


املطابقة0434  إعالن
تعلن شركة الوثيقة، مبوجب هذه

مع  املنتج RM-133 متوافق أن NOKIA CORPORATION
األساسية  1999/5/EC األوروبي توجيه اجمللس متطلبات
املوقع: على املطابقة إعالن من نسخة املتعلقة باملنتج. ميكن العثور على األخرى وشروطه

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

في أنه متقاطعان خطان املرسوم عليها العجالت ذات حاوية النفايات رمز يعني
مجمعات عمره اإلفتراضي ضمن انتهاء عند املنتج جتميع يتم األوروبي اإلحتاد دول

بهذا الرمز. املميزة امللحقة األجهزة على وكذلك اجلهاز على هذا ينطبق منفصلة.
غير مصنفة. نفايات محلية املنتجات في حاوية هذه من التخلص عدم يجب

املعلومات أو باملنتج اخلاص البيئة إعالن راجع املعلومات، من مزيد على للحصول
.www.nokia.com على بالدولة املتعلقة

محفوظة. احلقوق كافة © 200  Nokia والطبع النشر حقوق
عالمات  هي Visual Radioو N73و Nseriesو PopPortو Nokia Connecting Peopleو Nokia

عالمة  Nokia tune تعد .Nokia Corporation مسجلة لشركة جتارية عالمات أو جتارية
الوارد األخرى والشركات املنتجات أسماء كما أن .Nokia Corporation بشركة خاصة صوتية

لها. املالكة جتارية للشركات أسماء جتارية أو عالمات تكون قد الدليل في هذا ذكرها
الوثيقة بأي هذه كل محتويات جزء من أو أو توزيع أو تخزين نقل أو نسخ يحظر إعادة

.Nokia مسبق من خطي إذن دون األشكال من شكل

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200 . Symbian 
and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun 
Microsystems, Inc. 

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software  
Copyright ©1997-200 . Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG- 4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal 
and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance 
with the MPEG- 4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial 
activity and (ii) for use in connection with MPEG- 4 video provided by a licensed video provider.

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including 
that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, 
LLC. See <http://www.mpegla.com>.

 (i) لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ا لـ طبقً مرخص املنتج هذا
 MPEG-4 معيار بالتوافق مع املشفرة للمعلومات التجاري غير الشخصي لالستخدام

لالستخدام  (ii)و التجارية غير الشخصية األنشطة ألغراض بواسطة املستهلك Visual
ترخيص  منح ال يتم مرخص. فيديو مزود بواسطة املوفر MPEG-4 فيديو مع بالتوافق
بالترويج تلك املتعلقة في ذلك مبا اإلضافية املعلومات استخدام آخر. إليه ألي يُشار أو
انظر .MPEG LA, LLC من عليها احلصول ميكن والتجارية االستخدامات الداخلية أو

.<http://www.mpegla.com>

وإدخال  إجراء تغييرات في باحلق Nokia مستمرة. وحتتفظ سياسة تطوير Nokia تتبع
مسبق. دون إشعار الوثيقة هذه في منتجاتها املبينة أي من على حتسينات

من  حال NOKIA بأي تعد ال بها، املعمول القوانني به تسمح الذي احلد األقصى إلى
أضرار أي أو الدخل أو للبيانات فقدان أي عن مسئولة مرخصيها من أي أو األحوال

أو اخلسارة. األضرار تلك مهما كان سبب أو غير مباشرة تبعية أو عرضية أو خاصة
القانون يقتضيه ما وباستثناء "بحالتها الراهنة". الوثيقة هذه محتويات تقدمي يتم
في ضمنية، مبا أم صريحة كانت أي نوع، سواء من ضمانات تقدم لن الساري فإنه

معني، لغرض للرواج والصالحية الضمنية الضمانات احلصر، ال املثال سبيل على ذلك
في  باحلق NOKIA حتتفظ الوثيقة. أو مفعولية أو محتويات هذه بدقة يتعلق فيما

إشعار مسبق. دون وقت أي في سحبها أو الوثيقة تعديل هذه
التصدير ضوابط

املنطقة. باختالف يختلف بتلك املنتجات تتعلق معينة وخدمات منتجات وتطبيقات توفر إن
اللغة. خيارات توفر و مدى التفاصيل على للحصول Nokia وكيل مراجعة يرجى لذا

من التصدير وتنظيمات تخضع لقوانني برامج أو تقنية سلع أو اجلهاز على هذا يحتوي قد
مع القانون. يتعارض حتويل أي إجراء مينع األخرى. البلدان أو املتحدة الواليات

الكندي الصناعات (FCC)/إشعار الفيدرالية االتصاالت مفوضية
عند استخدام املثال، سبيل (على الراديو التلفاز أو موجات مع تداخالً اجلهاز يُحدث قد
منك يُطلَبُ التداخل، فقد حل هذا يتم إذا لم استقبال آخر). من جهاز بالقرب الهاتف
الصناعات وهيئة (FCC) االتصاالت الفيدرالية إلرشادات مفوضية ا طبقً الهاتف إغالق

مع اجلهاز هذا يتوافق احمللي. اخلدمة مبكتب اتصل حالة احتياجك للمساعدة، في الكندية.
التشغيل عملية تخضع .(FCC) الفيدرالية االتصاالت مفوضية قواعد من ١٥ رقم الفقرة

تداخل اجلهاز أي هذا يقبل أن و(٢) ضارًّا، تداخالً اجلهاز هذا يسبب أال (١) التاليني: للشرطني
تبطل قد مرغوب فيه. غير تشغيل إلى يؤدي قد الذي التداخل ذلك في مبا استقباله، يتم

املستخدم  سلطة Nokia قِبل من واضحة بصورة اعتمادها يتم لم تغييرات أو تعديالت أي
لتشغيل هذا اجلهاز.
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أو ألشخاص ا ملكً تكون اجلهاز وقد مع املزودة األخرى األطراف إنشاء تطبيقات مت رمبا قد
والطبع  النشر متتلك Nokia حقوق بها. ال صلة ليس لها أو Nokia لـ تابعة غير جهات

Nokia أي  تتحمل ال هذا النحو، وعلى الغير. بتطبيقات الفكرية اخلاصة امللكية حقوق أو
التطبيقات هذه عمل طريقة بخصوص أو النهائيني املستخدمني دعم مسئولية بخصوص

ضمانات  Nokia أي توفر ال املواد. تلك في أو التطبيقات في املقدمة املعلومات بخصوص وال
األخرى. األطراف لتطبيقات

ضمان أي دون هي كما مقدمة بأن التطبيقات تقر فإنك التطبيقات، استخدام عبر
القوانني به تسمح الذي األقصى احلد وإلى ضمنيًا أم ا صريحً نوع سواء كان أي من
أي  ال تقدمان لها التابعة و الشركات NOKIA بأن تقر أن كما عليك بها. املعمول

احلصر ال املثال سبيل على ذلك أم ضمنية، مبا في صريحة ضمانات، سواءً أو بيانات
لغرض مالءمته أو للبيع املنتج قابلية أو امللكية بسند اخلاصة الضمانات يلي: ما

النشر والطبع حقوق االختراع أو لبراءات التطبيقات خرق بشأن ضمان عدم أو معني
بالغير. اخلاصة التجارية أو غير ذلك من احلقوق العالمات أو
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قد بالتعليمات االلتزام عدم إن البسيطة. اإلرشادات هذه اقرأ
إضافية معلومات توجد للقانون. مخالفًا ورمبا خطرًا يكون

الكامل. املستخدم دليل في مفصلة
يكون حني الهاتف ال تستخدم اآلمن. االستعمال  

عندما أو محظورًا استخدام الهواتف احملمولة
ا. تشويشً أو خطرًا تسبب

بكافة يجب االلتزام أوالً. على الطريق السالمة  
أثناء يدويًا ال تستخدم الهاتف احمللية. القوانني

الطريق تأتي على السالمة أن تذكر السيارة. قيادة
أوالً.

الهواتف احملمولة تتعرض كافة التشويش.  
يؤثر على أدائها. مما قد للتشويش

القيود. كافة اتبع المستشفيات. في الهاتف أغلق  
املعدات من أثناء وجودك بالقرب الهاتف أغلق

الطبية.
قد كافة القيود. اتبع الطائرة. داخل الهاتف أغلق  

الطائرة. داخل ا تشويشً األجهزة الالسلكية تسبب

تستخدم ال بالوقود. التزود أثناء الهاتف أغلق  
تستخدم بالوقود. ال التزود الهاتف في محطة

املواد الكيماوية. أو الوقود قرب الهاتف

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

استخدم صحيحة. بطريقة الهاتف استخدم  
موضح هو كما فقط الطبيعي الوضع في الهاتف

بدون الهوائي تلمس ال الدليل. هذا إرشادات في
داع.

الهاتف تركيب مكونات يجب ال المؤهلة. الخدمة  
مؤهلني. موظفني قبل من إال إصالحها أو

التعزيزات استخدم والبطاريات. التعزيزات  
غير منتجات توصل ال فقط. املعتمدة والبطاريات

متوافقة مع الهاتف.
فحافظ للماء. مقاومًا ليس هاتفك الماء. مقاومة  

جافًا. بقائه على

احتياطية نسخ عمل تذكر االحتياطية. النسخ  
املعلومات كافة من مكتوب بسجل االحتفاظ أو

في هاتفك. اخملزونة الهامة
بأجهزة الهاتف توصيل عند أخرى. بأجهزة التوصيل  
للحصول األجهزة هذه استخدام دليل اقرأ أخرى،

توصل ال للسالمة. املفصلة التعليمات على
الهاتف. غير متوافقة مع منتجات
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الهاتف ل تشغيل من مكالمات الطوارئ تأكد  

على مفتاح اضغط اخلدمة. منطقة داخل ووجوده
وضع إلى الشاشة والعودة ملسح مرات اإلنهاء عدة

على اضغط ثم الطوارئ، رقم أدخل االستعداد.
املكاملة تنهِ أخبرهم مبوقعك. ال االتصال. مفتاح

ذلك. منك يُطلب حتى

“UN'« s�  U�uKF�
لالستعمال الدليل معتمد في هذا املذكور الالسلكي اجلهاز

.UMTS 2100 أو EGSM 850/900/1800/1900 شبكات على
اخلدمة. مزود راجع الشبكات، عن املعلومات ملزيد من

قد األخرى. االتصال ووسائل إنترنت اتصاالت اجلهاز يدعم
أو الفيروسات، إلى الكمبيوتر، جهاز مثل جهازك، يتعرض
أخرى. ضارة محتويات أي أو الضارة، والتطبيقات الرسائل

أو االتصال، طلبات بقبول تقم الرسائل، وال فتح عند احترس
املوثوق فيها املصادر إال من التثبيتات قبول أو احملتوى، تنزيل

مكافحة برامج بتثبيت قم احلماية جلهازك، معدل لرفع فقط.
واستخدم لها، املنتظم التحديث مع خدمة الفيروسات

على بذلك املرتبطة البرامج من وغيرها احلماية تطبيقات جدار
به. متصل كمبيوتر جهاز وأي جهازك

مراعاة عليك هذا اجلهاز، في املوجودة اخلصائص استخدام عند
اآلخرين خصوصية وكذا التقاليد و العادات واحترام القوانني،

حقوق النشر. في ذلك مبا الشرعية، وحقوقهم
إرسال أو إعادة نقل تعديل أو نسخ أو حقوق النشر متنع قد
الرنني) نغمات ذلك في (مبا املوسيقية والقطع الصور بعض

األخرى. واحملتويات

في أخرى من استخدام خصائص تتمكن لكي  تحذير:
الهاتف. بتشغيل القيام عليك املنبه، ما عدا اجلهاز، هذا
الالسلكي اجلهاز استخدام يكون حني اجلهاز تستخدم ال

خطرًا. أو ا تشويشً يسبب قد عندما أو محظورًا
،Microsoft Word لبرامج الشائعة املزايا office تطبيقات تدعم

Excel (Microsoft Office 2000، وXP، و2003) ،PowerPoint
تعديلها. امللفات أو تنسيقات كل ميكن عرض ال

خاصة مسبقًا روابط مثبتة أو عالمات على جهازك يحتوي قد
إلى مواقع الوصول كذلك قد ميكنك أخرى. أطراف مبواقع

ال األخرى األطراف اجلهاز. مواقع هذا بواسطة أخرى أطراف
مسئولية  تتحمل أي أو املواقع تقر هذه ال Nokiaو Nokia تتبع

عليك املواقع، تلك إلى الدخول اختيارك حالة وفي جتاهها.
احلماية. أو اتخاذ االحتياطات بالنسبة لألمان

WJ�A�«  U�b�
التي اخلدمات في تشترك أن عليك الهاتف استعمال قبل
الالسلكية. تتطلب األجهزة خدمات تزويد شركات تقدمها

امليزات تلك إن ميزات معينة بالشبكة. اخلصائص العديد من
بعض تطلب قد و الشبكات: جميع في متوفرة تكون ال قد

مزود مع بترتيبات معينة تقوم أن الشبكات األخرى منك
ملزود ميكن الشبكة. استخدام خدمات قبل لديك اخلدمة

تلك استخدام ورسوم اإلرشادات بإعطائك يقوم أن اخلدمة
تؤثر الشبكات قد بعض قبل من عدة حتديدات إن اخلدمات.
املثال، سبيل على الشبكة. خدمات استعمال طريقة على

و/أو وأحرفها اللغة توابع جميع تدعم ال قد الشبكات بعض
اخلدمات. جميع
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ل خصائص عدم تشغيل اخلدمة تعطيل أو مزود يطلب قد

هذه إظهار عدم إلى يؤدي مما بك، اخلاص اجلهاز في معينة
تهيئه ا أيضً لهاتفك جهازك. قد يكون قائمة على اخلصائص
والرموز. وترتيبها، القوائم، أسماء فى التغييرات مثل خاصة

اخلدمة. مزود راجع املعلومات، ملزيد من
سيتم (SSLو HTTP) WAP 2.0 بروتوكوالت اجلهاز هذا يدعم
هذا ميزات من عدد .TCP/IP خالل بروتوكوالت من تشغيلها

وتنزيل  اإللكتروني والبريد والتصفح MMS خدمة مثالً اجلهاز،
إلى حتتاج ،MMS خدمة عبر أو املتصفح باستخدام احملتوى

التقنيات. استخدام هذه من كي تتمكن الشبكة دعم
خدمات بطاقة استخدام كيفية حول معلومات للحصول على

.SIM لبطاقات توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر SIM ومدى
مركز آخر. أو أي اخلدمة مزود يكون قد الذي

s�A�« …eN�√Ë  U�—UD��«Ë  «e�eF��«
إزالة قبل الشاحن بإغالق اجلهاز وقطع توصيل ا دائمً قم

البطارية.
استخدامه مع هذا قبل شاحن ألي الطراز رقم من تأكد

بالطاقة إمداده عند لالستخدام الهاتف مخصص الهاتف. هذا
 AC-1 ومن شاحن ،AC-4 أو AC-3 أو DC-4 شاحن من

ACP-7 أو ACP-8 أو ACP-9 أو ACP-12 أو LCH-9 أو  أو
.CA-44 شاحن مهايئ مع استخدامه LCH-12 عند

.BP-6M هي الهاتف هذا مع اخملصصة لالستخدام البطارية

والتعزيزات الشحن وأجهزة البطاريات استعمل  تحذير:
مت  والتي Nokia شركة قبل فقط من املعتمدة

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

خطرًا. يكون وقد
الوكيل. مراجعة يرجى املعتمدة، توفر التعزيزات من للتأكد
وليس القابس (الفيشة) اسحب تعزيز، عن أي التيار لفصل

السلك.
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عن "معلومات انظر 3Gو 2G الشبكات جهازك على استخدم
.٨ الصفحة اجلهاز"،

ملفات والتوصيل بالتعزيزات  Bluetooth لنقل استخدم تقنية
.٩٣ الصفحة ،"Bluetooth "اتصال انظر املتوافقة.

بني أجهزة البيانات ومزامنة لنقل حتت احلمراء استخدم األشعة
.٩٦ الصفحة حتت احلمراء"، األشعة "اتصال انظر متوافقة

توصيل  كبل مثل USB متوافق، بيانات كبل استخدم
باألجهزة لالتصال ،Nokia Connectivity Cable CA-53
"كبل انظر الكمبيوتر. وأجهزة الطابعات مثل املتوافقة،

.٩٧ الصفحة البيانات"،

عمل  أو البيانات لنقل miniSDٍٍ متوافقة استخدم بطاقة
الذاكرة"، بطاقة "أداة انظر للمعلومات. احتياطية نسخ

.١٤ الصفحة
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.Nokia N73-1 هاتف الطراز: رقم

إذا كانت هناك .Nokia N73 بـ واملشار إليه فيما بعد
األصلي اإلصدار في متاحة الدليل هذا في وصفها مت وظيفة
مشار فهذا ،Nokia N73 Music Edition أو Nokia N73 لـ

باإلشارة إلى الوظيفة هذه يوصف الذي القسم في إليه
.Nokia N73 Music Edition األصلي) أو Nokia N73 (اإلصدار

اجلهاز أن للتأكد من باجلهاز اخلاصة البيع حتقق من علبة
األصلي. هو Nokia N73 Music Edition أو Nokia N73

W�—UD��« s��
متردد. تيار مبصدر املتوافق الشاحن بتوصيل قم ١

فارغة  البطارية كانت إذا باجلهاز. كبل الطاقة بتوصيل قم ٢
على الشحن ظهور مؤشر قبل دقائق متر بضع فقد متامًا،

الشاشة.
عن  الشاحن بفصل قم البطارية، شحن يكتمل عندما  ٣

املتردد. التيار مصدر عن ثم اجلهاز

j�C�«
 GPRS وتقنية MMS رسائل ضبط تهيئة يتم ما عادةً

حسب  Nokia N73 آليًا، اجلهاز في والتدفق وإنترنت احملمول
على جهازك يحتوي الالسلكية. قد اخلدمة مزود معلومات

على حتصل قد أو اخلدمة، مزود من مسبقاً مُثبت ضبط
نصية خاصة. رسالة صورة في اخلدمة مزود من الضبط

االستعداد ووضع اللغة مثل جهازك، في العام الضبط لتغيير
.١١٥ الصفحة "الهاتف" انظر العرض. وضبط

d�¬ “UN� s� Èu��� qI�
Nokia متوافق  من هاتف محتوى، مثل األسماء، نقل ميكنك

اتصال  باستخدام رسوم أي دفع Nokia N73 بدون هاتفك إلى
الذي  احملتوي نوع يعتمد حتت احلمراء. األشعة Bluetooth أو

يدعم اآلخر الهاتف إذا كان طراز الهاتف. على نقله ترغب في
اآلخر الهاتف بني البيانات تزامن إجراء ا أيضً ميكنك التزامن،

بك. اخلاص Nokia N73 وهاتف
بدء  عند اآلخر. في اجلهاز بك اخلاصة SIM بطاقة إدراج ميكنك
فإنه يتم تنشيط ،SIM بطاقة إدراج Nokia N73 بدون تشغيل

آليًا بالشبكة متصل غير وضع
احملتوى نقل

واختر ، على  األولى، اضغط للمرة التطبيق الستخدام ١
من قبل التطبيق استخدامك في حالة األدوات > النقل.

البيانات. نقل جديد، اختر نقل وتريد بدء
استمرار. اختر املعلومات، عرض في  
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اتصال Bluetooth أو  استخدام في ترغب كنت إذا ما اختر  ٢
كال يدعم أن ينبغي البيانات. لنقل األشعة حتت احلمراء

اخملتار. االتصال نوع اجلهازين
:Bluetooth اتصال باختيار قمت إذا  ٣

بالبحث عن األجهزة التي  يقوم Nokia N73 جهاز جلعل  
قم استمرار. اختر ،Bluetooth اتصال بإمكانية تعمل

أحد الرموز إدخال يلزم القائمة. من اآلخر اجلهاز باختيار
ا)  ١-١٦ رقمً من (يتكون رمزًا أدخل .Nokia N73 هاتف في

واختر اآلخر، الهاتف في الرمز نفس ل أدخِ موافق. واختر
املقترنة"، انظر "األجهزة األجهزة. اقتران اآلن مت لقد موافق.

.٩٥ الصفحة
البيانات  نقل تطبيق يتم إرسال طراز الهواتف، من لعدد  

الهاتف  البيانات على نقل لتثبيت كرسالة. اآلخر اجلهاز إلى
على الرسالة، واتبع اإلرشادات التي تظهر بفتح قم اآلخر،

الشاشة.
اجلهازين. بتوصيل قم احلمراء، حتت األشعة باختيار قمت إذا  

.٩٦ الصفحة حتت احلمراء"، األشعة "اتصال انظر
املطلوب  احملتوى اختر بك، اخلاص Nokia N73 الهاتف من  ٤

اآلخر. الهاتف من نقله
املناظر في املوقع إلى اآلخر الهاتف ذاكرة احملتوى من نقل يتم
التي يتم خاللها  املدة تعتمد بك. اخلاص Nokia N73 هاتف

عملية إلغاء ميكنك نقلها. يتم التي البيانات حجم النقل على
الحق. وقت في ومتابعتها النقل

بالبيانات االحتفاظ ميكنك التزامن، يدعم اآلخر كان الهاتف إذا
هاتف مع التزامن الهاتفني. لبدء من كل حتديثها في مت التي
واختر الهاتف إلى انتقل ثم اختر الهواتف، Nokia متوافق،

الشاشة. على اتبع اإلرشادات التي تظهر اخليارات > تزامن.

النقل. سجل اختر السابق، بالنقل اخلاص لعرض السجل

WO�U�_«  «d�R*«
.GSM في شبكة اجلهاز استخدام جارٍ

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

الوارد في الرسائل. صندوق

عن  صندوق البريد في إلكتروني جديد تسلمت بريد  لقد
بُعد.

احلافظة صندوق في اإلرسال انتظار في رسائل توجد
احلفظ.

عليها. لم يرد مكاملات توجد لديك
نغمة وضبط الرنني على صامت، ضبط نوع مت إذا تظهر
البريد تنبيه ونغمة للدردشة التنبيه ونغمة التنبيه للرسائل

اإللكتروني على إيقاف.

مقفلة. لوحة مفاتيح اجلهاز
التنبيه. ساعة تنشيط مت

شبكة). (خدمة قيد االستخدام الثاني الهاتف خط
آخر.  رقم للجهاز إلى الواردة املكاملات كل حتويل يتم

مؤشر سيكون شبكة)، (خدمة هاتف خطا لديك كان إذا
. هو  الثاني هو وللخط األول للخط التحويل

باجلهاز. سماعة أذن متوافقة توصيل مت
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تعمل التي املتوافقة األذن بسماعة االتصال فقد  مت

.Bluetooth باتصال
باجلهاز. املتوافق السمع طقم توصيل مت

باجلهاز. املتوافق النصي توصيل الهاتف مت
نشطة.  بيانات توجد مكاملة

متاح. GPRS البيانات حزم  اتصال
التنشيط.  وضع البيانات GPRS في حزم  اتصال

االنتظار. قيد GPRS بيانات حزمة  توجد
يدعم  الشبكة الذي جزء في نشط حزم البيانات  اتصال

يشير   بينما قيد االنتظار االتصال أن إلى يشير .EDGE
في  EDGE متاحة إلى أن تشير الرموز أن االتصال متاح. إلى

 EDGE جهازك يستخدم الضروري أن ليس من ولكن الشبكة،
البيانات. نقل في

متاح. UMTS البيانات حزم  اتصال
التنشيط. وضع في UMTS البيانات حزم  اتصال

االنتظار. قيد UMTS بيانات حزمة  توجد
تشغيل. وضع في Bluetooth اتصال 

.Bluetooth اتصال باستخدام البيانات نقل مت
نشط. USB اتصال 

حالة وميض  في نشط. احلمراء اتصال أشعة حتت هناك
أن االتصال أو باجلهاز اآلخر يحاول االتصال اجلهاز فإن املؤشر،

فُقد. قد

W�UL��«Ë  uB�« Èu��� w� rJ���«
WO�—U)«

أو خفضه الصوت لرفع مستوى
عند أو مكاملة  أثناء إجراء

على صوت، اضغط  االستماع إلى
اجلهاز. على جانب املوجود الصوت مفتاح مستوى

االستماع إلى إمكانية املضمنة اخلارجية السماعة لك تتيح
لوضع احلاجة دون من مسافة قصيرة فيه والتحدث الهاتف

األذن. على اجلهاز
استخدام عند أذنك من بالقرب الهاتف متسك ال  تحذير:

للغاية. ا مرتفعً يكون قد الصوت ألن الصوت مكبر
اخليارات >  واختر املكاملة، أثناء الصوت مكبر الستخدام

اخلارجية. السماعة تنشيط

الهاتف. اخليارات > تنشيط اختر تشغيل مكبر الصوت، إليقاف

 Nokia N73© …œbF�*« jzU�u�« ÕU�H�
®®wK�_« —«b�ù«©

جهاز املوجود في املتعددة الوسائط القسم مفتاح هذا يوصف
األصلي). (اإلصدار Nokia N73

السريع ميكنك الوصول املتعددة، الوسائط مفتاح باستخدام
ا. مسبقً محددة وتطبيقات متعددة وسائط حملتوى
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مع اضغط املتعددة، الوسائط ملفتاح اخملصص االختصار لفتح
املتعددة، الوسائط بتطبيقات قائمة لفتح . على االستمرار

استخدم مفتاح املطلوب، التطبيق لفتح . اضغط على
اضغط تطبيق، اختيار بدون القائمة من للخروج التنقل.

. على
التطبيقات لتغيير . ، و على اضغط االختصارات، لتغيير

األعلى، واليسار، اختر ، التي تظهر عند ضغطك على
والتطبيق. واملنتصف، واليمني

تغييرها. تستطيع لن ثابتة، االختصارات تكون بعض قد

Ê–_« W�UL�
متوافقة رأس سماعة  صل
Pop-PortTM توصيل  مبنفذ

اجلهاز. في

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

للخطر. سالمتك حال إمكانية تعرض في الرأس سماعة

…d�«c�« W�UD� …«œ√  
 Nokia من فقط املعتمدة miniSD بطاقات فقط استخدم

تصنيع  Nokia مواصفات تستخدم اجلهاز. هذا مع لالستخدام
تتوافق ال قد األنواع الذاكرة، ولكن بعض لبطاقات معتمدة

تلف إلى املتوافقة البطاقات غير تؤدي اجلهاز. قد هذا متامًا مع
على اخملزنة البيانات إلى تلف قد تؤدي كما واجلهاز، البطاقة

البطاقة.
استخدام ميكنك األدوات > الذاكرة. واختر ، اضغط على
ولعمل  إضافية تخزين كمساحة miniSD متوافقة بطاقة

اجلهاز. في ذاكرة املوجودة للمعلومات احتياطية نسخ
اجلهاز ذاكرة من املأخوذة املعلومات من احتياطية لعمل نسخ

الهاتف اخليارات > ذاكرة اختر متوافقة، ذاكرة بطاقة إلى
االحتياطية

ذاكرة إلى املتوافقة بطاقة الذاكرة من السترجاع املعلومات
اخليارات > استرجاع من البطاقة. اختر اجلهاز،

بطاقة إخراج واختر ، على اضغط الذاكرة، بطاقة إلخراج
الذاكرة.

عملية منتصف الذاكرة في بإزالة بطاقة تقم ال  هـام:
في البطاقة إزالة يؤدي البطاقة. قد استخدام أثناء ما
وقد واجلهاز الذاكرة بطاقة تلف إلى العملية منتصف

الذاكرة. بطاقة على اخملزنة البيانات تتلف
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اخليارات >  اختر الذاكرة، بطاقة حلماية سر لضبط كلمة
في أحرف استخدام حتى ثمانية ميكنك السر. كلمة ضبط

كلمة السر
السر. كلمة اخليارات > تغيير اختر كلمة السر، لتغيير
السر. كلمة اخليارات > حذف اختر السر، كلمة حلذف

…d�«c�« W�UD� W�ON�
فقد يتم ما ا دائمً بطاقات الذاكرة، إحدى تهيئة إعادة عند

البطاقة. على املوجودة البيانات جميع
والبعض التهيئة سابقة املرفقة تكون الذاكرة بطاقات بعض

ما لتعرف بك اخلاص املوزع باستشارة قم تهيئة. يتطلب اآلخر
االستخدام قبل الذاكرة بطاقة تهيئة منك مطلوبًا كان إذا

أم ال.
الذاكرة. بطاقة اخليارات > تهيئة اختر بطاقة ذاكرة، لتهيئة

للتأكيد. نعم اختر

 UHK*« d�b�  
البيانات الذاكرة لتخزين اجلهاز خصائص من العديد تستخدم

الرنني ونغمات والفيديو، والصور، والرسائل، األسماء، مثل
تنزيلها. يتم التي والتطبيقات والوثائق ومالحظات التقومي،

البيانات كمية على الذاكرة املتاحة من اخلالية املساحة تعتمد
اجلهاز. ذاكرة احملفوظة على الفعلية

تخزين متوافقة كمساحة الذاكرة استخدام بطاقة ميكنك
الكتابة إلعادة بأنها قابلة بطاقات الذاكرة إضافية. تتميز

البيانات وحفظ املعلومات القدمية حذف عليها، بحيث ميكنك
الذاكرة. بطاقة على اجلديدة

اجلهاز ذاكرة عليها حتتوي التي امللفات واحلافظات الستعراض
اضغط حالة إدراجها)، (في ذاكرة بطاقة املوجودة على تلك أو

عرض فتح شاشة يتم امللفات. األدوات > م. واختر ، على
عرض  شاشة على لفتح اضغط .( ) اجلهاز ذاكرة

ا. متاحًَ كان إذا ،( ) الذاكرة بطاقة
، اضغط على إلى حافظة أو نسخها إليها، امللفات لنقل

إلى اختر خيارات > نقل ثم امللف، لتمييز نفس الوقت في و
احلافظة. إلى احلافظة أو نسخ

الذاكرة  حدد خيارات > بحث ثم ملف، اختر للبحث عن
اسم يطابق الذي البحث نص وأدخل فيها، البحث املطلوب

امللف.

…d�«c�« „öN��« ÷d�
يشغله الذي واحليز باجلهاز املوجودة البيانات أنواع لعرض

اخليارات > تفاصيل الذاكرة، اختر على البيانات مختلف أنواع
في املتاحة اخلالية املساحة مقدار عرض يتم الذاكرة.

اخلالية. الذاكرة

…d�«c�« m�dH� ≠ WCH�M� …d�«c�«
أو اجلهاز مساحة ذاكرة انخفاض في حالة اجلهاز يخطرك

الذاكرة. بطاقة ذاكرة
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إلى بطاقة ذاكرة البيانات انقل اجلهاز، بذاكرة مساحة إلخالء
املطلوب امللفات قم بتمييز لديك واحدة. كان إذا متوافقة،

الذاكرة  احلافظة > بطاقة إلى اخليارات > نقل اختر ثم نقلها،
وحافظة.

املتوفر  Nokia Phone Browser استخدام ميكنك تلميح!  
 Nokia PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر ضمن
ونقل في اجلهاز لديك أنواع الذاكرة لعرض مختلف

البيانات.
امللفات، مدير استخدم بالذاكرة، مساحة إلخالء البيانات حلذف

حذف ميكنك املثال، سبيل على املطلوب. التطبيق اذهب إلى أو
يلي: ما

وحافظة  الوارد واملسودات حافظات صندوق رسائل من •
في الرسائل املرسلة الرسائل

اجلهاز ذاكرة من اجمللوبة اإللكتروني البريد رسائل •
صفحات الويب احملفوظة •

ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت احملفوظة •
االسم معلومات •
التقومي مالحظات •

التطبيقات"، "مدير ا أيضً انظر تطبيقات. تنزيل • 
١١١ الصفحة

قد اخلاصة بالتطبيقات التي (.sis) التثبيت ملفات •
أوالً  قم متوافقة، miniSD بطاقة إلى بتثبيتها قمت

جهاز التثبيت إلى مللفات احتياطية بعمل نسخة
الكمبيوتر برامج باستخدام مجموعة متوافق كمبيوتر

PC Suite Nokia

إليها حاجة في تعد لم أخرى بيانات أية •

q�eM��«  
متاح  متحرك مبثابة متجر محتويات شبكة) (خدمة التنزيل

مثل عناصر، وتثبيت وتنزيل، تصفح، على جهازك. ميكنك
اإلنترنت. من جهازك إلى وسائط وملفات تطبيقات

املقدمة واحلافظات الكتالوجات أسفل العناصر تصنيف يتم
العناصر قد تكون بعض مختلفني. خدمة مزودي بواسطة
دفع معاينتها بدون عادةً ميكنك ولكن رسوم، دفع تتطلب

رسوم. أية
اإلنترنت > تنزيل واختر ، اضغط على

بالتطبيقات اخلاصة النشرة انظر على التفاصيل، للحصول
اإلضافية.
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احمللي  نوكيا موقع أو www.nokia.com/support املوقع راجع
وللحصول الدليل إصدار لهذا على أحدث للحصول الويب على

مبنتج واخلدمات املتعلقة والتنزيالت اإلضافية املعلومات على
بك. اخلاص نوكيا

كيفية حول معلومات على ميكنك احلصول موقع الويب، على
إلى  Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة استخدام منتجات
اتصال مراكز قائمة قم مبراجعة العمالء، بخدمة االتصال
.www.nokia.com/customerservice على احمللية Nokia

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

Z�«d��«  U��b%
أو  جديدة تقدم مزايا قد حتديثات برامج بإنتاج Nokia تقوم قد
هذه طلب بإمكانك يكون قد محسن. أداء أو محسنة وظائف
 Nokia بـ خالل تطبيق مُحدث البرامج اخلاصة من التحديثات

حتديث تطبيق إلى ستحتاج اجلهاز، لتحديث برامج متوافق.
نظام تشغيل جهاز كمبيوتر به ،Nokia بـ اخلاصة البرامج
واتصال ،XP تشغيل نظام Microsoft Windows 2000 أو
التصال متوافق بيانات وكبل النطاق، واسع إنترنت وصول

الكمبيوتر. بجهاز جهازك

،Nokia برامج مُحدث املعلومات ولتنزيل تطبيق  ملزيد من
ويب  موقع www.nokia.com/softwareupdate أو زيارة يرجى

احمللي. Nokia
األثير، عبر حتديثات البرامج تدعم شبكتك كانت إذا

"مدير اجلهاز"، انظر حتديثات عبر اجلهاز. طلب ا أيضً فسيمكنك
.٩٩ الصفحة البرامج" "حتديثات

 ULOKF��«  
عندما يكون حساسة. نصية تعليمات على يشتمل الهاتف
اخليارات > تعليمات للوصول  اختر ا، مفتوحً التطبيقات أحد

احلالية. التعليمات لشاشة العرض إلى
والتطبيق التعليمات بني التبديل اإلرشادات ميكنك قراءة أثناء
. على االستمرار مع الضغط من خالل اخللفية في املفتوح

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

به. اخلاصة
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اجلهاز. بعض خصائص حول مبعلومات التعليمي البرنامج ميدك

على اضغط القائمة، في التعليمي البرنامج إلى للوصول
ترغب  الذي تعليمي والقسم التطبيقات > بر. اختر ثم ،

عرضه. في
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ذات  رئيسية واحدة Nokia N73 على ٢ كاميرا، الهاتف يحتوي
أقل دقة ذات ثانوية وأخرى ظهر اجلهاز على موجودة دقة عالية

اللتقاط استخداميهما وميكنك اجلهاز. مقدمة في موجودة
في الثانوية الكاميرا الفيديو. تُستخدم وتسجيل الثابتة الصور
الرئيسية الكاميرا تُستخدم بينما الرأسي، الوضع في املقدمة

األفقي. الوضع في اخللف في
مبقاس ٢٠٤٨×١٥٣٦  صورة التقاط دقة Nokia N73 جهاز يدعم
مستوى دقة يظهر وقد الرئيسية. الكاميرا بكسل باستخدام

ا. مختلفً املواد هذه في الصورة
ومقاطع الفيديو حفظ الصور  يتم
والفيديو الصور حافظة في  تلقائيًا

الكاميرات تنتج األستوديو.  في
يتم تسجيل ..jpeg بامتداد  صورًا

ملف بتنسيق الفيديو مقاطع
3GPP أو بتنسيق ملف ،mp4 

(جودة 3gp امللف  بامتداد
الفيديو"، "ضبط انظر  مشاركة).

.٢٦ الصفحة
وسائط رسالة فيديو في صور ومقاطع إرسال ميكنك

اتصال باستخدام أو بريد إلكتروني رسالة كمرفق أو متعددة،
بك. خاص ألبوم فوري إلى حتميلها ا ميكنك أيضً .Bluetooth

.٣٦ الصفحة الفورية"، "املشاركة انظر

—uB�« ◊UI��«
الصور: التقاط عند يلي ما الحظ

الكاميرا. ثبات على للحفاظ اليدين كلتا استخدم •
أقل  رقميًا تكبيرها/تصغيرها مت التي جودة الصورة تكون •

تكبيرها/تصغيرها. لم يتم الصورة التي جودة مستوى من
إذا  البطارية طاقة على احلفاظ وضع إلى الكاميرا تنتقل •

في حلظة. لالستمرار خالل مفتاح على أي الضغط يتم لم
. على اضغط الصورة، التقاط

يلي: بعمل ما قم اللتقاط صورة،
كانت  إذا الغطاء. بفتح قم الرئيسية، الكاميرا لتنشيط  ١
تبديل إلى وضع الصور من  اختر الفيديو، وضع في الكاميرا

النشط. األدوات شريط
االلتقاط  مفتاح على اضغط كائن، على البؤرة لقفل ٢

فقط). يظهر الرئيسية (الكاميرا منتصفه ألسفل حتى
لم يتم الشاشة. إذا على املقفل األخضر البؤرة مؤشر

حرر املقفل األحمر. البؤرة مؤشر يظهر البؤرة، قفل
حتى ألسفل أخرى مرة عليه اضغط ثم االلتقاط،، مفتاح

بدون قفل البؤرة. الصورة التقاط ميكنك كما منتصفه.
مفتاح  على اضغط الرئيسية، بالكاميرا صورة اللتقاط ٣

الصورة. قبل حفظ الهاتف حترك ال االلتقاط.
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والتصغيرال التكبير مفتاح استخدم للتصغير، أو للتكبير

اجلهاز. على جانب املوجود
التقاط قبل واأللوان باإلضاءة خاصة تعديالت عمل ميكنك

األدوات شريط خالل للتنقل التنقل مفتاح باستخدام صورة
واإلضاءة"، - ضبط األلوان اإلعداد "ضبط النشط. انظر

.٢٣ الصفحة
حالة في أطول امللتقطة وقتًا الصور حفظ عملية تستغرق قد

األلوان. أو اإلضاءة أو التكبير/التصغير إعدادات تغيير
اخليارات > ذهاب اختر صورة، التقاط قبل ذاكرة لتفريغ
نسخة  فقط إذا قمت بعمل الفارغة (متاح الذاكرة إلى

اخلالية"، "الذاكرة انظر الفيديو). ومقاطع الصور من احتياطية
.٣٠ الصفحة

اخليارات >  اختر األمامية، الكاميرا لتنشيط
الثانوية. ك. استخدام

الغطاء. بغلق قم الرئيسية، الكاميرا لغلق

W��U��« —uB�« «dO�U�  «d�R�
ما يلي: الثابتة الصور بكاميرا اخلاص املشاهد باحث يعرض

.(١) احلالي االلتقاط وضع مؤشر •
خالله التنقل تستطيع الذي ،(٢) النشط األدوات شريط  •

وضع أو الذاتي املوقت لتنشيط الصورة قبل التقاط
الفالش، املشهد، وضع االلتقاط، وضع الختيار التسلسل، أو

اللون وتدرج درجة اإلضاءة األبيض، وقيمة اللون توازن
عمل أثناء شريط األدوات عرض (ال يتم الضوء وحساسية

النشط"، األدوات "شريط انظر الصورة). والتقاط البؤرة
.٢١ الصفحة

دقة مؤشر يشير • 
ما إذا (٣)  الصورة

الصورة جودة  كانت
- 3M طباعة  هي

(دقة  كبير
،(٢٠٤٨x١٥٣٦

١
٢

٣٤٥
متوسط - 2M طباعة   

،(٢٠٤٨x١٥٣٦  (دقة
إلكتروني  طباعة/بريد

م - صغير ٠٫٨ 
م (دقة  ٠٫٣ متعددة وسائط رسالة أو ،(١٦٠٠x١٢٠٠ (دقة

.(٦٤٠x٤٨٠
تستطيع التي املقدرة الصور يعرض عدد (٤) الصور عداد •
والذاكرة الصورة جلودة احلالي اإلعداد باستخدام التقاطها

والتقاط البؤرة عرض العداد أثناء يتم (ال املستخدمة
الصورة).

(٥) ( الذاكرة ( ) وبطاقة ) اجلهاز ذاكرة مؤشرات توضح  •
الصور. حفظ موضع

اخليارات > عرض اختر املشاهد، باحث مؤشرات لعرض كافة
الرموز. إخفاء اختر فقط، الكاميرا حالة مؤشرات لعرض الرموز.
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استخدام الكاميرا، ميكنك  في
كاختصار النشط األدوات شريط
وتعديل إعدادات  الختيار عناصر

صورة التقاط وبعد قبل  مختلفة
شريط في فيديو. تسجيل  أو

لعناصر انتقل النشط،  األدوات
بالضغط اخترها ثم  مختلفة،

تختلف التنقل مفتاح  على
على اعتمادا املتاحة  اخليارات
التي واحلالة االلتقاط  وضع

األدوات شريط إذا كان ما ا حتديد أيضً فيها. ميكنك تكون
بواسطة ينشط أم مرئي على الشاشة ا دائمُ يكون النشط

ما. على مفتاح الضغط
النشط مرئيًا األدوات شريط يصبح أن ترغب في كنت إذا

اختر فيديو، تسجيل أو التقاط صورة وبعد قبل الشاشة على
الرموز. اخليارات > عرض

لفترة مرئي النشط األدوات شريط يكون أن في ترغب كنت إذا
الرموز. اخليارات > إخفاء إليه، اختر حتتاج عندما فقط قصيرة
مفتاح على بالضغط النشط شريط األدوات ميكنك تنشيط

التنقل.
األدوات شريط فيديو، في تسجيل صورة أو التقاط قبل

يلي: ما اختر النشط،
الصور والفيديو أوضاع بني للتبديل

املشهد الختيار
الفالش وضع الختيار

"تضمني انظر فقط). (الصور الذاتي املوقِّت لتنشيط
.٢٤ الصفحة الذاتي"، املوقِّت الصورة - في نفسك

"التقاط انظر فقط). التسلسل (الصور وضع لتنشيط
.٢٤ الصفحة بالتسلسل" الصور

فقط) (الصور اإلضاءة درجة قيمة لتعديل
األبيض اللون توازن لتعديل

ألوان مؤثر الختيار
فقط) (الصور الضوء حساسية لتعديل

للضبط. احلالية احلالة لتعكس الرموز تغيير يتم
فيه. الذي أنت العرض على اعتمادًا املتاحة اخليارات قد تختلف

التقاط "بعد خيارات شريط األدوات النشط في ا أيضً انظر
الصفحة فيديو" تسجيل مقطع "بعد ،٢١ الصفحة صورة"

٢٩ في األستوديو. الصفحة األدوات النشط" و"شريط ،٢٦

…—u� ◊UI��« bF�
النشط األدوات من شريط يلي ما الصورة، اختر التقاط بعد

امللتقطة على  الصورة عرض ضبط حالة ا فقط في متاحً (يكون
الثابتة): الصور كاميرا ضبط في تشغيل

اختر مسح. بالصورة، في االحتفاظ الرغبة عدم حالة في •
أو البريد  املتعددة، الوسائط مستخدمًا الصورة إلرسال •
احلمراء، األشعة حتت أو ،Bluetooth اتصال أو اإللكتروني،
مفتاح اضغط على متوافق، فوري ألبوم حتميلها إلى أو

املعلومات، من على املزيد للحصول إرسال. اختر االتصال، أو
"Bluetooth "اتصال ،٥٨ الصفحة "الرسائل" انظر
.٣٦ الصفحة الفورية" و"املشاركة ،٩٣  الصفحة
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نشطة. أثناء مكاملة مكاملة مستلم إلى الصورة إرسال
أثناء مكاملة  فقط ا (يكون متاحً إرسال إلى املتصل اختر

نشطة).
طباعتها  ألجل الطباعة سلة في رموز إلى لتحويل الصور •

الطباعة. لسلة إضافة اختر الحق، وقت في
صورة" اختر طباعة. انظر "طباعة الصورة، لطباعة  •

.٣٤ الصفحة
جديدة. اختر صورة جديدة، صورة اللتقاط •

الصورة. تسمية اخليارات > إعادة اختر الصورة، تسمية إلعادة
اختر النشط، االستعداد في وضع كخلفية الصورة الستخدام

كخلفية. اخليارات > ضبط

W��U��« —uB�« «dO�U� j�{
الصورة  إعداد الثابتة: الصور اإلعدادات لكاميرا من نوعان يوجد

اإلعداد الصورة، انظر "ضبط الرئيسي. لضبط إعداد والضبط
إلى اإلعداد ضبط يعود .٢٣ الصفحة واإلضاءة"، ضبط األلوان -
الرئيسي الضبط الكاميرا، ولكن إغالق بعد االفتراضي الضبط

الضبط لتغيير أخرى. مرة بتغييره تقوم حتى هو كما يبقى
التالية: اخليارات ومن اخليارات > إعدادات، اختر الرئيسي،

طباعة  ،(٢٠٤٨xدقة ١٥٣٦) 3 - كبيرM الصورة - طباعة جودة
٠٫٨ م  إلكتروني طباعة/بريد ،(١٦٠٠xدقة ١٢٠٠) 2 - متوسطM
م (دقة  ٠٫٣ متعددة وسائط رسالة أو ،(١٠٢٤xدقة ٧٦٨) صغير -

مساحة زادت الصورة، جودة درجة زادت وكلما .(٦٤٠x٤٨٠

اختر الصورة، طباعة ترغب في إذا كنت املستهلكة. الذاكرة
إلكتروني 2M-متوسط أو طباعة/بريد 3M-كبير أو طباعة طباعة

البريد طريق عن إرسالها في ترغب كنت إذا - صغير. م ٠٫٨
إلرسال - صغير. م ٠٫٨ إلكتروني طباعة/بريد اختر اإللكتروني،
متعددة وسائط رسالة اختر ،MMS خالل رسالة من الصورة

م. ٠٫٣

الكاميرا فقط في هذه متاحة مستويات الدقة تكون
الرئيسية.

في  معني ألبوم في الصورة حفظ الختيار - لأللبوم إضافة
املتاحة. باأللبومات قائمة فتح يتم نعم، اختيار عند األستوديو.

الصورة  رؤية أردت اختر تشغيل إذا امللتقطة - الصورة عرض
التقاط  متابعة أردت إيقاف إذا اختر التقاطها، أو امللتقطة بعد

الفور. على الصور
للصور  االفتراضي االسم حتديد - االفتراضي الصورة اسم

امللتقطة.
اختر  - فقط) الرئيسية ممتد (الكاميرا رقمي تكبير/تصغير

ومستمرة  سلسة /التصغير التكبير في الزيادة تشغيل لتكون
أردت املمتد. إذا والرقمي الرقمي /التصغير التكبير من كل بني

الصورة جودة حفظ فيه املكان الذي يتم إلى التكبير حتديد
إيقاف. اختر احملددة،

التقاط  عند سماعها الختيار النغمة املطلوب - الغالق نغمة
صورة.

