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السالمة

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

اآلمن االستعمال
تسبب عندما أو محظورًا المحمولة الهواتف استخدام يكون حين الهاتف تستخدم ال

.تشويشًا أو خطرًا

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

.أوالً تأتي الطريق على السالمة أن

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

المحمولة الهواتف استخدام فيها يحظر التي المناطق في الهاتف أغلق
المعدات من بالقرب وجودك أثناء أو الطائرة داخل الهاتف أغلق. القيود كافة اتبع

.التفجيرات مناطق أو الكيماوية المواد أو الوقود أو الطبية

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

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

السالمة٤



الماء مقاومة
.جافًا بقائه على فحافظ. للماء مقاومًا ليس هاتفك

٥السالمة



عامة معلومات

الجهاز عن معلومات
850 التردد بنطاقات EGSM شبكات على لالستعمال معتمد الدليل هذا في المذكور الالسلكي الجهاز

.الشبكات عن المعلومات من لمزيد الخدمة بمزود اتصل. ميجاهرتز 1900و 1800و 900و

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

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

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

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

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

.األخرى والمحتويات الموسيقية والقطع الصور بعض نقل أو

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

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

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

.جهازك حول مهمة أخرى معلومات على للحصول المستخدم دليل راجع

الشبكة خدمات
األجهزة خدمات تزويد شركات تقدمها التي الخدمات في تشترك أن عليك الجهاز استعمال قبل

تقوم أن منك األخرى الميزات تطلب وقد الشبكات، جميع في متوفرة الميزات تكون ال قد. الالسلكية
الشبكة خدمات تتضمن. الشبكة خدمات الستخدام لديك الخدمة مزود مع معينة ترتيبات بإعداد

الشبكة برسوم المتعلقة التفاصيل على للتعرف بك الخاص الخدمة مزود إلى ارجع. البيانات نقل
التكاليف الخدمة مزود لك يوضح أو يمكن. األخرى الشبكات نطاق في التجوال ورسوم المحلية،
بعض استخدام كيفية على تؤثر الشبكة على مفروضة قيود هناك تكون قد. دفعها المفترض
مثل لتقنيات الدعم مثل الشبكة، دعم الميزات تلك تتطلب وقد الجهاز، بهذا الخاصة الميزات

على تعتمد التي والحروف TCP/IP بروتوكوالت على تعمل والتي (SSL و HTTP) WAP 2.0 بروتوكوالت
.اللغة

عامة معلومات٦



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

.والرموز القوائم وترتيب القوائم

المشتركة الذاكرة
رسائل :وهي المشتركة الذاكرة استخدام في بالهاتف الموجودة التالية الميزات تشترك أن يُمكن

واحدة استخدام يتسبب قد. الفورية والرسائل اإللكتروني البريد وتطبيق) MMS( المتعددة الوسائط
على رسالة ظهرت إذا. الخصائص لبقية المتاحة الذاكرة حجم تقليل في الخصائص هذه من أكثر أو

.المشتركة الذاكرة في المخزنة المعلومات بعض بحذف قم ممتلئة، الذاكرة أن توضح هاتفك

الوصول رموز
هو مُسبقًا المحدد الرمز. به المسموح غير االستخدام من جهازك حماية على الحماية رمز يساعد
وآمن سري مكان في بالرمز احتفظ. الرمز لطلب الجهاز وضبط وتغييره الرمز إنشاء يمكنك. 12345
تحصيل يتم قد. الخدمة إلى الجهاز فسيحتاج مقفالً، الجهاز وكان الرمز نسيت إذا. الجهاز عن بعيدًا
بأحد اتصل المعلومات، من لمزيدٍ. بجهازك الشخصية البيانات جميع تُحذف وقد إضافية رسوم
.لديك األجهزة بوكيل أو Nokia Care منافذ

إلى الوصول يتطلب. به المصرَّح غير االستخدام من حمايتها على SIM بطاقة مع المزوَّد PIN رمز يعمل
غير PIN2 أو PIN رمز إدخال حالة وفي. SIM بطاقات بعض مع المزوَّد PIN2 رمز إدخال معينة خدمات
بمزود فاتصل لديك، يكونا لم فإن. PUK2 أو PUK رمز إدخال منك يُطلب متوالية، مرات ثالث صحيح
.الخدمة

