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إعالن املطابقة
 SU-27W أن املنتج NOKIA CORPORATION مبوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة

متوافق مع متطلبات توجيه اجمللس األوروبي EC/1999/5 األساسية وشروطه األخرى 
املتعلقة باملنتج. ميكن العثور على نسخة من إعالن املطابقة على موقع: 

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

حقوق النشر والطبع Nokia 2006 ©. جميع احلقوق محفوظة.
يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من 

.Nokia األشكال دون إذن خطي مسبق من
 .Nokia هي عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لشركة Nokia Connecting Peopleو Nokia
كما أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات جتارية 

أو أسماء جتارية للشركة املالكة لها.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير املستمر. وحتتفظ Nokia باحلق في إحداث تغييرات وإدخال حتسينات 
على أي من منتجاتها املوصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من األحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن 
أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو اخلسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري املفعول فإنه 
لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، مبا في ذلك على سبيل املثال 

ال احلصر، الضمانات الضمنية للرواج والصالحية لغرض معني، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو 
محتويات هذه الوثيقة. حتتفظ Nokia باحلق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت 

بدون إشعار مسبق.
يختلف توفر منتجات معينة باختالف املنطقة. يرجى مراجعة األمر مع أقرب وكيل نوكيا إليك.
قد تُبطل أي تعديالت أو تغييرات ممنوعة في هذا اجلهاز حق املستخدم في تشغيل هذا اجلهاز.

قوانني التحكم بالتصدير
قد يحتوي هذا اجلهاز على مكونات جتارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانني وأحكام التصدير 

اخلاصة بالواليات املتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.
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المقدمة
א .١
يسمح لك قلم Nokia الرقمي بكتابة مالحظات على الورق الرقمي املتوافق 

.Bluetooth ونقل املالحظات إلى جهاز محمول متوافق عبر اتصال
كما ميكنك نقل املالحظات إلى جهاز كمبيوتر عبر اتصال Bluetooth أو 

بوضع القلم في اجلهاز احلامل USB الذي يتم توصيله مبنفذ USB في جهاز 
الكمبيوتر.

اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام القلم الرقمي. واقرأ أيضًا دليل 
املستخدم جلهازك احملمول، الذي يقدم معلومات أمان وصيانة هامة، ودليل 

املستخدم جلهاز الكمبيوتر اخلاص بك. أبق القلم الرقمي وملحقاته بعيداً عن 
متناول األطفال.

א Bluetooth
متكنك تقنية Bluetooth الالسلكية من االتصال بأجهزة متوافقة بدون 
كبالت. وال يتطلب اتصال Bluetooth وجود القلم الرقمي واجلهاز احملمول 

على خط رؤية مباشر، ولكن يجب أال تزيد املسافة بني اجلهازين عن عشرة 
أمتار (٣٠ قدم). قد تتعرض االتصاالت للتداخل بسبب عوائق كاحلوائط، 

أو األجهزة االلكترونية األخرى. 
والقلم الرقمي متوافق مع مواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم األوضاع 

 ،Generic Object Exchange Profile 1.2 ،Object Push Profile 1.2 :التالية
وSerial Port Profile 1.2 . وللتأكد من توافق األجهزة األخرى مع هذا اجلهاز؛ 

يرجى مراجعة الشركات املنتجة لهذه األجهزة.
قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض املناطق. يرجى 

مراجعة السلطات احمللية أو مزود اخلدمة.
٤



لتبدأ
.٢
يحتوي القلم الرقمي على األجزاء التالية:

٦

٥

٤
٣

٢

١ • غطاء القلم (١)
• خرطوشة احلبر (٢)
• مؤشر البطارية (٣)
• مؤشر الصفحة (٤)

• فتحة إزالة خرطوشة احلبر (٥)
• زر إعادة الضبط (٦)

قبل استخدام القلم الرقمي؛ يجب شحن 
البطارية وإجراء اقتران للقلم بجهاز محمول 

متوافق. 
والستخدام القلم مع جهاز محمول 

Nokia S60 متوافق أو جهاز محمول من سلسلة Series 80 متوافق، يجب 
تثبيت Nokia Digital Pen Suite (مجموعة برامج قلم Nokia الرقمي) على 