الصور. الختيار مكان حفظ - املستخدمة الذاكرة

القيم  الستعادة اختر موافق الكاميرا - إعدادات استعادة
الكاميرا. ضبط إلى االفتراضية
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الرئيسية. في الكاميرا فقط متاح الفالش

استخدام ال جترب عند استعمال الفالش. آمنة مبسافة احتفظ
تغط قريب. ال نطاق احليوانات على أو على األشخاص الفالش

التقاط الصور. الفالش أثناء
اخلافتة.  باإلضاءة خاص LED فالش مصباح الكاميرا على حتتوي

الثابتة: الصور لكاميرا متاحة اآلتية الفالش أوضاع  تكون
.( ) وإيقاف ،( ) تشغيل ،( ) حمراء. تقليل عني ،( ) آلي

وضع اختر النشط، األدوات شريط في الفالش، وضع لتغيير
املطلوب. الفالش

…¡U{ù«Ë Ê«u�_« j�{ ≠ œ«b�ù« j�{
أو دقة أكثر واإلضاءة بصورة األلوان عرض من الكاميرا لتمكني
الفيديو، استخدم مفتاح مقاطع أو الصور إلضافة مؤثرات إلى

من خيارًا واختر األدوات النشط، شريط خالل للتنقل التنقل
التالية: اخليارات بني

القائمة.  من احلالية اإلضاءة الختيار حالة - توازن اللون األبيض
دقة. أكثر بشكل األلوان عرض إمكانية للكاميرا يتيح ذلك ما

وقت التعرض  لضبط - اإلضاءة (الصور فقط) درجة قيمة
للكاميرا.

القائمة. من ألوان مؤثر الختيار - اللون درجة

الضوء  حساسية لتحديد - فقط) الضوء (الصور حساسية
الضرورة دعت كلما إظالمًا، أكثر البيئة كانت كلما للكاميرا.

أعلى. تكون حساسية الضوء أن إلى

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

احملددة. الكاميرا حسب املتاح يختلف الضبط
بتغيير قمت فإذا الكاميراتني. كال على اإلعداد يؤثر ضبط إن
الرئيسية الكاميرا الثانوية، فسيتغير ضبط الكاميرا ضبط

إغالق عند االفتراضي للضبط اإلعداد ضبط يعود ا. أيضً
الكاميرا.

محل املشهد اخملتار ضبط يحل جديد، مشهد اختيار عند
.٢٣ الصفحة "مشاهد"، انظر واأللوان. باإلضاءة اخلاص الضبط

استدعى مشهد إذا ضبط اإلعداد بعد اختيار تغيير ميكنك
األمر

b�UA�
واإلضاءة األلوان ضبط الوصول إلى في يساعدك املشهد

الصور اللتقاط مناسبًا مشهدًا اختر احلالية. للبيئة املالئمني
ضبط مت املشاهد. قد الفيديو من قائمة مقاطع أو لتسجيل

معني. أسلوب أو معينة لبيئة وفقًا مشهد كل إعدادات
الرئيسية. في الكاميرا متاحة فقط املشاهد تكون

النشط، األدوات خالل شريط للتنقل التنقل مفتاح استخدم
اخليارات التالية: من واختر

الفيديو مشاهد
.( ) ) (افتراضي) وليلي ) آلي
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مشاهد الصورال

،( ) املستخدم بتحديد (االفتراضي) ( )  آلي
،( ) منظر ،( ) شخصية صورة ،( ) التقريب  وضع
.( ) ليلية شخصية صورة ،( ) ليلي ،( ) رياضة

ميكنك آلي. االفتراضي هو املشهد يكون الصور، التقاط عند
االفتراضي. كاملشهد املستخدم بتحديد اختيار املشهد

انتقل إلى لبيئة معينة، ا مالئمً بك اخلاص املشهد جلعل
بتحديد املشهد في اخليارات > تغيير. واختر املستخدم، بتحديد

لنسخ اخملتلفة. واأللوان اإلضاءة ضبط ميكنك املستخدم،
االلتقاط  وضع إلى تستند آخر، اختر مبشهد اخلاص الضبط

واملشهد املطلوب.

q�K���U� —uB�« ◊UI��«
الرئيسية. الكاميرا في فقط ا متاحً التسلسل وضع يكون

(إذا ما بتسلسل أكثر أو صور ستة اللتقاط لضبط الكاميرا
النشط، اختر األدوات شريط في كافية)، مساحة ذاكرة توفرت

التتابع. وضع إلى تبديل

أكثر اللتقاط مفتاح االلتقاط. اضغط على ستة صور، اللتقاط
االلتقاط. مفتاح االستمرار على مع اضغط صور، ستة من

التقاط ميكنك مفتاح االلتقاط. صور، حرر التقاط عن للتوقف
املتاحة. الذاكرة على اعتمادا صورة، مائة حتى

على شبكة شكل عرضها على الصور، يتم التقاط بعد
لفتحها. على اضغط صورة، لعرض الشاشة.

املوقِّت تشغيل مع التسلسل وضع استخدام ا أيضً ميكنك
هو للصور األقصى احلد الذاتي، املوقِّت استخدام ميكنك الذاتي.

صور. ستة
التسلسل، اضغط على مفتاح وضع للعودة إلى باحث مشاهد

االلتقاط.

w�«c�« XÒ�u*« ≠ …—uB�« w� p�H� 5LC�
الرئيسية. الكاميرا في فقط متاح الذاتي املوقِّت

ميكنك حتى الصورة التقاط لتأجيل الذاتي املوقِّت استخدم
التقاطها. لضبط الصورة التي سيتم في تضمني نفسك

النشط، األدوات في شريط التأجيل، على وضع الذاتي املوقِّت
لتنشيط ثانية. ٢٠ أو ثوانٍ، ١٠ املوقت الذاتي > ثانيتان، اختر
عالية أثناء نغمة اجلهاز يصدر تنشيط. اختر الذاتي، املوقِّت
وقت انقضاء الصورة بعد الكاميرا املوقِّت. تلتقط تشغيل

احملدد. التأجيل
اختر النشط، األدوات في شريط الذاتي، املوقِّت إليقاف تشغيل

املوقت الذاتي > إيقاف.

التسلسل. وضع في الذاتي املوقِّت استخدام ا أيضً ميكنك
اختر املوقت الذاتي >  النشط، األدوات شريط في تلميح!  

التقاط الصورة. عند لتثبيت يديك ثانيتان
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كانت  إذا الغطاء. بفتح قم الرئيسية، الكاميرا لتنشيط  ١
الفيديو من  وضع إلى تبديل اختر الصور، وضع في الكاميرا

النشط. األدوات شريط
وضع  في التسجيل. لبدء مفتاح االلتقاط على اضغط ٢
للتسجيل. التنقل استخدم مفتاح الشخصية، الصورة

األحمر وتسمع صوت نغمة،  التسجيل رمز عرض يتم
التسجيل. بدأ قد أنه إلى لإلشارة

مقطع  حفظ يتم التسجيل. عن اختر إيقاف للتوقف  ٣
في  املوجودة والفيديو الصور حافظة في آليًا الفيديو

مدة أقصى .٢٨ الصفحة األستوديو. انظر "األستوديو"،
توفر مساحة حالة ستون ثانية (في هي لتسجيل فيديو

كافية).
مؤقت. إيقاف على اضغط التسجيل في أي وقت، إليقاف

تسجيل يتوقف الشاشة. على ( ) املؤقت التوقف رمز يومض
بحيث يتوقف مؤقتًا التسجيل ضبط حالة الفيديو آليًا في

مفتاح على اضغط خالل دقيقة. مفتاح أي الضغط على دون
الستئناف التسجيل. أخرى مرة االلتقاط

أو التكبير مفتاح على اضغط لتصغير املوضوع، أو لتكبير
اجلهاز. جانب املوجود على التصغير

فيديو، تسجيل واأللوان قبل باإلضاءة خاصة لعمل تعديالت
النشط. األدوات خالل شريط للتنقل التنقل مفتاح استخدم
 ٢٣ الصفحة واإلضاءة" - ضبط األلوان اإلعداد "ضبط انظر

.٢٣ الصفحة و"مشاهد"

اخليارات > ذهاب إلى اختر تسجيل فيديو، ذاكرة قبل لتفريغ
نسخة  بعمل قمت إذا فقط متاحة الذاكرة الفارغة (تكون

اخلالية"، "الذاكرة انظر الفيديو). ومقاطع الصور من احتياطية
.٣٠ الصفحة

اخليارات >  اختر األمامية، الكاميرا لتنشيط
الثانوية. ك. استخدام

u�bOH�« ◊UI��«  «d�R�
ما يلي: بالفيديو بعرض اخلاص املشاهد يقوم

.(١) احلالي االلتقاط وضع مؤشر •
.(٢) الفيديو تثبيت مؤشر •

.(٣) الصوت تشغيل كتم مؤشر •
خالله التنقل تستطيع الذي ،(٤) النشط األدوات شريط  •

وتدرج األبيض، توازن اللون املشهد، قبل التسجيل الختيار
أثناء التسجيل). شريط األدوات عرض يتم (ال اللون

التسجيل، عند .(٥) الفيديو لتسجيل املتاح الوقت إجمالي  •
الوقت بعرض ا أيضً احلالي الفيديو طول مؤشر يقوم

املنقضي والوقت املتبقي.
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مؤشراتال توضح • 

( ) اجلهاز  ذاكرة
( ) الذاكرة  وبطاقة

حفظ موضع (٦) 
الفيديو. مقاطع

١ ٢ ٣
٤

٥٦ ٧ ٨
جودة مؤشر يشير • 
ما إلى (٧)  الفيديو

جودة كانت  إذا
عالية،  الفيديو

مشاركة. أو عادية،

.(٨) الفيديو مقطع ملف نوع •
اخليارات > عرض اختر املشاهد، باحث مؤشرات لعرض كافة

الفيديو فقط،  حالة الرموز لعرض مؤشرات إخفاء اختر الرموز.
أو التكبير وشريط املتاح، التسجيل ووقت التسجيل، وأثناء

االختيار. ومفاتيح التصغير، أو التكبير عند التصغير
اخليارات > اختر األمامية، الكاميرا  لتنشيط

الثانوية. ك. استخدام

u�bO� lDI� qO��� bF�
األدوات شريط من يلي ما اختر فيديو، مقطع تسجيل بعد

الفيديو إظهار ضبط حالة في فقط ا متاحً (يكون النشط
الفيديو): إعدادات في امللتقط على تشغيل

بتسجيله  قمت الذي الفيديو مقطع تشغيل في للبدء  •
تشغيل. اختر مباشرةً،

اختر  الفيديو، االحتفاظ مبقطع في عدم الرغبة في حالة •
مسح.

أو البريد  املتعددة، الوسائط مستخدمًا الصورة إلرسال •
احلمراء، األشعة حتت أو ،Bluetooth اتصال أو اإللكتروني،
مفتاح اضغط على متوافق، فوري ألبوم حتميلها إلى أو

املعلومات، من على املزيد للحصول إرسال. اختر االتصال، أو
"Bluetooth ٥٨، "اتصال الصفحة "الرسائل" انظر

اخليار هذا .٣٦ الصفحة الفورية" و"املشاركة ،٩٣ الصفحة
مقاطع إرسال ميكنك ال نشطة. مكاملة أثناء غير متاح

رسالة  mp4. في ملف بتنسيق حفظها مت التي الفيديو
إلى الفيديو مقطع إرسال ا أيضً ميكنك متعددة. وسائط

إلى إرسال نشطة. اختر مكاملة أثناء مكاملة مستلم
املتصل.

جديد. اختر فيديو جديد، فيديو مقطع لتسجيل  •
الفيديو. تسمية اخليارات > إعادة اختر الفيديو، تسمية إلعادة

u�bOH�« j�{
الفيديو: مقاطع ملسجل من اإلعدادات نوعان يوجد

الفيديو، إعدادات ضبط لضبط الرئيسي. الفيديو والضبط ضبط
.٢٣ الصفحة واإلضاءة" - ضبط األلوان اإلعداد "ضبط انظر

الكاميرا، إغالق بعد االفتراضي الضبط إلى اإلعداد ضبط يعود
بتغييره مرة تقوم حتى هو كما يبقى الرئيسي ولكن الضبط
ومن اخليارات > إعدادات، الرئيسي، اختر الضبط أخرى. لتغيير

اخليارات التالية:
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ال على عالية (أفضل  جودة مقطع الفيديو اضبط الفيديو - جودة

متوافق تليفزيون على والتشغيل طويل األجل لالستخدام جودة
قياسية  عادية (جودة احملمول)، شخصي واجلهاز كمبيوتر أو

حجم  مشاركة (حصر أو احملمول)، جهازك من خالل للتشغيل
متعددة). وسائط رسالة باستخدام إلرساله الفيديو مقطع

كمبيوتر أو تليفزيون على الفيديو عرض في الرغبة عند
(٣٥٢x٢٨٨) CIF دقة له الذي عالية، اخليار اختر متوافق،

وسائط  عبر رسالة مقطع الفيديو إلرسال .mp4 امللف وتنسيق
.(.3gp ملف مشاركة (دقة QCIF وتنسيق اختر ،MMS متعددة
مشاركة  باستخدام املسجل الفيديو مقطع حجم حصر يتم
ميكن  وبذلك ثانية)، حوالي ٢٠ يعادل (مبا كيلو بايت ٣٠٠ إلى

متوافق. جهاز إلى متعددة وسائط كرسالة إرساله
عند  الكاميرا اهتزاز اختر تشغيل لتقليل الفيديو - تثبيت

الفيديو. مقطع تسجيل
من  كل تسجيل أردت اختر تشغيل إذا تسجيل الصوت -

والصورة. الصوت
إضافة  في ترغب كنت ما إذا ما الختيار - لأللبوم إضافة

يؤدي األستوديو. في معني ألبوم إلى الفيديو املُسجل مقطع
املتاحة. باأللبومات قائمة فتح إلى نعم اختيار

في  ترغب كنت ما إذا ما - الختيار امللتقط الفيديو إظهار
الشاشة على املسجل الفيديو مقطع من األول اإلطار عرض

النشط  األدوات شريط من تشغيل اختر التسجيل. توقف بعد
اخليارات > تشغيل (الكاميرا الثانوية)  أو الرئيسية) (الكاميرا

الفيديو. مقطع لعرض

ملقاطع  االفتراضي االسم حتديد - االفتراضي الفيديو اسم
امللتقطة. الفيديو

ذاكرة  االفتراضي: الذاكرة مخزن لتحديد - املستخدمة الذاكرة
حالة إدخالها). (في الذاكرة أو بطاقة اجلهاز

القيم  الستعادة اختر موافق الكاميرا - إعدادات استعادة
الكاميرا. ضبط إلى االفتراضية
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الفيديو ومقاطع الصوت ومقاطع لتخزين وتنظيم الصور،
اختر ثم ، على اضغط التدفق، وروابط التشغيل وقوائم

االستوديو.

في االستوديو إذا كنت  آخر صورة مخزنة تلميح! لعرض  
مفتاح املراجعة  اضغط على تطبيق آخر، في
العرض لكي تدخل شاشة على جانب جهازك. املوجود
اضغط على مفتاح والفيديو، الصور حلافظة الرئيسية

أخرى. مرة املراجعة

UN�HB�Ë  UHK*« ÷d�
، والفيديو  الصور  اختر

مقاطع أو ، املسارات   أو
التشغيل روابط أو ،  صوت 
، تقدميية  عروض أو ،

ثم اضغط ، امللفات  كل  أو
لفتحه. على

احلافظات تصفح  ميكنك
وحتديد العناصر  وفتحها،

احلافظات. إلى ونقلها  ونسخها
ألبومات إنشاء ا أيضً  ميكنك

 وحتديد العناصر ونسخها
األلبومات. إلى  وإضافتها

.٣٠ الصفحة "األلبومات"، انظر

اخلاصة املتوافقة الذاكرة بطاقة في اخملزنة امللفات إلى يُشار
. بالرمز إدخالها) حالة (في بك

وملفات الفيديو مقاطع فتح مت . لفتح ملف، اضغط على
واملوسيقى ،RealPlayer في وتشغيلها التشغيل ram. وروابط

 "RealPlayer" انظر موسيقى. مشغل في الصوت ومقاطع
.٣٩ الصفحة املوسيقى" و"مُشغِّل ،٥١ الصفحة

إدخالها) حالة (في الذاكرة بطاقة إلى نقلها أو امللفات لنسخ
اخليارات > نقل ثم امللفات أحد اختر الهاتف، ذاكرة أو إلى

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

االستوديو باستخدام  في صوت مسارات أو مقاطع لتنزيل
اختر حافظة مقاطع الصوت، املسارات أو حافظة في املتصفح،

فيديو، مقاطع أو صور لتنزيل تنزيل أصوات. أو مسارات، تنزيل
املستعرض يفتح التنزيل. رمز اختر والفيديو، الصور حافظة في

منها. التنزيل للموقع ميكن عالمة اختيار حينها وميكنك

u�bOH�« l�UI�Ë —uB�«
املسجلة ومقاطع الفيديو امللتقطة الصور تخزين يتم

في  املوجودة والفيديو الصور احلافظة في الكاميرا باستخدام
في ا أيضً إليك الفيديو ومقاطع الصور إرسال ميكن االستوديو.
من أو إلكتروني، بريد رسالة كمرفق أو متعددة، وسائط رسالة

احلمراء. حتت األشعة باستخدام أو ،Bluetooth اتصال خالل
مقطع فيديو في أو مستلمة صورة عرض لكي تتمكن من
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اال أو اجلهاز بذاكرة حفظها يجب ،RealPlayer االستوديو أو في
إدخالها). حالة (في متوافقة ذاكرة ببطاقة

الصور ملفات والفيديو في االستوديو. الصور حافظة افتح
التاريخ. حسب ومرتبة حلقة في موجودة الفيديو ومقاطع

يسارًا أو تنقل منفردة، امللفات لتصفح امللفات. عدد عرض يتم
ألسفل. أو تنقل ألعلى مجموعات، في امللفات لتصفح ميينًا.
مفتاح على اضغط الصورة، لتكبير صورة، فتح يتم عندما
نسبة تظهر جهازك. جانب على والتصغير املوجود التكبير
شاشة من اليساري السفلي اجلزء على التكبير/التصغير

دائم. بشكل التكبير/التصغير نسبة تخزين يتم ال العرض.
اخليارات > تدوير. اختر لليمني، أو لليسار الصورة احملددة لتدوير
يفتح اخليارات > تعديل. اختر أو صورة، مقطع فيديو لتعديل

الفيديو" مقاطع "تعديل انظر فيديو. محرر أو صور محرر
.٣١ الصفحة الصور" ٣١. انظر "تعديل الصفحة

أو مقاطع فيديو مقطع مخصصة، اختر فيديو إلنشاء مقاطع
اخليارات > تعديل. انظر "تعديل االستوديو، واختر في متعددة

.٣١ الصفحة الفيديو" مقاطع
على بطاقة تخزينها طابعة متوافقة أو على لطباعة صورك
اخليارات >  اختر الطباعة، ألجل إدخالها) حالة (في الذاكرة

تعليم أيضا ميكنك .٣٤ الصفحة صورة" طباعة. انظر "طباعة
االستوديو. الطباعة في سلة في وقت الحق لطبعها في صور

.٣٠ الصفحة الطباعة" "سلة انظر
اختر االستوديو، في ألبوم إلى فيديو مقطع أو صورة إلضافة

لأللبوم. انظر "األلبومات"، اخليارات > األلبومات > إضافة
.٣٠ الصفحة

اخليارات >  اختر اختر الصورة ثم الستخدام الصورة كخلفية،
كخلفية. الصورة > ضبط استخدام

. فيديو، اضغط على مقطع ملسح صورة أو

jAM�«  «Ëœ_« j�d�
أدوات شريط استخدام والفيديو، الصور حافظة في ميكنك

األدوات شريط يتوفر املهام اخملتلفة. الختيار نشط كاختصار
مقطع فيديو فقط. أو صورة النشط عندما تختار

األدوات شريط في مختلفة، لعناصر انتقل ألعلى أو ألسفل
التنقل. تختلف مفتاح على بالضغط اخترها النشط، ثم

ما فيها وعلى تكون التي على احلالة اعتمادًا املتاحة اخليارات
حتديد ما ا أيضً ميكنك مقطع فيديو. أو كنت اخترت صورة إذا
الشاشة أم على مرئي ا النشط دائمُ األدوات شريط كان إذا

ما. مفتاح على الضغط بواسطة ينشط
على ظاهرًا النشط األدوات شريط يكون أن في ترغب إذا كنت

الرموز. اخليارات > عرض اختر الشاشة،
لفترة مرئي النشط األدوات شريط يكون أن في ترغب كنت إذا
الرموز. اخليارات > إخفاء إليه، اختر حتتاج عندما فقط قصيرة
التنقل. مفتاح على اضغط النشط، األدوات لتنشيط شريط

مما يلي: اختر
اخملتار الفيديو مقطع لتشغيل

مقطع الفيديو أو اخملتارة الصورة إلرسال
انظر  الطباعة. سلة من إزالتها أو صورة إلضافة  / 

٣٠ الصفحة الطباعة" "سلة
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الطباعةاال الصور في سلة لعرض

األلبوم اخملتار شرائح للصور في عرض لبدء
الفيديو أو مقطع اخملتارة ملسح الصورة

مت عرضها الصورة التي لطبع
فيه. الذي أنت العرض على اعتمادًا املتاحة اخليارات قد تختلف

WO�U)« …d�«c�«
وإخالء األستوديو، في الصور احملفوظة ملف دقة وحجم لتقليل
لعمل اخليارات > تصغير. جديدة، اختر لصور مساحة بالذاكرة

كمبيوتر في بنسخهم قم أوالً، الصور من احتياطية نسخة
تصغير بتقليل دقة الصورة  اختيار يقوم آخر. مكان أو متوافق

.٤٨٠×٦٤٠ إلى
إلى أماكن العناصر نسخ بعد اخلالية الذاكرة مساحة لزيادة

تصفح ميكنك اخلالية. اخليارات > الذاكرة اختر أخرى أجهزة أو
من منسوخ ملف حلذف بنسخها. قمت التي بامللفات قائمة

اخليارات > مسح. اختر االستوديو،

W�U�D�« WK�
وقت في وطبعهم الطباعة، سلة في الصور تعليم ميكنك

متوافقة، إذا منفصلة طباعة وسيلة أو متوافقة الحق بطابعة
حافظة في .٣٤ الصفحة صورة" "طباعة انظر ا. متاحً ذلك كان
. بالرمز  املعلمة الصور إلى يشار واأللبومات، والفيديو الصور

ثم صورة، اختر الحق، وقت في طباعتها ألجل صورة لتعليم
النشط. األدوات شريط من الطباعة سلة إلى إضافة

سلة الطباعة من  عرض اختر الطباعة، سلة في الصور لعرض
الطباعة من  رمز سلة اختر أو األدوات النشط، شريط

سلة  إلى صورًا أضفت إذا فقط والفيديو (يتوفر الصور حافظة
الطباعة).

الصور حافظة صورة في اختر الطباعة، سلة صورة من حلذف
األدوات  شريط من الطباعة من ألبوم، ثم إزالة والفيديو أو في

النشط.

 U�u��_«
ملا ا وفقً بك اخلاصة الفيديو ومقاطع إدارة الصور ميكنك

في األلبومات، قائمة لعرض األلبومات. باستخدام يناسبك
اخليارات > األلبومات > عرض اختر والفيديو، الصور حافظة

األلبومات.

االستوديو، انتقل مقطع فيديو إلى ألبوم في أو صورة إلضافة
اخليارات > األلبومات >  اختر فيديو، ثم مقطع صورة أو إلى
املراد األلبوم اختر باأللبومات. قائمة فتح يتم لأللبوم. إضافة

. على واضغط إليه، الفيديو مقطع أو الصورة إضافة
ال يتم . اضغط على معني، ألبوم من امللفات أحد حلذف

والفيديو في االستوديو. الصور حافظة امللف من مسح
اختر األلبومات، عرض قائمة في شاشة جديد، ألبوم إلنشاء

جديد. اخليارات > ألبوم
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في مسبقًا احملفوظة تلك أو التقاطها بعد الصور لتعديل
اخليارات > تعديل. اختر االستوديو،

تستطيع  حيث شبكة التأثير لفتح اخليارات > تطبيق اختر
ميكنك صغيرة. برموز إليها يشار مختلفة تعديل خيارات اختيار

والتباين واللون الوضوح وضبط وتدويرها الصورة اقتصاص
إطار أو فنية قصاصة أو نص أو مؤثرات وإضافة والدقة،

للصورة.

…—uB�« ’UB��«
التأثير > اقتصاص. اخليارات > تطبيق اختر ما، صورة القتصاص
ارتفاع نسبة اختر أو يدوي، اختر يدويًا، الصورة حجم القتصاص
يدوي، باختيار قمت إذا القائمة. من مسبقًا محددة عرض إلى
قم الصورة. من العلوي اجلانب األمين في تقاطع عالمة تظهر
اقتصاصها، املطلوب املنطقة لتحديد التنقل مفتاح بتحريك
السفلي. األيسر في الركن أخرى تظهر عالمة ضبط. اختر ثم
التي املنطقة لضبط اقتصاصها. املطلوب اختيار املنطقة أعد
مستطيالً، اخملتارة تشكل املناطق رجوع. اختر أوالً، حتديدها مت

اقتصاصها. مت التي الصورة يشكل والذي
األمين اجلانب اختر ا، مسبقً محددة نسبة باختيار قمت إذا

املميزة، املنطقة حجم لتغيير اقتصاصه. ليتم العلوي
على اضغط احملددة، املنطقة لتجميد التنقل. استخدم مفتاح
مفتاح التنقل. داخل الصورة، استخدم املساحة لتحريك .

. على اضغط اقتصاصها، املطلوب الختيار املنطقة

—«dL�ô« qOKI�
اخليارات > تطبيق اختر صورة، في احمرار العني لتقليل

ثم العني إلى التقاطع عالمة االحمرار. حرك التأثير > تقليل
حجم الشاشة. لتغيير حلقة على تظهر . اضغط على

لتقليل التنقل. مفتاح قم بتحريك العني، ملالءمة حجم احللقة
. على االحمرار، اضغط

…bOH�  «—UB��«
الصور: محرر في االختصارات

. على  اضغط الشاشة، ملء وضع في الصورة لعرض  •
أخرى. مرة على اضغط العرض العادي، لوضع للعودة

اجتاه  عكس أو الساعة عقارب اجتاه في الصورة لتدوير •
. على أو  اضغط الساعة، عقارب

. على  أو  اضغط للتصغير، أو للتكبير  •
أو  لألعلى تصغيرها، انتقل أو تكبيرها مت صورة في للتحرك •

األسفل أو اليسار أو اليمني.

u�bOH�« l�UI� q�bF�
فيديو  مقاطع االستوديو وإنشاء في فيديو مقاطع لتعديل

اخليارات > تعديل >  فيديو، واختر مقطع إلى مخصصة، انتقل
.muvee إنشاء أو قص، أو نص، إضافة أو تغيير الصوت، أو دمج،

.٢٨ الصفحة "األستوديو"، انظر
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مقاطع اال إلنشاء األفالم استخدام مؤلف ميكنك تلميح!  

الفيديو والصور التي مقاطع فيديو مخصصة. اختر
واختر اخليارات > تعديل >  muvee بها إنشاء في ترغب

.٥٢ الصفحة األفالم" "مؤلف انظر .muvee إنشاء

،.mp4و .3gp الفيديو ملف تنسيقات الفيديو محرر يدعم
..wavو .mp3و .amrو .aac الصوت ملف وتنسيقات

والفيديو  الصور الفيديو اخملصصة في مقاطع آليًا حفظ يتم
لم إذا الذاكرة. بطاقة على املقاطع حفظ يتم االستوديو. في

اجلهاز. ذاكرة الذاكرة، يتم استخدام بطاقة تتوفر

h�Ë  u�Ë u�bO�Ë —u� n{√
فيديو ونص إلى مقطع فيديو إضافة صور ومقاطع ميكنك

مخصصة. فيديو مقاطع إلنشاء االستوديو في محدد
في احملدد الفيديو مقطع مع فيديو مقطع أو صورة لدمج

اخليارات > تعديل >  اختر والفيديو، الصور حافظة، في حافظة
اضغط ثم املطلوب، اختر امللف فيديو. دمج > صورة أو مقطع

اختيار. على
في األصلي صوت جديد وتبديل مقطع الصوت مقطع إلضافة
واختر اخليارات > تعديل > تغيير الصوت، اختر الفيديو، مقطع

صوت. مقطع
اختر الفيديو، مقطع نهاية أو بداية في نص إلضافة

في ترغب الذي النص أدخل نص، اخليارات > تعديل > إضافة
إضافة تريد أين اختر ثم موافق. على اضغط ثم إضافته،

البداية أو النهاية. النص:

u�bO� lDI� h�
ونهاية بداية عالمات الفيديو، ثم إضافة مقطع تشذيب ميكنك
والفيديو، الصور حافظة في الفيديو. مقطع من أجزاء الستبعاد

اخليارات > تعديل > قص. اختر
البداية، من قمت باختياره الفيديو الذي مقطع تشغل لكي

اخليارات > تشغيل. اختر
على  اضغط من مقطع فيديو، لقطة اللتقاط تلميح!  

التعديل. مفتاح
تضمينها في يتم من مقطع الفيديو األجزاء أي تختار لكي
لها، والنهاية البداية نقط وحتديد اخملصص، الفيديو مقطع

اخليارات >  ثم اختر الفيديو، على املطلوبة النقط إلى انتقل
أو البداية نقطة لتعديل ختامية. استهالل أو عالمة عالمة

على واضغط املطلوبة، العالمة إلى انتقل اخملتار، للجزء النهاية
إلى مت اختيارها التي العالمة نقل التنقل. ميكنك حينئذ مفتاح

الزمني. اخملطط على اخللف إلى أو األمام
العالمات. اخليارات > حذف > كل اختر العالمات، كل إلزالة
اجلزء احملدد؟. اخليارات > تشغيل اختر الفيديو، مقطع ملعاينة

أو ميينًا. يسارًا انتقل الزمني، اخملطط على للتحرك
مؤقت. إيقاف على اضغط الفيديو، مقطع تشغيل إليقاف
اخليارات > تشغيل. اختر الفيديو، مقطع تشغيل ملواصلة
رجوع. على اضغط الفيديو، قص عرض شاشة إلى للعودة

مت. على اضغط االستوديو، والعودة إلى حلفظ التغييرات،
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اخليارات > إرسال > بالوسائط اختر الفيديو، مقطع إلرسال
IR أو  بـ أو ،Bluetooth بـ أو اإللكتروني، بالبريد أو املتعددة،

احلد تفاصيل على للتعرف اخلدمة مبزود اتصل ويب. حتميل
إرسالها. ميكن التي املتعددة رسالة الوسائط األقصى حلجم

إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على احلد  تلميح!  
املتعددة الوسائط حلجم رسالة به األقصى املسموح

إرسال ميكنك معه، تتعامل الذي اخلدمة مزود لدى
انظر  الالسلكية. Bluetooth املقطع باستخدام تقنية
الصفحة "Bluetooth اتصال باستخدام بيانات "إرسال

كمبيوتر إلى الفيديو مقاطع نقل ا أيضً ميكنك كما .٩٥
كبل بيانات  Bluetooth أو متوافق باستخدام اتصال

متوافق. ذاكرة بطاقات قارئ تعزيز أو USB

`z«dA�« ÷d�
ملشاهدة  عرض الشرائح بدء اختر النشط، األدوات شريط في
الشرائح من يبدأ عرض الشاشة. مبليء للصور شرائح عرض

يلي: مما اختر امللف اخملتار.
مؤقتًا الشرائح عرض إليقاف - مؤقت إيقاف  •

إيقاف  مت إيقافها إذا الشرائح، عرض ملتابعة - استمرار  •
مؤقت

الشرائح عرض إلغالق - إنهاء  •

أو  (التالي)  على (السابق) اضغط الصور، لتصفح
ا). مغلقً والتدوير احلجم يكون عندما فقط (يتوفر

اختر عرض الشرائح، عرض الشرائح قبل بدء إيقاع لضبط
بني التأخير الشرائح > الضبط > فترة اخليارات > عرض

الشرائح.

وتدع ألخرى، شريحة من بسالسة الشرائح عرض حتى يتحرك
اختر عشوائيًا، وتصغيرها الصورة بتكبير يقوم االستوديو

والتدوير. احلجم

اخليارات >  اختر الشرائح، عرض إلى صوت مقطع إلضافة
التالية: اخليارات أحد من ثم الشرائح > الضبط عرض

اختر تشغيل أو إيقاف. املوسيقى -  •
القائمة. من موسيقى ملف الختيار - مسجلة مادة  •

الصوت مستوى مفتاح استخدم رفعه، أو الصوت حجم خلفض
اجلهاز. جانب على

WO1bI��« ÷ËdF�«
للنمو القابلة رسوم جرافيك املتجه ملفات ميكنك عرض
العروض باستخدام واخلرائط، الكارتون مثل أفالم ،(SVG)

العرض  أو الطباعة عند مبظهرها SVG صور حتتفظ التقدميية.
،SVG ملفات لعرض أحجام ودقة مختلفة. ذات شاشات على
واختر الصور أحد إلى انتقل ثم تقدميية، عروض حافظة اختر

اخليارات > تشغيل.
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.اال على اضغط للتصغير، . على اضغط للتكبير،

اضغط العادية، والشاشة الشاشة ملء وضع بني  للتبديل
. على

…—u� W�U��
التي الصورة اختر صورة، طباعة خيار باستخدام الصور لطباعة

أو االستوديو أو الكاميرا في الطباعة خيار ثم طباعتها تريد
الصور. عارض أو الصور محرر

كبل  الصور باستخدام صورة لطباعة طباعة خيار استخدم
تخزين كما ميكنك .Bluetooth اتصال أو USB متوافق بيانات

(إن وجدت) وطباعتها متوافقة على بطاقة ذاكرة الصور
بطاقات الذاكرة. قارئ بها متوافقة باستخدام طابعة

حفظ  تلقائيًا يتم jpeg. فقط. بتنسيق الصور طباعة ميكن
..jpeg بالتنسيق الكاميرا التقطتها التي الصور

قم ،PictBridge مع متوافقة طابعة باستخدام للطباعة
الطباعة. خيار حتديد قبل البيانات كبل بتوصيل

WF�UD�« —UO��«
عرض قائمة  األولى، يتم للمرة صورة طباعة استخدام عند
باختيار قم اختيار الصورة. بعد املتاحة بالطابعات املتوافقة

االفتراضية. الطابعة أنها على الطابعة ضبط مت طابعة.
متوافقة مع طابعة توصيل حالة في الطابعة عرض يتم آليًا

.Nokia CA-53 توصيل كبل PictBridge باستخدام

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

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

W�U�D�« WM�UF�
طباعة بدء عند فقط الطباعة معاينة عرض شاشة فتح يتم

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

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

اإلضافية. الصفحات

W�U�D�« j�{
الطابعة إمكانيات حسب على املتاحة الضبط خيارات تختلف

مت حتديدها. التي
االفتراضية. اخليارات > الطابعة اختر افتراضية، طابعة لضبط
الورق من القائمة، ثم موافق. حجم اختر الورقة، حجم الختيار

العرض السابق. للرجوع إلى إلغاء اختر
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متصل  في وضع ميكنك الطباعة الفورية تطبيق طريق عن
حيث تخزينها منزلك، أو إلى لصورك مباشرةً طبعات طلب

مختلفة منتجات طلب ا أيضً ميكنك احلصول عليها. تستطيع
تعتمد الفأرة. وسائد أو مثل األكواب احملددة، الصورة مع

اخلدمة. مزود على املتاحة املنتجات
واحد أن يكون لديك ملف البد الطباعة الفورية، تستخدم لكي

على احلصول ميكن مثبت. األقل الطباعة على خدمة لتهيئة
خدمة يدعمون الذين خدمة الطباعة مزودي طريق عن امللفات

الطباعة الفورية.

W�U�D�« d�«Ë√ —«b�≈
فقط. .jpeg بتنسيق الصور طباعة ميكن

والفيديو. االستوديو > الصور اختر ثم ، اضغط على
اخليارات >  اختر ثم في االستوديو، صور عدة أو صورة اختر  ١

مطبوعات. طباعة > طلب

القائمة. من اخلدمة مزودي أحد اختر ٢

التالية: اخليارات ومن اختر اخليارات  ٣

اخلدمة. مبزود االتصال لبدء - فتح  

اخلدمة، كعنوان  مزود عن معلومات لعرض - املعلومات  
الويب وروابط االسم وتفاصيل املثال على سبيل مخزن ما

اخلدمة. مزود عن املعلومات ملزيد من
القائمة. من اخلدمة حلذف مزود - حذف  

السابقة. األوامر لعرض تفاصيل - السجل  
متكاملة، فإنه يتم  خدمة تقدميها اخلدمة التي مت كانت إذا ٤

معاينة الصور عرض شاشة وتقوم مبزود اخلدمة، توصيلك
اختر االستوديو. في باختيارها قمت التي الصور بعرض

التالية: اخليارات ومن اخليارات

انتقل  طباعة. أمر إعطاء قبل الصورة لعرض معاينة -  
الصور. لعرض ألسفل ألعلى أو

الطباعة. أمر إلعطاء - اآلن الطلب  
للصورة  النسخ وعدد املنتج تفاصيل لتعديل - تغيير  

تريده منتج أي اختيار ميكنك املنتج، أمر اخملتارة. في عرض
حسب على املتاحة واملنتجات اخليارات تختلف نوعه. وحتديد

اخلدمة. مزود
بالنسبة  الصور تفاصيل لعرض لليمني لليسار أو انتقل

وتغييرها. األخرى للصور
والطلب. العميل معلومات لتغيير - العميل معلومات تغيير  

الطلب. إلى إلضافة املزيد من الصور - صورة إضافة  
الطلب. من صور حلذف - صورة حذف  

جتزئة،  تاجر مجموعة خدمة من املقدمة إذا كانت اخلدمة ٥
تريد الذي املتجر تختار أن ويلزم مبزود اخلدمة، موصل فأنت

شاشة معاينة تعرض منه. مطبوعاتك حتصل على أن
يكون قد االستوديو. في صور من باختياره قمت ما الصور
مختلفة، بحث مبعايير املتاجر وتفقد تصفح خيارات لديك

اخلدمة. ا ملزود تبغً
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الذي اال للمتجر الفتح ساعات مثل تفاصيل، مراجعة ميكنك

اخليارات > معلومات (إذا قدمت  اختيار بواسطة اختياره، مت
اخلدمة). مزود بواسطة

على  املطلوبة، واضغط التجزئة التقاط نقطة إلى انتقل
وتغيير الطلب، قبل الصور معاينة التنقل. ميكنك مفتاح

حذف أو إضافة أو معلومات العميل أو الصور تفاصيل
اخليارات >  اختر املطبوعة، النسخ لطلب الطلب. من صور

اآلن. الطلب

W�—uH�« W�—UA*«
ميكنك مشاركة الصور  الفورية املشاركة تطبيق طريق عن
األلبومات الفورية وسجالت في بك اخلاصة الفيديو ومقاطع
على األخرى الفورية املشاركة خدمات أوفي املتوافقة، الويب

كمسودات البريد وحفظ محتويات، حتميل الويب. ميكنك
قد األلبومات. محتويات وعرض الحق، في وقت واستكماله

اخلدمة. على مزود اعتمادًا املدعم احملتوى أنواع تختلف

√b���
في االشتراك عليك ينبغي الفورية، املشاركة الستخدام

ميكنك عادةً الفورية. مشاركة الصور خدمة مزود مع اخلدمة
اخلدمة. مبزود اخلاص الويب موقع على من اخلدمة في االشتراك

في االشتراك حول التفاصيل من ملزيد اخلدمة مبزود اتصل
انظر املتوافقني، اخلدمة مزودي حول املعلومات ملزيد من اخلدمة.

.www.nokia.com/support

الفورية، املشاركة تطبيق في األولى للمرة فتح اخلدمة عند
املستخدم اسم وحتديد جديد حساب إنشاء منك يُطلب سوف

وقت في احلساب لضبط الوصول ميكنك لها. وكلمة السر
تطبيق املشاركة اخليارات > الضبط في الحق من خالل
.٣٧ الصفحة الفورية"، املشاركة الفورية. انظر "ضبط

 UHK� qOL%
وامللفات والفيديو، االستوديو > الصور واختر ، اضغط على
ويب. اخليارات > إرسال > حتميل ثم حتميلها، في ترغب التي

الكاميرا الفورية من تطبيق املشاركة إلى ا أيضً الوصول ميكنك
الرئيسية.

جديد حساب إلنشاء خدمة. اختيار العرض شاشة فتح يتم
اخلدمة رمز أو جديد، حساب اخليارات > إضافة خلدمة ما، اختر
قمت  قد كنت إذا اخلدمات. في قائمة جديد إنشاء النص مع

أو تعديل بالشبكة، وضع غير متصل في جديد بإنشاء حساب
جهاز على ويب خالل متصفح من خدمة ضبط حساب أو
اختر جهازك، لتحديث قائمة اخلدمات في متوافق، كمبيوتر

مفتاح على اضغط خدمة، لتحديد خدمات. اخليارات > استرداد
التنقل.

اخملتارة الفيديو ومقاطع الصور عرض يتم اخلدمة اختيار عند
أو إعادة وعرضها، امللفات فتح التعديل. ميكنك وضع في

لها. جديدة ملفات إضافة لها، أو نص إضافة أو تنظيمها،
كمسودة، املنشأة املراسالت وحفظ الويب، عملية حتميل إللغاء

التحميل بالفعل، قد بدأ إذا كمسودة. رجوع > حفظ اختر
كمسودة. إلغاء > حفظ اختر
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. أو اضغط على حتميل،

X�d��≈ W�b� `��
الفورية، في اخلدمة حتميلها مت فيديو ومقاطع صور لعرض

الصور حافظة من جهازك، في مٌرسلة وقيود مسودات وعرض
قمت قد كنت إذا إنترنت. خدمة والفيديو اختر اخليارات > فتح
أو تعديل بالشبكة، وضع غير متصل في جديد بإنشاء حساب
كمبيوتر على متصفح ويب خالل من أو ضبط خدمة حساب
اخليارات >  اختر جهازك، في اخلدمات لتحديث قائمة متوافق،

القائمة. خدمة من اختر خدمات. استرداد

يلي: اختر مما بعد فتح خدمة،
وعرض  اخملتارة باخلدمة لالتصال - مستعرض ويب فتح في  •

قد الويب. متصفح في ومسودتها األلبومات املُحملة
مزود اخلدمة حسب يختلف العرض

وحتميلها  وتعديلها، املسودات إدخاالت لعرض - املسودات  •
الويب إلي

جهازك في إنشائه مت إدخال آخر ٢٠ لعرض املرسل -  •
جديد قيد إلنشاء - جديد نشر  •

اخلدمة. مزود حسب املتاحة اخليارات تختلف قد

W�—uH�« W�—UA*« j�{
الفورية، املشاركة تطبيق في الفورية، املشاركة ضبط لتعديل

اخليارات > الضبط. اختر

w�U�U��
أو تعديل حسابات جديدة ميكنك إنشاء حسابات حساباتي، في

اخليارات > إضافة حساب اختر جديد، حساب إلنشاء موجودة.
اخليارات >  ثم حسابًا اختر موجود، حساب لتعديل جديد.

يلي: مما اختر تعديل.

للحساب املطلوب االسم إلدخال - احلساب اسم

في استخدامه.  ترغب الذي اخلدمة مزود الختيار - اخلدمة مزود
عليك يجب بل موجود، حلساب اخلدمة مزود تغير ال ميكنك

مبسح قمت إذا اجلديد. اخلدمة ملزود جديد إنشاء حساب
الصلة ذات مسح اخلدمات ا أيضً فسيتم حساباتي، في حساب

املُرسلة للخدمة. العناصر ذلك في مبا اجلهاز، من باحلساب
وكلمة  املستخدم اسم إلدخال - وكلمة السر املستخدم اسم
بالتسجيل قمت عندما بإنشائهما حلسابك قمت اللذين السر

الفورية. اخلدمة إلى
الصور  حتميل يتم الذي الختيار احلجم - التحميل صورة حجم

اخلدمة إلي به
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الصورة  عرض يتم الذي الختيار احلجم - الصورة حجم عرض
صورة حجم على يؤثر الضبط ال اجلهاز. فهذا في شاشة عليه

التحميل.
لعرض  املستخدم اخلط حجم - الختيار النص حجم عرض
أو نص إضافة عند أو املرسلة، مسودة واإلدخاالت في النص

جديد. إدخال إلى تعديله

ÂbI��
أو  أو تعديله، الشبكة ضبط مزودي لعرض مزودو اخلدمة -
اخلاصة عرض التفاصيل أو جديد، مزود خدمة خدمة إضافة

فقد جميع سيتم اخلدمة، بتغيير مزود قمت إذا خدمة. مبزود
ميكنك  السابقني. ال اخلدمة مبزودي حساباتي اخلاصة معلومات

مسبقًا. احملددين اخلدمة مبزودي الضبط اخلاص تغيير
الوصول املستخدمة  لتغيير نقطة - االفتراضية الوصول نقطة
فيها. ترغب التي الوصول نقطة اختر اإلنترنت، بخدمة لالتصال
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®Nokia N73 Music Edition©

في املوسيقى إلى الوصول مفتاح شرح القسم هذا يتناول
.Nokia N73 Music Edition جهازك

الوصول ميكنك الوصول إلى املوسيقى، مفتاح باستخدام
والراديو. املوسيقى مشغل إلى السريع

اضغط املوسيقى، اآلن في مشغل تشغيل لفتح شاشة عرض
التشغيل" انظر "قوائم تشغيل، قوائم إلنشاء . على

.٤٣ الصفحة
إلى لالستماع . على االستمرار مع اضغط الراديو، لفتح
.٤٩ الصفحة املرئية"، "اإلذاعة انظر الضبط، وتكوين الراديو

خروج. اختر الراديو، وإلغالق
تشغيل  على واإلبقاء مفتوحة لترك التطبيقات تلميح!  
للعودة  مرتني على اضغط اخللفية، املوسيقى في

االستعداد. وضع إلى

vIO�u*« q ÓÒGA Ô�  
،AAC+ ،AAC االمتداد ذات ملفات املوسيقى مشغل يدعم

،MP4 ،MPEG ،3GPP ،3GP ،WAV ،WMA ،MP3 ،eAAC+

املوسيقى بالضرورة  مشغل وال يدعم .M3Uو ،DCF ،M4A
تنسيقات تنوعات ملف أو كافة تنسيق خصائص جميع

امللفات.
اخليارات >  املوسيقى"، اختر عن "مشغل املعلومات من ملزيد
بسياق  املتعلقة الدقيقة التعليمات على للحصول تعليمات

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

للغاية. ا يكون مرتفعً الصوت قد ألن الصوت

WOM�√ qOGA�
املوسيقى. اختر ثم ، على  اضغط  ١

الفنان  أو املفضلة األغنية لالنتقال إلى التنقل مفتاح حرِّك ٢
التنقل أية فئة أخرى، واضغط على مفتاح أو املفضل

الفئات. قوائم لفتح
مت  التي األغنية تشغيل لبدء التنقل مفتاح على اضغط ٣

مفاتيح بني لالنتقال التنقل مفتاح اختيارها. استخدم
التحكم.

jzU�u�«  UIO�D�
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أي ت من اآلن للمشغل عرض تشغيل شاشة تلميح! لفتح  

للعودة . اضغط على جهاز، على أخرى شاشة عرض
مرة أخرى. عليه اضغط السابقة، لشاشة العرض

اآلن، تشغيل عرض شاشة في للتشغيل أكثر موسيقى الختيار
املوسيقى. قائمة إلى اخليارات > انتقال اختر

اجلهاز، في األغنية حتديث الختيار إجراء بعد لتحديث املكتبة
مكتبة املوسيقى، واختر اخليارات > حتديث ق اذهب إلى

املوسيقى.