SIM بطاقة حماية وحدة في الموجودة المعلومات إلى للوصول بالوحدة الخاص PIN رمز توفير يلزم
سر كلمة إدخال يلزم. الرقمي التوقيع استخدام عند بالتوقيع الخاص PIN رمز توفير يلزم وقد. لديك
.المكالمات حظر خدمة استخدام عند الحظر

> الضبط > القائمة حدد األمان، وإعدادات الوصول لرموز الجهاز استخدام كيفية لضبط
.الحماية

البرامج تحديثات
والتطبيقات البرامج تحديثات حول

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

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

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

تثبيت قبول قبل البيانات من احتياطية نسخ عمل من تأكد. الجهاز تشغيل وإعادة التثبيت انتهاء
.التحديث

٧عامة معلومات



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

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

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

الكمبيوتر باستخدام الجهاز برامج تحديث
" الكمبيوتر تطبيق استخدام يمكنك برامج محدِّث  Nokia" برامج لتحديث. جهازك برامج لتحديث
متوافق USB بيانات وكبل السرعة عالي إنترنت واتصال متوافق كمبيوتر جهاز يلزمك جهازك،
.بالكمبيوتر جهازك لتوصيل

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

األثير عبر البرامج تحديث
ال قد). الشبكة خدمة (األثير عبر مباشرةً جهازك إلى الجهاز برامج تحديثات الخدمة مزود يرسل قد

.جهازك طراز حسب الخيار، هذا يتوافر

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

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

:تحذير
أن إلى الطوارئ، مكالمات إلجراء حتى الجهاز استخدام يمكنك ال لبرنامج، تحديث تثبيت حالة في

تثبيت قبول قبل احتياطيًا البيانات نسخ من تأكد. الجهاز تشغيل إعادة وتتم التثبيت يكتمل
.التحديث

برنامج تحديث طلب
.الهاتف تحديثات > الهاتف ثم الضبط > القائمة اختر١
البرنامج تفاصيل اختر مطلوبًا، التحديث كان إذا ما والتحقق الحالي البرنامج إصدار لعرض٢

.الحالي
.اإلرشادات واتبع ،الهاتف برامج تنزيل اختر٣
.البرنامج تحديث تثبيت اختر التثبيت، لبدء التنزيل، بعد التثبيت إلغاء حالة في٤

.الخدمة بمزود اتصل التثبيت، في مشاكل ظهور حالة في. دقائق عدة البرامج تحديث يستغرق قد

الدعم
جهازك، عمل كيفية من متأكد غير تكون أو المنتج استخدام كيفية حول المزيد معرفة تريد عندما
 الموقع إلى انتقل محمول، هاتف جهاز باستخدام أو ،www.nokia.com/support الموقع إلى انتقل

www.nokia.mobi/support.

عامة معلومات٨

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


:التالية الخطوات بإحدى فقم المشكلة، حل إلى ذلك يؤدي لم وإذا

ضع تقريبًا، دقيقة وبعد. البطارية وإخراج الجهاز تشغيل بإيقاف قم: الجهاز تشغيل بدء•
.الجهاز بتشغيل وقم مكانها في البطارية

.األصلي المصنع ضبط استعادة•
.الجهاز برامج تحديث•

 إلى انتقل. اإلصالح خيارات على للحصول Nokia بـ باالتصال فقم قائمة، المشكلة ظلت وإذا
www.nokia.com/repair .للبيانات احتياطي نسخ بإجراء دائمًا قم لإلصالح، جهازك إرسال قبل

.جهازك على الموجودة

التشغيل بدء

واألجزاء المفاتيح

الشاشة1

االختيار مفاتيح2

3

االتصال مفتاح4

المفاتيح لوحة5

التشغيل/اإلنهاء مفتاح6

األذن سماعة7

٩التشغيل بدء

Navi™ (مفتاح التنقل) مفتاح 

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


سماعة توصيل منفذ8
الرأس

الشاحن توصيل منفذ9

USB منفذ10

الموسيقى مفاتيح13–11

الكاميرا فالش14

الصوت مكبر15

العدسة16

الصوت مستوى مفتاحا17

الذاكرة بطاقة فتحة18

االلتقاط مفتاح19

البطارية إدخال

.الخلفي الغطاء بإزالة قم١
.البطارية وأدخل البطارية تالمس نقاط محاذاة بضبط قم٢
.الخلفي الغطاء استبدل٣

