة بمزود اتصل الخدمة، توفر ولعرفة. منطقتك في الخصائص بعض تكون ال قد

.وتحدث ضغط > التطبيقات > القائمة اختر

والتحدث الضغط حول

التي IP خدمة خالل من تُقدم مباشرة صوتية خدمة) شبكة خدمة) (PTT (والتحدث الضغط خدمة تعتبر
المباشر الصوتي االتصال إمكانية) PTT (والتحدث الضغط خدمة توفر. الخلوية الشبكة تستخدم
أو شخص مع محادثة إلجراء) PTT (والتحدث الضغط خدمة استخدم. المفاتيح أحد على بالضغط
.أشخاص مجموعة

نقطة) (PTT (والتحدث الضغط ضبط تحديد عليك يتعين ،)PTT (والتحدث الضغط خدمة استخدام قبل
الذي الخدمة مُزوِّد من خاصة نصية رسالة في الضبط تتلقى وقد). والتواجد ،XDMو ،SIPو ،PTTو الوصول،

خدمة لتكوين" الضبط معالج "تطبيق استخدام أيضًا يمكنك). PTT (والتحدث الضغط خدمة يقدم
تطبيق حول المعلومات من لمزيد. الخدمة مزود بواسطة مدعومة كانت إذا ،)PTT (والتحدث الضغط

PTT، موقع أو بالجهاز الخاص المستخدم دليل راجع Nokia الويب على المحلي.

الصوت مكبر عبر إليه اآلخرون يستمع بينما واحد شخص يتحدث والتحدث، الضغط اتصال في
.الجهاز في المضمن
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من فقط واحد عضو إالَّ يتكلم ال ألنه ونظرًا. اآلخر على منهم كلٌ يرد عندما دوره متحدث كل ويأخذ
لدور مدة أقصى تكون ما وعادةً. محدودة تكون التحدث لدور مدة أقصى فإن وقت، أي في المجموعة
اتصل بشبكتك، الخاصة التحدث دور مدة حول التفاصيل من مزيد على للحصول. ثانية ٣٠ هي التحدث
.بك الخاص الخدمة بمزود

.والتحدث الضغط أنشطة على األولوية الهاتفية المكالمات تأخذ ما ودائمًا

منها والخروج والتحدث الضغط خدمة إلى الدخول تسجيل

كانت التي بالقنوات آليًا واالتصال دخولك تسجيل يتم ،(PTT) والتحدث الضغط خدمة تشغيل بدء عند
أخرى، مرة الدخول تسجيل فلمحاولة االتصال، فشل إذا. التطبيق بإغالق فيها قمت مرة آخر في نشطة
..وت.ض إلى الدخول تسجيل > الخيارات اختر

.خروج > الخيارات اختر والتحدث، الضغط خدمة من للخروج

.القائمة مفتاح على االستمرار مع اضغط مفتوح، آخر تطبيق إلى للتبديل

واستالمها والتحدث الضغط مكالمة إجراء

.التحدث فترة طوال االتصال مفتاح على االستمرار مع اضغط والتحدث، الضغط مكالمة إلجراء
.االتصال مفتاح اترك الرد، إلى ولالستماع

> الخيارات اختر والتحدث، الضغط في بك، الخاصة لألسماء الدخول تسجيل حالة من للتحقق
:يلي ومما األسماء > والتحدث الضغط أسماء

متاح شخص  — 

مجهول شخص  — 

الرد طلبات استقبال يستطيع ولكنه أحد، يزعجه أن يريد ال شخص  — 

متوقفة والتحدث الضغط خدمة لديه شخص  — 

لعمل. المشتركين لألسماء فقط متاحة وتكون بك الخاص الشبكة مشغل على الخدمة هذه تعتمد
.الدخول تسجيل حالة إظهار > الخيارات اختر السم، اشتراك

شخصين بين مكالمة إجراء

.األسماء > والتحدث الضغط أسماء > الخيارات اختر

.شخصين بين تحدث > الخيارات واختر إليه التحدث تريد الذي االسم اختر
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من االنتهاء عند. فيها تتحدث التي الفترة طوال والتحدث الضغط مفتاح على االستمرار مع اضغط
.المفتاح اترك التحدث،

األخرى العروض في أيضًا والتحدث الضغط مفتاح على االستمرار مع اضغط األسماء، أحد إلى وللتحدث
.األسماء عرض مثل والتحدث، الضغط لتطبيق

.اتصال قطع اختر. أوالً شخصين بين المكالمة بإنهاء قم, جديدة هاتفية مكالمة إلجراء

باتجاه تحدث. الشاشة رؤية من تتمكن كي وتحدث؛ ضغط مكالمة إجراء أثناء أمامك الجهاز ضع: تلميح
.الخارجية السماعة فوق يديك تضع وال الميكروفون

مجموعة مكالمة إجراء

األسماء بتحديد وقم, األسماء > والتحدث الضغط أسماء > الخيارات اختر بمجموعة، لالتصال
.أشخاص عدة إلى تحدث > الخيارات اختر ثم بها، االتصال تريد التي

والتحدث الضغط مكالمة على الرد

مفتاح على اضغط المكالمة، ولرفض. االتصال مفتاح على اضغط شخصين، بين مكالمة على للرد
.اإلنهاء

> الخيارات اختر. األسماء من مجموعة مكالمة أو شخصين بين مكالمة إجراء أيضًا يمكنك: تلميح
.أشخاص عدة إلى تحدث أو شخصين بين تحدث > وتحدث ضغط

الرد طلبات

:رد طلب إلرسال

.رد طلب إرسال > الخيارات اختر ثم المطلوب، االسم إلى انتقل األسماء، قائمة في

.المحلية الشاشة في جديد رد طلب ١ الرسالة عرض يتم رد، طلب ما شخص إليك يُرسل عندما

:رد طلب على للرد

.شخصين بين مكالمة لبدء شخصين بين تحدث > الخيارات اختر ثم األسماء، وأحد عرض اختر

الهاتف٨٠



والتحدث الضغط مجموعات

القنوات

الذين) عمل فريق أو أصدقاء: المثال سبيل على (األشخاص من مجموعة من التحدث الضغط قناة تتألف
األعضاء جميع يستمع ما، بقناة االتصال عند. بذلك دعوة تلقيهم بعد القناة إلى باالنضمام قاموا

.نفسه الوقت في المكالمة إلى القناة هذه إلى المنضمين

URL الـ يعرف شخص ألي مفتوحة العامة القنوات تكون. مسبقًا تكوينها تم قنوات إلى االنضمام يمكنك
.بالقناة الخاص

.حديثك يسمعون للقناة المنضمين األعضاء جميع فإن وتتحدث، القنوات بإحدى متصالً تكون عندما
.نفسه الوقت في قنوات خمس حتى تنشيط ويمكن

.الشبكة قنوات / مجموعات > والتحدث الضغط أسماء > الخيارات اختر

المجموعة إنشاء أوالً عليك يجب األولى، للمرة مسبقًا تكوينها تم عامة قناة أو شبكة بمجموعة لالتصال
رابط إنشاء بعد. المطلوبة المعلومات أدخِل ثم ،الحالية إضافة > الخيارات اختر. القناة أو

.إليها االنضمام محاولة يمكنك المجموعة،

الشبكة مجموعات

تحديد يمكنك. الخدمة مركز على ومخزنة مسبقًا تكوينها تم أعضاء قوائم من الشبكة مجموعات تتألف
يمكنك شبكة، مجموعة إلى التحدث تريد وعندما. أعضاء قائمة إلى إضافتهم خالل من المشاركين

وتكون المجموعة، في مشترك بكل باالتصال الخدمة مركز يقوم. بها اتصال وإجراء المجموعة اختيار
.األول المشترك يرد عندما جاهزة المكالمة

وافتح ،الشبكة قنوات / مجموعات > والتحدث الضغط أسماء > الخيارات اختر مكالمة، إلجراء
.والتحدث الضغط مفتاح على اضغط ثم مجموعة، واختر والتحدث الضغط مجموعات تبويب عالمة

قناة مجموعة إنشاء

ضغط شبكة. مج أو جديدة إنشاء > الخيارات اختر حديثًا، مكوَّنة قناة أو شبكة مجموعة إلنشاء
.وتحدث ضغط قناة أو وتحدث

لهؤالء يمكن كما. األعضاء ودعوة لقناتك اسم واختيار بك الخاصة العامة القنوات إنشاء يمكنك
.العامة القناة إلى األعضاء من المزيد دعوة األعضاء

إال واستخدامها الخاصة القنوات إلى باالنضمام ُيسمح ال. خاصة قنوات إعداد أيضًا يمكنك
.المضيف قبل من الدعوة يتلقون الذين للمستخدمين
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).اختيارية( المصغرة الصورةو الكنيةو الشبكة مجموعة اسم حدد قناة، لكل

دعوات وتكون. قناة دعوات إرسال في ترغب كنت إذا عما سؤالك يتم بنجاح، قناة إنشاء يتم وعندما
.نصية رسائل عن عبارة القناة

مجموعة أو قناة إلى التحدث

الضغط مفتاح على اضغط, والتحدث الضغط خدمة إلى الدخول تسجيل بعد قناة إلى للتحدث
الضغط مفتاح على االستمرار مع الضغط تابع. الوصول منح إلى تشير نغمة ستسمع. والتحدث
.المفتاح اترك التحدث، من االنتهاء عند. فيها تتحدث التي الفترة طوال والتحدث

عرض يتم, آخر عضو تحدث أثناء والتحدث الضغط مفتاح على بالضغط قناة على الرد حاولت إذا
على اضغط ثم حديثه، اآلخر الشخص يُنهي حتى وانتظر, والتحدث الضغط مفتاح اترك. انتظر الرسالة
حتى وانتظر والتحدث الضغط مفتاح على االستمرار مع اضغط أو. أخرى مرة والتحدث الضغط مفتاح

.تحدث رسالة عرض يتم

يتوقف بعدما والتحدث الضغط مفتاح على بالضغط يقوم شخص أول يتحدث قناة، في التحدث عند
.الحديث عن المتحدث

> الخيارات اختر القناة، لهذه نشطة مكالمة وجود أثناء ما، قناة في حاليًا النشطين األعضاء لعرض
.النشطون األعضاء

.اتصال قطع اختر والتحدث، الضغط مكالمة من انتهائك عند

إرسال > الخيارات اختر. بها متصالً تكون عندما القناة اختر نشطة، مكالمة إلى جدد أعضاء لدعوة
قناة في المضيف أنت تكون عندما فقط جدد أعضاء دعوة يمكنك. الدعوة عرض شاشة لفتح دعوة
.نصية رسائل عن عبارة القناة دعوات وتكون. عامة القناة تكون عندما أو, خاصة

> الخيارات اختر. إليها ينضمون وبالتالي عليها اآلخرون يتعرف حتى قناتك، عن اإلعالن أيضًا يمكنك
.المطلوبة المعلومات أدخل ثم ،دعوة إرسال

قناة دعوة على الرد

خدمة أسماء إلى القناة إضافة تتم. القناة حفظ > الخيارات اختر استالمها، تم قناة دعوة لحفظ
.القنوات عرض شاشة بك، الخاصة والتحدث الضغط
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شاشة لفتح نعم اختر. ال أم بالقناة االتصال في ترغب كنت إذا عما سؤالك يتم القناة، دعوة حفظ بعد
قيامك عدم حالة في الخدمة، إلى الدخول بتسجيل الجهاز يقوم. والتحدث الضغط جلسات عرض

.مسبقًا الدخول بتسجيل

القناة إلى لالنضمام. الواردة الرسائل صندوق في الدعوة حفظ يتم مسحها، أو الدعوة رفض حالة في
.بالقناة لالتصال الحوار مربع من نعم اختر. الدعوة بحفظ وقم الدعوة رسالة افتح الحقًا،

والتحدث الضغط سجل عرض

مكالمات أو الفائتة والتحدث الضغط مكالماتو والتحدث الضغط سجل > الخيارات اختر
.منشأة وتحدث ضغط مكالماتأو المستلمة والتحدث الضغط

مفتاح على اضغط ثم األسماء، أحد اختر والتحدث، الضغط سجل من شخصين بين مكالمة إلجراء
.والتحدث الضغط

والتحدث الضغط ضبط

ضبط > الضبط > الخيارات اختر ،)PTT (والتحدث الضغط لخدمة المستخدم ضبط لتغيير
:يلي مما واختر ،المستخدم
.حظرها أو) PTT (والتحدث الضغط بمكالمات السماح —  الواردة المكالمات

.حظرها أو الواردة االستدعاء طلبات استالم —  الواردة الرد طلبات
أو الواردة) PTT (والتحدث الضغط بمكالمات إلخطارك الجهاز تعيين —  المقبولة القائمة مكالمات

.تلقائيًا المكالمات على الرد
.الرد لطلبات الرنين نغمة الختيار —  الرد طلب نغمة
أم الجهاز تشغيل عند والتحدث الضغط خدمة إلى دخولك تسجيل يتم هل الختيار —  التطبيق بدء
.ال

قد. اآلخرين للمستخدمين عرضها يتم والتي لديك االفتراضية الكنية إلدخال —  االفتراضية الكنية
.الضبط هذا تعديل عليك يتعذر
.المكالمة في األخرى لألطراف والتحدث الضغط عنوان عرض وقت الختيار —  .وت. ض عنوان عرض

.الخيارات هذه بعض اختيار عليك يتعذر قد

السجل

.السجل > القائمة اختر
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بتسجيل الجهاز يقوم. بالجهاز الخاص االتصال تاريخ حول معلومات بتخزين السجل تطبيق يقوم
كان وإذا الوظائف، هذه تدعم الشبكة كانت إذا فقط المستلمة والمكالمات عليها يُرد لم التي المكالمات

.الشبكة خدمة نطاق في وموجودًا التشغيل قيد الجهاز

والمكالمات البيانات سجالت

.السجل > القائمة اختر

آخر اختر مؤخرًا، الصادرة والمكالمات المستلمة والمكالمات عليها الرد يتم لم التي المكالمات لعرض
.المكالمات

.االتصال مفتاح على اضغط المحلية، الشاشة في التواجد أثناء الصادرة األرقام لعرض: تلميح

.المكالمات مدة اختر منه، والصادرة الجهاز إلى الواردة للمكالمات التقريبية المدة لعرض

.بيانات حزم اختر البيانات، حزمة اتصاالت خالل نقلها تم التي البيانات حجم لعرض

االتصاالت كافة مراقبة

.السجل > القائمة اختر

بتسجيلها، جهازك قام التي البيانات اتصاالت أو النصية الرسائل أو الصوتية المكالمات كل لمراقبة
. العام السجل تبويب عالمة افتح

.الحدث اختر اتصال، حدث حول تفصيلية معلومات لعرض

حزم اتصال فتح أو جزء من بأكثر نصية رسالة إرسال مثل - الفرعية األحداث تسجيل ويتم: تلميح
الوسائط رسائل مركز أو بك الخاص البريد بصندوق االتصاالت عرض يتم. واحد اتصال كحدث - بيانات

.بيانات حزم كاتصاالت الويب صفحات أو المتعددة

قم ثم ،األسماء في حفظ > الخيارات اختر األسماء، إلى اتصال حدث في الوارد الهاتف رقم إلضافة
.موجود اسم إلى الهاتف رقم إضافة أو جديد اسم بإنشاء

.نسخ > الرقم استخدام > الخيارات اختر مثالً، نصية رسالة في للصقه الرقم، لنسخ

> الخيارات اختر آخر، واحد طرف مع االتصال أحداث لعرض أو اتصال لحدث واحد نوع لعرض
.المطلوب الترشيح اختر ثم ترشيح
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اختر دائم، بشكل الرسائل تسليم وتقارير الحالية المكالمات وسجل السجل محتويات لمسح
.السجل مسح > الخيارات

السجل من رسائل وإرسال االتصال

.السجل > القائمة اختر

المستلمة المكالمات أو عليها يرد لم مكالمات > المكالمات آخر اختر أخرى، مرة بمتصل لالتصال
.اتصال > الخيارات اختر ثم المتصل اختر. الصادرة األرقام أو

أو المستلمة المكالمات أو عليها يرد لم مكالمات > المكالمات آخر اختر برسالة، متصل على للرد
.رسالة بإرسال وقم ،رسالة إنشاء > الخيارات اختر ثم المتصل اختر. الصادرة األرقام

السجل ضبط

.السجل > القائمة اختر

> الضبط > الخيارات اختر السجل، في االتصال أحداث بكل االحتفاظ خالله يتم الذي الوقت لضبط
.نهائيًا السجل محتويات كل مسح يتم ،تسجيل عدم اختيار حال في. الوقت اختر ثم السجالت مدة

اإلنترنت شبكة

على وتثبيتها جديدة تطبيقات وتنزيل الويب تصفح يمكنك بك، الخاص Nokia E52 جهاز باستخدام
.باإلنترنت بك الخاص الكمبيوتر جهاز وتوصيل كمودم هاتفك استخدام يمكنك كما. جهازك

المتصفح

المتصفح حول

.اإلنترنت على الموجودة الويب صفحات عرض يمكنك المتصفح، تطبيق باستخدام 

.الويب > القائمة اختر

خدمة المتصفح تطبيق يتطلب. جهازك في مُهَيئة اإلنترنت إلى وصول نقطة توفر يلزم الويب، لتصفح
.شبكة

الويب تصفح

.الويب صفحات تصفح يمكنك المتصفح، تطبيق باستخدام

٨٥اإلنترنت شبكة



.الويب > القائمة اختر

.المحلية الشاشة في 0 على االستمرار مع اضغط الويب، متصفح لفتح: اختصار

ويب صفحة إلى االنتقال

ذهاب اختر ثم ،)آليًا  الحقل فتح يتم (ويب عنوان إدخال في ابدأ أو عالمة اختر العالمات، عرض من
.إلى

الذاكرة من كبيرة مساحة تتطلب والتي فيديو، مقاطع مثل مواد على الويب صفحات بعض تحتوي قد
يتم لن أو. ذاكرة بطاقة فأدخل هذه، الويب صفحات تحميل أثناء الجهاز ذاكرة امتألت فإذا. لعرضها
.الفيديو مقاطع عرض

التنزيل عملية وتسريع الذاكرة لتوفير الرسومات تعطيل
.فقط نص > المحتوى تحميل > الصفحة > الضبط > الخيارات اختر

الويب صفحة محتوى تحديث
.تحميل إعادة > الويب صفحات خيارات > الخيارات اختر

بزيارتها قمت التي الويب لصفحات لقطات عرض
هذا يكون. الحالية التصفح جلسة أثناء بزيارتها قمت التي بالصفحات قائمة فتح يتم. رجوع اختر

.المتصفح ضبط في التاريخ قائمة تنشيط عند متاحًا الخيار

به السماح أو متعددة لنوافذ اآللي الفتح حظر
.سماح أو المنبثقة النوافذ حظر > الويب صفحات خيارات > الخيارات اختر

االختصار مفاتيح عرض
.تحرير اختر االختصار، مفاتيح لتعديل. المفاتيح لوحة اختصارات > الخيارات اختر

ويب صفحة وتصغير لتكبير
.# أو * على اضغط

على اضغط االتصال، إغالق أو المتصفح تطبيق من الخروج دون الرئيسية الشاشة إلى لالنتقال: تلميح
.واحدة مرة اإلنهاء مفتاح

المتصفح أدوات شريط

.استخدامًا المتصفح وظائف أكثر اختيار على المتصفح أدوات شريط يساعدك

.ويب صفحة في فارغة مساحة أي في التنقل مفتاح على االستمرار مع اضغط األدوات، شريط لفتح
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.اليمين أو اليسار إلى انتقل األدوات، شريط داخل للتحرك

.التنقل مفتاح على اضغط وظيفة، الختيار

.األدوات شريط رمز إلى انتقل األدوات، شريط رموز أحد وظيفة وصف لعرض

الصفحات في التنقل

لعرض" للصفحة مصغر عرض "أو" مصغرة خريطة "استخدام يمكنك كبيرة، ويب صفحة استعراض عند
.واحدة لمحة في الصفحة

.الويب > القائمة اختر

المصغرة الخريطة تنشيط
.تشغيل > مصغرة خريطة > عام > الضبط > الخيارات اختر

.وتعرضه للصفحة مصغر عرض" المصغرة الخريطة "تفتح كبيرة، ويب صفحة خالل تتنقل عندما

المصغرة الخريطة على االنتقال
تختفي. التنقل أوقف المطلوب، الموقع على العثور وعند. ألسفل أو ألعلى أو اليمين أو لليسار انتقل

.المحدد الموقع في وتظل" المصغرة الخريطة"

للصفحة المصغر العرض باستخدام ويب صفحة في معلومات على العثور

.الحالية الويب لصفحة مصغرة صورة فتح سيتم. 8 على اضغط١
.اليمين أو اليسار إلى أو أسفل أو أعلى إلى باالنتقال المصغرة، الصورة على بالتنقل قم٢
.الويب صفحة في الجزء هذا إلى لالنتقال موافق اختر عرضه، تريد جزء على العثور عند٣

ومدونات إخبارية روابط

.لديك المفضلة الويب وسجالت األخبار عناوين متابعة بسهولة يمكنك اإلخبارية، الروابط باستخدام

.الويب > القائمة اختر

على لمشاركة استخدامها ويتم. الويب صفحات في موجودة XML بصيغة ملفات هي اإلخبارية الروابط
على إخبارية روابط على العثور المعتاد ومن. الويب سجالت أو األخبار عناوين آخر المثال، سبيل

.والموسوعات والمدونات الويب صفحات

.إخباري رابط على تحتوي الويب صفحة كانت إذا ما باكتشاف آليًا المتصفح تطبيق يقوم
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الصفحة على متاحًا الرابط يكون عندما اإلخبارية الروابط أحد في االشتراك
.إخباري رابط إضافة > الخيارات اختر

إخباري رابط تحديث
> اإلخبارية الروابط خيارات > الخيارات اختر ثم الرابط، اختر اإلخبارية، الروابط عرض شاشة في

.تحديث

اإلخبارية الروابط لجميع آلي تحديث ضبط
حالة في الخيار هذا يتوفر ال. تعديل > تحرير > الخياراتاختر اإلخبارية، الروابط عرض شاشة في

.أكثر أو واحد إخباري رابط تحديد

Widgets

للتنزيل قابلة صغيرة ويب تطبيقات هي widgets! لجهازك المحتوى من مزيدًا Widgets تطبيقات توفر
.الطقس حالة تقارير مثل أخرى ومعلومات جديدة إخبارية وروابط متعددة وسائط لجهازك تقدم وهي
".التطبيقات "حافظة في منفصلة كتطبيقات المثبتة widgets تظهر

.الويب من widgets المصغرة التطبيقات تنزيل يمكنك

).متاحة كانت إذا (متوافقة ذاكرة بطاقة على widgets تثبيت أيضًا ويمكنك

تكون عندما. الويب متصفح في المستخدمة نفسها هي widgets لـ االفتراضية الوصول نقطة وتعد
widgets جهازك في آليًا المعلومات بتحديث بعضها يقوم قد الخلفية، في نشطة.

.بك الخاص الخدمة مزود شبكة عبر البيانات من كبيرة كميات نقل widgets استخدام يتضمن قد
.الخدمة بمزود اتصل البيانات، نقل تكاليف حول معلومات على وللحصول

المحتوى بحث

ويب صفحة في عنها تبحث معلومات على العثور يمكنك األساسية، بالكلمات البحث باستخدام
.بسهولة

.الويب > القائمة اختر

الحالية الويب صفحة في نص عن البحث
.ألسفل أو ألعلى انتقل التالية، أو السابقة المطابقة إلى لالنتقال. كلمة عن بحث > الخيارات اختر

.2 على اضغط الحالية، الويب صفحة داخل نص عن للبحث: تلميح

اإلنترنت شبكة٨٨



العالمات

.الفوري للوصول" العالمات "في لديك المفضلة الويب صفحات تخزين يمكنك

.الويب > القائمة اختر

الوصول عالمات

> الخيارات فاختر رئيسية، كصفحة" العالمات "صفحة بخالف أخرى صفحة لديك كانت إذا١
.العالمات > إلى ذهاب

زيارتها تم صفحات الحافظة في الموجودة العالمات مجموعة من أو القائمة من ويب عنوان اختر٢
.مؤخراً

كعالمة الحالية الويب صفحة حفظ
.كعالمة حفظ > الويب صفحات خيارات > الخيارات حدد التصفح، أثناء

مسحها أو العالمات تعديل
.العالمات مدير > الخيارات اختر

رئيسية كصفحة كعالمة حفظها تم ويب صفحة ضبط أو إضافتها أو عالمة إرسال
.العالمات خيارات > الخيارات اختر

الوسيطة الذاكرة تفريغ

قمت التي الخدمات أو المعلومات تخزين يتم. بياناتك حماية على المؤقتة الذاكرة تفريغ يساعدك
إلى تحتاج سرية معلومات إلى وصلت أو الوصول، حاولت إذا. للجهاز المؤقتة الذاكرة في إليها بالوصول
.تصفح جلسة كل بعد الوسيطة الذاكرة بتفريغ فقم مرور؛ كلمات

.المؤقتة الذاكرة > السرية بيانات مسح > الخيارات اختر

االتصال إنهاء

المتصفح تطبيق وإغالق االتصال إنهاء
.خروج > الخيارات اختر

االسترجاع ملفات مسح
على االسترجاع ملفات تحتوي. االسترجاع ملفات > السرية بيانات مسح > الخيارات اختر

.بزيارتها تقوم التي الويب صفحات حول تجميعها تم معلومات

٨٩اإلنترنت شبكة



االتصال حماية

وبوابة الهاتف بين البيانات نقل أن يعني فهذا اتصال، إجراء أثناء)  (الحماية مؤشر عرض تم إذا
.مشفر الخدمة مركز أو اإلنترنت

)المطلوب األصل حفظ مكان (المحتويات وخادم البوابة بين البيانات نقل أن إلى األمان رمز يشير ال
.المحتوى وخادم البوابة بين البيانات نقل عملية بتأمين الخدمة مزود يقوم. آمن

كانت إذا إخطارك سيتم. المصرفية كالخدمات الخدمات، لبعض مطلوبة الحماية شهادات تكون قد
من لمزيد. جهازك في الصحيحة الحماية شهادة وجود عدم حالة في أو موثوقة، غير الخدمة مركز هوية

.الخدمة بمزود اتصل المعلومات،

االتصاالت في المحتملة المخاطر من ملحوظة بدرجة يقلل الشهادات استخدام كان لو حتى: هام
إن. العليا األمان درجات من تستفيد لكي صحيح بشكل استخدامها يجب البرامج، وتثبيت البعيدة
شهادة إدارة تتضمن أن يجب ولهذا الحماية من نوع أي توفر يعني ال ذاته بحد حماية شهادة وجود

فترة للشهادات إن. األمان من أعلى مستوى لتوفير بها موثوق أو أصلية أو صحيحة شهادات التعريف
أو) المحددة للشهادة الصالحية فترة انتهت( "Expired certificate" عرض تم إذا. محددة صالحية

"Certificate not valid yet" )الشهادة كانت لو حتى) بعد المحددة للشهادة الصالحية فترة تبدأ لم
.بالهاتف حاليًا الموجودين والوقت التاريخ صحة من فتأكد صالحة،

الشهادة وأن الشهادة مالك في بحق تثق أنك من التأكد عليك يجب الشهادة، ضبط من أي تغيير قبل
.المدون المالك إلى فعالً تنتمي

الويب ضبط

:يلي مما واختر ،الضبط > الخيارات اختر ثم ،الويب > القائمة اختر

عام ضبط

الوصول نقاط بعض بإعداد الخدمة مزود يقوم قد. االفتراضية الوصول نقطة لتغيير —  الوصول نقطة
.حذفها أو تعديلها أو إنشائها أو الوصول نقاط تغيير من تتمكن ال قد. مسبق بشكل لجهازك كلها أو

.الرئيسية الصفحة لتحديد —  الرئيسية الصفحة
على المصغرة الخريطة تساعد. تشغيلها إيقاف أو المصغرة الخريطة لتشغيل —  مصغرة خريطة
.الويب صفحة عبر التنقل
قمت التي بالصفحات قائمة على لالطالع التصفح أثناء, تشغيل باختيار قمت إذا —  التاريخ قائمة

.رجوع فاختر الحالية، التصفح جلسة أثناء بزيارتها
لعنوان إدخالك عند افتراضيًا الجهاز يستخدمها ويب عنوان الحقة إلدخال —  الويب عنوان الحقة
) إلى ذهاب حقل في ويب المثال سبيل على ، .com أو .org).

.إظهارها أو الحماية إشعارات إلخفاء —  الحماية تحذيرات

اإلنترنت شبكة٩٠



.تعطيله أو النصوص استخدام لتمكين —  ECMA أو Java نص
.نصية إشعارات استالم تريد كنت إذا ما الختيار —  ECMA أو Java نصوص أخطاء

الصفحة ضبط

قمت إذا. التصفح أثناء أخرى كائنات أو صور تحميل تريد كنت إذا ما الختيار —  المحتوى تحميل
خيارات > الخيارات اختر التصفح، أثناء الحق وقت في كائنات أو صور لتحميل ،فقط نص باختيار
.الصور تحميل > العرض
للغة وفقًا آخر ترميز اختيار يمكنك صحيح، بشكل النص رموز عرض يتم لم إذا —  االفتراضي الترميز
.الحالية الصفحة

أثناء آليًا المختلفة المنبثقة للنوافذ اآللي الحظر أو بالفتح للسماح —  المنبثقة النوافذ حظر
.التصفح
.التصفح أثناء آليًا الويب صفحات تحديث تريد كنت إذا ما الختيار —  آلياً التحميل إعادة
.الويب صفحات في المستخدم الخط حجم لتحديد —  الخط حجم

السرية ضبط

حفظ متابعة في ترغب كنت إذا. تعطيله أو آليًا العالمات جمع لتمكين —  مؤخراً زيارتها تم صفحات
الحافظة إخفاء مع مؤخراً زيارتها تم صفحات الحافظة في بزيارتها قمت التي الويب صفحات عناوين

.حافظة إخفاء فاختر العالمات، عرض من
تقوم التي البيانات أو السر كلمة بيانات حفظ تريد كنت إذا ما الختيار —  النموذج بيانات حفظ

.الصفحة لفتح التالية المرة في واستخدامها ويب صفحة على المختلفة النماذج في بإدخالها
.تعطيلها أو االسترجاع ملفات وإرسال استالم لتمكين —  االسترجاع ملفات

للويب اإلخبارية الروابط ضبط

عندما فقط الخيار هذا يتوفر. التحديث ليتم الوصول نقطة الختيار —  اآللي للتحديث الوصول نقطة
.نشطة آلية تحديثات تكون

القيام عند آليًا اإلخبارية الروابط تحديث تريد كنت إذا ما الختيار —  التجوال عند تحديث
.بالتجوال

 اإلنترانت شبكة تصفح

.اإلنترانت > المكتب > القائمة اختر

وجهات لديك كانت إذا. اتصال > الخيارات اختر ثم اإلنترانت تطبيق افتح داخلية، بشبكة لالتصال
الداخلية الشبكة لتحديد الوجهة تغيير فاختر االتصال، ضبط في محددة متعددة داخلية شبكة
.تصفحها المراد

٩١اإلنترنت شبكة



.الضبط > الخيارات اختر الداخلية، الشبكة اتصال ضبط لتحديد

Ovi متجر

Ovi متجر حول

والموضوعات والصور الفيديو ومقاطع والتطبيقات األلعاب تنزيل يمكنك ،Ovi متجر باستخدام 
تحتاج بينما مجانية، العناصر هذه بعض. جهازك على المحمولة بالهواتف الخاصة الرنين ونغمات
الدفع طرق توفر يختلف. الهاتف فاتورة في أو االئتمانية بطاقتك باستخدام ثمنها دفع إلى أخرى عناصر

مع المتوافق المحتوى Ovi متجر ويقدم. لديك الشبكة خدمة ومزود بك الخاص اإلقامة بلد باختالف
.وموقعك بذوقك الصلة ووثيق المحمول جهازك

باإلنترنت الكمبيوتر توصيل

.بالويب الكمبيوتر لتوصيل بك الخاص الهاتف استخدام يمكنك

.بك الخاص والكمبيوتر بالجهاز USB توصيل بمنافذ البيانات كابل بتوصيل قم١
.الكمبيوتر إلى جهازك من آليًا الالزمة البرامج تثبيت يتم. باإلنترنت كمبيوتر توصيل اختر٢
إنشاء عند. منك طُلب إذا االتصال، بقبول أيضًا قم. بك الخاص الكمبيوتر في التثبيت بقبول قم٣

.تستخدمه الذي بالكمبيوتر الخاص الويب متصفح فتح يتم بالويب، االتصال

التلقائي التشغيل خيار تمكين إلى باإلضافة بك، الخاص بالكمبيوتر المسؤول حقوق على الحصول يلزم
.الكمبيوتر في

انظر المعلومات، من مزيد على للحصول. اتصال كطريقة PC Suite فاختر ،Mac OS تستخدم كنت إذا
.www.nokia.com/support الموقع

السفر

باألدوات هاتفك تزويد تم مطعم؟ عن تبحث هل االتجاهات؟ على للتعرف لمساعدة حاجة في أنت هل
.تريده الذي للمكان الوصول على لمساعدتك الالزمة

)GPS (الموقع تحديد

هذه تتطلب. المسافات لقياس أو موقعك لتحديد GPS بيانات مثل تطبيقات استخدام يمكنك
.GPS اتصال وجود التطبيقات

)GPS (العالمي المواقع تحديد نظام حول

تعد التي األمريكية، المتحدة الواليات حكومة بواسطة) GPS (العالمي المواقع تحديد نظام تشغيل يتم
التي الضبط بعمليات الموقع بيانات دقة تتأثر أن يمكن. وصيانته النظام هذا دقة عن الوحيد المسئول

السفر٩٢
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GPS لسياسة وفقًا للتغيير وتخضع الصناعية، GPS أقمار على األمريكية المتحدة الواليات حكومة تجريها
الدقة تتأثر أن ويمكن. األمريكية الدفاع بوزارة الخاصة الفيدرالية الالسلكية المالحة وخطة المدنية

GPS إشارات وجودة التوفر إمكانية تتأثر قد. الصناعية لألقمار الهندسي المستوى لضعف نتيجة أيضًا
GPS إشارات تتوفر ال قد. الطقس أحوال وكذا الطبيعية والعوائق المباني لوجود ونتيجة الموقع، بسبب
.والمعادن األسمنت مثل األخرى المواد بسبب تضعف وقد األرض، تحت أو البنايات داخل

الموقع بيانات على فقط االعتماد مطلقًا عليك ينبغي وال بدقة، الموقع لقياس GPS استخدام ينبغي ال
.المالحة أو الموقع لتحديد الالسلكية الخلوية والشبكات GPS مستقبل من عليها تحصل التي

الدقة تتأثر أن يمكن كما. التقريب أخطاء تظهر فقد وبالتالي محدودة،، الرحالت قياس جهاز دقة إن
.وجودتها GPS إشارات توفر بمدى

توفر يختلف. WGS-84 العالمي اإلحداثيات نظام باستخدام GPS في اإلحداثيات عن التعبير يتم
.المنطقة باختالف اإلحداثيات

)A-GPS( المساعد العالمي المواقع تحديد نظام

.(A-GPS) المساعد العالمي المواقع تحديد نظام كذلك جهازك يدعم

.الشبكة دعم (A-GPS) المساعد العالمي المواقع تحديد نظام يتطلب

ويساعد بيانات، حزمة اتصال عبر المساعدة البيانات الستعادة) A-GPS (المساعد GPS نظام استخدام يتم
أقمار من إلشارات الهاتف استالم حال في بك الخاص الحالي الموقع إحداثيات حساب على النظام هذا

.صناعية

مفيدة معلومات جهازك يستقبل ،A-GPS المساعد العالمي المواقع تحديد نظام بتنشيط تقوم عندما
المدعومة، البيانات وبمساعدة. الخلوية الشبكة عبر مساعد بيانات خدمة مركز من الصناعية األقمار من

.أسرع بشكل GPS موقع على جهازك يحصل أن يمكن

إذا Nokia بـ الخاصة A-GPS المساعد العالمي المواقع تحديد خدمة الستخدام مسبقًا الجهاز تهيئة تتم
البيانات جلب تم. الخدمة لمزود المحدد المساعد العالمي المواقع تحديد خدمة ضبط يتوفر لم

عند Nokia بـ الخاصة المساعد العالمي المواقع تحديد بخدمة الخاص الخدمة مركز من المساعدة
.فقط الحاجة

ضبط > الخيارات اختر ثم ،GPS بيانات > التطبيقات > القائمة اختر ،A-GPS خدمة لتعطيل
.تعطيل > الخيارات > المعزز GPS نظام > الموقع تحديد طرق > الموقع تحديد

خدمة من المساعدة البيانات لجلب الجهاز في محددة اإلنترنت إلى وصول نقطة لديك يكون أن يجب
وصول نقطة تحديد يمكن. بيانات حزمة اتصال عبر Nokia بـ الخاصة المساعد العالمي المواقع تحديد
)WLAN (الالسلكية LAN شبكة وصول نقطة استخدام يمكن وال. الموقع تحديد ضبط في A-GPS لخدمة
باختيار الجهاز يطالبك. اإلنترنت إلى بيانات حزمة وصول نقطة استخدام فقط يمكن. الخدمة لهذه
.األولى للمرة GPS العالمي المواقع تحديد نظام استخدام عند اإلنترنت إلى وصول نقطة

٩٣السفر



GPS اتصال إنشاء حول تلميحات

الصناعي القمر إشارة حالة من التحقق
.االصطناعي القمر حالة > الخيارات > GPS بياناتو التطبيقات > القائمة اختر

بيانات عرض شاشة داخل اصطناعي قمر لكل شريط يظهر اصطناعية، أقمار أية على الجهاز عثور عند
الجهاز تلقي وعند. االصطناعي القمر إشارة قوة زادت كلما الشريط، طول زاد وكلما. االصطناعية األقمار
.الشريط لون يتغير الحالي، موقعك لحساب االصطناعي القمر إشارة من كافية بيانات

قادرًا يكون حتى مبدئي بشكل األقل على اصطناعية أقمار أربعة من إشارات الهاتف يستقبل أن يجب
إحداثيات حساب عملية تستمر قد المبدئي، الحساب من االنتهاء وعند. موقعك إحداثيات حساب على

االصطناعية، األقمار من أكبر عدد على العثور تم كلما بأنه علمًا. اصطناعية أقمار ثالثة بواسطة موقعك
.عام بشكل اإلحداثيات حساب دقة زادت

:يلي ما اتبع اصطناعي، قمر إشارة أي على العثور عدم حال في

.أفضل إشارة الستقبال مفتوح مكان إلى فأذهب مغلق، مكان في كنت إذا•
.أكثر مفتوح مكان إلى فانتقل مفتوح، مكان في كنت إذا•
.اإلشارة قوة تتأثر فقد سيئًا؛ الطقس كان إذا•
.الصناعي القمر إشارات حجب إلى يؤدي قد مما ملونة، نوافذ السيارات لبعض•
.بيدك الهوائي تغطية عدم من تأكد•

السفر٩٤



السيارة في GPS اتصال إنشاء يستغرق وقد. دقائق عدة إلى ثانيتين من GPS اتصال إنشاء يستغرق قد
.أطول وقتًا