حالة في فقط متاحة الذاكرة بطاقة على اخملزنة األغاني
الذاكرة. بطاقة تثبيت

 «d�R*«
املوسيقى: مشغل في الرموز

األغنية تكرار -
الكل تكرار -

عشوائي تشغيل -
اخلارجية السماعة -
(تُعرَض الصوت الصوت مكتومة مستوى نافذة  في

املنبثقة)

qOGA��« ŸU{Ë√
wz«uA� qOGA�

اختر  تشغيله، إيقاف أو العشوائي التشغيل لتشغيل  ١
اخليارات > عشوائي.

اآلن  تشغيل عرض شاشة تظهر اختر إيقاف أو تشغيل.  ٢
أعلى  العشوائي في فيها رمز التشغيل ليس أو وفيها

اليمني. الركن

qOGA��« —«dJ�
تشغيل  إليقاف احلالية أو كل األغاني، أو األغنية لتكرار ١

اخليارات > تكرار. اختر التكرار،
عرض شاشة تظهر األغنية. تكرار أو الكل، اختر إيقاف،  ٢

رمز  الكل  أو تكرار رمز فيها ليس أو اآلن وفيها تشغيل
اليمني.  الركن أعلى في األغنية تكرار

 uB�« q�bF�
 uB�« ‰œUF�

اخليارات > معادل الصوت. اختر سماع املوسيقى، لضبط نغمة
مفتاح بواسطة اختره الصوت، ملعادل ضبط مسبق الستخدام

إعدادات مسبق ضبط لكل يوجد تنشيط. واختر التنقل،
النطاقات. خماسي بياني صوت معادل على مختلفة
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مسبق اختر اخليارات > ضبط ضبط مسبق جديد، إلنشاء ١
اخليارات >  اختر ضبط مسبق موجود، لتعديل جديد.

تعديل الضبط املسبق االفتراضي. ميكن ال تعديل.

أو  اليمني إلى التنقل مفتاح التردد، حرَّك ضبط لتعديل ٢
عالي، وألعلى أو متوسط أو منخفض تردد الختيار اليسار

اخملتار. نطاق التردد صوت مستوى أو رفع وأسفل خلفض
اختر اخليارات > إعادة قِيَمه األصلية، الضبط إلى إلعادة ٣

االفتراضي. إلى الضبط

ال ميكن . على اضغط ثم إليه، انتقل مسبق، ضبط لتعديل
املسبق االفتراضي. الضبط مسح

 uB�«  «œ«b�≈
النغمة، مضخم لتحسني اجملسمة أو والصورة التوازن لتعديل

الصوت. اخليارات > إعدادات اختر

vIO�u*« d��* »U�c�«
املوسيقية األعمال عن تبحث أن املوسيقى متجر في ميكنك

تختلف اجلهاز. قد على لتنزيلها وتشتريها وتستعرضها
توفرها وشكلها. وإمكانية املوسيقى خدمات متجر تنويعات
املوسيقى. ملتجر اخليارات > ذهاب اختر املوسيقى، في ق  ١

الويب حتديد عنوان يتم لم ما ا متاحً اخليار هذا يكون (لن
املوسيقى"، متجر "ضبط انظر املوسيقى. اخلاص بخدمة

.(٤١ الصفحة
أو  لتبحث الشاشة على املوجودة اخليارات بني من اختر  ٢

نغمات الرنني. تختار تستعرض أو

vIO�u*« d��� j�{
تعديله. ميكن وال مسبقا محددًا أيضا الضبط هذا يكون رمبا
تستخدم لكي صاحلة إنترنت اتصاالت لديك تتوفر أن يجب

الوصول"، "نقاط انظر التفاصيل، من ملزيد اخلدمة. هذه
.١١٨ الصفحة

توفرها املوسيقى وإمكانية متجر ضبط تنويعات تختلف قد
وشكلها.

املوسيقى مبتجر اخلاص الويب عنوان لديك يتوفر أن يجب كما
املوسيقى. ضبط متجر في احملدد

إلى املوسيقى، اذهب ملتجر الويب عنوان حتديد لتغيير أو
يتوفر (قد املوسيقى. ملتجر اخليارات > ذهاب واختر املوسيقى، ق
حافظة في منفصل اختصار شكل في أيضا املوسيقى متجر

املشغل.)
التالي: حدد اخليارات > إعدادات. اختر املوسيقى، متجر في

املوسيقى. متجر بخدمة اخلاص الويب عنوان إلدخال - العنوان:

ملتجر  بك املستخدم اخلاص اسم - إلدخال املستخدم: اسم
إلى فقد تضطر احلقل فارغًا، هذا ترك في حالة املوسيقى.

الدخول. تسجيل في بك املستخدم اخلاص إدخال اسم
بك ملتجر املوسيقى.  اخلاصة السر كلمة إلدخال - السر: كلمة

كلمة تضطر إلى إدخال فقد فارغًا، احلقل هذا ترك حالة في
الدخول. بك في تسجيل اخلاص السر
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أجهزة متوافق أو كمبيوتر جهاز من املوسيقى ميكنك نقل
اتصال  أو USB متوافق كبل باستخدام أخرى متوافقة

انظر توصيل اجلهاز، عن على تفاصيل للحصول .Bluetooth
.٩٣ الصفحة "االتصاالت"،
الكمبيوتر: جهاز متطلبات

منه)  أحدث تشغيل Windows XP (أو نظام  •
ميكنك .Windows Media Player من تطبيق إصدار متوافق  •
التطبيق توافق مدى حول التفاصيل من املزيد على احلصول

بجهاز  اخلاص القسم من Windows Media Player
.Nokia بـ اخلاص الويب موقع على Nokia N73

تتوفر  منها. أحدث برامج Nokia PC Suite 6.7 أو مجموعة  •
املضغوط املوجود القرص على تثبيتها املطلوب البرامج

البيع. بعبوة
االتصال: طريقة

(USB - بيانات USB) USB صغير كبل  •
Bluetooth اتصال به متوافق كمبيوتر  •

d�uO�L� “UN� s� qIM�«
امللفات: لنقل مختلفة طرق ثالث استخدام ميكنك

خارجي  كقرص ثابت كمبيوتر جهاز جهازك على لعرض  •
بكبل باالتصال قم للبيانات، ملفات أية نقل ميكنك بحيث
استخدام حالة في .Bluetooth باتصال أو متوافق بيانات

في  االتصال كطريقة البيانات نقل اختر ،USB كبل  
وأين تنقله فيما التحكم من الطريقة هذه متكنك اجلهاز.
ال وقد امللف. كل معلومات تستطيع رؤية ال تنقله،لكنك

النسخ. حمايتها ضد متت قد املواد التي نقل تستطيع
في األغنية الختيار حتديث إجراء بعد املكتبة لتحديث

اخليارات > حتديث واختر املوسيقى، ق إلى اذهب اجلهاز،
املوسيقى. مكتبة

،Windows Media Player مع للموسيقى مزامنة إلجراء •
الوسائط كطريقة  مشغل اختر ثم ،USB كبل بتركيب قم

اجلهاز. إلي متوافقة ذاكرة بطاقة إدخال يلزم االتصال.
برامج  مجموعة الستخدام Nokia Music Manager في •

اختر ثم ،USB قم بتركيب كبل ،Nokia PC Suite
كطريقة االتصال. PC Suite

vIO�u*« qI�
Windows Media Player وبرنامج  برنامج كال من مت ضبط لقد

الوضع  Nokia Music Manager في Nokia PC Suite في
عن على معلومات للحصول املوسيقى. ملفات لنقل األمثل

دليل انظر ،Nokia Music Manager باستخدام املوسيقى نقل
القرص  على املوجود Nokia PC Suite برامج جملموعة املستخدم

.N73 هاتفك في املضغوط
تطبيق باختالف نسخ املوسيقى وظيفة تزامن رمبا تختلف
أدلة املعلومات، انظر من ملزيد .Windows Media Player

املناظرة. Windows Media player وتعليمات
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وجود حالة عدم وفي متوافق، بكمبيوتر توصيل جهازك بعد
 Windows Media player يختار جهازك، في كاف تخزين مكان

ميكنك اختيار اليدوي، التزامن باستخدام اليدوي. التزامن
أو حذفها. نسخها أو نقلها تريد التي التشغيل األغاني وقوائم

ا يتم إدخال اسمً يجب مرة، ألول اجلهاز توصيل وعند
.Windows Media player في للجهاز كاسم استخدامه

اليدوية: االختيارات لنقل
اختر جهازك ،Windows Media player بـ جهازك توصيل بعد  ١

موصل. جهاز من أكثر هناك كان إذا االنتقال، لوحة في
أجل  من القائمة لوحة إلى األلبومات أو اسحب األغاني ٢
من القائمة عنصر اختر ألبومات، أو أغاني حلذف التزامن.

.Remove from list فوق وانقر
التي تريد  امللفات على حتتوي لوحة القائمة من أن تأكد ٣

فوق انقر اجلهاز. على كافية سعة هناك مزامنتها وأن
التزامن. لبدء .Start Sync

اآللي التزامن
في االفتراضي امللف خيار نقل لتغيير

،Sync أسفل السهم فوق انقر ،Windows Media player
خانة اختر أو امسح .Set up Sync اختر جهازك وانقر فوق

.Sync this device automatically االختيار
 Sync this device automatically االختيار اختيار خانة مت إذا

 N73 باجلهاز املوسيقى مكتبة فإن جهازك، بتوصيل وقمت
التي اخترتها في التشغيل قوائم على بناءًا حتديثها آليًا، يتم

.Windows Media player

اختيار مكتبة فيتم تشغيل، قوائم اختيار لم يتم إذا
جهاز مكتبة أن الحظ للتزامن. كلها بالكمبيوتر املوسيقى

تناسب التي قد امللفات من أكثر عدد على قد حتتوي الكمبيوتر
 Nokia N73 في جهاز متوافقة ذاكرة وبطاقة اجلهاز ذاكرة

انظر تعليمات املعلومات، من ملزيد إدخالها). حالة (في
.Windows Media player

قائمة تشغيل مع جهازك في التشغيل قوائم يتم مزامنة ال
.Windows Media player

امللفات إدارة
 Windows Media Player التطبيق يقوم افتراضية، بصورة

للفنان طبقًا املثال سبيل علي احلافظات، في األغاني بتنظيم
مثل بيانات، لنقل أخرى طرق استخدام عند األلبوم. اسم أو

امللفات عدد تقنني إلي أن حتتاج ميكن تخزين كبير السعة،
تقم ال أداء. أفضل علي للحصول حافظة كل في املوجودة

حافظة واحدة. حافظة في ملفًا أو ٥٠ من أكثر بتخزين

qOGA��« rz«u�
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إلنشاء قائمة تشغيل أغاني:
عرض  شاشة اختر اخليارات > إنشاء قائمة تشغيل في  ١

التشغيل. قوائم

اضغط  اختر موافق أو ثم التشغيل، لقائمة ا اسمً ل أدخِ  ٢
التنقل. مفتاح على

األغاني  على فنان للعثور طي اسم أو توسيع ميكنك ٣
مفتاح على قائمة التشغيل. اضغط تضمينها في املطلوب
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اسمت حتت األغاني عناصر. لعرض قائمة إلضافة التنقل

األغاني، قائمة إلخفاء اليمني. إلى التنقل مفتاح حرك فنان،
اليسار. إلى التنقل مفتاح حرك

اختر مت. اختياراتك، إجراء بعد  ٤

qOGA� WLzU� v�≈ w�U�√ W�U{≈
إنشاء أو موجودة تشغيل قائمة إلى أغاني إضافة ميكنك

مرة. ألول جديدة تشغيل قائمة
اختر اخليارات > إضافة أغاني. أغاني، قائمة في  ١

األغاني  على فنان للعثور اسم طي توسيع أو إجراء ميكنك ٢
مفتاح على قائمة التشغيل. اضغط تضمينها في املطلوب

اسم حتت األغاني عناصر. لعرض قائمة إلضافة التنقل
األغاني، قائمة إلخفاء اليمني. إلى التنقل مفتاح حرك فنان،

اليسار. إلى التنقل مفتاح حرك
اختر مت. اختياراتك، إجراء بعد  ٣

جاري  قائمة إلى أغاني إضافة ميكنك كذلك، تلميح!  
تشغيلها.

املفاتيح. لوحة من احلروف بإدخال أغنية ابدأ عن للبحث

w�U�_« VO�d� …œU�≈
قائمة  عرض شاشة القائمة في اختر اخليارات > ترتيب  ١

التشغيل.
لنقلها  ألسفل أو ألعلى انتقل للنقل. جاهزة اخملتارة األغنية ٢

هناك. لتركها أو

اختر إسقاط.  ٣

نقلها.  املطلوب األغنية إلى انتقل ٤

اختر سحب.  ٥

جديد. إلي موضع انتقل ٦

اختر إسقاط.  ٧

اختر مت. القائمة، ترتيب إجراء بعد  ٨

على  ا أيضً ميكنك الضغط واإلدراج، للسحب تلميح!  
التنقل. مفتاح

qOGA� WLzU� s� w�U�√ ·c�
تشغيل. قائمة أغاني من حذف ميكنك

قائمة تشغيل. من أغنية انتقل إلى ١

التشغيل. قائمة من اختر اخليارات > حذف  ٢

من  األغنية متسح ال هذه عملية احلذف للتأكيد. اختر نعم  ٣
التشغيل. قائمة من فقط وإمنا حتذفها اجلهاز،

qOGA� WLzU� v�≈ ÷d�  U�U� s� d�UM� W�U{≈
من ومؤلفني وفنانني وأنواع وألبومات أغاني إضافة ميكنك

قوائم  املوسيقى إلى ق بـ خاصة مختلفة عرض شاشات
جديدة. أو موجودة تشغيل

اختر عنصر. املوسيقى، مفتوحة من ق عرض في شاشة  ١

تشغيل قائمة تشغيل > قائمة اختر اخليارات > إضافة إلى  ٢
محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.
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تشغيل قائمة اخترت إذا موافق. اختر التشغيل، ثم
موافق. ثم التشغيل قائمة اختر محفوظة،

ميكنك اختيار  العرض شاشات بعض في تلميح!  
اخليارات >  باختيار إلضافتها متعددة أغاني

حتديد > حتديد. حتديد/إلغاء

إلى  إليها أغنية جاري االستماع إضافة ميكنك تلميح!  
تشغيل. قائمة

qOGA��« WLzU� qO�UH�
اخليارات > تفاصيل اختر التشغيل، قوائم عرض شاشة في

التالية: املعلومات عرض يتم سوف التشغيل. قائمة

التشغيل قائمة اسم - االسم

التشغيل قائمة في احلالي لألغاني العدد - األغاني

مكان قائمة التشغيل - املوقع

التشغيل قائمة في تعديل آخر تاريخ - التاريخ

التشغيل قائمة تعديل في آخر وقت - الوقت

WO�ü« qOGA��« rz«u�
قائمة شاشة عرض قوائم التشغيل التالية في تظهر

آليا: التشغيل
األكثر تشغيالً  أغنية األربعني تشمل - تشغيالً األكثر املسارات

مت تشغيلها أغنيات آخر من املدونة
مؤخرًا  تشغيلها أغنية مت أحدث ٤٠ تشمل األخيرة - املسارات

تشغيلها. مت أغنية بأحدث ينتهي عكسي، بترتيب

إلى  بإضافتها قمت التي األغاني تشمل - األخيرة اإلضافات
املاضي. األسبوع خالل في املكتبة

W�U�*«  «—UO)«
املوسيقى تتوفر العناصر ملشغل اخملتلفة العرض شاشات في

كخيارات. التالية
معلومات  تظهر عرض شاشة لفتح اآلن - التشغيل إلى ذهاب

حاليا تشغيلها يجري التي األغنية عن
محل  اتصال السلكي مع لفتح - املوسيقى ملتجر ذهاب

واستعراضها املوسيقى عن البحث ميكنك حيث الويب، على
وشراءها

طريق  عن قائمة املكتبة لتحديث - املوسيقى مكتبة حتديث
االرتباطات وإزالة اجلديدة األغاني ألجل الثابت استعراض القرص

العاطلة
التشغيل/تفاصيل مكتبة قائمة تفاصيل األغنية/تفاصيل
مت اختياره الذي العنصر عن معلومات لعرض - املوسيقى

التعليمات تطبيق لفتح - تعليمات

إنشاء  فيها عرض ميكنك شاشة لفتح - إنشاء قائمة تشغيل
قائمة تشغيل جديدة

آخر  جهاز إلى احملدد العنصر بإرسال - يسمح لك إرسال
متوافق

مسح  يتم تأكيد املسح. بعد احملدد العنصر ملسح مسح -
متوافقة ذاكرة أو بطاقة اجلهاز ذاكرة من دائم األغنية بشكل

إدخالها). حالة (في
احملدد العنصر تسمية إلعادة - إعادة تسمية
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قائمة ت إلى العنصر اخملتار إلضافة - قائمة تشغيل إضافة إلى
قائمة تشغيل جديدة تشغيل حالية أو

احلالي  األلبوم الفني تظهر عرض شاشة يفتح - الفني األلبوم
إضافة البوم تغيير أو اخملتارة. ميكنك األغنية أو باأللبوم املرفق

جهازك. موجودة علي صور باستخدام فني
معني عناصر إلجراء عدة إلتاحة اختيار - حتديد حتديد/إلغاء

خاصة  رنني كنغمة اخملتارة األغنية الختيار ضبط كنغمة رنني -
قم بتخزين نغمات أداء، أفضل على بالوضع النشط. للحصول

اجلهاز. ذاكرة في الرنني
قائمة  املوجودة في األغاني ترتيب إلعادة - القائمة ترتيب

تشغيل

jI� Êü« qOGA� ÷d� W�UA�  «—UO�
املوسيقى عرض ق شاشة لفتح املوسيقى - قائمة إلى انتقال

في  عشوائي. الوضع تشغيل إيقاف أو لتشغيل عشوائي -
عشوائي. ترتيب في األغاني تشغيل يتم العشوائي الوضع
اجلاري  القائمة األغاني في كل أو األغنية لتكرار - تكرار

تشغيلها.
نطاق  ضبط فيها ميكنك عرض شاشة لفتح - معادل الصوت

الصوت. تردد
يتم  متحركة أو صورة ألبوم فني الختيار - املرئي العرض بدء
شاشة  إلى إغالق للعودة مسار. اختر تشغيل عرضها عند

اآلن. تشغيل عرض
استجابة  تغيير تستطيع حيث قائمة لفتح الصوت - إعدادات

الصوت. وتضخم اجملسمة والصورة التوازن

d�UMF�« WOL�� …œU�≈
القائمة. من اختر الفنان أو األلبوم أو النوع أو املؤلف  ١

اختر اخليارات > إعادة تسمية.  ٢

حتديث جميع يتم اختر موافق. ثم اجلديد، ل االسم أدخِ ٣
أو النوع األلبوم أو أو اخملتار الفنان تخص التي األغاني

املؤلف.

UNK�bF�Ë WOM�_« qO�UH� ÷d�
يتم اخليارات > تفاصيل األغنية. اختر أغنية، عرض شاشة في

للتعديل: قابلة وهي التالية املعلومات عرض
اسم األغنية - األغنية اسم

اسم الفنان - الفنان

األغنية إليه تنتمي الذي باأللبوم اخلاص االسم - األلبوم

إليه  تنتمي الذي األلبوم األغنية في موقع - املسجلة املادة رقم
األغنية هذه

األلبوم إصدار فيها مت التي السنة - السنة

هذه األغنية إليه تنتمي الذي الغناء فئة أسلوب - النوع

هذه األغنية اسم مؤلف - املؤلف

هذه األغنية عن أخرى أية معلومات - التعليق

اختر والطبع، النشر وحقوق املدة التنسيق، لعرض تفاصيل مثل
عرض تفاصيل شاشة امللف في تفاصيل اخليارات > عرض

األغنية.
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املوسيقى. مكتبة املوسيقى اختر اخليارات > تفاصيل ق في
التالية: املعلومات يتم عرض سوف

املكتبة في لألغاني احلالي العدد - األغاني

بعضها مع احلالية مدة األغاني - املدة

املوسيقى مكتبة في للملفات اإلجمالي احلجم - املستخدم

املكتبة في تعديل آخر تاريخ - في مُحدث

5�— WLGM� WOM�√ j�{
أغنية. اختر ١

مت األغنية اخملتارة اختر اخليارات > ضبط كنغمة رنني.  ٢
النشط. للوضع ضبطها كنغمة الرنني

wMH�« Âu��_« dOOG�
أغنية. اختر ١

الفني. اختر اخليارات > األلبوم  ٢

اختر اخليارات > تغيير.  ٣

جهازك، واختر اختيار:. استوديو في الصور انتقل عبر  ٤

اختر استعادة الصورة األصلي، الفني األلبوم الستعادة ٥
األصلية.

dHA*«  uB�« ‰u�
 Windows Media Player تقوم تطبيقات مثل

برامج  مجموعة ضمن (املوجودة Nokia Audio Managerو
مثل برموز الصوت ملفات بترميز (Nokia PC Suite الكمبيوتر

الترميز  إجراء يتم التخزين. مساحة WMA أو MP3 لتوفير
التي الصوت أو إشارة من مسموعة الغير األجزاء بحذف تلك

البشرية. األذن بواسطة تُسمع ال تكاد
امللفات جودة فإن الرموز، وجودة الترميز أداة عن النظر وبغض

األصلية. امللفات بجودة الناجتة ليست
،WMAو ،AAC هي اجلهاز هذا التي يدعمها األساسية الرموز

مختلفة. أحلان امللفات لها تلك وكل .MP3و

X��«  ôbF�
معدل الناجت على الصوت جودة تعتمد الصوت، ترميز عند
عن يعبر البت. معدل وكذلك للترميز املستخدمة العينة
ثانية (كيلو هرتز)، أما لكل بآالف العينات العينة معدل

عند العينة معدل فيثبت ملوسيقى القرص املضغوط، بالنسبة
الثانية  بت في بالكيلو البت معدل عن هرتز. يُعبر ٤٤٫١ كيلو

الصوت جودة البت، كانت معدل زاد بت/ثانية). كلما (كيلو
أفضل.

سماعة متطلباتك، على املطلوبة مستوى اجلودة يعتمد قد
الصوت مللفات بالنسبة احمليطة. والضوضاء املستخدمة، األذن

بت/ثانية كيلو و١٩٢ ١٢٨ بني بت ما يعطي معدل ،MP3 
البوب موسيقى إلى لالستماع الكافية بالدرجة نتائج جيدة
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WMA أو AAC بصفة عامة ت امللفات تعطي بينما اجلهاز. من

(٩٦-١٦٠ كيلو  البت معدل في أقل بدرجة ولكن نتيجة مماثلة
+AAC و+AAC محسنة  مثل ،AAC اهتزازات تعطي بت/ثانية).
منخفضة  بت مبعدالت للقرص املضغوط صوت جودة (eAAC+)
الكالسيكية  املوسيقى تتطلب بت/ثانية. كيلو ٤٨ إلى تصل

من أعلى بت معدل عادةً، الدقيقة، الفوارق ذات واملوسيقى
األساسية. البوب موسيقى

الصوت جودة تكون التي األخرى املصادر أو وبالنسبة للكالم
ميكنك استخدام التخزين، مساحة توفير من أهمية أقل فيها
بت  معدالت وفي بت/ثانية. كيلو و٦٤ ٨ بني فيما بت معدالت

نتائج أفضل  WMA أو AAC بوجه عام رموز تعطي املنخفضة،
.MP3 من

dOG�*« X� ‰bF�
بت معدل ويعني .(VBR) املتغير معدل بت ا جهازك أيضً يدعم
تعقيد لدرجة تبعا يتغير بالترميز اخلاص البت معدل أن املتغير
يتحسن ،(VBR) املتغير بت معدل عند استخدام املُرَمَّزة. املادة

املادة خالل الثابتة الصوت جودة على للمحافظة الترميز
كما املعقدة املوسيقى أقسام جودة فقدان من بدالً املسجلة،

.(CBR) البت الثابت معدل مع تشفير يحدث

‘ö� qGA�  
مع وتشغيل والتفاعل عرض فالش، مشغل ميكنك عن طريق

احملمول. أجهزة ألجل فالش املنتجة ملفات

‘öH�«  UHK� rOEM�
فالش. التطبيقات > مشغل واختر ، اضغط على

اضغط ثم إليه، انتقل فالش، أو تشغيل ملف لفتح حافظة
التنقل. مفتاح على

اضغط ثم إليه، انتقل متوافق، جهاز إلى فالش ملف إلرسال
التنقل. مفتاح على

اخليارات > اختر أخرى، إلى حافظة فالش لنسخ ملف
احلافظة. إلى نسخ تنظيم >

تنظيم >  اخليارات > اختر أخرى، إلى حافظة فالش لنقل ملف
احلافظة. إلى نقل

اخليارات >  اختر فالش، ملفات لتنظيم حافظة إلنشاء
تنظيم > حافظة جديدة.

املتاحة. اخليارات تختلف قد
. واضغط على إليه، انتقل فالش، ملف ملسح

‘öH�«  UHK� qOGA�
إلى انتقل فالش. التطبيقات > مشغل واختر ، اضغط على

التنقل. مفتاح على واضغط فالش، ملف
مستوى مفتاح أو خفضه، استخدم الصوت مستوى لرفع

اجلهاز. جانب على الصوت املوجود
يلي: مما وواحدًا اخليارات اختر متوفرًا، كان إذا

مؤقتًا السماع إليقاف - مؤقت إيقاف

التشغيل إليقاف - إيقاف



٤٩

ط
سائ

لو
ت ا

قا
بي

ط
ت منتظم  التشغيل غير بدأ إذا السماع. الختيار جودة - اجلودة

عادية أو منخفضة. اختر وبطيء،
الشاشة بالكامل.  مستخدما امللف لتشغيل - كاملة شاشة

عادية. شاشة اختر العادية، الشاشة إلى للعودة
بالكامل، الشاشة وضع في الوضوح عدم من بالرغم حتى

تضغط عندما متاحة زالت ما تكون الرئيسية الوظائف فلعل
اختيار. مفتاح أي على

بعد  األصلي بحجمه - لتشغيل امللف مالءمة مع الشاشة
تكبيره.

إرجاء  التحرك في لتتمكن من البانورامي - الوضع تشغيل
بالتكبير. بعد قيامك االنتقال مفتاح باستخدام الشاشة

WOzd*« W�«–ù«  
التطبيق استخدام ميكنك اإلذاعة. اختر ثم ، اضغط على
واحملطات  اآللية املوالفة طريق عن تقليدية FM مبثابة إذاعة
ببرنامج تتعلق معلومات مرئية طريق عرض عن أو احملفوظة،

تقدم التي احملطات إذا قمت مبوالفة الشاشة، اإلذاعة على
املرئية حزم اإلذاعة خدمة تستخدم املرئية. اإلذاعة خدمة

FM أثناء  إذاعة إلى االستماع ميكنك شبكة). البيانات (خدمة
أخرى. تطبيقات استخدام

االستعداد  وضع في املرئية إلى اإلذاعة تلميح! للوصول  
اضغط ،Nokia N73 Music Edition النشط على جهاز

. على االستمرار مع

يكون فقد املرئية، اإلذاعة خدمة إلى الوصول من تتمكن إذا لم
ال تتبعها التي املنطقة في ومحطات اإلذاعة مُشغلي اخلدمة

املرئية. اإلذاعة تدعم
أثناء عاديٍ بشكلٍ واردة مكاملة على الرد ميكنك إجراء اتصال أو
مكاملة وجود عند الراديو صوت كتم يتم اإلذاعة. إلى االستماع

نشطة.
املعلومات إلى استنادًا املستخدم التردد الراديو نطاق يحدد
توافر عدم في حالة الدولة. عن من الشبكة يتلقاها التي

توجد التي املنطقة حتديد منك يُطلب فقد املعلومات، هذه
انظر اإلذاعة املرئية. إعدادات في حتديد املنطقة ميكنك أو بها،

.٥٠ الصفحة "الضبط"،

W�«–ù« v�≈ ŸUL��ô«
الراديو محطة تغطية اإلذاعة تعتمد على أن جودة بث الحظ

املنطقة اخلاصة. هذه في
اخلاص  الهوائي بخالف به خاص على هوائي FM راديو يعتمد
تعزيز بالهاتف أو سماعة رأس متوافقة توصيل بالهاتف. يلزم

جيد. بشكل FM راديو تشغيل ميكن لكي
عن محطة، لبدء البحث اإلذاعة. اختر ثم ، اضغط على

اخليارات >  اختر يدويًا، التردد لتغيير . اختر أو 
يدوي. توليف

فاختر سابق، وقت بحفظ محطات إذاعة في قمت قد كنت إذا
السابقة،  أو التالية احملطة احملفوظة إلى للذهاب  أو 

ذاكرة لتحديد موقع املناظر مفتاح الرقم على اضغط أو
ما. محطةٍ
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مستوىت مفاتيح الصوت، اضغط على مستوى لضبط

اختر الصوت، مكبر باستخدام اإلذاعة إلى لالستماع الصوت.
اخلارجية. السماعة اخليارات > تشغيل

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

للغاية. ا يكون مرتفعً الصوت قد ألن الصوت
اخليارات > دليل اختر حسب املوقع، املتاحة احملطات لعرض

(خدمة شبكة). احملطات

اخليارات >  اختر احملطات، قائمة في حاليًا املوالفة احملطة حفظ
اخليارات >  اختر احملفوظة، باحملطات قائمة احملطة. لفتح حفظ

القنوات.

في اخللفية،  تعمل FM وترك إذاعة االستعداد إلى وضع للرجوع
اخللفية. في اخليارات > تشغيل اختر

wzd*« Èu�;« ÷d�
اخلدمة، في ولالشتراك وتكلفتها، اخلدمة توفر من للتحقق

اخلاص بك. اخلدمة مبزود اتصل
اختر ضبطها، حملطة مت بالنسبة املتاحة املرئية احملتويات لعرض

عدم حفظ في حالة املرئية. اخلدمة اختر اخليارات > بدء  أو
جلب  اختر أو بإدخاله، قم للمحطة، املرئية اخلدمة معرف

شبكة). احملطات (خدمة دليل في عنه للبحث
احملتويات الشاشة تعرض املرئية، باخلدمة االتصال إنشاء عند

املرئية احلالية.

اخليارات >  اختر املرئية، احملتويات لعرض الشاشة ضبط لتعديل
العرض. ضبط

W�uH;«  UD;«
قائمة  لفتح الراديو. في إذاعية ٢٠ محطة حتى حفظ ميكنك

اخليارات > احملطات. اختر احملطات،
اخليارات > احملطة >  اختر محفوظة، محطة إلى لالستماع
اإلذاعة خلدمة تابعة حملطة املرئية احملتويات استماع. لعرض

املرئية. اخلدمة اخليارات > احملطة > بدء اختر املرئية،
اخليارات > احملطة > تعديل. اختر احملطة، تفاصيل لتغيير

j�C�«
التالية: اخليارات ومن اخليارات > الضبط، اختر

بدء  عند تشغيل نغمة هل يتم الختيار - التشغيل بدء نغمة
ال. تشغيل التطبيق أم

املرئية  اإلذاعة خدمة لبدء اختر نعم خدمة التشغيل اآللي -
مرئية. اإلذاعة خدمة تقدم محفوظة محطة اختيار آليًا عند
التصال  نقطة الوصول املستخدمة الختيار - الوصول نقطة

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

يتم  حاليًا. بها توجد التي املنطقة - الختيار احلالية املنطقة
شبكة تغطية وجود في حالة عدم فقط الضبط هذا عرض

التطبيق. بدء عند
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ميكنك .RealPlayer < التطبيقات واختر ، اضغط على
وسائط ملفات أو فيديو مقاطع تشغيل ،RealPlayer بواسطة
استعراض عند تدفق ميكنك تنشيط ارتباط متدفقة عبر األثير.

ذاكرة اجلهاز أو بطاقة ذاكرة على تخزينه أو صفحات الويب،
إدخالها). حالة (في متوافقة

مثل 3gp. أو  االمتدادات ذات امللفات RealPlayer برنامج يدعم
 RealPlayer يدعم أن الضروري من ليس ولكن ..rm أو .mp4

تنسيقات من اخملتلفة األشكال أو امللفات جميع تنسيقات
RealPlayer فتح  برنامج املثال، يحاول سبيل فعلى امللفات.

تتضمن  mp4. قد ولكن بعض ملفات ،.mp4 ملفات كل
غير  تعتبر 3GPP وبالتالي معايير مع متوافق غير محتوى

اجلهاز. هذا في مدعومة

u�bOH�« l�UI� qOGA�
على  اجلهاز أو ذاكرة على مخزن وسائط ملف لتشغيل ١
اخليارات > فتح، إدخالها)، اختر حالة (في بطاقة الذاكرة

يلي: اختر مما ثم
ملفات مت  ستة من آخر ملف - لتشغيل املقاطع أحدث  

.RealPlayer في تشغيلها
في االستوديو. لتشغيل ملف محفوظ محفوظ - مقطع  

.٢٨ الصفحة "األستوديو"، انظر
على  اضغط تصل إلى أحد امللفات، ثم حتى قم بالتمرير ٢

امللف. لتشغيل

التشغيل: أثناء االختصارات
. على  االستمرار السريع، اضغط مع للتقدمي •

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

مستوى  على مفتاح االستمرار مع اضغط لكتم الصوت، •
عرض يتم حتى اجلهاز ألسفل جانب على الصوت املوجود
مفتاح على االستمرار مع اضغط الصوت، لتشغيل .

. حتى يظهر ألعلى الصوت مستوى

dO�_« d�� o�b�*« Èu�;«
نقطة وصول تستخدم أن اخلدمة مزودي من العديد يحتاج

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

مرة. ألول الهاتف بدء عند الوصول نقاط تكوين يتم قد
اخلدمة. مزود راجع املعلومات، من ملزيد

على .rtsp:// URL عنوان فتح فقط ميكنك ،RealPlayer في
 http ارتباط RealPlayer على يتعرف سوف ذلك، من الرغم

..ram امتداده مبلف
في ا محفوظً تدفق ارتباط اختر األثير، محتوى عبر لدفق

نصية  رسالة في ا مستلمً أو ويب، صفحة على االستوديو أو
املباشر، احملتوى تدفق بدء قبل متعددة. وسائط رسالة في أو

ال احملتوى. حتميل ويبدأ باملوقع بك اخلاص الهاتف يتصل سوف
في الهاتف. احملتوى حفظ يتم
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خاصة من  نصية RealPlayer في رسالة استالم ضبط ميكن
من ملزيد .٦٣ الصفحة والضبط"، "البيانات انظر اخلدمة. مزود

اخلدمة. مبزود اتصل املعلومات،

RealPlayer j�{ dOOG�
التالية: اخليارات ومن اخليارات > الضبط، اختر

بعد  الفيديو مقاطع بتكرار ليقوم RealPlayer تلقائيًا فيديو -
انتهاء عرضها.

وتغيير  بروكسي خدمة مركز استخدام لتحديد اتصال -
املستخدم عند املنفذ نطاق وضبط االفتراضية الوصول نقطة

على إعدادات للحصول اخلدمة مبزود باالتصال قم االتصال.
الصحيحة. الضبط

البروكسي ضبط
اختر  البروكسي، خدمة مركز الستخدام - بروكسي استخدام

نعم.

خدمة  ملركز IP عنوان إلدخال - البروكسي مركز عنوان
البروكسي.

خدمة  مبركز اخلاص املنفذ رقم - أدخل منفذ البروكسي رقم
البروكسي.

وسيطة  خدمات بروكسي خدمة مراكز مسرد: تعد  
ومستخدميها. يستخدمها الوسائط مراكز خدمة بني
سرعة لزيادة أو إضافي أمان لتزويد اخلدمة مزودي بعض

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

الشبكة ضبط
املراد  الوصول نقطة إلى انتقل - االفتراضية الوصول نقطة

. على ثم اضغط باإلنترنت، لالتصال استخدامها
وقت RealPlayer لقطع  لضبط بالشبكة - االتصال وقت
وسائط مقطع تشغيل حالة إيقاف في بالشبكة االتصال
املستخدم ثم  يحدده اختر شبكة. ارتباط خالل من مؤقتًا

موافق. اختر ثم الوقت، أدخل . اضغط على
ملركز  املنفذ لنطاق منفذ أدنى رقم إلدخال - UDP لـ منفذ أدنى

.١٠٢٤ هي قيمة أدنى اخلدمة.
ملركز  املنفذ لنطاق منفذ أدنى رقم إلدخال - UDP لـ منفذ أدنى

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

للشبكات اخملتلفة.

Âö�_« n�R�  
االستوديو > الصور واختر ، على اضغط ،muvees إلنشاء

.muvee والفيديو > اخليارات > تعديل > إنشاء

قصيرة معدلة  فيديو مقاطع muvees عبارة عن مقاطع
إنشاء يتم ونص. فيديو وصور وموسيقى على حتتوي أن ميكن

منط  اختيار بعد املؤلف من خالل آليًا سريع فيلم قصير
والنص  االفتراضية املوسيقى املؤلف يستخدم القصير. الفيلم
مخصص قصير فيلم في اخملتار. باألسلوب املرتبطني االفتراضي
وصور وأسلوب خاص، وموسيقى فيديو ميكنك اختيار مقاطع
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املتعددة. الوسائط رسائل باستخدام muvees إرسال
والفيديو في  الصور احلافظة في القصيرة حفظ األفالم ميكن

..3gp امللف تنسيق في االستوديو

l�d� muvee ¡UA�≈
،muvees لـ فيديو ومقاطع صور اختر في االستوديو،  ١
يتم فتح شاشة .muvee واخليارات > تعديل > إنشاء

النمط. حتديد عرض
األساليب.  قائمة للفيلم القصير من ا منطً اختر ٢

.muvee اختر اخليارات > إنشاء  ٣

hB�� muvee ¡UA�≈
،muvees لـ فيديو ومقاطع صور اختر في االستوديو،  ١
يتم فتح شاشة .muvee واخليارات > تعديل > إنشاء

النمط. حتديد عرض
املطلوب، واختر اخليارات > تخصيص. النمط إلى انتقل ٢

 muvee في مقطع تضمينها في ترغب التي املقاطع اختر ٣
وصور أو املوسيقى. فيديو مقاطع في

الذي حتديد الترتيب ميكنك وصور، فيديو مقاطع حافظة في
املراد امللف الختيار .muvee مقطع به في امللفات سيتم عرض

تريد وضع امللف الذي إلى انتقل ثم . على اضغط نقله،
صور إزالة أو إلضافة . على اضغط ثم أدناه، اخملتار امللف
اخليارات > إضافة/إزالة. اختر ،muvee من فيديو ومقاطع

اخليارات >  اختر وصور، فيديو مقاطع الفيديو، في لقص مقاطع
.٥٣ الصفحة احملتويات. انظر "اختر احملتوى"، اختيار

قصير. لفيلم ختامي ونص افتتاحي نص إضافة ميكنك رسالة في
يلي: اختر مما القصير. الفيلم طول حتديد الطول، ميكنك في

القصير طول الفيلم لتحديد - املستخدم بتحديد

إلرسال  muvee مقطع لتعديل طول متعددة - وسائط رسائل
متعددة. وسائط رسالة

متاثل  بحيث القصير الفيلم مدة لضبط - املوسيقى مثل
اخملتار. املوسيقى مقطع

في  اخملتارة الصور ومقاطع الفيديو كل لتضمني آلي - حتديد
القصير. الفيلم

عرض فتح شاشة يتم .muvee اختر اخليارات > إنشاء  ٤
معاينة.

اختر  قبل حفظه، اخملصص muvee مقطع ملعاينة ٥
اخليارات > تشغيل.

اخليارات > حفظ. اختر ،muvee حلفظ مقطع ٦

ضبط  نفس باستخدام جديد muvee مخصص مقطع إلنشاء
اخليارات > إعادة إنشاء. اختر األسلوب،

Èu�;« d��«
وصور، فيديو مقاطع في حافظة اخملتارة، الفيديو مقاطع لتعديل

مقطع أجزاء اختيار ميكنك احملتويات. اخليارات > اختيار اختر
القصير. الفيلم في استبعادها أو تضمينها الفيديو املراد
واألحمر لألجزاء املضمنة لألجزاء األخضر التنقل، مربع في

احملايدة. لألجزاء والرمادي املستبعدة
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أحد الستبعاد اخليارات > تضمني. اختر ثم ذلك اجلزء إلى
اللقطات، إحدى الستبعاد اخليارات > استبعاد. اختر األجزاء،

لقطة. اخليارات > استبعاد اختر
ألحد  العشوائي االستبعاد أو التضمني من املؤلف لتمكني

اخليارات >  ثم اختر اجلزء ذلك إلى انتقل الفيديو، مقطع أجزاء
حتديد كمقطع محايد.

من ألجزاء العشوائي أو االستبعاد من التضمني لتمكني املؤلف
محايدة. كمقاطع الكل اخليارات > حتديد اختر الفيديو، مقطع

j�C�«
اخليارات > تخصيص >  اختر النمط، عرض حتديد شاشة في

التالية: لتعديل اخليارات الضبط

األفالم  تخزين املكان الذي تريد الختيار - املستخدمة الذاكرة
فيه. القصيرة

الستخدام  آلي اختر .muvee مقاطع الختيار درجة دقة - الدقة
قد التي الفيديو مقاطع وطول رقم إلى استنادًا املثلى الدقة

باختيارها. قمت
افتراضي  اسم لضبط االفتراضي - muvee اسم

.muvee ملقاطع
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W�U��«  
ساعة لضبط التطبيقات > الساعة. واختر ، اضغط على

عند تنشيط ساعة املنبه. اخليارات > ضبط تنبيه جديدة، اختر
. الرمز يظهر التنبيه،

خمس املنبه ملدة إيقاف، إليقاف اختر تشغيل املنبه، إليقاف
غفوة. اختر دقائق،

اجلهاز سيُشغِل اجلهاز، وقت التنبيه أثناء إغالق حلول عند
ضغطت على نغمة التنبيه. إذا في إصدار نفسه تلقائيًا ويبدأ
لتلقي اجلهاز تريد تنشيط كنت عما إذا اجلهاز يسألك إيقاف؛
إلجراء  أو نعم اجلهاز تشغيل إليقاف ال على اضغط املكاملات.

أن  احملتمل من كان إذا نعم على تضغط ال مكاملات واستالمها.
خطرًا. أو ا تشويشً الالسلكي الهاتف استخدام يسبب
التنبيه. الساعة > اخليارات > حذف اختر منبه، إللغاء

W�U��« j�{
التطبيقات >  اختر ثم ، على اضغط الساعة، ضبط لتغيير

الساعة > اخليارات > الضبط.

الوقت أو التاريخ. اختر التاريخ، أو الوقت لتغيير
اختر االستعداد، وضع املعروضة في الساعة لتغيير

الساعة > تناظري أو رقمي. نوع

معلومات الوقت بتحديث لشبكة الهاتف احملمول للسماح
اختر شبكة)، (خدمة جهازك في الزمنية واملنطقة والتاريخ

آلي. الشبكة > حتديث مشغل وقت
التنبيه. نغمة اختر املنبه، نغمة لتغيير

w�Ëb�« XO�u��«
الساعة واضغط  افتح عرض التوقيت العاملي، لفتح شاشة

الدولي، ميكنك عرض التوقيت عرض خالل شاشة من . على
مدن مختلفة. التوقيت في

ميكنك اخليارات > إضافة مدينة. اختر إلى القائمة، مدن إلضافة
أقصى. بحد القائمة إلى مدينة ١٥ إضافة

اخليارات >  اختر ثم مدينة إلى انتقل احلالية، املدينة لضبط
الساعة عرض شاشة في تظهر املدينة احلالية. املدينة

احملددة. للمدينة طبقًا ويتم تغيير التوقيت باجلهاز الرئيسية،
املنطقة الزمنية يطابق أنه ومن التوقيت صحة من  حتقق

تتبعها. التي

X�u�« …—«œ≈
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والتواريخ باالجتماعات يذكرك لكي التقومي  استخدم

إجنازها عليك التي املهام بتتبع يقوم لكي ا وأيضً السنوية،
األخرى. واملالحظات

r�uI��« œuO� ¡UA�≈
الشهر  أو األسبوع أو اليوم شاشة عرض في اختصار:  
يتم .( - ) مفتاح أي على اضغط التقومي، من

إلى بإدخالها تقوم التي احلروف موعد وإضافة فتح قيد
يتم فتح "املهام"، العرض شاشة في املوضوع. حقل

مهمة. قيد
واختر ، على  اضغط  ١ 

 التقومي > اخليارات >
اخليارات وأحد جديد  قيد

التالية:
مبوعد لتذكيرك - اجتماع   

محددان. وتاريخ وقت له
عام قيد لكتابة - مذكرة   

األيام. ألحد
لتذكيرك - سنوي تاريخ   
التواريخ أو  بأعياد امليالد

هذه القيود  املهمة (تتكرر
سنة). كل

محدد. تاريخ قبل أداؤها يجب لتذكيرك مبهمة - مهمة  
أدخل ثم املنبه، اختر املنبه > تشغيل، لضبط احلقول. امأل ٢

التنبيه. وتاريخ التنبيه وقت

وصف. اختر اخليارات > إضافة املواعيد، ألحد وصف إلضافة
حلفظ القيد، اختر مت. ٣

إليقاف  صامت اختر املالحظات، بإحدى تنبيه التقومي إصدار عند
على موجودًا التذكير نص للتقومي. يظل التنبيه نغمة تشغيل
غفوة لضبط  اختر إيقاف. اختر التقومي، تنبيه إلنهاء الشاشة.

غفوة. على املنبه
كمبيوتر  مع جهاز التقومي مزامنة ميكنك تلميح!  

الكمبيوتر برامج مجموعة باستخدام متوافق شخصي
قم تقومي، قيد بإنشاء قيامك عند .Nokia PC Suite

املطلوب. التزامن خيار بضبط

r�uI��« ÷d�  U�U�
في  األول اليوم لتغيير تلميح! اختر اخليارات > الضبط  

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

وعرض األسبوع الشهر عرض بني للتبديل ا. صباحً الثامنة
. اضغط على املهام، وعرض اليوم وعرض

للتاريخ. اخليارات > ذهاب اختر محدد، تاريخ إلى لالنتقال
. على اضغط اليوم، تاريخ إلى لالنتقال
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إدا اخليارات >  اختر جهاز متوافق، إلى تقومي مالحظة إلرسال
إرسال.