SIM بطاقة إدخال
عند حذرًا كن لذا الثني؛ أو الخدش بفعل بسهولة بها التماس ومواضع SIM بطاقة تتلف أن يمكن

.إزالتها أو إدخالها أو البطاقة مع التعامل

التشغيل بدء١٠



.والبطارية الخلفي الغطاء بإزالة قم١
.SIM بطاقة حامل افتح٢
.ألسفل موجهًا التماس سطح يكون بحيث الحامل، في SIM بطاقة أدخل٣
.البطاقة حامل أغلق٤
.مكانهما في الخلفي والغطاء البطارية وضع أعد٥

ذاكرة بطاقة أدخل

هذا مع لالستخدام Nokia شركة قبل من والمعتمد متوافق microSD بطاقات باستخدام فقط قم
تتوافق ال قد األنواع بعض ولكن الذاكرة، لبطاقات معتمدة تصنيع مواصفات Nokia تستخدم. الهاتف
إلى تؤدي قد كما والجهاز، البطاقة تلف إلى المتوافقة غير البطاقات تؤدي قد. الجهاز هذا مع تمامًا
.البطاقة على المخزنة البيانات تلف

الواحد الملف حجم يتجاوز أال يجب. بايت جيجا 16 إلى سعتها تصل microSD بطاقات الجهاز يدعم
.جيجابايت 2

١١التشغيل بدء



.الذاكرة بطاقة فتحة غطاء افتح١
.جانبًا الغطاء اسحب٢
.ألسفل موجهًا التماس سطح يكون بحيث الفتحة في الذاكرة بطاقة أدخل٣
.الذاكرة بطاقة فتحة غطاء أغلق٤

التشغيل إيقاف أو التشغيل
.التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط

البطارية شحن
الشحن، مستوى انخفاض إلى الجهاز إشارة حالة في. المصنع في جزئي بشكل بطاريتك شحن تم

:يلي ما افعل

.الحائط بمأخذ الشاحن صل١
.بالجهاز الشاحن بتوصيل قم٢
.الحائط مأخذ عن ثم ومن الجهاز، عن الشاحن افصل الشحن، اكتمال إلى الجهاز إشارة عند٣

إذا. الشحن أثناء الجهاز استخدام يمكنك كما محددة، زمنية لفترة البطارية شحن إلى تحتاج ال أنت
تتمكن أو الشاشة على يظهر حتى دقائق عدة الشحن مؤشر يستغرق فقد تمامًا، فارغة البطارية كانت
.مكالمات أية إجراء من

التشغيل بدء١٢



الشاشة

الخلوية للشبكة اإلشارة قوة1
البطارية شحن حالة2
المؤشرات3
المُشغّل شعار أو الشبكة اسم4
الساعة5
)الرئيسية الشاشة وضع تنشيط عدم حالة في (التاريخ6
الشاشة7
األيسر االختيار مفتاح وظيفة8
االنتقال مفتاح وظيفة9

األيمن االختيار مفتاح وظيفة10

.٢٨صـ ،"االختصارات"انظر  .واأليمن األيسر االختيار مفتاحي وظيفة تغيير يمكنك

الرئيسية الشاشة
.المفضلة لتطبيقاتك اختصارات إنشاء يمكنك الرئيسية، الشاشة في

.الرئيسية الشاشة > الشاشةو الضبط > القائمة حدد

الرئيسية الشاشة تنشيط
.تشغيل > الرئيسية الشاشة وضع حدد

وتخصيصها الرئيسية الشاشة تنظيم
.العرض تخصيص حدد

الرئيسية الشاشة تنشيط في المستخدم المفتاح اختيار
.الرئيسية الشاشة مفتاح حدد

١٣التشغيل بدء



الرئيسية الشاشة في االنتقال
إلى األسهم تشير. تعديل أو ،عرض أو ،اختيار وحدد القائمة، في لالنتقال ألسفل أو ألعلى انتقل
.إضافية معلومات توفر