اجلهاز احملمول من القرص املضغوط املرفق. 
والستخدام القلم مع جهاز الكمبيوتر اخلاص بك أو تعديل إعدادات 

القلم، يجب تثبيت برامج Logitech io2 على جهاز الكمبيوتر اخلاص 
بك من القرص املضغوط. ميكن استخدام هذه البرامج مع نظام تشغيل 
Microsoft Windows XP أو 2000. كما يحتوي القرص املضغوط على 

تطبيق Nokia Digital Pen SU-1B File Converter الذي يتيح لك حتويل 
 Nokia Digital Pen SU-1B املالحظات املنشأة باستخدام القلم الرقمي

 .Nokia Digital Pen SU-27W إلى تنسيق مدعم من قبل
قد تكون البرامج غير متاحة باللغة اخلاصة بك.

א
تأكد من رقم املوديل ألي شاحن قبل استخدامه مع هذا اجلهاز. إن القلم الرقمي 

.DC-4و AC-4و AC-3 معد لالستخدام مع أجهزة الشحن
 حتذير: استعمل أجهزة الشحن املعتمدة فقط من قبل شركة Nokia فقط 
والتي مت تصميمها للعمل خصيصًا لهذا التعزيز. إن استعمال أنواع أخرى 

قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص اجلهاز وقد يكون خطًرا.
٥



لتبدأ
للتأكد من توفر التعزيزات املعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، 
اسحب القابس وليس السلك.

USB א א
القلم مزود بجهاز حامل USB الذي 
حتتاج إليه عند شحن البطارية داخل 

القلم.
ولفتح اجلهاز احلامل USB؛ اسحب 

اجلزء العلوي من اجلهاز احلامل بعيداً 
عن جزءه السفلي.

وإلغالق اجلهاز احلامل، اضغط على الزر 
املوجود على جانب اجلهاز احلامل. وعند 

عدم استخدام اجلهاز احلامل، ميكنك أن تلف 
كبل USB حول الفراغات املوجودة على كال 

جانبي اجلهاز احلامل.

א
إن القلم الرقمي مزود ببطارية داخلية ال ميكن 

إزالتها وميكن شحنها. ولذا ال حتاول إخراج البطارية من القلم؛ إذ قد يؤدي 
ذلك إلى تلف القلم.

ميكنك شحن القلم من خالل جهاز الكمبيوتر اخلاص بك وذلك باستخدام 
اجلهاز احلامل USB أو من خالل مصدر تيار كهربي متردد باستخدام ُمهايئ 

جهاز الشحن املرفق وجهاز شاحن متوافق.
يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتني حسب جهاز 

الشحن. وإذا كانت البطارية فارغة، فقد يستغرق مؤشر الشحن مدة تصل 
إلى عشر دقائق حتى يومض وتبدأ البطارية في الشحن.

א
لشحن بطارية القلم من خالل جهاز كمبيوتر، قم بعمل ما يلي:

١. افتح اجلهاز احلامل USB وضعه على سطح مستٍو.
٢. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر، وقم بتوصيل وصلة USB اخلاصة في اجلهاز 

احلامل مبنفذ USB في جهاز الكمبيوتر. 
٦



لتبدأ
٣. ولبدء الشحن؛ انزع غطاء القلم، 
 USB وأدخل القلم في اجلهاز احلامل

لكي تكون الوصالت املوجودة على 
القلم مواجهة للوصالت املوجودة 

على اجلهاز احلامل. 
 إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر 

محمول غير موصل مبصدر تيار كهربي 
متردد، فسيؤدي شحن بطارية القلم 

من جهاز الكمبيوتر إلى زيادة استهالك 
بطارية جهاز الكمبيوتر ويقلل من متوسط عمر البطارية.

 عندما تقوم بتوصيل اجلهاز احلامل بجهاز الكمبيوتر اخلاص بك للمرة األولى 
 Microsoft Windows XP ويكون جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام تشغيل

أو 2000، يتم اكتشاف القلم على أنه جهاز جديد ويتم سؤالك عن 
رغبتك في تثبيت برامج تشغيل القلم الرقمي. فإذا كنت ترغب فقط 

في شحن بطارية القلم وال تنوي نقل البيانات من القلم إلى جهاز 
الكمبيوتر، فلست بحاجة إلى تثبيت برامج تشغيل القلم، وميكنك 

إغالق مربع احلوار.
 أثناء عملية شحن البطارية، يومض مؤشر البطارية باللون األحمر أو 

األصفر أو األخضر ببطء حسب مستوى شحن البطارية.
٤. وعندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتحول مؤشر البطارية إلى أخضر 
 USB متصل. انزع القلم من اجلهاز احلامل برفعه، أو قم بفصل وصلة

من جهاز الكمبيوتر.