يطلق مبا مزودة متوافقة طابعة إلى التقومي قيود لطباعة
اتصال  خالل من (BPP) األساسي الطباعة وضع عليه

HP Deskjet 450 Mobile Printer أو  طابعة مثل ،Bluetooth
اخليارات > طباعة. اختر ،HP Photosmart 8150

r�uI��« œuO� …—«œ≈
في  مساحة توفير التقومي إلى في املسبقة القيود حذف يؤدي

اجلهاز. ذاكرة
عرض الشهر شاشة إلى انتقل املرة، من حدث في أكثر إلزالة

القيود. كل أو التاريخ، اخليارات > مسح قيد > قبل اختر ثم
ثم املهام في قائمة إليها انتقل متت، أنها على مهمة لتحديد

متت. بأنها اخليارات > حتديد اختر

r�uI��« j�{
االفتراضي، الضبط للتقومي، وعرض التنبيه نغمة لتعديل

اخليارات >  اختر األسبوع، عرض بـ، وطريقة واألسبوع يبدأ
الضبط.



٥٨

ئل
سا

لر
ا

في شبكة). (خدمة الرسائل. اختر ثم ، اضغط على
واستالمها وإرسالها النصية الرسائل إنشاء ميكنك الرسائل،

املتعددة الوسائط ورسائل وكذلك وتنظيمها، وحتريرها وعرضها
التي اخلاصة النصية والرسائل اإللكتروني البريد ورسائل

رسائل خدمة ا استالم أيضً ميكنك كما على بيانات. حتتوي
استالم خدمة. يتم أوامر وإرسال احملمولة اإلذاعة ويب ورسائل
Bluetooth أو  اتصال باستخدام املستلمة والبيانات الرسائل

الوارد في الرسائل. صندوق في حافظة احلمراء حتت األشعة
رسالة جديدة. اختر رسالة جديدة، إلنشاء

رسائل استالم امليزات املتوافقة توفر التي للهواتف فقط ميكن
املتعددة رسالة الوسائط إن مظهر الوسائط املتعددة وعرضها.

جهاز االستقبال. يتفاوت استنادًا إلى قد
التالية: احلافظات على الرسائل حتتوي

البريد  رسائل عدا املستلمة، الرسائل - الوارد  صندوق
تخزين هنا. يتم تخزينهم يتم احملمولة، واإلذاعة اإللكتروني

البريد. صندوق في اإللكتروني البريد رسائل
حافظات. في الرسائل لتنظيم -  حافظاتي

"النماذج"  احلافظة النصوص في استخدام ميكن  تلميح!
معتاد. إرسالها بشكل يتم التي الرسائل إعادة كتابة لتجنب

جللب  بُعد عن البريد بصندوق لالتصال - البريد  صندوق
البريد رسائل لعرض أو اجلديدة اإللكتروني رسائل البريد

بالشبكة. االتصال دون قبل من بجلبها قمت التي اإللكتروني
.٦٨ الصفحة اإللكتروني"، "البريد انظر

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

يتم تخزين آخر عشرين رسالة  املرسلة -  الرسائل
اتصال باستخدام املرسلة الرسائل عدا فيما إرسالها، مت

الرسائل  عدد لتغيير هنا. احلمراء األشعة حتت أو Bluetooth
.٧٠ الصفحة أخرى"، "إعدادات انظر حفظها، املراد

انتظار  في التي الرسائل تخزين يتم احلفظ -  صندوق
هنا. مؤقت بشكل اإلرسال

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

بصندوق القادمة املرة في االتصال عند إرسالها في
بُعد. عن البريد

استالم  تقرير بإرسال الشبكة مطالبة ميكنك -  التقارير
قمت التي املتعددة الوسائط ورسائل النصية للرسائل

تسليم تقرير استالم ميكن شبكة). قد ال (خدمة بإرسالها
إلكتروني. بريد عنوان إلى إرسالها مت متعددة وسائط رسالة

ميكنك  االفتراضية، من احلافظات أيٍ فتح عند تلميح!  
. على أو  احلافظات بالضغط بني التبديل

باسم أوامر ا أيضً (تعرف وإرسالها اخلدمة طلبات إلدخال
مزود اخلدمة إلى الشبكة، خدمات تنشيط مثل أوامر ،(USSD

العرض  شاشة اخليارات > أوامر اخلدمة في اخلاص بك، اختر
الرسائل. الرئيسية

qzU�d�«  
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ا إمكانية استالم رسائل  شبكة) تُتيح (خدمة احملمولة اإلذاعة

الطقس حالة اخلدمة، مثل مزود من موضوعات عدة حول
وأرقام املتوفرة املوضوعات على املرور. للحصول وأحوال

العرض شاشة في اخلدمة. مبزود الصلة، اتصل املوضوعات ذات
شاشة في محمولة. اخليارات > إذاعة اختر الرسائل، الرئيسية

واسمه ورقمه املوضوع حالة رؤية ميكنك الرئيسية، العرض
املتابعة. قيد لوضعه ( ) ال أم ا موضحً كان وسواء

التي الشبكات على احملمولة اإلذاعة استالم رسائل ميكن ال
استقبال اتصال حزمة بيانات مينع قد .UMTS بنظام تعمل

اإلذاعة احملمولة.

h� W�U��
احملددة. ١٢٣ يشير  األحرف حالة إلى Abcو ،abcو ،ABC تشير

وضع األرقام. إلى

hMK� ÍbOKI��« ‰U�œù«
التقليدي  اإلدخال باستخدام نص كتابة عند عرضها يتم

للنص.
بشكل متكرر ( - ) األرقام مفاتيح أحد على اضغط  •
متوفرة حتت حروف توجد كتابته. يظهر احلرف املطلوب حتى
املفتاح. على احلروف املطبوعة تلك من أكثر األرقام مفاتيح

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

احلرف. أدخل ثم احلروف)، كتابة بني احملددة املهلة إلنهاء

على مرات ثالث اضغط . على  اضغط مسافة، إلدخال •
التالي. السطر إلى املؤشر لنقل

hMK� ÍR�M��« ‰U�œù«
اإلدخال يعتمد واحدة. مفتاح بضغطة حرف أي إدخال ميكنك
إضافة ميكنك بالهاتف مضمن قاموس على للنص التنبؤي

نص  بكتابة تقوم ويظهر عندما إليه. جديدة كلمات
للنص. التنبؤي اإلدخال باستخدام

واختر ، على  اضغط اإلدخال التنبؤي للنص، لتنشيط ١
التنبؤي اإلدخال تنشيط وهكذا يتم التنبؤي. النص تشغيل

الهاتف. في احملررات لكافة بالنسبة للنص
املطلوبة، الكلمة لكتابة ٢ 

املفاتيح على  اضغط
على كل ). اضغط - ) 
حرف. لكل واحدة مرة  مفتاح

لكتابة املثال، سبيل  على
اختيار عند "Nokia" كلمة
اضغط اإلجنليزي، القاموس   
N احلرف لكتابة  على

o احلرف لكتابة  و
k احلرف لكتابة  و

.a احلرف لكتابة و i احلرف لكتابة و
املفتاح. على ضغطة الكلمة مع كل اقتراح يتغير

صحتها،  من والتأكد الكلمة كتابة من االنتهاء عند ٣
إلضافة  على  اضغط أو اضغط على لتأكيدها،

مسافة.
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فاضغط على  بشكلٍ ا صحيحة، غير الكلمة إذا كانت  

القاموس عليها عثر التي املتماثلة الكلمات لعرض متكررٍ
اختر النص على ثم أو اضغط األخرى، تلو واحدة

متماثلة. التنبؤي > كلمات

التي  أن الكلمة هذا الكلمة، فيعني الرمز ؟ بعد ظهر إذا  
كلمة إلضافة بالقاموس. موجودة غير كتابتها ترغب في
أدخل الكلمة باستخدام ثم هجاء، اختر القاموس، إلى
وهنا يتم إضافة موافق. واختر للنص، التقليدي اإلدخال
أحدث حتل القاموس، عند امتالء القاموس. إلى الكلمة

متت إضافتها. كلمة أقدم محل كلمة
التالية. الكلمة كتابة ابدأ ٤

W��d�  ULK� W�U��
اضغط املركبة، ولتأكيدها، الكلمة من األول النصف اكتب

املركبة. إلكمال الكلمة من األخير اجلزء اكتب . على
مسافة. إلضافة على اضغط املركبة، الكلمة

hMK� ÍR�M��« ‰U�œù« qOGA� ·UI�≈
في احملررات لكافة بالنسبة للنص التنبؤي اإلدخال إلغالق

التنبؤي > إيقاف. اختر النص على ثم اضغط الهاتف،
إيقافه،  أو للنص التنبؤي لتشغيل اإلدخال تلميح!  

مرتني بشكلٍ سريعٍ. اضغط على

hM�« ‰U�œ≈ ‰u�  U�OLK�
االستمرار على مفتاح مع اضغط احلروف، وضع في رقم إلدخال

املطلوب. الرقم

االستمرار واألرقام، اضغط مع احلروف وضعي بني  للتبديل
. على

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

. االستمرار على مع اضغط
. ضمن شيوعًا الترقيم أكثر عالمات تتوفر

اخلاصة. باحلروف لفتح قائمة االستمرار على مع اضغط
في  اخلاصة من احلروف من حرف أكثر تلميح! إلدخال  
كل حرف. عند اختيار على اضغط الوقت، نفس

UN�U�—≈Ë qzU�d�« W�U��
بريد كتابة أو إنشاء رسالة وسائط متعددة من تتمكن أن قبل
مكانه. في الصحيح االتصال ضبط أن يكون إلكتروني، يجب
البريد رسائل وضبط املتعددة "استالم رسائل الوسائط انظر
.٦٨ الصفحة اإللكتروني" و"البريد ٦٢ الصفحة اإللكتروني"

املتعددة رسائل الوسائط الالسلكية حجم الشبكة حتدد رمبا
فرمبا به، املسموح املُدرجة احلد الصورة جتاوزت (MMS). وإذا

رسائل خالل من إرسالها ميكن بتصغيرها حتى يقوم الهاتف
.(MMS) املتعددة الوسائط

التالية: أحد اخليارات ثم اختر رسالة جديدة  ١

قصيرة رسالة إلرسال - رسالة قصيرة  
متعددة  وسائط رسالة إلرسال - متعددة وسائط رسالة  

(MMS)
إلرسال بريد إلكتروني  - إلكتروني بريد  
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ا اإللكتروني  البريد حساب إعدادات ضبطت قد تكن لم إذا

البريد ضبط ذلك. لبدء فسيطلب منك بك؛ اخلاص
بدء. اختر البريد، صندوق دليل باستخدام إللكتروني

احلقل في على  اضغط  ٢ 
مستلمني لتحديد  إلى

األسماء، مجموعات من  أو
املستلم رقم هاتف أدخل  أو
اإللكتروني. بريده عنوان  أو
إلضافة  اضغط على

تفصل (;) منقوطة  فاصلة
ميكنك املستلمني. أسماء  بني
العنوان أو الرقم نسخ ا  أيضً

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

اختر املرئية، احلقول لتغيير إلكتروني. بريد أو متعددة
العناوين. اخليارات > حقول

اختر  قالب، إلدراج الرسالة. اكتب الرسالة، حقل في ٤
كائن > قالب. اخليارات > إدراج أو إدراج

اختر  متعددة، وسائط رسالة إلى وسائط كائن إلضافة ٥
مقطع أو صوت، مقطع أو كائن > صورة، اخليارات > إدراج

. الرمز إضافة الصوت، يظهر عند فيديو.

بتنسيق  حفظها يتم التي الفيديو مقاطع إرسال ميكنك ال
التنسيق  لتغيير املتعددة. الوسائط رسالة في .mp4

الفيديو" "ضبط انظر به، املسجل الفيديو حفظ الذي مت
.٢٦ الصفحة

لرسالة  أو فيديو صوت تسجيل أو صورة جديدة اللتقاط ٦
جديد > صورة، اخليارات > إدراج وسائط متعددة، اختر
جديدة شريحة إلدراج فيديو. مقطع أو صوت، مقطع أو

شريحة. اختر بالرسالة،
ملشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط 

اخليارات > معاينة. اختر املتعددة،
اختر  إلكتروني، إلى رسالة بريد مرفق ملف إلضافة ٧

فيديو أو  صوت أو مقطع اخليارات > إدراج > صورة أو مقطع
. بالرمز مرفقات البريد اإللكتروني يشار إلى مالحظة.

كمرفقات،  امللفات من أخرى أنواع إلرسال تلميح!  
اخليارات > إرسال >  اختر ثم املالئم، التطبيق افتح

توفره. حالة في اإللكتروني، بالبريد

أو اضغط اختر اخليارات > إرسال، الرسالة، إلرسال ٨ 
. على

رقم  الرسالة إلى إرسال إلى يشير جهازك  مالحظة: قد
ال قد لكنه اجلهاز. املبرمج في الرسائل استقبال مركز
من الصحيحة وجهتها في الرسالة استالم إلى يشير

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

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

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

وحروف بعض األخرى العالمات أو اإلعراب عالمات تستخدم التي
أكبر، مساحة اللغات
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واحدة.ا رسالة إرسالها في األحرف التي ميكن عدد من يُحدّ مما

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

قبل  احلفظ آليًا صندوق رسائل البريد اإللكتروني في وضع يتم
في اإللكتروني ترك البريد يتم اإلرسال، ينجح إذا لم إرسالها.
لم إذا ذلك وبعد االنتظار، في قائمة بوضع أوالً احلفظ صندوق

يتم:. لم بوضع مرات عدة ينجح اإلرسال
واألصوات والنص  والفيديو الصور دمج ميكنك تلميح!  
متعددة. وسائط رسالة في وإرساله تقدميي عرض في

اخليارات >  اختر ثم رسالة وسائط متعددة، إنشاء ابدأ
ضبط حالة في فقط اخليار هذا يظهر عرض. إنشاء

MMS على موجه أو حر. انظر "رسائل رسائل إنشاء وضع
.٦٧ الصفحة املتعددة"، الوسائط

qzU�— j�{Ë …œbF�*« jzU�u�« qzU�— Âö��«
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اخلدمة. انظر مزود من رسالة في الضبط استقبال ميكنك
.٦٣ الصفحة والضبط"، "البيانات

يدويًا املتعددة الوسائط رسائل إدخال ضبط
األدوات > الضبط > االتصال >  اختر ثم ، على  اضغط  ١

تعيينه لنقطة تريد الذي وحدد الضبط الوصول، نقاط
"االتصال"، انظر املتعددة. الوسائط رسائل  وصول

.١١٧ الصفحة

الرسائل > اخليارات > الضبط >  واختر ، على  اضغط  ٢
املستخدمة ونقطة  الوصول متعددة > نقطة وسائط رسالة

االتصال طريقة لتصبح بإنشائها قمت التي الوصول
املتعددة"، الوسائط "رسائل ا أيضً انظر  املفضلة.

.٦٧ الصفحة
واستردادها واستالمها اإللكتروني البريد إرسال رسائل قبل

يجب عليك: وإعادة إرسالها؛ والرد عليها
اإلنترنت IAP بطريقة صحيحة.  إلى وصول نقطة تهيئة •

.١١٧ الصفحة "االتصال"، انظر
قمت  إذا صحيحة. بطريقة اإللكتروني البريد ضبط حتديد •

الرئيسية الرسائل  العرض شاشة البريد في صندوق باختيار
فستتم بك، اخلاص اإللكتروني البريد حساب ضبط دون

باستخدام إللكتروني ضبط البريد لبدء بإعداده. مطالبتك
اإللكتروني"، بدء. انظر "البريد اختر البريد، صندوق دليل

.٦٨ الصفحة
اتبع بك. خاص إلكتروني بريد حساب لديك يكون أن يجب
ومزود بُعد البريد عن صندوق من التي تتلقاها التعليمات

.(ISP) اإلنترنت خدمة

qzU�— Âö��« ≠ œ—«u�« ‚ËbM�
نصية  رسالة يشير الرمز إلى الوارد، صندوق احلافظة في
متعددة  وسائط رسالة ويشير الرمز إلى يتم قراءتها، لم
ويشير الرمز إلى بيانات مستلمة عبر  يتم قراءتها، لم

مستلمة  بيانات يشير الرمز إلى بينما حتت احلمراء، األشعة
.Bluetooth اتصال عبر
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ا وضع  ورسالة جديدة في رسالة، يظهر عندما تستلم

موجودة رسالة لفتح عرض. اختر الرسالة، لفتح االستعداد.
. على اضغط ثم إليها؛ انتقل الوارد؛ صندوق في

اخليارات > رد اختر مستلمة، رسالة على للرد
إلى طابعة متعددة وسائط رسالة أو لطباعة نص

اتصال  بـBasic Print Profile (BPP) باستخدام مزودة
Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو 

اخليارات > طباعة. اختر ،(HP Photosmart 8150

…œbF�*« jzU�u�« qzU�—
مكونات  حتتوي قد الرسائل. فتح احترس عند  هـــام:

رمبا تلحق أو فيروسات على املتعددة الوسائط رسائل
الكمبيوتر. بجهاز أو بالهاتف أضرارًا

قيد متعددة وسائط رسالة هناك بأن إعالمًا تتسلم قد
حزمة املتعددة. لبدء اتصال الوسائط رسائل مركز في االنتظار

اخليارات > جلب. اختر اجلهاز، إلى الرسالة جللب بيانات
صورة، ترى قد ،( ) متعددة وسائط رسالة بفتح تقوم عندما
أو  إذا كان  مضمنًا الصوت كان رسالة إذا وتظهر

املؤشر. اختر الفيديو، أو الصوت لتشغيل مضمنًا. الفيديو
الوسائط رسائل في مت تضمينها التي الوسائط كائنات لرؤية

اخليارات > الكائنات. اختر املتعددة،
عرض املتعددة، يتم للوسائط عرض تتضمن الرسالة إذا كانت

املؤشر. اختر التقدميي، العرض لتشغيل .

j�C�«Ë  U�UO��«
حتتوي التي الرسائل أنواع من العديد استالم هاتفك يستطيع

:( ) بيانات على
إدارة  أو اخلدمة من مزود الضبط قد تتسلم - التهيئة رسالة
الضبط، حلفظ تهيئة. رسالة في بالشركة اخلاص املعلومات

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

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

اختر اخليارات > حفظ. نغمة الرنني، حلفظ - الرنني نغمة

من  بدالً في وضع االستعداد لعرض الشعار - الشبكة شعار
اخليارات > حفظ. اختر الشبكة، مشغل هوية

اختر اخليارات >  التقومي، في دعوة حلفظ - في التقومي قيد
في التقومي. حفظ

متصفح  في العالمات قائمة إلى حلفظ العالمة - رسالة الويب
الرسالة كانت إذا العالمات. إلى اخليارات > إضافة اختر الويب،

حلفظ والعالمات، الوصول نقاط ضبط من كلٍ على حتتوي
الكل. اخليارات > حفظ اختر البيانات،

اجلديدة  اإللكتروني البريد رسائل بعدد يخبرك - إشعار بريد.
عرض بُعد. ميكن عن البريد صندوق في املوجودة لديك

ملحقة. بواسطة إفادة تفصيالً أكثر معلومات
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(مثل مبعلومات إشعارات مبثابة ( ) ويب خدمة رسائل تعد
للتحقق رابط. أو نصية رسالة على حتتوي األخبار) وقد عناوين

اخلدمة. اتصل مبزود بها، واالشتراك اخلدمة هذه توفر من

b�d��« ‚ËbM�
البريد  حساب ضبط البريد دون صندوق باختيار قمت إذا

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

.٦٨ الصفحة اإللكتروني"، "البريد
لصندوق حتدده الذي االسم جديد، يحل بريد صندوق إنشاء عند
الرئيسية  العرض شاشة البريد في صندوق كلمة محل البريد

 ٦ (حتى بريد صناديق عدة لديك يكون أن ميكن الرسائل.
صناديق بريد).

b�d��« ‚ËbM� `��
كنت إذا ما الهاتف يسألك البريد، صندوق بفتح تقوم عندما

البريد؟). بصندوق (اتصال البريد بصندوق االتصال تريد
أو اإللكتروني البريد عناوين وجلب البريد بصندوق لالتصال

الشبكة، على الرسائل عرض عند نعم. رسائل جديدة، اختر
بعيد باستخدام بريد بصندوق مستمرة تتصل بصورة فإنك

.١١٧ الصفحة "االتصال"، ا أيضً انظر بيانات. اتصال

في قمت بجلبها مسبقًا التي اإللكتروني البريد رسائل لعرض
البريد رسائل عرض وعند ال. اختر بالشبكة، متصل غير وضع
غير يكون جهازك بالشبكة، متصل غير وضع اإللكتروني في

البعيد. البريد بصندوق متصل

w�Ëd�J�ù« b�d��« qzU�— œ«œd��«
اخليارات > اتصال لبدء  اختر بالشبكة، متصالً تكن لم إذا

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

الكمبيوتر. بجهاز
اختر  بُعد، عن بصندوق بريد اتصال مفتوح وجود حالة في  ١

التالية: أحد اخليارات ثم بريد إلكتروني اخليارات > جلب

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

فقط
البريد من صندوق جميع الرسائل جللب - الكل  

اختر إلغاء. الرسائل، جلب عملية إليقاف
مشاهدة  ميكنك متابعة اإللكتروني، البريد رسائل جلب بعد ٢
اخليارات > فصل  اختر أو بالشبكة، االتصال الرسائل أثناء
في أثناء اإللكتروني البريد رسائل ومشاهدة االتصال إلغالق

بالشبكة. االتصال عدم
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هاتفك  إلى اجلديد اإللكتروني البريد جلب يتم لم  
االتصال عدم أو بالشبكة االتصال وضع في (سواء بعد

بالشبكة).
هاتفك. إلى اجلديد اإللكتروني البريد جلب مت  

يتم جلبها إلى  ولم اإللكتروني البريد رسالة قراءة متت  
هاتفك.

البريد اإللكتروني. قراءة رسالة متت  
ومت مسح  اإللكتروني البريد رسالة عنوان قراءة متت  

اجلهاز. من محتواها
في حالة عدم . على  اضغط إلكتروني، بريد رسالة لفتح  ٣

االتصال، عدم وضع في اإللكتروني البريد استعادة رسالة
استرداد تلك في ترغب كنت إذا عما سيتم سؤالك

ال. أم البريد صندوق من الرسالة
أمامها يوجد رسالة افتح إلكتروني، بريد رسالة مرفقات لعرض

كان إذا اخليارات > املرفقات. واختر ، املرفق امللف مؤشر
جلبه يتم لم أنه غير نشط، فهذا يعني املرفق امللف مؤشر

اخليارات > جلب. اختر اجلهاز، إلى
من طابعة مزودة إلكتروني لطباعة رسالة بريد

اتصال  بـBasic Print Profile (BPP) باستخدام
Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو 

اخليارات > طباعة. اختر ،(HP Photosmart 8150

w�Ëd�J�ù« b�d��« qzU�— œ«œd��«
اإللكتروني >  البريد اخليارات > ضبط اختر الرسائل آليًا، جللب
شبكة في ا أو فقط دائمً العناوين > تشغيل جلب آلي > جلب

الرسائل. جلب مرات وعدد توقيت بتحديد قم ثم منزلية،

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

w�Ëd�J�ù« b�d��« qzU�— `��
االحتفاظ مع اجلهاز من إلكتروني بريد رسالة محتويات ملسح

في اخليارات > مسح. اختر بُعد، عن البريد صندوق في بها
فقط. الهاتف اختر مسح رسالة من:،

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

اإللكتروني البريد مسح رسالة أوالً فيجب ا؛ أيضً العنوان مسح
إلى اجلهاز من اتصال إجراء ثم أوالً، عن بُعد البريد من صندوق

احلالة. لتحديث أخرى مرةً بُعد عن البريد صندوق
عن وصندوق البريد اجلهاز من إلكتروني بريد رسالة ملسح
اختر مسح رسالة من:، في اخليارات > مسح. بُعد، اختر

اخلدمة. ومركز الهاتف

البريد رسالة فستمسح بالشبكة؛ متصالً لم تكن إذا
أخرى مرة يتم االتصال من اجلهاز. وعندما أوالً اإللكتروني

من صندوق آليًا الرسالة فستمسح بُعد عن بصندوق البريد
فستتم POP3؛ تستخدم بروتوكول كنت إذا عن بُعد. البريد

بصندوق االتصال إنهاء بعد للمسح احملددة الرسائل مسح
بُعد. عن البريد
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حتديدها مت التي اإللكتروني البريد رسالة إلى ا، انتقل معً
اخليارات > واختر ( ) التالي االتصال أثناء  ملسحها

املسح. إلغاء

b�d��« ‚ËbMB� ‰UB�ô« lD�
إلنهاء  اخليارات > فصل بالشبكة، اختر متصالً تكون عندما

عن بُعد. البريد بصندوق اتصال البيانات

SIM W�UD� vK� WK��*« qzU�d�« ÷d�
تلك نسخ يلزم ،SIM بطاقة على احملفوظة الرسائل عرض قبل

اجلهاز. في احلافظات إحدى إلى الرسائل
اخليارات >  اختر الرئيسية الرسائل، العرض شاشة في  ١

.SIM بطاقة رسائل

الكل  حتديد > حتديد أو حتديد اختر اخليارات > حتديد/عدم  ٢
الرسائل. لتحديد

فتح قائمة باحلافظات. يتم اختر اخليارات > نسخ.  ٣

على موافق لبدء النسخ. لعرض  واضغط حافظة اختر  ٤
احلافظة. افتح الرسائل،

qzU�d�« j�{
أو جتد  حتديده يجب العالمة أمامها جتد التي احلقول كافة امأل

من تتلقاها التي حمراء. اتبع اإلرشادات جنمية عالمة أمامها
اخلدمة مزود من على الضبط ا حتصل أيضً قد مزود اخلدمة.

تهيئة. رسالة شكل على
في هاتفك مسبقًا كلها أو الوصول نقاط بعض يتم ضبط قد
أو إنشائها أو تغييرها إلى حتتاج اخلدمة، وقد ال مزود طريق عن

إزالتها. أو تعديلها

WOBM�« qzU�d�«
الرسائل > اخليارات > الضبط >  واختر ، اضغط على

يلي: ومما رسالة قصيرة

الرسائل التي مت  مراكز بكل - لعرض قائمة الرسائل مراكز
حتديدها.

املستخدم  الرسائل مركز الختيار - املستخدم الرسائل مركز
النصية. الرسائل لتسليم

آخر  ترميز نظام إلى احلروف حتويل الستخدام - ترميز احلروف
ناقص. دعم ا، اختر متاحً ذلك عندما يكون

بإرسال  تقوم الشبكة كانت إذا ما الختيار - تقرير استالم
ال (خدمة شبكة). أم لرسائلك تسليم تقارير

مركز  سيظل فيها التي املدة الختيار - الرسالة صالحية
األولى فشلت احملاولة إذا الرسالة إرسال يحاول إعادة الرسائل

خالل فترة للمستلم الوصول تعذر إذا شبكة). (خدمة
الرسائل. من مركز الرسالة يتم مسح الصالحية،
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إلى النصية حتويل الرسائل على الرسائل مركز قدرة من التأكد
الشبكة. مبشغل اتصل هذه. األخرى التنسيقات

الرسائل  إلرسال املستخدم االتصال اختر - املفضل االتصال
دعمها  حالة في وذلك البيانات، حزمة GSM أو شبكة النصية.

.١١٧ الصفحة "االتصال"، بواسطة الشبكة. انظر
إرسال  تريد كنت إذا ما الختيار - املركز. نفس بواسطة رد
النصية الرسائل مركز رقم نفس باستخدام الرد رسالة

شبكة). (خدمة

…œbF�*« jzU�u�« qzU�—
الرسائل > اخليارات > الضبط >  واختر ، اضغط على

يلي: ومما متعددة وسائط رسالة

وسائط  رسالة في الصورة حجم لتحديد الصورة - حجم
رسائل إنشاء ضبط وضع عند فقط األصلية (يظهر متعددة:

كبير. أو صغير، MMS على موجه أو حر)،

سيقوم اختيار موجه، حالة في - MMS رسائل إنشاء وضع
قبل من رسائل غير مدعومة بإرسال الهاتف بإعالمك إذا قمت
إرسال من سيمنعك اجلهاز محظور، اختيار من خالل املستلم.

املدعومة. غير الرسائل
املستخدمة  الوصول نقطة الختيار - املستخدمة الوصول نقطة

املتعددة. الوسائط رسائل ملركز مفضل كاتصال
بها  تريد التي الطريقة الختيار - املتعددة الوسائط جلب
الستالم رسائل وسائط املتعددة. الوسائط رسائل استالم

تتواجد بطاقة الذي (املشغل املنزلية الشبكة في آليًا متعددة
منزلية. شبكة في اختر آليا في جهازك)، به اخلاصة SIM

وسائط بوجود رسالة إعالمًا تتسلم قد احمللية، الشبكة وخارج
املتعددة. الوسائط رسائل مركز من جلبها ميكنك متعددة

متعددة رسائل وسائط إرسال الكثير عند ستتكلف
احمللية. الشبكة نطاق خارج تكون عندما واستقبالها

يجري ا، دائمً املتعددة > آلي الوسائط جلب حالة اختيار في
داخل الرسالة جللب ا نشطً بيانات حزم آليًا اتصال الهاتف

وخارجها. الشبكة احمللية
رفض  تريد ما إذا كنت الختيار - اجملهولة بالرسائل سماح

ال. أم مجهول مرسل من إليك الواردة الرسائل
رسالة  إعالنات في استالم تريد هل لتحديد - استالم إعالنات

ال. أم املتعددة الوسائط
الرسالة  تريد عرض حالة ما إذا كنت الختيار - تقرير استالم
تقرير استالم ال ميكن قد شبكة). (خدمة في السجل املرسلة

إلى عنوان بريد إرسالها مت متعددة وسائط رسالة تسليم
إلكتروني.

قيام  رفض تريد كنت إذا ما الختيار - التقرير إرسال رفض
ال. املتعددة أم الوسائط لرسائل تسليم تقارير بإرسال هاتفك

مركز  سيظل فيها التي املدة الختيار - الرسالة صالحية
األولى فشلت احملاولة إذا الرسالة إرسال يحاول إعادة الرسائل

خالل فترة للمستلم الوصول تعذر إذا شبكة). (خدمة
الرسائل. من مركز الرسالة يتم مسح الصالحية،
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اخليارات > الضبط >  الرسائل > واختر ، اضغط على
يلي: ومما اإللكتروني البريد

الضبط  عناصر لتغيير بريد صندوق الختيار - صناديق البريد
اجللب وضبط املستخدم وضبط االتصال ضبط  التالية:

وجلب آلي.
تريد  البريد الذي الختيار صندوق - املستخدم البريد صندوق

اإللكتروني. البريد رسائل إلرسال استخدامه
جديد  بريد اخليارات > صندوق اختر جديد، بريد صندوق إلنشاء

شاشة العرض الرئيسية صندوق البريد. في

‰UB�ô« j�{
اختر تستلمه، اإللكتروني الذي بالبريد اخلاص الضبط لتعديل

التالية: اخليارات بني ومن اإللكتروني الوارد، البريد

والذي  اخلاص بك اسم املستخدم إلدخال - املستخدم اسم
اخلدمة. مزود لك يعطيه

هذا  تركت بك. إذا اخلاصة السر ل كلمة أدخِ - كلمة السر
محاولة عند السر كلمة إدخال منك فسيطلب فارغًا، احلقل

االتصال بصندوق البريد البعيد.
املضيف  اسم أو IP عنوان إلدخال - الوارد البريد خدمة مركز

البريد رسائل يستقبل الذي البريد خدمة مبركز اخلاص
بك. اخلاصة اإللكتروني

لإلنترنت  وصول نقطة الختيار - املستخدمة الوصول نقطة
.١١٧ الصفحة (IAP). انظر "االتصال"،

البريد. اسم صندوق إلدخال - البريد صندوق اسم

اإللكتروني  البريد بروتوكول لتحديد - البريد صندوق نوع
اخلاص بُعد عن البريد صندوق خدمة مزود به يوصي الذي

هذا اختيار ميكن .IMAP4 و POP3 املتوفرة هي واخليارات بك.
أو قمت بحفظه إذا تغييره وال ميكن واحدة فقط مرة الضبط
بروتوكول حالة استخدام صندوق البريد. في ضبط من خرجت

االتصال آليًا اإللكتروني البريد رسائل حتديث يتم ال ،POP3
قطع يلزم اإللكتروني، رسائل البريد أحدث ملشاهدة بالشبكة.

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

بُعد. عن البريد بصندوق
لالتصال. منفذ لتحديد - املنفذ

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

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

اختر تستلمه، اإللكتروني الذي بالبريد اخلاص الضبط لتعديل
التالية: اخليارات بني ومن اإللكتروني الوارد، البريد

الذي  عنوان البريد اإللكتروني إلدخال - اإللكتروني للبريد عنواني
إلى رسائلك على ردود إرسال لقد مت مزود اخلدمة. لك أعطاه

العنوان. هذا
املضيف  اسم أو IP عنوان إلدخال - الصادر البريد خدمة مركز
اإللكتروني البريد البريد الذي يرسل رسائل خدمة مبركز اخلاص
خدمة ا استخدام مركز أيضً إمكانك يكون في بك. قد اخلاصة

راجع املعلومات، من ملزيد الشبكة. مبشغل اخلاص الصادر البريد
اخلدمة. مزود
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.١١٧ الصفحة (IAP). انظر "االتصال"،
املستخدم، وكلمة السر، و(منافذ) اسم بـ إن الضبط اخلاص

اإللكتروني الوارد. في البريد املوجود لذلك مماثل احلماية، واملنفذ

Âb���*« j�{
بريدك  عنوان محل اسمك يحل اسمك. لكتابة اسمي -

هذه يدعم هاتفه كان إذا هاتف املستلم في اإللكتروني
الوظيفة.

اإللكتروني  البريد رسالة إرسال كيفية لتحديد - إرسال رسالة
البريد  بصندوق اجلهاز يتصل كي احلال في اختر جهازك. من

االتصال خالل اختيار حالة في إرسال رسالة. اختيار عند
االتصال إتاحة اإللكتروني عند البريد رسالة إرسال يتم التالي،

بُعد. عن البريد بصندوق
نسخة  حفظ إذا كنت تريد ما اختر إرسال نسخة لنفسي -
اخلاص بُعد عن البريد اإللكتروني في صندوق البريد رسالة من

اإللكتروني. للبريد عنواني في احملدد العنوان وفي بك
برسائل  أم ال- إرفاق توقيع تريد- هل الختيار - التوقيع إرفاق

اإللكتروني. البريد
ترغب  كنت ما إذا الختيار - اجلديدة رسائل البريد تنبيهات

نغمة اإللكتروني، مثل بالبريد اإليضاحات اخلاصة استالم في
البريد. صندوق في جديد بريد عند استالم ومالحظة،

VK'« j�{
من  يتم جلبها التي األجزاء - لتحديد من البريد املراد جلبه

جزء (ك. ب.) (فقط  أو فقط، العناوين اإللكتروني: البريد رسالة
فقط). POP3 بـ الرسائل. واملرفقات (خاص أو ،(POP3 لـ

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

مسار لتحديد - (IMAP4 لـ IMAP4 (فقط حافظة مسار
احلافظات. اشتراك أجل من احلافظة

احلافظات في اشترك - (IMAP4 لـ احلافظة (فقط اشتراكات
تلك من احملتوى بجلب بُعد وقم البريد عن صندوق في األخرى

احلافظات.

w�¬ VK�
الهاتف  يقوم أن تريد كنت إذا ما الختيار - العناوين جلب

حتديد ال. ميكنك أم آليًا اجلديدة اإللكتروني البريد رسائل بجلب
الرسائل. استرداد مرات وعدد توقيت

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

V�u�« W�b� qzU�—
الرسائل > اخليارات > الضبط >  واختر ، اضغط على

أم رسائل اخلدمة استالم تريد كنت إذا ما خدمة. اختر رسالة
اتصال وبدء آليًا املتصفح لتنشيط ضبط الهاتف أردت إذا ال.
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تنزيل رسائل > آليًا.

W�uL;« W�«–ù«
ذات املوضوعات املتوفرة وأرقام املوضوعات على للحصول

الرسائل > واختر ، على اضغط اخلدمة. مبزود اتصل الصلة،
يلي: ومما محمولة اخليارات > الضبط > إذاعة

رسائل  في استالم كنت ترغب ما إذا لتحديد - استقبال
ال. أم احملمولة اإلذاعة

بها: الكل، الرسائل استالم تريد التي اللغات الختيار - اللغة
أخرى. أو احملددة، أو

بالبحث  يقوم الهاتف كان إذا ما الختيار - املوضوعات اكتشاف
دون اجلديدة األرقام وحفظ جديدة موضوعات أرقام عن آليًا

ال. أم املوضوعات لقائمة اسم

Èd�√  «œ«b�≈
اخليارات > الضبط > أخرى  الرسائل > واختر ، اضغط على

ومما يلي:
في  ترغب كنت إذا ما - الختيار املرسلة الرسائل حفظ

وسائط رسالة أو رسالة نصية كل من نسخة حفظ
إلى حافظة بإرسالها قمت إلكتروني بريد رسالة متعددة أو

املرسلة. الرسائل

التي مت  املرسلة الرسائل عدد لتحديد - احملفوظة الرسائل عدد
يبلغ  الواحدة. املرة في املرسلة الرسائل حافظة في حفظها
عند  األقدم الرسالة مسح يتم رسالة. ٢٠ االفتراضي احلد

بلوغ احلد.
من سطر  احلافظات عرض مخطط - لتغيير احلافظات عرض

سطرين. إلي
متوافقة  ذاكرة بطاقة إدخال حالة في املستخدمة - الذاكرة
بها. الرسائل حفظ في ترغب التي الذاكرة اختر اجلهاز، في

الذاكرة. الهاتف أو بطاقة ذاكرة

W�œ—b�«  
التطبيقات > دردشة. واختر ، اضغط على

مع اآلخرين التحدث إمكانية شبكة) (خدمة لك الدردشة تتيح
منتديات إلى االنضمام ميكنك كما الدردشة، رسائل خالل من

يتوفر لدى معينة. موضوعات تتناول الدردشة) حوار (مجموعات
ميكنك متوافقة دردشة خدمة مراكز اخلدمة مزودي من العديد

قد دردشة. بخدمة تسجيلك بعد إليها الدخول تسجيل
اخلصائص. حيث دعم اخلدمة من مزودو يختلف

دردشة،  مستخدم مع محادثة مواصلة أو محادثات لبدء اختر
حالة االتصال  تعديل أو عرض إلنشاء أو الدردشة وأسماء

أو  ومجموعات الدردشة لبدء بك، اخلاصة الدردشة ألسماء
متعددين، دردشة مع مستخدمي مجموعة محادثة مواصلة

بحفظها. قمت سابقة دردشة جلسة لعرض ودردشة مسجلة
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املراد اخلدمة مركز إلي للوصول الضبط حفظ يجب
خاصة نصية رسالة شكل في الضبط تتسلم قد استخدامه.
والضبط"، "البيانات انظر الدردشة. يقدم الذي اخلدمة مُزوّد من

انظر "ضبط يدويًا. الضبط إدخال ا أيضً ميكنك .٦٣ الصفحة
.٧٣ الصفحة الدردشة"، خدمة مركز

W�œ—œ W�b� e�d0 ‰UB�ô«
افتح دردشة، الدردشة املستخدم، مبركز خدمة لالتصال ١
خدمة مركز لتغيير دخول. اخليارات > تسجيل اختر ثم
دردشة جديدة، خدمة مراكز وحفظ املستخدم الدردشة

.٧٣ الصفحة الدردشة" خدمة مركز "ضبط انظر
اضغط  ثم بك، اخلاصني السر وكلمة املستخدم اسم ل أدخِ ٢

احلصول  ميكنك الدخول. لتسجيل على االستمرار مع
مزود من اخلدمة ملركز السر وكلمة املستخدم اسم على

بك. اخلاص اخلدمة
خروج. اختر اخليارات > تسجيل اخلروج، لتسجيل ٣

p� ’U)« W�œ—b�« j�{ q�bF�
اخليارات ومن الدردشة، اخليارات > الضبط > ضبط اختر

التالية:
مجموعات  كانت إذا فقط املستخدم (يظهر الشاشة اسم

نعم. اختر كنية، - إلدخال اخلدمة) مركز من مدعومة الدردشة
متصل،  كونك حالة برؤية لآلخرين للسماح - إلي تواجدي إظهار

اجلميع. اختر

اختر الكل. الكل، من بالرسائل للسماح من - بالرسائل سماح

الدردشة  أسماء من بالدعوات للسماح من - بالدعوات سماح
دعوات إرسال يتم فقط. الدردشة أسماء اختر فقط، بك اخلاصة

إلي االنضمام تريد منك التي أسماء الدردشة من الدردشة
مجموعاتها.

عرض  تريد التي السرعة الختيار - الرسائل تدفق سرعة
بها. اجلديدة الرسائل

الدردشة  أسماء ترتيب طريقة الختيار - الدردشة أسماء ترتيب
االتصال. حالة أبجديًا أو حسب بك: اخلاصة

ما  حول حتديث املعلومات كيفية الختيار التواجد - حتميل إعادة
عدم أو اتصال حالة في بك اخلاصة الدردشة أسماء إذا كانت

آليًا أو يدويًا. اختر اتصال،
في  الدردشة إذا كانت أسماء ما - الختيار املتصلة غير األسماء

الدردشة. أسماء قائمة في ظاهرة متصل غير احلالة
ترسلها. التي رسالة الدردشة لون الختيار - الرسالة لون

التي  الدردشة رسائل لون الختيار - املستلمة الرسالة لون
ترسلها.

الهاتف  يصدرها التي النغمة لتغيير الدردشة - تنبيه نغمة
جديدة. دردشة رسالة استالمك عند
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مجموعات الدردشة، عرض شاشة في مجموعات عن للبحث
اجملموعة، اسم باستخدام البحث ميكنك اخليارات > بحث. اختر

املستخدم). (هوية األعضاء املوضوع،

اختر الدردشة، أسماء مستخدمني في شاشة عن للبحث
اخلدمة. مركز على للدردشة > بحث جديد خيارات > اسم

املستخدم أو رقم املستخدم أو هوية اسم بـ البحث ميكنك
إلكتروني. بريد الهاتف أو عنوان

W�œ—b�«  U�uL�* ÂULC�ô«
مبجموعات  قائمة تظهر مجموعات الدردشة عرض شاشة في
حاليًا منضم إليها أنت أو التي بحفظها التي قمت الدردشة

. علي اضغط محفوظة، دردشة مجموعة إلي لالنضمام
مجموعة اخليارات > ترك اختر الدردشة، مجموعة لترك

الدردشة.

W�œ—œ
الرسائل عرض ميكنك دردشة، مجموعة تنضم إلي أن بعد

رسائلك. إلي إضافةً فيها، املتبادلة
ثم حقل محرر الرسائل، في رسالة اكتب الرسالة إلرسال

اضغط على
اخليارات > إرسال اختر إلي مشترك، رسالة خاصة إلرسال

خاصة. رسالة

اختر الرسالة خاصة مرسلة إليك، علي رسالة للرد
واخليارات > رد.

مجموعة لالنضمام إلى وضع متصل في دردشة أسماء لدعوة
دعوة. اخليارات > إرسال اختر الدردشة،

اخليارات >  اختر بعينهم، من مشاركني رسائل استالم ملنع
احلظر. خيارات

W�œ—œ qO���
انضمامك أو أثناء املتبادلة أثناء محادثة الرسائل لتسجيل
إليقاف الدردشة. اخليارات > تسجيل اختر دردشة، جملموعة

الدردشات لعرض التسجيل. اخليارات > إيقاف اختر التسجيل،
دردشة مسجلة. اختر شاشة العرض الرئيسية، في املسجلة

 U�œU;« ¡b�Ë ÷d�
احملادثات  في قائمة باملشاركني محادثات تعرض شاشة عرض

آليًا احلالية احملادثات إغالق يتم محادثة وبينهم جتري بينك الذين
دردشة. عند خروجك من

. اضغط على مشارك، ثم إلي لعرض محادثة، انتقل
. على لالستمرار في محادثة، اكتب الرسالة ثم اضغط

إلغالق رجوع. اختر احملادثة، إغالق دون إلي قائمة احملادثات للعودة
احملادثة. اخليارات > إنهاء اختر احملادثة،

جديدة. اخليارات > محادثة اختر جديدة، محادثة لبدء
اختر بك، اخلاصة الدردشة أسماء في في احملادثة مشارك حلفظ

الدردشة. أسماء إلي اخليارات > إضافة
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أسماء قوائم جلب ميكنك الدردشة، أسماء عرض شاشة في

جديد دردشة إضافة اسم أو مركز الدردشة من الدردشة
يتم اخلدمة، مركز إلي الدخول تسجيل عند أسماء. لقائمة

مركز من آليًا ا سابقً املستخدمة الدردشة أسماء قائمة جلب
اخلدمة.

W�œ—b�« W�b� e�d� j�{
تتسلم قد اخلدمة. مركز اخليارات > الضبط > ضبط اختر

اخلدمة الذي من مُزوّد خاصة رسالة نصية شكل في الضبط
وكلمة املستخدم على هوية احلصول ميكنك الدردشة. يقدم
في اخلدمة. تسجيلك عند بك اخلاص اخلدمة مزود من السر
بك، أو كلمة السر اخلاصة املستخدم هوية تعرف ال كنت إذا

بك. اخلاص اخلدمة مبزود اتصل
الدردشة  مراكز خدمة قائمة بكل لعرض مراكز اخلدمة -

احملددة.
إلي  الدردشة خدمة مركز لتغيير االفتراضي - اخلدمة مركز

به. االتصال تريد الذي املركز
بدء  عند آليًا الدخول لتسجيل للدردشة - الدخول تسجيل نوع

التطبيقات. بدء عند اختر الدردشة،

الدردشة خدمة مراكز لقائمة جديد خدمة مركز إلضافة
اخلدمة مراكز اخلدمة > اخليارات > مركز اختر بك، اخلاصة

التالي: الضبط أدخل اجلديد.

الدردشة خدمة مركز اسم - اخلدمة مركز اسم

تريد  التي الوصول نقطة املستخدمة - الوصول نقطة
اخلدمة ملركز استخدامها

الدردشة اخلاص مبركز خدمة URL عنوان عنوان الويب -

اخلاصة بك هوية املستخدم املستخدم - هوية

اخلاصة بك الدخول تسجيل سر كلمة - كلمة السر
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األسماء حفظ  في ميكنك اضغط على واختر األسماء.
العناوين أو الهواتف أرقام مثل األسماء، معلومات وحتديث
بك. اخلاصة لألسماء اإللكتروني، البريد عناوين املنزلية أو
لبطاقة مصغرة صورة رنني خاصة أو نغمة إضافة ميكنك
لك تسمح مجموعات أسماء، أيضا إنشاء ميكنك اسم.