استنفاد إلى GPS استقبال جهاز استخدام ويؤدي. الجهاز بطارية من طاقته GPS استقبال جهاز يسحب
.أسرع بشكل البطارية

المواقع تحديد طلبات

معلومات الخدمة مزودو يقدم قد. الموقع تحديد معلومات الستقبال شبكة خدمة من طلبًا تستقبل قد
.جهازك لمكان وفقًا المرور، أو الطقس أحوال مثل المحلية الموضوعات أهم حول

للسماح قبول اختر. الطلب بإرسال قامت التي الخدمة عرض يتم موقع، تحديد طلب استقبال عند
.الطلب لرفض رفض أو موقعك معلومات بإرسال

المواقع

يمكنك. جهازك في المحددة بالمواقع الخاصة الموقع معلومات حفظ يمكنك المواقع، باستخدام
.العناوين مثل لها، أخرى معلومات وإضافة األعمال، مثل مختلفة، فئات إلى المحفوظة األماكن تصنيف
.GPS بيانات مثل متوافقة، تطبيقات في المحفوظة مواقعك استخدام يمكنك

.المعالم > التطبيقات > القائمة اختر

.WGS-84 العالمي اإلحداثيات نظام باستخدام GPS في اإلحداثيات عن التعبير يتم

:يلي مما واختر الخيارات اختر

.الحالي الموقع اختر الحالي، لموقعك موقع تحديد طلب إلجراء. جديد معلم إلنشاء —  جديد معلم
إدخالاختر يدويًا، الموقع معلومات إلدخال. الخريطة من تحديد اختر الخريطة، من الموقع الختيار
.يدوي
).مثالً شارع عنوان (إليه إضافتها أو محفوظ معلم معلومات لتعديل —  تعديل
.إليها المعلم إضافة في ترغب التي الفئة اختر. المعالم في فئة إلى معلم إلضافة —  فئة إلى إضافة
صندوق حافظة في المستلمة المعالم وضع يتم. متوافق جهاز إلى معالم عدة أو معلم إلرسال —  إرسال
.الرسائل في الوارد

جديدة معالم فئات لتحرير. جديدة فئات وإنشاء مسبقًا ضبطها تم فئات في المواقع تصنيف يمكنك
.الفئات تحرير > الخيارات اختر ثم الفئات تبويب عالمة افتح وإنشائها،

GPS بيانات

.GPS بيانات > التطبيقات > القائمة اختر
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الخاصة الموقع ومعلومات مختارة، لجهة المسار توجيه بمعلومات لتزويدك GPS بيانات تصميم تم
.للسفر التقريبية والمدة السفر، لوجهة التقريبية المسافة مثل السفر، ومعلومات الحالي، بمكانك

.WGS-84 العالمي اإلحداثيات نظام باستخدام GPS في اإلحداثيات عن التعبير يتم

أقمار أربعة من الموقع معلومات بالجهاز الخاص GPS مستقبل يستلم أن أوالً يجب ،GPS بيانات الستخدام
حساب عملية تستمر قد المبدئي، الحساب من االنتهاء وعند. موقعك لتحديد األقل على صناعية

األقمار من أكبر عدد على العثور تم كلما بأنه علمًا. اصطناعية أقمار ثالثة بواسطة موقعك إحداثيات
.عام بشكل اإلحداثيات حساب دقة زادت االصطناعية،

المسار توجيه

.المالحة ثم GPS بيانات > التطبيقات > القائمة اختر

باستقبال GPS استقبال جهاز يقوم ال فقد مغلق، مكان في بدأته وإذا. مفتوح مكان في المسار توجيه ابدأ
.الصناعية األقمار من المطلوبة المعلومات

الوجهة، اتجاه إلى حمراء دائرة تشير. الجهاز عرض شاشة في دوارة بوصلة المسار توجيه يستخدم
.البوصلة حلقة داخل لها التقريبية المسافة وتظهر

بخط بالقياس للوجهة، مسافة وأقصرها استقامة المسارات أكثر يظهر بحيث مصمم المسار توجيه إن
االرتفاع اختالف يؤخذ وال. الطبيعية والعوائق المباني مثل المسار، على عوائق أية تجاهل يتم. مستقيم

.تحركك عند فقط نشطًا المسار توجيه يكون. المسافة حساب عند الحسبان في

إحداثيات أدخل أو كوجهة، معلمًا اختر ثم الوجهة تعيين > الخيارات اختر رحلتك، وجهة لتعيين
.والطول العرض

.المالحة إيقاف اختر لرحلتك، المعينة الوجهة لمسح

الموقع معلومات جلب

.الموقع ثم GPS بيانات > التطبيقات > القائمة اختر

الشاشة على ويظهر. الحالي بمكانك الخاصة الموقع معلومات عرض يمكنك الموقع، عرض شاشة في
.المكان دقة لمدى تقدير

مزيد مع حفظها تم أماكن هي المعالم. الموقع حفظ > الخيارات اختر كمعلم، الحالي الموقع لحفظ
.متوافقة أجهزة بين نقلها وكذلك متوافقة، أخرى تطبيقات في استخدامها ويمكن المعلومات، من

الرحلة مقياس

.الرحلة مسافة ثم GPS بيانات > التطبيقات > القائمة اختر
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الدقة تتأثر أن يمكن كما. التقريب أخطاء تظهر فقد وبالتالي محدودة،، الرحالت قياس جهاز دقة إن
.وجودتها GPS إشارات توفر بمدى

القيم وتظل. إيقاف أو بدء > الخيارات اختر تشغيله، إيقاف أو الرحلة مسافة حساب لتشغيل
.أفضل بشكل GPS إشارة الستقبال مفتوح مكان في الميزة هذه استخدم. الشاشة على المحسوبة

جديد، حساب وبدء صفر، على السرعة ومتوسط القصوى السرعة وضبط وزمنها، مسافةالرحلة لضبط
.بدء إعادة اختر صفر، على الكلي والزمن المسافات عداد لضبط. ضبط إعادة > الخيارات اختر

الخرائط

الخرائط على عامة نظرة

.خرائط > التطبيقات > القائمة اختر 

".خرائط "التطبيق في بك مرحبًا

تريد حيث ويرشدك طريقك تخطيط على ويساعدك القريبة المواقع" خرائط "التطبيق يعرض
.الذهاب

.والخدمات والشوارع المدن عن ابحث•
.بخطوة خطوة االتجاهات خالل من طريقك على اعثر•
خرائط "اإلنترنت وخدمة المحمول هاتفك جهاز بين لديك المفضلة والطرق المواقع بمزامنة قم•

Ovi."
.متاحة كانت إذا األخرى، المحلية والمعلومات الطقس أحوال نشرات على باالطالع قم•

الملفات أو الصناعية األقمار صور أو الخرائط مثل محتويات تنزيل يتضمن قد: مالحظة
).شبكة خدمة (البيانات من كبيرة مقادير نقل المرور، معلومات أو الدالئل أو الصوتية،

الخدمات تكون وقد. محددة بلغات توفيرها يتم وقد البلدان، جميع في الخدمات بعض تتوفر ال قد
.الشبكة خدمة بمزود اتصل المعلومات، من لمزيد. الشبكة على معتمدة

تنزيلها يتم التي الخرائط على مطلقًا تعتمد ال. ما حد إلى كاملة وغير دقيقة غير الرقمية الخرائط معظم
.فقط الجهاز هذا في لالستخدام

الخدمات من وغيرها والمرور الطقس معلومات أو الدالئل أو الصناعية األقمار صور مثل المحتوى ينشأ
حد إلى كامل وغير دقيق غير المحتوى يكون وقد. Nokia عن مستقلة أخرى أطراف بواسطة الصلة ذات
السابق الصلة ذات والخدمات المحتوى على مطلقًا تعتمد ال لذا. توفره مدى على األمر يتوقف كما ما،

.بمفردها ذكرها
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والخريطة الموقع عرض

.المختلفة والبلدان بالمدن الخاصة الخرائط واستعرض الخريطة، على الحالي موقعك شاهد

.موقعي اختر ثم ،خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

موضع آخر إلى  يشير متاحًا، موقعك يكن لم إذا. متاحًا ذلك كان إذا الحالي، موضعك  يحدد
.لديك معروف

المنطقة إلى تشير الموقع تحديد رمز حول حمراء هالة تظهر فقط، المتاحة هي الخلوية الهوية كانت إذا
وتكون التقديرات، دقة تزداد بالسكان، المزدحمة المناطق وفي. بها متواجدًا تكون قد التي العامة
.بالسكان ازدحامًا األقل المناطق في التواجد عند تظهر التي الهالة من أصغر الحمراء الهالة

الخريطة على التحرك
.افتراضيًا للشمال متجهة الخريطة وتكون. االنتقال مفتاح استخدم

معروف موقع آخر أو الحالي موقعك عرض
.0 على اضغط

التصغير أو التكبير
.# أو * على اضغط

فسيتم نشط، بيانات اتصال ولديك جهازك على المخزنة الخرائط تغطيها ال منطقة بتصفح قمت إذا
.تلقائيًا جديدة خرائط تنزيل

.والمنطقة البلد باختالف" خرائط "التطبيق تغطية تختلف

خرائط عرض
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المحدد المكان1
المؤشر منطقة2
)مثالً متحف أو حديد سكة محطة (الهامة النقطة3
المعلومات منطقة4

الخريطة شكل تغيير

.بسهولة موقعك لتحديد مختلفة، بأوضاع الخريطة بعرض قم

.موقعيو خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

:يلي مما اختر ثم ،1 على اضغط
الطرق وأرقام المواقع أسماء مثل تفاصيل قراءة يمكن للخريطة، القياسي العرض في —  الخريطة
.بسهولة السريعة
.االصطناعي القمر صور استخدم مفصل، عرض على للحصول —  الصناعي القمر

.مثالً وعرة طرق على السفر عند سريع، بشكل األرض نوع لعرض —  المنطقة

األبعاد وثالثي األبعاد ثنائي العرض بين التبديل
.3 على اضغط

الموقع تحديد طرق حول

الموقع تحديد أو WLAN أو A-GPS أو GPS باستخدام الخريطة على موقعك" خرائط "التطبيق يعرض
.الخلوية الهوية على باالعتماد

استخدامه يتم صناعي قمر على يعتمد مالحة نظام عن عبارة) GPS (العالمي المواقع تحديد نظام يعد
GPS بيانات إرسال على تعمل شبكة خدمة عن عبارة) A-GPS (المساعد GPS نظام يعد. موقعك لحساب
.ودقته الموقع تحديد سرعة تحسين على يعمل مما إليك،

ال عندما الموقع تحديد دقة تحسين على) WLAN (السلكية محلية شبكة باستخدام الموقع تحديد يعمل
.عالية مبانٍ بين أو مغلقة أماكن في تواجدك عند خاصة ،GPS إشارات تتوفر

الذي الهوائي برج خالل من الموقع تحديد يتم الخلوية، الهوية على باالعتماد الموقع تحديد باستخدام
.حاليًا بك الخاص المحمول الهاتف جهاز به يتصل

عدة إلى أمتار بضعة من الموقع تحديد دقة تختلف قد المتاحة، الموقع تحديد طريقة على بناءً
.كيلومترات

المطلوب اإلنترنت إلى الوصول نقطة بتحديد مطالبتك تتم مرة، ألول" خرائط "التطبيق استخدام عند
.WLAN بشبكة االتصال أو A-GPS استخدام أو الخريطة معلومات لتنزيل استخدامها
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تعد التي األمريكية، المتحدة الواليات حكومة بواسطة) GPS (العالمي المواقع تحديد نظام تشغيل يتم
التي الضبط بعمليات الموقع بيانات دقة تتأثر أن يمكن. وصيانته النظام هذا دقة عن الوحيد المسئول
GPS لسياسة وفقًا للتغيير وتخضع الصناعية، GPS أقمار على األمريكية المتحدة الواليات حكومة تجريها
الدقة تتأثر أن ويمكن. األمريكية الدفاع بوزارة الخاصة الفيدرالية الالسلكية المالحة وخطة المدنية

GPS إشارات وجودة التوفر إمكانية تتأثر قد. الصناعية لألقمار الهندسي المستوى لضعف نتيجة أيضًا
GPS إشارات تتوفر ال قد. الطقس أحوال وكذا الطبيعية والعوائق المباني لوجود ونتيجة الموقع، بسبب
.والمعادن األسمنت مثل األخرى المواد بسبب تضعف وقد األرض، تحت أو البنايات داخل

الموقع بيانات على فقط االعتماد مطلقًا عليك ينبغي وال بدقة، الموقع لقياس GPS استخدام ينبغي ال
.المالحة أو الموقع لتحديد الالسلكية الخلوية والشبكات GPS مستقبل من عليها تحصل التي

الدقة تتأثر أن يمكن كما. التقريب أخطاء تظهر فقد وبالتالي محدودة،، الرحالت قياس جهاز دقة إن
.وجودتها GPS إشارات توفر بمدى

سبيل على. البلدان بعض في WLAN استخدام على القيود بعض هناك تكون قد: مالحظة
من مزيد على للحصول. المغلقة األماكن في WLAN باستخدام فقط لك يُسمح فرنسا، في المثال،

.المحلية بالسلطات اتصل المعلومات

موقع عن البحث

.محددة وشركات مواقع عن البحث على" خرائط "التطبيق يساعدك

.بحث ثم خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

.مسح اختر البحث، حقل لمسح. بريدي رمز أو شارع عنوان مثل بحث، كلمات أدخل١
.ذهاب اختر٢
اختر الخريطة، على الموقع لعرض. المقترحة التطابقات قائمة في المطلوب العنصر إلى انتقل٣

.الخريطة
أو أعلى إلى انتقل الخريطة، على البحث نتائج قائمة في الموجودة األخرى المواقع لعرض
.أسفل

المقترحة التطابقات قائمة إلى العودة
.قائمة اختر

المجاورة األماكن من مختلفة أنواع عن البحث
.النقل أو الراحة وسائل أو التسوق مثل الفئات، إحدى اختر ثم ،الفئات تصفح اختر

تؤثر أن الممكن ومن. البحث مصطلحات هجاء صحة من فتأكد بحث، نتائج على العثور يتم لم إذا
.اإلنترنت عبر البحث عند النتائج على لديك باإلنترنت االتصال مشاكل
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إنترنت اتصال وجود دون البحث نتائج على الحصول أيضًا يمكنك البيانات، نقل تكاليف دفع لتجنب
.جهازك على مخزنة عنها تبحث التي بالمنطقة الخاصة الخرائط كانت إذا نشط،

الموقع تفاصيل عرض

.متاحًا كان إذا مطعم، أو فندق مثل، معين مكان أو موقع حول المعلومات من مزيد لعرض

.موقعي ثم خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

مكان تفاصيل عرض
.التفاصيل عرض اختر ثم االنتقال، مفتاح على واضغط مكانًا، اختر

والطرق األماكن حفظ

.الحقًا سريع بشكل استخدامها ليتم والطرق االهتمام وأماكن العناوين بحفظ قم

.خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

مكان حفظ

.موقعي اختر١
.بحث اختر األماكن، أو العناوين أحد عن للبحث. الموقع إلى انتقل٢
.االنتقال مفتاح على اضغط٣
.مكان حفظ اختر٤

طريق حفظ

.موقعي اختر١
.بحث اختر األماكن، أو العناوين أحد عن للبحث. الموقع إلى انتقل٢
.الطريق إلى إضافة اختر ثم االنتقال، مفتاح على اضغط أخرى، طريق نقطة إلضافة٣
.المناسب الخيار اختر ثم ،جديدة طريق نقطة إضافة اختر٤
.طريق حفظ > خيارات > الطريق عرض اختر٥

المحفوظة والطرق األماكن عرض
.طرق أو أماكن > المفضلة اختر

وتنظيمها الطرق أو األماكن عرض

.سريع بشكل بحفظها قمت التي والطرق لألماكن الوصول يمكنك
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.مثالً رحلة بتخطيط تقوم عندما مجموعة، في والطرق األماكن بتجميع قم

.المفضلةو خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

الخريطة على محفوظ مكان عرض

.المكان إلى انتقل ثم ،أماكن اختر١
.الخريطة على عرض اختر٢

.قائمة اختر المحفوظة، األماكن قائمة إلى للعودة

مجموعة إنشاء
.للمجموعة اسمًا أدخل ثم ،جديدة مجموعة إنشاء اختر

مجموعة إلى محفوظ مكان إضافة

.المكان إلى انتقل ثم ،أماكن اختر١
.المجموعات تنظيم اختر٢
.بالفعل الموجودة المجموعات إحدى أوجديدة مجموعة اختر٣

.www.ovi.com الموقع على" Ovi خرائط "اإلنترنت خدمة إلى فانتقل ما، طريق مسح إلى احتجت إذا

األصدقاء إلى األماكن إرسال

.أجهزتهم إلى مباشرةً التفاصيل هذه فأرسل أصدقائك، مع األماكن أحد معلومات مشاركة تريد عندما

.موقعي ثم خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

بصديقك الخاص المتوافق الجهاز إلى األماكن أحد إرسال
.إرسال اختر ثم االنتقال، مفتاح على واضغط الخريطة، على موقعًا اختر

الموقع مشاركة

Facebook موقع على ألصدقائك يمكن حيث. وصورة نص مع Facebook موقع على الحالي موقعك لنشر
.الخريطة على موقعك رؤية

.الموقع مشاركة اختر ثم ،خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

.Facebook وحساب Nokia حساب لديك يكون أن يجب موقعك، لمشاركة

.جديد حساب إنشاء فاختر حساب، لديك يكن لم إذا أو Nokia حساب إلى الدخول بتسجيل قم١
.بك الخاص Facebook حساب إلى الدخول بتسجيل قم٢
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.الحالي موقعك اختر٣
.لديك الحالة تحديث أدخِل٤
.صورة إضافة اختر بك، الخاص بالنشر صورة إلرفاق٥
.الموقع مشاركة اختر٦

بك الخاص Facebook حساب إدارة
.Facebook > المكان مشاركة إعدادات > الحساب > خيارات اختر الرئيسية، العرض شاشة في

من كبيرة كميات إرسال ذلك يتضمن قد. إنترنت اتصال اآلخرين موقع وعرض الموقع مشاركة تتطلب
.البيانات بمرور متعلقة وتكاليف البيانات

جيدًا التعرف عليك. عليه موقعك مشاركة على Facebook بموقع الخاصة االستخدام شروط تطبيق يتم
.به الخاصة الخصوصية وممارسات Facebook موقع استخدام شروط على

ضبط من تأكد. تشارك من مع باهتمام تراعي أن دائمًا عليك اآلخرين، مع موقعك مشاركة قبل
مجموعة مع موقعك تشارك قد حيث تستخدمها، التي االجتماعية الشبكة بخدمة الخاصة الخصوصية

.األشخاص من كبيرة

المفضلة مزامنة

قم ثم ،"Ovi خرائط" بـ الخاص الويب موقع وباستخدام بك الخاص الكمبيوتر جهاز من برحلة للقيام خطط
الخريطة إلى الوصول يمكنك بحيث المحمول الهاتف جهاز مع المحفوظة والطرق األماكن بمزامنة

.التنقل أثناء

أن يجب ،"Ovi خرائط" اإلنترنت وخدمة بك الخاص المحمول الهاتف جهاز بين الطرق أو األماكن لمزامنة
.بك الخاص Nokia حساب على الدخول بتسجيل تقوم

.خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

المحفوظة والطرق األماكن مزامنة
إنشاء منك فسيُطلب ،Nokia حساب لديك يكن لم إذا. Ovi خدمة مع تزامن > المفضلة اختر

.حساب

أو" خرائط "التطبيق بفتح تقوم عندما تلقائيًا، المفضالت بمزامنة ليقوم الجهاز تعيين يمكنك
.إغالقه

تلقائًيا المفضالت مزامنة
.واإلغالق البدء عند > تغيير > المزامنة > إعدادات > خيارات اختر
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مزود شبكة عبر البيانات من كبيرة كميات نقل تتضمن وقد نشط، إنترنت اتصال المزامنة تتطلب
.الخدمة بمزود اتصل البيانات، نقل تكاليف حول المعلومات من لمزيد. الخدمة

.www.ovi.com الموقع إلى انتقل اإلنترنت، عبر" Ovi خرائط "خدمة الستخدام

الصوتي التوجيه على الحصول

حرية لك يتيح مما للوجهة، طريقك على العثور على - بلغتك متاحًا كان إذا - الصوتي التوجيه يساعد
.بالرحلة االستمتاع

.سير أو قيادةو خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

وتنزيل الصوتي، التوجيه لغة اختيار منك سيُطلب مرة، ألول سيرًا أو بالقيادة المالحة استخدام عند
.المناسبة الملفات

يتوفر ال قد. أيضًا عالٍ بصوتٍ الشوارع أسماء نطق فسيتم الشوارع، أسماء تتضمن لغة باختيار قمت إذا
.بلغتك الصوتي التوجيه

الصوتي التوجيه لغة تغيير
ثم ،السير دليل أو القيادة دليل > مالحة > إعدادات > خيارات اختر الرئيسية، العرض شاشة في

.المناسب الخيار اختر

الصوتي التوجيه تنشيط إلغاء
ثم ،السير دليل أو القيادة دليل > مالحة > إعدادات > خيارات اختر الرئيسية، العرض شاشة في

.بدون اختر

بالسيارة للمالحة الصوتي التوجيه تكرار
.تكرار > خيارات اختر المالحة، عرض شاشة في

بالسيارة للمالحة الصوتي التوجيه صوت مستوى ضبط
.الصوت حجم > خيارات اختر المالحة، عرض شاشة في

الوجهة إلى القيادة

االتجاهات على الحصول إلى تحتاج عندما وجهتك، إلى الوصول على" خرائط "التطبيق يساعدك
.القيادة أثناء بخطوة خطوة

.قيادة ثم خرائط > التطبيقات > القائمة اختر
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وجهة إلى القيادة
.المناسب الخيار اختر ثم ،وجهة تعيين اختر

المنزل إلى القيادة
.للمنزل قيادة اختر

لتغيير. منزلك موقع بتحديد مطالبتك تتم مرة، ألول للمنزل سير أو للمنزل قيادة باختيار تقوم عندما
:يلي بما قم الحقًا، المنزل موقع

> تغيير > المنزل موقع > مالحة > إعدادات > خيارات اختر الرئيسية، العرض شاشة في١
.تحديد إعادة

.المناسب الخيار اختر٢

كلما الخريطة وسط في موقعك عرض يتم. الخريطة اختر محددة، وجهة بدون للقيادة: تلميح
.تحركت

المالحة أثناء العروض تغيير
أو سهم عرض أو األبعاد ثالثي عرض أو األبعاد ثنائي عرض اختر ثم االنتقال، مفتاح على اضغط
.الطريق على عامة نظرة

السالمة أن تذكر. السيارة قيادة أثناء يدويًا الهاتف تستخدم ال. المحلية القوانين بكافة االلتزام يجب
.أوالً تأتي الطريق على

المالحة عرض
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الطريق1
واتجاهك موقعك2
البوصلة3
)والزمن والمسافة السرعة (المعلومات شريط4

والسالمة المرور معلومات على الحصول

المرور أحداث حول الفعلي الوقت في معلومات على الحصول خالل من القيادة تجربة بتحسين قم
أو بلدك في متاحة الخدمات هذه كانت إذا السرعة، حد وتحذيرات الممرات في السير على والمساعدة
.منطقتك

.قيادة ثم خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

الخريطة على المرور أحداث عرض
.وخطوط كمثلثات األحداث عرض يتم. مرور معلومات > خيارات اختر بالقيادة، المالحة أثناء

المرور معلومات تحديث
.المرور معلومات تحديث > مرور معلومات > خيارات اختر

المرورية االختناقات مثل المرور، أحداث لتجنب الجهاز ضبط يمكنك طريق، بتخطيط تقوم عندما
.الطرق وأشغال

المرور أحداث تجنب
بسبب التوجيه إعادة > المالحة > إعدادات > خيارات اختر الرئيسية، العرض شاشة في

.المرور

:تحذير
تمكين حال في وذلك المالحة، أثناء الطريق على السالمة/السرعة مراقبة كاميرات مواقع تظهر أن يمكن
كاميرات بمواقع المتعلقة البيانات استخدام القضائية االختصاصات بعض تحظر. الخاصية هذه

الخاصة األمان بيانات استخدام دقة عن مسؤولة غير Nokia تعد. تنظيمه أو السالمة/السرعة مراقبة
.استخدامها عن الناتجة العواقب أو السرعة،/الكاميرا بموقع

الوجهة إلى السير

الميادين عبر" خرائط "التطبيق يرشدك األقدام، على سيرًا طريق التباع توجيهات إلى تحتاج عندما
.التسوق مراكز وحتى السير ومناطق والمتنزهات
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.سير ثم خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

الوجهة إلى السير
.المناسب الخيار اختر ثم ،وجهة تعيين اختر

المنزل إلى السير
.للمنزل سير اختر

لتغيير. منزلك موقع بتحديد مطالبتك تتم مرة، ألولللمنزل سير أو للمنزل قيادة باختيار تقوم عندما
:يلي بما قم الحقًا، المنزل موقع

> تغيير > المنزل موقع > مالحة > إعدادات > خيارات اختر الرئيسية، العرض شاشة في١
.تحديد إعادة

.المناسب الخيار اختر٢

كلما الخريطة وسط في موقعك عرض يتم. الخريطة اختر محددة، وجهة بدون للسير: تلميح
.تحركت

طريق تخطيط

.التحرك قبل الخريطة على وعرضه بك الخاص الطريق وإنشاء رحلتك بتخطيط قم

.موقعي ثم خرائط > التطبيقات > القائمة اختر

طريق إنشاء

.البدء نقطة إلى انتقل١
.الطريق إلى إضافة اختر ثم االنتقال، مفتاح على اضغط٢
.المناسب الخيار اختر ثم ،جديدة طريق نقطة إضافة اختر أخرى، طريق نقطة إلضافة٣

الطريق نقاط ترتيب تغيير

.طريق نقطة إلى انتقل١
.نقل اختر ثم االنتقال، مفتاح على اضغط٢
.موافق اختر ثم إليه، الطريق نقطة نقل تريد الذي المكان إلى انتقل٣

طريق بنقطة الخاص الموقع تحرير
.المناسب الخيار اختر ثم ،تحرير واختر االنتقال، مفتاح على واضغط الطريق، نقطة إلى انتقل
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الخريطة على الطريق عرض
.الطريق عرض اختر

الوجهة إلى التنقل
.األقدام على السير بدء أو القيادة بدء > خيارات > الطريق عرض اختر

الطرق أحد ضبط تغيير

.الخريطة على الطريق عرض وطريقة بالمالحة الخاص التوجيه على الطريق ضبط يؤثر

عرض من الطريق مُخطط إلى للوصول. إعدادات التبويب عالمة بفتح قم الطريق، مُخطط عرض في١
.الطريق نقاط قائمة أو الطريق نقاط > خيارات اختر المالحة،

أحادية الشوارع اعتبار يتم ،سير باختيار قمت إذا. سير أو قيادة على النقل وضع بتعيين قم٢
التسوق ومراكز المتنزهات عبر تمر التي الطرق استخدام ويمكن عادية سير وطرق كشوارع االتجاه

.مثالً
.المطلوب الخيار اختر٣

السير وضع اختيار
ويكون. مستقيم خط أو شوارع > المفضل الطريق > سير اختر ثم إعدادات، التبويب عالمة افتح
.السير اتجاه إلى يشير حيث الطريق عن البعيدة المناطق في مفيدًا مستقيم خط

للقيادة طريق أقصر أو أسرع استخدام
.أقصر طريق أو أسرع طريق > الطريق اختيار > قيادة اختر ثم إعدادات، التبويب عالمة افتح

المحسَّن القيادة طريق استخدام
القيادة طريق يجمع. مُحسن > الطريق اختيار > قيادة اختر ثم إعدادات، التبويب عالمة افتح

.والسريعة القصيرة الطرق ميزات بين المحسَّن

المعابر أو المرور رسوم بها توجد التي الطرق أو السريعة الطرق باستخدام السماح اختيار أيضًا يمكنك
.استخدامها تجنب أو مثالً

البوصلة استخدام

من العلوي الجزء اتجاه في تلقائيًا والخريطة البوصلة سهم من كل تدوير يتم بوصلة، تنشيط عند
.الجهاز

.موقعي اختر ثم ،خرائط > التطبيقات > القائمة اختر
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البوصلة تنشيط
.٥ على اضغط

البوصلة تنشيط إلغاء
.الشمال تجاه الخريطة توجيه يتم. أخرى مرة ٥ على اضغط

المعايرة، إلى حاجة في البوصلة كانت وإذا. أخضر مخططًا هناك يكون عندما نشطة الخريطة تكون
.أصفر أو أحمر البوصلة مخطط لون يكون

البوصلة معايرة
اللون إلى البوصلة مخطط يتحول حتى مستمرة حركة في المحاور جميع في الجهاز بتدوير قم

.األخضر

Nokia من الزيادات أدوات تطبيق

إمكانية عن فضالً المحمول، الهاتف عبر العمل أنشطة إجراء Nokia من الزيادات أدوات تطبيق يدعم
.العمل فرق مع فعَّالة اتصاالت إجراء

النشطة المالحظات

.نشطة. مالح > المكتب > القائمة اختر

مذكرة مثل وعرضها، وتعديلها المختلفة المالحظات أنواع بإنشاء النشطة المالحظات لك تسمح
كما. المالحظات في وصوت وفيديو صور إدراج يمكنك. التسوق قوائم أو الهوايات مالحظات أو اجتماع
.آخرين إلى مالحظات وإرسال األسماء، كتطبيق أخرى بتطبيقات مالحظات ربط يمكنك

 وتعديلها مالحظات إنشاء

.نشطة. مالح > المكتب > القائمة اختر
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.الكتابة ابدأ مالحظة، إلنشاء

.التعديل خيارات > الخيارات اختر ثم المالحظة اختر مالحظة، لتعديل

ثم ،# على االستمرار مع اضغط الخط، لون تغيير أو النص، أسفل سطر أو مائل خط أو سميك خط إلضافة
.النص > الخيارات اختر ثم. النص الختيار انتقل

:يلي مما اختر ثم الخيارات اختر
.وملفات للويب وعالمات أعمال وبطاقات فيديو أو صوت ومقاطع صور إلدراج —  إدراج
والتقاط وفيديو صوت مقاطع تسجيل يمكنك. المالحظة إلى جديدة عناصر إلضافة —  جديد إدراج
.صور

.المالحظة إلرسال —  إرسال
إجراء عند المالحظة عرض يتم. باسم مالحظة لربط أسماء إضافة اختر —  بالمكالمة المالحظة ربط

.منه مكالمة على الرد أو االسم إلى مكالمة

النشطة المالحظات ضبط

.الضبط > الخياراتو نشطة. مالح > المكتب > القائمة اختر

المالحظات حفظ مكان اختيار
.المطلوبة الذاكرة اختر ثم ،المستخدمة الذاكرة اختر

النشطة المالحظات تخطيط تغيير
.قائمة أو شبكة > العرض تغيير اختر

الهاتفية المكالمات أثناء المالحظة عرض
.نعم > مكالمة أثناء المالحظة عرض اختر

أثناء المالحظة عرض اختر مؤقتًا، الهاتفية المكالمات أثناء مالحظات عرض تريد ال كنت وإذا: تلميح
.األسماء وبطاقات المالحظات بين الروابط إزالة تتم ال الطريقة وبهذه. ال > مكالمة

 الحاسبة

.الحاسبة > المكتب > القائمة اختر

.فقط البسيطة الحسابية العمليات إلجراء تصميمها وتم محدودة الحاسبة دقة إن

الطرح أو الجمع مثل الوظائف، إحدى اختر. الحسابية للعملية األول الرقم أدخل حسابية، عملية إلجراء
العمليات بإجراء الحاسبة تقوم. = واختر الحسابية للعملية الثاني الرقم أدخل. الوظائف مخطط من
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استخدامها يمكن بحيث التحرير خانة في الحسابية العملية نتيجة تبقى. به إدخالها تم الذي بالترتيب
.جديدة حسابية عملية في أول كرقم

تشغيل إيقاف أو الحاسبة تطبيق إنهاء يؤدي ال. الذاكرة في حسابية عملية آخر نتيجة الجهاز يحفظ
التالية، المرة في الحاسبة تطبيق فتح عند محفوظة نتيجة آخر الستعادة. الذاكرة مسح إلى الجهاز
.نتيجة آخر > الخيارات اختر

.حفظ > الذاكرة > الخيارات اختر حسابية، عملية نتائج أو أرقام لحفظ

> الخيارات اختر حسابية، عملية في واستخدامها الذاكرة من حسابية عملية نتائج السترجاع
.استرجاع > الذاكرة

الملفات مدير

.الملفات مدير > المكتب > القائمة اختر

الملفات مدير حول

.الملفات مدير > المكتب > القائمة اختر

.وفتحها وإدارتها ملفات تصفح يمكنك الملفات، مدير باستخدام

.المتاحة الخيارات تختلف قد

اختر بجهازك، متصل متوافق بعيد أقراص محرك ضبط لتحديد أو مسحها، أو أقراص محركات لتخطيط
.البعيدة األقراص محركات > الخيارات

وتنظيمها ملفات عن البحث

.الملفات مدير > المكتب > القائمة اختر

بحث مصطلح أدخل ثم فيه، البحث تريد الذي المكان اختر. بحث > الخيارات اختر ملف، عن للبحث
.الملف اسم يطابق

.تنظيم > الخيارات اختر جديدة، حافظات إنشاء أو نسخها، أو وحافظات ملفات لنقل

إلغاء أو عناصر لتحديد. العناصر حدد واحدة، مرة متعددة عناصر على اإلجراءات لتطبيق: اختصار
.# على اضغط تحديدها،
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ذاكرة بطاقة إدارة

.الملفات مدير > المكتب > القائمة اختر

.فقط الجهاز في متوافقة ذاكرة بطاقة تثبيت عند متاحة الخيارات هذه

:يلي مما واختر الخيارات اختر
.تهيئتها أو ذاكرة بطاقة تسمية إعادة —  الذاكرة بطاقة خيارات

.سر بكلمة محمية ذاكرة بطاقة —  الذاكرة لبطاقة السر كلمة
.ذاكرة بطاقة قفل إللغاء —  البطاقة قفل إلغاء

ذاكرة بطاقة إلى احتياطيًا الملفات نسخ

.الملفات مدير > المكتب > القائمة اختر

واختر احتياطيًا، نسخها تريد التي الملفات أنواع اختر ذاكرة، بطاقة إلى احتياطيًا ملفات لنسخ
التي الملفات لتسع كافية ذاكرة بها الذاكرة بطاقة أن تأكد. االحتياطية الهاتف ذاكرة > الخيارات

.احتياطيًا نسخها اخترت

Quickoffice

PowerPointو Excelو Microsoft Word مستندات قراءة

عروض أو Excel بيانات جداول أو Word مستندات مثل ،Microsoft Office مستندات عرض يمكنك
PowerPoint التقديمية.