א
لشحن القلم من خالل مصدر تيار كهربي متردد، قم بعمل ما يلي:

١. افتح اجلهاز احلامل USB، وضعه على سطح مستٍو.
٢. انزع غطاء القلم، وأدخل القلم في اجلهاز احلامل USB لكي تكون 

الوصالت املوجودة على القلم مواجهة للوصالت املوجودة على اجلهاز 
احلامل.
٧



لتبدأ
٣. قم بتوصيل وصلة USB اخلاصة 
باجلهاز احلامل ُمبهايئ جهاز الشحن 

AD-48 املرفق مع القلم.

٤. قم بتوصيل جهاز الشحن مبصدر 
تيار كهربي متردد، وتوصيل كبل 

جهاز الشحن باُملهايئ.
 أثناء عملية شحن البطارية، يومض 

مؤشر البطارية باللون األحمر أو 
األصفر أو األخضر ببطء حسب مستوى شحن البطارية.

٥. وعندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتحول مؤشر البطارية إلى اللون 
األخضر. قم بفصل كبل جهاز الشحن من اُملهايئ، وقم بفصل جهاز 
الشحن من مصدر التيار الكهربي املتردد، وقم بفصل وصلة USB من 

اُملهايئ، وانزع القلم من اجلهاز احلامل.

א
يوضح مؤشر البطارية مقدار الشحن املتبقي في بطارية القلم. 

وعندما يكون مؤشر البطارية أخضر، فهذا يعني أن القلم قد مت شحنه 
بدرجة كافية. وعندما يكون مؤشر البطارية أصفر، فهذا يعني أنه قد مت 

شحن أقل من ٥٠٪ من البطارية.
وعندما يكون مؤشر البطارية أحمر، فإن طاقة البطارية ضعيفة، وعندما 

يومض املؤشر باللون األحمر، فإن طاقة البطارية ضعيفة بدرجة ال تسمح 
بالتشغيل. ولذا قم بشحن البطارية.

ميكنك أيضًا التأكد من مستوى البطارية باستخدام جهاز قياس الشحن 
املوجود في قسم إشارة مستوى البطارية في اجلزء اخللفي من املفكرة املرفقة. 

قم بتحريك طرف القلم من اليسار إلى اليمني. يشير القلم إلى مستوى 
الشحن احلالي باالهتزاز.

א
لتشغيل القلم، قم بنزع غطاء القلم. يهتز القلم مرة واحدة، وتعمل 

مؤشرات الصفحة والبطارية. عندما يكون مؤشر الصفحة أخضر، فهذا 
يعني أن القلم جاهز للكتابة. ويتم تشغيل القلم تلقائيا عندما تقوم 
ل بالطاقة أو  ل مبنفذ USB املوصَّ بإدخاله في اجلهاز احلامل USB املوصَّ

.AD-48 ُمبهايئ جهاز الشحن
٨



لتبدأ
وإليقاف تشغيل القلم، قم بإعادة غطاء القلم إلى مكانه. فتتوقف مؤشرات 
الصفحة والبطارية عن العمل. يتم إيقاف تشغيل القلم تلقائًيا عندما تقوم 

بفصل اجلهاز احلامل USB عن جهاز الكمبيوتر أثناء وجود القلم في اجلهاز 
احلامل. لكي توفر الطاقة وحتمي العدسة املوجودة داخل القلم من األتربة، 

قم دائما بإبقاء الغطاء على القلم عند عدم استخدامه.

א א א
يجب إجراء اقتران للقلم مع جهاز محمول متوافق لنقل البيانات من 

القلم. وميكن إجراء اقتران للقلم مع جهاز محمول واحد في املرة الواحدة. 
والستخدام القلم مع جهاز محمول آخر، يجب أوًال إجراء اقتران للقلم معه.
إن رمز مرور Bluetooth الذي حتتاج إليه لالقتران جتده مطبوًعا على البطاقة 

املرفقة في عبوة البيع. وميكنك تغيير رمز املرور املعيَّن مسبقا بواسطة 
برامج Logitech io2 املوجودة على القرص املضغوط املرفق.