مستلمني عدة إلى إلكتروني بريد أو قصيرة رسائل بإرسال
املستلمة االسم معلومات إضافة ميكنك واحد. آن في

والضبط"، "البيانات انظر األسماء. إلى األعمال) (بطاقات
إال عبر تلقيها أو االسم معلومات إرسال ميكن ال .٦٣ الصفحة

متوافقة. أجهزة
األسماء، في املتاحة والذاكرة واجملموعات األسماء عدد لعرض

األسماء. اخليارات > معلومات اختر

ÂU�—_«Ë ¡UL�_« q�bF�Ë kH�
جديد. اختر اخليارات > اسم  ١

ثم اختر مت. تريدها، التي احلقول امأل ٢

االسم إلى بطاقة انتقل األسماء، في األسماء بطاقات لتعديل
ميكنك اخليارات > تعديل. اختر ثم تعديلها في ترغب التي

األولى احلروف إدخال طريق عن املطلوب االسم عن البحث ا أيضً
تبدأ التي باألسماء قائمة تظهر البحث. حقل في االسم من

العرض. احلروف على شاشة بهذه

أيضا  ميكنك وتعديلها، األسماء بطاقات إلضافة تلميح!  
مجموعة  في املتوفر Nokia Contacts Editor استخدام

.Nokia PC Suite الكمبيوتر برامج
االسم افتح بطاقة اسم، ببطاقة صغيرة صورة مصغرة إلرفاق

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

إلى انتقل لالسم، اخملصصة الصوت بصمة إلى لالستماع
اخليارات > تشغيل اختر ثم التنقل. مفتاح على واضغط اسم،

.٧٨ الصفحة الصوتي" "االتصال انظر الصوت. بصمة

اختر معلومات اسم، اختر البطاقة التي تريد إرسالها. إلرسال
املتعددة >  نصية > بالوسائط اخليارات > إرسال > برسالة

احلمراء  حتت األشعة Bluetooth أو عبر اإللكتروني > بـ بالبريد
اتصال باستخدام بيانات و"إرسال ٥٨ الصفحة "الرسائل"، انظر

.٩٥ الصفحة "Bluetooth

متوافقة  إلى طابعة األسماء لطباعة بطاقات تلميح!  
 (BPP) األساسي الطباعة عليه وضع يطلق مبا مزودة
 HP Deskjet طابعة مثل ،Bluetooth اتصال خالل من
اختر ،8150 HP Photosmart 450 أو Mobile Printer

اخليارات > طباعة.

إلى اخليارات > إضافة اختر مجموعة، إلى اسم إلضافة
"إنشاء انظر مجموعة). حالة إنشاء في إال تظهر (ال مجموعة

.٧٦ الصفحة أسماء"، مجموعات

®n�UN�« qO�œ© ¡UL�_«  
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األ انتقل  االسم، إليها ينتمي مجموعات أية ملعرفة تلميح!  
باجملموعات. اخليارات > متعلق اختر ثم االسم، إلى

. على واضغط البطاقة اختر األسماء، من اسم بطاقة ملسح
و  اضغط على واحدٍ، أسماء في وقتٍ بطاقات حلذف عدة

للحذف. و األسماء، لتحديد

WO{«d��ô« s�ËUMF�«Ë ÂU�—_«
لبطاقة اسم. عناوين أو افتراضية أرقام ميكنك تخصيص

العناوين أو األرقام من العديد وجود حالة في الطريقة وبهذه
باالسم خاص عنوان معني أو برقم االتصال السم ما، فيمكن
االفتراضي الرقم يستخدم هذا إليه بسهولة. رسالة إرسال أو

الصوتي. االتصال في ا أيضً
. على اضغط ا ثم اسمً اختر في األسماء،  ١

اختر اخليارات > االفتراضي.  ٢

ثم  إليه، عنوان أو رقم إضافة تريد افتراضيًا ا اسمً اختر  ٣
تخصيص. اختر

كافتراضي. ضبطه في ترغب عنوانًا أو ا رقمً حدد ٤

بطاقة في االفتراضي العنوان أو الرقم أسفل سطر وضع يتم
االسم.

¡UL�_« a��
اضغط على  SIM إلى جهازك، بطاقة من وأرقام أسماء لنسخ
 < SIM بطاقة في اختر األسماء > اخليارات > األسماء  ثم

اخليارات >  اختر ثم نسخها، تريد التي األسماء اختر .SIM دليل
األسماء. إلى نسخ

واختر ، على اضغط ،SIM بطاقة أسماء إلى لنسخ
نسخها واخليارات > نسخ تريد التي اختر األسماء األسماء.

مت نسخ .SIM دليل اخليارات > نسخ > إلى أو البطاقة، دليل إلى
فقط. SIM بطاقة من املدعومة االسم حقول بطاقة

جهاز  مع األسماء مزامنة ميكنك تلميح!  
الكمبيوتر برامج مبجموعة مزود متوافق كمبيوتر

.Nokia PC Suite

Èd�_« SIM  U�b�Ë SIM W�UD� qO�œ
خدمات بطاقة استخدام كيفية حول معلومات للحصول على

.SIM لبطاقات توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر SIM ومدى
مركز آخر. أو أي اخلدمة مزود يكون قد الذي

األسماء > اخليارات > األسماء اختر ثم ، اضغط على
األسماء واألرقام اخملزنة  لرؤية SIM SIM > دليل بطاقة في

أو تعديلها أو لألسماء إضافة أرقام SIM. ميكنك بطاقة على
مكاملات إجراء كما ميكنك ،SIM دليل في نسخها،

اخليارات > األسماء اختر محددة، بأرقام االتصال لعرض قائمة
معروض الضبط هذا الثابت. SIM > أسماء االتصال بطاقة في

.SIM من بطاقة الدعم في حالة فقط
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اختراأل محددة، هواتف بأرقام جهازك من االتصال لتقييد
PIN2 لتنشيط  رمز يلزمك األرقام احملددة. اخليارات > تشغيل

أسماء لتعديل أو تنشيطه، إلغاء أو محددة بأرقام االتصال
لديك، الرمز يكن لم إذا اخلاصة بك. محددة بأرقام االتصال
بأرقام االتصال جديدة إلى أرقام إلضافة اخلدمة. مبزود اتصل

بحاجة أنت .SIM ببطاقة جديد اخليارات > اسم اختر محددة،
الوظائف. هذه لتشغيل PIN2 لرمز

باإلمكان يكون ال محددة، بأرقام االتصال وظيفة استخدام عند
إرسال باستثناء حزم البيانات، اتصاالت وظيفة استخدام

يجب احلالة، في هذه بيانات. حزم اتصال القصيرة عبر الرسائل
إلى املستلم هاتف ورقم الرسائل خدمة مركز رقم إضافة

محددة. قائمة االتصال بأرقام
من تتمكن فقد ا، نشطً محددة بأرقام االتصال يكون عندما

هاتفك. في املبرمج الرسمي الطوارئ برقم االتصال

¡UL�ú� 5�—  ULG� W�U{≈
اجلهاز يُصدر مجموعة، عضو من أو اسم من مكاملة ورود عند

مع املتصل هاتف رقم إرسال حالة (في احملددة الرنني نغمة
عليه). اجلهاز وتعرف املكاملة

قائمة  إلى اسم أو اذهب بطاقة على  لفتح اضغط  ١
أسماء. مجموعة واختر اجملموعات

تتضمن قائمة فتح يتم الرنني. اختر اخليارات > نغمة  ٢
الرنني. نغمات

أو  الشخص السم استخدامها تريد التي الرنني نغمة اختر ٣
احملددة. للمجموعة

قائمة من االفتراضية النغمة اختر الرنني، نغمة  إلزالة
الرنني. نغمات

¡UL�√  U�uL�� ¡UA�≈
اجملموعات. قائمة لفتح على اضغط في األسماء،  ١

جديدة. اختر اخليارات > مجموعة  ٢

االفتراضي  االسم استخدم أو للمجموعة ا اسمً اكتب ٣
موافق. اختر ثم اجملموعة،

ثم اختر اخليارات > إضافة أعضاء. اجملموعة افتح ٤

عدة  إلضافة لتحديده. على  إلى اسم، واضغط انتقل  ٥
"األسماء" كل مع اإلجراء هذا كرر املرة الواحدة؛ في أعضاء

إضافتها. تريد التي
إلى اجملموعة. األسماء إلضافة اختر موافق  ٦

ثم اخليارات > إعادة تسمية، اختر اجملموعة، تسمية إلعادة
موافق. واختر اجلديد االسم ل أدخِ

W�uL�� s� ¡UC�√ W�«“≈
تعديلها. تريد التي افتح اجملموعة قائمة اجملموعات؛ في ١

من اجملموعة. اختر اخليارات > حذف ثم االسم، إلى انتقل ٢

اجملموعة. من االسم حلذف ٣ اختر نعم
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املكاملة،  أثناء خفضه أو الصوت مستوى لرفع تلميح!  

اجلهاز. على جانب الصوت مفتاح مستوى استخدم
رمز  متضمنًا الهاتف أدخل رقم االستعداد؛ في وضع ١

. على اضغط أحد األرقام، حلذف املنطقة.
لكتابة  مرتني على  اضغط الدولية، إلجراء املكاملات

البلد رمز الدولية)، وأدخل االتصال رموز محل (يحل احلرف +
إذا لزم املقدمة يأتي في الذي (احذف الصفر املنطقة ورمز

رقم الهاتف. اكتب األمر)، ثم
بالرقم. لالتصال على  اضغط  ٢

االتصال). محاولة إلغاء (أو املكاملة إلنهاء على  اضغط  ٣

حالة نشاط  في حتى دائما، املكاملة ينهي على الضغط
تطبيق آخر.

على واختر  اضغط األسماء، مع أحد مكاملة لعمل
اكتب أو الذي تريده، إلى االسم تصل انتقل حتى األسماء.

األسماء سرد يتم احلقل "بحث". في االسم األولى من احلروف
نوع اختر . على اضغط لالتصال قائمة. شكل املماثلة في

صوتية. مكاملة االتصال
SIM إلى  بطاقة بطاقتك الهاتفية األسماء من نسخ يجب

انظر  الطريقة. بهذه اتصال إجراء من تتمكن أن األسماء قبل
.٧٥ الصفحة األسماء"، "نسخ

مع اضغط شبكة)، البريد الصوتي (خدمة بصندوق لالتصال
"حتويل ا انظر أيضً االستعداد. وضع على في االستمرار

.١٢٣ الصفحة املكاملات"،
الصوتي،  البريد صندوق هاتف رقم تلميح! لتغيير  
األدوات > بريد صوتي >  اختر ثم ، اضغط على
الرقم (ميكنك احلصول أدخل اخليارات > تغيير الرقم.

موافق. واختر لديك)، مزود اخلدمة من عليه
اضغط وضع االستعداد، في مؤخرًا به االتصال مت برقم لالتصال

. على اضغط ثم الرقم إلى انتقل . على

WO�UL� W*UJ� ¡«d�≈
باملشارك األول. اتصل ١

جديدة. اختر اخليارات > مكاملة آخر، مبشارك اتصال إلجراء ٢
تلقائيًا. االنتظار قيد األولى املكاملة توضع

املشارك األول إلى  إلضافة جديدة، مكاملة على الرد عند  ٣
اخليارات > مكاملة جماعية. اختر اجلماعية، املكاملة

ثم رقم ٢، اخلطوة كرر املكاملة، إلى جديد شخص إلضافة  
اجلماعية. إلى اخليارات > مكاملة جماعية > إضافة اختر

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

 U*UJ*« ¡«d�≈
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في املكاملة إ املشاركني مع أحد خاصة محادثة إلجراء
اختر اخليارات > مكاملة جماعية > خاص. اختر اجلماعية،

اجلماعية توضع املكاملة خاص. اختر ثم أحد املشاركني
اآلخرين للمشاركني ميكن بينما في هاتفك. االنتظار قيد
املكاملة من االنتهاء بعد املكاملة اجلماعية. في االستمرار

إلى اخليارات > مكاملة جماعية > إضافة اختر اخلاصة،
اجلماعية. املكاملة إلى للعودة اجلماعية

اختر  اجلماعية، املشاركني من املكاملة أحد إلسقاط
انتقل ثم اخليارات > مكاملة جماعية > إسقاط مشارك،

إسقاط. واختر املشارك إلى
. على  اضغط النشطة، املكاملة اجلماعية إلنهاء  ٤

n�U� r�d� l�d��« ‰UB�ô«
األدوات >  واختر ، على اضغط السريع، االتصال لتشغيل

السريع > تشغيل. الضبط > اتصال > االتصال

السريع االتصال مفاتيح ألحد هاتف رقم لتخصيص
سريع. األدوات > طلب اختر ثم ، على اضغط ،( ـ )

ثم له، هاتف رقم الذي تريد تخصيص املفتاح إلى انتقل
لصندوق  الرقم محجوز اخليارات > تخصيص. اختر

الصوتي. البريد
على مفتاح الطلب اضغط االستعداد، في وضع اتصال إلجراء

. و السريع

w�uB�« ‰UB�ô«
األوامر تعتمد ال احملسنة. الصوتية األوامر الهاتف يدعم

املستخدم يقوم لذلك ال املتحدث، على صوت احملسنة الصوتية
الهاتف ذلك، يقوم من ا. وبدالً مسبقً صوتية بتسجيل بصمات

يقوم كما في األسماء، لإلدخاالت صوتية بإنشاء بصمة
الصوت متييز يتكيف املنطوقة. الصوتية البصمات مبضاهاة

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

اسم أو االسم هي األسماء ألحد الصوتية البصمة
البصمة إلى لالستماع االسم. بطاقة في احملفوظ الكنية
اخليارات >  اختر ثم اسم، بطاقة افتح الصوتية املركبة،

تشغيل بصمة الصوت.

 u� WLB� Â«b���U� W*UJ� ¡«d�≈
بعض  يشكل قد الصوت بصمات استخدام  مالحظة: إن

لذلك الطوارئ، حالة صاخبة؛ أو في بيئة في الصعوبة
فقط الصوتي االتصال على االعتماد عدم عليك ينبغي

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

نطق من فمك عند قصيرةٍ مسافةٍ على التشغيل. أبق الهاتف
الصوت. بصمة

مع  اضغط االستعداد، وضع في الصوتي االتصال لبدء ١
استخدام في حالة األمين. االختيار على مفتاح االستمرار

الرأس، سماعة مبفتاح مزودة متوافقة رأس سماعة
لبدء الرأس مفتاح سماعة االستمرار على اضغط مع

اتصال صوتي.
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إ الرسالة  وتظهر قصيرة نغمة الهاتف يصدر  ٢
في بطاقة الكنية احملفوظ أو اسم انطق االسم اآلن. حتدث

. بوضوحٍ االسم
لالسم الذي  مركبة صوتية بصمة بتشغيل اجلهاز يقوم ٣

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

االتصال بالرقم.
اختر  صحيح، غير عليه التعرف االسم الذي مت كان إذا

عليها  التعرف مت األخرى التي باألسماء قائمة لعرض التالي
االتصال الصوتي. إللغاء إنهاء أو

يختار االسم، حتت األسماء من العديد حفظ حالة في
فسيقوم تخصيصه. وإال، حالة في االفتراضي، الرقم اجلهاز

محمول، وهاتف هاتف من اآلتي: الهاتف باختيار أول رقم متاح
(منزل)  هاتف، وهاتف (عمل)، محمول (منزل)، وهاتف محمول

(عمل). وهاتف

u�bOH�«  U*UJ�
مشاهدة ميكنك شبكة)، (خدمة فيديو مكاملة إجراء عند
املكاملة. مستلم وبني بينك ومزدوجة مباشرة فيديو لقطة

بالكاميرا التقاطها يتم التي أو املباشرة صورة الفيديو تظهر
به. تتصل الذي الشخص هاتف على هاتفك في املوجودة

 USIM بطاقة توفر يجب فيديو، مكاملة إجراء من تتمكن لكي
توفر مدى ملعرفة .UMTS شبكة تغطية داخل والتواجد

اخلدمة اتصل مبزود بها، واالشتراك الفيديو اتصال خدمات
بك. اخلاص

إجراء فقط. ميكن اثنني طرفني بني فيديو مكاملة إجراء ميكن
.ISDN عميل أو متوافق هاتف محمول إلى فيديو  مكاملة
صوتية، مكاملة إجراء أثناء الفيديو مكاملات إجراء ميكن  ال

بيانات. اتصال أو أثناء إجراء فيديو، مكاملة أو
الرموز:

يرسل  ال به الشخص الذي تتصل فيديو (إما أن تتلقى ال
ترسلها). ال أن الشبكة أو فيديو مكاملة

صورة  إلرسال هاتفك. من فيديو صورة إرسال لقد رفضت
.١١٧ الصفحة "االتصال" انظر ثابتة بدالً من ذلك،

يتم فيديو، مكاملة إجراء خالل فيديو إرسال رفضت إذا حتى
األسعار من حتقق فيديو. مكاملة أنها على ا املكاملة أيضً حساب

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

في وضع  رقم الهاتف
األسماء، اختر أو  االستعداد،

ا. اسمً واختر
اختر اخليارات > ثم  ٢ 

فيديو. اتصال > مكاملة

الثانوية الكاميرا  تُستخدم
افتراضية بصورة املقدمة  في

الفيديو. مكاملات  في
فيديو مكاملة بدء يستغرق  قد

يتم عرض  بعض الوقت.
الفيديو. صورة انتظار جار  الرسالة:

عدم حالة في املثال، سبيل (على املكاملة جناح عدم حالة في
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اجلهازإ كان إذا أو الشبكة، قبل من الفيديو مكاملات دعم
إجراء كنت تريد ما إذا مطالبتك غير متوافق) فستتم املستلم
متعددة وسائط رسالة أو رسالة نصية إرسال أو عادية مكاملة

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

تسمع احلالة هذه وفي ،( ) بالفيديو اإلرسال املكاملة مستلم
أو صورة ثابتة املمكن مشاهدة من يزال ال وقد فقط صوتًا

رمادية. بخلفية رسم
اختر فقط، صوت سماع أو الفيديو عرض بني للتبديل

صوت صوت أو إرسال إرسال متكني/تعطيل > إرسال فيديو،
وفيديو.

يظهر تكبير أو تصغير. اختر تصغيرها، أو الصورة لتكبير
العرض. شاشة أعلى في التكبير/التصغير مؤشر

تغيير اختر الشاشة، على الفيديو صور إرسال أماكن لتغيير
ترتيب الصور.

. على اضغط الفيديو، مكاملة إلنهاء

u�bOH�« W�—UA�
ملشاركة  شبكة) (خدمة الفيديو مشاركة خدمة استخدم

احملمول جهازك من الفيديو مقاطع أو املباشرة لقطات الفيديو
عليك صوتية. ما مكاملة إجراء أثناء محمول آخر جهاز إلى

مقطع الفيديو أو املباشر الفيديو لعرض مشارك دعوة سوى
املشاركة تبدأ مشاركته. ترغب في الذي الفيديو مقطع أو

الدعوة. عندما يقبل املستلم تلقائيًا

إذا الفيديو. مشاركة تشغيل عند الصوت مكبر تنشيط يتم
الصوتية للمكاملة استخدام مكبر الصوت في ترغب ال كنت

سماعة استخدام ا أيضً ميكنك الفيديو، أثناء مشاركة
اختر نشطة، الصوتية املكاملة تكون عندما أذن متوافقة.

مقطع. أو الفيديو > مباشر اخليارات > مشاركة

الفيديو مشاركة تنتهي إيقاف. اختر الفيديو، مشاركة إلنهاء
الصوتية النشطة. املكاملة انتهاء حالة في ا أيضً

u�bOH�« W�—UA�  U�KD��
الفيديو على مدى  مشاركة استخدام خدمة على تعتمد قدرتك
الفيديو تتطلب اتصال  مشاركة ألن وذلك ،UMTS شبكة توفر

الشبكات توفر ومدى اخلدمة عن املعلومات من ملزيد .UMTS
مزود راجع اخلدمة، نظير استخدام هذه املطلوبة والرسوم

اخلدمة.
اآلتي: اتباع يجب الفيديو مشاركة خدمة الستخدام

بشخص.  شخص اتصاالت على الهاتف ضبط تأكد من •
.٨١ الصفحة "الضبط"، انظر

في  لديك ومن وجودك اتصال UMTS نشط توفر من تأكد  •
.٨١ الصفحة UMTS. انظر "الضبط" شبكة تغطية نطاق

تغطية نطاق في وجودك أثناء جلسة املشاركة بدأت إذا
جلسة تنقطع ،GSM إلى االنتقال وحدوث UMTS شبكة

بدء ال ميكن املكاملة الصوتية. استمرار املشاركة مع
داخل تغطية  وجودك الفيديو أثناء عدم مشاركة تشغيل

املثال). سبيل على ،GSM شبكة UMTS (في شبكة
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إ إذا .UMTS مسجالن في شبكة واملستلم املرسل تأكد أن •
جهاز وكان مشاركة جلسة إلى ما شخص بدعوة قمت

تغطية نطاق في موجود غير أو ا مغلقً الشخص هذا
الفيديو أو لم  بتثبيت مشاركة يقم لم UMTS أو شبكة

هذا يعرف فلن بشخص، شخص يقم بضبط اتصاالت
خطأ رسالة ستتسلم وإمنا دعوة. إليه أنك ترسل الشخص

قبول الدعوة. ميكنه ال املستلم توضح أن

j�C�«
بشخص شخص اتصال ضبط

بدء بروتوكول اتصال باسم ا أيضً بشخص شخص اتصال يُعرف
قبل  هاتفك SIP في وضع ضبط تكوين يجب .(SIP) اجللسة

SIP إنشاء  وضع إعدادات لك تتيح الفيديو. مشاركة استخدام
يجب متوافق. جهاز خالل من مباشر بشخص شخص اتصال

مشاركة. جلسة الستالم SIP وضع إنشاء
بحفظ  وقم مزود اخلدمة من SIP وضع ضبط عن استفسر
الضبط بإرسال اخلدمة مزود يقوم قد الهاتف. الضبط على

املطلوبة. باملعلمات قائمة إعطائك أو الهواء عبر
إدخاله  ميكنك باملستلم، اخلاص SIP عنوان تعلم كنت إذا

األسماء من  افتح بالشخص. اخلاصة االسم بطاقة في
(أو االسم بطاقة افتح ثم هاتفك، في الرئيسية القائمة

اخليارات >  اختر الشخص). لهذا جديدة بطاقة بإنشاء قم
اخليار  (يعتمد العرض تفاصيل > SIP أو مشاركة إضافة

SIP بتنسيق  أدخل عنوان الشبكة). مشغل الصحيح على
بدالً  IP عنوان استخدام (ميكنك username@domainname

اسم اجملال). من

ميكنك  باالسم، اخلاص الصحيح SIP تعرف عنوان لم تكن إذا
ا مسبقً باملستلم احملفوظ اخلاص الهاتف رقم استخدام ا أيضً

ملشاركة ،+٣٥٨ املثال سبيل على الدولة، رمز واملتضمن
األسماء يتضمن  في احملفوظ الهاتف رقم يكن لم إذا الفيديو.
إرسال عند رمز الدولة الرقم متضمنًا ميكنك إدخال الدولة، رمز

الدعوة.
UMTS اتصال ضبط

ما يلي: قم بعمل ،UMTS إلعداد اتصال
.UMTS الشبكة استخدام على اخلدمة لالتفاق مبزود اتصل •

نقطة وصول  باتصال اخلاص الضبط تكوين من تأكد •
التعليمات،  على للحصول . صحيحٍ بشكلٍ UMTS للهاتف

.١١٧ الصفحة "االتصال" انظر

u�bOH�« l�UI� Ë√ d�U�*« u�bOH�« W�—UA�
املستلم بتدعيم جهاز يجب أن يقوم مشاركة، جلسة الستالم
الضبط املطلوب  املستلم تهيئة على وينبغي الفيديو مشاركة

واملستلم أنت تكون أن يجب املتوافق. احملمول هواتفه على
بدء املشاركة. قبل اخلدمة في مسجلني

d�U�� u�bO�
اختر اخليارات >  الصوتية نشطة، املكاملة تكون عندما ١

الغطاء. بفتح قم ثم الفيديو > مباشر مشاركة

قمت  قد عنوان SIP الذي إلى الدعوة بإرسال جهازك يقوم  ٢
باملستلم. اخلاصة االتصال بطاقة بإضافته إلى
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االتصال، إ بطاقة في SIP عنوان من أكثر للمستلم كان إذا  
ثم اختيار. له، الدعوة إرسال تريد SIP الذي عنوان اختر

اختر .SIP عنوان فأدخل متاح، املستلم غير عنوان كان إذا
الدعوة.  إلرسال موافق

أدخل رقم  باالسم، خاص SIP عنوان تكن تعرف لم إذا  
لم إذا الدولة، وذلك رمز متضمنًا باملستلم اخلاص الهاتف

األسماء. ا في يكن محفوظً
الدعوة. يقبل املستلم عندما تبدأ املشاركة تلقائيًا ٣

أذن  سماعة استخدام ميكنك كما الصوت. مت تنشيط مكبر
الفيديو. ملكاملة متوافقة

اختر  مؤقتًا. جلسة املشاركة إليقاف مؤقت اختر إيقاف  ٤
املشاركة. الستئناف استمرار

املكاملة إلنهاء اختر إيقاف. املشاركة، جلسة إلنهاء ٥
اإلنهاء. اضغط على مفتاح الصوتية،

مشاركتها،  متت التي املباشرة الفيديو لقطات حلفظ
مقطع الفيديو حفظ لقبول الطلب حفظ اضغط على

الصور حافظة الفيديو في حفظ لقطات يتم املشترك؟.
والفيديو في االستوديو.

u�bO� lDI�
اختر اخليارات >  الصوتية نشطة، املكاملة تكون عندما ١

الفيديو > مقطع. مشاركة

اجلهاز  ذاكرة في احملفوظة الفيديو مبقاطع قائمة فتح يتم
بطاقة ذاكرة متوافقة. أو

فتح شاشة  يتم مشاركته. تريد الذي الفيديو اختر مقطع  ٢
اخليارات > تشغيل. اختر املقطع، عرض معاينة. ملعاينة

اختر اخليارات > دعوة.  ٣

حتى  مناسب لتنسيق الفيديو مقطع لتحويل تضطر قد  
إلتاحته املقطع حتويل يجب عرض من مشاركته. يتم تتمكن

موافق. اختر استمرار؟. للمشاركة.

قمت  قد عنوان SIP الذي إلى الدعوة بإرسال هاتفك يقوم  
باملستلم. اخلاصة االتصال بطاقة بإضافته إلى

االتصال،  بطاقة في SIP عنوان من أكثر للمستلم كان إذا  
ثم اختيار. له، الدعوة إرسال تريد SIP الذي عنوان اختر

اختر .SIP عنوان فأدخل متاح، املستلم غير عنوان كان إذا
إلرسال الدعوة. موافق

أدخل رقم  باالسم، خاص SIP عنوان تكن تعرف لم إذا  
لم إذا الدولة، وذلك رمز متضمنًا باملستلم اخلاص الهاتف

األسماء. ا في يكن محفوظً
الدعوة. يقبل املستلم عندما تبدأ املشاركة تلقائيًا ٤

اختر  مؤقتًا. جلسة املشاركة إليقاف مؤقت اختر إيقاف  ٥
أو  أعلى إلى انتقل املشاركة. الستئناف اخليارات > استمرار

الفيديو. السريع ملقطع للتقدمي أو للترجيع أسفل،
على تشغيل. اضغط أخرى، مرة املقطع لتشغيل ٦

املكاملة إلنهاء اختر إيقاف. املشاركة، جلسة إلنهاء ٧
اإلنهاء. اضغط على مفتاح الصوتية،



٨٣

ت
ما

كال
لم

ءا
جرا

إ قيامك مبشاركة أخرى أثناء إلى تطبيقات قمت بالوصول إذا
للرجوع مؤقت. بشكل إيقاف املشاركة يتم فإنه فيديو، مقطع

واستكمال املشاركة، في الفيديو عرض مشاركة شاشة إلى
اخليارات > استمرار. انظر "وضع اختر النشط، االستعداد وضع

.١١٠ الصفحة النشط"، االستعداد

…u�œ ‰u��
دعوة رسالة تظهر لك، مشاركة دعوة شخص إرسال عند

غير الهاتف كان إذا .SIP عنوان املرسل أو لتعرض اسم
دعوة. استالم عند سيرن صامت، على مضبوط

أو مغلقًا ما دعوة مشاركة وكان جهازك شخص أرسل  إذا
أنك تعرف فلن ،UMTS شبكة داخل تغطية تكن  لم

دعوة. استلمت
التالية: من اخليارات دعوة، اختر استالم عند

املشاركة. جلسة لتنشيط - قبول

رفضك  تُفيد رسالة املُرسل يستقبل الدعوة. لرفض - رفض
جلسة لرفض اإلنهاء مفتاح على الضغط ا أيضً ميكن للدعوة.

الصوتية. املكاملة مشاركة وقطع
على اضغط املقطع، صوت لكتم فيديو، مقطع استالم عند

الصوت. كتم

الفيديو مشاركة تنتهي إيقاف. اختر الفيديو، مشاركة إلنهاء
النشطة. الصوتية املكاملة حالة انتهاء ا في أيضً

UNC�— Ë√ W*UJ� vK� œd�«
. اضغط على املكاملة، على للرد

صامت. اختر مكاملة، ورود عند الرنني نغمة صوت لكتم
واألحداث  البيئات الهاتف حسب نغمات لتغيير تلميح!  
هاتفك يكون أن تريد عندما على سبيل املثال، اخملتلفة،

النغمات" ضبط - "األوضاع وضع صامت، انظر في
.١٠٧ الصفحة

. على اضغط مكاملة، على الرد في الرغبة عدم حالة في
الصوتية >  حتويل مكاملة > املكاملات وظيفة تنشيط حالة في

واردة  مكاملة رفض فإن املكاملات، لتحويل عند انشغال اخلط
املكاملات"، "حتويل ا أيضً انظر املكاملة. ا يقوم بتحويل أيضً

.١٢٣ الصفحة
نصية رسالة إرسال ا أيضً ميكنك واردة، مكاملة عند رفض

اختر مكاملته. على الرد تستطيع ال بأنك املتصل إلبالغه إلى
إرساله. قبل النص ميكنك حترير نصية. رسالة اخليارات > إرسال
"املكاملة" انظر قياسية، قصيرة رسالة وكتابة اخليار إلعداد هذا

.١١٦ الصفحة

UNC�— Ë√ u�bO� W*UJ� vK� œd�«
. الرمز يظهر فيديو، مكاملة ورود عند

الفيديو.  ملكاملات رنني نغمة ميكنك تخصيص تلميح!  
اضغط على واختر األوضاع.
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على إ الفيديو. تظهر مكاملة على للرد اضغط على
إلى املتصل؟ لبدء  فيديو صورة السماح بإرسال الرسالة: الشاشة

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

شاشة تظهر فقط. صوت املتصل تسمع وسوف الفيديو
ملتقطة ثابتة صورة الستبدال الفيديو. صورة مكان رمادية في

انظر الشاشة الرمادية، مكان هاتفك الكاميرا في بواسطة
فيديو الصفحة ١١٦. مكاملة "املكاملة" وصورة في

. على اضغط الفيديو، مكاملة إلنهاء

®WJ�� W�b�©  U*UJ*« —UE��«
في حالة أخرى مكاملة إجراء أثناء مكاملة على الرد ميكنك

املكاملات في األدوات > الضبط > مكاملات >  انتظار تنشيط
املكاملات. انتظار

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

اخليارات >  اختر األخرى. املكاملة اختر املكاملتني، بني للتبديل
بأخرى  قيد االنتظار مكاملة أو واردة مكاملة لتوصيل حتويل

املكاملة إلنهاء اتصالك بجميع املكاملات. لقطع وكذا نشطة،
اختر املكاملتني، كلتا . إلنهاء على اضغط النشطة،

املكاملات. كل اخليارات > إنهاء

WO�u� W*UJ� ¡UM�√ W�U�*«  «—UO)«
إجراء أثناء التي ميكنك استخدامها اخليارات العديد من تعد

أثناء إجراء مكاملة  اخليارات اختر شبكة. خدمات صوتية مكاملة
رد  و صامت، صامت أو غير التالية: اخليارات بعض إلى للوصول

التعليق، وتنشيط األخرى أو تعليق أو إنهاء رفض أو املكاملة أو
الاليدوي (في  تنشيط أو اخلارجية، السماعة الهاتف أو تنشيط
،(Bluetooth باتصال مزودة متوافقة أذن سماعة توصيل حالة
جديدة أو  املكاملات، ومكاملة كل النشطة أو إنهاء املكاملة وإنهاء

النشط. االستعداد وضع وفتح  مكاملة جماعية أو حتويل،
يلي: اختر مما

املكاملة  على بالرد واستبدالها نشطة مكاملة إلنهاء - استبدال
االنتظار. قيد

إلرسال  - فقط) UTMS شبكات MMS (في رسائل إرسال
الطرف إلى متعددة وسائط رسالة في فيديو أو صورة

قبل املستلم الرسالة وتغيير حترير ميكنك املكاملة. في اآلخر
جهاز متوافق  إلى امللف إلرسال على اضغط اإلرسال.

شبكة). (خدمة
على سبيل ،DTMF نغمة سالسل إلرسال - DTMF إرسال

DTMF أو ابحث عنها في  سلسلة أدخل السر. كلمة املثال،
،(p) مؤقت إيقاف حرف (w) أو انتظار حرف إلدخال األسماء.

النغمة.  إلرسال اختر موافق متكررٍ. اضغط على بشكلٍ
ميكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم تلميح!  

اتصال.  بطاقة الهاتف أو DTMF في

u�bO� W*UJ� ¡«d�≈ ¡UM�√ W�U�*«  «—UO)«
اخليارات  مكاملة فيديو للوصول إلى إجراء أثناء اخليارات اختر
منهما)،  كل أو الصوت أو متكني أو إيقاف (الفيديو التالية:

باجلهاز  أذن متوافقة توصيل سماعة حالة (في الهاتف تنشيط
توجيه الصوت إعادة في وكنت ترغب ،Bluetooth باتصال مزودة

سماعة  إلى الصوت الاليدوي (لتوجيه تنشيط أو للجهاز)،
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إ قمت بتوصيلها  Bluetooth التي باتصال مزودة متوافقة أذن
فتح النشطة، املكاملة إنهاء اخلارجية، السماعة تنشيط باجلهاز)،

الرئيسية/استخدام الكاميرا استخدام النشط، االستعداد وضع
تكبير/تصغير، وتعليمات. تغيير ترتيب الصور، الكاميرا الثانوية،

املتاحة. اخليارات تختلف قد

q� ÒÓ��«
املستلمة املكاملات أو الفائتة املكاملات من الهواتف أرقام ملراقبة

التطبيقات >  واختر ، على اضغط الصادرة، أو املكاملات
يرد لم التي املكاملات الهاتف يسجل املكاملات. السجل > آخر
هذه تدعم كانت الشبكة املستلمة فقط إذا واملكاملات عليها

إلى إضافةً قيد التشغيل الهاتف أن يكون يجب كما الوظائف،
الشبكة. خدمة الهاتف في نطاق وجود ضرورة

آخر اخليارات > مسح اختر املكاملات، آخر قوائم كل ملسح
أحد  املكاملات. ملسح آخر الرئيسية العرض شاشة في املكاملات

ثم تريد مسحه، الذي افتح السجل املكاملات، آخر سجالت
أحد افتح واحد، حدث ملسح القائمة. اخليارات > مسح اختر

. على واضغط مسحه املطلوب احلدث إلى وانتقل السجالت

W*UJ*« …b�
على اضغط والواردة، الصادرة ملكاملاتك التقريبية املدة ملراقبة

املكاملات. التطبيقات > السجل > مدة واختر ،
اختر نشطة، أثناء مكاملة املكاملة مدة عرض شاشة لضبط

مدة التطبيقات > السجل > اخليارات > الضبط > إظهار
املكاملات > نعم أو ال.

 مالحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من 
وتقريب الشبكة خصائص حسب اخلدمة مزود قبل

إلخ. احلسابية الكسور
املوقتات. اخليارات > مسح اختر املكاملات مدة موقتات ملسح
وبطاقة "الهاتف القفل. انظر يلزم إدخال رمز للقيام بذلك،

.١٢٠ الصفحة ،"SIM

 U�UO��« Âe�
واستالمها أثناء إرسالها مت البيانات الذي قدر من للتحقق
األدوات >  واختر ، على اضغط البيانات، حزم اتصاالت
تكلفة حساب على سبيل املثال، بيانات. السجل > حزم
يتم التي البيانات كمية بحساب البيانات حزم اتصاالت

واستقبالها. إرسالها

 ôUB�ô« À«b�√ W�U� W��«d�
السجل: في الرموز

الواردة
الصادرة

عليها يرد لم التي االتصاالت أحداث
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املكاملات الصوتيةإ كافة  ملراقبة
اتصاالت أو القصيرة الرسائل  أو

الشبكة اتصاالت أو  البيانات
بواسطة املسجلة  احمللية
، على اضغط  اجلهاز،

التطبيقات > السجل،  اختر
التنقل مفتاح على  واضغط
السجل العام. لليمني لفتح
ميكنك اتصال، حدث كل  في

أو املرسل اسم  مشاهدة
الهاتف، رقم أو  املستقبل،

نقطة أو اخلدمة، اسم مزود  أو
السجل تصفية ميكنك  الوصول.

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

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

يتم الرسائل القصيرة التي مثل األحداث الفرعية، يتم تسجيل
البيانات حزمة واتصاالت خدمة جزء، من أكثر على إرسالها
تتم التي عرض االتصاالت يتم اتصال واحد. في صورة حدث

أو املتعددة أو مركز رسائل الوسائط اخلاص بك البريد بصندوق
بيانات. حزم كاتصاالت ويب صفحات

األسماء  إلى السجل من معروف غير هاتف رقم إلضافة
األسماء. إلى اخليارات > إضافة اختر بك، اخلاصة

املرشحات. وأحد اخليارات > ترشيح اختر السجل، لترشيح

تسليم وتقارير املكاملات آخر وسجل ملسح محتويات السجل،
اختر السجل. اخليارات > مسح اختر ، بشكلٍ نهائيٍ الرسائل

للتأكيد. نعم

اخليارات > الضبط >  اختر السجالت، مدة لضبط
اجلهاز ذاكرة في مسجلة السجل أحداث تظل السجالت. مدة

شحن الذاكرة. لنفاد مسحها تلقائيًا يتم ثم أيام محددة لعدة
السجل كافة محتويات مسح يتم تسجيل، عدم اخترت إذا

نهائيًا. استالم الرسائل وتقارير األخيرة املكاملات وتسجيل
العام السجل عرض شاشة تفاصيل حدث االتصال، في لعرض

. على واضغط حدث إلى انتقل
عرض  شاشة في هاتف رقم نسخ ميكنك تلميح!  

مثالً. رسالة قصيرة في ولصقه، احلافظة إلى التفاصيل
الرقم. اخليارات > نسخ اختر

مت التي البيانات مقدار لعرض االتصال: وموقِّت البيانات حزم عداد
بيانات حزم اتصال بالكيلوبايت، ومدة استمرار مقيسة نقلها،
حزمة، بكلمة يشار إليه صادر وارد أو حدث انتقل إلى معني،

التفاصيل. اخليارات > عرض اختر ثم
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(خدمة شبكة). اإلنترنت > اخلدمات اختر ثم ، اضغط على
ا خصيصً مصممة بصفحات اخلدمة مزودي العديد من يحتفظ
اخلدمات. متصفح باستخدام عرضها ميكنك احملمولة للهواتف
(WML) أو  الالسلكية التمييز لغة الصفحات هذه تستخدم
متييز  لغة أو (XHTML) املوسعة التشعبي النص متييز لغة

.(HTML) التشعبي النص
التشعبي النص متييز اخلاصة بلغة الويب صفحات لعرض
التصميم  في هي كما اإلنترنت على (XHTML) املوسعة

.٩٠ الصفحة "الويب"، انظر كبديل. الويب األصلي، استخدم
اخلدمة مزود من والرسوم واألسعار توفر اخلدمات حتقق من

كيفية حول ا تعليمات أيضً مزود اخلدمة لك اخلاص بك. سيوفر
التي يقدمها. اخلدمات استخدام

على  مع االستمرار اتصال، اضغط لبدء اختصار:  
االستعداد. وضع في

‰u�u�« WDI�
اخلاص اخلدمة ضبط حتتاج إلى سوف إلى الصفحات، للوصول

في الضبط تتسلم قد استخدامها. تريد التي بالصفحة
يقدم الذي اخلدمة مُزوّد أو من خاصة رسالة نصية شكل

من ملزيد .٦٣ الصفحة والضبط"، "البيانات انظر الصفحة.
اخلدمة. مبزود اتصل املعلومات،

موقع  املثال، على سبيل على الضبط يتوفر قد تلميح!  
اخلدمة. اخلاص مبزود الويب

يدويًا الضبط أدخل
األدوات > الضبط > االتصال >  اختر ثم ، على  اضغط  ١

تعيينه لنقطة تريد الذي وحدد الضبط الوصول، نقاط
اخلدمة. انظر مزود تتلقاها من اإلرشادات التي اتبع وصول.

.١١٧ الصفحة "االتصال"،
اخلدمات > اخليارات > مدير اختر ثم ، على  اضغط  ٢
وعنوان للعالمة ا اكتب اسمً عالمة. العالمات > إضافة

احلالية. لنقطة الوصول املعينة احملددة الصفحة
الوصول  كنقطة إنشاؤها مت التي الوصول نقطة لضبط ٣

الوصول. اخليارات > الضبط > نقطة اختر االفتراضية،

 U�öF�« ÷d� W�U�
اخلدمات. بفتح تقوم العالمات عندما عرض شاشة فتح يتم

خاصة مسبقًا روابط مثبتة أو عالمات على جهازك يحتوي قد
إلى مواقع الوصول كذلك قد ميكنك أخرى. أطراف مبواقع

ال األخرى األطراف اجلهاز. مواقع هذا بواسطة أخرى أطراف
مسئولية  تتحمل أي أو املواقع تقر هذه ال Nokiaو Nokia تتبع

عليك املواقع، تلك إلى الدخول اختيارك حالة وفي جتاهها.
احلماية. أو اتخاذ االحتياطات بالنسبة لألمان

V�u�«  U�HB��
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الوصول مت لنقطة املُعينة البداية صفحة إلى يشير
االفتراضية.

‰UB�ô« W�UL�
االتصال،  إجراء أثناء حالة ظهور مؤشر احلماية في

املعلومات بني نقل عملية تشفير مت على أنه قد ذلك يدل
املتصفح. خدمة مركز أو املتصفح الهاتف وبوابة

وخادم البوابة بني البيانات نقل أن إلى مؤشر احلماية يشير ال
مزود يقوم آمن. املطلوب) حفظ األصل (أو مكان احملتويات

وخادم احملتوى. البوابة عملية نقل البيانات بني بتأمني اخلدمة
حول  تفاصيل اخليارات > التفاصيل > احلماية لعرض اختر

اخلدمة مبركز املتعلقة واملعلومات التشفير وحالة االتصال
املستخدم. وتصديق

مثل اخلدمات لبعض األمان شهادات توفر األمر يتطلب قد
اخلدمة. مبزود اتصل من املعلومات، ملزيد املصرفية.  اخلدمات

.١٢١ الصفحة الشهادات"، "إدارة ا أيضً انظر

`HB�
تعرض والتي فقط بها املوثوق اخلدمات استخدم  هـام:

الضارة. البرامج ضد املناسبة احلماية خدمة
.( ) في احلقل اكتب العنوان أو عالمة اختر صفحة، لتنزيل

لم التي أو اجلديدة االرتباطات املستعرض، تظهر صفحة في
خط، وحتتها األزرق باللون بها املرتبطة الصفحات زيارة يتم

بها املرتبطة الصفحات زيارة متت االرتباطات التي تظهر كما
تعمل التي الصور حول أزرق إطار يظهر كما األرجواني. باللون

كارتباطات.
. اضغط على اختيارات، وعمل االرتباطات لفتح

إحدى  نهاية إلى لالنتقال اختصار: استخدم   
الصفحة. إلى بداية لالنتقال و الصفحات

رجوع. اختر التصفح، أثناء في السابقة الصفحة إلى للعودة
اختر اخليارات > خيارات التنقل >  ا، رجوع متاحً الزر يكن لم إذا

التي بالصفحات مرتبة تاريخيًا قائمة لعرض وذلك التاريخ،
االستعراض. جلسة أثناء بزيارتها قمت

اخليارات >  اختر اخلدمة، مركز من احملتويات أحدث الستعادة
حتميل. خيارات التنقل > إعادة

كعالمة. اخليارات > حفظ اختر حلفظ عالمة،
االستعراض،  أثناء عرض العالمات إلى للوصول تلميح!  

عرض شاشة إلى للعودة . االستمرار على مع اضغط
للصفحة. اخليارات > رجوع اختر املتصفح،

اخليارات > خيارات اختر التصفح، أثناء صفحة حلفظ
ذاكرة في الصفحات حفظ ميكنك الصفحة. متقدمة > حفظ

ثم حالة إدخالها)، (في متوافقة ذاكرة على بطاقة أو اجلهاز
إلى للوصول بالشبكة. متصالً تكون ال استعراضها عندما
عرض  شاشة على في اضغط بعد، فيما الصفحات

احملفوظة. الصفحات عرض شاشة لفتح العالمات
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مت اختر اخليارات > خيارات التنقل >  URL جديد، إلدخال عنوان
ويب. عنوان إلى ذهاب

املفتوحة للصفحة اإلجراءات أو باألوامر فرعية قائمة لفتح
اخلدمة. اخليارات > خيارات اختر حاليًا،

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

االرتباط إلى انتقل عنصر، لتنزيل الفيديو. ومقاطع واملوضوعات
. واضغط به، اخلاص

واملتوقفة بالتنزيالت اجلارية قائمة عرض يتم بدء التنزيل، عند
ا ميكنك أيضً االستعراض احلالية. جلسة من واملكتملة مؤقتًا

القائمة، من اخليارات > تنزيالت. اختيار القائمة من خالل عرض
التنزيالت اجلارية  إليقاف اخليارات واختر العناصر أحد إلى انتقل

أو املكتملة التنزيالت فتح أو إلغائها أو استئنافها أو مؤقتًا
حذفها. أو حفظها

UNz«d�Ë d�UM� q�eM�
وشعارات والصور مثل نغمات الرنني عناصر تنزيل ميكنك

هذه على ميكن احلصول الفيديو. ومقاطع الشبكة والسمات
التي العناصر معاجلة أو ميكن شراؤها. تتم مجانًا، العناصر
على اجلهاز، في املالئمة لها التطبيقات خالل من تنزيلها مت

األستوديو. في تنزيلها مت صورة حفظ يتم املثال، سبيل
والبرامج  واستخدام التطبيقات بتثبيت  هــام: قم
التطبيقات مثل فقط، بها موثوق مصادر من األخرى
اجتازت اختبار  تلك التي Symbian أو من املعتمدة

.Java VerifiedTM

واضغط به، اخلاص انتقل إلى الرابط العنصر، لتنزيل ١ 
. على

املثال  سبيل على العنصر، لشراء املناسب اخليار اختر ٢
"شراء".