.Quickoffice > المكتب > القائمة اختر

ملف فتح
اختر ثم الصحيحة، الحافظة وتصفح بها، الملف تخزين تم التي الذاكرة واختر ملفات تصفح اختر
.الملف

ملفات فرز
.حسب فرز > الخيارات اختر

.الخصائص أو التنسيقات جميع دعم يتم ال

المحول

.المحول > المكتب > القائمة اختر
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.تقريبية أخطاء تحدث وقد محدودة بالمحول المتوفرة الدقة

القياسات تحويل

.المحول > المكتب > القائمة اختر

نوع اختر. بالقياسات قائمة لفتح التحويل نوع > الخيارات واختر النوع حقل إلى انتقل١
.موافقو) العملة بخالف (استخدامه المطلوب القياس

المطلوب الوحدة اختر. الوحدة حدد > الخيارات اختر ثم األول، الوحدة حقل إلى انتقل٢
التحويل المطلوب الوحدة اختر ثم التالي، الوحدة حقل إلى انتقل. موافق اختر ثم منها التحويل

.إليها
آليًا اآلخر المبلغ حقل يتغير. تحويلها المطلوب القيمة أدخل ثم األول، المبلغ حقل إلى انتقل٣

.المحولة القيمة ليعرض

الصرف وسعر األساسية العملة ضبط

.المحول > المكتب > القائمة اختر

أسعار جميع مسح يتم حيث الجديدة، العمالت صرف أسعار إدخال يتم األساسية، العملة تغيير عند
.السابقة العمالت صرف

سعر ويكون. العمالت تحويالت إجراء من تتمكن حتى صرف أسعار وإضافة أساسية عملة اختيار يجب
.األخرى العمالت تحويل أسعار األساسية العملة وتحدد. دائمًا ١ هو األساسية العملة

.العملة أسعار > الخيارات اختر ثم النوع، حقل إلى انتقل العملة، لوحدة الصرف سعر لضبط١
العملة وحدات من وحدة لكل ضبطه في ترغب الذي الصرف سعر وأدخل العملة نوع إلى انتقل٢

.حدة على
.أساسية كعملة ضبط > الخيارات واختر العملة إلى انتقل األساسية، العملة لتغيير٣
.التغييرات لحفظ نعم > تم اختر٤

.العمالت تحويل إجراء يمكنك الالزمة، الصرف أسعار كل ضبط بعد

Zip manager )الملفات ضغط مدير(

.Zip > المكتب > القائمة اختر

،ZIP بتنسيق مضغوطة ملفات لتخزين أرشيفية ملفات إنشاء يمكنك الملفات، ضغط مدير باستخدام
لملفات األرشيف مرور كلمة وضبط األرشيف، إلى أدلة أو متعددة أو منفردة مضغوطة ملفات وإضافة
اسم وترميز الضغط مستوى مثل الضبط تغيير إلى إضافة تغييرها، أو مسحها أو المحمية األرشيف
.الملف
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.ذاكرة بطاقة على أو الجهاز ذاكرة في األرشيف ملفات حفظ ويمكنك

 PDF قارئ

.Adobe PDF > المكتب > القائمة اختر

نصوص عن والبحث جهازك، شاشة خالل من PDF مستندات قراءة يمكنك ،PDF قارئ التطبيق باستخدام
PDF ملفات وإرسال الصفحة، وعروض الزوم مستوى مثل الضبط، وتعديل المستندات في موجودة

.اإللكتروني البريد باستخدام

الطباعة

من تتمكن ال قد. جهازك من ويب، صفحات أو صور أو رسائل أو ملفات مثل مستندات، طباعة يمكنك
.المستندات أنواع كافة طباعة

ملف طباعة

ملفات طباعة

.طابعات > التحكم لوحة > القائمة اختر

.بالطابعة جهازك لتوصيل الضرورية التكوين عمليات كل تنفيذ تمام من تأكد الطباعة، قبل

:يلي مما واختر ،الطباعة خيارات > الخيارات اختر
.للملف الموقع وحدد, ملف إلى طباعة اختر ملف، إلى للطباعة. مستند لطباعة —  طباعة
تذييل أو رأس وإدراج الهوامش وتحديد واتجاهها الورقة حجم تغيير يمكنك —  الصفحة إعداد

.حرفًا ١٢٨ تذييلها أو الصفحة لرأس األقصى الحد بأن علمًا. للصفحة
.الطباعة قبل المستند معاينة —  معاينة

الطباعة خيارات

.طباعة > الطباعة خيارات > الخيارات واختر رسالة، أو ملف مثل مستند، افتح

:التالية الخيارات حدد
.القائمة من متاحة طابعة اختيار —  طابعة
.الطباعة كنطاق الفردية الصفحات أو ،الزوجية الصفحات ،الصفحات كل اختيار —  طباعة
كنطاق محددة صفحات أو ،الحالية الصفحة ،النطاق صفحات كل اختيار —  الطباعة نطاق

.الصفحات
.طباعتها المراد النسخ عدد اختيار —  النسخ عدد

.للملف الموقع وتحديد ملف إلى الطباعة اختيار —  ملف إلى طباعة
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.المتاحة الخيارات تختلف قد

الطابعة ضبط

.طابعات > التحكم لوحة > القائمة اختر

.إضافة > الخيارات حدد جديدة، طابعة إلضافة

:يلي ما حدد
.للطابعة اسم إدخال —  طابعة
.للطابعة تشغيل برنامج تحديد —  التشغيل برنامج
.للطابعة حامل تحديد —  الحامل
.الوصول نقطة تحديد —  الوصول نقطة

.المنفذ تحديد —  المنفذ
.المضيف تحديد —  مضيف

 .المستخدم إدخال —  المستخدم
.الطباعة انتظار قائمة إدخال —  انتظار قائمة

.االتجاه تحديد —  االتجاه
.الورق حجم تحديد —  الورق حجم
.الوسائط نوع تحديد —  الوسائط نوع

.األلوان وضع تحديد —  األلوان وضع
.الطابعة طراز تحديد —  الطابعة طراز

.المتاحة الخيارات تختلف قد

صورة طباعة

طباعة فقط يمكنك. PictBridge تقنية مع متوافقة طابعة باستخدام جهازك من صور طباعة يمكنك
.JPEG ملف بتنسيق صور

> الخيارات اختر ثم الصور، بتحديد قم الصور، عارض أو الكاميرا أو" الصور "في صور لطباعة
.طباعة

بالطابعة التوصيل

اتصال كوضع الصور نقل اختر ثم متوافق، بيانات بكبل مزودة متوافقة بطابعة جهازك بتوصيل قم
USB.
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لوحة > القائمة اختر الكبل، توصيل فيها يتم مرة كل في االتصال من الغرض عن ليسأل الجهاز لضبط
.نعم > االتصال عند السؤال > USB > التوصيل ثم التحكم

الطباعة قبل معاينة

.مسبقًا المحددة التخطيطات باستخدام المختارة الصور عرض يتم الطابعة، اختيار بعد

الصفحات لعرض أسفل أو أعلى إلى انتقل واحدة، صفحة في للعرض الصور مالئمة عدم حالة في
.اإلضافية

صورة طباعة عرض

.الطابعة ضبط حدد الطابعة، واختيار لطباعتها الصور اختيار بعد

:يلي مما اختر
.للصور التخطيط الختيار —  التخطيط

.الورق حجم لتحديد —  الورق مقاس
.الطباعة جودة الختيار —  الطباعة جودة

الساعة

.الساعة > التطبيقات > القائمة اختر

منبهات ضبط أو الزمنية، والمنطقة المحلي التوقيت حول معلومات عرض يمكنك الساعة، تطبيق في
.والتاريخ الوقت ضبط تعديل أو وتعديلها،

المنبه

.الساعة > التطبيقات > القائمة اختر

اختر جديد، منبه لضبط. المنبهات تبويب عالمة افتح النشطة، وغير النشطة منبهاتك لعرض
. عرض يتم منبه، تنشيط عند. الحاجة عند التكرار، حدد. جديد منبه > الخيارات

.غفوة اختر معينة، زمنية لفترة المنبه إليقاف. إيقاف اختر الصوتي، التنبيه إليقاف
.التنبيه نغمة إصدار في ويبدأ آليًا فتحه يتم التنبيه، وقت يحين عندما مغلقًا جهازك كان إذا

اختر غفوة، على ضبطه عند أخرى مرة صوتًا المنبه بعدها يصدر التي الزمنية الفترة لتحديد: تلميح
.المنبه غفوة مدة > الضبط > الخيارات
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.المنبه حذف > الخيارات اختر منبه، إللغاء

.الضبط > الخيارات اختر الساعة، ونوع والتاريخ الوقت ضبط لتغيير

> الخيارات اختر ،)شبكة خدمة (بجهازك آليًا الزمنية والمنطقة والتاريخ، الوقت، معلومات لتحديث
.تشغيل > للوقت اآللي التحديث > الضبط

الدولي التوقيت

.الساعة > التطبيقات > القائمة اختر

اختر القائمة، إلى مواقع إلضافة. الدولي التوقيت تبويب عالمة افتح مختلفة، مواقع في الوقت لعرض
.القائمة إلى أقصى كحد موقع ١٥ إضافة يمكنك. موقع إضافة > الخيارات

الموقع عرض يتم. حالي كموقع تعيين > الخيارات اختر ثم موقع، إلى انتقل الحالي، الموقع لضبط
صحة من تأكد. المحدد للموقع وفقًا الجهاز في الوقت تغيير ويتم للساعة، الرئيسية العرض شاشة في

.بك الخاصة الزمنية للمنطقة ومطابقته الوقت

الساعة ضبط

.الضبط > الخيارات اختر

.التاريخ أو الوقت اختر التاريخ، أو الوقت لتغيير

.رقمي أو تناظري > الساعة نوع اختر الرئيسية، الشاشة في تظهر التي الساعة لتغيير

هاتفك في الزمنية والمنطقة والتاريخ الوقت معلومات بتحديث المحمول الهاتف لشبكة للسماح
.تشغيل > للوقت اآللي التحديث اختر ،)شبكة خدمة(

.الساعة منبه نغمة اختر التنبيه، نغمة لتغيير

القاموس

.اللغات جميع دعم يتم ال وقد. أخرى إلى لغة من الكلمات ترجمة يمكنك

لترجمتها كلمة عن البحث

.القاموس > المكتب > القائمة اختر١
المراد للكلمة اقتراحات عرض يتم للنص، إدخالك بمجرد. البحث حقل في نص بإدخال قم٢

.ترجمتها
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.القائمة من الكلمة اختر٣

:يلي مما واختر الخيارات اختر
.المحددة الكلمة إلى لالستماع —  استماع
.الحالية الجلسة من قبل من ترجمتها تمت التي الكلمات عن للبحث —  التاريخ
.القاموس من لغة بإزالة قم أو اإلنترنت من لغات بتنزيل قم الهدف، أو المصدر اللغة لتغيير —  اللغات

.اإلنجليزية بجانب إضافيتين، لغتين تثبيت يمكنك. القاموس من اإلنجليزية اللغة إزالة يمكنك ال
.ومستواه الصوت سرعة ضبط يمكنك. الصوت ميزة ضبط لتعديل —  حديث

 المالحظات

.مالحظات > المكتب > القائمة اختر

المستلمة البسيطة النصوص ملفات وحفظ متوافقة، أخرى أجهزة إلى وإرسالها مالحظات إنشاء يمكنك
( ملف بتنسيق  TXT)، مالحظات تطبيق في.

.آليًا المالحظة محرر فتح يتم. النص إدخال في ابدأ مالحظة، لكتابة

.فتح اختر مالحظة، لفتح

.إرسال > الخيارات اختر متوافقة، أخرى أجهزة إلى مالحظة إلرسال

لبدء بدء اختر. التزامن > الخيارات اختر بها، الخاص التزامن ضبط لتحديد أو مالحظة لمزامنة
.للمالحظة التزامن ضبط لتحديد الضبط اختر أو التزامن،

الوسائط

.الفراغ وقت في أو العمل في لالستخدام متنوعة وسائط تطبيقات على بك الخاص الجهاز يحتوي

الكاميرا

الكاميرا تنشيط

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر الكاميرا، لتنشيط

تطبيق فتح يتم حتى االلتقاط مفتاح على االستمرار مع بالضغط الكاميرا تنشيط أيضًا يمكنك: تلميح
.الكاميرا
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الكاملة البؤرة

فيها تكون التي الصور التقاط من الكاملة البؤرة تمكنك. الكاملة البؤرة ميزة على الجهاز كاميرا تحتوي
.البؤرة مرمى في والخلفية المقدمة في الموجودة األجسام

صورة التقاط

.الكاميرا لتنشيط االلتقاط مفتاح على اضغط أو ،الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

الدليل هذا في الصورة دقة مستوى يظهر وقد. بكسل ١٥٣٦x٢٠٤٨ بدقة الصور التقاط جهازك يدعم
.مختلفًا

في الصور الجهاز يحفظ. االلتقاط مفتاح على اضغط ثم للمنظر، كمحدد الشاشة استخدم صورة، اللتقاط
.االستوديو

.والتصغير التكبير مفاتيح استخدم التقاطها، قبل تصغيرها أو الصورة لتكبير

مقطع تسجيل أو صورة التقاط قبل والضبط المختلفة لألدوات اختصارات األدوات شريط لك يوفر
.التنقل مفتاح على واضغط األدوات، شريط عناصر أحد اختر. وبعده فيديو

.الصور وضع إلى التبديل
.الفيديو وضع إلى التبديل
.المنظر الختيار
)فقط الفيديو وضع (تشغيله إيقاف أو الفيديو ضوء لتشغيل
).فقط الصور (الفالش وضع الختيار
).فقط الصور (الذاتي الموقت لتشغيل
).فقط الصور (التسلسل وضع لتشغيل
.اللون درجة اختيار
.األبيض اللون توازن لضبط
).فقط الصور (اإلضاءة درجة تعويض لضبط

القيم إلى الضبط يعود. المحددة العرض وطريقة االلتقاط وضع على بناءً المتوفرة الخيارات تتنوع
.الكاميرا إغالق عند االفتراضية

شريط تخصيص > الخيارات اختر ثم الصور، وضع إلى بالتبديل قم الكاميرا، أدوات شريط لتخصيص
.األدوات
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عرض > الخيارات اختر وبعده، فيديو مقطع تسجيل أو صورة التقاط قبل األدوات شريط لعرض
.األدوات شريط

.األدوات شريط إخفاء > الخيارات اختر فقط، إليه الحاجة عند األدوات شريط لعرض

المشاهد

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

الضبط تعيين تم. الحالية البيئة حسب اإلضاءة وضبط الصحيح اللون إيجاد على المشهد يساعدك
.محددة بيئة أو نمط على بناءً صورة بكل الخاص

.األدوات شريط من االلتقاط أوضاع اختر المشهد، لتغيير

.تغيير > الخيارات واختر, المستخدم بتحديد إلى انتقل بك، الخاص المشهد لعمل

.المطلوب والمشهد االلتقاط وضع إلى تستند اختر آخر، مشهد ضبط لنسخ

.تحديد > خاص اختر بك، الخاص المشهد لتنشيط

بالتسلسل الصور التقاط

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

شريط من التسلسل وضع اختر بالذاكرة، كافية مساحة توافر عند متسلسل بشكل عديدة صور اللتقاط
.االلتقاط مفتاح على واضغط األدوات،

مفتاح على واضغط إليها انتقل الصور، إحدى لعرض. الشاشة على شبكة في الملتقطة الصور تظهر
الصور وتتوفر الشاشة، على فقط األخيرة الصورة عرض يتم فسوف زمنيًّا، فاصالً استخدمت إذا. االنتقال
.األستوديو في األخرى

.إرسال > الخيارات اختر الصورة، إلرسال

.المتصل إلى إرسال > الخيارات اختر مكالمة، إجراء أثناء المتصل الشخص إلى الصورة إلرسال

.األدوات شريط في واحدة لقطة > التسلسل وضع اختر التسلسل، وضع تشغيل إليقاف

الملتقطة الصورة عرض

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

الوسائط١٢٠



تم التي بالصورة االحتفاظ في ترغب لم إذا". األستديو "في تلقائيًا تلتقطها التي الصورة حفظ يتم
.األدوات شريط من حذف اختر التقاطها،

:التالية األدوات شريط عناصر من اختر
.متوافقة أجهزة إلى الصورة إرسال —  إرسال
.جارية مكالمة أثناء المتصل إلى الصورة إرسال —  المتصل إلى إرسال
).الشبكة خدمة (اإلنترنت عبر بك الخاص المتوافق األلبوم إلى الصورة إرسال —  إلى نشر

.كخلفية ضبط > الخيارات اختر خلفية، كصورة الصورة الستخدام

.لالسم تخصيص > الخيارات اختر األسماء، أحد إلى الصورة إلضافة

الفيديو مقاطع تسجيل

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

.األدوات شريط من الفيديو وضع فاختر الصور، وضع في الكاميرا كانت إذا١
.االلتقاط مفتاح على اضغط التسجيل، لبدء٢
.التسجيل الستئناف متابعة اختر. مؤقت توقف اختر مؤقتًا، التسجيل إليقاف٣
األقصى الحد يعتمد. األستديو في آليًا الفيديو مقطع حفظ يتم. إيقاف اختر التسجيل، إليقاف٤

.المتاحة الذاكرة على الفيديو مقطع لطول

فيديو مقطع تشغيل

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

.األدوات شريط من تشغيل اختر مسجل، فيديو مقطع لتشغيل

:التالية األدوات شريط عناصر من اختر
.أخرى متوافقة أجهزة إلى الفيديو مقطع إرسال —  إرسال
.جارية مكالمة أثناء المتصل إلى الفيديو مقطع إرسال —  المتصل إلى إرسال
).الشبكة خدمة (اإلنترنت على ألبوم إلى الفيديو مقطع إرسال —  إلى نشر

.الفيديو مقطع حذف —  حذف

.الفيديو مقطع تسمية إعادة > الخياراتاختر الفيديو، لمقطع جديد اسم إلدخال

١٢١الوسائط



الصور ضبط

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

:يلي مما واختر إعدادات > الخيارات اختر الثابتة، الصورة ضبط لتغيير
الذاكرة مساحة زادت الصورة، جودة درجة زادت وكلما. الصورة جودة ضبط —  الصورة جودة

.المستخدمة
اختر متاحة، المعلومات كانت إذا الملتقطة، الصورة إلى المكان معلومات إلضافة —  GPS بيانات عرض

.تشغيل
.به الملتقطة الصور حفظ تريد ألبوم تحديد —  لأللبوم إضافة
حاالً؛ الصور التقاط لمتابعة. نعم اختر التقاطها، بعد الصورة لمشاهدة —  الملتقطة الصورة عرض
.إيقاف اختر
.بالتقاطها قمت التي للصور االفتراضي االسم حدد —  االفتراضي الصورة اسم

التصغير/التكبير قيم تكون بأن )مستمر (تشغيل الخيار لك يسمح —  ممتد رقمي تصغير/تكبير
إيقاف الخيار لك ويسمح. الممتد والرقمي الرقمي التصغير/التكبير بين ومستمرة متجانسة التزايدية
.الصورة بدقة االحتفاظ مع التصغير/التكبير من محدود بمقدار
.صورة التقاط عند تصدر التي النغمة ضبط —  االلتقاط نغمة

.فيه صورك حفظ تريد الذي المكان اختر —  المستخدمة الذاكرة
.االفتراضية للقيم الكاميرا إعدادات استعادة —  الكاميرا إعدادات استعادة

الفيديو ضبط

.الكاميرا > الوسائط > القائمة اختر

:يلي مما واختر إعدادات > الخيارات اختر الفيديو، وضع ضبط لتغيير
الفيديو مقطع إرسال تريد كنت إذا, مشاركة اختر. الفيديو مقطع جودة ضبط —  الفيديو جودة

الحجم ويكون 3GPP ملف وتنسيق ،OCIF بدقة المقطع تسجيل يتم. متعددة وسائط رسالة باستخدام
بتنسيق حفظها تم التي الفيديو مقاطع إرسال يمكنك ال). تقريبًا ثانية ٢٠ (بايت كيلو ٣٠٠ على محدودًا
MPEG-4 متعددة وسائط رسالة في.
المعلومات كانت إذا المسجل، الفيديو مقطع إلى المكان معلومات إلضافة —  GPS بيانات عرض
.تشغيل اختر متاحة،

.الصوت تسجيل تريد ال كنت إذا الصوت كتم اختر —  الصوت تسجيل
.به المسجلة الفيديو لقطات حفظ تريد ألبوم تحديد —  لأللبوم إضافة
.التسجيل توقف بعد تسجيله تم الذي الفيديو لمقطع األول اإلطار اعرض —  الملتقط الفيديو عرض
.األدوات شريط من تشغيل اختر بأكمله، الفيديو مقطع لعرض
.تسجيلها تم التي الفيديو لمقاطع االفتراضي االسم حدد —  االفتراضي الفيديو اسم

الوسائط١٢٢



.بك الخاصة الفيديو مقاطع تخزين مكان اختر —  المستخدمة الذاكرة
.االفتراضية للقيم الكاميرا إعدادات استعادة —  الكاميرا إعدادات استعادة

االستوديو

األستديو حول

.االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

الخاصة التدفق وروابط واألغاني، والفيديو، الصوت ومقاطع الصور، تخزين مكان عن عبارة األستديو
.بك

الرئيسية العرض شاشة

.االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

:يلي مما اختر

.الصور في الفيديو ومقاطع الصور عرض —   الصور

.الفيديو مركز في الفيديو مقاطع عرض —   الفيديو مقاطع

.المشغل افتح —   األغاني

.الصوت مقاطع إلى االستماع —   الصوت مقاطع

.وفتحها التدفق روابط عرض —   التشغيل روابط

.التقديمية العروض عرض —   تقديمية عروض

ألبومات إنشاء أيضًا يمكنك. الحافظات إلى ونقلها العناصر ونسخ وفتحها، الحافظات تصفح يمكنك
.األلبومات إلى وإضافتها العناصر ونسخ

. بالرمز) إدخالها حالة في (بك الخاصة المتوافقة الذاكرة بطاقة في المخزنة الملفات إلى يشار

الفيديو، مركز في وتشغيلها التدفق، وروابط الفيديو مقاطع فتح يتم. القائمة من الملف اختر ملف، لفتح
.المشغل في الصوت ومقاطع الموسيقى تشغيل ويتم

الخيار واختر ،ونسخ نقل > الخياراتو ملفًا، اختر آخر، ذاكرة موقع إلى نقلها أو ملفات لنسخ
.المناسب

الصوت مقاطع

.الصوت مقاطعو االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

١٢٣الوسائط



مقاطع حفظ أيضًا يتم. الويب من بتنزيلها قمت التي الصوت مقاطع جميع على الحافظة هذه تحتوي
أو المحسنة المتعددة الوسائط رسالة بضبط المسجل تطبيق باستخدام إنشاؤها تم التي الصوت
الجودة بضبط إنشاؤها تم التي الصوت مقاطع تخزين يتم ولكن الحافظة، هذه في العادية بالجودة
.الموسيقى مشغل تطبيق في العالية

.القائمة من الملف اختر صوت، مقطع إلى لالستماع

.يمينًا أو يسارًا انتقل السريع، التقديم أو للترجيع

.أصوات تنزيل اختر األصوات، لتنزيل

التدفق روابط

.التشغيل روابطو االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

.القائمة من الرابط اختر تدفق، رابط لفتح

.جديد رابط > الخيارات اختر جديد، تدفق رابط إلضافة

التقديمية العروض

.االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

الكارتون أفالم مثل) SWF (الفالش وملفات) SVG (للتحجيم قابلة موجهة رسومية ملفات عرض يمكنك
على العرض أو الطباعة عند بمظهرها SVG صور تحتفظ. التقديمية العروض باستخدام والخرائط
.مختلفة ودقة أحجام ذات شاشات

إليقاف. تشغيل > الخيارات واختر الصورة، إلى اذهب. تقديمية عروض اختر الملفات، لعرض
.مؤقت إيقاف > الخيارات اختر مؤقتًا، التشغيل

.0 على اضغط للتصغير،. 5 على اضغط للتكبير،

1 على اضغط درجة، ٩٠ بمقدار الساعة عقارب اتجاه عكس أو الساعة عقارب اتجاه في الصورة لتدوير
.9 أو 7 على اضغط درجة، ٤٥ الصورة لتدوير. التوالي على ،3 أو

.* على اضغط العادية، والشاشة الشاشة ملء وضع بين للتبديل

الوسائط١٢٤



الصور

"الصور "حول

:يلي مما واختر الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

.المسجلة الفيديو ومقاطع الملتقطة الصور كل لعرض —  ملتقطة صور
.فيه التقاطها تم الذي الشهر حسب فئات إلى مصنفة فيديو ومقاطع صور لعرض —  الشهور

.بإنشائها قمت التي واأللبومات االفتراضية األلبومات لعرض —  األلبومات
.عنصر لكل بإنشائها قمت التي الشرائح لعرض —  العالمات
وسائط كرسالة باستالمها قمت أو الويب من بتنزيلها قمت فيديو ومقاطع عناصر لعرض —  تنزيالت
.إلكتروني بريد رسالة أو متعددة

.العناصر كل لعرض —  الكل
.الويب إلى فيديو مقاطع أو صور لنشر —  فوري شارك

. بالرمز) إدخالها حالة في (بك الخاصة المتوافقة الذاكرة بطاقة في المخزنة الملفات إلى يشار

الخيارات ومن ،ونسخ نقل > الخيارات واختر ملفًا، اختر آخر، ذاكرة موقع إلى نقلها أو ملفات لنسخ
.المتاحة

الفيديو ومقاطع الصور عرض

:يلي مما واختر الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

.الفيديو ومقاطع الصور كل لعرض —  الكل
.جهازك بكاميرا المسجلة الفيديو ومقاطع الملتقطة الصور لعرض —  ملتقطة صور

.تنزيلها تم التي الفيديو مقاطع عرض —  تنزيالت

١٢٥الوسائط



مقطع أو صورة عرض من تتمكن لكي. متوافق جهاز من إليك والصور الفيديو مقاطع إرسال أيضًا يمكن
.أوالً حفظه يجب الصور، في استالمه تم فيديو

أرقام عرض يتم. والوقت التاريخ حسب ومرتبة حلقة في موجودة الفيديو ومقاطع الصور ملفات
انتقل مجموعات، في الملفات لتصفح. يمينًا أو يسارًا انتقل اآلخر؛ تلو واحدًا الملفات لتصفح. الملفات

.أسفل أو أعلى إلى

يتم ال. الصورة لتكبير والتصغير التكبير مفاتيح استخدم صورة، فتح عند. الملف اختر ملف، لفتح
.دائم بشكلٍ والتصغير التكبير نسبة تخزين

.تعديل > الخيارات اختر فيديو، مقطع أو صورة لتعديل

.الخريطة على عرض > الخيارات اختر ، بـ معلمة صورة التقاط مكان لمشاهدة

.عامة طابعة أو طابعة إلى > الخيارات اختر متوافقة، طابعة على صورك لطباعة

.الحقًا الطباعة > لأللبوم إضافة > الخيارات اختر الحقًا، لطباعتها ألبوم إلى الصور لنقل

وتعديلها الملف تفاصيل عرض

.عنصر إلى انتقل. الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

ومما وتعديل عرض > التفاصيل > الخيارات اختر وتعديلها، الفيديو أو الصورة خصائص لعرض
:يلي

اختر الحالي، الملف إلى العالمات من مزيد إلضافة. حاليًا المستخدمة العالمات اعرض —  العالمات
.إضافة
.الحقل اختر وصف، إلضافة. للملف حر شكل ذي وصف عرض —  الوصف
.متوفرًا ذلك كان إذا GPS موقع معلومات عرض —  الموقع
اسم خانة اختر الملف، اسم لتعديل. الحالي الملف واسم للملف مصغرة صورة عرض —  العنوان

.الملف
.الحالي الملف بها الموجود األلبومات عرض —  األلبومات

.البكسل بوحدات الصورة حجم عرض —  الدقة
.الفيديو مقطع طول عرض —  المدة
.عرض اختر الحالي، بالملف الخاصة DRM حقوق لعرض —  االستخدام حق

الوسائط١٢٦



الفيديو ومقاطع الصور تنظيم

:يلي كما الملفات تنظيم يمكنك. الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

.العناصر إلى عالمات بإضافة قم العالمات، عرض في العناصر لعرض

.الشهور اختر الشهور، حسب العناصر لعرض

.جديد ألبوم > الخيارات > األلبومات اختر العناصر، لتخزين ألبوم إلنشاء

األدوات شريط من لأللبوم إضافة اختر ثم العنصر، اختر ألبوم، إلى فيديو مقطع أو صورة إلضافة
.النشط

.النشط األدوات شريط من مسح اختر ثم العنصر، اختر فيديو، مقطع أو صورة لمسح

النشط األدوات شريط

.عرض شاشة في فيديو مقطع أو صورة اختيارك عند النشط األدوات شريط فقط يتوافر

تختلف. فيه المرغوب الخيار واختر النشط، األدوات شريط باستخدام المختلفة العناصر إلى انتقل
أو صورة اختيار تم قد كان إذا ما وعلى حاليًا، عندها تقف التي العرض لشاشة وفقًا المتاحة الخيارات

.فيديو مقطع

النشط األدوات شريط لتشغيل. األدوات شريط إخفاء > الخيارات اختر األدوات، شريط إلخفاء
.التنقل مفتاح على اضغط مخفيًّا، يكون عندما

:يلي مما اختر ثم فيديو، مقطع أو صورة اختر

.رأسي أو أفقي وضع في الصورة لعرض
.الفيديو مقطع تشغيل
.الفيديو مقطع أو الصورة إرسال
إعداد حال في فقط متوافر (اإلنترنت عبر متوافق ألبوم إلى الفيديو مقطع أو الصورة تحميل
).اإلنترنت عبر متوافق أللبوم حساب
.ألبوم إلى العنصر إضافة
.بالعنصر الصلة ذات األخرى والخصائص العالمات إدارة

األلبومات

.األلبوماتو الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

١٢٧الوسائط



.األلبومات باستخدام بسهولة لديك الفيديو ومقاطع الصور إدارة يمكنك

.جديد ألبوم > الخيارات اختر جديد، ألبوم إلنشاء

من قائمة فتح يتم. لأللبوم إضافة > الخياراتو العنصر اختر ألبوم، إلى فيديو مقطع أو صورة إلضافة
قمت الذي العنصر يظل. إليه الفيديو مقطع أو الصورة إضافة في ترغب الذي األلبوم اختر. األلبومات
.الصور في مرئيًا األلبوم إلى بإضافته

من إزالة > الخيارات اختر ثم والعنصر، األلبوم اختر ألبوم، من فيديو مقطع أو صورة لحذف
.األلبوم

العالمات

.الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

مدير "في وحذفها عالمات إنشاء يمكنك. الصور داخل الوسائط عناصر لتصنيف العالمات استخدم
لكل المصاحبة العناصر عدد وكذلك حاليًا، المستخدمة العالمات" العالمات مدير "يوضح". العالمات

.عالمة

مدير > التفاصيل > الخيارات اختر ثم فيديو، مقطع أو صورة اختر ،"العالمات مدير "لفتح
.العالمات

.جديدة عالمة > الخيارات اختر عالمة، إلنشاء

.عالمات إضافة > الخياراتو الصورة اختر ما، لصورة عالمة لتخصيص

العناصر عدد مع العالمة اسم حجم يتوافق. العالمات اختر بإنشائها، قمت التي العالمات لمشاهدة
.القائمة من العالمة اختر بعالمة، المقترنة الصور كل لعرض. له العالمة تخصيص تم التي

.أبجدي > الخيارات اختر األبجدي، للترتيب وفقًا القائمة لعرض

.استخدامًا األكثر > الخيارات اختر استخدامًا، األكثر بالترتيب القائمة لعرض

.العالمة من حذف > الخيارات اختر ثم والصورة، العالمة اختر عالمة، من صورة لحذف

الشرائح عرض

.الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر

الوسائط١٢٨



> الشرائح عرض > الخيارات اختر ثم ما، صورة اختر شرائح، كعرض بك الخاصة الصور لعرض
.المختار الملف من بدءًا الشرائح عرض يبدأ. للخلف تشغيل أو ،لألمام تشغيل

تحديد > تحديد عدم/تحديد > الخيارات اختر شرائح، كعرض فقط المختارة الصور لعرض
تشغيل أو لألمام تشغيل > الشرائح عرض > الخيارات اختر الشرائح، عرض لبدء. الصور لتحديد
.للخلف

.متابعة اختر مؤقتًا، إيقافه سبق شرائح عرض تشغيل الستئناف

.إنهاء اختر الشرائح، عرض إلنهاء

.يمينًا أو يسارًا انتقل الصور، لتصفح

،الضبط > الشرائح عرض > الخيارات اختر العرض، بدء قبل الشرائح بعرض الخاص الضبط لضبط
:يلي مما اختر ثم

.الشرائح عرض إلى صوت إضافة —  الموسيقى
.القائمة من موسيقى ملف اختيار —  مادة
.الشرائح عرض سرعة ضبط —  الشرائح بين التأخير فترة

نحو على وتصغيرها الصور تكبير وكذلك أخرى، إلى شريحة من الشرائح عرض تحريك —  الحركة
.عشوائي

.الصوت مفتاح استخدم الشرائح، عرض أثناء الصوت لضبط

الصور تعديل

الصور محرر

يتم. تعديل > الخيارات اختر ،"الصور "في بالفعل المحفوظة تلك أو التقاطها بعد الصور لتعديل
.الصور محرر فتح

> الخيارات اختر صغيرة، برموز إليها يشار مختلفة تعديل خيارات اختيار يمكنك حيث شبكة لفتح
مؤثرات وإضافة والدقة، والتباين واللون اإلضاءة وضبط ولفها الصورة اقتصاص يمكنك.  التأثير تطبيق

.للصورة إطار أو فنية قصاصة أو نص أو

١٢٩الوسائط



الصورة اقتصاص

مسبقًا محددة باعية ونسبة, اقتصاص > التأثير تطبيق > الخيارات اختر الصورة، حجم القتصاص
.يدوي اختر يدويًا، الصورة حجم القتصاص. القائمة من

مفتاح بتحريك قم. الصورة من العلوي األيسر الركن في متقاطعة عالمة تظهر, يدوي باختيار قمت إذا
الركن في أخرى متقاطعة عالمة تظهر. ضبط اختر ثم اقتصاصها، المطلوب المنطقة الختيار التنقل
أوالً، اختيارها تم التي المنطقة لتعديل. اقتصاصها المطلوب المنطقة أخرى مرة اختر. السفلي األيمن
.اقتصاصها تم التي الصورة يشكل حيث مستطيالً المختارة المناطق تشكل. رجوع اختر

حجم لتغيير. اقتصاصه ليتم العلوي األيسر الركن اختر مسبقًا، محددة باعية نسبة باختيار قمت إذا
.التنقل مفتاح على اضغط المختارة، المنطقة لتجميد. التنقل مفتاح استخدم المميزة، المنطقة
اضغط اقتصاصها، المطلوب المنطقة الختيار. التنقل مفتاح استخدم الصورة، داخل المساحة لتحريك

.التنقل مفتاح على

الحمراء العين تقليل

.الحمراء العين تقليل > التأثير تطبيق > الخيارات اختر صورة، في الحمراء العين لتقليل

الحلقة حجم لتغيير. الشاشة على حلقة تظهر. التنقل مفتاح على اضغط ثم العين على العالمة حرك
وعندما. التنقل مفتاح على اضغط االحمرار، لتقليل. التنقل مفتاح استخدم العين، حجم لمالءمة
.تم على اضغط الصورة، تعديل من تنتهي

.رجوع على اضغط السابق، العرض إلى والرجوع التغييرات ولحفظ

مفيدة اختصارات

:الصور تعديل عند التالية االختصارات استخدام يمكنك

مرة * على اضغط العادي، للعرض للعودة. * على اضغط الكاملة، الشاشة وضع في صورة لعرض•
.أخرى

.1 أو 3 على اضغط الساعة، عقارب اتجاه عكس أو الساعة عقارب اتجاه في الصورة لتدوير•
.0 أو 5 على اضغط للتصغير، أو للتكبير•
.يمينًا أو يسارًا أو أسفل أو أعلى إلى انتقل مصغرة، أو مكبرة صورة في للتحرك•

الوسائط١٣٠



الفيديو مقاطع تعديل

mp3.و amr.و aac. بتنسيقات الصوت وملفات mp4.و 3gp. بتنسيقي الفيديو ملفات الفيديو محرر يدعم
األشكال أو الملفات تنسيقات خصائص جميع الفيديو محرر يدعم أن الضروري من وليس. wav.و

.الملفات تنسيقات من المختلفة

مما واختر ،تعديل > الخيارات اختر ثم الفيديو، مقطع إلى انتقل الصور، في فيديو مقاطع لتعديل
:يلي

نهايته إلى أو المطلوب الفيديو مقطع بداية إلى فيديو مقطع أو صورة إلضافة —  دمج
مقطع في الموجود األصلي الصوت واستبدال جديد، صوت مقطع إلضافة —  الصوت تغيير

.الفيديو
نهايته في أو الفيديو مقطع بداية في نص إلضافة —  نص إضافة
الفيديو مقطع في بها االحتفاظ تريد التي المقاطع وتمييز الفيديو مقطع لتقطيع —  قص

وفي. لقطة التقاط > الخيارات اختر الفيديو، قص عرض شاشة في فيديو، لمقطع شاشة لقطة اللتقاط
.لقطة التقاط اختر ثم التنقل، مفتاح على اضغط المصغرة، الصورة عرض شاشة

الصور طباعة

صورة طباعة

أو" الصور "في الطباعة خيار ثم طباعتها تريد التي الصورة اختر صورة، طباعة باستخدام الصور لطباعة
.الصور عارض أو الصور محرر أو الكاميرا

يمكنك. Bluetooth اتصال أو متوافق USB بيانات كبل باستخدام الصور لطباعة" صورة طباعة "استخدم
يمكنك متوافقة، ذاكرة بطاقة إدخال حالة في. الالسلكية LAN شبكة باستخدام الصور طباعة أيضًا

.متوافقة طابعة باستخدام وطباعتها الذاكرة بطاقة في الصور تخزين

.jpeg .بتنسيق آليًا حفظها يتم بالكاميرا الملتقطة الصور. فقط jpeg. بتنسيق صور طباعة يمكنك

الطابعة اختيار

.الطباعة خيار ثم الصورة اختر صورة، طباعة باستخدام الصور لطباعة

.طابعة اختر. المتاحة المتوافقة بالطابعات قائمة عرض يتم األولى، للمرة صورة طباعة استخدام عند
.افتراضية كطابعة الطابعة ضبط يتم

١٣١الوسائط



قبل المتوافق البيانات كبل بتوصيل قم ،PictBridge تقنية مع متوافقة طابعة باستخدام للطباعة
عند السؤال أو صورة طباعة على ضبطه تم البيانات كبل وضع أن من وتأكد الطباعة، خيار اختيار

.الطباعة خيار باختيار تقوم عندما آليًا الطابعة عرض يتم. االتصال

.المتاحة بالطابعات قائمة عرض يتم متاحة، االفتراضية الطابعة تكن لم إذا

.االفتراضية الطابعة > الضبط > الخيارات اختر االفتراضية، الطابعة لتغيير

الطباعة معاينة

.مسبقًا المحددة المخططات باستخدام اخترتها التي الصور عرض يتم الطابع، اختيار بعد

كانت إذا. المختارة للطابعة المتاحة المخططات خالل للتصفح يمينًا أو يسارًا انتقل المخطط؛ لتغيير
.اإلضافية الصفحات لعرض أسفل أو ألعلى انتقل واحدةٍ، صفحةٍ على تتالءم ال الصور

الطباعة ضبط

.اخترتها التي الطابعة إمكانيات حسب المتاحة الخيارات تختلف

.االفتراضية الطابعة > الخيارات اختر افتراضية، طابعة لضبط

للرجوع إلغاء اختر. موافق اختر ثم القائمة، من الورق حجم ثم, الورق حجم اختر الورق، حجم الختيار
.السابق العرض إلى

الفورية المشاركة

الفورية المشاركة حول

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

جهازك من صوت ومقاطع فيديو ومقاطع صور نشر يمكنك ،)شبكة خدمة (الفورية المشاركة باستخدام
إلى وإرسالها تعليقات عرض أيضًا يمكنك. والمدونات كاأللبومات متوافقة فورية مشاركة خدمات إلى

.بك الخاص المتوافق Nokia جهاز إلى محتوى تنزيل يمكنك وكذلك الخدمات، هذه في نشر عمليات

.الفورية المشاركة خدمة وتوفر المدعوم المحتوى أنواع تختلف قد

خدمات في االشتراك

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

الوسائط١٣٢



Nokia جهاز توافق من وتحقق الخدمة، مزود ويب موقع إلى انتقل فورية، مشاركة خدمة في لالشتراك
ذلك بعد يمكن. الويب موقع على الموضحة لإلرشادات وفقًا حساب بإنشاء قم. الخدمة مع بك الخاص
.الحساب باستخدام جهازك إلعداد الالزمين السر وكلمة المستخدم اسم استالم

> الخياراتو خدمة اختر ثم جهازك، في الفورية المشاركة تطبيق افتح خدمة، لتنشيط١
.تنشيط

من واحدة فاختر لإلنترنت، وصول نقطة منك طُلب إذا. شبكة اتصال بإنشاء للجهاز بالسماح قم٢
.القائمة

.الخدمة مزود ويب موقع على الموضحة لإلرشادات وفقًا حسابك إلى دخولك سجِّل٣

بك الخاص الخدمة بمزود اتصل البيانات، نقل وتكاليف اآلخر الطرف خدمات وتكلفة توفر مدى لمعرفة
.المعني اآلخر الطرف أو

بك الخاصة المحتويات إدارة

.حساباتي > إعدادات > الخيارات اختر حساباتك، لعرض

.جديد حساب إضافة > الخيارات اختر جديد، حساب إلنشاء

.فتح > الخيارات اختر ثم الحساب اختر الحسابات، أحد سر كلمة أو مستخدم اسم لتغيير

.كافتراضي ضبط > الخيارات اختر جهازك، من نشر عمليات إرسال عند كافتراضي حساب لضبط

.مسح > الخيارات اختر ثم الحساب اختر حساب، ولحذف

نشر إنشاء

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

خدمة كانت إذا. جديد تحميل > الخيارات اختر ثم خدمة، إلى انتقل خدمة، إلى وسائط ملفات لنشر
.المطلوبة القناة فاختر ملفات، لنشر قنوات توفر الفورية المشاركة

.إدراج > الخيارات اختر النشر، إلى صوت أو فيديو مقطع أو صورة إلضافة

.متاحًا ذلك كان إذا النشر لعملية وصًفا أو عنوانًا أدخل

.:عالمات اختر النشر، إلى عالمات إلضافة

.:الموقع اختر الملف، في الواردة الموقع معلومات نشر لتمكين

١٣٣الوسائط



.تحميل > الخيارات اختر الخدمة، إلى النشر إلرسال

 األستوديو من الملفات نشر

.اإلنترنت عبر مشاركة خدمة إلى الصور من الملفات نشر يمكنك

.نشرها في ترغب التي والملفات الصور > االستوديو > الوسائط > القائمة اختر١
.المطلوب الحساب اختر ثم تحميل > إرسال > الخيارات اختر٢
.الحاجة عند النشر بتعديل قم٣
.تحميل > الخيارات اختر٤