א א
١. قم بنزع غطاء القلم أو نزع القلم من اجلهاز احلامل USB، وتأكد من أن 

القلم وجهازك احملمول املتوافق قيد التشغيل. 
 يومض مؤشر الصفحة باللون األزرق ببطء لإلشارة إلى إمكانية اقتران 

القلم مع جهاز متوافق في خالل دقيقتني. 
 وميكنك أن متنع أجهزة Bluetooth األخرى من اكتشاف قلمك الرقمي؛ 

وذلك بواسطة برامج Logitech io2 املزودة على القرص املضغوط املرفق 
.Logitech io2 في عبوة البيع. وملعرفة التفاصيل، انظر توثيق برامج

٢. قم بتنشيط خاصية Bluetooth على جهازك احملمول، واضبط اجلهاز 
احملمول على البحث عن أجهزة Bluetooth. انظر دليل املستخدم اخلاص 

بجهازك احملمول ملعرفة التعليمات.
٣. اختر القلم الرقمي من قائمة األجهزة التي مت العثور عليها.

٤. أدخل رمز مرور Bluetooth على جهاز احملمول.
 في بعض األجهزة احملمولة؛ قد حتتاج إلى إجراء اتصال Bluetooth على 

انفراد بعد إجراء االقتران. وحتتاج فقط إلى اقتران القلم الرقمي مع 
جهازك احملمول مرة واحدة.
٩



لتبدأ
إذا مت االقتران بنجاح، سيهتز القلم ثالث مرات، ويتحول مؤشر الصفحة إلى 
اللون األخضر ويتم عرضه ملدة ثانيتني. وهكذا يكون القلم جاهًزا لالستخدام.

وإذا فشل االقتران أو االتصال، يومض لفترة قصيرة مؤشر الصفحة باللون 
األحمر مرتني ويتم عرضه ملدة ثانيتني. تأكد من أن القلم واجلهاز احملمول قيد 

التشغيل، وأدخل رمز مرور Bluetooth الصحيح بعناية.
وميكنك ضبط القلم على االتصال بجهاز محمول تلقائًيا عندما يكون القلم 

قيد التشغيل. ولعمل هذا في أجهزة Nokia، قم بتغيير إعدادات اجلهاز 
.Bluetooth املقترن في قائمة

ينشط اتصال Bluetooth بني القلم الرقمي وجهاز احملمول املتوافق فقط 
عندما يرسل القلم مالحظات إلى جهاز احملمول.

א א א
١. قم بتنشيط خاصية Bluetooth على جهازك احملمول وفقًا لتعليمات دليل 

املستخدم اخلاص به.
٢. استخدم القلم للنقر فوق مربع Pairing (االقتران) املوجود في نهاية 

املفكرة.يومض مؤشر الصفحة باللون األزرق لإلشارة إلى إمكانية اقتران 
القلم مع جهاز متوافق في خالل دقيقتني.

٣. قم باختيار القلم الرقمي من قائمة األجهزة التي مت العثور عليها على 
.Bluetooth جهازك احملمول، وأدخل رمز مرور

א
عندما تنفذ خرطوشة احلبر في القلم، قم باستبدالها بخرطوشة جديدة. 

ميكنك شراء عبوات خرطوشة احلبر من متاجر املوزعني احملليني. استخدم 
فقط عبوات احلبر التي تتوافق مع مواصفات ISO 12757-1 D1 وتستخدم 

حبًرا أزرق.
قم باستبدال خرطوشة احلبر فقط عندما تفرغ. تؤدي إزالة اخلرطوشة إلى 
تلف طرفها. إذا حاولت إعادة استخدام اخلرطوشة بطرف تالف، فقد يؤدي 

هذا إلى تسرب احلبر.
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لتبدأ
١. انزع غطاء القلم.
٢. أدخل طرف خرطوشة احلبر في 

فتحة مشبك الغطاء.

٣. قم بإمالة الغطاء قليال في اجتاه 
دوران عقارب الساعة، واسحب 

مشبك الغطاء إلخراج خرطوشة 
احلبر. 