التنقل إيقاف
.خروج حدد

المفاتيح لوحة قفل

ثانية ٣.٥ غضون في * على واضغط القائمة حدد مقصودة، غير بطريقة المفاتيح على الضغط لمنع
.المفاتيح لوحة لقفل

تنشيط حالة في. ثانية ١.٥ غضون في * على واضغط قفل إلغاء حدد المفاتيح، لوحة قفل وإللغاء
.طلبه عند الحماية رمز أدخل المفاتيح، حارس

الجهاز، استخدام عدم حالة في محددة زمنية مدة بعد تلقائيًا القفل على المفاتيح لوحة لضبط
.تشغيل > آلياً المفاتيح قفل > الهاتف > الضبط > القائمة اختر

عندما. االتصال مفتاح على اضغط مقفلة، المفاتيح لوحة تكون عندما المكالمات إحدى على للرد
.تلقائيًا الرقمية المفاتيح لوحة تقفل ترفضها، أو المكالمة تنهي

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

GSM هوائي

داع بغير الهوائي منطقة مالمسة تجنب. خارجي وهوائي داخلي هوائي هوائيان؛ لهاتفك يكون قد
استهالك إلى يؤدي وقد االتصاالت، جودة على الهوائي أجهزة لمس يؤثر. االستقبال أو اإلرسال أثناء

.البطارية عمر تقليل في يتسبب وقد التشغيل، أثناء الطاقة من أكبر لمستوى الهاتف

.رمادي بلون مميزة GSM هوائي منطقة المثال يوضح

التشغيل بدء١٤



الفالش ضوء
مع اضغط تشغيله، إيقاف أو الفالش ضوء لتشغيل. فالش كضوء الكاميرا فالش استخدام يمكن

.الرئيسية الشاشة في * على االستمرار

.شخص أي أعين في الفالش ضوء تطلق ال

الملحقات
USB كبل توصيل

.بالجهاز USB كبل بتوصيل قم ثم ،USB  توصيل منفذ غطاء افتح

الرأس سماعة توصيل

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

.للخطر سالمتك تعرض إمكانية حال في الرأس سماعة

هذا مع لالستخدام Nokia من المعتمدة تلك غير- رأس سماعة أو خارجي جهاز أي توصيل عند
.الصوت لمستويات الشديد االنتباه يُرجى ؛Nokia AV توصيل بمنفذ - الجهاز

مصدر أي بتوصيل تقم ال. الجهاز تلف إلى هذا يؤدي فقد خرج، إشارة تصدر منتجات بتوصيل تقم ال
.Nokia AV توصيل بمنفذ فولت

١٥التشغيل بدء



الرباط وضع

المكالمات

عليها والرد مكالمة إجراء

مكالمة إجراء
.االتصال مفتاح على اضغط ثم الضرورة، عند والمنطقة الدولة رمز ذلك في بما الهاتف، رقم أدخل

واردة مكالمة على الرد
.االتصال مفتاح على اضغط

مكالمة رفض
.اإلنهاء مفتاح على اضغط

الصوت مستوى ضبط
.الصوت مستوى مفتاحا استخدم هاتفية، مكالمة إجراء أثناء

الصوت مكبر
الموجودة األذن سماعة أو الصوت مكبر الستخدام الهاتف أو مايك تحديد يمكنك متوفرًا، كان إذا

.المكالمة أثناء بالهاتف

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

.الصوت مكبر استخدام حالة في أذنك من بالقرب الجهاز تحمل

االتصال اختصارات

هاتف لرقم رقمي مفتاح تخصيص
واختر ،)٩-٢( المطلوب الرقم إلى انتقل ثم ،السريع االتصال > المزيد > األسماء > القائمة اختر

.المحفوظة األسماء أحد واختر بحث اختر أو المطلوب، الهاتف رقم أدخل. تخصيص

المكالمات١٦



السريع االتصال تنشيط
.تشغيل > السريع االتصال > المكالمات > الضبط > القائمة اختر

السريع االتصال باستخدام مكالمة إجراء
.المطلوب الرقمي المفتاح على االستمرار مع اضغط الرئيسية، الشاشة في