واحدة بلمسة التحميل

.التقاطها فور فورية مشاركة خدمة إلى صور بنشر واحدة بلمسة التحميل لك يسمح

المشاركة أيقونة اختر ثم جهازك كاميرا باستخدام صورة التقط واحدة، بلمسة التحميل الستخدام
.األدوات شريط من الفورية

العالمات قائمة

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

المشاركة خدمات في محتوى على العثور في المشاهدين وتساعد النشر، محتوى العالمات تصف
.الفورية

.:عالمات اختر منشور، إنشاء عند المتاحة بالعالمات قائمة لعرض

المنشور، إلى عديدة عالمات وإلضافة. تم اختر ثم القائمة من عالمة اختر المنشور، إلى عالمات إلضافة
.تحديد > تحديد عدم/تحديد > الخياراتو عالمة كل اختر

.البحث حقل في البحث نص أدخل عالمات، عن للبحث

.جديدة عالمة > الخيارات اختر العالمات، قائمة إلى عالمة إلضافة

الحفظ صندوق في الموجودة المنشورات إدارة

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

في فشلت التي النشر وعمليات حاليًا، بتحميلها تقوم التي النشر عمليات الحفظ صندوق يعرض
.بإرسالها قمت التي النشر وعمليات تحميلها

الوسائط١٣٤



.فتح > الخيارات > الحفظ صندوقاختر الحفظ، صندوق لفتح

.اآلن تحميل > الخيارات اختر ثم المنشور اختر منشور، تحميل لبدء

.إلغاء > الخيارات اختر ثم المنشور اختر منشور، تحميل وإللغاء

.مسح > الخيارات اختر ثم المنشور اختر منشور، لمسح

الخدمة محتوى عرض

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

.فتح > الخيارات اختر ثم الخدمة اختر خدمة، محتوى لعرض

الخاص الخدمة بمزود الخاص ويب موقع اختر المتصفح، في الرابط لفتح. الرابط اختر رابط، لفتح
.بك

.المحتويات عرض > الخيارات اختر ثم الملف اختر الملفات، بأحد خاصة تعليقات لعرض

.الملف اختر الشاشة، ملء وضع في ما ملف لعرض

.اآلن تحديث > الخيارات اختر ثم العنصر اختر عنصر، لتحديث

شارك > الخيارات اختر ثم الملف فاختر جهازك، إلى بأكمله الرابط تنزيل وأردت شيقًا ملفًا رأيت إذا
.اسم

الخدمة مزود ضبط

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

.الخدمة مزودو > إعدادات > الخيارات اختر الخدمة، بمزودي قائمة لعرض

.القائمة من الخدمة اختر خدمة، تفاصيل من للتحقق

.مسح > الخيارات اختر المحددة، الخدمة لمسح

الحساب ضبط تعديل

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

١٣٥الوسائط



.ما حسابًا واختر حساباتي > إعدادات > الخيارات اختر حساباتك، لتعديل

.المستخدم اسم اختر للحساب، المستخدم اسم لتغيير

.السر كلمة اختر للحساب، السر كلمة لتغيير

.الحساب اسم اختر, الحساب اسم لتغيير

٧٦٨×  ١٠٢٤( متوسط أو أصلي > الصورة حجم تحميل اختر بإرسالها، تقوم التي الصور حجم لتحديد
).بكسل ٤٨٠×  ٦٤٠( صغير أو) بكسل

المتقدم الضبط تعديل

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

.متقدم > إعدادات > الخيارات اختر المتقدم، الضبط لتعديل

الشبكة استخدام اختر المشاركة، بغرض) WLAN (السلكية محلية شبكة اتصال على االستخدام القتصار
.تمكين اختر بيانات، حزمة باتصال أيضًا وللسماح. تعطيل > الخلوية

السماح اختر بك، الخاصة المحلية الشبكة نطاق خارج تكون عندما العناصر وتنزيل بالمشاركة للسماح
.تمكين > بالتجوال

ولتنزيل. للتنزيالت الزمني الفاصل اختر ثم التنزيل فترات اختر آليًا، الخدمة من جديدة عناصر لتنزيل
.يدوي اختر يدويًا، العناصر

البيانات عدادات

.مشاركة > الوسائط > القائمة اختر

نقل تم > إعدادات > الخيارات اختر وتنزيلها، بتحميلها قمت التي البيانات حجم لمراجعة
.البيانات

.الكل مسح أو المستلم مسح أو المرسل مسح > الخيارات اختر العدادات، ضبط إلعادة

Nokia فيديو مركز

خدمات من األثير عبر وتدفيقها فيديو مقاطع تنزيل يمكنك), شبكة خدمة( Nokia فيديو مركز باستخدام
يمكنك. (WLAN) الالسلكية LAN شبكة اتصال أو بيانات حزم اتصال باستخدام متوافقة إنترنت فيديو
.الفيديو مركز في وعرضها جهازك إلى متوافق كمبيوتر جهاز من الفيديو مقاطع نقل أيضًا

الوسائط١٣٦



عبر البيانات من كبيرة كميات نقل الفيديو لتنزيل البيانات حزمة وصول نقاط استخدام يتضمن قد
نقل تكاليف حول معلومات على للحصول الخدمة بمزود اتصل. بك الخاص الخدمة مزود شبكة

.البيانات

.مسبقًا محددة خدمات بجهازك يكون وقد

مزود من أو الخدمة من السعر معرفة ويمكنك. تكلفة ذا أو مجانيًا محتوى الخدمة مزودو يوفر أن ويمكن
.الخدمة

وتنزيلها الفيديو مقاطع عرض

الفيديو بخدمات االتصال

.الفيديو مركز > الوسائط > القائمة اختر١
الفيديو خدمة اختر ثم جديدة خدمات إضافة اختر الفيديو، خدمات لتثبيت بخدمة لالتصال٢

.الخدمة كتالوج من المطلوبة

فيديو مقطع عرض

.الفيديو تدفقات اختر المثبتة، الفيديو خدمات محتوى لتصفح

.فئة اختر فيديو، مقاطع لتصفح. فئات إلى الفيديو خدمات بعض محتوى تقسيم يتم

كل في متاحًا البحث يكون ال قد. الفيديو عن بحث اختر الخدمة، في فيديو مقطع عن للبحث
.الخدمات

لتنزيل. أوالً جهازك إلى اآلخر البعض تنزيل يجب ولكن األثير، عبر الفيديو مقاطع بعض تدفيق يمكن
بعد حتى الخلفية في جارية تظل التنزيالت بأن العلم مع. تنزيل > الخيارات اختر فيديو، مقطع

.الفيديو مقاطع في تنزيلها تم التي الفيديو مقاطع حفظ يتم. التطبيق من الخروج

.تشغيل > الخيارات اختر تنزيله، تم مقطع عرض أو فيديو مقطع لتدفيق
.المشغل في للتحكم االنتقال ومفتاح االختيار مفاتيح استخدم الفيديو، مقطع تشغيل أثناء

.الصوت مستوى مفتاح استخدم الصوت، مستوى لضبط

:تحذير
وال معتدل، بصوت الموسيقى إلى استمع. السمع يضر قد مرتفع صوت لمستوى المستمر التعرض إن

.الصوت مكبر استخدام حالة في أذنك من بالقرب الجهاز تحمل

:يلي مما واختر الخيارات اختر

١٣٧الوسائط



.مؤقتًا إيقافها تم أو فاشلة تنزيل عملية الستئناف —  التنزيل استئناف
.التنزيل إللغاء —  التنزيل إلغاء

.الخدمة بواسطة دعمه حالة في الخيار هذا يتوفر. فيديو مقطع معاينة —  معاينة
.فيديو مقطع حول معلومات لعرض —  الفيديو تفاصيل
.الفيديو مقاطع قائمة لتحديث —  القائمة تحديث

.الويب متصفح في رابط لفتح —  المتصفح في الرابط فتح

التنزيالت جدولة

البيانات من كبيرة كميات إرسال إلى آليًا الفيديو مقاطع بتنزيل يقوم بحيث التطبيق ضبط يؤدي قد
.الخدمة بمزود اتصل البيانات، نقل تكاليف حول المعلومات من لمزيد. الخدمة مزود شبكة عبر

.التنزيالت جدولة > الخيارات اختر خدمة، في فيديو لمقاطع آلي تنزيل لجدولة
.بتحديده تقوم الذي الوقت في يوميًا جديدة فيديو مقاطع بتنزيل آليًا الفيديو مركز يقوم

.التنزيل كطريقة يدوي تنزيل اختر مجدولة، تنزيالت إللغاء

الفيديو تدفقات

.الفيديو مركز > الوسائط > القائمة اختر

فيها اشتركت التي الروابط لعرض. RSS روابط باستخدام المثبتة الفيديو خدمات محتوى توزيع يتم
.الفيديو تدفقات اختر وإدارتها،

:يلي مما واختر الخيارات اختر
.لديك الحالية العناصر اشتراكات من للتحقق —  العناصر اشتراكات
.فيديو مقطع حول معلومات لعرض —  العنصر تفاصيل
خدمات من عنصر الختيار الفيديو دليل عبر اختر. جديدة عناصر في لالشتراك —  تدفقة إضافة
.الفيديو دليل

.العناصر كل محتوى لتحديث —  العناصر تحديث
.متاحًا كان إذا محدد، بعنصر الخاصة حسابك خيارات إلدارة —  الحساب إدارة
.مطلوب مكان إلى فيديو مقاطع لنقل —  نقل

.القائمة من رابطًا اختر رابط، على الموجودة الفيديو مقاطع لعرض

الوسائط١٣٨



الفيديو مقاطع

إنشاء يمكنك. الفيديو مركز تطبيق في الموجودة الفيديو مقاطع جميع لتخزين مكان هو فيديو مقاطع
.منفصلة عروض في الجهاز كاميرا بواسطة المسجلة الفيديو ومقاطع المنزَّلة الفيديو بمقاطع قائمة

ومفاتيح االنتقال مفتاح استخدم. االنتقال مفتاح استخدم فيديو، مقاطع وعرض حافظة لفتح١
.الفيديو مقطع تشغيل عند الفيديو مشغل في للتحكم االختيار

.الصوت مستوى مفتاح على اضغط الصوت، مستوى لضبط٢

:يلي مما واختر الخيارات اختر
.مؤقتًا إيقافها تم أو فاشلة تنزيل عملية الستئناف —  التنزيل استئناف

.التنزيل إللغاء —  التنزيل إلغاء
.فيديو مقطع حول معلومات لعرض —  الفيديو تفاصيل

.الملف السم مطابق بحث مصطلح إلدخال. فيديو مقطع عن للبحث —  بحث
تهيئة يجب. متوافقة منزلية شبكة في تنزيله تم فيديو مقطع لتشغيل —  المنزلية الشبكة عبر عرض

.أوالً المنزلية الشبكة
.والمستخدمة الخالية الذاكرة مقدار لعرض —  الذاكرة حالة
.المطلوبة الفئة اختر. فيديو مقاطع لفرز —  حسب فرز
.المطلوب والمكان نقل أو نسخ اختر. نسخها أو فيديو مقاطع لنقل —  ونسخ نقل

الكمبيوتر من فيديو مقاطع نقل

USB بيانات كبل باستخدام متوافقة أجهزة من الفيديو مركز إلى بك الخاصة الفيديو مقاطع بنقل قم
.فقط جهازك يدعمه الذي التنسيق ذات الفيديو مقاطع بعرض الفيديو مركز وسيقوم. متوافق

بتوصيل قم بيانات، ملفات أية نقل يمكنك حيث كبيرة ذاكرة كجهاز كمبيوتر على جهازك لعرض١
.USB بيانات كبل بواسطة بكمبيوتر الجهاز

.الجهاز في متوافقة ذاكرة بطاقة إدراج إلى وتحتاج. االتصال كوضع السعة كبير مخزن اختر٢
.الكمبيوتر من نسخها تريد التي الفيديو مقاطع اختر٣
.الذاكرة بطاقة في فيديو:\E إلى الفيديو مقاطع بنقل قم٤

الفيديو ملفات عرض يتم وال. الفيديو مركز في فيديو حافظة في المنقولة الفيديو مقاطع تظهر
.بجهازك أخرى حافظات في الموجودة

الفيديو مركز ضبط

:يلي ومما الضبط > الخيارات اختر الفيديو، لمركز الرئيسية العرض شاشة في
إضافة يمكنك. الفيديو مركز في ظهورها تريد التي الفيديو خدمات اختر —  الفيديو خدمة تحديد
.مسبقًا مثبتة فيديو خدمات تعديل يمكنك وال. عرضها أو تعديلها أو إزالتها أو فيديو خدمة تفاصيل

١٣٩الوسائط



.الشبكة اتصال اختر الشبكة، التصال المستخدمة االتصال وجهة لتحديد —  االتصال إعدادات
.دائمًا السؤال اختر شبكة، اتصال الفيديو مركز فيها يفتح مرة كل في يدويًا االتصال الختيار

.GPRS استخدام تأكيد اختر تعطيله، أو GPRS باتصال للسماح

.التجوال تأكيد اختر تعطيله، أو بالتجوال للسماح
.الجهاز قفل كرمز المستخدمة نفسها هي المطلوبة السر كلمة. للفيديو عمري حد لضبط —  اآلباء تحكم
الفيديو مقاطع تكون الطلب، عند الفيديو خدمات في. 12345 هو االفتراضي القفل لرمز المصنع ضبط
.مخفية ذلك، من األكبر أو بتعيينه قمت الذي العمر حد نفس ذات

ذاكرة بطاقة في أو الجهاز ذاكرة في تنزيلها تم التي الفيديو ملفات حفظ الختيار —  المفضلة الذاكرة
.متوافقة

.وعرضها اإلخبارية الفيديو روابط في مصغرة صور تنزيل تريد كنت إذا ما اختر —  مصغرات

الموسيقى مُشغل

.المشغل > الوسائط > القائمة اختر

دعم ضروريا يعد ال. WMAو MP3و +eAACو +AACو AAC مثل ملفات تنسيقات الموسيقى مشغل يدعم
.الملفات تنسيقات جميع أو الملف تنسيق خصائص لجميع الموسيقى مشغل

جهاز من موسيقى نقل"انظر. هاتفك إلى متوافقة هواتف من الموسيقى نقل أيضًا يمكنك
.١٤١صـ ،"الكمبيوتر

أغنية تشغيل

.المكتبة تحديث > الخيارات اختر الموسيقى، مكتبة إلى المتوفرة األغاني جميع إلضافة

.واألغنية المطلوبة الفئة اختر أغنية، لتشغيل

.أخرى مرة التنقل مفتاح على اضغط ثم لالستئناف التنقل مفتاح على اضغط مؤقتًا، التشغيل إليقاف
.أسفل إلى انتقل التشغيل، إليقاف

إلى أو اليمين إلى التنقل مفتاح على االستمرار مع اضغط إلرجاعه، أو للعنصر السريع للتقديم
.اليسار

للتخطي. اليسار إلى انتقل العنصر، بداية إلى للرجوع. اليمين إلى انتقل التالي، العنصر إلى للتخطي
.األغنية تشغيل بدء بعد دقيقتين خالل في أخرى مرة اليسار إلى انتقل السابق، العنصر إلى

.الصوت معادل > الخيارات اختر الموسيقى، تشغيل نغمة لتعديل

الوسائط١٤٠



.الضبط > الخيارات اختر الصوت، مكبر لتحسين أو االستريو وصورة التوازن لتعديل

مفتاح على اضغط الخلفية، في التشغيل قيد الموسيقى مشغل وترك الرئيسية الشاشة إلى للرجوع
.اإلنهاء

التشغيل قوائم

.التشغيل قوائم > المشغل اختر وإدارتها، التشغيل قوائم لعرض

.جديدة تشغيل قائمة > الخيارات اختر تشغيل، قائمة إلنشاء

قائمة > تشغيل قائمة إلى إضافة > الخياراتو األغنية اختر التشغيل، قائمة إلى أغاني إلضافة
.جديدة تشغيل قائمة أو محفوظة تشغيل

واختر إليها االنتقال تود التي األغنية إلى انتقل تشغيل، قائمة داخل األغاني ترتيب إلعادة
.التشغيل قائمة ترتيب إعادة > الخيارات

Ovi موسيقى حول معلومات

بك، الخاص والكمبيوتر جهازك إلى وتنزيلها األغاني شراء يمكنك ،Ovi موسيقى التطبيق باستخدام 
تثبيت يمكنك بك، الخاصة الموسيقى وتنزيالت الموسيقى مجموعة إلدارة. االثنين بين ونسخها
لتنزيل بك الخاص اإلنترنت متصفح استخدم أو متوافق، كمبيوتر جهاز على Ovi Player التطبيق

.الموسيقى

 الموقع إلى اذهب أو Ovi موسيقى > الوسائط > القائمة اختر الموسيقى، اكتشاف لبدء
www.ovi.com.

الكمبيوتر جهاز من موسيقى نقل

.الجهاز في متوافقة ذاكرة بطاقة إدخال من تأكد١
إذا. متوافق USB بيانات كبل أو Bluetooth اتصال باستخدام الكمبيوتر بجهاز جهازك بتوصيل قم٢

.الكمبيوتر بجهاز ثم بجهازك، أوالً بتوصيله فقم ،USB بيانات كبل تستخدم كنت
.االتصال كوضع الوسائط نقل فاختر ،USB بيانات كبل تستخدم كنت إذا٣

لمزامنة Windows Media Player استخدام يمكنك اتصال، كوضع الوسائط نقل اختيار حالة في
.والكمبيوتر الهاتف بين الموسيقى

١٤١الوسائط

http://www.ovi.com
http://www.ovi.com


مسبقا مُعد ترددات ضبط

> الخيارات > اآلن التشغيل إلى اذهب > الخياراتو المشغل > الوسائط > القائمة اختر
.الصوت معادل

واختر استخدامه، المطلوب التردد ضبط اختر موسيقى، تشغيل عند مسبقا مُعد تردد ضبط الستخدام
.تنشيط > الخيارات

أو لألعلى انتقل ثم تردد نطاق واختر, تعديل > الخيارات اختر مسبقًا، مُعد تردد ضبط لتعديل
.التشغيل إعادة في مباشرة به قمت الذي التردد ضبط إلى تستمع. قيمته لضبط لألسفل

.االفتراضي إلى الضبط إعادة > الخيارات اختر األصلية، قيمها إلى التردد نطاقات ضبط إلعادة

.جديد مسبق ضبط > الخيارات اختر بك، الخاص التردد ضبط إلنشاء

.التردد لضبط اسمًا أدخل

.نطاق لكل التردد وضبط التردد، نطاقات بين للتنقل ألسفل أو ألعلى انتقل

RealPlayer مشغل

.RealPlayer > الوسائط > القائمة اختر

بريد رسالة من نقلها تم والتي جهازك، على المخزنة والصوت الفيديو مقاطع بتشغيل RealPlayer يقوم
المدعومة الملفات تنسيقات تشمل. الويب عبر جهازك إلى تدفيقها تم أو متوافق كمبيوتر أو إلكتروني

MPEG-4 وMP4 )3و) متدفقة غيرGP وRV وRA وAMR وMidi .مشغل يدعم ال RealPlayer جميع بالضرورة
.المختلفة الوسائط ملفات تنسيقات

التشغيل وروابط الفيديو مقاطع تشغيل

.مقطعًا اختر ثم ،الفيديو مقاطع اختر فيديو، مقطع لتشغيل

التشغيالت اختر للتطبيق، الرئيسية العرض شاشة من مؤخرًا، تشغيلها تم التي الملفات إلدراج
.األخيرة

RealPlayer مشغل يقوم. رابطًا اختر ثم التشغيل روابط اختر ،)شبكة خدمة (األثير عبر محتوى لتشغيل
ملف إلى يشير الذي http:// URL والرابط rtsp:// URL الرابط: التشغيل روابط من نوعين على بالتعرف

RAM .وفي. مؤقتًا المحتوى بتخزين ويقوم ويب بموقع جهازك يتصل أن يجب المحتوى، تدفق بدء قبل
RealPlayer مشغل يحاول بالشبكة، االتصال في مشكلة لوجود نتيجةً التشغيل في خطأ حدوث حالة
.تلقائيًا لإلنترنت الوصول بنقطة االتصال إعادة

الوسائط١٤٢



.الفيديو تنزيالت اختر الويب، من فيديو مقاطع لتنزيل

.الصوت مفاتيح استخدم التشغيل، إعادة أثناء الصوت لضبط

مع يسارًا انتقل التشغيل، أثناء للترجيع. االستمرار مع يمينًا انتقل التشغيل، أثناء السريع للتقديم
.االستمرار

الملفات بموقع االتصال أو المؤقت التخزين سيتوقف. إيقاف اختر التدفق، أو التشغيل إليقاف
.بدايته إلى ترجيعه مع المقطع تشغيل سيتوقف كما المتدفقة،

.عادية شاشة تشغيل استمرار > الخيارات اختر العادية، الشاشة وضع في الفيديو مقطع لعرض

متعددة وسائط مقطع حول معلومات عرض

تشمل قد. المقطع تفاصيل > الخيارات اختر إخباري، رابط أو صوت أو فيديو مقطع خصائص لعرض
.مثالً تشغيل بملف الخاص اإلنترنت رابط أو البت معدل المعلومات

RealPlayer مشغل ضبط

.RealPlayer > الوسائط > القائمة اختر

.الخدمة مزود من رسالة في RealPlayer مشغل ضبط تستلم قد

.الشبكة على تشغيل أو فيديو > الضبط > الخيارات اختر يدويًا، الضبط لتحديد

مسجل

.المسجل > الوسائط > القائمة اختر

.هاتفية ومحادثات صوتية مذكرات تسجيل يمكنك المسجل، تطبيق باستخدام

.GPRS عبر اتصال إجراء عند أو البيانات طلب خاصية استخدام حال في المسجل استخدام يمكن ال

. اختر صوت، مقطع لتسجيل

. اختر الصوت، مقطع تسجيل إليقاف

. اختر الصوتي، المقطع إلى لالستماع

١٤٣الوسائط



.الضبط > الخيارات اختر الصوت، مقاطع تخزين مكان أو التسجيل جودة الختيار

.االستوديو في الفيديو مقاطع حافظة في تسجيلها تم التي الصوت مقاطع حفظ يتم

على نغمة الطرفان يسمع.  واختر الصوتية، المكالمة أثناء المسجل افتح هاتفية، محادثة لتسجيل
.التسجيل أثناء منتظمة زمنية فترات

الفالش مشغل

والتفاعل وتشغيلها المحمولة لألجهزة المُعدَّة الفالش ملفات عرض يمكنك, الفالش مشغل باستخدام
.معها

.الملف اختر فالش، ملف وتشغيل الفالش مشغل لفتح

بعض إرسال النشر حقوق تمنع قد. إرسال > الخيارات اختر متوافقة، أجهزة إلى فالش ملف إلرسال
.الفالش ملفات

التبويب عالمات إلى انتقل الذاكرة، بطاقة أو الجهاز ذاكرة على المحفوظة الفالش ملفات بين للتبديل
.المناظرة

قمت إذا. الفالش ملف بتشغيل تقوم عندما الجودة > الخيارات اختر الفالش، ملف جودة لتغيير
.لها األصلي الضبط بسبب وبطيئًا؛ معتدل غير الفالش ملفات بعض تشغيل يظهر فقد ،عالية بتحديد
.التشغيل لتحسين منخفضة أو عادية إلى الملفات هذه جودة ضبط لتغيير

.تنظيم > الخيارات اختر الفالش، ملفات لتنظيم

 FM راديو

متوافقة رأس سماعة توصيل يلزم. بالهاتف الخاص الهوائي بخالف به خاص هوائي على FM راديو يعتمد
.جيد بشكل FM راديو تشغيل يمكن لكي بالهاتف ملحق أو

.FM إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

.خاص نحو على المنطقة هذه في الراديو محطة تغطية نطاق على الراديو إذاعة جودة تعتمد

الراديو إلى االستماع

.FM إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

.المحددة المنطقة هذه في اإلذاعية المحطة تغطية على اإلذاعي البث جودة تعتمد

الوسائط١٤٤



الراديو صوت كتم يتم ولكن. الراديو إلى االستماع أثناء واردة مكالمة على الرد أو مكالمة إجراء يمكنك
.نشطة مكالمة وجود عند

 أو  اختر المحطات، عن بحث لبدء

اختر السابقة، أو التالية المحفوظة المحطة إلى لالنتقال جهازك، في الراديو محطات بحفظ قمت إذا
. أو 

:يلي مما واختر الخيارات اختر
.الخارجية السماعة باستخدام الراديو إلى لالستماع —  الخارجية السماعة تشغيل
.يدويًا التردد لتغيير —  اليدوية الموالفة

).شبكة خدمة (الموقع حسب المتاحة المحطات لعرض —  المحطات دليل
.المحطات قائمة إلى حاليًا بتوليفها تقوم التي المحطة لحفظ —  المحطة حفظ

.لديك المحفوظة المحطات قائمة لفتح —  المحطات
.الخلفية في FM راديو إلى االستماع أثناء المحلية الشاشة إلى للعودة —  الخلفية في تشغيل

المحفوظة المحطات

.FM إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

.المحطات > الخيارات اختر المحفوظة، المحطات قائمة لفتح

.استماع > المحطة > الخيارات اختر محفوظة، محطة إلى لالستماع

.تعديل > المحطة > الخيارات اختر المحطة، تفاصيل لتغيير

FM راديو ضبط

.FM إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

الترددات > الضبط > الخيارات اختر ضعيفًا، االستقبال كان إذا البديلة الترددات عن اآللي للبحث
.اآللي البحث تشغيل > البديلة

.الوصول نقطة > الضبط > الخيارات اختر للراديو، االفتراضية الوصول نقطة لضبط

هذا عرض يتم. الحالية المنطقة > الضبط > الخيارات اختر الحالية، تواجدك منطقة الختيار
.التطبيق بدء عند شبكة تغطية تتوفر لم إذا فقط اإلعداد

١٤٥الوسائط



Nokia إنترنت إذاعة

.اإلنترنت إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

على المتاحة اإلذاعة محطات إلى االستماع يمكنك ،)شبكة خدمة( Nokia إنترنت إذاعة تطبيق مع
)WLAN (الالسلكية LAN شبكة وصول نقطة لديك يكون أن يجب الراديو، محطات إلى لالستماع. اإلنترنت

كبيرة كميات نقل المحطات إلى االستماع يتضمن قد. جهازك في محددة بيانات حزمة وصول نقطة أو
تحقق. WLAN شبكة هي بها الموصى االتصال طريقة. بك الخاص الخدمة مزود شبكة عبر البيانات من
المثال، سبيل على. أخرى اتصاالت استخدام قبل الخدمة مزود من والبيانات الشروط خدمة تكاليف من

.معينة شهرية بتكلفة البيانات من كبير مقدار بنقل الثابت المعدل بيانات خطة تسمح أن يمكن

اإلنترنت إذاعة محطات إلى االستماع

.اإلنترنت إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

:اآلتي بعمل قم اإلنترنت، على إذاعة محطة إلى لالستماع

خدمة من باالسم المحطات عن ابحث أو المحطات، دليل من أو المفضلة محطاتك من محطة اختر١
.Nokia إنترنت راديو

روابط عن البحث أيضًا يمكنك. يدويًا المحطة إضافة > الخيارات اختر يدويًا، محطة إلضافة
راديو تطبيق في آليًا المتوافقة الروابط فتح يتم. الويب متصفح تطبيق باستخدام المحطات
.اإلنترنت

.استماع > الخيارات اختر٢
.تشغيلهما الجاري واألغنية المحطة حول معلومات وعرض تشغيلها، جاري عرض فتح يتم

مرة االنتقال مفتاح على اضغط, والستئنافه االنتقال؛ مفتاح على اضغط مؤقتًا، التشغيل إليقاف
.أخرى

بحفظ قمت قد كنت إذا متاح غير( المحطة معلومات > الخيارات اختر المحطة، معلومات لعرض
).يدويًا المحطة

المحطة إلى لالستماع اليمين أو اليسار إلى انتقل المفضلة، في محفوظة محطة إلى تستمع كنت إذا
.التالية أو السابقة المحفوظة

المفضلة المحطات

.اإلنترنت إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

.المفضلة اختر إليها، واالستماع المحفوظة محطاتك لعرض

الوسائط١٤٦



الويب عنوان أدخل. يدويًا المحطة إضافة > الخيارات اختر المفضلة، إلى يدويًا محطة إلضافة
.المفضلة قائمة في ظهوره تريد الذي واالسم بالمحطة الخاص

.المفضلة إلى إضافة > الخيارات اختر المفضلة، إلى حاليًا تُبث التي المحطة إلضافة

اختر المفضلة، من محطة مسح أو القائمة، في ألسفل أو ألعلى محطة نقل أو المحطة، معلومات لعرض
.المطلوب الخيار اختر ثم المحطة > الخيارات

المحطات عرض يتم. إدخالها في ابدأ فقط، معينة أرقام أو بحروف تبدأ التي المحطات لعرض
.المطابقة

المحطات عن البحث

.اإلنترنت إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

:باآلتي قم باالسم، Nokia إنترنت راديو خدمة في اإلذاعة محطات عن للبحث

.بحث اختر١
.بحث اختر ثم البحث، حقل في منه األولى األحرف أو محطة اسم أدخل٢

.المطابقة المحطات عرض يتم

.استماع اختر ثم المحطة اختر محطة، إلى لالستماع

.المفضلة إلى إضافة > الخيارات اختر ثم المحطة اختر المفضلة، إلى محطة لحفظ

.أخرى مرة بحث > الخيارات اختر آخر، بحث إلجراء

المحطات دليل

المحطات دليل ثم اإلنترنت إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

الدليل، خارج اإلنترنت إذاعة محطات إلى االستماع تريد كنت إذا. المحطات دليل بصيانة Nokia تقوم
متصفح تطبيق باستخدام اإلنترنت على المحطة روابط تصفح أو يدويًا المحطة معلومات بإضافة فقم

.الويب

:يلي مما اختر
.المتاحة الراديو محطات أنواع لعرض —  النوع حسب استعراض
.المحطات بها تبث التي اللغات لعرض —  اللغة حسب استعراض
.المحطات فيها تبث التي البلدان لعرض —  المنطقة/البلد حسب استعراض

١٤٧الوسائط



.الدليل في رواجًا المحطات أكثر لعرض —  المحطات أعلى

اإلنترنت إذاعة ضبط

.الضبط > الخياراتو اإلنترنت إذاعة > اإلذاعة > الوسائط > القائمة اختر

الخيارات ومن االفتراضية الوصول نقطة اختر بالشبكة، لالتصال االفتراضية الوصول نقطة الختيار
فاختر التطبيق، فيها تفتح مرة كل في الوصول نقطة باختيار الجهاز يطالبك أن تريد كنت إذا. المتاحة
.دائمًا السؤال

:يلي مما اختر المختلفة، االتصال ألنواع االتصال سرعات لتغيير
GPRS بيانات حزم اتصاالت —   GPRS التصال البت معدل
3G بيانات حزم اتصاالت —   3G التصال البت معدل
WLAN شبكة اتصاالت —   Wi-Fi التصال البت معدل

.أفضل الجودة كانت أكبر، السرعة كانت وكلما. المحددة االتصال سرعة على الراديو بث جودة تتوقف
.السرعة عالية االتصاالت مع فقط القصوى الجودة استخدم المؤقت، التخزين ولتجنب

التوصيل

أو آخر محمول بهاتف أو لشركة إنترانت بشبكة أو باإلنترنت لالتصال الخيارات من العديد جهازك يوفر
.كمبيوتر بجهاز

السريعة البيانات حزم

عن عبارة)  بالرمز إليه ويشار ،3.5G عليه يطلق( HSPA البيانات لحزم السرعة عالي الوصول بروتوكول
البيانات تنزيل يكون. عالية بسرعات وتحميلها البيانات تنزيل يوفر كما ،UMTS شبكات في شبكة خدمة
عند سريعًا الخلوية الشبكة خالل من وتحميلها المتصفح، وصفحات اإللكتروني، البريد رسائل مثل

متصالً الهاتف وكان الهاتف، في) HSPA (البيانات لحزم السرعة عالي الوصول بروتوكول دعم تنشيط
بروتوكول اتصال إلى يشار). HSPA (البيانات لحزم السرعة عالي الوصول برتوكول تدعم UMTS بشبكة

.المنطقة باختالف الرمز يختلف قد.  بالرمز النشط) HSPA (البيانات لحزم السرعة عالي الوصول

وصول > بيانات حزم > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر ،HSPA لتنشيط
HSPA يكون عندما صوتية مكالمات بورود الخلوية الشبكات بعض تسمح ال. عالية بسرعة للحزمة
بمزود اتصل المعلومات، من لمزيد. المكالمات الستالم HSPA تنشيط إلغاء يلزم الحالة، هذه في نشطًا،

.الخدمة

.الخدمة بمزود االتصال يرجى بها، واالشتراك البيانات اتصال خدمات توفر مدى ولمعرفة

التوصيل١٤٨



البيانات كبل

.البيانات نقل أثناء USB بيانات كبل بفصل تقم ال البيانات، تلف لتجنب

والكمبيوتر الهاتف بين بيانات نقل

كبل باستخدام متوافق بكمبيوتر الجهاز بتوصيل قم ثم جهازك، في ذاكرة بطاقة بإدخال قم١
.البيانات

الوضع، هذا في. السعة كبير مخزن اختر استخدامه، تريد الذي الوضع عن الجهاز يسألك عندما٢
.الكمبيوتر جهاز في لإلزالة قابل صلب كقرص جهازك عرض يمكنك

) الكمبيوتر جهاز من االتصال بإنهاء قم٣ في األجهزة إخراج أو فصل معالج من المثال، سبيل على
التشغيل نظام  Microsoft Windows) الذاكرة بطاقة إتالف لتجنب.