بعناية. املعلومات كافة اقرأ ٣ 
إلغاء. اختر التنزيل، إللغاء قبول. اختر التنزيل، ملتابعة

‰UB�« ¡UN�≈
إلنهاء االتصال  اخليارات > خيارات متقدمة > فصل اختر

اختر أو متصلٍ بالشبكة، غير املتصفح وأنت وعرض صفحة
وإغالق املتصفح. االتصال إلنهاء اخليارات > خروج

WDO�u�« …d�«c�« `��
الذاكرة في وصلت إليها التي اخلدمات أو املعلومات حفظ يتم

الوسيطة للجهاز.
حلفظ تستخدم مؤقتة تخزين ذاكرة هي الوسيطة الذاكرة

إلى وصلت أو حاولت الوصول، مؤقتة. إذا بصفة البيانات
الذاكرة بتفريغ فقم مرور؛ كلمات إلى حتتاج معلومات سرية

التي اخلدمات أو املعلومات بعد كل استعمال. الوسيطة
الذاكرة لتفريغ الهاتف. ذاكرة في محفوظة استخدمتها

الذاكرة اخليارات > خيارات متقدمة > مسح اختر الوسيطة،
الوسيطة.
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التالية: اخليارات ومن اخليارات > الضبط، اختر

انظر  االفتراضية. الوصول نقطة لتغيير - الوصول نقطة
الوصول ضبط بعض نقاط يتم قد .١١٧ الصفحة "االتصال"،

وقد ال اخلدمة، مزود هاتفك عن طريق في مسبقًا كلها أو
إزالتها. أو تعديلها أو إنشائها أو تغييرها إلى حتتاج
لتحديد الصفحة الرئيسية. - الرئيسية الصفحة

حتميل  في ترغب كنت إذا ما اختر - واألصوات الصور حتميل
الحقًا  الصور لتحميل ال اخترت إذا ال. أم التصفح الصور أثناء

اخليارات > إظهار الصور. أثناء التصفح، اختر
النص. اختيار حجم - حجم اخلط

إذا  اآللية. العالمات تعطيل جتميع لتمكني أو آلية - عالمات
إخفاء مع ولكن اآللية العالمات جتميع االستمرار في تريد كنت

إخفاء حافظة. اختر العالمات، عرض شاشة من احلافظة
التصفح.  أثناء يتم عرضه في ما الختيار - الشاشة حجم

كاملة. فقط أو شاشة االختيار مفاتيح

عند  تنزيلها يتم ويب صفحة لتحديد البحث - صفحة
عرض  شاشة البحث في صفحة خيارات التنقل > فتح اختيار

التصفح. أثناء أو العالمات
املتصفح  يقوم ترغب قي أن كنت إذا - مستوى الصوت

اختر الويب، صفحات في املضمنة األصوات بتشغيل
صوت. مستوى

بشكل  الصفحة مخطط إظهار تريد كنت إذا التنزيل - جودة
الصغيرة، الشاشة في وضع تكون عندما اإلمكان بقدر صحيح

النمط ذات الصفحات تنزيل تريد تكن لم إذا بجودة. اختر
بسرعة. اختر اخلارجية، املتعاقب

ملفات  واستالم إرسال تعطيل أو متكني - االسترجاع ملفات
االسترجاع.

التأكيد  في إذا كنت ترغب ما اختيار - DTMF إرسال .Conf
مكاملة  أثناء في DTMF بإرسال نغمات اجلهاز يقوم أن قبل

صوتية" مكاملة املتاحة أثناء "اخليارات ا أيضً ال. انظر أم صوتية
.٨٤ الصفحة

النصوص. استخدام تعطيل أو متكني - ECMA أو Java نص

احلماية. إشعارات إلظهار أو إلخفاء - احلماية حتذيرات

بشكل صحيح،  احلروف تظهر لم إذا - االفتراضي الترميز
ا للغة. تبعً آخر ترميز ميكنك اختيار

V�u�«  
(خدمة شبكة). اإلنترنت > الويب اختر ثم ، اضغط على

اخلاصة الويب صفحات عرض ميكنك الويب، تطبيق باستخدام
اإلنترنت  على (XHTML) املوسعة النص التشعبي متييز بلغة
تصفح صفحات ا ميكنك أيضً األصلي. في التصميم هي كما
احملمول، واستخدام التليفون ألجهزة ا، خصيصً مصممة ويب

التمييز  لغة (XHTML) أو املوسعة التشعبي النص متييز لغة
.(WML) الالسلكية

وتصغيرها،  صفحة تكبير ميكنك الويب تطبيق باستخدام
لالنتقال  للصفحة مصغر عرض خريطة مصغرة، واستخدام
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مت الويب، على وسجالت إخبارية روابط وقراءة بني الصفحات، ما
سبيل املثال. على وتنزيل محتويات

اخلدمة مزود من والرسوم واألسعار توفر اخلدمات حتقق من
كيفية حول ا تعليمات أيضً مزود اخلدمة لك اخلاص بك. سيوفر

التي يقدمها. اخلدمات استخدام
اخلاص اخلدمة ضبط حتتاج إلى سوف إلى الصفحات، للوصول

في الضبط تتسلم قد استخدامها. تريد التي بالصفحة
يقدم الذي اخلدمة مُزوّد أو من خاصة رسالة نصية شكل

من ملزيد .٦٣ الصفحة والضبط"، "البيانات انظر الصفحة.
اخلدمة. مبزود اتصل املعلومات،

…dGB*« WD�d)«
والبحث  معلومات املصغرة لعرض اخلريطة استخدام ميكنك

من كبيرة كميات تتضمن التي الويب صفحات في عنها
بالتصغير الويب يقوم املصغرة، اخلريطة تشغيل املعلومات. عند
بتصفحها. تقوم التي الويب لصفحة مصغر عرض ويعرض آليًا

أو ألعلى أو أو يسارًا ميينًا انتقل على الصفحة، للتحرك
عن توقف املعلومات املطلوبة، على العثور ألسفل. عند

املطلوبة.  النقطة إلى بنقلك املصغرة اخلريطة التنقل، وستقوم
اختر اخليارات >  التشغيل، وضع املصغرة على اخلريطة لضبط

املصغرة > تشغيل. الضبط > اخلريطة

W�HBK� dGB� ÷d�
من املعلومات، كبير عدد على حتتوى ويب صفحة تصفح أثناء

املعلومات  نوعية لعرض للصفحة مصغر عرض استخدام ميكنك
الصفحة. حتتويها التي

على للعثور  اضغط احلالية، للصفحة مصغر عرض إلظهار
أو ، أو ، علي اضغط الصفحة، في املطلوبة على النقطة

القسم  وعرض لتكبير أخرى على مرة اضغط ، أو .
املطلوب من الصفحة.

W�—U��≈ j�«Ë—Ë  ö��
والتي  فقط بها املوثوق اخلدمات استخدم  هـــام:
الضارة. البرامج ضد احلماية املناسبة خدمة تعرض
صفحات  xml في ملفات عن عبارة هي اإلخبارية الروابط

الويب سجل مجتمع بواسطة واسع نحو على تُستخدم ويب
العناوين باملدخالت أو خاصة رئيسية عناوين ملشاركة أحدث

من الشائع حديثة. أخبار املثال، سبيل بالكامل، على نصها أو
وصفحات السجل، الويب، على إخبارية روابط على العثور

اختر الويب، على صفحات رابط إخباري في لالشتراك .Wiki
قمت قد التي اإلخبارية لعرض الروابط اخليارات > اشتراك.

اختر الويب، العرض عالمات في شاشة فيها، باالشتراك
إخبارية. روابط

ويب. لتنزيل يوميات عبارة عن الويب هي سجالت أو السجالت
واضغط على انتقل إليها، الويب، ويب على يومية رابط أو

االنتقال. مفتاح

`HB�
والتي  فقط بها املوثوق اخلدمات استخدم  هـــام:
الضارة. البرامج ضد احلماية املناسبة خدمة تعرض
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االنتقال.مت مفتاح على عالمة، ثم اضغط اختر صفحة، لتنزيل
.( ) احلقل العنوان في إدخال ا ميكنك أيضً كما

املفاتيح لوحة اختصارات
أو  إطارين هناك احلالي إذا كان اإلطار لغلق على  اضغط  •

مفتوحني. أكثر
بك. اخلاصة العالمات لفتح على  اضغط  •

احلالية. الصفحة في نص عن للبحث على  اضغط  •
السابقة. الصفحة إلى للرجوع على  اضغط  •

املفتوحة.  بجميع النوافذ قائمة لعمل على  اضغط  •
للصفحة. اضغط  مصغر على  لعرض عرض اضغط  •

املطلوبة. املعلومات وعرض لتكبير أخرى مرة على
للذهاب إلى صفحة ويب مختلفة. على  اضغط  •

البداية. صفحة إلى للذهاب على  اضغط  •
. على أو  اضغط تصغيرها، أو الصفحة لتكبير

اخليارات >  اختر منعها، أو آليًا املتعددة بفتح النوافذ للسماح
املنبثقة > نعم. النوافذ الضبط > حظر

التصفح أثناء جلسة بزيارتها قمت قد الصفحات التي لعرض
جميع جلعل اخليارات > خيارات التنقل > التاريخ. اختر احلالية،

إلى الصفحة الرجوع عند آليًا تظهر الصفحات السابقة
التاريخ > تشغيل. اخليارات > الضبط > قائمة اختر السابقة،

‰UB�ô« ¡UN�≈
اخليارات > خيارات متقدمة >  اختر بالويب، االتصال إلنهاء

فصل.

بتجميعها الشبكة خدمة مركز يقوم التي املعلومات ملسح
اخليارات >  اختر املتنوعة، الويب صفحات إلى زياراتك حول

االسترجاع. ملفات خيارات متقدمة > مسح

عن زياراتك ملواقع معلومات تخزن التي املؤقتة الذاكرة لتفريغ
اخليارات > خيارات متقدمة > مسح اخملتلفة، اختر الويب

الذاكرة الوسيطة.
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Bluetooth ‰UB�«  

باستخدام أخرى االتصال السلكيًا بأجهزة متوافقة ميكنك
املتوافقة  األجهزة تشمل قد الالسلكية. Bluetooth تقنية

اإلضافية والتعزيزات الكمبيوتر وأجهزة احملمولة الهواتف
اتصال استخدام ميكنك السيارة. وأطقم األذن سماعات مثل

واملوسيقى ومقاطع  الفيديو ومقاطع الصور إلرسال Bluetooth
الكمبيوتر بجهاز السلكيًا لالتصال أو واملالحظات، الصوت

امللفات)، املثال لنقل سبيل (على بك اخلاص  املتوافق
خيار باستخدام الصور لطباعة متوافقة بطابعة للتوصيل أو

.٣٤ الصفحة صورة" صورة. انظر "طباعة طباعة

 Bluetooth على تكنولوجيا تعتمد التي األجهزة ألن ونظرًا
الالسلكية؛ املوجات باستخدام بينها فيما الالسلكية تتصل

على  وضعها إلى األخرى Bluetooth وأجهزة الهاتف يحتاج ال
ا معً يكونا موجودين فقط للجهازين أن واحد. يلزم رؤية خط

قد يتعرض  االتصال ولكن قدم)، ٣٣) أمتار ١٠ مداه نطاق في
أو األجهزة وجود بعض العوائق، مثل احلوائط بسبب للتشويش

األخرى. اإللكترونية
Bluetooth 2.0 التي تدعم  مواصفات مع الهاتف هذا يتوافق

 Dial-up Networkingو Basic Printing Profile التالية: األوضاع
 Object Pushو Handsfree Profileو Headset Profileو Profile

 Basic Imaging Profileو File Transfer Profileو Profile

 Synchronization Profileو SIM Access profileو
التوافق وجود تضمن لكي .Human Interface Device profileو

استخدم ،Bluetooth تقنية التي تدعم األخرى األجهزة بني
توافق للتأكد من الطراز. هذا مع نوكيا من املعتمدة التعزيزات

املنتجة الشركات مراجعة يرجى األخرى األجهزة هاتفك مع
األجهزة. لهذه

ويحدد  وظيفة إلى خدمة أو الوضع مسرد: يشير  
يتم سبيل املثال، على اخملتلفة. األجهزة توصيل كيفية
اليدين  حترير جهاز بني Handsfree Profile استخدام

تدعم أن يجب األجهزة، تتوافق ولكي احملمول. والهاتف
األوضاع. نفس

بعض  Bluetooth في تقنية استخدام على قيود توجد قد
اخلدمة. مزود أو مراجعة السلطات احمللية يرجى املناطق.

 Bluetooth الالسلكية التكنولوجيا تستخدم التي اخلصائص إن
خصائص استخدام أثناء في اخللفية بتشغيلها تسمح أو

ستؤثر طاقة البطارية، كما استهالك تكثيف إلى ستؤدي أخرى
عمرها. متوسط على سلبًا

انظر .Bluetooth اتصال استخدام ميكنك ال اجلهاز، عند قفل
املعلومات  من على املزيد للحصول ١٢٠ الصفحة "احلماية"،

اجلهاز. قفل حول
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فتح عند .Bluetooth < األدوات واختر ، اضغط على

بعد اجلهاز. اسم حتديد منك سيطلب مرة، ألول التطبيق
للكل، هاتفي إلى إظهار Bluetooth وتغيير رؤية اتصال ضبط

التي األخرى األجهزة واالسم ملستخدمي اجلهاز أن يظهر ميكن
الالسلكية. Bluetooth تقنية بدعم تعمل

مما يلي: اختر
بجهاز السلكيًا لالتصال اختر تشغيل أو إيقاف. - Bluetooth

Bluetooth على تشغيل ثم قم  آخر، اضبط أوالً اتصال متوافق
االتصال. بإجراء

من  بدعم تعمل التي األجهزة األخرى لتمكني هاتفي - رؤية
األجهزة عن إلخفائه للكل. إظهار اختر ،Bluetooth تقنية

مخفي. اختر األخرى،
اجلهاز. اسم تعديل - هاتفي اسم

تعزيز  مثل آخر، جهاز - لتمكني بعد عن SIM استخدام وضع
جهازك  SIM في بطاقة الستخدام متوافق، سيارة عدة

تشغيل. اختر بالشبكة، لالتصال

bF� s� SIM Â«b���« l{Ë
سيارة  مع تعزيز عدة بعد SIM عن الستخدام وضع استخدام
استخدام بتمكني وقم ،Bluetooth اتصال بضبط قم متوافق،

تنشيط الوضع،  جهازك. قبل بعد مع SIM عن استخدام وضع
اجلهاز من االقتران عملية أن تبدأ على معًا قرن اجلهازين يجب

مكون رمز مرور باستخدام قم عملية االقتران، إجراء عند اآلخر.
األخر.  اجلهاز مصادقة بضبط وقم ا، رقمً ١٦ من

قم بتنشيط وضع .٩٥ الصفحة "األجهزة املقترنة"، انظر
اآلخر. من اجلهاز بعد" عن SIM "استخدام

هاتفك  في بعد SIM عن استخدام وضع تشغيل عند
وضع  عن بعد في SIM استخدام عرض يتم ،Nokia N73

هو كما الالسلكية، بالشبكة االتصال إيقاف يتم االستعداد.
ويتعذر  الشبكة، قوة مؤشر منطقة بالعالمة في موضح

تتطلب  اخلصائص التي أو SIM بطاقة خدمات استخدام
خلوية. شبكة تغطية

أو  إجراء ميكنك البعيد، فلن SIM وضع في جهازك يكون عندما
مثل املتوافقة، املتصلة التعزيزات خالل إال من املكاملات استالم

مكاملات أي بإجراء الالسلكي جهازك يقوم لن السيارة. عدة
جهازك. في الطوارئ املبرمجة أرقام فيما عدا هذا الوضع، في

 SIM وضع مغادرة أوالً عليك يجب جهازك، من مكاملات إلجراء
لفتحه. أوالً القفل رمز أدخل اجلهاز؛ قفل في حالة البعيد.

مفتاح  على اضغط بعد، SIM عن استخدام وضع من للخروج
البعيد. SIM خروج من وضع واختر التشغيل،

W�UL(«  U�OLK�
اختر ،Bluetooth اتصال استخدام عدم حالة في

وبهذه هاتفي > مخفي. Bluetooth > إيقاف أو رؤية
العثور ميكنه مَنْ في أفضل بطريقة التحكم ميكنك الطريقة،

الالسلكية،  Bluetooth تقنية على جهازك املعتمد على
به. واالتصال

ميكنك حماية الطريقة، وبهذه مجهول. بجهاز باالقتران تقم ال
الضار. ضد احملتوى بطريقة أفضل جهازك
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نشط  Bluetooth واحد اتصال من أكثر هناك يكون أن ميكن
بسماعة متصالً املثال، إذا كنت سبيل على الواحدة. املرة في
متوافق آخر جهاز إلى ملفات نقل ا أيضً ميكنك متوافقة، أذن

نفس الوقت. في
Bluetooth اتصال مؤشرات

تشغيل  إلى ذلك يشير االستعداد، وضع في عند ظهور •
.Bluetooth اتصال

يحاول اجلهاز أن يعني فإن ذلك ، يومض عندما •
اآلخر. باجلهاز االتصال

أن  يعني ذلك فإن متواصل، تظهر بشكل عندما •
.Bluetooth اتصال باستخدام نقلها يتم البيانات

 Bluetooth، اتصال باستخدام نص إلرسال تلميح!  
واختر اخليارات >  النص، اكتب ثم مالحظات، افتح

.Bluetooth إرسال > بـ

الذي ترغب  العنصر به احملفوظ املكان في التطبيق افتح ١
جهاز إلى إلرسال صورة سبيل املثال، على إرساله. في

االستوديو. متوافق آخر، افتح تطبيق
.Bluetooth ثم اختر اخليارات > إرسال > بـ اختر العنصر،  ٢

الالسلكية  Bluetooth بتقنية تتمتع التي األجهزة تبدأ
الشاشة. على الظهور في نطاق االتصال في واملوجودة

الصوت  األجهزة:  الكمبيوتر،  الهاتف،  جهاز رموز
اختر إيقاف. البحث، ملقاطعة اآلخر. اجلهاز الفيديو، أو

معه. اتصال إجراء في ترغب الذي اجلهاز اختر ٣

البيانات،  نقل قبل اآلخر اقتران اجلهاز األمر تطلب إذا ٤
إدخال رمز مرور. منك وسيُطلب فستسمع صوت نغمة

.٩٥ الصفحة املقترنة"، "األجهزة انظر
البيانات. جارٍ إرسال عرض يتم االتصال، بعد إنشاء ٥

حتفظ الرسائل  ال في الرسائل املوجودة الرسائل املرسلة حافظة
.Bluetooth اتصال باستخدام املرسلة

تعرض بعض  قد األجهزة، عن البحث عند تلميح!   
عن للبحث اجلهاز). (عنوان فقط الفريد العنوان األجهزة
 #٢٨٢٠#* الرمز أدخل بك، اخلاص الفريد للجهاز العنوان

االستعداد. وضع في

W�d�I*« …eN�_«
عرض شاشة في ،( ) األجهزة املقترنة عرض شاشة لفتح

. على  Bluetooth اضغط بـ اخلاصة الرئيسية التطبيق
ا)،  (١-١٦ رقمً بك اخلاص املرور رمز بإنشاء قم االقتران، قبل
الرمز الستخدام اآلخر اجلهاز وبني صاحب بينك بالتنسيق

رمز لها مستخدم على واجهة حتتوي ال نفسه. األجهزة التي
مرة واحدة فقط. املرور رمز يستخدم املصنع. في مضبوط مرور
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اخليارات > جهاز مقترن جديد.ا اختر بأحد األجهزة،  لالقتران
الالسلكية  Bluetooth بتقنية تتمتع التي األجهزة تبدأ

اختر الشاشة. الظهور على في االتصال في نطاق واملوجودة
اآلخر املرور باجلهاز رمز نفس إدخال يجب املرور. رمز وأدخل اجلهاز
بعد املقترنة األجهزة عرض شاشة في اجلهاز يتم حفظ ا. أيضً

عملية االقتران. االنتهاء من
بالرمز في قائمة البحث عن  املقترنة األجهزة إلى يشار

األجهزة.
إلى ذلك األجهزة، انتقل أحد مصادقة عدم أو مصادقة لضبط

التالية: اخليارات ومن اخليارات، اختر ثم اجلهاز
وهذا  جهازك بني إجراء اتصاالت - ميكن "مصرح به" ضبط كـ

مصادقة موافقة أو على احلصول يلزم ال علمك. دون اجلهاز
اخلاصة بك، األجهزة مع احلالة هذه استخدم منفصل. بشكل
التي األجهزة أو كمبيوتر جهاز أو متوافقة أذن سماعة مثل

في  بها املصرح األجهزة يشير إلى به. تثق ا شخصً تخص
األجهزة املقترنة. عرض شاشة

الواردة  االتصال طلبات قبول يجب - مصرح له" "غير ضبط كـ
حدى. على مرة كل اجلهاز هذا من

اختر ثم اجلهاز إلى انتقل اقتران، عملية إللغاء
عمليات كل إلغاء في ترغب كنت إذا اخليارات > مسح.

الكل. اخليارات > مسح فاختر االقتران،
الذي  بأحد األجهزة مسح اقترانك حالة في تلميح!  

وسيتم احلال في االقتران حذف فسيتم حاليًا، تتصل به
باجلهاز. االتصال إيقاف

Bluetooth ‰UB�« Â«b���U�  U�UO��« Âö��«
مع نغمة، تصدر ،Bluetooth اتصال استالم بيانات عبر عند

يظهر ال. أم الرسالة قبول في ترغب كنت إذا عما االستفسار
حافظة  في موافقتك ويوضع العنصر حالة الشكل في

الرسائل إلى اإلشارة تتم في الرسائل. املوجودة الوارد صندوق
Bluetooth بالرمز  انظر  اتصال طريق عن تسلمتها التي

.٦٢ الصفحة رسائل"، استالم الوارد - "صندوق

Bluetooth ‰UB�« qOGA� ·UI�≈
Bluetooth > إيقاف. اختر ،Bluetooth إليقاف تشغيل اتصال

¡«dL(« X% WF�_« ‰UB�«
مثل بيانات ميكنك نقل حتت احلمراء، األشعة باستخدام

جهاز عبر وسائط وملفات التقومي ومالحظات بطاقات األعمال
.٩٨ الصفحة "املودم"، ا متوافق. انظر أيضً

تسمح وال شخص أي أعني إلى حتت احلمراء األشعة توجه ال
هذا احلمراء. يعد حتت باألشعة تعمل أخرى أجهزة مع بتداخلها

الفئة األولى. من الليزر اجلهاز منتج
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ا الحمراء تحت األشعة باستخدام واستالمها إرسال بيانات

اإلرسال  اخلاصة بأجهزة احلمراء حتت األشعة منافذ من تأكد ١
عوائق وجود ومن عدم البعض، تواجه بعضها واالستالم

اجلهازين إلى بني املناسبة املسافة تصل بني األجهزة. حتول
أقدام). ٣) متر ١

األشعة  منفذ بتنشيط املستلم اجلهاز مستخدم يقوم ٢
احلمراء. حتت

يقوم لكي بجهازك احلمراء حتت األشعة لتنشيط منفذ  
، على اضغط احلمراء، األشعة حتت عبر البيانات باستالم

.IR < األدوات واختر
حتت  األشعة وظيفة باختيار اإلرسال جهاز مستخدم يقوم ٣

البيانات. نقل لبدء املطلوبة احلمراء
مكان  بتحديد قم احلمراء، حتت األشعة عبر بيانات إلرسال
ثم اختر مدير امللفات، أو التطبيقات في أحد املطلوب امللف

.IR > بـ اخليارات > إرسال

عقب تنشيط دقيقة خالل في البيانات نقل عملية تبدأ لم إذا
بدؤه مرة ويجب االتصال إلغاء يتم احلمراء، األشعة حتت منفذ

أخرى
حتت احلمراء األشعة املستلمة عبر العناصر جميع وضع يتم

إلى يُشار في الرسائل. املوجودة الوارد صندوق حافظة في
. بالرمز اجلديدة احلمراء األشعة حتت رسائل

االتصال  أن جهازك يحاول يعنى فهذا عندما يومض
فُقد. قد االتصال أن أو اآلخر باجلهاز

اتصال  أن يعنى فهذا متواصل، عندما يظهر بشكل
بيانات إلرسال مستعد اجلهاز وأن احلمراء نشط، حتت األشعة

به. اخلاص احلمراء األشعة حتت عبر منفذ واستالمها

 U�UO��« q��   
كبل وضع في البيانات. األدوات > كبل واختر ، اضغط على
:USB بيانات كبل اتصال استخدام من الغرض اختر البيانات،

صورة أو تخزين كبير الوسائط أو PC Suite أو طباعة مشغل
مرة كل في االتصال من الغرض عن يسأل اجلهاز السعة. جلعل

السؤال عند االتصال. اختر الكبل، توصيل فيها يتم

d�uO�LJ�«  ôUB�«
من متنوعة مجموعة مع هاتفك اخلاص استخدام ميكنك
البيانات. وتطبيقات اتصاالت املتوافقة الكمبيوتر اتصاالت

ميكنك  Nokia PC Suite الكمبيوتر برامج مجموعة باستخدام
متوافق. وكمبيوتر جهازك الصور بني املثال نقل سبيل على

الشخصي الكمبيوتر خالل من بإنشاء االتصال دومًا قم
الهاتف. مع للمزامنة
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عبر كمودم إلجراء اتصال باإلنترنت جهازك استخدام ميكنك

متوافق كمبيوتر جهاز
األدوات > املودم. واختر ، اضغط على

القيام كمودم، عليك جهازك استخدام تتمكن من أن قبل
باآلتي:

جهاز  على املناسبة البيانات برامج اتصاالت قم بتثبيت •
بك. اخلاص الكمبيوتر

مزود اخلدمة  طريق عن الشبكة خدمات مراكز اشترك فى •
بك. اخلاص اإلنترنت مزود خدمة أو

جهاز الكمبيوتر  على املناسبة التطبيقات بتثبيت قم •
كبل عبر لالتصال التطبيقات تثبيت يجب بك. اخلاص

اتصال  حتديث ورمبا تثبيت أو متوافق، USB بيانات
.IR تطبيقات Bluetooth أو

،IR باستخدام متوافق كمبيوتر بجهاز جهازك  لتوصيل
احلمراء حتت األشعة أن منافذ التنقل. تأكد مفتاح على اضغط

بعضها البعض يواجه الكمبيوتر، وجهاز اخلاصة بهاتفك
األجهزة. بني حتول عوائق وجود عدم ومن  مباشرةً،
.٩٦ الصفحة حتت احلمراء"، األشعة "اتصال انظر

أثناء االتصال األخرى ميزات بعض استخدام تستطيع ال قد
كمودم. جهازك استخدام

اخلاص املستخدم دليل في تعليمات التثبيت املفصلة توجد
.PC Suite Nokia الكمبيوتر برامج مبجموعة

الكمبيوتر  برامج مجموعة استخدام تلميح! عند  
بكمبيوتر  الهاتف لتوصيل مرة، ألول Nokia PC Suite

الكمبيوتر والستخدام مجموعة برامج متوافق
 Get Connected املعالج استخدم ،Nokia PC Suite

.Nokia PC Suite الكمبيوتر مجموعة برامج في املتاح

 ôUB�ô« d�b�  
حالة لعرض االتصال. األدوات > م واختر ، اضغط على

 UMTSو GSM شبكات في االتصاالت إنهاء أو اتصاالت البيانات
نشطة. بيانات اتصاالت اختر احمللية الالسلكية، والشبكة

 U�UO��«  ôUB�«
رؤية اتصاالت ميكنك نشطة، اتصاالت العرض شاشة في

بيانات خدمة اتصاالت ،( ) البيانات مكاملات البيانات املفتوحة.
.( ( أو  االتصال

 مالحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من 
وتقريب الشبكة خصائص حسب اخلدمة مزود قبل

إلخ. احلسابية الكسور
جميع إلغالق االتصال. اخليارات > قطع اختر اتصال، إلنهاء

الكل. عن اخليارات > قطع االتصال اختر املفتوحة، االتصاالت
تعتمد اخليارات > التفاصيل. اختر االتصال، لعرض تفاصيل

االتصال. نوع على املوضحة التفاصيل
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من  نك ميكِّ التزامن األدوات > تزامن. واختر ، اضغط على
اخلاصة االتصال أسماء أو التقومي تزامن للمالحظات أو إجراء
على املتوافقة واألسماء تطبيقات التقومي مختلف مع بك،
ا أيضً ميكنك كما اإلنترنت. على أو متوافق جهاز كمبيوتر

تعديلها. أو التزامن ضبط إنشاء
التزامن.  إلجراء SyncML التزامن تقنية يستخدم تطبيق

اتصل مبورّد ،SyncML حول مدى توافق للحصول على معلومات
معه. اخلاصة بك اجلهاز بيانات تزامن إجراء الذي تريد التطبيق

انظر خاصة. نصية رسالة في التزامن ضبط تتسلم قد
.٦٣ الصفحة والضبط"، "البيانات

 U�UO��« s�«e�
التزامن أوضاع رؤية ميكنك للتزامن، الرئيسية العرض شاشة في

سبيل الالزم، على الضبط على التزامن وضع يحتوي اخملتلفة.
مع جهازك في البيانات ملزامنة تزامنها، يتم تطبيقات أية املثال

متوافق. أو جهاز خدمة مركز على بيانات بعيدة قاعدة
تظهر ثم اختر اخليارات > تزامن. التزامن، أوضاع اختر أحد  ١

الشاشة. على التزامن حالة
إلغاء. على اضغط ينتهي، أن قبل التزامن إللغاء  

اختر نعم  التزامن. عملية تنتهي عندما إخطارك يتم  ٢
القيود وعدد التزامن حالة يوضح الذي السجل ملف لعرض

استبعادها أو أو مسحها حتديثها أو إضافتها متت التي
اخلدمة. مركز على أو جهازك في مزامنتها) (عدم

“UN'« d�b�  

Z�«d��«  U��b%
والتحقق جهازك احلالية، برامج وحتديث نسخة عرض ميكنك

شبكة). (خدمة سابق محتمل حتديث تاريخ من
اجلهاز. األدوات > م. واختر ، اضغط على

اختر للبرامج، حتديثات متاحة هناك كانت إذا للتحقق
لإلنترنت وصول نقطة اختر حتديثات. عن خيارات > البحث

منك. يطلب عندما
التحديث. هذا عن معلومات عرض يتم حتديث، إتاحة  عند
أو إلغاء لعدم  التحديث تنزيل على قبول للموافقة اختر
ميكنك استخدام دقائق. عدة التنزيل يستغرق قد التنزيل.

التنزيل. أثناء جهازك
البيانات. من كبير كم نقل البرامج حتديثات تنزيل يتطلب قد

تكاليف معلومات حول على للحصول اخلدمة  اتصل مبزود
البيانات. نقل
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قم بتوصيلا أو جهازك ببطارية كافية طاقة من وجود تأكد
التحديث. بدء قبل الشاحن

ميكنك  ال حتديث برنامج، بتثبيت قمت إذا  تحذير:
يتم حتى مكاملات طوارئ لعمل حتى اجلهاز استخدام
عمل من تأكد اجلهاز. تشغيل وإعادة انتهاء التثبيت

حتديث ما. تثبيت قبول قبل البيانات من احتياطية نسخ
أو  التحديث، نعم ثم قبول لتثبيت اختر التنزيل، اكتمال عند

قد  > تثبيت التحديث. باستخدام خيارات لتثبيته الحقًا ال
عدة دقائق. يستغرق التثبيت

التحديث، الستكمال التشغيل. وإعادة والبرامج حتديثات اجلهاز
منك. يطلب لإلنترنت عندما وصول نقطة اختر موافق. اختر

اخلدمة. مركز البرامج إلى حتديث جهازك حالة يرسل
اختر البرامج، لتحديثات اخلدمة مركز وضع لعرض ضبط

خيارات > الضبط.

W�b)« e�d� ŸU{Ë√
اضغط ثم اجلهاز، األدوات > م. اختر ثم ، اضغط على

تهيئة وضبط اخلدمة مركز أوضاع استقبال ميكنك . على
املعلومات بالشركة. أو قسم إدارة اخلدمة مزود من مختلفة

وصول نقطة ضبط على هذا التهيئة ضبط يشتمل أن ميكن
قبل تطبيقات من وضبط أخر مستخدم التصاالت البيانات

مختلفة في جهازك.

لتهيئة جهازك، الالزم الضبط وتلقي مبركز خدمة، لالتصال
التهيئة. اخليارات > بدء واختر أحد األوضاع انتقل إلى

اخليارات > وضع اختر جديد، خدمة مركز وضع إلنشاء
اختر جديد، خدمة مركز وضع لتعديل مركز خدمة جديد.

خيارات > تعديل الوضع.

W�b)« e�d� l{Ë j�{
الضبط إعدادات على للحصول مبزود اخلدمة باالتصال قم

الصحيحة.
خدمة التهيئة. ملركز ا اسمً ل أدخِ - اخلدمة مركز اسم

خدمة  مركز لتحديد فريدًا تعريفًا أدخل تعريف مركز اخلدمة -
التهيئة.

ملركز  جهازك لتعريف سر كلمة ل أدخِ - اخلدمة مركز سر كلمة
اخلدمة.

عند  استخدامها ليتم وصول نقطة اختر الوصول - نقطة
اخلدمة. مبركز االتصال

مبركز اخلدمة. اخلاص URL عنوان أدخل عنوان املضيف -

اخلدمة. اخلاص مبركز املنفذ رقم أدخل - املنفذ

وكلمة  املستخدم اسم ل أدخِ - وكلمة السر املستخدم اسم
بك. اخلاصني السر

اخلدمة،  مركز من التكوين ضبط الستالم - بالتكوين سماح
نعم. اختر
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ا مبطالبتك  أن يقوم اجلهاز أردت إذا - آلياً الطلبات كل قبول
ال. فاختر اخلدمة، مركز من تهيئة أي قبول قبل بالتأكيد

خاصية التحقق  استخدام يتم اختر هل التحقق من الشبكة -
أم ال. من الشبكة

أدخل  بالشبكة - اخلاصة السر وكلمة الشبكة مستخدم اسم
ملركز جهازك لتعريف وكلمة السر الشبكة مستخدم اسم

استخدام حالة في فقط عرض هذه اخليارات اخلدمة. يتم
الشبكة. مصادقة
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أو حساب قسمة، أو ضرب أو طرح أو جمع إجراء عمليات

اختر  على ثم اضغط املئوية، والنسب التربيعية اجلذور
املكتب > احلاسبة.

إلجراء  تصميمها ومت محدودة احلاسبة دقة إن  مالحظة:
فقط. البسيطة احلسابية العمليات

‰u;«  
على اضغط إلى أخرى، وحدة املقاييس من  لتحويل

املكتب > احملول. اختر ثم
أخطاء حتويلية. حدوث محدودة ويحتمل احملول دقة إن

استخدامه. املقياس الذي تريد اختر احلقل النوع، في ١

في  ترغب التي الوحدة اختر األول، احلقل الوحدة في ٢
الوحدة التي  اختر الوحدة التالي، احلقل في منها. التحويل

إليها. التحويل في ترغب
يتغير  حتويلها. تريد التي القيمة ل أدخِ األول، حقل املبلغ في  ٣

احملولة. آليًا ليعرض القيمة الثاني املبلغ حقل

 öLF�« ·d� —UF�√Ë WO�U�√ WKL� j�{
العملة. النوع > العملة > اخليارات > أسعار  اختر

وإضافة أساسية عملة اختيار عليك ينبغي عمالت، حتويل قبل
األساسية  العملة سعر هو ١ العمالت. يكون صرف أسعار

دومًا.
إدخال  األساسية، يتم العملة تغيير عند  مالحظة:

يتم مسح جميع اجلديدة، حيث العمالت صرف أسعار
السابقة. العمالت صرف أسعار

 UE�ö�  
اختر املكتب >  على ثم اضغط املالحظات، لكتابة

وحفظ أجهزة متوافقة إلى مالحظات إرسال ميكنك مالحظات.
في تتسلمها التي (.txt (بتنسيق البسيطة النصوص ملفات

مالحظات.

بوضع مجهزة متوافقة طابعة باستخدام مالحظة لطباعة
 HPمثل طابعة ،Bluetooth اتصال خالل من األساسي الطباعة

،HP Photosmart 8150 أو Deskjet 450 Mobile 
اخليارات > طباعة. اختر
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اختر ثم على اضغط الصوتية، املذكرات  لتسجيل
مسجل افتح هاتفية، محادثة لتسجيل املكتب > املسجل.

كل  نغمة الطرفان يسمع صوتية. مكاملة إجراء أثناء الصوت
ثوان أثناء التسجيل. خمس

Quickoffice  
ثم ، على اضغط ،Quickoffice الستخدام تطبيقات
بامللفات قائمة فتح يتم .Quickoffice < املكتب اختر

في  الهاتف في احملفوظة .pptو .xlsو .doc التنسيقات ذات
واحلافظات  E:\Documents folderو C:\Data\Documents

الذاكرة. بطاقة في الفرعية
لترتيب . اضغط على به، اخلاص التطبيق ملف في لفتح

امللفات. اخليارات > ترتيب اختر امللفات،
،Quickpoint أو Quicksheet أو Quickword تطبيقات لفتح

املطلوبة. العرض شاشة إلى للوصول اضغط علي

Quickword
مستندات عرض ميكنك ،Quickword خالل التطبيق فمن

يدعم  الهاتف. على شاشة األصلية بلغتك Microsoft Word
العريض وباحلروف  وباخلط باأللوان الكتابة Quickword التطبيق

والتسطير. املائلة

مت  التي املستندات عرض Quickword يدعم التطبيق كما
برنامج Microsoft Word 97 أو  doc. في بتنسيق حفظها

أو اخملتلفة كل امليزات ليست ..doc بتنسيق األحدث اإلصدارات
مدعمة. بامللفات يتعلق فيما املذكورة التنسيقات خصائص

.١٠٤ الصفحة املعلومات"، من "املزيد ا أيضً انظر

Word  «bM��� ÷d�
التنقل. مفتاح املستند، استخدم في لالنتقال

اخليارات > بحث. نص، اختر عن في املستند للبحث
يلي: ومما اخليارات ا حتديد ميكنك أيضً

موضع  إلى أو نهايته أو بداية املستند لالنتقال إلى - إلى انتقل
الوثيقة. داخل محدد

التصغير. أو للتكبير - زووم

املستند.  خالل التلقائي لبدء التمرير - التلقائي التصفح بدء
. على اضغط التمرير، إليقاف

Quicksheet
ميكنك قراءة ملفات  ،Quicksheet خالل التطبيق فمن

الهاتف. شاشة على Microsoft Excel

البيانات  جداول ملفات Quicksheet عرض التطبيق يدعم
اإلصدارات  أو Microsoft Excel 97في .xls بتنسيق احملفوظة
التنسيقات خصائص أو اخملتلفة امليزات كل األحدث. ليست

مدعمة. بامللفات يتعلق فيما املذكورة
.١٠٤ الصفحة املعلومات"، من "املزيد ا أيضً انظر
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مفتاح التمرير. استخدم البيانات، جدول لالنتقال عبر
عمل. اخليارات > ورقة اختر العمل، أوراق بني للتبديل

يحتوي  بالبلوكات. احلالية العمل ورقة داخل للتنقل - تصفح
لعرض شاشة. بواسطة معروضة وصفوف أعمدة على البلوك

بلوك الختيار التنقل مفتاح استخدم والصفوف، األعمدة
وموافق.

صيغة، اختر أو قيمة داخل نص عن البيانات جدول للبحث في
اخليارات > بحث.

أحد  اخليارات ثم اختر البيانات، جدول عرض كيفية لتغيير
اخليارات التالية:

التصغير. أو للتكبير - زووم

أو  املميز العمود عرض الصف أو في لالستمرار - األلواح جتميد
البيانات. جدول التنقل داخل أثناء كليهما

أو الصفوف. األعمدة حجم لضبط - احلجم تغيير

Quickpoint
ميكنك عرض العروض ،Quickpoint التطبيق خالل من

الهاتف. شاشة على Microsoft PowerPoint من التقدميية
التي  التقدميية عرض العروض Quickpoint يدعم التطبيق كما
 Microsoft PowerPoint برنامج ppt. في تنسيق في إنشاؤها مت

اخملتلفة كل امليزات األحدث. ليست أو اإلصدارات 2000

مدعمة. بامللفات يتعلق فيما املذكورة التنسيقات خصائص أو
.١٠٤ الصفحة املعلومات"، من "املزيد ا أيضً انظر

÷ËdF�« vK� Ÿö�ô«
على اضغط واملالحظات، واخملططات الشرائح عرض بني للتبديل

.  أو 
أو  التالية الشريحة إلى لالنتقال اضغط على أو 

التقدميي. العرض في السابقة
الشاشة، اختر ملء وضع في التقدميي العرض لرؤية

كاملة. اخليارات > شاشة

شاشة في التقدميي مخطط العرض في العناصر لتوسيع
اإلدخال. اخليارات > مخطط > توسيع اختر عرض اخملطط،

 U�uKF*« s� b�e*«
 Quicksheet أو Quickword استخدام في مشكالت واجهت إذا
ملزيد  www.quickoffice.com املوقع بزيارة فقم ،Quickpoint أو
إرسال خالل ا من أيضً ميكن احلصول على الدعم من املعلومات.

.supportS60@quickoffice.com إلى إلكتروني بريد رسالة
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 PDF مستندات قراءة ميكنك Adobe Reader خالل برنامج من
الهاتف. شاشة على

محتوى مع استخدامه يتم لكي التطبيق هذا تطوير مت
احملمولة  واألجهزة احملمولة على الهواتف PDF مستندات

مقارنةً امليزات من محدودة مجموعة يوفر األخرى، وهو
أجهزة الكمبيوتر. على لالستخدام املُعدة باإلصدارات

وفتحها: املستندات للوصول إلى
اختر .Adobe PDF < املكتب واختر ، على اضغط •

املستندات  لتصفح ملف عن للبحث اخليارات > استعراض
متوافقة ذاكرة بطاقة وعلى اجلهاز ذاكرة اخملزنة في

وفتحها.
اإللكتروني البريد رسائل من مرفق إلكتروني بريد افتح •

شبكة). (خدمة املستلمة
الوارد  Bluetooth إلى صندوق خالل اتصال من وثيقة أرسل •

الرسائل. في
في  اخملزنة املستندات امللفات لتصفح باستخدام م. قم  

متوافقة. ذاكرة بطاقة وعلى اجلهاز ذاكرة
بضبط الهاتف إعداد من تأكد الويب. صفحات استعراض •

"نقاط ا أيضً انظر التصفح. قبل اإلنترنت إلى وصول نقطة
.١١٨ الصفحة الوصول"،

PDF  UHK� …—«œ≈
واختر ، على  اضغط PDF وإدارتها، ملفات لتصفح

في شاشة األخيرة امللفات سرد يتم .Adobe PDF < املكتب
. على اضغط إليه، ثم مستند، انتقل عرض امللفات. لفتح

يلي: ومما اخليارات ا حتديد ميكنك أيضً
اجلهاز  ذاكرة في PDF ملفات ملف - عن للبحث استعراض

وفتحها. متوافقة ذاكرة بطاقة وعلى
العرض  ووضع والتصغير التكبير مستوى لتعديل الضبط -

.PDF ملستندات االفتراضي

PDF  UHK� ÷d�
يلي: مما وواحدًا اخليارات اختر ،PDF ملفات أحد فتح أثناء

محددة.  احلجم بنسبة أو تغيير التصغير أو للتكبير - زوم
الشاشة مع عرض ليتناسب حجم املستند تغيير ا أيضً ميكنك

للشاشة. بالكامل PDF صفحة مالءمة أو
نص. عن املستند في - للبحث بحث

ا  أيضً ميكنك الشاشة. ملء وضع في الوثيقة لعرض - عرض
االجتاهني. من أيٍ في درجة مبقدار ٩٠ PDF مستند تدوير

أو  الصفحة التالية أو مُختارة صفحة - لالنتقال إلى إلى انتقل
األخيرة. الصفحة أو السابقة أو الصفحة األولى الصفحة
ذاكرة  بطاقة في أو اجلهاز ذاكرة في امللف حلفظ - حفظ

متوافقة.
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العرض ا ووضع والتصغير التكبير مستوى لتعديل الضبط -

االفتراضي.
.PDF مستند خصائص لعرض تفاصيل -

 U�uKF*« s� b�e*«
.www.adobe.com بزيارة قم املعلومات، من ملزيد

حول واملعلومات واالقتراحات األسئلة طرح في لالشتراك
Adobe Reader للمساهمة  موقع بزيارة تفضل التطبيق،

العنوان  Symbian OS على منتدى مستخدمي في
.http.//adobe.com/support/forums/main.html
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السريع  االستعداد للوصول وضع عرض شاشة الستخدام •
االستعداد "وضع انظر استخدامًا، األكثر التطبيقات إلى

.١١٠ الصفحة النشط"
اخلاصة صورة اخللفية لتغيير • 

أو التي االستعداد  بوضع
في الشاشة املؤقتة،  تظهر
اجلهاز"، شكل "تغيير  انظر

.١٠٩ الصفحة
الرنني، نغمات لتخصيص • 
ضبط - "األوضاع  انظر

١٠٧ الصفحة  النغمات"
رنني نغمات  و"إضافة

.٧٦ الصفحة لألسماء"
اخملصصة االختصارات لتغيير • 

اخملتلفة الضغط  لعمليات
وضع في األيسر واألمين االختيار ومفاتيح التنقل ملفتاح

.١١٥ الصفحة االستعداد" "وضع انظر االستعداد،
اضغط  االستعداد، وضع في الساعة املعروضة نوع لتغيير •

التطبيقات > الساعة > اخليارات >  واختر ، على
الساعة > تناظري أو رقمي. الضبط > نوع

اضغط  متحرك، رسم أو صورة إلى الترحيب رسالة لتغيير  •
األدوات > الضبط > الهاتف > عام >  واختر ، على

الشعار. أو الترحيب

الرئيسية  القائمة من اختر الرئيسية، القائمة عرض لتغيير  •
اخليارات > تغيير العرض > شبكة أو قائمة.

الرئيسية،  القائمة القائمة الرئيسية، في تنظيم إلعادة •
حافظة جديدة. أو احلافظة، إلى نقل أو اخليارات > نقل، اختر

بكثرة استخدامها يتم ال التي التطبيقات نقل ميكن
األكثر استخدامًا في التطبيقات ووضع احلافظات، إلى

الرئيسية. القائمة

 ULGM�« j�{ ≠ ŸU{Ë_«  
الرسائل، تنبيه ونغمات وتخصيصها، الرنني نغمات لضبط

مجموعات أو البيئات أو األحداث خملتلف النغمات من وغيرها
األدوات > األوضاع. اختر ثم ، على املتصلني، اضغط

انتقل  االستعداد. وضع في على اضغط الوضع، لتغيير
موافق. وحدد تنشيطه تريد الذي الوضع إلى

اختر األدوات >  على ثم اضغط األوضاع، أحد لتعديل
اخليارات > تخصيص. اختر ثم الوضع، إلى انتقل األوضاع.

على لفتح  واضغط تغييره، تريد الذي إلى اإلعداد انتقل
متوافقة ذاكرة بطاقة على اخملزنة النغمات إلى يُشار اخليارات.

إلى واالستماع النغمات قائمة خالل التمرير . ميكنك بالرمز
على اضغط الصوت، إليقاف التحديد. إجراء قبل نغمة كل

مفتاح. أي
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ويب بصفحة وبدء اتصال عالمة حتديد ميكنك بالعالمات. قائمة
لتنزيل نغمات.

اختر الهاتف، يرن عندما املتصل تريد نطق اسم كنت إذا
املتصل على  اسم نطق بضبط قم ثم اخليارات > تخصيص،
األسماء. في ا محفوظً اسم املتصل يكون أن يجب تشغيل.