نص كتابة

النص إدخال أوضاع
أو للنص التقليدي اإلدخال استخدام يمكنك رسائل، كتابة عند, المثال سبيل على نص، إلدخال
.التنبئي النص إدخال

.األرقام وضع إلى  ويشير. األحرف حاالت إلى و و  يشير

النص إدخال أوضاع بين التبديل
.التنبئي النص بإدخال مدعومة اللغات جميع ليست. خيارات االستمرار مع اختر

األحرف حاالت بين التبديل
.# على اضغط

واألرقام األحرف وضعي بين التبديل
.# على االستمرار مع اضغط

الكتابة لغة ضبط
.الكتابة لغة > المزيد > خيارات حدد

للنص التقليدي اإلدخال

كلمة كتابة
تعتمد. المطلوب الحرف يظهر حتى متكرر بشكل ،٩ إلى ٢ من األرقام، مفاتيح أحد على اضغط

نفس على يقع إدخاله المطلوب التالي الحرف كان إذا. المختارة الكتابة لغة على المتاحة الحروف
.الحرف أدخل ثم المؤشر يظهر حتى فانتظر الحالي، الحرف مثل المفتاح

الشائعة الترقيم عالمات إدراج
.متكرر بشكل 1 على اضغط

الخاصة األحرف إدراج
.القائمة من حرفًا حدد ثم * على اضغط

١٧نص كتابة



مسافة إدراج
.0 على اضغط

للنص التنبؤي اإلدخال
.أيضًا إليه جديدة كلمات إضافة يمكن بالهاتف مضمن قاموس على للنص التنبؤي اإلدخال يعتمد

كلمة كتابة
.واحد حرف لكتابة فقط واحدة مرة مفتاح كل على اضغط. 9 إلى 2 من األرقام مفاتيح على اضغط

كلمة تأكيد
.مسافة إلضافة 0 على اضغط أو يمينًا، انتقل

الصحيحة الكلمة اختيار
من المناسبة الكلمة واختر متكررة، بصورة * على فاضغط صحيحة، المقترحة الكلمة تكن لم إذا

.القائمة

القاموس إلى كلمة إضافة
.القاموس في موجودة ليست كتابتها المراد الكلمة أن يعني فهذا الكلمة، بعد ? العالمة ظهرت إذا

وحدد للنص، التلقليدي اإلدخال باستخدام الكلمة أدخل. هجاء حدد القاموس، إلى الكلمة وإلضافة
.حفظ

مركبة كلمة كتابة
بالتأكيد قم ثم الكلمة من الثاني الجزء واكتب. لتأكيدها يمينًا انتقل ثم الكلمة من األول الجزء اكتب
.أخرى مرة

القوائم داخل التنقل

.الخيارات عناصر أو القوائم وظائف كافة وصف هنا يتم ولن. قوائم في الجهاز وظائف تجميع يتم

.الفرعية والقائمة المطلوبة القائمة وحدد القائمة حدد الرئيسية، الشاشة في

بالقائمة الحالي المستوى من الخروج
.رجوع أو خروج حدد

الرئيسية الشاشة إلى العودة
.اإلنهاء مفتاح على اضغط

القائمة عرض طريقة تغيير
.رئيسية قائمة عرض > خيارات > القائمة حدد

القوائم داخل التنقل١٨



الرسائل

فالش ورسائل الصوتية والرسائل المتعددة الوسائط ورسائل النصية الرسائل إرسال يمكنك
مزود كان إذا فقط الرسائل خدمات استخدام يمكن. البريد مع التعامل كذلك يمكنك. واستقبالها

.الخدمات تلك يدعم الخدمة مزود أو الشبكة

المتعددة الوسائط ورسائل النصية الرسائل
بتغيير آليًا هاتفك يقوم. اختياري بشكل المثال، سبيل على صورة، وإرفاق رسالة إنشاء يمكنك
.الملفات أحد إرفاق عند متعددة وسائط رسالة إلى النصية الرسالة

نصية رسائل
يتم. الواحدة للرسالة به المسموح العدد من أكبر حروف عدد على تشتمل نصية رسائل الهاتف يدعم
.لذلك وفقًا التكلفة بتحديد الخدمة مزود يقوم قد. أكثر أو رسالتين على األطول الرسائل إرسال
اللغات خيارات وبعض األخرى العالمات أو اإلعراب عالمات على تحتوي التي الحروف تشغل
.واحدة رسالة في إرسالها يمكن التي األحرف عدد من يُحدّ مما أكبر، مساحة