البيانات، كبل بتوصيل قم ثم الكمبيوتر، على بتثبيته قم الهاتف، على Nokia PC Suite البرنامج الستخدام
.PC Suite واختر

توصيل واختر البيانات، كبل بتوصيل قم الويب، وشبكة الكمبيوتر بين اتصال إلجراء الهاتف الستخدام
.باإلنترنت كمبيوتر

بتثبيته قم ،Nokia من الموسيقى مُشغل بواسطة الهاتف على الموجودة الموسيقى مسارات لمزامنة
.PC Suite واختر البيانات، كبل بتوصيل قم ثم الكمبيوتر، على

.الصور نقل اختر متوافقة، طابعة على الصور لطباعة

> التحكم لوحة > القائمة اختر البيانات، كبل مع طبيعي بشكل تستخدمه الذي USB وضع لتغيير
.المطلوب والخيار ،USB اتصال وضعو USB > التوصيل

> القائمة اختر بالجهاز، البيانات كبل بتوصيل فيها تقوم مرة كل في الوضع عن للسؤال الجهاز لضبط
.نعم > االتصال عند السؤال اختر ثم ،USB > التوصيل > التحكم لوحة

Bluetooth

.Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

Bluetooth حول

نطاق في الموجودة اإللكترونية األجهزة بين السلكية اتصاالت إجراء هاتفك في Bluetooth تقنية تتيح
أو نصوص، أو فيديو، مقاطع أو صور، إلرسال Bluetooth اتصال استخدام يمكن). قدمًا ٣٣ (أمتار ١٠

.Bluetooth تقنية تستخدم بأجهزة السلكيًا لالتصال أو تقويم، مالحظات أو أعمال، بطاقات

ال لذلك الراديو، موجات تستعمل Bluetooth تقنية خالل من االتصال تستعمل التي األجهزة إن وحيث
ال نطاق في الجهازان يكون أن يلزم بل. واحد بصري مجال في األخرى واألجهزة الهاتف يكون أن يلزم

١٤٩التوصيل



بسبب للتشويش عرضة يكون قد الجهازين بين االتصال أن من الرغم على هذا أمتار، عشرة يتجاوز
.األخرى اإللكترونية األجهزة بسبب أو الجدران مثل العوائق،

هاتفك توصيل حالة في المثال، سبيل فعلى. الوقت نفس في Bluetooth اتصاالت عدة تنشيط يمكن
.الوقت نفس في متوافق آخر جهاز إلى ملفات نقل أيضًا يمكنك رأس، بسماعة

Advanced Audio: التالية األوضاع تدعم التي Bluetooth 2.0 + EDR مواصفات مع الهاتف هذا يتوافق
Distribution، وAudio Video Remote Control، وBasic Imaging، وBasic Printing، وDial-up Networking،

،Local Positioningو ،Human Interface Deviceو ،Headsetو ،Hands-freeو ،Generic Accessو ،File Transferو
وجود تضمن لكي. Video Distributionو ،Serial Portو ،SIM Accessو ،Phone Book Accessو ،Object Pushو

مع Nokia من المعتمدة الملحقات استخدم ،Bluetooth تقنية تدعم التي األخرى األجهزة بين التوافق
لهذه المنتجة الشركات مراجعة يرجى األخرى األجهزة مع هاتفك توافق من للتأكد. الطراز هذا

.األجهزة

عمر متوسط من وتقلل البطارية طاقة استهالك زيادة إلى Bluetooth تقنية تستخدم التي الميزات تؤدي
.البطارية

Bluetooth تقنية باستخدام واستقبالها البيانات إرسال

.Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

لجهازك فريدًا اسمًا اختر. جهازك بتسمية مطالبتك ستتم مرة، ألول Bluetooth توصيل تنشيط عند١
.الجوار في Bluetooth أجهزة من العديد وجود حالة في عليه التعرف لتسهيل

.تشغيل > Bluetooth اختر٢
تحديد إلى فستحتاج, مدة تحديد اخترت إذا. مدة تحديد أو للكل إظهار > هاتفي رؤية اختر٣

اخترته الذي واالسم هاتفك مشاهدة اآلن يمكن. لآلخرين مرئيًا خالله هاتفك سيكون الذي الوقت
.Bluetooth تقنية تستخدم التي األخرى لألجهزة

.إرساله في ترغب الذي العنصر يحفظ حيث التطبيق افتح٤
األخرى الهواتف عن بالبحث الهاتف يقوم. Bluetooth بـ > إرسال > الخياراتو العنصر اختر٥

.قوائم في وسردها النطاق ضمن Bluetooth تقينة باستخدام

قائمة عرض يتم قبل، من Bluetooth تقنية باستخدام بيانات بإرسال قمت قد كنت وإذا: تلميح
.أخرى أجهزة اختر أخرى، Bluetooth أجهزة عن للبحث. السابقة البحث بنتائج

البيانات، نقل قبل اإلقران إلى األخرى الهواتف احتاجت إذا. به االتصال تريد الذي الهاتف حدد٦
.المرور رمز إدخال منك فسيطلب

.البيانات إرسال جار رسالة تظهر االتصال، إنشاء عند

في" المرسلة الرسائل "الحافظة في Bluetooth اتصال باستخدام المرسلة الرسائل تخزين يتم ال
".الرسائل "تطبيق

التوصيل١٥٠



للكل إظهار > هاتفي رؤيةو تشغيل > Bluetooth اختر ،Bluetooth اتصال باستخدام بيانات الستالم
استالم عند. فقط مقترن جهاز من بيانات الستالم مخفي اختر أو مقترن، غير جهاز من بيانات الستالم
التي الرسالة قبول في ترغب كنت إذا عما االستفسار مع نغمة، تصدر ،Bluetooth اتصال عبر بيانات
في الرسالة وضع يتم القبول، حالة في. النشط بالوضع الخاص للضبط وفقًا وذلك البيانات، على تحتوي
.الرسائل تطبيق في الموجودة الوارد صندوق حافظة

متوافق ملحق باستخدام الذاكرة ببطاقة أو بالهاتف الموجودة الملفات إلى الوصول يمكنك: تلميح
).الكمبيوترالمحمول: المثال سبيل على( File Transfer Profile Client خدمة يدعم

وبعض Nokia PC Suite تحتفظ قد. استالمها أو بيانات إرسال بعد آليًا Bluetooth اتصال قطع يتم
.نشطة بصورة استخدامها يتم لم إذا حتى باالتصال األذن سماعات مثل الملحقات

أجهزة اقتران

.Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

المقترنة األجهزة تبويب عالمة بفتح قم

مستخدم مع واتفق ،)رقمًا ١٦ إلى ١ من (بك الخاص الوصول رمز بإنشاء قم االقتران، عملية إجراء قبل
رمز لها يكون مستخدم واجهة بها ليس التي الهواتف بأن علمًا. الرمز نفس استخدام على اآلخر الجهاز
وبعد. األولى للمرة البعض ببعضهما الهاتفين توصيل عند فقط الوصول رمز إلى تحتاج. ثابت وصول
وأسهل؛ أسرع االتصال واالعتماد االقتران عملية تجعل. االتصال اعتماد يمكنك االقتران، عملية إجراء
.االتصال بإجراء فيها تقوم مرة كل في المقترنة الهواتف بين اتصال قبول عليك يتعين ال حيث

.رقمًا ١٦ من البعيدة SIM ببطاقة الخاص الوصول رمز يتألف أن يجب

.متوافقة ملحقات مع بالجهاز الخاصة SIM بطاقة استخدام يمكنك بعد، عن SIM وضع في

خالل من إال المكالمات استالم أو إجراء يمكنك فلن البعيد، SIM وضع في الالسلكي جهازك يكون عندما
.السيارة عدة مثل المتوافقة، المتصلة الملحقات أحد

في المبرمجة الطوارئ أرقام عدا فيما الوضع، هذا في مكالمات أي بإجراء الالسلكي جهازك يقوم لن
.جهازك

القفل إللغاء القفل رمز أدخل. البعيد SIM وضع من االنتقال أوالً عليك يجب جهازك، من مكالمات إلجراء
.أوالً

الموجودة Bluetooth أجهزة عن البحث في الهاتف يبدأ. جديد مقترن جهاز > الخيارات اختر١
قائمة عرض يتم قبل، من Bluetooth اتصال باستخدام بيانات بإرسال قمت قد كنت وإذا. النطاق في

.أخرى أجهزة اختر أخرى، Bluetooth أجهزة عن للبحث. السابقة البحث بنتائج
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الجهاز في الرمز نفس إدخال يجب كما. المرور رمز أدخل ثم به، االقتران في ترغب الذي الجهاز اختر٢
.اآلخر

فيها تتم مرة كل في يدويًا االتصال لتأكيد. نعم اختر آليًا، اآلخر والجهاز الجهاز بين اتصال إلجراء٣
األجهزة صفحة في الجهاز حفظ يتم االقتران، عملية إجراء بعد. ال اختر االتصال، محاولة

.المقترنة

المستعار االسم يظهر. مختصر اسم تخصيص > الخيارات اختر المقترن، للهاتف مستعار اسم إلعطاء
.هاتفك في

كل لمسح. مسح > الخيارات اختر ثم به، االقتران مسح في ترغب الذي الهاتف اختر اقتران، لمسح
االقتران بإلغاء وقمت الهواتف بأحد حاليًا متصالً كنت إذا. الكل مسح > الخيارات اختر االقترانات،

.االتصال إنهاء ويتم الفور، على االقتران مسح يتم به،

بين االتصاالت إجراء يمكن. "به مصرح "كـ ضبط اختر تلقائيًا، بهاتفك باالتصال مقترن لجهاز للسماح
أي اعتماد أو بقبول مطالبتك يتم لن كما. بها إعالمك دون األخرى المقترنة الهواتف وأجهزة هاتفك
أو الرأس سماعة مثل بك، الخاصة األخرى األجهزة مع فقط الخيار هذا استخدم. منفصل بشكل اتصال
االتصال طلبات قبول في ترغب كنت إذا. فيه تثق شخصًا تخص أجهزة أي أو المتوافقان، الكمبيوتر جهاز
."له مصرح غير "كـ ضبط اختر مرة، كل في منفصل بشكل أخرى هواتف من

بتقنية األذن سماعة أو الاليدوي الطقم مثل ،Bluetooth بتقنية يعمل ملحق صوت جهاز الستخدام
Bluetooth، دليل انظر اإلضافية، واإلرشادات المرور رمز لمعرفة. الملحق بهذا جهازك إقران عليك
علمًا. الملحق الجهاز بتشغيل قم للصوت، الملحق الجهاز لتوصيل. الملحق بالجهاز الخاص المستخدم

األجهزة تبويب عالمة فافتح كذلك، تكن لم وإذا. آليًا بالجهاز تتصل للصوت الملحقة األجهزة بعض بأن
.الصوتي بالجهاز توصيل > الخيارات اختر ثم الملحق، واختر المقترنة

األجهزة حظر

.Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

.المقترنة األجهزة تبويب عالمة افتح جهازك، مع Bluetooth اتصال إنشاء من جهاز لمنع١
.حظر > الخيارات اختر ثم منعه، تريد الذي الجهاز اختر٢

.الممنوعة األجهزة قائمة من بمسحه قم منعه، تم أن بعد أخرى مرة األجهزة أحد باقتران للسماح

.مسح > الخيارات اختر ثم الممنوعة، األجهزة تبويب عالمة افتح

في االتصال طلبات جميع حظر تريد كنت إذا ما سؤالك سيتم آخر، جهاز من اقتران طلب رفضك عند
األجهزة قائمة إلى البعيد الجهاز إضافة ستتم االستفسار، قبول وعند. الجهاز هذا من المستقبل
.المحظورة
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أمان تلميحات

Bluetooth اتصال تقبل ال. الفيروسات برامج لتجنب أمانًا أكثر الخفي الوضع في الهاتف تشغيل يعد
على ذلك يؤثر لن. Bluetooth وظيفة تشغيل إيقاف يمكنك ذلك؛ من بدالً أو. بها تثق ال مصادر أي من

.بالهاتف الخاصة األخرى الوظائف

.Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

.مخفي > هاتفي رؤية أو إيقاف > Bluetooth اختر ،Bluetooth اتصال استخدام عدم عند

.معروف غير وهاتف هاتفك بين اقتران بإجراء تقم ال

SIM لبطاقة الوصول وضع

عدة جهاز خالل من بجهازك الخاصة SIM لبطاقة الوصول يمكنك ،SIM لبطاقة الوصول وضع خالل من
SIM بطاقة بيانات إلى للوصول منفصلة SIM بطاقة إلى بحاجة لست فأنت الطريقة، وبهذه. متوافق سيارة

.GSM بشبكة ولالتصال

:يلي ما إلى بحاجة فأنت ،SIM لبطاقة الوصول وضع الستخدام

الالسلكية Bluetooth تقنية يدعم متوافق سيارة عدة جهاز•
هاتفك في صالحة SIM بطاقة•

خالل من إال المكالمات استالم أو إجراء يمكنك فلن البعيد، SIM وضع في الالسلكي جهازك يكون عندما
.السيارة عدة مثل المتوافقة، المتصلة الملحقات أحد

في المبرمجة الطوارئ أرقام عدا فيما الوضع، هذا في مكالمات أي بإجراء الالسلكي جهازك يقوم لن
.جهازك

القفل إللغاء القفل رمز أدخل. البعيد SIM وضع من االنتقال أوالً عليك يجب جهازك، من مكالمات إلجراء
.أوالً

موقع راجع جهازك، مع توافقها ومدى السيارة طقم أجهزة حول المعلومات من مزيدٍ على للحصول
Nokia السيارة بطقم الخاص المستخدم ودليل الويب على.

SIM لبطاقة الوصول وضع استخدام

> بعد عن SIM استخدام وضعو Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر١
.تشغيل

.السيارة طقم في Bluetooth اتصال بتنشيط قم٢
دليل انظر تعليمات، على للحصول. متوافقة أجهزة عن البحث لبدء السيارة طقم استخدم٣

.السيارة بطقم الخاص المستخدم
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.المتوافقة األجهزة قائمة من هاتفك اختر٤
في السيارة طقم شاشة على المعروض Bluetooth مرور رمز بإدخال قم السيارة، وطقم الجهاز إلقران٥

.الجهاز

النشط، المستخدم وضع باستخدام السيارة عدة من SIM بطاقة إلى بالفعل وصولك حالة في: تلميح
جهازك على العثور حالة وفي. آليًا SIM بطاقة به الموجود الجهاز عن بالبحث السيارة عدة فستقوم
محرك تشغيل عند تلقائيًا GSM بشبكة باالتصال السيارة طقم يقوم التلقائي، السماح وتنشيط
.السيارة

تتطلب ال جهازك على تطبيقات استخدام يمكنك ،SIM لبطاقة بعد عن الوصول وضع تشغيل وعند
.SIM خدمات أو شبكة خدمات

> القائمة اختر اتصال، كل عند منفصل سماح طلب دون السيارة طقم وبين الجهاز بين اتصاالت إلجراء
طقم اختر. المقترنة األجهزة تبويب عالمة بفتح قم ثم ،Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة

طقم ضبط تم إذا. التأكيد استفسار على نعم بالخيار أجب ثم "به مصرح "كـ ضبط واختر السيارة
.حدة على مرة كل في منه االتصال طلبات قبول يلزم به، مصرح كغير السيارة

> التحكم لوحة > القائمة اختر جهازك، من بُعد عن SIM بطاقة إلى الوصول وضع اتصال إلنهاء
..إيقاف > بعد عن SIM استخدام وضعو Bluetooth > التوصيل

LAN الالسلكية المحلية الشبكة

WLAN شبكة حول

شبكة باستخدام. بها واالتصال) WLAN (الالسلكية المحلية المنطقة شبكات اكتشاف لجهازك يمكن
WLAN، شبكة تدعم متوافقة وأجهزة باإلنترنت جهازك توصيل يمكنك WLAN.

:اآلتي يلزمك ،WLAN اتصال الستخدام

.موقعك في WLAN شبكة تتوفر أن يجب•
الحصول عليك ويجب بالحماية، WLAN شبكات بعض وتتمتع. WLAN بشبكة جهازك يتصل أن يجب•

.الشبكات بهذه لالتصال الخدمة مزود من وصول مفتاح على
التي للتطبيقات الوصول نقطة استخدم. WLAN لشبكة إنشاؤها يتم التي لإلنترنت وصول نقطة•

.باإلنترنت اتصاالً تتطلب

عبر اإلنترنت إلى وصول نقطة باستخدام للبيانات اتصال إنشائك عند WLAN شبكة اتصال تأسيس يتم
.البيانات التصال إنهائك عند WLAN شبكة اتصال ينتهي. WLAN شبكة

ال. نشطاً البيانات حزمة اتصال يكون عندما أو صوتية مكالمة إجراء أثناء WLAN شبكة استخدام يمكنك
تستخدم أن يمكن ولكن الواحدة، المرة في WLAN شبكة وصول نقطة جهاز من بأكثر االتصال يمكنك

.نفسها الوصول نقطة متعددة تطبيقات
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خصائص استخدام أثناء الخلفية في بتشغيلها المسموح أو, WLAN شبكة تستخدم التي الميزات إن
.عمرها متوسط على سلبًا ستؤثر كما البطارية طاقة استهالك تكثيف إلى ستؤدي أخرى،

:التالية WLAN شبكة اتصال ميزات جهازك يدعم

IEEE 802.11b/g معيار•
هرتز جيجا 2.4 تردد على تشغيل•
الشبكة كانت إذا فقط الوظائف هذه استخدام يمكن. 802.1xو WPA/WPA2و WEP التوثيق طرق•

.تدعمها

الشبكة اتصال في األمان مستوى لزيادة المتاحة التشفير طرق أحد بتمكين دائمًا قم: هام
.بياناتك إلى به المسموح غير الوصول خطورة بتقليل التشفير استخدام يقوم. الالسلكية المحلية

تذكر. توفرها حالة في ،WLAN شبكة استخدام بإمكانك يزال ال متصل، غير وضع في الهاتف يكون عندما
)WLAN( السلكية محلية شبكة اتصال إنشاء عند سارية أمان متطلبات أي مع التوافق يجب أنه

.واستخدامها

 أدخل جهازك، بتعريف يقوم والذي للوسائط الوصول في للتحكم الفريد العنوان لفحص: تلميح
.الرئيسية الشاشة في #62209526#*

سبيل على. البلدان بعض في WLAN استخدام على القيود بعض هناك تكون قد: مالحظة
من مزيد على للحصول. المغلقة األماكن في WLAN باستخدام فقط لك يُسمح فرنسا، في المثال،

.المحلية بالسلطات اتصل المعلومات

)WLAN (السلكية محلية شبكة توفر من تأكد

> التحكم لوحة > القائمة اختر ،(WLAN) السلكية LAN شبكة توفر بعرض يقوم كي جهازك لضبط
.WLAN إتاحة عرض > السلكية LAN شبكة > االتصالو الضبط

. عرض يتم متوفرة، WLAN شبكة كانت إذا

 WLAN معالج

.WLAN معالج > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

فتح عند. بها واالتصال) WLAN (الالسلكية LAN شبكات إحدى عن البحث في WLAN معالج يساعد
.قائمة شكل في وسردها المتاحة WLAN شبكات عن البحث في الجهاز يبدأ, التطبيق

:يلي مما واختر الخيارات اختر
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.المتاحة WLAN شبكات قائمة لتحديث —  تحديث
.عليها العثور تم التي الشبكات قائمة في الموجودة WLAN شبكات لترشيح —  WLAN شبكات ترشيح

.WLAN شبكات عن بالبحث التطبيق فيها يقوم التي التالية المرة في المحددة الشبكات ترشيح يتم
.WLAN شبكة وصول نقطة باستخدام الويب تصفح لبدء —  الويب تصفح بدء

.حاليًا النشط WLAN شبكة اتصال باستخدام الويب تصفح لمتابعة —  الويب تصفح متابعة
.WLAN بشبكة النشط االتصال لقطع —  WLAN اتصال قطع

.WLAN شبكة تفاصيل لعرض —  التفاصيل

الشبكة اتصال في األمان مستوى لزيادة المتاحة التشفير طرق أحد بتمكين دائمًا قم: هام
.بياناتك إلى به المسموح غير الوصول خطورة بتقليل التشفير استخدام يقوم. الالسلكية المحلية

المحلية الشاشة في WLAN معالج استخدام

يكن لم إذا. الشبكة عن البحث وعمليات WLAN توصيالت حالة WLAN معالج يعرض المحلية، الشاشة في
الشاشة ضبط من تنشيطه يمكنك المحلية، الشاشة في افتراضي بشكل منشطًا WLAN معالج

.المحلية
متصفح استخدام بدء يمكن الحالة، على بناءً. الحالة يعرض الذي الصف اختر المتاحة، الخيارات لعرض
أو ،WLAN عن االتصال قطع أو اإلنترنت، مكالمات بخدمة االتصال أو ،WLAN اتصال باستخدام الويب
.إيقافه أو الشبكات عن البحث تمكين أو ،WLAN شبكات إحدى عن البحث

إيقاف عرض يتم ،WLAN شبكات من بأيٍ االتصال عدم مع WLAN شبكات عن البحث إيقاف حالة في
.المحلية الشاشة على WLAN شبكة عن البحث
يعرض الذي الصف اختر المتاحة، WLAN شبكات عن والبحث WLAN شبكات عن البحث لتمكين
.الحالة

.WLAN شبكة عن بحث الحالة يعرض الذي الصف اختر متاحة، WLAN شبكات عن بحث عملية لبدء

عن البحث إيقاف اختر ثم الحالة يعرض الذي الصف اختر ،WLAN شبكات عن البحث إليقاف
WLAN.

آليًا WLAN الالسلكية المحلية الشبكة معالج يقوم ،لـ استخدام أو الويب تصفح بدء اختيار عند
مع الوصول نقطة استخدام أيضًا يمكن. المحددة WLAN الالسلكية المحلية للشبكة وصول نقطة بإنشاء

.WLAN اتصال إلى تحتاج التي األخرى التطبيقات

بشبكة لالتصال. بها الخاصة المرور رموز بإدخال مطالبتك فسيتم آمنة، WLAN شبكة اختيار حالة في
.الصحيح) SSID (الخدمة ضبط مُعرّف إدخال يجب مخفية،
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الذي الصف اختر إنترنت، مكالمة اتصال في الستخدامها عليها العثور تم التي WLAN شبكة الستخدام
.استخدامها المراد WLAN وشبكة إنترنت مكالمة خدمة اختر ثم ،لـ استخدام واختر الحالة يعرض

االتصال مدير

.االتصال مدير > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

وإنهاؤها النشطة االتصاالت عرض

.االتصال مدير > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

.النشطة البيانات اتصاالت اختر المفتوحة، البيانات اتصاالت لمشاهدة

> الخيارات اختر ثم القائمة من اتصاالً اختر الشبكة، اتصاالت حول مفصلة معلومات لعرض
.االتصال نوع على عرضها يتم التي المعلومات نوع يعتمد. التفاصيل

.االتصال قطع > الخيارات اختر المحدد، الشبكة اتصال إلنهاء

.الكل عن االتصال قطع > الخيارات اختر الوقت، نفس في النشطة الشبكة اتصاالت جميع إلنهاء

WLAN الالسلكية المحلية الشبكة عن البحث

يتم المتاحة WLAN شبكات اختر النطاق، في المتوفرة) WLAN (الالسلكية المحلية الشبكات عن للبحث
البنية نمط (بها الخاص الشبكة ووضع المتاحة) WLAN (الالسلكية المحلية بالشبكات قائمة سرد

متصالً الهاتف كان إذا وما الشبكة، تشفير ومؤشرات اإلشارة وقوة ،)ad-hoc الخاص النمط أو التحتية
.ال أم نشط بشكل بالشبكة

.التنقل مفتاح على اضغط ثم إليها، انتقل شبكة، تفاصيل لعرض

.الوصول نقطة تحديد > الخيارات اختر لشبكة، إنترنت وصول نقطة إلنشاء

والبيانات الحماية إدارة

.ومحتوياته الهاتف بحماية كذلك واهتم الهاتف، على الموجودة والبرامج البيانات من كل بإدارة قم

تطبيق من أكثر لديك كان وإذا. الفيروسات لمكافحة فقط واحدًا تطبيقًا جهازك يدعم: هام
.العمل عن توقفه إلى يؤدي قد أو وتشغيله الجهاز أداء على ذلك يؤثر فقد فيروسات، مكافحة

١٥٧والبيانات الحماية إدارة



الجهاز قفل

.١٢٣٤٥ هو مسبقًا المضبوط والرمز. المرخص غير االستخدام من جهازك حماية على القفل رمز يعمل

.الهاتف قفل اختر ثم التشغيل، مفتاح على اضغط الرئيسية، الشاشة في الجهاز، لقفل

.موافق اختر ثم القفل، رمز وأدخل, موافق > القفل إلغاء اختر الجهاز، قفل إللغاء

وبطاقة الهاتف > الحماية > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر القفل، رمز لتغيير
SIM .٢٥٥ إلى ٤ من الجديد الرمز طول يتراوح أن يمكن. مرتين الجديد الرمز أدخل ثم القديم، الرمز أدخل
استخدام إمكانية إلى باإلضافة وذلك لتهيئته، واألرقام الهجائية الحروف من كلٍّ استخدام ويمكن. حرفًا
.والصغيرة الكبيرة الحروف من كلٍّ

الجهاز وكان الرمز نسيان حالة وفي. الجهاز عن بعيدًا آمن سري مكان في به واحتفظ الجديد الرمز اكتب
.إضافية تكاليف تطبيق يتم وقد ،Nokia من المعتمد الخدمة مركز إلى الجهاز نقل عليك يجب مقفالً،
.الجهاز على المحفوظة البيانات فقد يتم وقد البرنامج، تحميل إعادة يجب الجهاز؛ قفل وإللغاء

وتحديد بُعد عن القفل لتمكين. للجهاز نصية رسالة إرسال طريق عن بُعد عن الجهاز قفل أيضا يمكن
> SIM وبطاقة الهاتف > الحماية > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر الرسالة، نص
طول يقل أال يجب. الرسالة بتأكيد وقم بُعد عن القفل رسالة أدخل. تمكين > بعد عن الهاتف قفل

.الحقًا تحتاجه قد حيث النص، اكتب. رموز ٥ عن الرسالة

الذاكرة بطاقة تأمين

.الملفات مدير > المكتب > القائمة اختر

.إليها به المصرح غير الوصول لمنع سر بكلمة ذاكرة بطاقة حماية يمكنك
كلمة طول يصل أن يمكن. تعيين > الذاكرة لبطاقة السر كلمة > الخيارات اختر سر، كلمة لتعيين

مرة إلدخالها داعي وال. جهازك في السر كلمة تخزين يتم. األحرف لحالة حساسة وتكون أحرف ٨ إلى السر
جهاز على الذاكرة بطاقة تستخدم كنت إذا. نفسه الجهاز على الذاكرة بطاقة تستخدم دمت ما أخرى،
.سر بكلمة الحماية الذاكرة بطاقات كل تدعم وال. السر كلمة إدخال منك فسيُطلب آخر،

تقوم وعندما. حذف > الذاكرة لبطاقة السر كلمة > الخيارات اختر الذاكرة، بطاقة سر كلمة إلزالة
المصرح غير االستخدام من محمية الذاكرة بطاقة على الموجودة البيانات تكون ال السر، كلمة بإزالة

.به

.السر كلمة إلدخال. البطاقة قفل إلغاء > الخيارات اختر مقفلة، ذاكرة بطاقة لفتح

إللغاء البطاقة تهيئة إعادة فيمكنك مقفلة، ذاكرة بطاقة قفل إللغاء السر كلمة تذكر عليك تعذر إن
.عليها المخزنة البيانات جميع حذف إلى ذاكرة بطاقة تهيئة إعادة تؤدي. السر كلمة وإزالة فتحها

والبيانات الحماية إدارة١٥٨



التشفير

.التشفير > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

من اآلخرين منع الذاكرة بطاقة على أو بك الخاص الجهاز ذاكرة على الموجودة بياناتك تشفير لك يتيح
.لك بالنسبة المهمة المعلومات على االطالع

الذاكرة بطاقة أو الهاتف ذاكرة تشفير

.الهاتف ذاكرة اختر الهاتف، ذاكرة بيانات تشفير من تتمكن لكي

:يلي مما اختر ثم ،ذاكرة بطاقة اختر الذاكرة، بطاقة لتشفير
هذا حددت إذا. التشفير مفتاح حفظ دون الذاكرة بطاقة تشفير —  المفتاح حفظ بدون التشفير
لن المصنع، ضبط باستعادة قمت وإذا أخرى، هواتف في الذاكرة بطاقة استخدام تستطيع فلن الخيار،
.الذاكرة بطاقة تشفير فك من تتمكن

.االفتراضية الحافظة في يدويًا المفتاح وحفظ الذاكرة بطاقة تشفير —  المفتاح وحفظ التشفير
إلى المفتاح إرسال يمكنك المثال، سبيل على. الهاتف خارج آمن مكان في المفتاح بتخزين قم لألمان،

كلمة تكون أن يجب. المفتاح لملف اسم إلى باإلضافة للمفتاح، مرور كلمة إدخال. بك الخاص الكمبيوتر
.ومعقدة طويلة المرور

ملف اختر. استالمه تم مفتاح بواسطة الذاكرة بطاقة تشفير —  المفتاح استعادة مع التشفير
.المرور كلمة أدخل ثم المفتاح،

الذاكرة بطاقة أو الهاتف ذاكرة تشفير فك

.الهاتف برامج تحديث قبل الذاكرة بطاقة أو/و الهاتف ذاكرة تشفير فك دائمًا تذكر

.الهاتف ذاكرة اختر الهاتف، ذاكرة بيانات تشفير فك من تتمكن لكي

.تشفير إلغاء > ذاكرة بطاقة اختر التشفير، مفتاح إتالف دون الذاكرة بطاقة تشفير لفك

وإيقاف تشفير إلغاء > ذاكرة بطاقة اختر التشفير، مفتاح إتالف مع الذاكرة بطاقة تشفير لفك
.تشفير

الثابت االتصال

.الثابت االتصال أسماء > SIM أرقام > الخياراتو األسماء > القائمة اختر

تدعم ال. فقط محددة هواتف بأرقام الجهاز من االتصال تقييد إمكانية محددة بأرقام االتصال خدمة تتيح
.الخدمة بمزود اتصل المعلومات، من لمزيد. محددة بأرقام االتصال خدمة SIM بطاقات كافة

١٥٩والبيانات الحماية إدارة



ومجموعة المكالمات حظر المثال، سبيل على (المكالمات من تحد التي الحماية وظائف استخدام عند
في المبرمج الطوارئ برقم االتصال من تتمكن فقد ،)مسبقًا محددة بأرقام واالتصال محددة مستخدمين

.الوقت نفس في المكالمات تحويل وخدمة المكالمات حظر خدمة تشغيل يمكن ال. هاتفك

االتصال أسماء تعديل أو تنشيطها إلغاء أو محددة بأرقام االتصال خدمة لتنشيط PIN2 رمز إدخال يجب
.PIN2 رمز على للحصول الخدمة بمزود اتصل. محددة بأرقام

:يلي ومما الخيارات اختر
.الثابت االتصال تنشيط —  الثابت االتصال تشغيل
.الثابت االتصال تنشيط إلغاء —  الثابت االتصال تنشيط إلغاء
االتصال المسموح األرقام قائمة في الهاتف ورقم االتصال جهة اسم أدخل —  SIM ببطاقة جديد اسم
.بها

.الثابتة االتصال قائمة إلى األسماء قائمة من اسم نسخ —  األسماء من إضافة

رقم إضافة يجب محددة، بأرقام االتصال خدمة تنشيط أثناء SIM بطاقة في أسماء إلى نصية رسائل إلرسال
.محددة بأرقام االتصال قائمة إلى النصية الرسائل مركز

الشهادات مدير

.الشهادات إدارة > الحماية > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

أنواع أربعة توجد. األمان تضمن ال ولكنها البرامج مصادر من للتأكد الرقمية الشهادات تستخدم
الموثوقة المواقع وشهادات الشخصية والشهادات التفويض شهادات: الشهادات من مختلفة

إلى الخدمة مركز شهادات إحدى آمن، اتصال أثناء الخدمة، مراكز أحد يرسل قد. الجهاز وشهادات
إشعارًا وتستقبل. جهازك في مخزنة تفويض شهادة بواسطة منها التحقق يتم استالمها، وعند. جهازك

.جهازك في الصحيحة الشهادة لديك يكن لم إذا أو بها موثوق غير الخدمة مركز هوية كانت إذا

أردت إذا الشهادات استخدام يجب. كرسالة شهادة استالم أو ويب، موقع من شهادة تنزيل يمكنك
استخدام أيضًا يجب كما. سرية معلومات لنقل اإلنترنت على بعيد خدمة بمركز أو فوري ببنك االتصال

والتحقق األخرى الضارة البرامج أو بالفيروسات تتعلق التي المخاطر من للتقليل الرقمية الشهادات
.جهازك إلى التثبيت أو التنزيل عند البرامج أصل من

.أصليتها من تحقق جديدة، شهادة إضافة عند: تلميح

الشهادة تفاصيل عرض

شهادة صالحية وفترة التوقيع من التحقق بعد خدمة لمركز الصحيحة الهوية من فقط التأكد يمكنك
.الخدمة مركز

.الشهادة تفاصيل > الخياراتو شهادة واختر شهادة، حافظة افتح شهادة، تفاصيل لعرض

والبيانات الحماية إدارة١٦٠



:اآلتية المالحظات إحدى تظهر قد
ضبط تغيير في ترغب قد. الشهادة الستخدام تطبيق أي بتعيين تقم لم —  بها موثوق غير الشهادة
.الموثوقية
.المختارة الشهادة صالحية مدة انتهت —  منتهية شهادة

.المحددة الشهادة صالحية فترة بعد تبدأ لم —  بعد تبدأ لم الشهادة صالحية
.الشهادة بمُصدر اتصل. الشهادة استخدام يمكن ال —  تالفة الشهادة

الشهادة وثوق ضبط

.الشهادات إدارة > الحماية > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

البريد خدمة ومراكز الويب صفحات من بالتحقق لها الترخيص الشهادات إحدى توثيق يعني
من التحقق في فقط الموثوقة الشهادات استخدام يمكن. األخرى والبيانات البرامج وحزم اإللكتروني
.والبرامج الخدمات

االتصاالت في المحتملة المخاطر من ملحوظة بدرجة يقلل الشهادات استخدام كان لو حتى: هام
إن. العليا األمان درجات من تستفيد لكي صحيح بشكل استخدامها يجب البرامج، وتثبيت البعيدة
شهادة إدارة تتضمن أن يجب ولهذا الحماية من نوع أي توفر يعني ال ذاته بحد حماية شهادة وجود

فترة للشهادات إن. األمان من أعلى مستوى لتوفير بها موثوق أو أصلية أو صحيحة شهادات التعريف
أو) المحددة للشهادة الصالحية فترة انتهت( "Expired certificate" عرض تم إذا. محددة صالحية

"Certificate not valid yet" )الشهادة كانت لو حتى) بعد المحددة للشهادة الصالحية فترة تبدأ لم
.بالهاتف حاليًا الموجودين والوقت التاريخ صحة من فتأكد صالحة،

الشهادة وأن الشهادة مالك في بحق تثق أنك من التأكد عليك يجب الشهادة، ضبط من أي تغيير قبل
.المدون المالك إلى فعالً تنتمي

أحد حقل إلى انتقل. الوثوق ضبط > الخيارات اختر ثم الشهادات إحدى اختر الوثوق، ضبط لتغيير
شهادة وثوق ضبط تغيير يمكنك ال. ال أو نعم الختيار االنتقال مفتاح على اضغط ثم التطبيقات

.شخصية

:الشهادة تستخدم أن يمكن التي بالتطبيقات قائمة عرض يتم الشهادة، على بناءً
.الجديد Symbian تشغيل نظام تطبيق —  Symbian تثبيت

.ورسومات إلكتروني بريد —  اإلنترنت
.جديد Java تطبيق —  التطبيق تثبيت
.اإلنترنت عبر الشهادة حالة بروتوكول —  بالشبكة شهادة فحص

١٦١والبيانات الحماية إدارة



وتعديلها الحماية وحدات عرض

.الحماية وحدة > الحماية > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.القائمة من الوحدة اختر تعديلها، أو حماية وحدة لعرض

.الحماية تفاصيل > الخيارات اختر حماية، وحدة حول تفصيلية معلومات لعرض

PIN رمز لتعديل بالوحدة الخاص PIN اختر ثم الوحدة افتح الحماية، بوحدة الخاصة PIN رموز لتعديل
يمكنك ال وقد. الرقمية بالتواقيع الخاص PIN رمز لتعديل التوقيع رمز اختر أو الحماية، بوحدة الخاص
.الحماية وحدات لكافة الرموز هذه تغيير

> الخيارات اختر, المفاتيح مخزن ولمسح. الحماية وحدة محتويات على المفاتيح مخزن يشتمل
.الحماية وحدات بكل الخاص المفاتيح مخزن مسح من تتمكن ال ربما. مسح

بُعد عن تهيئة

.الجهاز مدير > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

.بُعد عن الهاتف على والبرامج والبيانات الضبط إدارة يمكن ،"الجهاز مدير "باستخدام

مركز أوضاع استالم يمكن. بالهاتف الخاص التهيئة ضبط واستالم الخدمة، مراكز بأحد االتصال يمكن
تشتمل أن يمكن. بالشركة المعلومات إدارة قسم أو الخدمة مزودي من المختلف التهيئة وضبط الخدمة

تطبيقات قبل من المستخدمة األخرى الضبط وإعدادات االتصال على هذه التهيئة ضبط إعدادات
.المتاحة الخيارات تختلف قد. هاتفك في أخرى

ضرورة وجود حالة في الخدمة مركز بواسطة بُعد عن الهاتف تهيئة بخدمة االتصال بدء عادة يتم
.هاتفك ضبط إعدادات لتحديث

مركز وضع > الخيارات > الخدمة مركز أوضاع > الخيارات اختر جديد، خدمة مركز وضع إلنشاء
.جديد خدمة

ما بتحديد قم التهيئة، رسالة تستلم لم وإذا. تهيئة رسالة في الخدمة مزود من الضبط ذلك تستلم قد
:يلي
.التهيئة خدمة مركز اسم إدخال —  الخدمة مركز اسم

.التهيئة خدمة مركز لتعريف فريد معرف إدخال —  الخدمة مركز تعريف
.الخدمة لمركز هاتفك لتعريف السر كلمة إدخال —  الخدمة مركز سر كلمة
.المفضل االتصال نوع تحديد —  الجلسة وضع

والبيانات الحماية إدارة١٦٢



.جديدة وصول نقطة بإنشاء قم أو االتصال، في الستخدامها الوصول نقطة اختر —  الوصول نقطة
هذا يتوفر. االتصال فيها تبدأ مرة كل في الوصول نقطة تحديد منك يُطلَب أن اختيار أيضًا يمكنك
.الحامل نوع بمثابة ليكون اإلنترنت اختيار حالة في فقط الضبط
.التهيئة خدمة بمركز الخاص الويب عنوان أدخل —  المضيف عنوان
.الخدمة مركز منفذ رقم إدخال —  المنفذ

.التهيئة خدمة لمركز المرور وكلمة المستخدم هوية بإدخال وقم — السر كلمة و المستخدم اسم
.التهيئة جلسة ببدء الخدمة لمركز للسماح نعم اختر —  بالتكوين سماح
أم التهيئة جلسة بدء بتأكيد الخدمة مركز يطالبك أن تريد كنت إذا نعم اختر —  آلياً الطلبات كل قبول

.ال
.ال أم http مصادقة استخدام اختر —  الشبكة من التحقق

المرور وكلمة المستخدم هوية بإدخال قم — بالشبكة الخاصة السر كلمة و الشبكة مستخدم اسم
.استخدامها المراد الشبكة من التحقق اختيار عند فقط متاحًا الضبط هذا يكون. http لمصادقة

.التهيئة بدء > الخيارات اختر بالهاتف، الخاص التهيئة ضبط واستالم الخدمة بمركز لالتصال

.السجل عرض > الخيارات اختر اختياره، تم الذي للوضع التهيئة سجل لعرض

بمسح التحديث يقوم ال. تحديثات عن البحث > الخيارات اختر األثير، عبر الهاتف برامج لتحديث
تتم. الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع الهاتف، على التحديثات حزمة استالم حالة في. الضبط
.التثبيت إتمام بمجرد الهاتف تشغيل إعادة

).شبكة خدمة (البيانات من كبيرة مقادير إرسال البرامج تحديثات تنزيل يتضمن قد

.التحديث بدء قبل الشحن جهاز بتوصيل قم أو كاف، نحو على مشحونة الهاتف بطارية أن من تأكد

:تحذير
يتم حتى طوارئ مكالمات لعمل حتى الجهاز استخدام يمكنك فال برنامج، تحديث بتثبيت قمت إذا

.الجهاز تشغيل وإعادة التثبيت انتهاء

التطبيقات مدير

تفاصيل عرض ويمكنك. جهازك على المثبتة البرامج حزم مشاهدة يمكنك التطبيقات، مدير باستخدام
.التثبيت ضبط وتحديد التطبيقات وحذف المثبتة التطبيقات

:جهازك على والبرامج التطبيقات من نوعين تثبيت يمكنك

jar. أو jad. بامتداد والتي Java تقنية على المبنية JME تطبيقات•
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sisx. أو sis. بامتداد والتي Symbian التشغيل لنظام المالئمة األخرى والبرامج التطبيقات•

.جهازك مع المتوافقة البرامج بتثبيت فقط قم

 والبرامج التطبيقات تثبيت

عبر استالمها أو التصفح أثناء تنزيلها أو متوافق، كمبيوتر من جهازك إلى التثبيت ملفات نقل يمكنك
اتصال مثل األخرى االتصال طرق باستخدام أو إلكتروني بريد برسالة كمرفق أو متعددة وسائط رسالة

Bluetooth .برنامج استخدام يمكنك Nokia Application Installer الكمبيوتر برامج مجموعة في الموجود
Nokia PC Suite جهازك في تطبيق لتثبيت.