 تخلص من خرطوشة احلبر بطريقة 
سليمة.

٤. أدخل خرطوشة جديدة في القلم، واضغط برقة على طرف اخلرطوشة 
على واحدة من املفكرتني املزودتني للتأكد من تثبتها في مكانها.

א
إلعادة ضبط القلم إذا توقف عن التشغيل، على الرغم من أنه مشحون، انزع 
غطاء القلم، واضغط زر إعادة الضبط مبقطع ورقة. بعد إعادة تشغيل القلم، 
ميكنك االستمرار في استخدامه بالطريقة العادية. ال تؤثر إعادة الضبط هذه 

على إعدادات القلم، مبا في ذلك معلومات اإلقران، واملالحظات احملفوظة في 
ذاكرة القلم.

وملسح ذاكرة وإعدادات القلم، مبا في ذلك معلومات اإلقران، انزع غطاء القلم، 
اضغط على زر إعادة الضبط مبقطع ورقة، وفي نفس الوقت، اضغط على 
طرف القلم على سطح ما. انزع مقطع الورقة من زر إعادة الضبط. ابق 
طرف القلم على السطح حتى تتوقف مؤشرات البطارية والصفحة عن 
الوميض باللون األحمر. ارفع القلم من على السطح. ُيعاد تشغيل القلم 

ويهتز لإلشارة إلى إمكانية استخدامه مرة أخرى. والستخدام القلم، ينبغي 
عليك إقرانه بجهازك احملمول.
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االستخدام األساسي
א א א .٣
 مالحظة: ال توجه أشعة IR (حتت احلمراء) على أعني أي شخص وال تسمح 

بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (حتت احلمراء). يعد هذا 
.M LED اجلهاز منتج الليزر من الفئة األولى

א א
 (B7 حجم) يتم تسليم القلم مع نوعني من املفكرات: مفكرة صغيرة

ومفكرة كبيرة (حجم A5). حتتوي املفكرات على ورق رقمي ميكن أن 
تستخدمه مع القلم الرقمي.

استخدم املفكرة الصغيرة إلنشاء مالحظات قصيرة تريد أن تنقلها إلى 
جهازك احملمول عبر اتصال Bluetooth وإرسالها كرسائل.

استخدم املفكرة الكبيرة إلنشاء مالحظات طويلة تريد أن تستخدمها 
وتديرها على جهاز الكمبيوتر أو جهاز احملمول اخلاص بك

قبل استخدام مفكرة جديدة، انقر فوق مربع New notepad (مفكرة جديدة) 
على الصفحة األولى للمفكرة. ابدأ استخدام مفكرة جديدة من نفس النوع 

فقط بعد إنهاء املفكرة القدمية.
عندما ينفذ الورق الرقمي، ميكنك أن تشتريه من موزعي Nokia املعتمدين. 

للتفاصيل، انظر موقع Nokia على الويب على العنوان: 
.www.nokia.com/support

א א
قبل أن تكتب مالحظة بالقلم الرقمي، ميكنك اختيار لون احلبر وسمك اخلط 
في قسم Setting boxes (مربعات اإلعدادات) في اجلزء اخللفي من املفكرة 
املزودة. لون احلبر وسمك اخلط الذْين تقوم باختيارهما ال يظهران على الورقة 

الرقمية ولكن يظهران بعد أن تنقل املالحظة إلى جهاز محمول أو جهاز 
كمبيوتر.

لتغيير لون احلبر أو سمك اخلط، استخدم القلم للنقر فوق املربع اخلاص 
بذلك. يهتز القلم لفترة قصيرة ليؤكد اختيارك.

ويتم استخدام لون احلبر وسمك اخلط الذْين مت اختيارهما حتى تقوم 
باستبدال غطاء القلم.
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א א
ميكنك استخدام القلم لكتابة املالحظات التي تريد أن حتفظها وتديرها 

بجهاز الكمبيوتر أو جهاز احملمول اخلاص بك.
١. قم بفتح املفكرة الكبيرة املزودة مع القلم.

٢. انقر فوق مربع New notepad (مفكرة جديدة) على الصفحة األولى 
للمفكرة.