.لإلرسال المطلوبة الرسائل وعدد المتبقية للرموز اإلجمالي العدد عرض يتم

بشكل الرقم هذا ضبط يتم عادةً،. بجهازك الصحيح الرسائل مركز رقم تخزين يجب الرسائل، إلرسال
.SIM بطاقة خالل من افتراضي

:يلي ما بإجراء قم يدويًا، الرقم لضبط

.الرسائل مركز > نصية رسائل > الرسائل ضبط > المزيد > الرسائل > القائمة حدد١
.بتوفيرهما الخدمة مزود يقوم اللذين والرقم االسم أدخل٢

المتعددة الوسائط رسائل
.فيديو مقاطع أو صوت، ومقاطع وصور، نص، على المتعددة الوسائط رسالة تحتوي أن يمكن

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

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

).MMS( المتعددة

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

.الخدمة بمزود اتصل بها، واالشتراك) MMS( المتعددة الوسائط رسائل خدمة توفر مدى لمعرفة

١٩الرسائل



 رسالة إنشاء
.رسالة إنشاء > الرسائل > القائمة اختر١
.رسالتك اكتب٢

.رمز إدراج > خيارات حدد ابتسامة، أو خاص رمز إلدخال
وسائط رسالة إلى تلقائيًا الرسالة نوع يتغير. كائن إدراج > خيارات حدد بالرسالة، كائن إلرفاق

.متعددة
.ومستلم لـ إرسال حدد مستلمين، إلضافة٣

البريد حدد أو هاتف، رقم أدخل. البريد أو الرقم حدد يدويًا، بريد عنوان أو هاتف رقم إلدخال
.بريد عنوان وأدخل

.إرسال حدد٤

.الشاشة أعلى برمز المتعددة الوسائط رسائل تمييز يتم

.الخدمة بمزود اتصل التفاصيل، من لمزيد. الرسالة لنوع وفقًا الخدمة مزودي رسوم تختلف قد

Nokia Messaging خدمة بريد
البريد لقراءة جهازك باستخدام المختلفين الخدمة مزودي من بريد حسابات إلى بالوصول قم

.وإرساله وكتابته

البريد حساب إعداد
.البريد > الرسائل > القائمة حدد

.Ovi بريد خدمة على يشتمل ،Nokia حساب إنشاء فيمكنك بالفعل، بريد حساب لديك يكن لم إذا

.Ovi بريد على الحصول حدد١
.التعليمات واتبع٢

وإرساله البريد قراءة
.البريد > الرسائل > القائمة حدد

البريد قراءة
.فتح ثم بريدًا اختر

وقد. المشبك برمز المثال، سبيل ،على كالصور مرفقات على تحتوي التي البريد رسائل تمييز يتم
.عليه عرضها يمكن وال جهازك مع متوافقة غير المرفقات بعض تكون

المرفقات عرض
.عرض ثم مرفقًا اختر

الرسائل٢٠



بريد كتابة
.جديد إنشاء > خيارات حدد

بالبريد ملف إرفاق
.ملف إرفاق > خيارات حدد

بريد إرسال
.إرسال حدد

البريد تطبيق إغالق
.خروج حدد

Nokia Messaging بخدمة الفورية الرسائل
باستخدام اإلنترنت على آخرين مستخدمين مع الدردشة يمكنك) IM( الفورية الرسائل باستخدام

إذا. جهازك خالل من المدعومة الفورية الرسائل لجماعة موجود حساب استخدام ويمكنك. جهازك
الفورية الرسائل خدمات إلحدى حساب إنشاء فيمكنك الفورية، الرسائل خدمة في مسجالً تكن لم

الرسائل خدمة حسب القوائم، تختلف قد. جهازك أو الكمبيوتر جهاز باستخدام وذلك المدعومة،
.الفورية