.التطبيقات. م > التحكم لوحة > القائمة اختر

التطبيقات الحافظة في المثبتة والتطبيقات التثبيت، ملفات الحافظة في التثبيت ملفات تكون
.المثبتة

:يلي ما إلى الرموز تشير

.sisx. أو sis. تطبيق
Java تطبيق

الذاكرة بطاقة على المثبت التطبيق

مثل فقط، بها موثوق مواقع من األخرى والبرامج التطبيقات واستخدام بتثبيت قم: هام
.™Java Verified اختبار اجتازت التي تلك أو Symbian Signed من المعتمدة التطبيقات

:يلي ما الحظ التثبيت، إجراء قبل

عرض > الخيارات اختر التطبيق، مُصنِّع أو ومُوَرِّد اإلصدار ورقم التطبيق نوع لعرض•
.التفاصيل

.التفاصيل عرض اختر بالتطبيق، الخاصة الحماية شهادة تفاصيل لعرض
فقط فيمكنك, الموجودة التطبيقات ألحد إصالحات أو تحديثات على يحتوي ملف تثبيت حالة في•

حزمة من كاملة احتياطية نسخة أو األصلي التثبيت ملف لديك كان إذا األصلي التطبيق استعادة
مرة التطبيق بتثبيت وقم, التطبيق بحذف قم األصلي، التطبيق الستعادة. حذفها تم التي البرامج
.االحتياطية النسخة من أو األصلي التثبيت ملف من أخرى

فسيطالبك مفقودًا، كان وإذا. Java تطبيقات لتثبيت مطلوب JAR االمتداد ذو الملف توفير يجب
.وصول نقطة تحديد منك فسيطلب للتطبيق، محددة وصول نقطة هناك تكن لم إذا. بتنزيله الجهاز
مركز إلى للوصول سر وكلمة مستخدم اسم إدخال إلى تحتاج قد ،JAR ملف بتنزيل قيامك عند

.مُصَنّعَه أو التطبيق مُوَرِّد من عليها الحصول يمكنك. الخدمة
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:باآلتي قم برنامج، أو تطبيق لتثبيت

ملفات واختر التطبيقات. م > التحكم لوحة > القائمة اختر تثبيت، ملف مكان لتحديد١
> الرسائل اختر أو الملفات، مدير باستخدام التثبيت ملفات عن ابحث ذلك، من بدالً أو. التثبيت
.تثبيت ملف على تحتوي رسالة وافتح ،الوارد صندوق

.تثبيته تريد الذي التطبيق اختر التطبيقات، مدير في٢
حالة في. التثبيت عملية أثناء التثبيت، عملية بسير الخاصة المعلومات بعرض الجهاز يقوم

في استمر. الشاشة على تحذير بعرض الجهاز يقوم, شهادة أو رقمي توقيع بدون تطبيق تثبيت
.التطبيقات ومحتويات أصل من التأكد حالة في فقط التثبيت عملية

يتم للتطبيق، افتراضية حافظة تحديد يتم لم إذا. التطبيق اختر المثبتة، التطبيقات أحد تشغيل لبدء
.الرئيسية القائمة في الموجودة مثبتة تطبيقات حافظة في تثبيته

.السجل عرض > الخيارات اختر ذلك، وتوقيت حذفها أو تثبيتها تم البرامج حزم من أي لمشاهدة

تطبيق من أكثر لديك كان وإذا. الفيروسات لمكافحة فقط واحدًا تطبيقًا جهازك يدعم: هام
.العمل عن توقفه إلى يؤدي قد أو وتشغيله الجهاز أداء على ذلك يؤثر فقد فيروسات، مكافحة

ذاكرة في) sisx.و sis. (التثبيت ملفات تظل متوافقة، ذاكرة بطاقة على التطبيقات بتثبيت قيامك بعد
.األخرى الملفات تخزين من يمنعك مما الذاكرة من كبيرة مساحات الملفات تستخدم قد. الجهاز
ملفات من احتياطية نسخة لعمل Nokia PC Suite استخدم الذاكرة، من مناسب قدر على للحفاظ
إذا. الجهاز ذاكرة على من التثبيت ملفات إلزالة الملفات مدير استخدم ثم متوافق، كمبيوتر إلى التثبيت

.بالرسائل الخاص الوارد صندوق من الرسالة بمسح قم برسالة، ملحقًا sis. ملف كان

والبرامج التطبيقات حذف

.المثبتة التطبيقاتو التطبيقات. م > التحكم لوحة > القائمة اختر

.للتأكيد نعم واختر. التثبيت إلغاء > الخيارات اختر ثم برامج، حزمة إلى انتقل

نسخة أو األصلية، البرامج حزمة توفر حالة في فقط تثبيته إعادة يمكن البرامج، أحد حذف حالة في
فتح من تتمكن ال فقد برامج، حزمة حذف حالة في. حذفها تم التي البرامج حزمة من كاملة احتياطية
.البرامج هذه باستخدام إنشاؤها تم مستندات

حزمة تتوقف فقد بحذفها، قمت التي البرامج حزمة على تعتمد أخرى برامج حزمة وجود حالة في
البرامج بحزمة الخاصة الوثائق انظر المعلومات، من مزيد على للحصول. العمل عن األخرى البرامج
.المثبتة
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الملفات مدير ضبط

.التطبيقات. م > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما واختر الضبط > الخيارات اختر
.محقق رقمي توقيع لديها ليست التي Symbian برامج تثبيت يمكن هل اختر —  البرامج تثبيت
أحد تثبيت قبل الشبكة على الموجودة الشهادات من تحقق —  شبكة على شهادة فحص

.التطبيقات
الموجودة الشهادات فحص عند المستخدم االفتراضي العنوان اضبط —  االفتراضي الويب عنوان

.الشبكة على

بيانات لتنزيل محددة وصول بنقطة شبكة اتصال تأسيس أو رسالة، إرسال Java تطبيقات بعض تتطلب
.إضافية مكونات أو

التراخيص

الرقمية الحقوق إدارة

الملكية حقوق لحماية الرقمية الحقوق إدارة تقنيات من مختلفة أنواعًا المحتوى مالكو يستخدم قد
الرقمية الحقوق إدارة برامج من مختلفة أنواعًا الجهاز هذا يستخدم. النشر حقوق ذلك في بما الفكرية،
إلى الوصول يمكنك الجهاز، هذا باستخدام. المحمي الرقمية الحقوق إدارة محتوى إلى للوصول
الحقوق إدارة برامج أحد يتمكن لم وإذا. OMA DRM 2.0و WMDRM 10 باستخدام المحمي المحتوى
الحقوق إدارة برنامج قدرة بإلغاء المحتوى مالكو يطالب فقد المحتوى، حماية من) DRM (الرقمية
تجديد منع إلى اإللغاء يؤدي قد. المحمي الرقمية الحقوق إدارة محتوى إلى الوصول على الرقمية
الرقمية الحقوق إدارة برامج إلغاء يؤثر ال. جهازك في الموجود المحمي الرقمية الحقوق إدارة محتوى

إدارة محتوى استخدام أو الرقمية الحقوق إدارة من أخرى أنواع مع المحمي المحتوى استخدام على
.المحمي غير الرقمية الحقوق

التراخيص حول

.التراخيص > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

االستخدام حقوق بواسطة الفيديو مقاطع أو الموسيقى أو الصور مثل الوسائط، ملفات بعض حماية تتم
بالنسبة المثال، سبيل فعلى. ذلك تقيد أو باستخدامها الملفات هذه تراخيص تسمح وقد. الرقمية
تشغيل، جلسة أثناء. فقط المرات من محدود لعدد أغنية إلى االستماع يمكنك التراخيص، لبعض
قد أنك يعني ذلك فإن إيقافها، بمجرد ولكن مؤقتًا، إيقافها أو سريعًا تقديمها أو األغنية ترجيع يمكنك

.باستخدامها لك المسموح المرات إحدى استخدمت
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التراخيص استخدام

في حقوقك يحدد مرتبط بترخيص مصحوبًا المحمي) DRM (الرقمية الحقوق إدارة محتوى يأتي
.المحتوى استخدام

Nokia من االحتياطية النسخ ميزة باستخدام فقم محمي، OMA DRM محتوى على يحتوي جهازك كان إذا
PC Suite والمحتوى الترخيص من احتياطية نسخ لعمل.

من تتمكن كي المحتوى مع استعادته يلزم الذي الترخيص بنقل األخرى النقل طرق بعض تقوم ال قد
استعادة إلى أيضًا تحتاج قد. الجهاز ذاكرة تهيئة بعد المحمي OMA DRM محتوى استخدام في االستمرار
.جهازك على الموجودة الملفات تلف حالة في الترخيص

حالة في والمحتوى الترخيص من كلٍّ فقد سيتم محمي، WMDRM محتوى على يحتوي جهازك كان إذا
.جهازك على الموجودة الملفات تلف حالة في والمحتوى الترخيص أيضًا تفقد قد. الجهاز ذاكرة تهيئة

مرةً جهازك على المحتوى نفس استخدام على قدرتك من الحد إلى المحتوى أو الترخيص فقد يؤدي قد
.الخدمة بمزود اتصل المعلومات، من لمزيد. أخرى

في سوى المحمي المحتوى إلى الوصول يمكن وال محددة، SIM ببطاقة متصلة التراخيص بعض تكون قد
.بالجهاز SIM بطاقة إدراج حالة

غير أو صالحة غير تراخيص أو الصالحة التراخيص اختر النوع، حسب التراخيص لعرض
.المستخدمة

.الترخيص تفاصيل > الخيارات اختر الترخيص، تفاصيل لعرض

:الوسائط ملفات من ملف لكل التالية التفاصيل عرض يتم
.بعد صالح غير الترخيص أو الترخيص صالحية انتهت ،صالح الترخيص إما الحالة —  الحالة

.آخر جهاز إلى الملف إرسال بإمكانك أنه إلى مسموح يشير —  المحتوى إرسال جار
بينما. الملف مسار عرض ويتم الجهاز في موجود الملف أن إلى نعم وتشير —  الهاتف في المحتوى

.حاليًا الجهاز في موجود غير المطلوب الملف أن إلى ال تشير

> الخيارات > صالحة غير تراخيص اختر للتراخيص، الرئيسية العرض شاشة في ترخيص، لتنشيط
ويب موقع إلى توجيهك وسيتم الطلب، عند بالشبكة اتصال بإنشاء قم. جديد ترخيص على الحصول

.الوسائط حقوق شراء خالله من يمكنك

من العديد هناك كانت إذا. مسح > الخيارات واختر المطلوب، الملف إلى انتقل ملف، حقوق إلزالة
.الحقوق جميع مسح فسيتم الوسائط، ملف بنفس خاصة الحقوق

.المجموعات إحدى بحق المرتبطة الملفات جميع عرض المجموعة ترخيص عرض شاشة خالل من يتم
يمكنك. العرض هذا في جميعا عرضها فسيتم الحقوق، نفس ومعها وسائط ملفات عدة تنزيل حالة في
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غير التراخيص تبويب عالمة أو الصالحة التراخيص تبويب عالمة خالل من المجموعة عرض شاشة فتح
.المجموعة حقوق حافظة افتح الملفات، هذه إلى وللوصول. الصالحة

التزامن

.التزامن > الهاتف > التحكم لوحة > القائمة اختر

الوسائط رسائل أو النصية الرسائل أو التقويم قيود أو للمالحظات تزامن إجراء من التزامن يمكِّنك
متوافق كمبيوتر جهاز على المتوافقة التطبيقات مختلف مع األسماء أو المتصفح عالمات أو المتعددة

.اإلنترنت على أو

.بك الخاص الخدمة مزود من خاصة رسالة في التزامن ضبط تتسلم قد

.للتزامن الضروري الضبط على التزامن وضع يحتوي

لتعديل. سابقًا استخدامه تم الذي أو االفتراضي التزامن وضع عرض يتم,التزامن تطبيق فتح عند
.لحذفه تحديد إلغاء أو الوضع في لتضمينه تحديد واختر التزامن عنصر إلى انتقل, الوضع

.المطلوب الخيار ثم الخيارات اختر التزامن، أوضاع إلدارة

.تزامن > الخيارات اختر بيانات، لمزامنة

.إلغاء اختر ينتهي، أن قبل التزامن إللغاء

VPN المحمول الهاتف

.VPN > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

متوافقة، مشتركة وخدمات بإنترانت آمن اتصال بإنشاء) االفتراضية الخاصة الشبكة( VPN عميل يقوم
شبكة ببوابة محمول هاتف شبكة من جهازك يتصل اإلنترنت، شبكة خالل من. اإللكتروني البريد مثل

عميل يستخدم. المتوافقة المشتركة للشبكة أمامية كبوابة تعمل والتي) VPN (مشتركة افتراضية خاصة
VPN حماية تقنية (IPSec) .تقنية IPSec شبكات عبر البيانات تبادل بدعم خاصة مفتوحة معايير إطار هي

IP آمن بشكل.

الشبكة عميل من كالً يستخدمها التي الطريقة) VPN (االفتراضية الخاصة الشبكة إعداد ملفات تحدد
التشفير وخوارزميات لآلخر منهما كل لمصادقة االفتراضية الخاصة الشبكة وبوابة االفتراضية الخاصة

تكنولوجيا بإدارة اتصل ،VPN حماية لمعرفة. المعلومات سرية حماية على للمساعدة يستخدمونها التي
.بشركتك الخاصة المعلومات

منهم، كلٍّ تهيئة وكذلك اإلعداد وملفات والشهادات) االفتراضية الخاصة الشبكة( VPN عميل لتثبيت
.تتبعها التي بالهيئة الخاص المعلومات تكنولوجيا بمدير اتصل
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)VPN (االفتراضية الخاصة الشبكة إدارة

:يلي مما اختر
.وتحديثها وعرضها االفتراضية الخاصة الشبكة إعداد ملفات لتثبيت —  VPN إعداد ملفات
من والتي االفتراضية الخاصة الشبكة إعداد بمراكز الخاص االتصال ضبط لتعديل —  VPN إعداد مراكز
مدير إلى اإلعداد مركز يشير. وتحديثها االفتراضية الخاصة الشبكة إعداد ملفات تثبيت يمكنك خاللها
.ضروريًا مطلبًا يُعد والذي ،Nokia Security Service Manager (NSSM) األمان خدمة
وتحديثاته االفتراضية الخاصة الشبكة إعداد ملف بتثبيتات الخاص السجل لعرض —  VPN سجل

.األخرى االفتراضية الخاصة الشبكة اتصاالت وعلى عليه، أجريت التي المزامنة وعمليات

VPN وصول نقاط تعديل

.الوجهات > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

اإللكتروني البريد خدمات الستخدام. بالشبكة الهاتف يتصل خاللها من التي النقطة هي الوصول نقطة
لهذه اإلنترنت شبكة وصول نقاط تعريف أوالً يلزم الويب، صفحات لتصفح أو المتعددة والوسائط
الشبكة( VPN إعداد وملفات) VPN (االفتراضية الخاصة الشبكة وصول نقاط من كلٌّ تقترن. الخدمات
.آمنة اتصاالت إلنشاء اإلنترنت شبكة وصول نقاط مع) االفتراضية الخاصة

أو تعديلها، أو إنشائها من تتمكن ال وقد كلها، أو لهاتفك الوصول نقاط بعض بضبط الخدمة مزود يقوم قد
.إزالتها

:يلي ما حدد ثم, تعديل > الخيارات ثم وجهة اختر
).االفتراضية الخاصة الشبكة( VPN وصول لنقطة اسمًا أدخل —  االتصال اسم

وصول نقطة مع تضمينه يتم بحيث) االفتراضية الخاصة الشبكة( VPN إعداد ملف اختر —  VPN مخطط
.اإلنترنت شبكة
VPN إعداد ملف تتضمن التي النقطة مع اإلنترنت شبكة وصول نقطة اختر —  لإلنترنت وصول نقطة

.البيانات لنقل آمنة اتصاالت إلنشاء) االفتراضية الخاصة الشبكة(
.الخاصة الشبكة بروكسي خدمة مركز عنوان أدخل —  البروكسي مركز عنوان

.البروكسي منفذ رقم أدخِل —  البروكسي منفذ رقم
.آليًا هذه الوصول نقطة باستخدام اتصاالت إنشاء يتم هل الختيار —  الوصول نقطة استخدام

.للتعديل المتاح الضبط يتنوع وقد

.الصحيح الضبط على للحصول بشركتك الخاصة المعلومات تكنولوجيا بإدارة اتصل

١٦٩والبيانات الحماية إدارة



التطبيقات أحد في افتراضية خاصة شبكة اتصال استخدام

تكنولوجيا( IT بإدارة اتصل. المؤسسة شبكة إلى الدخول تسجيل عند هويتك إثبات إلى تحتاج قد
.االعتماد بيانات على للحصول بشركتك) المعلومات

بنقطة مرتبطًا التطبيق يكون أن بد ال التطبيقات، أحد في افتراضية خاصة شبكة اتصال الستخدام
.افتراضية خاصة شبكة وصول

شبكة وصول لنقطة تحديدك حالة في ،دائمًا السؤال إلى التطبيق اتصال ضبط تهيئة يمكنك: تلميح
.اتصال تأسيس عند االتصاالت قائمة من افتراضية خاصة

الشبكة وصول نقطة اختر به، افتراضية خاصة شبكة اتصال إنشاء في ترغب الذي التطبيق في١
.الوصول نقطة بمثابة لتكون االفتراضية الخاصة

الخاصة السر كلمة أو المرور ورمز المستخدم اسم فأدخل قديمةً، مصادقةً تستخدم كنت إذا٢
أصبح )األمان معرف( SecurID المميَّز الرمز كان إذا. تستخدمها التي االفتراضية الخاصة بالشبكة

مصادقة تستخدم كنت إذا. التالي المرور رمز فأدخل ،ACE/Server اإلعداد مركز ساعة مع متزامن غير
.المفاتيح بمخزن الخاصة السر كلمة إدخال األمر يستلزم فقد شهادة، إلى مستندة

الضبط

.الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

كيفية على هذه الضبط إعدادات تعديل يؤثر. وتعديلها هاتفك ضبط إعدادات من العديد تحديد يمكن
.التطبيقات من العديد مع هاتفك عمل

بواسطة خاصة رسالة في إرسالها يتم قد أو مسبق بشكل هاتفك في الضبط عناصر بعض إعداد يتم قد
.اإلعدادات هذه تغيير من تتمكن ال وقد. الخدمة مزود

:يلي ما إلجراء تعديله في ترغب الذي الضبط اختر

.تشغيل إيقاف أو تشغيل مثل قيمتين، بين التبديل•
.قائمة من قيمة اختيار•
.قيمة إلدخال نصوص محرر فتح•
.القيمة لضبط اليمين أو اليسار إلى وانتقل التحكم، مؤشر افتح•

العام الضبط

.عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.الهاتف على الشخصي الطابع وإضفاء الشاشة ضبط تغيير —  تخصيص

الضبط١٧٠



.والتاريخ الوقت تغيير —  والوقت التاريخ
.الملحقات ضبط تحديد —  الملحق الجهاز
.المستشعر ضبط تغيير —  المستشعر ضبط

.الحماية ضبط تحديد —  الحماية
.للهاتف األصلي الضبط استعادة —  المصنع ضبط

إلى المستندة بالتطبيقات الخاص الخدمة ومركز الموقع تحديد طريقة بتعريف قم —  الموقع تحديد
GPS.

التخصيص ضبط

.تخصيص > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

الشاشة ضبط

> الشاشة اختر الخلفية، اإلضاءة تشغيل قبل الهاتف يحتاجه الذي الضوء مستوى لتحديد
.للضوء الحساسية

.الخط حجم > الشاشة اختر النص، حجم لتغيير

اختر التوقف، شاشة تنشيط قبل الخمول وضع في الشاشة عليها تظل أن يمكن التي المدة طول لضبط
.الطاقة موفر مدة > الشاشة

رسالة اختيار أيضًا يمكن. الشعار أو الترحيب > الشاشة اختر للشاشة، ترحيب شعار أو رسالة الختيار
.صورة اختيار أو بك خاص نص إدخال أو االفتراضية الترحيب

.اإلضاءة مهلة > الشاشة اختر المفاتيح، على ضغطة آخر عقب الشاشة تعتيم سرعة لضبط

النغمة ضبط

.الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر ثم النغمات > تخصيص > عام اختر

على تحتوي عالمات حافظة لفتح أصوات تنزيل اختر أو القائمة، من رنين نغمة اختر —  الرنين نغمة
تحديد يمكنك هاتف، خطي تستخدم كنت إذا. المتصفح باستخدام نغمات لتنزيل العالمات من قائمة
.خط لكل رنين نغمة
 .الفيديو لمكالمات رنين نغمة حدد —   فيديو مكالمة نغمة
األسماء بقائمة المسجلين األشخاص أحد واتصال الضبط هذا اختيار حالة في —  المتصل اسم نطق
.المحددة الرنين ونغمة المنطوق المتصل اسم من مكونة خاصة رنين نغمة الجهاز يُصدر لديك،

١٧١الضبط



.الرنين بنغمة تنبيهك كيفية الختيار —  الرنين نوع
.الرنين نغمة صوت مستوى لضبط —  الرنين صوت مستوى
.المستلمة القصيرة للرسائل نغمة الختيار —  للرسائل التنبيه نغمة
.المستلمة اإللكتروني البريد لرسائل نغمة الختيار —  اإللكتروني البريد تنبيه نغمة
.التقويم لتنبيهات نغمة الختيار —  التقويم منبه نغمة
.للمنبه نغمة الختيار —  الساعة منبه نغمة

.الرسائل أو المكالمات تلقي عند باالهتزاز تنبيهًا ليصدر الهاتف اضبط —  باالهتزاز التنبيه
.المفاتيح نغمات صوت مستوى لضبط —  المفاتيح نغمات
.تشغيلها إيقاف أو التحذير نغمات لتشغيل —  التحذير نغمات

اللغة ضبط

.اللغة > تخصيص > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.الهاتف لغة اضبط —  الهاتف لغة
.والرسائل المالحظات كتابة في المستخدمة اللغة اختر —  الكتابة لغة

.للنص التنبؤي اإلدخال بتنشيط قم —  التنبؤي النص
.للنص التنبؤي باإلدخال الخاص الضبط حدد —  اإلدخال خيارات

االنتقال مفتاح أضواء

.اإلشعار مؤشرات > تخصيص > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.تشغ عند تشغيل. ض اختر الجهاز، استخدام عدم عند ببطء ليومض االنتقال مفتاح لضبط

مؤشر اختر مستلمة، رسائل أو عليها يُرد لم مكالمات وجود عند بسرعة ليومض االنتقال مفتاح لضبط
.بها إشعارك يتم أن تريد التي األحداث اختر ثم الوميض، مدة واضبط, اإلشعار

الواحدة اللمسة مفاتيح ضبط

.واحدة لمسة.م > تخصيص > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

اختر ثم المفتاح اختر لمسة، مفتاح على الضغط عند تفتح، التي/يفتح الذي المهمة أو التطبيق الختيار
.فتح > الخيارات

.االفتراضي الضبط استعادة اختر مسبقًا، المعد والمهام التطبيقات ضبط الستعادة

الضبط١٧٢



والوقت التاريخ ضبط

.والوقت التاريخ > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.الحاليين والوقت التاريخ لضبط — الوقت و التاريخ
.الزمنية المنطقة لتحديد —  الزمنية المنطقة
.استخدامهما المراد التاريخ وفاصل التاريخ صيغة لتحديد — التاريخ فاصل و التاريخ صيغة
ساعة، ٢٤ أم ساعة ١٢ نظام استخدام في ترغب كنت إذا ما الختيار — الوقت فاصل و الوقت صيغة

.والدقائق الساعات بين الفاصلة الرموز والختيار
.الساعة نوع لتحديد —  الساعة نوع

.الساعة منبه نغمة الختيار —  الساعة منبه نغمة
.للمنبه الغفوة وقت تحديد —  المنبه غفوة مدة
.لديك عمل أيام تعد التي األسبوع أيام لتحديد —  العمل أيام

).شبكة خدمة (آليًا الزمنية والمنطقة والتاريخ الوقت معلومات لتحديث —  للوقت اآللي التحديث

الملحق الجهاز ضبط

.الملحق الجهاز > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

اختر ثم الملحق الجهاز اختر بجهازك، ملحق جهاز توصيل عند تنشيطه يتم الذي الوضع لتحديد
.االفتراضي الوضع

الجهاز اختر ملحق، جهاز توصيل عند ثوانٍ ٥ بعد آليًا الهاتفية المكالمات على للرد الجهاز لضبط
في صامت أو واحدة تنبيه نغمة على الرنين نوع ضبط حالة في. تشغيل > آلي رد اختر ثم الملحق،
.اآللي الرد وظيفة تعطيل يتم المحدد، الوضع

محددة لملحقات الخيار هذا يتوفر. تشغيل > األضواء اختر ملحق، جهاز توصيل أثناء الجهاز إلضاءة
.فقط

التنبيهات أو المكالمات كتم إلى التحويل

.الجهاز تشغيل طريق عن محددة وظائف في التحكم يمكنك جهازك، في المستشعرات تنشيط عند

.المستشعر ضبط > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.الجهاز التجاه وفقًا تلقائيًا لتدويرها الشاشة ضبط —  المستشعرات

١٧٣الضبط



الهاتف توجّه عندما غفوة ألخذ المنبه أو الواردة المكالمات لكتم الهاتف اضبط —  بالتدوير التحكم
.المستشعرات خيار تنشيط ينبغي الخيار، هذا لتمكين. لألسفل

الحماية ضبط

الحماية ضبط

.الحماية > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.SIM وبطاقة بجهازك الخاص الحماية ضبط لتعديل —  SIM وبطاقة الهاتف
.الحماية شهادات إلدارة —  الشهادات إدارة

.المحمي DRM محتوى ضبط لتعديل —  المحمي المحتوى
.الحماية وحدة إلدارة —  الحماية وحدة

.الطوارئ برقم المقصود غير االتصال لتفادي الطوارئ، ألرقام المشابهة الوصول رموز استخدام تجنب
الجديد الرمز أدخل ثم الحالي الرمز أدخل رمز، بتغيير تقوم عندما. نجمية كعالمات الرموز أرقام تظهر
.مرتين

SIM وبطاقة الجهاز حماية

٨ إلى ٤ من الجديد الرمز طول يتراوح أن يجب. PIN رمز > SIM وبطاقة الهاتف اختر القفل، رمز لتغيير
بعد. SIM ببطاقة مرفقًا ويكون به المسموح غير االستخدام من SIM بطاقة حماية على PIN رمز يعمل. أرقام

يمكنك حتى قفله إللغاء PUK رمز استخدام ويلزم الرمز، قفل يتم متتالية، مرات ثالث خطأ PIN رمز إدخال
.أخرى مرة SIM بطاقة استخدام

مدة > SIM وبطاقة الهاتف اختر محددة، فترة بعد تلقائيًا قفلها يتم بحيث المفاتيح لوحة لضبط
.للمفاتيح اآللي القفل

القفل رمز إدخال تم إذا إال الهاتف استخدام يمكن وال تلقائيًا، الهاتف قفل بعدها يتم زمنية مهلة لضبط
بالدقائق، للمهلة لتعيينه رقمًا أدخل. للهاتف اآللي القفل مدة > SIM وبطاقة الهاتف اختر الصحيح،

المكالمات على الرد بإمكانك يظل الهاتف، قفل حال في. التلقائي القفل تشغيل إليقاف يوجد ال اختر أو
.الهاتف في المبرمج الرسمي الطوارئ برقم االتصال أيضًا يمكن وقد الواردة

قم. 12345 هو مسبقًا المعد القفل رمز. القفل رمز > SIM وبطاقة الهاتف اختر جديد، قفل رمز لضبط
٢٥٥ إلى ٤ من الجديد الرمز طول يتراوح أن يمكن. مرتين الجديد الرمز أدخل ثم الحالي الرمز بإدخال

استخدام إمكانية إلى باإلضافة وذلك لتهيئته، واألرقام الهجائية الحروف من كلٍّ استخدام ويمكن. حرفًا
يخبرك الهاتف فإن صحيحة، تهيئة القفل رمز تهيئة عدم حال وفي. والصغيرة الكبيرة الحروف من كلٍّ

.بذلك

الضبط١٧٤



األصلي الضبط استعادة

.المصنع ضبط > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر للجهاز، األصلي الضبط الستعادة
أطول وقتًا الجهاز يستغرق قد الضبط، إعادة بعد. بذلك للقيام بجهازك الخاص القفل رمز إلى تحتاج
.والملفات التقويم وقيود األسماء ومعلومات المستندات تتأثر وال. التشغيل يبدأ حتى

الموقع تحديد ضبط

.الموقع تحديد > عامو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.الموقع تحديد طرق اختر الجهاز، موقع لتحديد محددة طريقة الستخدام

.الموقع تحديد خدمة مركز اختر الموقع، تحديد خدمة مركز الختيار

> بالرموز الكتابة تفضيالت اختر والمسافات، للسرعات استخدامه تريد الذي القياس نظام الختيار
.القياس نظام

صيغة > بالرموز الكتابة تفضيالت اختر جهازك، على اإلحداثيات معلومات عرض تنسيق لتحديد
.اإلحداثية

اإللكتروني البريد مفتاح إعدادات

.عام ثم الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

> البريد مفتاح ضبط اختر اإللكتروني، البريد مفتاح باستخدام فتحه يتم الذي البريد صندوق الختيار
.االنتقال مفتاح على اضغط ثم ،اإللكتروني البريد مفتاح

الهاتف ضبط

الهاتف ثم الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
.للمكالمات العام الضبط تعريف —  المكالمات

.٧٤صـ ،"المكالمات تحويل"انظر. المكالمات تحويل ضبط لتحديد —  المكالمات تحويل
.٧٤صـ ،"المكالمات حظر"انظر. المكالمات حظر ضبط تعريف —  المكالمات حظر

.الشبكة ضبط تعديل —  الشبكة

١٧٥الضبط



المكالمات ضبط

.المكالمات > الهاتفو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر

.به تتصل الذي للشخص هاتفك رقم لعرض —  هويتي إرسال
به تتصل الذي للشخص بك الخاص اإلنترنت مكالمة عنوان لعرض —  باإلنترنت االتصال هوية إرسال

.إنترنت مكالمة باستخدام
خدمة (بمكالمة انشغالك أثناء الواردة بالمكالمات إلخطارك الجهاز لضبط —  المكالمات انتظار
).شبكة

أثناء واردة جديدة إنترنت بمكالمات إلخطارك الجهاز لضبط —  اإلنترنت عبر االتصال انتظار
.بمكالمة انشغالك

وإذا. تشغيل اختر واردة، إنترنت بمكالمات إلخطارك الجهاز لضبط —  اإلنترنت مكالمات تنبيه
.عليها يُرد لم مكالمة لديك كانت إذا فقط إشعارًا تتلقى فسوف ،إيقاف اخترت
.المتصل إلى نصية رسالة وإرسال مكالمة لرفض —  رسالة مع مكالمة رفض
.لمكالمة رفضك عند إرسالها يتم التي الثابتة النصية الرسالة لكتابة —  الرسالة نص

فيديو مكالمة إجراء أثناء اإلرسال رفض أو الفيديو بإرسال للسماح —  مستلمة. مك في الفيديو عرض
.جهازك من

مكالمة إجراء أثناء الفيديو مقطع إرسال يتم لم إذا ثابتة صورة لعرض —  فيديو مكالمة في صورة
.فيديو

فشل بعد المكالمة إلجراء أقصى كحد محاوالت ١٠ إجراء على جهازك لضبط —  آلياً االتصال معاودة
.اإلنهاء مفتاح على اضغط آليًا، االتصال معاودة إليقاف. االتصال محاولة
.أخرى مكالمة إجراء أثناء مكالمة طول لعرض —  المكالمات مدة إظهار
.المكالمة إجراء بعد مكالمة طول لعرض —  المكالمة بعد ملخص
.السريع االتصال لتنشيط —  السريع االتصال

.مفتاح بأي الرد خاصية لتنشيط —  مفتاح بأي الرد
.الرئيسية الشاشة في األسماء عن البحث لتنشيط —  السهل االتصال
مشترك، رقمي تدعم SIM بطاقة كانت إذا فقط) شبكة خدمة (اإلعداد هذا عرض يتم —  المستخدم الخط

رسائل وإرسال مكالمات إلجراء استخدامه تريد الذي الهاتف خطي أحد اختر. هاتف خطي تدعم أي
قمت إذا. المحدد الخط عن النظر بغض الخطين من أي على الواردة المكالمات على الرد يمكنك. نصية

اختيار عند. مكالمات إجراء من تتمكن فلن هذه، الشبكة خدمة في مشتركًا تكن ولم ٢ الخط باختيار
.الرئيسية الشاشة على  عرض يتم ،٢ رقم الخط

.الخاصية لهذه بك الخاصة SIM بطاقة دعم حالة في ،)شبكة خدمة (الخط اختيار لمنع —  الخط تغيير
.PIN2 رمز إلى تحتاج الضبط؛ هذا ولتغيير

الضبط١٧٦



الشبكة ضبط

.الشبكة > الهاتفو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

يقوم المزدوج، الوضع في. GSM أو UMTS أو مزدوج وضعو الشبكة وضع اختر الشبكة، وضع الختيار
.الشبكات بين آليًا بالتبديل الجهاز

طاقة استهالك زيادة إلى يؤدي قد ولكنه أسرع، بصورة البيانات نقل من UMTS اختيار يمكِّنك: تلميح
وضع اختيار يؤدي قد ،UMTSو GSM شبكتي من القريبة المناطق في. البطارية عمر وتقليل البطارية
استهالك زيادة إلى كذلك يؤدي مما مستمرة، بصورة الشبكتين بين مفاجئ انتقال حدوث إلى مزدوج
.البطارية طاقة

لضبط آلي اختر أو المتوفرة، الشبكات من لالختيار يدويو المشغل اختيار اختر المشغل، الختيار
.آليًا الشبكة باختيار ليقوم الجهاز

> الخلية معلومات عرض اختر ،(MCN) دقيقة خلوية شبكة في استخدامه عند لإلشارة الجهاز لضبط
.تشغيل

االتصال ضبط

االتصال ثم الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما اختر
Bluetooth  — ضبط تعديل Bluetooth.

USB  — البيانات كابل ضبط تعديل.
المسبق اإلعداد يتم قد. موجودة وصول نقطة تعديل أو جديدة وصول نقطة إلعداد —  الوجهات

أو إنشائها من تتمكن ال وقد بك، الخاص الخدمة مزود طريق عن لجهازك الوصول نقاط كل أو لبعض
.إزالتها أو تعديلها

VPN  — الظاهرية الخاصة الشبكة ضبط إلدارة.
من المحولة الوصول نقطة اسم وإدخال البيانات حزم بشبكة االتصال وقت لتحديد —  بيانات حزم

.للكمبيوتر كمودم جهازك استخدام حالة في االفتراضية الحزمة
،(WLAN) السلكية LAN شبكة توفر عند مؤشر بعرض يقوم كي الجهاز لضبط —  السلكية LAN شبكة

.الشبكات عن الجهاز لبحث الزمني الفاصل وتحديد
بتحديد وقم الفيديو، بمشاركة الخاص SIP وضع اختر الفيديو، مشاركة لتمكين —  الفيديو مشاركة

.الفيديو حفظ ضبط
.إنشائها أو) SIP (الجلسة بدء بروتوكول أوضاع لعرض —  SIP ضبط

١٧٧الضبط



مثل االتصاالت، تطبيقات من العديد لتشغيل ضروريًا XDM وضع يُعد. XDM وضع إلنشاء —  XDM وضع
.التواجد
.الخدمة بمزود اتصل للخدمة، للتسجيل). شبكة خدمة (التواجد ضبط لتعديل —  التواجد

.بعيد أقراص بمحرك الجهاز لتوصيل —  بعيدة أقراص. م
.ومسحها التهيئة، ضبط الجهاز منها يتلقى قد والتي بها الموثوق الخدمة مراكز لعرض —  تهيئة

.البيانات حزم اتصاالت تقييد —  APN في التحكم

الوصول نقاط

جديدة وصول نقطة إنشاء

.الوجهات > التوصيلو التحكم لوحة > القائمة اختر

نقاط كل أو لبعض المسبق اإلعداد يتم قد. الخدمة مزود من رسالة في الوصول نقطة ضبط تستلم قد
أو تعديلها أو إنشائها أو تغييرها من تتمكن ال وقد بك، الخاص الخدمة مزود طريق عن لجهازك الوصول
.إزالتها

:الوصول نقاط أنواع رؤية يمكنك ،) ، ، (الوصول نقاط مجموعات إحدى فتح عند

محمية وصول نقطة إلى لإلشارة
بيانات حزم وصول نقطة إلى لإلشارة
)WLAN (السلكية LAN شبكة وصول نقطة إلى لإلشارة

.WLAN معالج بواسطة WLAN شبكة في إنترنت وصول نقاط إنشاء يمكنك: تلميح

.الوصول نقطة اختر جديدة، وصول نقطة إلنشاء

بالفعل الموجودة االتصاالت عرض يتم البحث، بعد. المتاحة االتصاالت من التأكد الجهاز منك يطلب
.جديدة وصول بنقطة مشاركتها يمكن والتي

.المطلوب الضبط وتحديد االتصال طريقة اختيار فعليك الخطوة، هذه تخطيت إذا

واتبع. وصول نقطة واختر الوصول، نقاط مجموعات إحدى افتح وصول، نقطة ضبط لتعديل
.الخدمة مزود من تتلقاها التي اإلرشادات

.لالتصال اسمًا أدخل —  االتصال اسم
.البيانات اتصال نوع الختيار —  البيانات حامل

الحقول كافة امأل. فقط معينة ضبط حقول تتوفر باختياره، تقوم التي البيانات اتصال على اعتمادًا
لم ما فارغة، األخرى الحقول ترك ويمكن. حمراء * بعالمة المميزة أو تحديده يجب بالعبارة المميزة

.الخدمة مزود من ذلك خالف تعليمات تتلق
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لبطاقة بتنشيطه فقم األمر، لزم وإذا الميزة، هذه الخدمة مزود يدعم أن يجب بيانات، اتصال الستخدام
SIM.