٣. اكتب مالحظة. ميكنك أيضًا رسم صور.
٤. الختيار اجلهاز الهدف، انقر فوق املربع املشار إليه برمز الهاتف وحرفه 

لنقل املالحظة إلى جهاز محمول، أو انقر فوق املربع املشار إليه بسطح 
مكتب جهاز كمبيوتر لتنزيل املالحظة إلى جهاز كمبيوتر.

٥. لنقل املالحظة إلى جهاز احملمول اخلاص بك، انقر فوق مربع Send (إرسال).
ولتزيل املالحظة جلهاز الكمبيوتر اخلاص بك، ضع القلم في اجلهاز احلامل 

ل بجهاز الكمبيوتر. USB املوصَّ
 يومض مؤشر الصفحة باللون األزرق بسرعة أثناء النقل. 

 إذا مت إرسال املالحظة بنجاح، سيكون مؤشر الصفحة أزرق ملدة ثانيتني، 
ويهتز القلم ثالث مرات. وإذا فشل اإلرسال، يومض مؤشر الصفحة لفترة 

قصيرة باللون األحمر مرتني ويظهر ملدة ثانيتني.
 PenPAL ٦. إلدارة املالحظة في جهازك احملمول، استخدم تطبيقات

وPenmail. راجع دليل Nokia Digital Pen Suite (مجموعة تطبيقات 
القلم الرقمي من Nokia) املوجود على القرص املضغوط املزود مع القلم. 

 وإلدارة املالحظات في جهاز الكمبيوتر اخلاص بك، استخدم برامج 
Logitech io2. ملزيد من املعلومات، انظر اتصال جهاز كمبيوتر، 

الصفحة ١٥.

א
 مالحظة: األجهزة التي بها خصائص متوافقة هي فقط التي ميكنها استالم 

رسائل الوسائط املتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط املتعددة قد 
يتفاوت استناًدا إلى جهاز االستقبال. قد حتتوي مكونات رسائل الوسائط 
املتعددة على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

ميكنك استخدام القلم لكتابة املالحظات التي تريد إرسالها كرسائل البريد 
االلكتروني أو الوسائط املتعددة من جهازك احملمول املتوافق. إلرسال الرسائل، 
يجب عليك حتديد اإلعدادات الصحيحة في جهاز احملمول اخلاص بك. ارجع إلى
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دليل املستخدم اخلاص بجهازك احملمول. ملعرفة مدى توفر خدمات الرسائل 
هذه وأسعارها، يرجى االتصال مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.

١. قم بفتح املفكرة الصغيرة املزودة مع القلم.
٢. انقر فوق مربع New notepad (مفكرة جديدة) على الصفحة األولى 

للمفكرة.
٣. تأكد من أن خاصية Bluetooth نشطة في جهازك احملمول وأن القلم 

موصل باجلهاز.
٤. اكتب املالحظة التي تريد أن تنقلها إلى جهازك احملمول. ميكنك أيضًا 

رسم صور.
٥. إلرسال املالحظة على أنها صورة صغيرة؛ انقر فوق املربع املشار إليه برمز 

هاتف كبير وصغير. وإلرسال املالحظة على أنها صورة كبيرة، انقر فوق 
املربع املشار إليه برمزي هاتف كبيرين.

٦. ولنقل املالحظة إلى جهاز احملمول، انقر فوق مربع Send (إرسال). يومض 
مؤشر الصفحة باللون األزرق بسرعة أثناء النقل. 

 إذا مت إرسال املالحظة بنجاح، يكون مؤشر الصفحة أزرق ملدة ثانيتني، 
ويهتز القلم ثالث مرات.

٧. وإلرسال املالحظة على أنها رسائل بريد الكتروني أو وسائط متعددة، 
استخدم تطبيق Penmail املزود مع القلم وتطبيق الرسائل اخلاص بذلك 

في جهازك احملمول.

א א א
عندما تصبح ذاكرة القلم ممتلئة، يهتز القلم باستمرار. وقبل أن تنشأ 

أو حتفظ مالحظات جديدة، حتتاج إلى نقل املالحظات املوجودة إلى جهاز 
الكمبيوتر. ابدأ تشغيل برامج Logitech io2، وضع القلم في اجلهاز احلامل 

USB املوصل بجهاز الكمبيوتر. ملزيد من املعلومات، انظر اتصال جهاز 
كمبيوتر، الصفحة ١٥.
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اتصال جهاز كمبيوتر
א א .٤
Logitech io2 א

الستخدام القلم الرقمي مع جهاز الكمبيوتر، حتتاج إلى تثبيت برامج 
Logitech io2 من القرص املضغوط املزوَّد. ميكن استخدام البرامج مع نظام 

تشغيل Microsoft Windows XP أو 2000.
١. أدخل القرص املضغوط في محرك األقراص في جهاز الكمبيوتر، واتبع 

التعليمات التي تظهر على الشاشة.
٢. قم بتوصيل اجلهاز احلامل USB املزود مبنفذ USB في جهاز الكمبيوتر.