جديد. اخليارات > إنشاء اختر جديد، وضع إلنشاء

WJ�A�U� qB�� dO� l{Ë
الهاتف  استخدام بالشبكة إمكانية متصل غير يتيح لك وضع

غير وضع تنشيط عند الالسلكية. بالشبكة االتصال دون
الالسلكية، بالشبكة االتصال إيقاف يتم بالشبكة، متصل

الشبكة.  قوة مؤشر منطقة بالعالمة في موضح هو كما
إلى الهاتف الواردة الالسلكية جميع اإلشارات وصول منع يتم

في وضعها رسائل، يتم إرسال حاولت منه. إذا واخلارجة
الحق. وقت في إرسالها ليتم احلفظ" احلافظة "صندوق

االتصال  وضع عدم يكون الهاتف في عندما  هـــام:
أو أي مكاملات، إجراء أو استقبال ميكن ال بالشبكة،

إلى تغطية الشبكة حتتاج أخرى خصائص استخدام
الرسمي برقم الطوارئ االتصال بإمكانك زال ما اخللوية.

تنشيط أوالً يجب مكاملات، أي إلجراء جهازك. في املبرمج
قفل حالة الوضع. في تغيير خالل من الهاتف وظائف

القفل. رمز أدخل اجلهاز؛
اضغط على مفتاح بالشبكة، متصل غير للخروج من الوضع

متكني بإعادة الهاتف يقوم آخر. ا وضعً واختر التشغيل
في للشبكة). قوية إشارة توفر (بشرط الالسلكي اإلرسال

متصل Bluetooth قبل إدخال وضع غير اتصال تشغيل حالة
يعاد تنشيط اتصال سيتم إلغاء تنشيطه. بالشبكة،

بالشبكة. متصل وضع غير من بعد اخلروج تلقائيًا Bluetooth
.٩٤ الصفحة "الضبط"، انظر

3-D  ULG�  
مع ميكنك .3-D األدوات > نغمات اختر ثم ، اضغط على

لنغمات  صوتية مؤثرات تشغيل ثالث األبعاد نغمات ثالثية
الثالثية. النغمات مؤثرات الرنني نغمات تدعم كل ال الرنني.

مؤثرات نغمات الرنني اختر الثالثية، النغمات مؤثرات لتشغيل
الرنني نغمة إلى الرنني، انتقل نغمة لتغيير D-3 > تشغيل.

املرغوبة. الرنني واختر نغمة ، على واضغط املعروضة،
اختر نغمة الرنني، على املطبقة الثالثية النغمات تأثير لتغيير

اختر من  التأثير، لتعديل املرغوب. التأثير ثم الصوت مسار
التالي: الضبط

اجتاه  من بها الصوت ينتقل السرعة التي اختر - املسار سرعة
الصوت. مسار مؤثرات لكل ا متاحً ليس الضبط هذا آلخر.

في  املرغوب التأثير اختر الصدى، مقدار - لضبط الصوت صدى
القائمة.

عندما  الرنني نغمة صوت لتعلية اختر تشغيل تأثير دوبلر -
عندما أبعد. تكون عندما وتقليلها جهازك، من بالقرب تكون

تقل ثم أعلى، الرنني لك نغمة تبدو اجلهاز، تقترب من
مؤثرات ا لكل متاحً ليس الضبط هذا تبتعد عنه. عندما

الصوت. مسار
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إ اختر الثالثية، النغمات تأثير مع الرنني نغمة إلى لالستماع

نغمة. اخليارات > تشغيل

أي اختيار يتم لم ولكن تشغيل النغمات الثالثية في حالة
الرنني. لنغمات استريو توسيع يطبق ثالثية، تأثير نغمات

األدوات > األوضاع >  اختر الرنني، نغمة صوت لضبط مستوى
اخليارات > تخصيص > مستوى صوت الرنني.

“UN'« qJ� dOOG�  
اضغط والرموز، اخللفية مثل العرض، شاشة شكل لتغيير
يُشار إلى املوضوع األدوات > املوضوعات. اختر ثم ، على
جتميع عناصر  املوضوعات في ميكنك . بالرمز النشط

االستوديو  من صور أو اختيار من موضوعات أخرى معًا مختلفة
على اخملزنة املوضوعات إلى يُشار للموضوعات. أكثر لتخصيص
تتوفر ال . بالرمز إدخالها) حالة (في متوافقة ذاكرة بطاقة

تثبيت عدم حالة في الذاكرة بطاقة على اخملزنة املوضوعات
املوضوعات استخدام في رغبت إذا في اجلهاز. الذاكرة بطاقة

بطاقة تركيب عدم حالة في الذاكرة بطاقة على اخملزنة
أوالً. الهاتف في املوضوعات احفظ الذاكرة،

اختر املوضوعات، من املزيد وتنزيل متصفح اتصال لفتح
(خدمة شبكة). موضوعات تنزيل

والتي  فقط بها املوثوق اخلدمات استخدم  هـــام:
الضارة. البرامج ضد احلماية املناسبة خدمة تعرض

اخليارات >  اختر ثم إليه انتقل املوضوعات، أحد لتنشيط
ثم إليه انتقل تنشيطه، قبل أحد املوضوعات تطبيق. ملعاينة

اخليارات > معاينة. اختر
اخليارات >  اختر ثم إلى املوضوع موضوعات، انتقل لتعديل

الطاقة. تعديل لتغيير اخللفية وضبط موفر

اختر عليه، كان الذي األصلي الضبط إلى احملدد املوضوع إلعادة
املوضوع. تعديل عند أصلي موضوع اخليارات > استرجاع



١١٠

ك
تف

ها
ى 

عل
ى

ص
خ

ش
ال

بع
طا

 ال
اء

ضف
»�jAMإ œ«bF��ô« l{Ë

في العرض شاشة  استخدم
للوصول االستعداد  وضع
التطبيقات إلى  السريع

بصورة استخدامًا.  األكثر
تشغيل  افتراضية، يتم

النشط االستعداد وضع
واختر  اضغط على

 األدوات > الضبط >
االستعداد >  الهاتف > وضع

النشط، االستعداد  وضع
لتشغيل على اضغط  ثم

النشط االستعداد  وضع
تشغيله. إيقاف أو

التطبيقات النشط مع االستعداد وضع شاشة عرض تظهر
واملهام الشاشة والتقومي من العلوي اجلزء بعرض االفتراضية

املشغل املبينة أدناه. وأحداث
. على واضغط األحداث أو التطبيقات إلى أحد انتقل

املتوفرة القياسية التمرير مفتاح اختصارات استخدام ميكن ال
االستعداد النشط. وضع تشغيل عند االستعداد وضع في
، على اضغط االفتراضية، التطبيقات اختصارات لتغيير
االستعداد >  األدوات > الضبط > الهاتف > وضع واختر

. ثم اضغط على النشط، االستعداد وضع تطبيقات

تغييرها. تستطيع لن ثابتة، االختصارات تكون بعض قد
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من ملزيدٍ اجلهاز. في للتحكم الصوتية األوامر استخدام ميكنك
اجلهاز، من املدعومة احملسنة الصوتية األوامر حول املعلومات

.٧٨ الصفحة الصوتي" "االتصال انظر
البدء، لتطبيقات وأوضاع احملسنة الصوتية األوامر لتنشيط
على اضغط صوتي وحافظة األوضاع. أمر تطبيق فتح يجب

حيث يقوم صوتي > األوضاع، األدوات > أمر اختر ثم ،
الستخدام واألوضاع. للتطبيقات صوتية بصمات بإنشاء اجلهاز
على في  االستمرار مع اضغط احملسنة، الصوتية األوامر
اسم هو الصوتي الصوتي. األمر األمر وانطق االستعداد وضع

القائمة. في املعروض التطبيق أو الوضع
اخليارات > تطبيق اختر إلى القائمة، تطبيقات جديدة إلضافة
التطبيق، لبدء استخدامه ثانٍ ميكن صوتي إلضافة أمر جديد.

كنص.  اجلديد الصوتي األمر وأدخل األمر اخليارات > تغيير اختر
والتسميات واالختصارات جدًا القصيرة األسماء تستخدم ال

األولى. باألحرف
خيارات > سماع. اختر الصوتية املركبة إلى البصمة لالستماع

إليقاف اخليارات > الضبط. اختر الصوتي، األمر ضبط لتغيير
واألوامر الصوت بصمات بتشغيل يقوم الذي املولف تشغيل

املولف > إيقاف. اختر اخملتارة، اجلهاز لغة في املميزة الصوتية

املثال، عند تغيير على سبيل معرفة متييز الصوت، ضبط إلعادة
ضبط الصوت. تعيني إعادة اختر للجهاز، األساسي املستخدم

 UIO�D��« d�b�  
تثبيت ميكنك التطبيقات. األدوات > م. واختر ، اضغط على

جهازك: على والبرامج التطبيقات من نوعني
االمتداد  ذات Java تقنية إلى تستند تطبيقات J2ME التي  •

.( ) jar أو jad

 Symbian تشغيل لنظام مالئمة أخرى وبرامج تطبيقات •
تثبيت تقم ال .sis لها االختصار ملفات التثبيت .( )

.Nokia N73 للهاتف ا خصيصً تلك املصممة سوى برامج
لهذا الرسمي الطراز رقم إلى البرامج مزودي يرجع ما Nokia N73-1.غالبًا هاتف املنتج:

متوافق كمبيوتر من الهاتف إلى التثبيت ملفات نقل ميكن
وسائط رسالة في شكل إرسالها أو أثناء التصفح تنزيلها أو
عبر اتصال أو إلكتروني بريد برسالة مرفق كملف متعددة أو

برامج استخدام مجموعة ميكن احلمراء. حتت أو األشعة
مجموعة  في املوجود Nokia Application Installer الكمبيوتر

الهاتف.  في تطبيق Nokia PC Suite لتثبيت الكمبيوتر برامج
امللف،  لنقل Microsoft Windows Explorer استخدام حال في

محلي). بطاقة ذاكرة متوافقة.(قرص في امللف احفظ
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يشير ،Java تطبيق يشير إلى ،sis تطبيق يشير إلى

ويشير  إلى  التطبيق بالكامل، يتم تثبيت لم أنه  إلى
الذاكرة. بطاقة على التطبيق تثبيت مت أنه

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

.Java VerifiedTM

يلي: ما الحظ التثبيت، قبل إجراء
التطبيق  ومورد ورقم إصدار التطبيق التطبيق نوع لعرض  •

التفاصيل. اخليارات > عرض اختر التطبيق، نع ومصِّ
بالتطبيق، اختر  اخلاصة احلماية شهادة تفاصيل لعرض •

الشهادات"، الشهادة. انظر "إدارة اخليارات > عرض
.١٢١ الصفحة

إصالحات  أو حتديثات على يحتوي ملف تثبيت حالة في •
استعادة فقط فيمكنك املوجودة، التطبيقات ألحد

أو األصلي التثبيت ملف لديك كان إذا األصلي التطبيق
متت التي البرامج حزمة من كاملة احتياطية نسخة

ثم التطبيق بحذف قم األصلي، الستعادة التطبيق حذفها.
النسخة أو من األصلي التثبيت ملف من أخرى تثبيته مرة

االحتياطية.
.Java تطبيقات لتثبيت االمتداد jar. مطلوب ذو امللف •

حالة في وجوده. عدم حالة في بتنزيله سيطالبك اجلهاز

فسيطلب منك  بالتطبيق، خاصة وصول نقطة حتديد عدم
حتتاج قد ،.jar بامتداد ملف تنزيل عند وصول. نقطة حتديد
مركز للوصول إلى السر وكلمة املستخدم اسم إدخال إلى

أو مزود من سبق ما كل على احلصول ميكنك اخلدمة.
التطبيق. مُصنّع

واختر ، على  اضغط ملف تثبيت، مكان لتحديد  ١
ذاكرة في ابحث ذلك، من بدالً التطبيقات. األدوات > مدير

مدير في حالة إدخالها) (في ذاكرة في بطاقة أو اجلهاز
في تثبيت ملف على حتتوي بفتح رسالة قم أو امللفات،

الوارد. الرسائل > صندوق

في اخليارات > تثبيت. اختر التطبيقات، في مدير  ٢
على واضغط التثبيت، انتقل إلى ملف التطبيقات األخرى،

التثبيت. لبدء
التثبيت،  عملية بسير اخلاصة املعلومات بعرض اجلهاز يقوم

في حالة حتذير، بعرض يقوم اجلهاز التثبيت. عملية أثناء
ميكنك املضي شهادة. أو رقمي توقيع بدون تطبيق تثبيت

أصل من التأكد حالة في فقط التثبيت عملية في
التطبيقات. ومحتويات

واضغط القائمة في مكانه حدد مثبت، تطبيق تشغيل لبدء
. على

التطبيق، حول إضافية معلومات ولعرض شبكة اتصال لبدء
موجودًا. كان إذا ويب، عنوان إلى اخليارات > ذهاب واختر

ذلك، وتوقيت حذفها أو تثبيتها مت التي حزم البرامج ملشاهدة
اخليارات > عرض سجل. اختر
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األ فيروسات  مكافحة تطبيق جهازك  هـــام: يدعم
مكافحة تطبيق من أكثر لديك كان وإذا فقط. واحد

قد أو وتشغيله اجلهاز على أداء ذلك يؤثر فقد فيروسات،
العمل. عن توقفه إلى يؤدي

ذاكرة في اخملزنة بالتطبيقات اخلاصة (.sis) التثبيت ملفات
التطبيق تثبيت مت الذاكرة بعد أن االحتفاظ بها في اجلهاز يتم
التثبيت  ملفات تستهلك قد miniSD متوافقة. بطاقة على

نقص إلى تؤدي قد حيث اجلهاز، كبيرة من ذاكرة مساحات
األخرى وامللفات لتخزين التطبيقات، الرسائل الكافية الذاكرة

نسخة بإنشاء ذلك، قم أوالً حدوث للمساعدة في منع اجلديدة.
باستخدام متوافق كمبيوتر جهاز إلى التثبيت احتياطية مللفات

بحذف قم ثم ،Nokia PC Suite الكمبيوتر برامج مجموعة
امللفات (انظر  مدير باستخدام اجلهاز ذاكرة من التثبيت ملف

.(١٥ الصفحة امللفات" "مدير

Z�«d��«Ë  UIO�D��« ·c�
اختر اخليارات > حذف. واختر برامج، حزمة إلى للوصول انتقل

للتأكيد. نعم

في تثبيته فقط إعادة البرامج، ميكن أحد حذف في حالة
نسخة توفر حالة في أو األصلية، حالة توفر حزمة البرامج

حالة حذفها. في متت التي البرامج حزمة كاملة من احتياطية
مت مستندات فتح من تتمكن فقد ال البرامج، حزم إحدى حذف

البرامج. هذه باستخدام إنشاؤها

البرامج حزمة حزمة برامج أخرى تستند إلى وجود حالة في
عن األخرى البرامج حزمة تتوقف فقد بحذفها، قمت التي

حزمة راجع مستندات التفاصيل للحصول على العمل.
البرامج املثبتة.

j�C�«
التالية: اخليارات ومن اخليارات > الضبط، اختر

ذات  تطبيقات فقط لتثبيت اختر املوقعة البرامج - تثبيت
فقط. محققة رقمية توقيعات

من  للتحقق اخليار هذا - اختر الشبكة على شهادة من حتقق
تثبيت التطبيق. قبل الشبكة على املوجودة الشهادات

الذي  االفتراضي العنوان لضبط - االفتراضي الويب عنوان
الشبكة. على املوجودة الشهادات من يستخدم عند التحقق
رسالة،  إرسال أو إجراء مكاملة، Java تطبيقات بعض تتطلب
بيانات محددة لتنزيل بنقطة وصول اتصال شبكة تأسيس أو

مدير لـ الرئيسية العرض شاشة في إضافية. مكونات أو
البرامج  اخليارات > ضبط واختر التطبيق إلى انتقل التطبيقات،

معني. بتطبيق املرتبط الضبط لتغيير
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احلقوق تقنيات من احملتوى أنواع مختلفة مالكو يستخدم قد
بهم  اخلاصة الفكرية امللكية حقوق حلماية (DRM) الرقمية

أنواع عديدة اجلهاز يستخدم والطبع. النشر حقوق ذلك في مبا
باستخدام  احملمي. DRM محتوى إلى DRM للوصول برامج من

 OMA 1.0 بـ احملمي احملتوى إلي الوصول ميكنك اجلهاز
الرقمية احلقوق إدارة برامج أحد يتمكن لم وإذا .OMA 2.0و

برنامج قدرة بإلغاء احملتوى مالكو يطالب حماية احملتوى، قد من
احلقوق محتوى إدارة إلى الوصول على إدارة احلقوق الرقمية

إدارة محتوى جتديد منع إلى اإللغاء يؤدي قد احملمي. الرقمية
إلغاء برامج يؤثر ال جهازك. املوجود في احملمي الرقمية احلقوق

أنواع مع احملمي استخدام احملتوى احلقوق الرقمية على إدارة
احلقوق إدارة محتوى استخدام أو الرقمية احلقوق إدارة من أخرى

احملمي. غير الرقمية
تشغيل مفتاح مع احملمي الرقمية احلقوق إدارة محتوى يأتي

احملتوى. استخدام في حقوقك يحدد مرتبط
فقم  OMA DRM محمي، محتوى على يحتوي جهازك كان إذا
 Nokia PC Suite من االحتياطية النسخ خصائص باستخدام

ال قد واحملتوى. التشغيل مفاتيح من احتياطية نسخ لعمل
التي التشغيل مفاتيح األخرى بنقل طرق النقل تقوم بعض

في االستمرار من تتمكن كي استعادتها مع احملتوى إلى حتتاج
ذاكرة اجلهاز.  تهيئة احملمي بعد OMA DRM محتوى استخدام
تلف حالة في التشغيل مفاتيح استعادة إلى ا أيضً حتتاج قد

جهازك. على املوجودة امللفات

اجلهاز، في اخملزنة احلقوق الرقمية تنشيط لعرض مفاتيح
التالية: اخليارات ومن األدوات > مفاتيح واختر ، اضغط على

مبلف واحد أو املتصلة املفاتيح لعرض - صاحلة  مفاتيح
فترة تبدأ التي لم واملفاتيح الوسائط ملفات أكثر من

بعد. الصالحية
جتاوزت  أو صاحلة، الغير لعرض املفاتيح - صاحلة غير مفاتيح

وسائط محمي ملف يوجد أنه أو امللف، الستخدام احملدد الوقت
متصل. ال مفتاح التنشيط غير ولكن اجلهاز في

مبلفات  متصلة ليست مفاتيح لعرض - مستخدمة غير
اجلهاز. في وسائط

ملف استخدام لتمديد فترة أو استخدام إضافي وقت لشراء
غير تنشيط مفتاح واختر تنشيط، مفتاح اختر وسائط،

حتديث ال ميكن تنشيط. مفتاح على واخليارات > احلصول صالح
ميزة استقبال رسائل تعطيل حالة مفاتيح التنشيط في

.٦٤ الصفحة الويب" خدمة "رسائل انظر ويب. خدمة
الصالحية والقدرة على حالة مثل مفصلة، معلومات لعرض
. على واضغط مفاتيح التنشيط ألحد انتقل امللف، إرسال
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األدوات > الضبط. واختر ، على اضغط الضبط، لتغيير
الضبط إلى انتقل . اضغط على ضبط، لفتح مجموعة

. واضغط على تغييره في الذي ترغب
ال وقد في اجلهاز، مسبقًا قد مت الضبط بعض رمبا يكون

تغييره. تستطيع

n�UN�«  

ÂU�
على  املعروضة النصوص لغة تغيير يؤثر - الهاتف لغة

التاريخ في املستخدم التنسيق على ا أيضً الشاشة في اجلهاز
الختيار  آلي احلسابات مثالً. في املستخدمة، والفواصل والوقت

تغيير بعد .SIM بطاقة املوجودة في املعلومات حسب اللغة
إعادة يتم نصوص الشاشة، في عرض اللغة املستخدمة

اجلهاز. تشغيل
كل  الكتابة على الهاتف أو لغة لغة في الضبط تغيير يؤثر

تقوم أن إلى فعاالً التغيير وسيظل بك، اخلاص اجلهاز تطبيقات
أخرى. مرة الضبط هذا بتغيير

اخلاصة  اللغة على احلروف واحلروف تغيير يؤثر - الكتابة لغة
التنبؤي اإلدخال قاموس استخدام مع النص كتابة املتاحة عند

للنص.

على  للنص التنبؤي اإلدخال - ميكنك ضبط التنبؤي النص
ال يتوفر  في اجلهاز. املوجودة احملررات لكافة تشغيل أو إيقاف
لكل للنص التنبؤي اإلدخال طريقة القاموس املستخدم في

اللغات.
الشعار  الترحيب أو مالحظة يتم عرض - الشعار أو الترحيب

جهازك. اختر بتشغيل فيها تقوم مرة كل في لفترة وجيزة
النص لكتابة  أو االفتراضية، الصورة واستخدم االفتراضي،

من  أو صورة الختيار لقطة الصورة أو ترحيب، مالحظة
االستوديو.

قيم  ضبط بعض ميكنك إعادة - للهاتف الضبط األصلي
بذلك، للقيام عليها. كانت التي األصلية القيم الضبط إلى

"SIM وبطاقة "احلماية"، و"الهاتف انظر القفل. رمز إدخال يلزم
وقتًا اجلهاز يستغرق قد الضبط بعد إعادة .١٢٠ الصفحة

وامللفات. املستندات تتأثر التشغيل. ال في أطول

œ«bF��ô« l{Ë
للوصول  االختصارات استخدم - النشط االستعداد وضع
االستعداد "وضع انظر وضع االستعداد. في للتطبيقات

.١١٠ الصفحة النشط"،
االختيار  ملفتاح اختصار لتخصيص - االختيار األيسر مفتاح

االستعداد. وضع في ( ) األيسر
األمين  االختيار ملفتاح اختصار لتخصيص - األمين االختيار مفتاح

االستعداد. وضع في ( )

j�C�«  
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التي ال التطبيق اختصارات لتحديد النشط - االستعداد تطبيقات
متاح الضبط النشط. هذا االستعداد وضع في تريد إظهارها

النشط. االستعداد وضع في حالة تشغيل فقط
للضغطات املفاتيح لوحة اختصارات تخصيص ميكن كذلك
في التنقل مفتاح ال تتوفر اختصارات اخملتلفة ملفتاح التنقل

النشط. االستعداد وضع تشغيل حالة
استالم  حالة في فقط ا متاحً الضبط يكون - املشغل شعار

في عرض  ترغب ال كنت إذا إيقاف اختر وحفظه. مشغل شعار
الشعار.

W�UA�«
وضع  على  أو  لتغيير اضغط للضوء - احلساسية

الشاشة. أو تغميق الضوء، ولتفتيح مستشعر
بعدها  التي يتم الزمنية املهلة الختيار - الطاقة موفر مدة

الطاقة. موفر تنشيط
إطفاء  ترغب أن يتم كنت الختيار ما إذا - اخلمول وضع

يتم  أن بعد ٢٠ دقيقة ملدة لتوفير طاقة البطارية الشاشة
الشاشة يومض صمام إطفاء عند تنشيط موفر الطاقة.

قيد االستخدام. إلى أن اجلهاز ليشير للضوء مشع
اإلضاءة  مدة بقاء لتقليل إلى اليسار انتقل - اإلضاءة مهلة

إلى انتقل أو مفتاح، ضغطة على آخر بعد التشغيل قيد
املدة. هذه لزيادة اليمني

W*UJ*«  
ليظهر (نعم) على هاتفك رقم ضبط ميكنك إرسال هويتي -

يظهر، وقد ال كي (ال) على أو به تتصل من الشاشة على
اخلاص بك، مزود اخلدمة هو القيمة في هذه املتحكم يكون
(خدمة بالشبكة) (ضبط في يتعني عليك االشتراك ثم ومن

شبكة).
املكاملات  انتظار خدمة بتنشيط قمت إذا - املكاملات انتظار
جديدة مكاملة بورود الشبكة فستخبرك (خدمة الشبكة)،

(تنشيط) التشغيل على قم بضبط مكاملة حالية. إجراء أثناء
احلالة). تشغيل الوظيفة (فحص حتقق من أو (إلغاء) إيقاف أو

إلى  نصية رسالة إلرسال اختر نعم - SMS بإرسال مكاملة رفض
انظر مكاملته. على الرد من متكنك عدم بسبب إلعالمه املتصل

.٨٣ صفحة أو رفضها" مكاملة على "الرد
عند  نصية رسالة في إرساله املراد النص اكتب - الرسالة نص

مكاملة. رفض
الفيديو  مقاطع إرسال يتم لم إذا فيديو - مكاملة صورة في

عرضها بدالً ليتم ثابتة صورة اختيار ميكنك فيديو، مكاملة أثناء
الفيديو. من

جهازك ليقوم ليتم ضبط اختر تشغيل، آلياً - االتصال معاودة
حالة فشل املكاملة في إلجراء أقصى كحد محاوالت بعشر

. على اضغط آليًا، االتصال معاودة إليقاف محاولة االتصال.
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ال أن  أردت اإلعداد إذا هذا بتنشيط - قم املكاملة بعد ملخص
وجيزة. لفترة املكاملة آلخر التقديرية املدة بعرض جهازك يقوم
اخملصصة  األرقام تتمكن حتى اختر تشغيل السريع - االتصال

باالتصال القيام من ( - ) السريع ملفاتيح االتصال
"االتصال ا أيضً انظر املفتاح. على االستمرار مع بالضغط

.٧٨ الصفحة هاتف" برقم السريع
على الرد بإمكانك ليصبح اختر تشغيل، مفتاح - بأي الرد

املفاتيح  عدا ما مفتاح، أي على بالضغط الواردة املكاملات
. و و و

إذا  فقط شبكة) (خدمة اإلعداد يظهر هذا - املستخدم اخلط
أي تدعم  ا، معُ االثنني املشترك تدعم رقمي SIM بطاقة كانت

الذي تريد استخدامه الهاتف خطي هاتف. اختر أحد خطي
على الرد ميكنك النصية. الرسائل وإرسال إلجراء املكاملات
اخلط عن النظر اخلطني بغض من أي على الواردة املكاملات

ا في هذه  مشتركً ٢ دون أن تكون اخلط احملدد. إذا قمت بتحديد
هذه إجراء بإمكانك الشبكة، فلن يكون خدمات من اخلدمة
وضع  عرض في يتم ،٢ اخلط اختيار حالة في املكاملات.

االستعداد.
مع  الهاتف، اضغط خطوط بني للتبديل تلميح!  

االستعداد. وضع في على االستمرار
اختر إيقاف في  شبكة)، (خدمة اخلط اختيار ملنع - اخلط تغيير

الضبط،  هذا لتغيير اخلاصية. لهذه SIM بطاقة دعم حالة
.PIN2 إلى رمز حتتاج فإنك

‰UB�ô«  

‰u�u�« ◊UI�Ë  U�UO��«  ôUB�«
شبكة)؛ (خدمة البيانات حزمة بيانات اتصاالت اجلهاز يدعم

حالة في .GSM شبكة GPRS في املثال سبيل على
تكون أن ميكن ،UMTSو GSM شبكات في اجلهاز استخدام
وميكن الوقت، نفس في نشطة البيانات اتصاالت من العديد
شبكة اتصال بيانات واحد في تشترك نقاط الوصول في أن

الصوتية. املكاملات أثناء نشطة البيانات اتصاالت تبقى ،UMTS
أنواع تعريف ميكن وصول. نقطة بيانات، يتطلب تأسيس اتصال

سبيل املثال: على الوصول، نقاط مختلفة من
املتعددة  الوسائط رسائل إلرسال MMS الوصول نقطة  •

واستقبالها.
WML صفحات لعرض ويب لتطبيق الوصول نقطة  • 

XHTML أو
رسائل  واستقبال إلرسال (IAP) لإلنترنت الوصول نقطة •

باإلنترنت. اإللكتروني واالتصال البريد
نقطة الوصول التي حتتاجها نوع ملعرفة اخلدمة مزود من حتقق

مدى توفر خدمات ملعرفة إليها. الوصول تريد التي للخدمة
اخلدمة. مبزود اتصل بها، واالشتراك البيانات اتصال
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من مزود رسالة الوصول في ضبط نقطة ميكنك استقبال
مت قد ٦٣. رمبا الصفحة والضبط"، "البيانات انظر اخلدمة.
ا ضبطً اخلاصة بجهازك الوصول نقاط كل أو بعض ضبط
أو تغييرها من تتمكن ال مزود اخلدمة، وقد مبعرفة مسبقًا
وصول  نقطة يشير إلى إزالتها. أو تعديلها أو إنشاؤها

بيانات. حزمة وصول نقطة إلى محمية، ويشير
وصول اخليارات > نقطة اختر جديدة، وصول نقطة إلنشاء

الوصول  نقطة ضبط الستخدام االفتراضي الضبط اختر جديدة.
وصول  نقطة الختيار احلالي الضبط استخدام أو االفتراضية،

اجلديدة للنقطة كأساس حالية
اتبع اخليارات > تعديل. اختر الوصول نقطة ضبط لتعديل

اخلدمة. مزود التي تتلقاها من اإلرشادات
لالتصال. ا وصفيًا اسمً ل أدخِ - االتصال اسم

البيانات. اتصال نوع اختر - البيانات حامل

تتوفر حقول بتحديدها، تقوم التي البيانات اتصال يعتمد على
يجب العالمة أمامها جتد التي احلقول كافة امأل معينة. ضبط

ترك  املمكن من جنمية حمراء. عالمة أمامها جتد حتديده أو
مزود من ذلك خالف إرشادات تتلق لم ما فارغة احلقول األخرى

اخلدمة.
يدعم أن البيانات، يجب اتصال من استخدام تتمكن لكي

فقم بتنشيطها األمر لزم وإذا امليزة، هذه الشبكة خدمة مزود
.SIM لبطاقة

البيانات حزم
اخلدمة. مزود تتلقاها من اإلرشادات التي اتبع

الوصول  نقطة اسم على احلصول ميكنك - الوصول نقطة اسم
اخلدمة. مزود من

اتصال  إلجراء اسم املستخدم إدخال يلزم قد - املستخدم اسم
طريق مزود اخلدمة. عن عادةً بيانات ويتم توفيره

بإدخال  مطالبتك كان ستتم ما إذا لتحديد السر - كلمة طلب
الدخول إلى بتسجيل فيها تقوم مرة كل في كلمة السر

اخلاصة السر كلمة في حفظ ترغب لم تكن وإذا اخلدمة، مركز
نعم. فاختر في اجلهاز، بك

بيانات  اتصال إلجراء السر كلمة إدخال يلزم قد - كلمة السر
اخلدمة. مزود طريق عن عادةً توفيرها ويتم

اختر عادي أو آمن. التحقق -

التي  الوصول نقطة إلى استناداً الرئيسية - الصفحة
رسائل مركز عنوان أو الويب عنوان اكتب بإعدادها، تقوم

املتعددة. الوسائط
إعدادات  متقدمة لتغيير اخليارات > إعدادات اختر

التالية: الضبط
املراد استخدامه:  اإلنترنت بروتوكول نوع الختيار - الشبكة نوع

احملدد. الشبكة نوع على اآلخر الضبط يعتمد .IPv6 أو IPv4

اخلاص  IP عنوان أدخل - (IP النسخة ٤) للهاتف IP عنوان
بجهازك.
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ال ملركز  IP أدخل عنوان األولي، DNS في عنوان - DNS عنوان
أدخل عنوان الثانوي؛ االسم DNS في عنوان األولي. DNS خدمة

اإلنترنت  خدمة مبزود اتصل الثانوي. DSN خدمة ملركز IP
العناوين. هذه على للحصول

خدمة البروكسي. ملركز عنوان لتحديد - البروكسي مركز عنوان

خدمة  ملركز املنفذ - إلدخال رقم منفذ البروكسي رقم
البروكسي.

 U�UO��« Âe�
الوصول نقاط جميع على البيانات حزمة خدمة ضبط يؤثر

البيانات. حزمة خدمة اتصال تستخدم التي
ا  متاحً يكون باختيار عندما قمت إذا البيانات - حزم اتصاالت
اجلهاز يقوم البيانات، تدعم حزم شبكة في موجودًا وكنت

خدمة بدء اتصال ا حزمة البيانات. أيضً في شبكة بالتسجيل
إلكتروني إلرسال بريد املثال، (على سبيل البيانات، حزمة

حزم تغطية توفر عدم حالة في أسرع. بشكل واستالمه)
اتصال فترات مبحاولة لتأسيس اجلهاز على سيقوم بيانات،

يقوم اجلهاز احلاجة، عند بتحديد بيانات. إذا قمت حزم
تطبيق بتشغيل قمت إذا بيانات فقط حزم اتصال باستخدام

حتتاجه. إجراء أو
الستخدام  نقطة الوصول مطلوبًا اسم يكون - الوصول نقطة

بالكمبيوتر. البيانات حلزم كمودم اجلهاز

W�ON��«
اخلدمة مزود من موثوقُ به خدمة ضبط مركز استقبال ميكنك
على مُخزن الضبط أن يكون املمكن من تهيئة، أو رسالة في

عرضه، أو بجهازك، الضبط هذا حفظ ميكنك .(U)SIM بطاقة
التكوينات. من مسحه أو

SIP j�{
معينة  خلدمات ضروري اجللسة) بدء (بروتوكول SIP ضبط إن
الفيديو. مشاركة مثل ،SIP باستخدام الشبكة خدمات من

اخلدمة. مزود من نصية خاصة في رسالة الضبط استالم ميكن
في إنشاؤها أو مسحها، أو الضبط، أوضاع عرض ميكنك

.SIP ضبط

 U�UO� W*UJ�
التي الوصول نقاط جميع على البيانات مكاملة يؤثر ضبط

.GSM البيانات مكاملة اتصال تستخدم
لقطع  البيانات مكاملات لضبط - بالشبكة االتصال وقت
نشاط. أي وجود حالة عدم في املهلة انتهاء بعد االتصال

الوقت أدخل ثم املستخدم، يحدده اختر مهلة زمنية، وإلدخال
مكاملة قطع يتم ال محدود، غير اختيار حالة وفي بالدقائق.

آليًا. البيانات

X�u�«Ë a�—U��«  
"عام" في اللغة وضبط ،٥٥ الصفحة الساعة" "ضبط انظر

.١١٥ الصفحة
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SIM W�UD�Ë n�UN�«
إدخال الرمز  الضروري من يكون عند تنشيطه، - PIN رمز طلب

 SIM بطاقات بعض اجلهاز. بتشغيل فيها تقوم مرة كل في
التعريف  PIN رقم رمز طلب تنشيط بإلغاء تسمح ال قد
القفل" ورموز PIN ومصطلحات "معاني انظر الشخصي)

.١٢٠ الصفحة
ورمز  القفل رمز تغيير ميكنك - القفل ورمز PIN2 ورمز PIN رمز
٠ إلى ٩  من أرقام على تشتمل الرموز هذه .PIN2 ورمز PIN

انظر اخلدمة. مبزود فاتصل الرموز، هذه من أيًا نسيت إذا فقط.
.١٢٠ الصفحة القفل" ورموز PIN ومصطلحات "معاني

لتفادي الطوارئ، ألرقام املشابهة الوصول رموز استخدام جتنب
الطوارئ. برقم املقصود االتصال غير

زمنية  ضبط فترة قفل آلي، ومهلة ميكنك - اآللي القفل مدة
اختر الذاتي، القفل تشغيل إليقاف آليًا. بعدها اجلهاز يتم قفل

يوجد. ال

أدخل رقم القفل. اجلهاز، قفل إللغاء
االتصال برقم من تتمكن ا، فقد مغلقً الهاتف يكون عندما

هاتفك. في املبرمج الرسمي الطوارئ
فتح يتم . على  اضغط يدوياً، اجلهاز لقفل تلميح!  

الهاتف. قفل األوامر. اختر على حتتوي قائمة

اجلهاز ليطالبك  ضبط ميكنك - عند تغيير البطاقة قفل
مجهولة في اجلهاز.  SIM إدخال بطاقة القفل عند بإدخال رمز

SIM التي تُعرف باسم  بطاقات تضم بقائمة اجلهاز يحتفظ
بطاقات املالك.

الذين  األشخاص مجموعة من لتحديد - مغلقة مجموعة
منهم واستقبال مكاملات بهم االتصال بإمكانك يصبح

شبكة). (خدمة
مستخدمني مجموعة مكاملات على إجراء حالة تقييد في
الرسمي الطوارئ برقم من االتصال تتمكن محددة؛ فقد

هاتفك. في املبرمج
ليقوم  ضبط اجلهاز ميكنك - SIM بطاقة خدمات تأكيد
 SIM بطاقة خدمة استخدام عند تأكيد رسائل بعرض

شبكة). (خدمة
القفل ورموز PIN ومصطلحات معاني

اخلدمة. مبزود فاتصل الرموز، هذه من أيًا نسيت إذا
حماية  على الرمز هذا يعمل - (PIN) الشخصي التعريف رمز
 PIN رمز إرفاق مت به. املصرح غير االستخدام من SIM بطاقة

 PIN رمز إدخال محاولة بعد .SIM (٤ إلى ٨ أرقام) عادة ببطاقة
حتتاج وسوف قفل الرمز، يتم اخلطأ، بطريق ثالث مرات متتالية

القفل. إللغاء PUK رمز إدخال إلى
تعتبر .USIM بطاقة يتم إرفاق هذا الرمز مع قد - UPIN رمز
مدعومة  بطاقة SIM وهي من محسنًا USIM إصدارًا بطاقة

احملمولة. UMTS هواتف من
بعض  (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع يأتي هذا الرمز - PIN2 رمز

اجلهاز. وظائف بعض إلى للوصول ويُطلب ،SIM بطاقات
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ال هذا استخدام ميكن - برمز احلماية) ا (يعرف أيضً القفل رمز
به.  املصرح غير االستخدام لتجنب لقفل اجلهاز أرقام) ٥) الرمز
الغير االستخدام لتجنب .١٢٣٤٥ القفل هو لرمز املصنع ضبط
اجلديد بالرمز احتفظ القفل. رمز بتغيير قم جلهازك، به مصرح

نسيت هذا الرمز، إذا اجلهاز. عن آمن بعيدًا سري مكان في
اخلدمة. فاتصل مبزود

(PUK) ورمز  الشخصي القفل فك مفتاح رمز إدخال يلزم
 PIN رمز لتغيير (٨ أرقام) الرموز هذه إدخال يلزم - PUK2
الرموز تزويد يتم لم إذا التوالي. على ،PIN2 رمز املقفول أو

 SIM بطاقة تستخدم الذي باملشغل فاتصل ،SIM بطاقة مع
بجهازك. واملوجودة اخلاصة به

 UPIN رمز لتغيير (٨ أرقام) هذا الرمز يلزم إدخال - UPUK رمز
فاتصل ،USIM بطاقة يتم تزويد الرموز مع إذا لم مقفل.

واملوجودة  به اخلاصة USIM بطاقة تستخدم الذي باملشغل
بجهازك.

 «œUNA�« …—«œ≈
للتأكد استخدامها ويتم األمان؛ تضمن ال الرقمية الشهادات

البرامج. مصدر من
رؤية ميكنك الشهادات، إلدارة الرئيسية العرض شاشة في

على في اجلهاز. اضغط احملفوظة التحقق شهادات تضم قائمة
توفرها. حالة في بالشهادات الشخصية، قائمة ملشاهدة

فوري ببنك االتصال أردت إذا الرقمية الشهادات استخدام يجب
بإجراءات للقيام اإلنترنت على بعيد خدمة مبركز أو آخر مبوقع أو

استخدام ا أيضً كما يجب معلومات سرية. بنقل تتعلق
بالفيروسات تتعلق التي اخملاطر من للتقليل الرقمية الشهادات

عند البرنامج من التحقق من والتأكد األخرى الضارة البرامج أو
التثبيت. أو التنزيل

بدرجة  الشهادات يقلل كان استخدام لو  هـــام: حتى
البعيدة االتصاالت في اخملاطر احملتملة من ملحوظة
صحيح بشكل استخدامها يجب البرامج، وتثبيت

شهادة وجود إن العليا. األمان تستفيد من درجات لكي
ولهذا احلماية من نوع أي توفر يعني ال ذاته بحد حماية

اإللكترونية التعريف شهادة إدارة تتضمن أن يجب
لتوفير بها موثوق أو وأصلية صحيحة شهادات على
صالحية فترة للشهادات إن األمان. مستوى أعلى من

فترة  Expired certificate (انتهت عرض محددة. إذا مت
 Certificate not valid yet أو احملددة) للشهادة الصالحية
حتى لو بعد) احملددة للشهادة الصالحية فترة تبدأ (لم
والوقت التاريخ من صحة صاحلة، فتاكد الشهادة كانت

بالهاتف. حاليًا املوجودين
أنك من التأكد يجب عليك ضبط الشهادة، من أي تغيير قبل

إلى فعالً مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي في تثق بحق
املالك املدون.

الشهادة أصالة من للتأكد - الشهادة تفاصيل عرض
بعد خدمة ملركز الصحيحة الهوية من فقط التأكد ميكنك

مركز اخلدمة. التوقيع وفترة صالحية من التحقق
إذا أو بها موثوق غير اخلدمة مركز هوية كانت إعالمك إذا يتم

في اجلهاز. احلماية الصحيحة شهادة لديك يكن لم
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إحدىال انتقل للوصول إلى من تفاصيل الشهادة، للتحقق
فتح عند الشهادة. اخليارات > تفاصيل واختر الشهادات،

تظهر وقد الشهادة فحص صالحية يتم الشهادة، تفاصيل
اآلتية: إحدى املالحظات

تطبيق  تقم بضبط أي لم بها - موثوق غير الشهادة  •
"تغيير ضبط الوثوق" انظر الشهادة. الستخدام

.١٢٢ الصفحة
احملددة. الشهادة صالحية مدة انتهت - منتهية شهادة  •

الشهادة  فترة صالحية - بعد تبدأ لم الشهادة صالحية  •
بعد. تبدأ لم اخملتارة

مبُصدر  اتصل الشهادة. استخدام ال ميكن - تالفة الشهادة  •
الشهادة.

الوثوق ضبط تغيير
أنك من التأكد يجب عليك ضبط الشهادة، من أي تغيير قبل

إلى فعالً مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي في تثق بحق
املالك املدون.

الوثوق. اخليارات > ضبط واختر مصادقة، شهادة إلى انتقل
ميكنها التي قائمة بالتطبيقات الشهادة، تظهر لنوع استنادًا

املثال: سبيل احملددة. على الشهادة استخدام
من  على التحقق الشهادة قادرة نعم - :Symbian تثبيت  •

اجلديد. Symbian تشغيل نظام تطبيق أصل

من  على التحقق الشهادة قادرة نعم - اإلنترنت:  •
اخلدمة. مراكز

من  على التحقق الشهادة قادرة نعم - التطبيق: تثبيت  •
اجلديد. JavaTM تطبيق أصل

لتغيير القيمة. الوثوق ضبط اخليارات > تعديل اختر

wL;« szUJ�« l���
والطبع النشر للحقوق تخضع التي امللفات  حتتوي بعض

بإرسال في السماح ما إذا كنت ترغب معامالت. اختر مُعرف
إعادة أو امللف بإرسال قمت إذا للمُعرف املوسيقى ملف

أثر ليتتبع استخدام املُعرف املوسيقى ملف ملزود إرساله. ميكن
امللفات. توزيع

W�UL(« …b�Ë
وحدة في متاحة) (إذا كانت تعديلها حماية أو وحدة لعرض
لعرض التنقل. مفتاح على اضغط ثم إليها، انتقل احلماية،
اختر ثم إليها، انتقل حماية، وحدة حول مفصلة معلومات

اخليارات > تفاصيل احلماية.
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ال  U*UJ*« q�u%  
صندوق  إلى الواردة املكاملات بتحويل املكاملات حتويل يسمح
التفاصيل، على للحصول آخر. هاتف رقم أو الصوتي البريد

اخلدمة. مبزود اتصل
التحويل وخيار حتويلها في ترغب التي املكاملات من أي اختر

رفض أو الهاتف انشغال حالة في املكاملات لتحويل املطلوب.
التشغيل بضبط قم عند انشغال اخلط. اختر واردة، مكاملات
الوظيفة تشغيل من حتقق أو إيقاف (إلغاء) على(تنشيط) أو

احلالة). (فحص
الوقت. نفس في التحويل خيارات من العديد تشغيل ميكن

وضع  عرض في يتم املكاملات، كل حتويل عند
االستعداد.

املكاملات وخدمة حتويل املكاملات حظر خدمة تشغيل ميكن ال
نفس الوقت. في

 U*UJ*« dE�  
املكاملات  تقييد من متكنك شبكة) (خدمة املكاملات حظر

الضبط، هذا لتغيير استقبالها. أو إجراؤها جلهازك ميكن التي
من عليها ميكنك احلصول التي احلظر سر كلمة ستحتاج إلى

اخلدمة. مزود

تشغيل إلى بضبطه الذي تريده، وقم خيار احلظر اختر
(فحص اخليار من تنشيط حتقق أو إيقاف (إلغاء)، (تنشيط) أو

مبا في ذلك  املكاملات، على كل املكاملات حظر يؤثر احلالة).
البيانات. مكاملات

املكاملات وخدمة حتويل املكاملات حظر خدمة تشغيل ميكن ال
نفس الوقت. في

برقم االتصال من تتمكن فقد مكاملات، إجراء تقييد حالة في
هاتفك. في املبرمج الطوارئ

WJ�A�«  
إلى يشار .UMTSو GSM شبكتي بني آليًا اجلهاز ميكن تبديل
إلى  يشار بينما االستعداد. في وضع GSM بالرمز  شبكة

. UMTS بالرمز  شبكة
 - مشغل الشبكة) يدعمها فقط عندما الشبكة (يظهر وضع

مزدوج، وضع حتديد حالة في استخدامها. املراد اختر الشبكة
آليًا، طبقًا ملعلمات  UMTS أو GSM شبكة اجلهاز يستخدم
من ملزيد مشغلي الشبكة. بني التجوال واتفاقيات الشبكة

الشبكة. مبشغل اتصل التفاصيل
الشبكات  عن للبحث اجلهاز لضبط اختر آلي املشغل - اختيار

باختيار  يدويًا يدوي ليقوم أو بينها، من واالختيار املتوفرة
بالشبكة فقد االتصال مت إذا الشبكات. قائمة الشبكة من

ويطلب خطأ تنبيه حلدوث نغمة اجلهاز فسيصدر يدويًا، احملددة
احملددة للشبكة يتوفر شبكة. يجب أن اختيار إعادة منك
الذي املشغل أي لديك، احمللية الشبكة مع جتوال اتفاقية

جهازك. في به خاصة SIM تستخدم بطاقة
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أكثر ال اثنني أو اتفاقية بني التجوال هي اتفاقية مسرد:  
املستخدمني لتمكني السلكية شبكة خدمة مزودي من
مزودي خدمات استخدام من واحد خدمة ملزود التابعني

اآلخرين. اخلدمة
إلصدار  الهاتف لضبط اختر تشغيل اخللية - معلومات عرض

على تعمل شبكة خلوية في يتم استخدامه عندما إشارة
(MCN) ولتنشيط  املصغرة اخلاليا شبكات تقنية أساس

اخللية. معلومات استقبال

 «e�eF��«  
سماعة أذن  توصيل مت أنه إلى يشير االستعداد، وضع في

قد  أو أنه متاحة، غير األذن سماعة أن إلى ويشير متوافقة،
توصيل طقم  مت أنه إلى ويشير .Bluetooth فقد اتصال مت

النصي. توصيل الهاتف أنه قد مت إلى السمع، ويشير
يدوي  ال أو النصي، الهاتف أو السمع، طقم أو األذن، طقم اختر

يلي: ومما السيارة Bluetooth أو طاقم

يتم تنشيطه  أن تريد الذي لضبط الوضع االفتراضي - الوضع
بجهازك. انظر التعزيزات أحد بتوصيل فيها تقوم كل مرة في

.١٠٧ الصفحة النغمات"، ضبط - "األوضاع
بعد ٥  آلياً الواردة املكاملات على للرد لضبط اجلهاز - آلي رد
واحدة أو  تنبيه نغمة على الرنني حالة ضبط نوع في ثوانٍ.
اآللي الرد يتوفر اآللي. ال الرد وظيفة تعطيل سيتم صامت،

النصي. الهاتف

يتم  أم التشغيل قيد األضواء تبقى هل لتحديد - األضواء
ا متاحً ليس هذا الضبط معينة. بعد مهلة تشغيلها إيقاف

اإلضافية. التعزيزات لكافة بالنسبة
على  عليك تنشيطه النصي ينبغي الهاتف كنت تستخدم إذا
األدوات > الضبط > اجلهاز اختر ثم ، على اضغط جهازك.