الوصول نقطة مجموعات إنشاء

.الوجهات > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.بالشبكة لالتصال الوصول نقاط مجموعات استخدام التطبيقات بعض لك تتيح

يمكنك بالشبكة، االتصال الجهاز فيها يحاول مرة كل في استخدامها ليتم وصول نقطة اختيار لتجنب
لالتصال الوصول نقاط استخدام ترتيب وتحديد مختلفة وصول نقاط على تحتوي مجموعة إنشاء

.بالشبكة

البيانات حزم وصول ونقاط) WLAN (الالسلكية LAN شبكة وصول نقاط إضافة يمكنك المثال، سبيل فعلى
تخصيص حالة وفي. الويب تصفح في المجموعة هذه واستخدام اإلنترنت وصول نقطة مجموعة إلى

وعبر متاحة، كانت إذا WLAN شبكة عبر باإلنترنت باالتصال الجهاز سيقوم ،WLAN لشبكة األعلى األولوية
.متاحة غير الشبكة كانت إذا بيانات حزم اتصال

.جديدة وجهة > إدارة > الخيارات اختر جديدة، وصول نقطة مجموعة إلنشاء

وصول نقطة > الخيارات اختر ثم المجموعة، اختر وصول، نقاط مجموعة إلى وصول نقاط إلضافة
وصول نقطة إلى وانتقل المجموعة، اختر أخرى، مجموعة من وصول نقطة لنسخ بينما. جديدة
.أخرى وجهة إلى نسخ > تنظيم > الخيارات اختر ثم بها، موجودة

اختر ثم الوصول، نقاط إحدى إلى انتقل مجموعة، داخل الوصول نقاط أولوية ترتيب لتغيير
.األولوية تغيير > تنظيم > الخيارات

البيانات حزم وصول نقاط

واتبع, الوصول نقطة > الوجهات > االتصال اختر ثم ،الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر
مميزة وصول نقطة واختر الوصول، نقاط مجموعات إحدى افتح أو. الشاشة على تظهر التي التعليمات

. بالرمز

:يلي ما لتعديل الخدمة، مزود يوفرها التي التعليمات استخدم
.الوصول نقطة باسم تتبعه الذي الخدمة مزود يزودك —  الوصول نقطة اسم
طريق عن عادةً توفيره ويتم بيانات، اتصال إلجراء المستخدم اسم إدخال يلزم قد —  المستخدم اسم
.الخدمة مزود
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فيها تقوم مرة كل في سر كلمة بإدخال يطالبك كي الجهاز ضبط تريد كنت إذا —  السر كلمة طلب
فاختر الجهاز، في بك الخاصة السر كلمة حفظ في ترغب تكن لم إذا أو خدمة، مركز إلى الدخول بتسجيل

.نعم
مزود طريق عن عادًة توفيرها ويتم بيانات، اتصال إلجراء سر كلمة إدخال يلزم قد —  السر كلمة

.الخدمة
الخاصة السر كلمة إلرسال عادي أو دائمًا مشفرة بك الخاصة السر كلمة إلرسال آمن اختر —  التحقق

.أمكن إذا مشفرة بك
مركز عنوان أو الويب عنوان أدخل بإعدادها، تقوم التي الوصول لنقطة وفقًا —  الرئيسية الصفحة

.المتعددة الوسائط رسائل
إنشاء قبل بالتأكيد الجهاز يطالبك كي الجهاز لضبط التأكيد بعد اختر —  الوصول نقطة استخدام
نقطة باستخدام بالوجهة يتصل كي الجهاز لضبط آلياً اختر أو هذه، الوصول نقطة باستخدام االتصال
.آليًا هذه الوصول

:يلي ومما متقدمة إعدادات > الخيارات اختر
اآلخر الضبط يعتمد. ومنه جهازك إلى البيانات لنقل اإلنترنت بروتوكول نوع الختيار —  الشبكة نوع
.المختار الشبكة نوع على

فقط ٤ النسخة IP لـ) للهاتف IP عنوان .بجهازك الخاص IP عنوان أدخل — (
الخدمة مزود منك طلب إذا والثانوية، األولية DNS خدمة لمراكز IP عناوين إلدخال —  DNS عناوين

.اإلنترنت خدمة بمزود اتصل العناوين، هذه على للحصول. ذلك
.البروكسي خدمة مركز عنوان إلدخال —  البروكسي مركز عنوان

.البروكسي خدمة مركز منفذ رقم أدخل —  البروكسي منفذ رقم

الالسلكية LAN لشبكة اإلنترنت وصول نقاط

اتبع ثم ،الوصول نقطة > الوجهات > االتصالوالضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر
تم وصول اخترنقطة ثم الوصول، نقطة مجموعات إحدى افتح أو. الشاشة على الواردة اإلرشادات
.تعديل > الخيارات اختر ثم ، بواسطة تحديدها

:يلي ما لتعديل الخدمة، مزود يوفرها التي التعليمات استخدم

شبكة باختيار قمت إذا. الشبكات أسماء عن بحث أو يدوي إدخال اختر —  WLAN شبكة اسم
نقطة بجهاز الخاص الضبط من تحديدها يتم WLAN حماية وضعو WLAN شبكة وضع موجودة،
.الوصول
.الشبكة اسم عرض يتم هل لتحديد —  الشبكة حالة
واستقبالها بيانات بإرسال لألجهزة وللسماح مؤقتة شبكة إلنشاء مؤقت اختر —  WLAN شبكة وضع

أن ينبغي مؤقتة، شبكة وفي. WLAN شبكة وصول نقطة جهاز إلى حينئذ بحاجة لست فأنت مباشرةً؛
.WLAN شبكة اسم نفس األجهزة كل تستخدم
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،802.1x تتوفر ال. (WPA/WPA2 أو, ٨٠٢.١x أو, WEP: المستخدَم التشفير اختر —  WLAN حماية وضع
يمكن. تشفير أي استخدام يتم ال ،مفتوحة شبكة اختيارك حال في.) المؤقتة الشبكات مع WPA/WPA2و

.لها الشبكة دعم حال في فقط WPAو ،802.1xو ،WEP الوظائف استخدام
إنشاء قبل بالتأكيد الجهاز يطالبك كي الجهاز لضبط التأكيد بعد اختر —  الوصول نقطة استخدام
نقطة باستخدام بالوجهة يتصل كي الجهاز لضبط آلياً اختر أو هذه، الوصول نقطة باستخدام االتصال
.آليًا هذه الوصول

.WLAN حماية ضبط اختر المحدد، الحماية لوضع الضبط إلدخال

WLAN لشبكة المتقدم الضبط

:يلي ومما متقدمة إعدادات > الخيارات اختر
والبوابة الفرعية للشبكة IP وعنوان بجهازك الخاص IP عنوان إلدخال —  4 النسخة IP ضبط

اإلنترنت خدمة بمزود اتصل. والثانوية األولية DNS خدمة بمراكز الخاصة IP وعناوين االفتراضية
.العناوين هذه على للحصول

.DNS عنوان نوع لتحديد —  6 النسخة IP ضبط
بتحديد.اختر يدويًا،) قناة ١١-١ من (قناة رقم إلدخال).  — فقط المؤقتة للشبكات( المؤقتة القناة

.المستخدم
.البروكسي مركز عنوان إلدخال —  البروكسي مركز عنوان

.البروكسي منفذ رقم إلدخال —  البروكسي منفذ رقم

)GPRS (بيانات حزم ضبط

.بيانات حزم > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

GSM شبكات في جهازك استخدام حالة في. GSM شبكة في GPRS مثل البيانات حزم اتصاالت جهازك يدعم
نقاط تشارك أن ويمكن الوقت، نفس في نشطة البيانات اتصاالت من العديد تكون أن يمكن ،UMTSو

.مثالً صوتية مكالمات أثناء نشطة، البيانات اتصاالت وتظل واحد بيانات اتصال في الوصول

في الجهاز لتسجيل متاحاً يكون عندما ثم بيانات حزم اتصال اختر البيانات، حزم ضبط لتحديد
في الجهاز لتسجيل الحاجة عند اختر أو مدعومة، شبكة في الجهاز تشغيل عند البيانات حزم شبكة
على اإلعداد هذا يؤثر. بيانات حزم اتصال إنشاء إجراء أو تطبيق يحاول عندما فقط بيانات حزم شبكة
.البيانات حزم التصاالت الوصول نقاط جميع

نقطة اسم أدخل ثم ،الوصول نقطة اختر الكمبيوتر، لجهاز بيانات حزم كمودم الجهاز الستخدام
.الخدمة مزود يقدمه الذي الوصول

.تمكين > عالية بسرعة للحزمة وصول اختر السرعة، عالي بيانات اتصال الستخدام
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الالسلكية المحلية الشبكة ضبط

.السلكية LAN شبكة > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

> WLAN إتاحة عرض اختر الحالي، موقعك في) WLAN (السلكية LAN شبكة توفر حالة في مؤشر لعرض
.نعم

اختر المؤشر، وتحديث المتاحة WLAN شبكات بمسح يقوم لكي لجهازك الالزمة الزمنية الفترة الختيار
.نعم > WLAN إتاحة عرض تختر لم ما الضبط، هذا إتاحة تتوفر ال. شبكات عن بحث

التصريح لطلب أو آليًا، المحددة WLAN لشبكة باإلنترنت االتصال إمكانية باختبار يقوم كي الجهاز لضبط
,آلي تشغيل > باإلنترنت االتصال اختبار اختر مطلقًا، االتصال اختبار إجراء عدم أو مرة، كل في

عند االختبار بإجراء سمحت أو آلي تشغيل اخترت وإذا. مطلقاً التشغيل عدم أو مرة كل في الطلب
.اإلنترنت وجهات إلى الوصول نقطة حفظ يتم بنجاح، االتصال اختبار إجراء وتم ذلك، الجهاز طلب

 أدخل جهازك، بتعريف يقوم والذي للوسائط الوصول في للتحكم الفريد العنوان لفحص
.MAC عنوان عرض يتم. الرئيسية الشاشة في #62209526#*

)WLAN (الالسلكية المحلية للشبكة المتقدم الضبط

الالسلكية المحلية بالشبكة الخاص المتقدم الضبط تعريف يتم. متقدم ضبط > الخيارات اختر
)WLAN (بتغييره يُوصَى وال عادةً، تلقائيًا.

:يلي ما بتعريف قم ثم ،تعطيل > اآللية التهيئة اختر يدويًا، الضبط لتعديل
استالم عدم حالة في اإلرسال لمحاوالت األقصى العدد أدخل —  المحاولة إلعادة األقصى الحد
.الشبكة من استالم إقرار إلشارة الجهاز
الجهاز استالم عدم حالة في اإلرسال لمحاوالت األقصى العدد أدخل —  المحاولة إلعادة األدنى الحد
.الشبكة من لإلرسال مسح إلشارة
المحلية بالشبكة الخاص الوصول نقطة جهاز يقوم التي البيانات حزمة حجم اختر —  RTS حد

.الحزمة إرسال قبل طلب بإرسال عندها) WLAN (الالسلكية
.البيانات إرسال بالجهازعند الخاص الطاقة مستوى حدد —  TX طاقة مستوى
.تعطيلها أو الراديو قياسات تمكين —  السلكية قياسات
المحلية بالشبكة الخاصة الطاقة توفير تقنية استخدام تريد كنت إذا ما اختر —  الطاقة توفير

أداء الطاقة توفير تقنية استخدام يحسّن. ال أم الهاتف بطارية في الطاقة لتوفير) WLAN (الالسلكية
).WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة توافق من يُضعِف قد أنه إال البطارية

.االفتراضي استعادة > الخيارات اختر األصلية، القيم إلى الضبط إعدادات كافة الستعادة
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)WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة حماية ضبط

واتبع ،الوصول نقطة > الوجهات > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر
.الشاشة على الموجودة التعليمات

نقطة واختر الوصول، نقاط مجموعات إحدى افتح ،(WLAN) السلكية LAN لشبكة وصول نقطة لتعديل
. بالرمز مميزة وصول

.WLAN حماية ضبط اختر المحدد، الحماية لوضع الضبط إلدخال

WEP المكافئة السلكية الخصوصية حماية ضبط

).WLAN (السلكية محلية لشبكة حماية كوضع WEP اختر

يسمح لن. نقلها قبل البيانات بتشفير) WEP (المكافئة السلكية الخصوصية تشفير طريقة تقوم
قيد WEP حماية وضع يكون عندما. الشبكة إلى بالوصول المطلوبة WEP مفاتيح دون للمستخدمين
تجاهل فسيتم ،WEP مفاتيح باستخدام مشفرة غير بيانات لحزمة الهاتف استالم حالة ففي االستخدام،

.البيانات

.WEP مفتاح نفس األجهزة كل تستخدم أن يجب ،ad-hoc شبكة في

:يلي مما واختر WLAN حماية ضبط اختر
.المطلوب WEP مفتاح حدد —  مستخدم WEP مفتاح

.مشترك أو فتح اختر —  التحقق نوع
.WEP بمفتاح الخاص الضبط تعديل —  WEP مفتاح ضبط

WEP مفتاح ضبط

.WEP مفتاح نفس األجهزة كل تستخدم أن يجب ،ad-hoc شبكة في

:يلي مما واختر WEP مفتاح ضبط > WLAN حماية ضبط اختر
.المطلوب WEPتشفير مفتاح طول حدد —  WEP تشفير
ست أو ASCII تنسيق في WEP مفتاح بيانات إدخال تريد كنت إذا ما حدد —  WEP مفتاح صيغة
.عشرية
. WEP مفتاح بيانات إدخال —  WEP مفتاح

802.1x الحماية ضبط

.WLAN حماية كوضع ٨٠٢.١x اختر

١٨٣الضبط



حالة في الوصول ويمنع السلكية، شبكة إلى بالوصول لها ويصرح األجهزة من بالتحقق ٨٠٢.١x يقوم
.التصريح عملية فشل

:يلي ومما WLAN حماية ضبط اختر
WPA/WPA2  — اختر EAP )سري مفتاح وهو( مسبقاً المشترك المفتاح أو) الممتد التحقق بروتوكول

).الجهاز لتعريف يستخدم
اإلضافية المكونات أي فاختر, WPA/WPA2 < EAP باختيار قمت إذا —  اإلضافية EAP خاصية ضبط

.الوصول نقطة مع استخدامها يتم الجهاز على EAP بخاصية الخاصة
فأدخل, مسبقاً المشترك المفتاح > WPA/WPA2 باختيار قمت وإذا —  مسبقاً المشترك المفتاح
.بها يتصل التي WLAN بشبكة الجهاز يعرّف والذي المشترك الخاص المفتاح

WPA حماية ضبط

.WLAN حماية كوضع WPA/WPA2 اختر

:يلي ومما WLAN حماية ضبط اختر
WPA/WPA2  — اختر EAP )سري مفتاح وهو( مسبقاً المشترك المفتاح أو) الممتد التحقق بروتوكول

).الجهاز لتعريف يستخدم
اإلضافية المكونات أي فاختر, WPA/WPA2 < EAP باختيار قمت إذا —  اإلضافية EAP خاصية ضبط

.الوصول نقطة مع استخدامها يتم الجهاز على EAP بخاصية الخاصة
فأدخل, مسبقاً المشترك المفتاح > WPA/WPA2 باختيار قمت وإذا —  مسبقاً المشترك المفتاح
.بها يتصل التي WLAN بشبكة الجهاز يعرّف والذي المشترك الخاص المفتاح
.إيقاف اختر ،)المتقدمة التشفير مقاييس( AESو TKIP النوع من بالتشفير للسماح —  فقط WPA2 وضع

تشغيل اختر فقط، AES النوع من بالتشفير للسماح

LAN الالسلكية المحلية الشبكة توصيالت

.وصول نقطة مجموعة اختر ثم ،الوجهات > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

األجهزة لمصادقة الالسلكية الشبكات في) EAP (لإللحاق القابل المصادقة بروتوكول توصيالت تستخدم
المتعددة EAP طرق استخدام المختلفة EAP توصيالت تجعل كما المصادقة، خدمة ومراكز الالسلكية

.ممكنًا) الشبكة خدمة(

خدمة (جهازك على حاليًا المثبتة) لإللحاق القابل المصادقة بروتوكول( EAP توصيالت مشاهدة يمكنك
).شبكة

EAP توصيالت

وصول نقطة وحدد جديدة وصول نقطة > الخيارات اختر, EAP توصيالت ضبط لتحديد١
.بيانات كحامل WLAN تستخدم

الضبط١٨٤



.أمان كوضع WPA/WPA2 أو ٨٠٢.١x اختر٢
.اإلضافية EAP خاصية ضبط > WLAN < WPA/WPA2 < EAP حماية ضبط اختر٣

EAP توصيالت استخدام

اإلضافية الخصائص حدد الوصول، نقطة باستخدام WLAN بـ االتصال عند EAP توصيالت الستخدام
الوصول نقطة مع لالستخدام تمكينها يتم التي EAP توصيالت تتميز تمكين > الخياراتو المطلوبة

> الخيارات اختر اإلضافية، الخصائص إحدى استخدام لعدم. بجانبها اختيار عالمة بوجود هذه
تعطيل

تعديل > الخيارات اختر ،EAP توصيالت ضبط لتعديل

استخدام لمحاولة األولوية مستوى رفع > الخيارات اختر ،EAP توصيالت ضبط أولوية لتغيير
أو الوصول، نقطة باستخدام بالشبكة االتصال عند أخرى توصيالت استخدام قبل التوصيل
محاولة بعد الشبكة لمصادقة التوصيالت هذه الستخداماألولوية مستوى خفض > الخيارات
.أخرى توصيالت استخدام

.EAP توصيالت حول المعلومات من مزيد على للحصول الجهاز تعليمات انظر

).SIP (الجلسة بدء بروتوكول ضبط

.SIP ضبط > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

أو أكثر أو مشترك مع االتصاالت جلسات من معينة أنواع إلنشاء) SIP (الجلسة بدء بروتوكول يستخدم
.اإلنترنت ومكالمات الفيديو مشاركة هذه االتصاالت جلسات تتضمن). شبكة خدمة (إنهائها أو تعديلها
افتراضي بشكل المستخدم SIP وضع تحت خط ويوضع. الجلسات بهذه خاص ضبط SIP أوضاع تتضمن
.اتصال لجلسة

استخدام أو االفتراضي الوضع استخدام > جديد SIP وضع > الخيارات اختر ،SIP وضع إلنشاء
.موجود وضع

الوضع > الخيارات اختر االتصال، لجلسات افتراضيًا استخدامه المراد SIP وضع الختيار
.االفتراضي

SIP أوضاع تعديل

.SIP ضبط > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

:يلي مما واختر ،تعديل > الخيارات اختر
.SIP لوضع اسم إلدخال —  الوضع اسم

١٨٥الضبط



.Nokia 3GPP أو IETF اختر —  الخدمة وضع
.اإلنترنت التصال المستخدمة الوجهة الختيار —  االفتراضية الوجهة
.اإلنترنت التصال استخدامها المطلوب الوصول نقطة الختيار —  االفتراضية الوصول نقطة
.الخدمة مزود من عليه حصلت الذي المستخدم اسم إلدخال —  عام مستخدم اسم

.الضغط استخدام الختيار —  الضغط استخدام
.التسجيل وضع الختيار —  التسجيل
.الحماية تفاوض استخدام الختيار —  الحماية استخدام

.هذا SIP لوضع البروكسي خدمة مركز ضبط إلدخال —  البروكسي خدمة مركز
.هذا SIP لوضع التسجيل خدمة مركز ضبط إلدخال —  السجل خدمة مركز

SIP بـ الخاصة البروكسي خدمة مراكز تعديل

.البروكسي خدمة مركز > تعديل أو جديد SIP وضع > الخيارات اختر

قِبَل من استخدامها ويتم ومستخدميها، تصفح خدمة بين وسيطة خدمة مراكز هي بروكسي خدمة مراكز
.الخدمة إلى الوصول سرعة من وتزيد إضافية حماية المراكز هذه توفر وقد. الخدمة مزودي بعض

:يلي مما اختر
قيد البروكسي خدمة بمركز الخاص IP عنوان أو المضيف اسم إلدخال —  البروكسي خدمة مركز عنوان

.االستخدام
.البروكسي خدمة مركز نطاق إلدخال —  النطاق

.البروكسي خدمة لمركز السر وكلمة المستخدم اسم إلدخال — السر كلمة و المستخدم اسم
.المقيد غير بالتوجيه السماح الختيار —  المقيد غير بالتوجيه السماح

.TCP أو ،آلي أو ،UDP اختر —  النقل نوع
.البروكسي خدمة مركز منفذ رقم إلدخال —  المنفذ

السجل خدمة مراكز تعديل

.السجل خدمة مركز > تعديل أو جديد SIP وضع > الخيارات اختر

:يلي مما اختر
قيد السجل خدمة بمركز الخاص IP عنوان أو المضيف اسم إلدخال —  السجل خدمة مركز عنوان

.االستخدام
.السجل خدمة مركز نطاق إلدخال —  النطاق

.السجل خدمة لمركز السر وكلمة المستخدم اسم إلدخال — السر كلمة و المستخدم اسم
.TCP أو ،آلي أو ،UDP اختر —  النقل نوع

الضبط١٨٦



.السجل خدمة مركز منفذ رقم إلدخال —  المنفذ

التهيئة ضبط

.تهيئة > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

إدارة أو الخدمة مزود من الموثوقة الخدمة لمراكز التهيئة ضبط على تحتوي رسائل استالم ويمكنك
الخاص التهيئة ضبط على تحصل وقد. التكوينات في تلقائيًا الضبط هذا حفظ يتم. بالشركة المعلومات

مراكز من التزامن ضبط أو اإللكتروني البريد رسائل خدمات أو المتعددة الوسائط أو الوصول بنقاط
.الموثوقة الخدمة

التهيئة ضبط مسح كذلك وسيتم. مسح > الخيارات اختر به، موثوق خدمة مركز تكوينات لمسح
.المركز هذا يوفره الذي األخرى بالتطبيقات الخاص

بيانات حزم تقييد

.APN في التحكم > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

نقاط إلى جهازك من البيانات حزم اتصاالت تقييد يمكنك الوصول، نقاط في التحكم خدمة بواسطة
من لمزيد. الوصول نقاط في التحكم خدمة بك الخاصة SIM بطاقة تدعم ال قد. فقط معينة وصول

.الخدمة بمزود اتصل المعلومات،

PIN2 رمز إلى تحتاج. الحظر تنشيط > الخيارات اختر جهازك، من البيانات حزم اتصاالت لتقييد
البيانات حزم وصول نقاط لتعديل وكذلك تنشيطها، وإللغاء الوصول نقاط في التحكم خدمة لتنشيط

.التحكم قائمة في

> الخيارات اختر التحكم، قائمة إلى البيانات حزم التصاالت استخدامها يمكن وصول نقاط إلضافة
وصول نقطة بإنشاء قم المشغل، قبل من مزودة وصول بنقطة االتصاالت لتمكين. يدوياً االسم إضافة
.خالية

.حذف > الخيارات اختر القائمة، من وصول نقاط لحذف

التطبيقات ضبط

التطبيقات ثم الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.به الخاص الضبط لتحديد القائمة من التطبيقات أحد اختر

١٨٧الضبط



االختصارات

استخدام االختصارات استخدام يتيح قد. بالهاتف المتاحة المفاتيح لوحة اختصارات بعض يلي فيما
.كفاءة أكثر بصورة التطبيقات

العامة االختصارات

العامة االختصارات

.تشغيله إيقاف أو الهاتف لتشغيل االستمرار مع اضغطالتشغيل مفتاح

.األوضاع بين للتبديل واحدة مرة اضغط

إيقاف أو Bluetooth اتصال لتشغيل * على االستمرار مع اضغط*
.تشغيله

إيقاف أو" صامت "الوضع لتشغيل # على االستمرار مع اضغط#
.تشغيله

الرئيسية الشاشة

مفتاح + األيسر االختيار مفتاح
األيمن االختيار

.افتحها ثم المفاتيح، لوحة اقفل

.المكالمات سجل افتحاالتصال مفتاح

.الويب متصفح في الرئيسية الصفحة لفتح االستمرار مع اضغط0

.الصوتي البريد بصندوق لالتصال االستمرار مع اضغط1

خدمة تنشيط يجب. السريع االتصال باستخدام هاتف برقم اتصل)9–2 (األرقام مفتاح
> الضبطو التحكم لوحة > القائمة في أوالً السريع االتصال
.السريع االتصال > المكالمات > الهاتف

وإصالحها المشكالت استكشاف

.www.nokia.com/support موقع إلى اذهب جهازك، حول الشائعة األسئلة لعرض

االختصارات١٨٨

http://www.nokia.com/support
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بي؟ الخاص PUK رمز أو PIN رمز أو القفل رمز هو ما: س

نسيان حالة في. الجهاز بموزع فاتصل فقدته، أو القفل رمز نسيت إذا. 12345 هو االفتراضي القفل رمز: ج
.الخدمة بمزود اتصل منهما، ألي تلقيك عدم حالة في أو منهما، أيٍ فقد أو PUK رمز أو PIN رمز

يستجيب؟ ال تطبيق إغالق يمكنني كيف: س

على اضغط ثم التطبيق، إلى انتقل". الرئيسية القائمة "المفتاح على االستمرار مع اضغط: ج
.إلغالقه) تراجع (المفتاح

ضبابية؟ الصور تبدو لماذا: س

.الكاميرا عدسات حماية نوافذ نظافة من تأكد: ج

بتشغيل قمت كلما الشاشة على ساطعة أو اللون غريبة أو متفرقة نقاط ظهور سبب ما: س
الهاتف؟

أو بكسل وحدات على الشاشات بعض تحتوي قد. العرض شاشات من النوع لهذا مميزة سمة هذه: ج
.عيبًا وليس طبيعي وهذا. التشغيل إيقاف أو التشغيل وضع في تبقى نقاط

؟Bluetooth اتصال استخدام عند أصدقائي هواتف على العثور يمكنني ال لماذا: س

وضع في ليسوا وأنهما Bluetooth اتصال بتنشيط قاما قد وأنهما متوافقان الجهازين أن من تأكد: ج
أي وجود وعدم) قدمًا ٣٣ (أمتار عشرة عن تزيد ال الهاتفين بين المسافة أن من أيضًا تحقق. اإلخفاء
.بينهما عوائق أو حوائط

؟Bluetooth اتصال إغالق أستطيع ال لماذا: س

إلغاء طريق عن أو اآلخر، الهاتف مستخدمًا االتصال إغالق يمكنك بهاتفك، آخر هاتف اتصال عند: ج
 اختر ثم ،Bluetooth > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر. Bluetooth اتصال تنشيط

Bluetooth < إيقاف.

١٨٩وإصالحها المشكالت استكشاف



في أني من بالرغم حتى (WLAN) الالسلكية LAN شبكة وصول نقطة رؤية أستطيع ال لماذا: س
نطاقها؟

.االتصال عدم وضع في ليس الهاتف أن من تحقق: ج

.(SSID) مخفي خدمة ضبط مُعرّف) WLAN (الالسلكية المحلية للشبكة الوصول نقطة تستخدم ربما
بإنشاء وقمت الصحيح، SSID تعلم كنت إذا مخفي SSID تستخدم التي الشبكات إلى فقط الوصول يمكنك
.بك الخاص Nokia هاتف على الموجودة للشبكة) WLAN (السلكية محلية شبكة وصول نقطة

ال حيث ؛١٣و ١٢ القناتين على ليست) WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة وصول نقطة أن من تحقق
.النقطة بهذه إلحاقهما يمكن

بي؟ الخاص Nokia هاتف في WLAN شبكة تشغيل إيقاف يمكنني كيف: س

أو الوصول بنقطة متصل غير تكون عندما Nokia بجهاز الموجودة WLAN شبكة تنشيط إلغاء يتم: ج
أقل على للحصول. متاحة شبكات عن بحث حالة في تكن لم إذا أو أخرى، بنقطة االتصال تحاول

الشبكات عن أقل بشكل البحث أو البحث لعدم Nokia هاتف ضبط يمكنك البطارية، لطاقة استهالك
.الخلفية في البحث عمليات بين WLAN شبكة تنشيط إلغاء يتم. الخلفية في المتاحة

> االتصال ثم ،الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر الخلفية، في تتم التي البحث عمليات إليقاف
WLAN شبكات عن البحث متابعة يمكنك. مطلقاً > WLAN إتاحة عرض > السلكية LAN شبكة

.كالمعتاد WLAN بشبكات االتصال ثم ومن يدويًا المتوفرة

> WLAN إتاحة عرض اختر الخلفية، في تتم التي البحث عمليات بين الفاصلة الزمنية الفترة لزيادة
.شبكات عن بحث في الزمنية الفترة حدد ثم ،نعم

)WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة اتصال أن من الرغم على الويب تصفح يمكنني ال لماذا: س
صحيح؟ IP عنوان ضبط أن كما جيد، بشكل يعمل

وصول لنقطة المتقدم الضبط في صحيح نحو على HTTP/ HTTPS بروكسي ضبط تعريف من تأكد: ج
).WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة

؟)WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة اتصال إشارة جودة من التحقق يمكنني كيف: س
> النشطة البيانات اتصاالتو االتصال مدير > التوصيل > التحكم لوحة > القائمة اختر

تتعلق مشكالت تواجه قد معتدلة، أو ضعيفة اإلشارة جودة تكون عندما. التفاصيل > الخيارات
.الوصول نقطة من قربًا أكثر تكون بحيث أخرى مرة حاول. باالتصال

وإصالحها المشكالت استكشاف١٩٠



الحماية؟ بوضع تتعلق مشكالت أواجه لماذا: س

تستخدمه الذي الوضع نفس أنه من كذلك وتأكد صحيح، نحو على الحماية وضع تهيئة من تأكد: ج
> التحكم لوحة > القائمة اختر الشبكة، تستخدمه الذي الحماية وضع من للتحقق. الشبكة

.التفاصيل > الخيارات > النشطة البيانات اتصاالتو االتصال مدير > التوصيل

على للتعرف مسبقًا المعدة السر كلمة (الصحيح WPA وضع لديك يكون أن: التالي من أيضًا تحقق
أن من والتحقق الالزمة، غير EAP بروتوكول أنواع كافة تعطيل إلى باإلضافة ،)EAP بروتوكول أو األجهزة،

).والشهادات المستخدمين، وأسماء السر، كلمات (صحيحة EAP بروتوكول نوع ضبط إعدادات كافة

له؟ رسالة إلرسال اسم اختيار يمكنني ال لماذا: س

بتعديل قم ثماألسماء > القائمة اختر. إلكتروني بريد عنوان أو عنوان، أو هاتف، رقم بال االسم بطاقة: ج
.االسم بطاقة

يحدث؟ ماذا. وجيزة لفترة الرسالة جلب جار المالحظة تظهر: س

هذه عرض يتم. المتعددة الوسائط رسائل مركز من متعددة وسائط رسالة جلب الهاتف يحاول: ج
جلب > وسائط رسالة > الضبط > الخياراتو الرسائل > القائمة اختيار عند فقط المالحظة
.دائماً آلي > المتعددة الوسائط

أرقام في أخطاء أي وجود عدم ومن صحيح، نحو على المتعددة الوسائط رسائل ضبط تعريف من تأكد
.العناوين أو الهواتف

متكرر؟ نحو على بيانات اتصال إجراء في الهاتف بدأ إذا البيانات اتصال إنهاء يمكنني كيف: س

إليقاف. المتعددة الوسائط رسائل مركز من متعددة وسائط رسالة جلب يحاول الهاتف يكون ربما: ج
رسالة > الضبط > الخيارات واختر الرسائل > القائمة اختر بيانات، اتصال إجراء عن الهاتف
الرسائل بحفظ المتعددة الوسائط رسائل مركز ليقوميدوياً > المتعددة الوسائط جلب > وسائط
،يدوياً اختيار حالة في. الواردة المتعددة الوسائط رسائل جميع لتجاهل إيقاف اختر أو, الحقًا لجلبها

الوسائط رسائل مركز من جلبها يمكنك جديدة متعددة وسائط رسالة وجود عند إشعار ستستلم
برسائل تتعلق بالشبكة اتصاالت أي إجراء عن الهاتف يتوقف ،إيقاف اختيار حالة في أما. المتعددة
.المتعددة الوسائط

االتصال، لذلك بحاجة إجراء أو تطبيق تشغيل عند فقط بيانات حزم اتصال الستخدام الهاتف لضبط
عند > بيانات حزم اتصال > بيانات حزم > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر

.الحاجة

١٩١وإصالحها المشكالت استكشاف



.الجهاز تشغيل بإعادة فقم ذلك، يساعدك لم وإذا

البطارية؟ طاقة توفير يمكنني كيف: س

أو البطارية طاقة من أكبر قدرٍ الستهالك استخدامها يؤدي هاتفك في الخصائص من العديد هناك: ج
:يلي ما إجراء يمكنك البطارية، طاقة لتوفير. االفتراضي عمرها تقليل

.إليه الحاجة عدم عند Bluetooth اتصال تنشيط بإلغاء قم•
.الخلفية في تتم التي) WLAN (الالسلكية المحلية الشبكات عن البحث عمليات تشغيل بإيقاف قم•

عرض > السلكية LAN شبكة > االتصال اختر ثم ،الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر
االتصال ثم ومن يدويًا المتوفرة WLAN شبكات عن البحث متابعة يمكنك. مطلقاً > WLAN إتاحة

.كالمعتاد WLAN بشبكات
لذلك بحاجة إجراء أو تطبيق تشغيل عند فقط بيانات حزم اتصال الستخدام الهاتف بضبط قم•

حزم اتصال > بيانات حزم > االتصالو الضبط > التحكم لوحة > القائمة اختر. االتصال
.الحاجة عند > بيانات

> القائمة اختر. Nokia خرائط تطبيق من جديدة خرائط أي تنزيل من الهاتف بمنع قم•
.اتصال > اإلنترنت > إعدادات > خيارات اختر ثم ،خرائط > التطبيقات

لوحة > القائمة اختر. الخلفية إضاءة تشغيل إيقاف بعدها يتم التي المهلة مدة بتغيير قم•
.اإلضاءة مهلة > الشاشة > تخصيص > عامو الضبط > التحكم

".الرئيسية القائمة "المفتاح على االستمرار مع اضغط. تستخدمها ال التي التطبيقات كل أغلق•
.إلغالقه) تراجع (المفتاح على اضغط ثم التطبيق، إلى انتقل

البيئة حماية

الطاقة ترشيد

:يلي ما اتبعت إذا كثيرًا البطارية شحن إلى تحتاج لن

عدم عند ،Bluetooth اتصال أو WLAN اتصال مثل البيانات، واتصاالت التطبيقات أغلق•
.استخدامها

.الشاشة سطوع خفض•
.نشاط عدم فترة أقل بعد الطاقة موفر وضع دخول على الجهاز بضبط قم•
.المفاتيح نغمات مثل الضرورية، غير األصوات تنشيط إلغاء•

البيئة حماية١٩٢



التدوير إعادة

.طاقة ومصدر كمواد به الخاصة المواد كل تشغيل إعادة يمكن للجهاز، االفتراضي العمر انتهاء عند
خالل من شركائها مع Nokia تتعاون صحيحة، بطريقة االستخدام وإعادة النفايات من التخلص لضمان
منتجات تدوير إعادة كيفية حول معلومات على للحصول".التدوير نعيد: نحن "عليه يطلق برنامج
Nokia الموقع إلى انتقل تجميعها، أماكن ومعرفة القديمة www.nokia.com/werecycle، باستخدام أو
.Nokia اتصال بمركز االتصال أو ،nokia.mobi/werecycle الموقع إلى انتقل محمول، هاتف جهاز

.المحلية التدوير إعادة للوائح وفقًا المستخدم وأدلة العبوات تدوير بإعادة قم

أو المنتج على الموجود متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز يذكرك
والمراكم والبطاريات واإللكترونية الكهربائية المنتجات جميع بأن العبوة أو المطبوعات أو البطارية

في األمر هذا تطبيق يسري. االفتراضي عمرها انتهاء عند منفصلة كمجموعات تجميعها يتم أن يجب
.مصنفة غير محلية نفايات حاوية في المنتجات هذه من التخلص عدم يجب. األوروبي االتحاد دول

/www.nokia.com انظر بالجهاز، الخاصة البيئية السمات حول المعلومات من مزيد على للحصول
ecodeclaration.

والسالمة المنتج معلومات

الملحقات

:تحذير
طراز مع خصيصًا للعمل تصميمها تم والتي Nokia شركة قبل من فقط المعتمدة والملحقات الشحن وأجهزة البطاريات استعمل
أو بطاريات نوع استخدام يؤدي قد. خطرًا يكون وقد الهاتف، يخص ضمان أو موافقة أي يبطل قد أخرى أنواع استعمال إن. هاتفك
.أخرى مخاطر أو تسرب أو انفجار أو حريق حدوث إلى معتمدة غير شحن أجهزة

.السلك وليس) الفيشة (القابس اسحب ملحق، أي عن التيار لفصل. الوكيل مراجعة يرجى المعتمدة، الملحقات توفر من للتأكد

١٩٣والسالمة المنتج معلومات
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البطارية

الشحن وجهاز البطارية معلومات

تطرح قد. BP-4L هي الجهاز هذا مع لالستخدام المعدة البطارية. الشحن إلعادة قابلة بطارية بواسطة بالطاقة الهاتف تزويد يتم
Nokia الشحن أجهزة من بالطاقة إمداده عند لالستخدام مخصص الجهاز هذا. الهاتف لهذا مخصصةً للبطاريات إضافية طُرزًا
،AR أو ،X أو ،EB أو ،E: يلي مما أي بواسطة القابس بدائل تحديد يتم. القابس لنوع تبعًا الشحن جهاز طراز رقم يختلف قد. AC-10: التالية

.UB أو ،K أو ،C أو ،A أو ،U أو

زمن مع التحدث زمن (التشغيل زمن يقل عندما. األمر نهاية في ستستهلك ولكنها المرات، مئات وتفريغها البطارية شحن يمكن
شركة قبل من المعتمدة البطاريات استخدم. جديدة بطارية لشراء الوقت حان فقد العادي، المقدار عن ملحوظ بشكل) االنتظار

Nokia شركة قبل من المعتمدة الشحن أجهزة باستخدام فقط البطارية شحن بإعادة وقم Nokia هذا تالئم كي تصميمها تم والتي
.الجهاز

فصله ثم الشاحن توصيل الضروري من يكون فقد طويلة؛ لفترة البطارية استخدام عدم حالة في أو مرة ألول البطارية استخدام عند
يظهر حتى دقائق عدة الشحن مؤشر يستغرق فقد تمامًا، فارغة البطارية كانت وإذا. البطارية شحن لبدء أخرى مرة توصيله إعادة ثم

.مكالمات أي إجراء من تتمكن أن قبل دقائق عدة تمر قد أو الهاتف، شاشة على

.البطارية إزالة قبل الشاحن توصيل وقطع الجهاز بإغالق دائمًا قم. آمنة بطريقة البطارية إخراج

البطارية تترك ال. الجهاز وعن الكهربائي التيار عن افصله االستخدام، قيد الشحن جهاز يكون ال حينما. الصحيحة الشحن طريقة
دون الشحن كاملة بطارية تُركت إذا. البطارية عمر من يقصر قد الزائد الشحن إن حيث بالشاحن؛ متصلة بالكامل المشحونة

.الوقت بمرور تلقائيًا شحنتها فستفقد استخدامها،

٢٥و مئوية درجة ١٥ بين حرارة درجة عند البطارية بحفظ دائمًا قم. الشديدة البرودة أو الحرارة لدرجات البطارية تعريض تجنب
الجهاز يعمل ال قد. وعمرها البطارية قدرة من المرتفعة الحرارة درجات تقلّل). فهرنهايت درجة ٧٧و فهرنهايت درجة ٥٩ (مئوية درجة
درجة من أقل الحرارة درجة تكون عندما واضح بشكل البطارية أداء يقل. باردة أو ساخنة البطارية كانت إذا مؤقتة لفترة

.التجمد

للبطارية (-) والسالب (+) الموجب القطبين ببين مباشر توصيل يتم عندما قصد دون الدائرة في تالمس يحدث قد. الدائرة تقصر ال
هذا يحدث قد.) البطارية ظهر على المعدنية األشرطة تشبه وهي. (قلم أو معدني، مشبك أو معدنية عملة مثل معدني جسم بواسطة

تلف أو تلفها إلى يؤدي قد البطارية قطبي تالمس إن. محفظتك أو جيبك في احتياطية بطارية تحمل عندما المثال سبيل على
.الموصل الجسم

للقواعد وفقًا البطاريات من بالتخلص قم. تنفجر قد إنها حيث النار؛ في بإلقائها البطاريات من تتخلص ال. البطارية من التخلص
.منزلية كنفايات البطاريات من تتخلص ال. ممكنًا ذلك كان حال في البطاريات تدوير إعادة يرجى. المحلية

حالة في. تمزقها أو تثقبها أو تتلفها أو تثنيها أو تسحقها أو تفتحها أو تقطعها أو البطاريات أو الخاليا بتفكيك تقم ال. االرتشاح
لمالمسة تعرضت التي المناطق اغسل االرتشاح، حدوث حالة في. عينيك أو جلدك يالمس السائل تدع ال بالبطارية، ارتشاح حدوث

.الطبيب باستشارة قم أو الحال في بالماء االرتشاح

تعريضها أو بغمرها تقم وال بها، دخيلة عناصر إدراج تحاول أو تصنيعها إعادة أو البطارية على تعديالت بإدخال تقم ال. البطارية تلف
.تلفها حالة في أيضًا البطاريات تنفجر قد. أخرى لسوائل أو للماء

انفجار أو حريق حدوث إلى للبطارية الخاطىء االستعمال يؤدي قد. فقط المقصود للغرض البطارية استخدم. الصحيح االستخدام
باصطحابها قم تلفت، قد البطارية بأن اعتقاد ولديك- صلب سطح على خاصةً -البطارية أو الهاتف سقوط حالة في. أخرى مخاطر أو

والسالمة المنتج معلومات١٩٤



عن بعيدًا البطارية احفظ. تالفة بطارية أو شحن جهاز أي أبدًا تستعمل ال. استعمالها مواصلة قبل لفحصها الخدمة مراكز أحد إلى
.األطفال متناول

بجهازك االعتناء

الوفاء على ستساعدك باألدنى المذكورة االقتراحات. بعناية معاملته يجب لذا التنفيذ، في وبراعة متميز تصميم حصيلة جهازك إن
.الضمان شروط بكل

في. اإللكترونية للدوائر متلفة معادن على تحتوي السوائل أنواع وجميع والرطوبة األمطار إن. جافًا الهاتف بقاء على حافظ•
.البطارية تركيب إعادة قبل تمامًا يجف حتى الجهاز ودع البطارية بإزالة قم للبلل، الجهاز تعرض حال

اإللكترونية والمكونات المتحركة األجزاء تعرض الحتمال وذلك. متسخة أو مغبرة مناطق عن بعيدًا الجهاز بقاء على حافظ•
.للتلف