٣. انزع غطاء القلم، وضع القلم في اجلهاز احلامل. 
 إذا قمت بتوصيل القلم بجهاز الكمبيوتر للمرة األولى ولديك إصدار 

متوافق من نظام تشغيل Microsoft Windows، يكتشف نظام التشغيل 
القلم على أنه جهاز جديد ويقوم بتثبيت برامج التشغيل املالئمة له 

تلقائيا.
جهاز الكمبيوتر اخلاص بك جاهز اآلن الستالم وحفظ املالحظات من القلم 
الرقمي. ارجع إلى توثيق برامج Logitech io2 ملعرفة التفاصيل. قد تكون 

البرامج غير متاحة باللغة اخلاصة بك.

א א
١. استخدم القلم لكتابة مالحظة مستخدمًا مفكرة مزودة. ميكنك أيضًا 

رسم صور.
.USB ٢. لنقل املالحظة، ضع القلم في اجلهاز احلامل

 بالتناوب، لنقل املالحظة عبر اتصال Bluetooth، تأكد من أن القلم مقترن 
وموصل بجهاز كمبيوتر متوافق يدعم تقنية Bluetooth الالسلكية، 
 Send (جهاز الكمبيوتر) ومربع PC واستخدم القلم للنقر فوق مربع

(إرسال) بأسفل صفحة املفكرة.
٣. لعرض أو حترير أو إرسال املالحظة، أو لتحويلها إلى تنسيق آخر، في نظام 
Windows، اختر ابدأ > البرامج > io2 Pen Software < Logitech. ارجع 

إلى توثيق برامج Logitech io2 ملعرفة التفاصيل.
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معلومات البطارية
א .٥
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. ميكن 
شحن البطارية وتفريغها مئات املرات، ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. 

قم بإعادة شحن بطاريتك فقط باستخدام أجهزة الشحن املعتمدة من قبل 
شركة Nokia والتي مت تصميمها كي تالئم هذا اجلهاز.

حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله عن التيار الكهربي 
وعن اجلهاز. ال تترك البطارية املشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن 
الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا ُتركت بطارية كاملة الشحن 

دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائًيا مبرور الوقت.
ال تستعمل أبًدا أي جهاز شحن تالف.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثًال صيًفا أو 
شتاًء، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دوًما االحتفاظ بالبطارية في درجة 

حرارة بني ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩° فهرنهايت و٧٧° فهرنهايت). 
قد ال يعمل اجلهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو 

كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون 
درجة احلرارة أقل من درجة التجمد.

ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر 
البطاريات أيًضا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفًقا للتنظيمات 

احمللية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكًنا. ال تتخلص من 
البطاريات كنفايات منزلية.
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العناية والصيانة
א א
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 

االقتراحات أدناه ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان.
• أبِق جميع اإلكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيًدا عن متناول األطفال.

• حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل حتتوي 
على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. إذا تعرض اجلهاز للبلل؛ فاتركه حتى يجف 

متاًما.
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض 
األجزاء املتحركة واملكونات اإللكترونية للتلف. حافظ دوًما على بقاء غطاء القلم 

على القلم عندما ال تستخدمه.
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن احلرارة. إن درجات احلرارة العالية قد تقصر من 

عمر األجهزة اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك.
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود اجلهاز إلى درجة 
احلرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل اجلهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر 

اإللكترونية.
• ال حتاول فتح اجلهاز بنفسك.

• ال ُتسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد تكسر ألواح الدوائر 
الداخلية وامليكانيكية الرقيقة.

• ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيف 
اجلهاز.

• ال تطلي اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.
كافة االقتراحات املذكورة أعاله تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز 

الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه األجهزة، 
اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
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