نصي > نعم. هاتف النصي > استخدام امللحق > الهاتف

اجلهاز امللحق اختر آليًا، اجلهاز امللحق اجلهاز يحدد لم إذا
تستخدمه. امللحق الذي اجلهاز القائمة ومن املستخدم،
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الوصول رموز

القفل أو PIN أو  رموز إلى للوصول بي اخلاصة السر كلمة هي ما س:
.PUK

أو رمز القفل حالة نسيان في هو ١٢٣٤٥. االفتراضي القفل رمز ج:
اجلهاز. بوكيل اتصل فقده،

تكن قد  لم إذا أو PIN أو PUK أو فقده رمز نسيان حال في   
مبشغل الشبكة. اتصل الرمز، هذا مثل استقبلت

نقطة اتصل مبزود بكلمات السر املتعلقة املعلومات على للحصول   
 (ISP) التجاري خدمة اإلنترنت مزود أو املثال، سبيل على الوصول،

اخلدمة. مزود أو
يستجيب ال التطبيق

يستجيب؟ الذي ال التطبيق بإغالق أقوم كيف س:

انتقل . على  االستمرار اضغط مع تبديل التطبيق، إطار لفتح ج:
التطبيق. لغلق على واضغط التطبيق إلى

Bluetooth اتصال

هاتف صديقي؟ استطع العثور على ملاذا لم س:

.Bluetooth اتصال بتنشيط قاما قد الهاتفني تأكد أن ج:

ال  قدمًا) وأنه ٣٣) أمتار ١٠ تتعدى ال الهاتفني املسافة بني أن تأكد   
األجهزة. أخرى بني عوائق أي جدران أو توجد

وضع اإلخفاء. ليس في اآلخر الهاتف أن تأكد   

متوافقان. الهاتفني أن تأكد   

إنهاء اتصال Bluetooth؟ أستطيع ال ملاذا س:

إما  االتصال إنهاء ميكنك بالهاتف، آخر جهاز اتصال حالة في ج:
اختر .Bluetooth اتصال تنشيط بإلغاء أو اآلخر اجلهاز خالل من

األدوات > Bluetooth > متوقف.

املتصفح خدمات

يتم التالية: لم الرسالة ظهور حالة في أفعله أن يجب الذي س: ما
اآلن؟  حتديد وصول. نقطة أي حتديد

للحصول  اخلدمة اتصل مبزود الصحيح للمتصفح. أدخل الضبط ج:
اإلرشادات. على

الكاميرا

نقاط؟ على الصور حتتوي ملاذا س:

الشاشة  تغطي التي الواقية الطبقات البالستيكية من تخلص ج:
نظيف. الكاميرا عدسة حماية إطار أن تأكد والكاميرا.

"التطبيق قيد االستخدام"  رسالة خطأ أفعل إذا استلمت ماذا س:
؟ محاولة تنشيط الكاميرا عند

إذا  ما للتحقق اخللفية. الكاميرا نشطاً في تطبيق يكون رمبا ج:
يتم . مع االستمرار على ال، اضغط أم نشطة الكاميرا كانت

إليها، نشطة، للرجوع الكاميرا كانت إذا تبديل التطبيق. إطار فتح
التنقل. لغلق مفتاح اضغط على القائمة، ثم في انتقل إليها

. على اضغط الكاميرا، تطبيق
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الشاشةا

مفقودة  أو ملونة غير أو ساطعة نقاط الشاشة على تظهر ملاذا س:
الهاتف؟ أقوم فيها بتشغيل مرة كل في

حتتوي بعض  قد لهذا النوع من شاشات العرض. سمة مميزة هذه ج:
إيقاف أو التشغيل وضع نقاط تبقى في أو بكسل على الشاشات

خطأ. وليس طبيعي وهذا التشغيل.
جل السِّ

فارغًا؟ السجل يظهر ملاذا س:

أحداث  أي تسجيل يتم ولم املرشحات أحد لعلك قد غيرت ج:
اختر جميع األحداث، لرؤية هذا املرشح. تناسب اتصاالت

االتصاالت. التطبيقات > السجل > اخليارات > ترشيح > كل
معلومات مسح يتم فإنه ،(U)SIM بطاقة ا بتغيير أيضً قمت إذا

السجل.
منخفضة ذاكرة

منخفضة؟ الهاتف كانت ذاكرة أفعل إذا أن أستطيع ماذا س:

انخفاض  لتجنب منتظم بشكل التالية العناصر مسح ميكن ج:
الذاكرة: مستوى

واملسودات وحافظة الرسائل الوارد حافظات صندوق من رسائل  •
املرسلة في الرسائل

اجلهاز ذاكرة من اجمللوبة اإللكتروني البريد رسائل •
املتصفح احملفوظة صفحات •

في االستوديو املوجودة الفيديو ومقاطع الصور •
املكاملات وموقتات التقومي ومالحظات االسم معلومات ملسح   

األخرى، والبيانات األلعاب موقتات املكاملات وتسجيالت وتكلفة
عناصر مسح حالة في البيانات. ملسح املرتبط التطبيق إلى انتقل

تكفي الذاكرة ال التالية: املالحظات من واحدة وظهرت متعددة   
منخفضة. أوالً. أو الذاكرة البيانات بعض امسح العملية. إلجراء

األخر (ابدأ تلو الواحد العناصر مسح حاول بعض البيانات، امسح
بالعنصر األصغر).

ذاكرة في اخملزنة بالتطبيقات اخلاصة (.sis) التثبيت ملفات   
التطبيق تثبيت مت الذاكرة بعد أن االحتفاظ بها في اجلهاز يتم
هذه  ملفات التثبيت قم بإزالة miniSD متوافقة. بطاقة على
احتياطية نسخة ذلك، قم أوالً بإنشاء لعمل اجلهاز. ذاكرة من

مجموعة باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق إلى التثبيت مللفات
التثبيت بحذف ملف قم ثم ،Nokia PC Suite الكمبيوتر برامج
امللفات"، "مدير (انظر امللفات مدير باستخدام ذاكرة اجلهاز من

.(١٥ الصفحة
مسحها؟ قبل البيانات حفظ أستطيع كيف س:

التالية: األساليب أحد باستخدام البيانات احفظ ج:

الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل  برامج مجموعة استخدم  •
متوافق. كمبيوتر في البيانات كل من احتياطية نسخة

ثم احفظ  بك، اخلاص اإللكتروني البريد عنوان إلى الصور أرسل •
الكمبيوتر. على الصور

.Bluetooth اتصال خالل من متوافق هاتف إلى أرسل البيانات •
متوافقة. ذاكرة بطاقة في البيانات بتخزين قم •

الرسائل

اسم؟ اختيار أستطيع ال ملاذا س:

أضف  إلكترونيًا. بريدًا أو هاتف رقم بطاقة االسم ال تتضمن ج:
األسماء. في االسم بطاقة إلى غير املوجودة املعلومات
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ا املتعددة الوسائط رسائل

رسالة  استقبال ميكنه ال اجلهاز كان إذا فعله على يجب ماذا س:
ممتلئة؟ الذاكرة ألن وسائط متعددة

ال رسالة اخلطأ. الذاكرة في موضحة الذاكرة املطلوبة مساحة ج:
نوع البيانات  أوالً. لعرض البيانات الرسالة. امسح بعض تكفي جللب

البيانات مجموعات تستهلكه الذي الذاكرة وحجم املوجودة
الذاكرة. امللفات > اخليارات > تفاصيل م. اختر اخملتلفة،

الذي  ما وجيزةٍ. الرسالة لفترةٍ جلب املالحظة جارٍ عرض يتم س:
يحدث؟

مركز إرسال  من املتعددة الوسائط رسالة الهاتف جلب يحاول ج:
املتعددة. الوسائط  رسائل

بشكل تعريفه مت الرسائل املتعددة قد إرسال ضبط أن تأكد
اختر العناوين. أو في أرقام الهواتف أخطاء توجد ال صحيح وأنه

الرسائل > اخليارات > الضبط > رسالة وسائط.

بيانات  اتصال اجلهاز يبدأ عندما بيانات اتصال إنهاء ميكن كيف س:
تلو األخرى؟ مرة

اختر الرسائل >  بيانات، اتصال إجراء عن اجلهاز إليقاف ج:
الوسائط اخليارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب

اتصاالت بأي اجلهاز يقوم ال بعد هذا التغيير، املتعددة > إيقاف.
الوسائط. برسائل ترتبط شبكة

الكمبيوتر اتصال

بالكمبيوتر؟ اجلهاز في توصيل مشكلة تواجهني ملاذا س:

الكمبيوتر Nokia PC Suite مثبتة  برامج مجموعة أن تأكد ج: 
اخلاص دليل املستخدم انظر تعمل. الكمبيوتر وأنها على

القرص  على املوجود Nokia PC Suite الكمبيوتر برامج مبجموعة
مجموعة كيفية استخدام حول املعلومات من ملزيدٍ املضغوط.

تعليمات وظيفة انظر ،Nokia PC Suite الكمبيوتر برامج

الدعم في  بزيارة صفحات Nokia PC Suite أو تفضل في
.www.nokia.com

كمبيوتر  مع فاكس كمودم جهازي استخدام أستطيع س: هل
متوافق؟

خدمة  مع ذلك، فاكس. ومع كمودم اجلهاز استخدام ال ميكنك ج:
الفاكس مكاملات حتويل ميكنك شبكة)، (خدمة املكاملات حتويل

آخر. هاتف رقم إلى الواردة



١٢٨

ية
طار

لب
تا

ما
لو

»��W�—UDمع  U�uKF�
W�—UD��« m�dH�Ë s�A�«

مرات. عدة قابلة للشحن بطارية بواسطة الهاتف بالطاقة تزويد يتم
في ستستهلك ولكنها املرات، مئات البطارية وتفريغها شحن ميكن

االنتظار) زمن مع التحدث (زمن التشغيل زمن يقل عندما األمر. نهاية
بطارية الوقت لشراء حان فقد العادي، عن مقداره ملحوظ بشكل
Nokia وقم  شركة قبل من املعتمدة البطاريات استخدم جديدة.

من املعتمدة الشحن فقط باستخدام أجهزة البطارية شحن بإعادة
هذا اجلهاز. تالئم كي مت تصميمها والتي Nokia شركة قبل

استخدام عدم حالة أو في مرة ألول البديلة استخدام البطارية عند
ثم الشاحن توصيل الضروري من يكون فقد طويلة؛ لفترة البطارية

البطارية. لبدء شحن أخرى مرة إعادة توصيله ثم فصله
التيار عن افصله االستخدام، قيد الشحن جهاز يكون حينما ال

متصلة بالكامل املشحونة البطارية تترك اجلهاز. ال وعن الكهربائي
إذا البطارية. عمر يقصر من قد الشحن الزائد إن حيث بالشاحن؛
تفريغها فسيتم استخدامها، دون الشحن كاملة بطارية تُركت

الوقت. مبرور تلقائيًا
الشحن عدة مؤشر يستغرق فقد ا، متامً فارغة كانت البطارية وإذا

أن قبل دقائق عدة متر أو قد شاشة الهاتف، على يظهر حتى دقائق
مكاملات. أي إجراء من تتمكن

جهاز أي ا أبدً ال تستعمل فقط. املقصود للغرض استخدم البطارية
أو بطارية تالفة. شحن

في تالمس للبطارية. قد يحدث الكهربائية حتدث تالمس في الدائرة ال
(+) املوجب القطبني مباشر ببني توصيل عندما يتم قصد دون الدائرة

عملة معدنية مثل معدني جسم بواسطة للبطارية والسالب (-)
ظهر على املعدنية األشرطة تشبه (وهي قلم. أو معدني، أو مشبك

بطارية حتمل عندما املثال سبيل على هذا يحدث البطارية.) قد
يؤدي البطارية قد قطبي محفظتك. إن تالمس جيبك أو في احتياطية

املوصل. اجلسم تلف أو تلفها إلى
مثالً مغلقة سيارة داخل باردة، أو ساخنة أماكن في البطارية ترك إن

ا بحفظ دائمً البطارية وعمرها. قم من قدرة شتاءً، يقلل ا أو صيفً
مئوية  و٢٥ درجة مئوية درجة ١٥ بني حرارة درجة عند البطارية

مؤقتة  لفترة اجلهاز يعمل ال قد فهرنهايت). و٧٧ فهرنهايت ٥٩)
كاملة البطارية كانت حتى لو باردة ساخنة أو البطارية كانت إذا

احلرارة درجة تكون عندما واضح بشكل البطارية أداء يقل الشحن.
التجمد. درجة من أقل

قد تنفجر. قد إنها حيث النار؛ في بإلقائها البطاريات من تتخلص ال
البطاريات من تلفها. قم بالتخلص ا في حالة أيضً البطاريات تنفجر
ذلك كان حال في البطاريات تدوير إعادة يرجى للقواعد احمللية. ا وفقً

كنفايات منزلية. البطاريات من تتخلص ال ممكنًا.
إرتشاح حالة في متزيقها. أو البطاريات أو اخلاليا بتفكيك تقم ال

حدوث حالة في عينيك. جلدك أو يالمس السائل ال تدع البطارية،
قم أو احلال في باملاء عينيك أو جلدك بغسل قم االرتشاح،

الطبيب. باستشارة

oO�u� s� b�Q��U� W�U)«  «œU�—ù«
Nokia  U�—UD�

ولكي  سالمتك. على ا حفاظً األصلية Nokia بطاريات ا دومً استخدم
أحد من قم بشرائها بطارية نوكيا األصلية؛ على احلصول تتأكد من

األصلية التعزيز أجهزة شعار عن وابحث املعتمدين، نوكيا وكالء
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اتباع خالل من امللصق البارز وافحص العبوة، على نوكيا املوجود من

اآلتية: اخلطوات
وتوثيق ألصلية ا تامً ضمانًا بنجاح األربع اخلطوات استكمال يعد ال
االعتقاد بأن هذه البطارية إلى يدعو سببًا هناك كان إذا البطارية.
هذه  في عليك فينبغي بها، املوثوق األصلية Nokia بطارية ليست
وكيل أو خدمة أقرب مركز وتراجع عن استخدامها تتوقف أن احلالة

يفحص  سوف الالزم. الدعم كي حتصل على Nokia لشركة معتمد
أصلية للتأكد من أنها البطارية املعتمد نوكيا وكيل أو مركز اخلدمة
أن تعيدها عليك البطارية، هذه أصلية من التحقق تعذر وموثقة. إذا

الشراء. مكان إلى أخرى مرةً

…“—U��«  UIBK*« WOK�√ s� oI���«
البارز؛ امللصق إلى النظر عند ينبغي  ١ 

املتشابكتني اليدين رمز أمامك يظهر  أن
الزوايا إحدى من Nokia بـ  اخلاص

األصلية التعزيز أجهزة  وشعار
إلى النظر عند Nokia  من

أخرى. زاوية من نفسها العالمة

ثم إلى اليسار امللصق إمالة عند  ٢ 
يجب ألعلى ثم ألسفل ثم  اليمني
شعار حول أمامك نقاط تظهر  أن
نقطة (١) بالترتيب التالي: Nokia 

اليمني، إلى نقطتان (٢) اليسار،  إلى
أربع ألسفل، (٤) نقاط ثالث (٣) 

ألعلى. نقاط

حتى يظهر امللصق جانب اخدش  ٣ 
ا مثل عشرين رقمً  (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). رمز مُكون من
األرقام البطارية بحيث تكون  لف

ذلك قراءة تبدأ ألعلى.  متجهةً
يليه العلوي الصف من  الرمز

السفلي. الصف
 

عشرين من املُكون الرمز تأكد من أن  ٤ 
خالل اتباع صاحلًا وذلك من املوقع رقمًا املوجودة على  التعليمات
.www.nokia.com/batterycheck

كالرمز ا رقمً عشرين من الرمز املُكون إلنشاء رسالة نصية، أدخل
إلى أرسله ثم ،١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ مثالً  التالي،

.+٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤
نصية، رسالة إلنشاء

عدا  فيما الهادي احمليط على آسيا املُطلة شرق لبلدان بالنسبة •
مثالً التالي كالرمز ا عشرين رقمً املُكون من أدخل الرمز الهند:

إلى +٦١ ٤٢٧١٥١٥١٥. أرسله ١٢٣٤٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم
برمزها متبوعةً "Battery" كلمة أدخل فقط: للهند بالنسبة •

،Battery ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ مثل ا من عشرين رقمً املُكون
.٥٥٥٥ إلى أرسله ثم

الرسالة. هذه على والدولية احمللية التكاليف تسري
ال. ا أم موثقً الرمز كان إذا ما توضح رسالة تتسلم ينبغي أن
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أصلية البطارية؟ من التحقق عدم حالة تفعل في ماذا
حتمل ملصق  التي Nokia من أن بطارية التأكد ال تستطيع كنت إذا

استخدام  عدم فالرجاء موثقة؛ Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية
وكيل أو مركز خدمة أقرب إلى تأخذها أن عليك البطارية. يجب هذه

اخلطر  من يكون قد الالزمة. املساعدة حتصل على كي معتمد Nokia
ذلك يؤدي قد حيث املُصنع؛ من قبل معتمدة غير بطارية استخدام

اخلاصة والتعزيزات باجلهاز الضرر إحلاق األداء باإلضافة إلى ضعف إلى
ضمان للجهاز. اعتماد أو أي إبطال إلى يؤدي ذلك كما قد به.

على  بزيارتنا قم األصلية؛ Nokia بطاريات حول املزيد على تتعرف ولكي
.www.nokia.com/battery املوقع:
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يستوجب لذا في التنفيذ، وبراعة تصميم متميز حصيلة جهازك إن
شروط بكل الوفاء على ستساعدك أدناه بعناية. االقتراحات معاملته

الضمان.
أنواع  وجميع جافًا. إن األمطار والرطوبة الهاتف بقاء حافظ على •

حال اإللكترونية. في للدوائر متلفة معادن على حتتوي السوائل
متامًا يجف حتى اجلهاز ودع البطارية بإزالة قم للبلل، تعرض اجلهاز

إعادة تركيب البطارية. قبل
متسخة. وذلك  أو مناطق مغبرة عن بقاء اجلهاز بعيدًا على حافظ •

للتلف. اإللكترونية واملكونات املتحركة األجزاء تعرض الحتمال
العالية  احلرارة إن درجات احلرارة. عن بعيدًا اجلهاز بقاء حافظ على •
أو وتشوه البطاريات وتتلف اإللكترونية، األجهزة عمر تقصر من قد

البالستيك. أنواع بعض تذوِّب
إلى  اجلهاز يعود البرودة. عندما عن على بقاء اجلهاز بعيدًا حافظ •
يسبب قد مما اجلهاز داخل رطوبة تتكون قد العادية، احلرارة درجة

اإللكترونية. الدوائر بألواح تلفاً
فقط. الدليل هذا املفصلة في للتعليمات وفقًا اجلهاز افتح •

تكسر  قد اخلشنة املعاملة عليه أو تهزه. تدق أو اجلهاز تُسقط ال •
الرقيقة. وامليكانيكية الداخلية الدوائر ألواح

املنظفات  التنظيف أو مركزة أو محاليل تستخـدم كيماويات ال •
القوية لتنظيف اجلهاز.

التشغيل  ومينع املتحركة قد يعوق األجزاء الطالء اجلهاز. لِ ال تُطْ •
االعتيادي.

أية  لتنظيف القماش من وناعمة ونظيفة جافة قطعة استخدم  •
مستشعر وعدسات القرب ومستشعر الكاميرا (مثل عدسات

الضوء).
إن  معتمد. هوائي بديل أو الهاتف مع املزود الهوائي استعمل •
غير معتمدة ملحقات إضافية أو تعديالت أو هوائيات استعمال
اجلهاز، وينتهك تعليمات استخدام األجهزة تلف إلى يؤدي قد

الالسلكية.
داخليًا. الشحن أجهزة استخدم •

االحتفاظ  املطلوب البيانات من احتياطية نسخة بإنشاء ا دائمً قم •
إلى الهاتف إرسال قبل التقومي) ومالحظات (مثل األسماء بها

اخلدمة. مركز
إلى  حني من ضبط اجلهاز إلعادة البطارية بإخراج وقم اجلهاز أغلق  •

مثالي. أداء إلى للوصول آخر
أي أو أوالشاحن أوالبطارية، اجلهاز، على ا أيضً اإلرشادات هذه تنطبق

على اجلهاز اعرض األجهزة، هذه من أي تعطل حال في أخرى. تعزيزات
معتمد. صيانة مركز أقرب
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األجزاء هذه احفظ صغيرة. على أجزاء وتعزيزاته الهاتف يحتوي قد

األطفال. متناول عن ا بعيدً

qOGA��« W�O�
تغلق وأن فيها تكون التي املنطقة في اخلاصة األنظمة اتباع عليك

ا تشويشً يسبب قد أو محظورًا استخدامه يكون عندما ا دائمً هاتفك
فقط. الطبيعية التشغيل أوضاع في الهاتف استخدم خطرًا. أو

(RF) عند  الالسلكي التردد ملوجات التعرض املنتج بإرشادات هذا يفي
وضعه عند أو األذن على العادي في وضع االستعمال ا إمّ استعماله

عند  من اجلسم. األقل على بوصة) ٧/٨) سم ٢٫٢ مسافة على
على وهو لتشغيله أو حامل باحلزام، مشبك أو حمل، استعمال حقيبة
الهاتف وضع وينبغي معدن، أال يحتوي أيِّ منها على فينبغي اجلسم،

اجلسم. من أعاله املذكورة املسافة على
من إرسال ليتمكن بالشبكة اجلودة اتصال عالي إلى الهاتف سيحتاج

ملفات إرسال عملية تؤجل الرسائل. أحيانًا قد أو البيانات ملفات
اتباع من تأكد التوصيل متوفرًا. هذا حتى يكون الرسائل أو البيانات

عملية اإلرسال. إنهاء حتى ا آنفً املذكورة اجلسم من املسافة إرشادات
تضع ال املعادن الهاتف يجذب قد ممغنطة. الهاتف أجزاء بعض

ألن الهاتف قرب األخرى املمغنطة التخزين وسائط أو االئتمان بطاقات
متحى. قد عليها اخملزنة املعلومات

WO�D�« …eN�_«
يتداخل قد اخللوية، ذلك الهواتف مبا في السلكي، جهاز أي عمل إن

طبيبًا استشر الكافية. غير احلمـاية ذات الطبية املعدات وظيفة مع

املعدات كانت إذا فيما ملعرفة الطبية للمعدات املنتجة الشركة أو
كان  إذا أو اخلارجية RF الالسلكية الترددات من الوافية باحلماية مزودة

وجود عند الطبية الرعاية مراكز في الهاتف أغلق سؤال. أي لديك
مراكز و املستشفيات تستخدم بذلك. قد تأمر ملصقات تعليمات أو
اخلارجية. RF الالسلكية للترددات حساسة معدات الطبية الرعاية

على  باحملافظة األجهزة منتجو هذه ينصح نبضات القلب أجهزة ضبط
ضبط  جهاز بني ما بوصات) ٦) سنتيمتر ١٥٫٣ عن تقل ال مسافة
محتمل تشويش أي لتفـادي وذلك احملمول والهاتف القلب نبضات
لألبحاث مطابقة هذه التوصيات القلب. إن نبضات ضبط جلهـاز

 Wireless الالسلكية أبحاث التقنية معهد قام بها التي املستقلة
يحملون  الذين األشخاص على ولتوصياته. Technology Research

يلي: ما مراعاة القلب نبضات ضبط أجهزة
ال  مبسافة نبضات القلب عن أجهزة ضبط بالهاتف بعيدًا احتفظ •

بوصة). ٦) سنتيمتر ١٥٫٣ تقل عن
للصدر. األمامي في اجليب الهاتف ال حتمل •

جهاز  جلهة املقابلة قرب األذن الهاتف الهاتف، ضع استخدام أثناء •
أقصى التشويش إلى احتماالت لتقليل وذلك القلب نبضات ضبط

ممكن. حد
ا. بعيدً وحركه أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا هناك أن ظننت إذا

تسبب  قد الالسلكية الرقميـة بعض الهواتف أجهزة السمع
مراجعة بإمكانك احلالة، السمع. في هذه أجهزة لبعض ا  تشويشً

اخلدمة. مزود
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اإللكترونية  على األنظمة سلبًا RF الالسلكي التردد إشارات تؤثر قد
السرعة، وحتديد عدم االنزالق ونظام حقن الوقود (كمنظم السيارة في

مركبة األنظمة كانت هذه إذا وذلك الهوائية الواقية)، والوسائد
يرجى املعلومات، من ملزيد كافية. بصورة محمية خاطئًا أو غير تركيبًا

أو بخصوص سيارتك بخصوص الوكيل أو املنتجة الشركة مراجعة
اإلضافية. املعدات

األشخاص قبل من صيانته أو السيارة في الهاتف تركيب يجب
خطرًا تكون قد الصيانة اخلاطئة أو اخلاطئ التركيب فقط. املؤهلني
أجهزة جميع أن تأكد بانتظام باجلهاز. خاص ورمبا تبطل أي ضمان

ا. جيدً وتعمل صحيحة سيارتك مركبة بصورة في الهاتف الالسلكي
القابلة املواد أو الغازات أو لالشتعال القابلة السوائل حتمل أو تخزن ال
تعزيزاته. أو أجزاؤه أو الهاتف فيه يوجد الذي املكان نفس في لالنفجار
الوسادة أن الواقية، تذكر الهوائية بالوسائد املزودة بالنسبة للسيارات
كانت سواء الالسلكية، األجهزة تضع ال بقوة شديدة. تفتح الهوائية

هذه النتفاخ الفراغ اخملصص في أو الوسادة متحركة، فوق أو ثابتة
عن قد ينجم مركبة تركيبًا صحيحا األجهزة غير كانت إذا الوسادة.

إصابة خطيرة. انتفاخ الوسادة
قبل الصعـود إلى الهاتف أغلق الطيران. أثناء مينع استخدام الهاتف
خطرًا قد يشكل الطائرة اخللوية داخل األجهزة استخدام إن الطائرة.

الالسلكية االتصاالت بشبكة الطائرة ويكون مخالً عمل  على
ا للقانون. ومخالفً

—U�H�ö� WK�U� s�U�√
لكافة لالنفجار وامتثل قابلة مواد ذات منطقة أي في هاتفك أغلق
املناطق تلك هي لالنفجار القابلة األماكن اإلعالنات والتعليمات. إن

احملتمـل من سيارتك. محرك إطفاء فيها عادةً منك يطلب التي
إلى يؤدي ا أو حريقً انفجارًا املناطق هذه مثل في شرارة تسبب أن

من بالقرب الهاتف بإغالق يُنصح الوفاة. إلى أو حتى بجراح اإلصابة
محطات اخلدمة. نذكر في الغاز مضخات مثل التزود بالوقود محطات

البث استخدام أجهزة حتظر التي األماكن إلى االنتباه إلى باحلاجة
الوقود) واملصانع وتوزيع خزن (مناطق الوقود مستودعات واإلرسال داخل

املناطق إن التفجير. عمليات فيها التي جتري املناطق أو الكيماوية
منها ا. دائمً ليس ولكن بوضوح مبينة تكون ما كثيرًا لالنفجار القابلة

الكيماوية، املواد خزن أو حتويل ومناطق الزوارق، في السفلية األماكن
أو البوتان) (كالبروبني تستخدم الغازات املسالة التي والشاحنات

أو كاحلبوب جزيئات أو كيماويات على هواؤها يحتوي التي واملناطق
املعادن. مساحيق أو الغبار

∆—«uD�«  U*UJ�
هذا  ضمنها ومن الهواتف الالسلكية، تعمل هـــام:  

الالسلكية والشبكات الالسلكية اجلهاز، باستخدام اإلشارات
املستخدم. وظائف يحددها إلى باإلضافة األرضية والشبكات

ال لذا األحوال. جميع في االتصاالت ضمان ميكن ال ولذلك
الضرورية االتصاالت في السلكي جهاز أي على كليةً تعتمد

الطبية. الطوارئ حاالت مثل
إلجراء مكالمة طوارئ:

من التشغيل. وتأكد وضع في يكن لم إذا اجلهاز قم بتشغيل  ١
كافية. شبكة إشارة وجود

في  املفعول سارية SIM بطاقة إدخال الشبكات بعض تطلب قد   
اجلهاز.

وجتهيز العرض شاشة ملسح عدة مرات اإلنهاء مفتاح اضغط على  ٢
للمكاملات. الهاتف

أرقام إن حيث احلالية. ملنطقتك الرسمي الطوارئ أدخل رقم  ٣
أخرى. إلى منطقة من تختلف الطوارئ

االتصال. مفتاح على اضغط  ٤



١٣٤

ك
مت

سال
ةل

في
ضا

تإ
ما

لو
مع

قبل إغالقها إلى االستخدام، فقد حتتاج قيد كانت بعض اخلصائص إذا
بالشبكة، االتصال عدم أوضاع في طوارئ. مكاملة إجراء من تتمكن أن

أن قبل الهاتف وظائف بتنشيط للقيام الوضع تغيير إلى قد حتتاج
الدليل هذا راجع املعلومات وملزيد من طوارئ. مكاملة من إجراء تتمكن

اخلدمة. مزود أو
املطلوبة املعلومات كافة احرص على إعطاء طوارئ، مكاملة إجراء عند
لالتصال الوحيدة الوسيلة رمبا هو الالسلكي جهازك أن بدقة. وتذكر

ذلك. منك يُطلب املكاملة حتى تنهِ احلادث. ال موقع من

(SAR) …œUN� s�  U�uKF�
الالسلكية. للموجات التعرض بإرشادات املنتج هذا يفي

مصمم بحيث وهو السلكي. واستقبال إرسال جهاز هو النقال هاتفك
قِبَل به من املوصى الالسلكية للموجات التعرض مستوى يتجاوز ال

العملية املؤسسة قبل من تلك اإلرشادات مت تطوير الدولية. اإلرشادات
جميع األشخاص  سالمة يضمن حيز أمان وتتضمن ICNIRP املستقلة

األشخاص. صحة أو األعمار عن النظر بغض
قيمة تسمى قياس وحدة النقالة للهواتف التعرض إرشادات تستخدم
احلد األقصى .(SAR) أو Specific Absorption Rate أو االستيعاب احملددة

الدولية ICNIRP هو ٢٫٠  من قِبَل اإلرشادات حتديده مت كما SAR لـ
يتم  اجلسم. نسيج من جرام ١٠ من أعلى متوسط واط/كجم مبعدل
حالة  في القياسية التشغيل أوضاع SAR باستخدام اختبارات إجراء
نطاقات في جميع عليه مصدق طاقة مستوى اجلهاز بأقصى إرسال

أقل  للجهاز احلقيقي SAR يكون مستوى أن ميكن اخملتبرة. التردد
الستخدام الطاقة مصمم اجلهاز ألن وذلك احلد األقصى من قيمة
لعدة طبقاً املقدار هذا بالشبكة. ويتغير لالتصال فقط املطلوبة

وأعلى قيمة الشبكة الرئيسية. من محطة قربك مدى عوامل مثل
األذن  اجلهاز على الستخدام ICNIRP الدولية اإلرشادات عليها نصت

واط/كجم. هي

على احلصول إلى بالهاتف والتعزيزات امللحقات استخدام يؤدي وقد
التقرير  متطلبات على قيم SAR بناءً تتغير قد SAR مختلفة. قيم

معلومات على احلصول الوطنية وموجة الشبكة. وميكن واالختبار
على  املنتجات مبعلومات اخلاص القسم في SAR قيم عن إضافية

.www.nokia.com الويب موقع
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٩ الشحن أجهزة
٨٥ املكاملات آخر

١٤ الذاكرة بطاقة أداة
١١٤ الرقمية احلقوق إدارة

٥٩ للنص التقليدي اإلدخال
٥٩ للنص التنبؤي اإلدخال

٥٩ إدخال النص
٤٩ FM إذاعة

٧٠ اإلذاعة احملمولة
٤٩ اإلذاعة املرئية

اإلرسال
٧٥ بطاقات العمل األسماء، بطاقات

٩٧ البيانات
الرسائل

٢٢ الصور
٣٣ ،٢٦ الفيديو مقاطع

حتت احلمراء األشعة
٩٧ اتصال

٩٨ املودم استخدام
١٣ مؤشر

١٢ احملتوى نقل
األصوات

١٠٣ األصوات تسجيل
١٣ الصوت مستوى ضبط

٨٤ الرنني نغمة كتم
١٠٧ الشخصي الطابع إضفاء

األغاني
٣٩ تنسيقات امللفات

٤٧ رنني كنغمات
القصيرة األفالم األفالم،
muvee سريع ٥٣

muvee مخصص ٥٣
اإلكسسوارات

التعزيزات انظر
أمان

٧ اإلرشادات
١٣٢ معلومات إضافية

١٣٣ ،٨ الطوارئ مكاملات
اإلنترنت

الويب انظر
٥٨ USSD أوامر
٥٨ اخلدمة أوامر

١١١ الصوتية األوامر
١٠٧ األوضاع

٧٨ االتصال السريع
٧٨ االتصال الصوتي

٧٦ محددة بأرقام االتصال
البيانات اتصاالت
٩٥ اإلنشاء
٩٨ اإلنهاء

٩٨ التفاصيل
١٢٣ ،٨ الشبكة

١١٩ الضبط
١٢ املؤشرات

٩٧ الكمبيوتر اتصاالت
١١٩ الضبط البيانات، حزم اتصاالت

اختصارات
٥١ RealPlayer

١١٠ النشط االستعداد
١١٦ التخصيص
٣٢ الصور محرر
٩٢ املستعرض

١٣ املتعددة الوسائط مفتاح
١٢٥ وإصالحها املشكالت استكشاف

٢٨ االستوديو
٣٦ ،٣٠ األلبومات في امللفات ترتيب

٣١ الصور تعديل
٣٠ الذاكرة تفريغ
٣٠ الطباعة سلة

٢٩ النشط األدوات شريط
٣٤ الصور طباعة
٣٣ الشرائح عرض

٣٣ التقدميية العروض
ب

برتوكوالت
٦٩ IMAP4

وIP النسخة ٦ ١١٨ IP النسخة ٤
٦٨ POP3
٩ TCP/IP

٩ WAP
١٨ تعليمي برنامج

”dNH�«
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البرنامج
١١٣ التطبيقات إزالة

١١٢ التطبيقات تثبيت
١١٢ جهازك إلى ملف نقل

اإللكتروني البريد
٦١ اإلرسال
٥٨ اإلنشاء

٦٤ االسترداد التلقائي
٦٢ االنتظار

٦٤ البريد صندوق من جلب
٧٠ احلفظ

٦٤ عن بُعد صندوق البريد
٦٨ الضبط

٦٥ املرفقة امللفات عرض
٦٥ الفتح

٦٥ الرسائل مسح
١١١ الصوتية البصمات
٧٧ املكاملات إجراء

البطاريات
١٢٨ التوثيق

١٢٨ ،١١ الشحن
٩ لالستخدام معدة

١٤ miniSD بطاقات
بطاقات األسماء

٧٤ صور إدراج
٧٤ اإلرسال
٧٤ األسماء

٨٤ DTMF نغمات حفظ
SIM بطاقة

٧٥ واألرقام األسماء

٦٦ الرسائل
األسماء واألرقام في نسخ

٧٥ جهازك
ت

٥٥ التاريخ
١١٢ التطبيقات تثبيت
٩٩ ،١٧ البرامج حتديث

الصوت مستوى في التحكم
٧٧ مكاملة إجراء أثناء

١٣ الصوت مستوى ضبط
١٣ الصوت مكبر

٩٩ التزامن
الاليدوي تشغيل

الصوت مكبر انظر
٨٨ اإلنترنت تصفح

١٧ التعليمات تطبيق
١٠٣ املكتب تطبيقات

التطبيقات
١١٣ اإلزالة

١١٢ التثبيت
١١٢ جافا

٣١ الصور تعديل
٣١ الفيديو مقاطع تعديل

١٢٤ ،٩ التعزيزات
التسليم تقارير

٦٧ االستالم
٦٧ الرفض
٨٥ املسح

التقارير
التسليم تقارير انظر

التقومي
٥٦ إنشاء قيود

٥٧ الضبط
الكمبيوتر برامج مجموعة مزامنة

٥٦ Nokia PC Suite
٥٧ قيود مسح

١٦ التنزيل
امللفات تنسيقات

٣٩ املوسيقى مُشغل
١١١ .jad

١١٢ ،١١١ .jar
١١١ .sis

٥١ RealPlayer

ج
جافا

التطبيقات انظر
ح

١٠٢ احلاسبة
والطبع النشر حقوق حماية

الرقمية احلقوق إدارة انظر
احلماية

٩٤ Bluetooth
٨ الفيروسات مكافحة برامج

١٢٢ الضبط
٩٠ متصفحات
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خ
٨ الشبكة خدمات

اخلدمات
الويب انظر

خلفيات
٢٩ ،٢٢ الصور استخدام

١٠٩ تغيير
د

الدردشة
٧٢ الدردشة رسائل إرسال
٧١ اخلدمة مبركز االتصال

٧٢ الرسائل تسجيل
٧٣ احلظر

الدردشة
الدردشة انظر

الهاتف دليل
األسماء بطاقات انظر

ذ
٨٩ مسح الوسيطة، الذاكرة

الذاكرة
١٥ الذاكرة استهالك عرض

٨٥ ،١٥ الذاكرة مسح
ر

٤٩ الراديو
٧٧ الصوتية الرسائل

الرسائل القصيرة
٦١ اإلرسال
٥٨ اإلنشاء

٦٢ االستالم

٦٢ الرسالة حروف حد
٧٠ احلفظ

٥٨ الوارد صندوق
٦٦ الضبط

٦٠ ،٥٩ الكتابة
املتعددة الوسائط رسائل

٦٠ اإلرسال
٥٨ اإلنشاء

٦٢ االستالم
٦٣ اجللب
٧٠ احلفظ

٦٦ الضبط
الرسائل

٧٠ اإلذاعة احملمولة
٦٠ اإللكتروني البريد
٦٠ الرسائل النصية

٦٠ املتعددة الوسائط رسائل
٦٢ البريد صندوق
٦٢ الوارد صندوق

٦٦ الضبط
احلماية رمز

القفل رمز انظر
١٢٠ القفل رمز

١٢٠ الرموز
١٢٠ PIN رموز

١٢١ PUK رموز
١٢٠ UPIN رموز

١٢١ UPUK رموز
س

٥٥ الساعة

املكاملات سجل
السجل انظر

السجل
٨٦ الترشيح

٨٦ احملتويات مسح
١١ السجل نقل

ش
االستعداد شاشة

وضع االستعداد انظر
UMTS شبكة

البيانات اتصاالت انظر
١٢٣ ،٨ الشبكة

١٢١ الشهادات
الرقمية الشهادات

الشهادات انظر
ص

١١٦ صمام
٦٢ البريد صندوق

١٢٣ ،٧٨ الصوتي البريد صندوق
٧٧ الهاتف رقم تغيير
٦٤ عن بُعد صندوق البريد

٣٩ ملفات تنسيقات صوت،
١٣١ الصيانة

ض
١١٩ SIP ضبط

١١٧ االتصال ضبط
١٢٣ الشبكة ضبط

١١٥ اللغة ضبط
١٢٤ السمع طقم ضبط
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الضبط
على الشخصي الطابع إضفاء

١٠٧ الهاتف
٩٤ Bluetooth اتصال
١١٩ البيانات اتصاالت
٦٨ اإللكتروني البريد
١١٩ التاريخ والوقت
١٢٣ املكاملات حتويل

٥٧ التقومي
١٢٣ املكاملات حظر

٧٣ ،٧١ الدردشة
٦٦ الرسائل

٦٦ الرسائل النصية
٦٧ املتعددة الوسائط رسائل

املتعددة الوسائط  رسالة
٦٢ اإللكتروني والبريد

١٢٠ القفل رمز
١١٨ الوصول رموز

٥٥ الساعة
١١٦ الشاشة

١١٦ املؤقتة الشاشة
١٢٣ الشبكة

١٢١ الشهادات
١١٥ األصلي الضبط

١١٥ اللغة
١١٩ بيانات مكاملة
١١٨ الوصول نقاط

١١٩ SIP

ط
٣٥ الفورية الطباعة

٣٤ طباعة صورة

طباعة
٧٤ األسماء بطاقات

٦٥ اإللكتروني البريد رسائل
٦٣ الرسائل النصية

٦٣ املتعددة الوسائط رسائل
٣٤ الصور

٥٧ التقومي قيود
١٠٢ مالحظات

ع
٨٧ العالمات

غ
٥٥ غفوة
ق

١٠٧ القائمة، إعادة التنظيم
٥٩ القاموس

SAR احملددة االستيعاب  قيمة
١٣٤ (specific absorption rate)

ك
الكاميرا

٣١ الفيديو مقاطع تعديل
٢٥ الفيديو مقاطع حفظ
٢١ النشط األدوات شريط

٢٣ الصورة إعداد ضبط
٢٣ واأللوان اإلضاءة ضبط

٢٢ الثابتة الصور كاميرا ضبط
٢٦ مسجل الفيديو ضبط

٢٣ الفالش
٢٣ مشاهد

٢٤ الذاتي املوقت
٢٤ التسلسل وضع

٩٧ البيانات كبل
٤٧ بت/ثانية كيلو

م
١٢ املؤشرات

٥٢ األفالم مؤلف
٤١ املوسيقى متجر

الكمبيوتر برامج مجموعة
Nokia PC Suite

٥٦ التقومي بيانات
٩٨ التزامن

١٦ الهاتف ذاكرة بيانات عرض
PC Suite الكمبيوتر برامج مجموعة
الكمبيوتر برامج مجموعة انظر

Nokia PC Suite
١٠٢ احملول

٨٥ السجالت مدة
٩٨ االتصاالت مدير

١١١ التطبيقات مدير
٩٩ اجلهاز مدير

١٥ امللفات مدير
١٠٣ املسجل

٣٦ املشاركة الفورية
٢٣ مشاهد

الفيديو مشغل
RealPlayer انظر

٣٩ املوسيقى مُشغل
٤٠ التشغيل أوضاع

٣٩ املوسيقى تشغيل
٣٩ تنسيقات امللفات

٤٥ اخليارات
٤٣ التشغيل قوائم



١٣٩

٤٠ املؤشرات
٤٠ الصوت معادل

٤٨ مشغل فالش
٤٧ البت معدالت

١٧ االسم معلومات
١٧ الدعم معلومات

١١٥ االختصارات االختيار، تخصيص مفاتيح
التنشيط مفاتيح

الرقمية احلقوق إدارة انظر
املتعددة الوسائط  مفتاح

األصلي)) ١٣ (اإلصدار Nokia N73)
املوسيقى إلى الوصول  مفتاح

٣٩ (Nokia N73 Music Edition)
٢٨ الصوت مقاطع
٢٨ الفيديو مقاطع

١٣٣ ،٨ الطوارئ مكاملات
٧٩ فيديو مكاملات
٨٤ اخليارات

٨٣ الرد
٨٣ الرفض

٨٥ عليها لم يرد مكاملات
املكاملات

٧٧ إجراء
٨٤ االنتظار

١٢٣ التحويل
١٢٣ احلظر
٨٤ اخليارات

٨٣ الرد
٨٣ الرفض

١١٩ الضبط
٨٥ يرد عليها لم

٨٥ املدة

٨٥ مستلمة
٨٠ الفيديو مشاركة
٧٧ الدولية املكاملات

٨٤ النقل
١١٩ مكاملة بيانات، الضبط

٧٧ جماعية مكاملة
١٣ الصوت مكبر

الهاتف صوت مكبر
الصوت مكبر انظر

١٠٢ مالحظات
١١٢ sis ملف

٣٣ svg ملفات
الوسائط ملفات

٥١ ،٣٩ تنسيقات امللفات
٥٥ املنبه
٩٨ املودم
املوسيقى

٤٧ الفني األلبوم
٤٦ التفاصيل

٣٩ تنسيقات امللفات
٤٧ رنني كنغمات

٤٠ النقل
١٠٩ املوضوعات

١١٦ الطاقة موفر
نسخ

٨٦ حافظة إلي الهواتف أرقام
SIM وذاكرة  بطاقة بني األسماء

٧٥ الهاتف
٢٨ ذاكرة بطاقة إلي امللفات

١٤ حافظة امللفات امللفات إلي

ن
نغمات الرنني

٤٧ أغاني
٦٣ استالم رسالة قصيرة
٧٦ شخصية رنني نغمة

١٠٨ 3-D
نغمات

الرنني نغمات انظر
١١٩ ،١١٨ الوصول نقاط

(IAP) اإلنترنت إلى الوصول نقاط
الوصول نقاط انظر

١١ آخر محتوى من جهاز نقل
و

بُعد ٩٤ SIM عن وضع
١٠٧ االستعداد وضع

١١٠ النشط االستعداد وضع
١١٦ اخلمول وضع

١٠٨ عدم االتصال وضع
٥٥ الوقت

الويب
٦٤ رسائل خدمة
٩١ إخبارية روابط

٩١ سجالت
٩١ إضافي متصفح

٨٨ املستعرض
الوصول نقاط انظر الوصول، نقاط

B
Bluetooth

٩٥ البيانات إرسال
٩٦ التشغيل إيقاف



١٤٠

٩٥ اتصال
٩٥ االقتران
٩٤ احلماية

١٢٤ سماعة األذن
٩٦ الضبط

٩٥ اجلهاز عنوان
٩٥ ،١٢ مؤشرات
١١ احملتوى نقل

C
٤٧ codecs

D
DRM

الرقمية احلقوق إدارة انظر
E

١٣ EDGE

G
GPRS

البيانات اتصاالت انظر
GSM

١١٧ البيانات اتصاالت
١٢٣ ،٨ الشبكة

M
MMS

املتعددة الوسائط رسائل انظر
Q

١٠٣ Quickoffice

R
٥١ RealPlayer

S
SMS

النصية الرسائل انظر
U

USB
٩٧ كبل البيانات اتصال

٩٨ تشغيل برامج
٣٤ الصور طباعة

١٢ املؤشرات
٤٢ املوسيقي نقل

٣٣ الفيديو مقاطع نقل
V

٤٨ VBR

W
٩ WAP
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