وتتلف اإللكترونية، األجهزة عمر من تقصر قد العالية الحرارة درجات إن. باردة أو عالية حرارة درجات في الجهاز تحفظ ال•
حرارته درجة كانت أن بعد العادية الحرارة درجة إلى الجهاز يعود عندما. البالستيك أنواع بعض تذوِّب أو وتشوه البطاريات
.اإللكترونية الدوائر بألواح تلفاً يسبب قد مما الجهاز داخل رطوبة تتكون قد منخفضة،

.فقط الدليل هذا في المفصلة للتعليمات وفقًا الجهاز افتح•

.الرقيقة والميكانيكية الداخلية الدوائر ألواح تكسر قد الخشنة المعاملة. تهزه أو عليه تدق أو الجهاز تُسقط ال•

ناعمة قماش قطعة فقط استخدم. الجهاز لتنظيف القوية المنظفات أو التنظيف محاليل أو مركزة كيماويات تستخدم ال•
.الجهاز سطح لتنظيف وجافة ونظيفة

.االعتيادي التشغيل ويمنع المتحركة األجزاء يعوق قد الطالء. الجهاز تُطْلِ ال•

غير إضافية ملحقات أو تعديالت أو هوائيات استعمال إن. معتمدًا بديالً هوائيًا أو الهاتف مع المزود الهوائي استعمل•
.الالسلكية األجهزة استخدام تعليمات وينتهك الجهاز، تلف إلى يؤدي قد معتمدة

.داخليًا الشحن أجهزة استخدم•

.التقويم ومالحظات األسماء مثل بها االحتفاظ المطلوب البيانات من احتياطية نسخة بعمل دائمًا قم•

.مثاليّ أداءٍ إلى للوصول آخر إلى حين من الجهاز ضبط إلعادة البطارية بإخراج وقم الجهاز أغلق•

.آخر ملحق أي أو الشاحن، أو البطارية، أو الجهاز، على أيضًا االقتراحات هذه تنطبق

التدوير إعادة

.لذلك المخصصة التجميع نقاط إلى المستعملة والتغليف التعبئة ومواد والبطاريات اإللكترونية المنتجات تعيد أن دائمًا عليك
راجع. المواد تدوير إعادة من يعزز أنه إلى باإلضافة النفايات، من المسئول غير التخلص منع على األمر هذا يساعدك ثم ومن

خالل من أو www.nokia.com/werecycle الموقع خالل من Nokia منتجات تدوير وكيفية بالمنتج الخاصة البيئية المعلومات
.nokia.mobi/werecycle الموقع إلى انتقل جهازك،

لسالمتك إضافية معلومات

الصغار األطفال

.األطفال متناول عن بعيدًا احفظها لذا. صغيرة أجزاء على وملحقاته الهاتف تحتوي وقد. دمى ليست وملحقاته هاتفك أن تذكر

١٩٥والسالمة المنتج معلومات
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التشغيل بيئة

األقل على وضعه عند أو األذن، على العادي االستعمال وضع في استخدامه عند RF الالسلكي التردد إشارات مع الهاتف هذا يتوافق
على وهو تشغيله يتم حامل أو بالحزام مشبك أو حمل شنطة أي تحتوي أال يجب. الجسم من )بوصة ٧/٨ (سنتيمتر ٢٫٢ مسافة على

.الجسم من أعاله المذكورة المسافة على الهاتف وضع وينبغي معدن، أي على الجسم

ملفات إرسال عملية تأجيل يتم قد. الرسائل أو البيانات ملفات إرسال إمكانية لتتوافر بالشبكة الجودة عالية اتصال إمكانية توفر يلزم
.اإلرسال عملية من اإلنتهاء حتى الجسم عن الفاصلة المسافة إرشادات اتبع. متوفرًا االتصال يكون حتى الرسائل أو البيانات

الجهاز، قرب أخرى ممغنطة تخزين وسائط أي أو االئتمان بطاقات تضع ال. المعادن الهاتف يجذب قد. ممغنطة الهاتف أجزاء بعض
.تمحى قد عليها المخزنة المعلومات ألن

الطبية األجهزة

.الكافية غير الحمـاية ذات الطبية المعدات وظيفة مع يتداخل قد الالسلكية، الهواتف ذلك في بما السلكي، إرسال جهاز أي عمل إن
أوقف. الخارجية RF لطاقة التعرض من كاف بشكل محمية المعدات تلك كانت إذا ما لتحديد الطبي الجهاز مُصنع أو طبيب فاستشر
حساسة معدة الصحية الرعاية مراكز أو المستشفيات تستخدم أن يمكن. بذلك القيام إلى التعليمات ترشدك عندما الجهاز تشغيل
.RF لطاقة

القلب نبضات ضبط أجهزة

الالسلكي الجهاز بين) بوصات ٦ (سنتيمترًا ١٥٫٣ تبلغ فاصلة بمسافة االحتفاظ بضرورة الطبية لألجهزة المنتجة الشركات توصي
.الطبي الجهاز مع محتمل تشويش أي لتفادي المزروع القلب جهاز أو القلب ضربات تنظيم جهاز: مثل المزروع، الطبي والجهاز
:التالية اإلرشادات اتباع األجهزة هذه لديهم الذين األشخاص على ينبغي

).بوصات ٦ (سنتيمتر ١٥٫٣ عن تقل ال بمسافة الطبية األجهزة عن دومًا بعيدًا الالسلكي بالجهاز احتفظ•

.للصدر األمامي الجيب في الهاتف تحمل ال•

.الطبي للجهاز المقابلة األذن على الالسلكي الجهاز ضع•

.تشويش حدوث في للشك يدعو سبب أي وجود حال في الهاتف بإغالق قم•

.المزروع الطبي للجهاز المُصنع إرشادات اتبع•

الطبية الرعاية مسئول استشارة فيرجى مزروع، طبي جهاز مع الالسلكي الجهاز استخدام بشأن استفسارات أي وجود حالة في
.بك الخاص

السمع أجهزة

.السمع أجهزة لبعض تشويشًا تسبب قد الالسلكية الرقميـة الهواتف بعض

السيارات

غير أو خاطئًا تركيبًا مركبة األنظمة كانت إذا وذلك السيارات، في اإللكترونية األنظمة على سلبًا RF الالسلكي التردد إشارات تؤثر قد
التحكم وأنظمة لالنغالق، المانعة اإللكترونية الفرامل وأنظمة الوقود، لحقن اإللكترونية األنظمة: مثل كافية، بصورة محمية

.بها الخاصة المعدة أو السيارة مُصنع مع األمر راجع المعلومات، من لمزيد. الهوائية الوسائد وأنظمة السرعة، في اإللكترونية

مصدرًا تكون قد الخاطئة الصيانة أو الخاطئ التركيب. فقط المؤهلين األشخاص قبل من صيانته أو السيارة في الهاتف تركيب يجب
بصورة مركبة سيارتك في الالسلكي الهاتف أجهزة جميع أن بانتظام تأكد. بهاتفك الخاص الضمان سريان تبطل وربما للخطورة
الذي المكان نفس في لالنفجار القابلة المواد أو الغازات أو لالشتعال القابلة السوائل تحمل أو تخزن ال. جيدًا وتعمل صحيحة

والسالمة المنتج معلومات١٩٦



منطقة في به الخاصة الملحقات أو جهازك تضع ال. كبيرة بقوة تنفرج الوسائد أن تذكر. ملحقاته أو أجزاؤه أو الهاتف فيه يوجد
.الهوائية الوسادة انفراج

يكون وقد الطائرة عمل على خطرًا يشكل قد الطائرة داخل الخلوية األجهزة استخدام إن. الطائرة إلى الصعـود قبل الهاتف أغلق
.للقانون مخالفًا

لالنفجار قابلة أماكن

في المذكورة اإلرشادات بجميع التزم. لالنفجار التعرض احتماالت فيها تزيد منطقة أي في تكون عندما الهاتف تشغيل أوقف
حتى أو بجراح اإلصابة إلى يؤدي قد حريق أو انفجار حدوث في المناطق هذه مثل في شرارة تتسبب أن يمكن. التحذيرية اللوحات

بالتعليمات التزم. الخدمة محطات في الغاز مضخات مثل بالوقود التزود محطات من بالقرب الهاتف بإغالق يُنصح. الوفاة إلى
.التفجير عمليات فيها تجري التي المناطق أو الكيماويات ومصانع وتوزيعه، الوقود تخزين مناطق مثل الوقود؛ مستودعات داخل

تشغيل بإيقاف فيها يُنصح التي المناطق ذلك ويتضمن. دائمًا ليس ولكن بوضوح مبينة تكون ما كثيرًا لالنفجار القابلة المناطق إن
على هواؤها يحتوي التي المناطق وفي الكيماوية، المواد تخزين أو نقل ومرافق الزوارق، في السفلية األماكن وفي سيارتك، محرك

غازات يستخدمون الذين المركبات مُصنعي من التحقق ينبغي. المعادن مساحيق أو الغبار أو كالحبوب جزيئات أو كيماويات
.الجهاز هذا بها الموجود المناطق في بأمان الجهاز هذا استخدام إمكانية لتحديد) البوتان أو البروبان مثل (مسالة بترولية

الطوارئ مكالمات

وظائف إلى باإلضافة األرضية والشبكات الالسلكية والشبكات الالسلكية اإلشارات باستخدام الجهاز هذا يعمل: هام
مكالمات من كل بتنشيط فقم ،)اإلنترنت مكالمات (اإلنترنت عبر الصوتية المكالمات يدعم هاتفك كان إذا. المستخدم يحددها
اإلنترنت مكالمات مزود عبر وكذلك الخلوية الشبكات عبر طوارىء مكالمات إجراء الهاتف يحاول سوف. الخلوي والهاتف اإلنترنت

الضرورية االتصاالت في السلكي جهاز أي على كليةً تعتمد ال لذا. األحوال جميع في االتصاالت ضمان يمكن ال. كليهما تنشيط حالة في
.الطبية الطوارئ حاالت مثل

:طوارئ مكالمة إلجراء

تبعًا التالية باإلجراءات للقيام تحتاج قد. كافية شبكة إشارة وجود من وتأكد. التشغيل وضع في يكن لم إذا الجهاز بتشغيل قم١
:للهاتف

.واحدة يستخدم هاتفك كان إذا SIM بطاقة تركيب•

.بالهاتف تنشيطها تم التي المكالمات حظر عمليات بعض إزالة•

.نشط وضع إلى الطائرة وضع أو االتصال عدم وضع من الوضع تغيير•

.للمكالمات الهاتف وتجهيز العرض شاشة لمسح مرات عدة اإلنهاء مفتاح على اضغط٢

.أخرى إلى منطقة من تختلف الطوارئ أرقام إن حيث. الحالية لمنطقتك الرسمي الطوارئ رقم أدخل٣

.االتصال مفتاح على اضغط٤

الوحيدة الوسيلة ربما هو الالسلكي جهازك أن وتذكر. بدقة المطلوبة المعلومات كافة إعطاء على احرص طوارئ، مكالمة إجراء عند
.ذلك منك يُطلب حتى المكالمة تنهِ ال. الحادث موقع من لالتصال

)SAR (الشهادة معلومات

.الالسلكية للموجات التعرض بإرشادات هذا المحمول جهاز يفي

١٩٧والسالمة المنتج معلومات



من به الموصى الالسلكية للموجات التعرض مستوى يتجاوز ال بحيث مصمم وهو. السلكي واستقبال إرسال جهاز هو المحمول هاتفك
سالمة يضمن أمان حيز وتتضمن ICNIRP المستقلة العلمية المؤسسة قبل من اإلرشادات تلك تطوير تم. الدولية اإلرشادات قِبَل

.األشخاص صحة أو األعمار عن النظر بغض األشخاص جميع

).SAR (أو Specific Absorption Rate أو المحددة االستيعاب قيمة تسمى قياس وحدة النقالة للهواتف التعرض إرشادات تستخدم
نسيج من جرام ١٠ من أعلى متوسط بمعدل كجم/واط ٢٫٠ هو ICNIRP الدولية اإلرشادات قِبَل من تحديده تم كما SAR لـ األقصى الحد

في عليه مصدق طاقة مستوى بأقصى الجهاز إرسال حالة في القياسية التشغيل أوضاع باستخدام SAR اختبارات إجراء يتم. الجسم
مصمم الجهاز ألن وذلك األقصى الحد قيمة من أقل للجهاز الحقيقي SAR مستوى يكون أن يمكن. المختبرة التردد نطاقات جميع

الشبكة محطة من قربك مدى مثل عوامل لعدة طبقاً المقدار هذا ويتغير. بالشبكة لالتصال فقط المطلوبة الطاقة الستخدام
.الرئيسية

.كجم/وات ١٫٣٠ هي األذن على الجهاز الستخدام ICNIRP الدولية اإلرشادات عليها نصت SAR لـ قيمة وأعلى

واالختبار التقرير متطلبات على بناءً SAR قيم تتغير قد. مختلفة SAR قيم على الحصول إلى الهاتف ملحقات استخدام يؤدي وقد
موقع على المنتجات بمعلومات الخاص القسم في SAR قيم عن إضافية معلومات على الحصول ويمكن. الشبكة وموجة الوطنية
.www.nokia.com الويب

أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق

المطابقة إعالن

األخرى وشروطه األساسية EC/1999/5 األوروبي المجلس توجيه متطلبات مع متوافق RM-469 المنتج أن NOKIA CORPORATION شركة تعلن الوثيقة، هذه بموجب

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/  الموقع على المطابقة إعالن من نسخة على العثور يمكن. بالمنتج المتعلقة

 ©2011 Nokia محفوظة الحقوق جميع.

Nokia وNokia Connecting People وMail for Exchange وOVI وEseries وNokia E52 لشركة مسجلة تجارية عالمات أو تجارية عالمات هي Nokia .تعد Nokia tune

تجارية أسماء أو تجارية عالمات تكون قد الدليل هذا في ذكرها الوارد األخرى والشركات المنتجات أسماء أن كما. Nokia Corporation بشركة خاصة صوتية عالمة

لها المالكة للشركات

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

.سابق إشعار دون الوثيقة هذه في المبينة منتجاتها من أيٍّ على تحسينات وإدخال تغييرات إجراء في بالحق Nokia وتحتفظ. مستمرة تطوير

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق١٩٨
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MPEG-4 Visual معيار مع بالتوافق المشفرة للمعلومات التجاري غير الشخصي لالستخدام) i (لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ طبقًا مرخص المنتج هذا

ترخيص منح يتم ال. مرخص فيديو مزود بواسطة الموفر MPEG-4 فيديو مع بالتوافق لالستخدام) ii(و التجارية غير الشخصية األنشطة ألغراض المستهلك بواسطة

MPEG من عليها الحصول يمكن والتجارية الداخلية االستخدامات أو بالترويج المتعلقة تلك فيها بما اإلضافية المعلومات. آخر استخدام ألي إليه يُشار أو

LA ،LLC .انظر http://www.mpegla.com.

أي أو الدخل أو للبيانات فقدان أي عن مسئولة مرخصيها من أيٍّ أو األحوال من حال بأي Nokia تعد ال بها، المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد إلى

.الخسارة أو األضرار تلك سبب كان مهما مباشرة غير أو تبعية أو عرضية أو خاصة أضرار

أو صريحة كانت سواء نوع، أي من ضمانات تقدم لن فإنه المفعول الساري القانون يقتضيه ما وباستثناء". الراهنة بحالتها "الوثيقة هذه محتويات تقديم يتم

.الوثيقة هذه محتويات أو مفعولية أو بدقة يتعلق فيما معين، لغرض والصالحية للرواج الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية،

.مسبق إشعار دون وقت أي في سحبها أو الوثيقة هذه تعديل في بالحق Nokia تحتفظ

على قيود أية على هذا المستخدم دليل يحتوي ما وبقدر. بها المعمول القوانين به تسمح الذي الحد إلى الجهاز في للبرامج العكسية الهندسة إجراء ويحظر

لمرخصي ومسئوليات وأضرار وضمانات بيانات أي من كذلك القيود هذه تحد أن يجب ،Nokia بشركة الخاصة والمسئوليات واألضرار والضمانات البيانات

Nokia.

حقوق Nokia تمتلك ال. بها صلة لها ليس أو Nokia لـ تابعة غير جهات أو ألشخاص ملكًا تكون وقد الجهاز مع المزودة األخرى األطراف تطبيقات إنشاء تم قد ربما

أو النهائيين المستخدمين دعم بخصوص مسئولية أي Nokia تتحمل ال النحو، هذا وعلى. الغير بتطبيقات الخاصة الفكرية الملكية حقوق أو والطبع النشر

.األخرى األطراف لتطبيقات ضمانات أي Nokia توفر ال. المواد تلك في أو التطبيقات في المقدمة المعلومات بخصوص وال التطبيقات هذه عمل طريقة بخصوص

به تسمح الذي األقصى الحد وإلى ضمنيًا أم صريحًا كان سواء نوع أي من ضمان أي دون هي كما مقدمة التطبيقات بأن تقر فإنك التطبيقات، استخدام عبر

ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية، أم صريحة سواءً ضمانات، أو بيانات أي تقدمان ال لها التابعة والشركات Nokia بأن تقر أن عليك كما. بها المعمول القوانين

حقوق أو االختراع لبراءات التطبيقات خرق عدم ضمان بشأن أو معين لغرض مالءمته أو للبيع المنتج قابلية أو الملكية بسند الخاصة الضمانات: يلي ما الحصر

.بالغير الخاصة الحقوق من ذلك غير أو التجارية العالمات أو والطبع النشر

ومدى التفاصيل على للحصول Nokia وكيل مراجعة يرجى لذا. المنطقة باختالف يختلف المنتجات بتلك تتعلق وخدمات معينة وتطبيقات منتجات توفر إن

إجراء يمنع. األخرى البلدان أو المتحدة الواليات من التصدير وتنظيمات لقوانين تخضع برامج أو تقنيات أو سلع على الجهاز هذا يحتوي قد. اللغة خيارات توفر

.القانون مع يتعارض تحويل أي

الكندي الصناعات إشعار/الفيدرالية االتصاالت مفوضية

هذا حل يتم لم إذا). االستقبال جهاز من قريبة مسافة بعد على الهاتف استخدام عند المثال، سبيل على (التليفزيون أو الراديو على تشويشًا جهازك يسبب قد

الخدمة بمركز اتصل لمساعدة، احتجت إذا. الكندية الصناعات وهيئة الفيدرالية االتصاالت مفوضية إلرشادات طبقًا الهاتف إغالق منك يُطلَبُ فقد التداخل،

يقوم أن) ٢(و ضارًّا، تشويشًا الجهاز هذا يسبب أال) ١: (التاليين للشرطين التشغيل عملية تخضع. FCC قواعد من ١٥ رقم الجزء مع الجهاز هذا يتوافق. لديك المحلي

واضحة بصورة اعتمادها يتم لم تغييرات أو تعديالت أي تبطل قد. فيها مرغوب غير عملية إلى يؤدي قد الذي التشويش ذلك في بما تشويش، أي باستقبال الجهاز

.الجهاز هذا لتشغيل المستخدم سلطة Nokia قِبل من

AR 6.1 اإلصدار/

١٩٩أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق



الفهرس

األرقام/الرموز

٨٠٢.١x 

١٨٣الحماية ضبط —

B

Bluetooth١٥١

١٥٠البيانات إرسال —

١٥٠البيانات استقبال —

١٥٣الحماية —

E

EAP

EAP١٨٥ توصيالت استخدام —

١٨٤التوصيالت ضبط —

G

GPRS

١٨١ضبط —

GPS

٩٥الموقع تحديد طلبات —

GPS) ٩٢)العالمي الموقع تحديد نظام

GPS )٩٤, ٩٢)العالمي الموقع تحديد نظام

H

HSPA

— HSDPA، HSUPA١٤٨

N

Nokia Messaging٥٠

O

Ovi by Nokia٢٧

Q

Quickoffice١١٢

S

SIP

١٨٥أوضاع إنشاء —

١٨٥أوضاع تعديل —

١٨٦البروكسي خدمة مراكز تعديل —

١٨٦التسجيل خدمة مراكز تعديل —

١٨٥ضبط —

W

WEP

١٨٣الحماية ضبط —

١٨٣مفاتيح —

widgets٨٨

WLAN

١٥٥التوفر —

١٨٢ضبط —

١٨٣الحماية ضبط —

٨٠٢.١x١٨٣ الحماية ضبط —

WPA١٨٤ حماية ضبط —

MAC١٨٢ عنوان —
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١٥٥الوصول نقاط —

أ

٦٦مكالمة إجراء

ملحقة أجهزة

١٧٣ضبط —

١١١الملفات إدارة

٣٢النص إدخال

إدراج

١٤ذاكرة بطاقة —

٩٢التنقل أدوات

١٤٦اإلنترنت إذاعة

١٤٧المحطات دليل —

١٤٨ضبط —

إرسال

٣٤الملفات —

١٣٠الحمراء العين إزالة

الشخصي الطابع إضفاء

١٧٢اللغة تغيير —

١٩٢التدوير إعادة

٢٧الجهاز إعداد

ألبومات

١٢٧وسائط —

٦١الخدمة أوامر

Bluetooth اتصال

١٥٢األجهزة حظر —

١٥٧البيانات اتصاالت

١٦٨التزامن —

بيانات اتصاالت

١٥٤السلكية —

٨٥اإلنترنت اتصال

متصفح أيضًا انظر

البيانات حزم اتصال

١٧٩الوصول نقطة ضبط —

٨٥ويب اتصال

١٧٥األصلي الضبط استعادة

١٨٨وإصالحها المشكالت استكشاف

١٥١األجهزة اقتران

١٧٢, ٣٢للنص التنبؤي اإلدخال

١٤٤اإلذاعة

٦٢المحمولة اإلذاعة

٦٤ضبط —

اإلرسال

Bluetooth١٥٠ باستخدام —

١٢٣األستديو

١٢٤التقديمية العروض —

١٢٤التدفق روابط —

١٢٣الصوت مقاطع —

٤٦األسماء

٤٨رنين نغمات إضافة —

١٦٨التزامن —

٤٧بحث —

٤٨ضبط —

٤٧مجموعات —
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حماية األمان

SIM١٧٤ وبطاقة الجهاز —

١٥٨الذاكرة بطاقة —

٧٧الصوتية األوامر

٧٧تطبيق تشغيل —

٧٧أوضاع تغيير —

٧٨ضبط —

األوضاع

٣٦رنين نغمات اختيار —

٣٥اإلنشاء —

٣٥التخصيص —

٣٧تخصيص —

االتصاالت

٩٢الكمبيوتر توصيل —

١٥٩الثابت االتصال

٧٣السريع االتصال

١٨٨االختصارات

٣٣البحث

٥٠اإللكتروني البريد

٥١إرسال —

٥٢مرفقات إضافة —

٥١إعداد —

٥٤المكتب خارج التواجد عند التلقائي الرد —

٥٤الضبط —

٥٣بحث —

٥٤حافظات —

٥٤حذف —

٥٤حسابات —

٥٢قراءة —

٥٤االتصال قطع —

٥٣ملحقات —

الصوتي البريد

٦٧االتصال —

٦٧الرقم تغيير —

البطارية

١١إدراج —

١٣شحن —

٣٠الشحن مستوى —

التاريخ

١٧٣ضبط —

التخصيص

١٧١نغمات —

٦٥الضجيج من التخلص

١٦٧التراخيص

٤٩التزامن

التشفير

١٥٩الذاكرة وبطاقة الهاتف ذاكرة —

١٦٥, ١٦٣, ١٠التطبيقات

٣٤الشائعة اإلجراءات —

التعزيزات

١٥٣بُعد عن SIM لبطاقة الوصول —

٤٤التقويم

٤٤قيود إنشاء —

٤٥العرض شاشات —
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١٧١باالهتزاز التنبيه

١١٧الدولي التوقيت

١١٠الحاسبة

٦٠الحديث

الحماية

— Bluetooth١٥٣

٩٠المتصفح —

٩٧الخرائط

١٠٢األماكن إرسال —

١٠١المحفوظة األماكن —

١٠٨البوصلة —

١٠٤الصوتي التوجيه —

١٠٠أماكن عن بحث —

٩٩الموقع تحديد —

١٠٧طرق تخطيط —

٩٨تصفح —

٩٩العروض تغيير —

١٠١الموقع تفاصيل —

١٠١األماكن تنظيم —

١٠١الطرق تنظيم —

١٠٦, ١٠٤تنقل —

١٠١األماكن حفظ —

١٠١الطرق حفظ —

١٠٦السير طرق —

١٠٤القيادة طرق —

١٠٥, ٩٨العرض عناصر —

١٠٣مزامنة —

١٠٢المواقع مشاركة —

١٠٦المرور معلومات —

٨٧المصغرة الخريطة

الذاكرة

٣٥المسح —

٨٩المخبأة الويب ذاكرة —

٨٩الوسيطة الذاكرة

الراديو

١٤٥الضبط —

٥٥الرسائل

٥٩, ٥٥حافظات —

١٨٧التهيئة رسائل —

٦١الخدمة رسائل —

٦٥آخر ضبط —

٦٤المحمولة اإلذاعة ضبط —

٦٣النصية الرسائل ضبط —

النصية الرسائل

٥٦إرسال —

SIM٥٧ بطاقة على رسائل —

٦٣ضبط —

 الساعة

١١٧ضبط —

٨٤السجل

٨٥مكالمة إجراء —

٨٥الرسائل إرسال —

٨٤األسماء إلى أرقام إضافة —

٨٤حذف —
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٨٥ضبط —

الشاحن

١٣البطارية —

الشاشة

١٧١الضبط —

٣٠مؤشرات —

٤٢الرئيسية الشاشة

٣٨المؤقتة الشاشة

المحلية الشاشة

٣٧ضبط —

 الشبكة

١٧٧ضبط —

االفتراضية الخاصة الشبكة

١٧٠التطبيقات في االستخدام —

)VPN (االفتراضية الخاصة الشبكة

١٧٠التطبيقات في االستخدام —

١٦٩الوصول نقاط —

الالسلكية المحلية الشبكة

١٨٢متقدم ضبط —

)WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة

١٥٧الشبكات عن البحث —

WEP١٨٣ مفاتيح —

الشعارات

١٧١الترحيب شعار —

الشهادات

١٦٠تفاصيل —

١٦١ضبط —

٢١الصوت

الصور

١٢٩التعديل —

١٢٨العالمات —

١٣٠الحمراء العين —

١٢٦الملف تفاصيل —

١٢٧الملفات تنظيم —

١٢٧األدوات شريط —

١٣١طباعة —

١٢٥عرض —

الضبط

١٧٢األضواء —

١٧٦االتصال —

١٧٤الحماية —

٦٣الرسائل —

١٧٢اللغة —

٩٠المتصفح —

١٨٢)WLAN (الالسلكية المحلية للشبكة المتقدم —

EAP١٨٤ توصيالت —

FM١٤٥ راديو —

١٣٩الفيديو مركز —

٦٩الفيديو مشاركة —

٧٢اإلنترنت مكالمات —

١٧٩, ١٧٨الوصول نقاط —

١٧٩البيانات حزم وصول نقاط —

١٧٥األصلي الضبط
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٧٨والتحدث الضغط

٧٩شخصين بين مكالمة إجراء —

٨٠مجموعة مكالمة إجراء —

٨١قناة إنشاء —

٨٢قناة إلى التحدث —

٨٢قناة دعوة على الرد —

٨٠والتحدث الضغط مكالمة على الرد —

٨١القنوات —

٧٩والخروج الدخول تسجيل —

٨٠الرد طلبات —

٨٣السجل عرض —

٨١الشبكة مجموعات —

١١٤الطباعة

١٢٤التقديمية العروض

٨٩العالمات

٢٨القائمة

١١٧القاموس

القياسات

١١٣تحويل —

الكاميرا

١١٩الصور التقاط —

١٢٠المشاهد —

١١٩األدوات شريط —

١٢٢الصور ضبط —

١٢٢الفيديو ضبط —

١٢١الفيديو مقاطع —

٨٥المتصفح

— widgets٨٨

٨٨محتوى عن البحث —

٩٠الحماية —

٨٩الوسيطة الذاكرة —

٩٠الضبط —

٨٩, ٨٥العالمات —

٨٧, ٨٥الصفحات تصفح —

المحتوى

٢٣والجلب واإلرسال التزامن —

١٣٢الفورية المشاركة

١٣٣نشر عمليات إنشاء —

١٣٢اشتراك —

١٣٤واحدة بلمسة التحميل —

١٣٦المتقدم الضبط —

١٣٢الخدمات تنشيط —

١٣٤الحفظ صندوق —

١٣٥الحساب ضبط —

١٣٥الخدمة مزود ضبط —

١٣٦البيانات عدادات —

١٣٤عالمات —

١٣٣محتويات —

١٣٥الخدمة محتوى —

١٣٤نشر —

المشغّل

١٧٧اختيار —

١٧واألجزاء المفاتيح
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المكالمات

٧٧إجراء —

٨٥السجل من مكالمة إجراء —

٧٣السريع االتصال —

٦٧الصوتي البريد —

٦٦الرد —

٦٦الرفض —

١٧٦الضبط —

٦٦المكالمات —

حظر —

محددة بأرقام االتصال انظر

٧٥اإلنترنت مكالمات حظر —

٦٦الرنين نغمة صوت كتم —

٧٢اإلنترنت مكالمات —

٦٧جماعية مكالمات —

٦٧الجماعية المكالمات

١١٦المنبه

٩٥المواقع

٩٢المودم

٣٨الموضوعات

٣٨التنزيل —

٧٦الناطق الموضوع

النص

٣٢التنبؤي اإلدخال —

١٧١الحجم تغيير —

٢٥الهوائيات

١٢٣الوسائط

١٤٤اإلذاعة —

٧٢الصوتية الوظائف

٧٣تشغيل —

الوقت

١٧٣ضبط —

١١٦والتاريخ الوقت

ب

٣٣بحث

٤٧األسماء —

١٥٧المتاحة) WLAN (الالسلكية المحلية الشبكات —

٤٧البعيدة البيانات قاعدة بحث

١٦٥برامج

٥٠إلكتروني بريد

SIM بطاقة

١١إدراج —

٥٧النصية الرسائل —

الذاكرة بطاقة

١٥إزالة —

١٥٨قفل —

١٥٨السر كلمات —

ذاكرة بطاقة

١٤إدراج —

ت

١٦٤التطبيقات تثبيت

١١٦التاريخ/للوقت آلي تحديث
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١٠تحديثات

١٠, ٩التطبيقات —

١٠, ٩الجهاز برامج —

١٠, ٩البرامج تحديثات

الموقع تحديد

١٧٥ضبط —

١٣٢وسائط ملفات تحميل

تحويل

١١٣القياسات —

١١٣عمالت —

١١٣العملة تحويالت

٧٤المكالمات تحويل

٣٥, ٢٧الجهاز تخصيص

١٦٨البيانات تزامن

تشغيل

١٤٢وصوت فيديو —

١٩تشغيله وإيقاف الجهاز تشغيل

تصفح

٩١اإلنترانت شبكة —

Java١٦٣ تطبيقات

Symbian١٦٣ تطبيقات

١٦٣البرامج تطبيقات

١١٢المكتب تطبيقات

١٠التعليمات تطبيق

٤٨المهام تعدد

PictBridge١٣١ تقنية

تقويم

٤٥اجتماع طلبات —

١٦٢بُعد عن تهيئة

ح

١٩المفاتيح حارس

البيانات حزم

١٨٧تقييد —

١٨١ضبط —

٧٤المكالمات حظر

٧٥اإلنترنت مكالمات —

حفظ

٣٤الضبط —

٣٤الملفات —

خ

٥٦القصيرة الرسائل خدمة

٦٣, ٥٦المتعددة الوسائط رسائل خدمة

د

٩دعم

JME Java١٦٣ تطبيق دعم

ر

راديو

١٤٤االستماع —

١٤٥المحطات —

FM١٤٤ راديو
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اإلنترنت راديو

١٤٦المفضلة —

١٤٧المحطات عن بحث —

١٨٧التهيئة رسائل

٦١الخدمة رسائل

٦٤ضبط —

٦٣المتعددة الوسائط رسائل

٥٧استقبال —

٥٧على رد —

٥٩ملحقات —

٥٦صوتية رسائل

٥٦متعددة وسائط رسائل

٥٨تقديمية عروض إنشاء —

١٧١الترحيب رسالة

٥٤المكتب خارج التواجد عند التلقائي الرد رسالة

PIN٢٦ رمز

١٧٤التغيير —

PIN2٢٦ رمز

UPIN٢٦ رمز

١٧٤التغيير —

UPUK٢٦ رمز

١٥٨, ٢٦الحماية رمز

١٧٤, ١٥٨, ٢٦القفل رمز

PUK٢٦ رموز

٢٦الوصول رموز

٨٧إخبارية روابط،

٨٧إخبارية روابط

١٢٤التدفق روابط

س

األذن سماعة

٢٠االتصال —

ش

١٧١التوقف شاشة

١٥٤)الالسلكية المحلية الشبكة( WLAN شبكة

اإلنترانت شبكة

٩١تصفح —

نشط أدوات شريط

١٢٧الصور في —

األدوات شريط

١١٩الكاميرا —

ص

٣٨الخلفية صورة

ض

.وت. ض

والتحدث الضغط انظر

ضبط

— GPRS١٨١

— SIP١٨٥

— WLAN١٨٢, ١٨٠

١٧٣ملحقة أجهزة —

١٤٨اإلنترنت إذاعة —

١٧٥استعادة —
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٦٤المحمولة اإلذاعة —

٤٨األسماء —

٧٨الصوتية األوامر —

١٧٣التاريخ —

١٨٧التطبيقات —

٦٣النصية الرسائل —

١١٧الساعة —

٨٥السجل —

١٧١الشاشة —

١٧٧الشبكة —

١٦١الشهادة —

١٢٢الكاميرا —

١٧٢اللغة —

١٧٣الوقت —

١٧٥الموقع تحديد —

١٨١البيانات حزم —

WEP١٨٣ حماية —

WLAN١٨٣ شبكة حماية —

٦٤الخدمة رسائل —

١١٥طابعة —

١٧٤المفاتيح لوحة قفل —

RealPlayer١٤٣ مشغل —

١٧٥اإللكتروني البريد مفتاح —

١٧١نغمات —

١٨٠الالسلكية LAN لشبكة اإلنترنت وصول نقاط —

١٧٩البروكسي ضبط

١٨٧التطبيقات ضبط

١١٥الطابعة ضبط

١١٧الزمنية المنطقة ضبط

WPA١٨٤ حماية ضبط

خاص ضبط

١٧١الشاشة —

١٧٥اإللكتروني البريد مفتاح ضبط

وتحدث ضغط

٨٣ضبط —

ط

طباعة

١٣١الصور —

السيارة طقم

١٥٣بُعد عن SIM لبطاقة الوصول —

االجتماع طلبات

٥٣استالم —

ع

١٢٨الشرائح عرض

٨٧للصفحة مصغر عرض

٥٨تقديمية عروض

٣٤التبويب عالمات

ف

التشفير فك

١٥٩الذاكرة وبطاقة الهاتف ذاكرة —

فيديو

١٢١تشغيل —
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ق

PDF١١٤ قارئ

٦٠الرسائل قارئ

٦٠صوت اختيار —

 قفل

١٥٨الجهاز —

١٧٤للجهاز التلقائي القفل —

١٧٤, ١٩المفاتيح لوحة —

١٥٨بعد عن قفل

٣٠اإلشارة قوة

ك

كاميرا

١١٩كاملة بؤرة —

١٢١فيديو مقاطع تشغيل —

١٢٠الصور عرض —

١٢٠التسلسل وضع —

١٤٩كبل

USB١٤٩ بيانات كبل

ل

المفاتيح لوحة

١٧٤القفل ضبط —

١٩قفل —

١٧١نغمات —

م

٣٠مؤشرات

Ovi٩٢ متجر

٨٩, ٨٥متصفح

٨٦األدوات شريط —

١٦٢المفاتيح مخزن

١٧٤التلقائي القفل مدة

٨٧مدونات

١٦٣التطبيقات مدير

١٦٢الجهاز مدير

١١١الملفات مدير

١١٣الملفات ضغط مدير

١٣٦الفيديو مركز

١٣٨الفيديو تدفقات —

١٣٧تنزيل —

١٣٧عرض —

١٣٩الفيديو مقاطع —

١٣٩الفيديو مقاطع نقل —

Ovi٤٩ مزامنة

صوتية مساعدة

الناطق الموضوع انظر

الفيديو مشاركة

٧١الدعوة قبول —

٧٠المباشر الفيديو مشاركة —

٧٠فيديو مقاطع مشاركة —

١٣٢اإلنترنت على وسائط ملفات مشاركة

RealPlayer مشغل

١٤٢وسائط مقاطع تشغيل —

١٤٣ضبط —

الفهرس٢١٠



١٤٣مقطع تفاصيل عرض —

الموسيقى مشغل

١٤١الموسيقى نقل —

موسيقى مشغل

١٤٠تشغيل —

١٤١تشغيل قوائم —

WLAN١٥٥ معالج

٢٨الضبط معالج

١٤٢الصوت معدل

٩٢المكان معلومات

٩٢الموقع تحديد معلومات

Nokia٩ دعم معلومات

٩عامة معلومات

٩مفيدة معلومات

١٦مفاتيح

WEP١٨٣ مفاتيح —

١٧٢الواحدة اللمسة مفاتيح

١٧٢االنتقال مفتاح

٤٣اإللكتروني البريد مفتاح

٤٣التقويم مفتاح

٤٣الرئيسية القائمة مفتاح

١٢٣الصوت مقاطع

الفيديو مقاطع

١٤٢تشغيل —

١٤٣تفاصيل —

٦٨مشارَك —

٦٨المُشاركة الفيديو مقاطع

١٧٦, ٧١اإلنترنت مكالمات

٧٢اإلجراء —

٧١التنشيط —

٧٢الضبط —

٧٥حظر —

الفيديو مكالمات

٦٨مكالمة إجراء —

٦٨صوت مكالمة إلى التبديل —

١١٨مالحظات

١١٠, ١٠٩نشطة مالحظات

ملحقات

٥٩المتعددة الوسائط رسائل —

ملفات

١٤٤الفالش ملفات —

٨٩االسترجاع ملفات

صوت ملفات

١٤٣تفاصيل —

١٦توصيل منافذ

Ovi١٤١ موسيقى

٣٨الصوت موضوعات

ن

١١١احتياطيًا الجهاز ذاكرة نسخ

١٩٢بيئية نصائح

٩٢)A-GPS (المساعد العالمي المواقع تحديد نظام

٩٣(A-GPS) المساعد العالمي المواقع تحديد نظام

نغمات

٣٨التخصيص —
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١٧١ضبط —

DTMF٧٥ نغمات

١٧١التحذير نغمات

١٧١التنبيه نغمات

١٧١الرنين نغمات

١٧١باالهتزاز التنبيه —

٣٦األوضاع في —

٣٩األبعاد ثالثية الرنين نغمات

رنين نغمات

٤٨األسماء —

٣٩األبعاد ثالثية —

١٧٨الوصول نقاط

١٦٩)VPN (االفتراضية الخاصة الشبكة —

١٧٩المجموعات —

٢٢المحتوى نقل

٢٧المحتويات نقل

ه

١٧٦المتصل هوية

و

١٦٢الحماية وحدة

االتصال وسائل

— Bluetooth١٥٠

١٤٩البيانات كبل —

SIM١٥٣ لبطاقة الوصول وضع
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