.اإلرشادات واتبع دردشة > المزيد > الرسائل > القائمة اختر بالخدمة، لالتصال

فالش رسائل
.مباشرةً االستالم عند عرضها يتم نصية رسائل هي الفالش رسائل

.الرسائل > القائمة حدد

.فالش رسالة > أخرى رسائل > المزيد حدد١
.رسالتك اكتب٢
.األسماء أحد حدد ثم لـ إرسال حدد٣

 الصوتية Nokia Xpress رسائل
.سهلة بطريقةٍ MMS باستخدام وإرسالها صوتية رسائل بإنشاء قم

.الرسائل > القائمة حدد

.الصوت مسجل يفتح. صوتية رسالة > أخرى رسائل > المزيد حدد١
.التسجيل في للتحكم الرموز بتحديد قم٢

.الرسالة لتسجيل  — 

.مؤقتًا التسجيل إليقاف  — 

٢١الرسائل



.التسجيل إليقاف  — 

.األسماء وأحد لـ إرسال حدد٣

الصوتية الرسائل
اتصل المعلومات، من لمزيد. فيها االشتراك إلى تحتاج قد شبكة خدمة الصوتي البريد صندوق يعد

.الخدمة بمزود

الصوتي البريد بصندوق اتصل
.1 على االستمرار مع اضغط

الصوتي البريد صندوق رقم تعديل
.الصوتي البريد. ص رقمو الصوتية الرسائل > المزيد > الرسائل > القائمة حدد

الرسالة ضبط
.الرسائل ضبط > المزيدو الرسائل > القائمة حدد

:يلي مما حدد

.الرسائل تسليم وتقارير الرسومية المشاعر رموز وتنشيط الرسائل خط حجم لضبط  — عام ضبط
.SMS القصيرة الرسائل وبريد النصية للرسائل الرسائل مركز إلعداد  — نصية رسائل
الوسائط متعددة الرسائل واستالم الرسائل تسليم بتقارير للسماح  — متعددة وسائط رسائل

.المتعددة الوسائط برسائل المتعلقة األخرى التفضيالت وإعداد واإلعالنات،
.الخدمة برسائل تتعلق تفضيالت وإعداد الخدمة رسائل تنشيط  — الخدمة رسائل

األسماء

.األسماء > القائمة حدد

يمكنك الجهاز، ذاكرة وفي. SIM بطاقة على أو الجهاز ذاكرة في الهواتف وأرقام األسماء حفظ يمكنك
. بالرمز SIM بطاقة في المحفوظة واألرقام األسماء إلى يُشار. نصيّة وعناصر أرقام مع األسماء حفظ

اسم إضافة
.جديد إضافة حدد

األسماء أحد إلى تفاصيل إضافة
إلى وانتقل ،األسماء حدد. SIM وبطاقة الهاتف أو الهاتف هي المستخدمة الذاكرة أن من تأكد

.تفاصيل إضافة > خيارات > التفاصيل وحدد االسم،

األسماء٢٢



اسم عن البحث
.االسم من األولى األحرف أدخل أو األسماء قائمة عبر انتقل ثم ،األسماء حدد

أخرى ذاكرة إلى األسماء أحد نسخ
يمكنك ،SIM بطاقة على. االسم نسخ > المزيد > خيارات حدد ثم االسم، إلى وانتقل ،األسماء حدد
.اسم لكل فقط واحد هاتف رقم حفظ

الذاكرة من األسماء تستهلكها التي والمساحة عرضها وطريقة األسماء حفظ موقع تحديد
.الضبط > المزيد حدد

أعمال بطاقة إرسال
يمكنك. أعمال بطاقة > المزيد > خيارات حدد ثم األسماء أحد إلى انتقل األسماء، قائمة في

.vCard المعيار تدعم التي األجهزة من واستالمها أعمال بطاقات إرسال

السجل

> القائمة اختر المزامنة، وأحداث والبيانات والرسائل بالمكالمات المتعلقة المعلومات لعرض
.المناسب الخيار اختر ثم السجل

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

الموسيقى

الوسائط مشغل
أو MP3 بتنسيق األخرى الصوت ملفات أو األغاني إلى لالستماع وسائط مشغّل على جهازك يشتمل

AAC.

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

.الصوت مكبر استخدام حالة في أذنك من بالقرب الجهاز تحمل

.وسائط لمشغل ذهاب > خاصتي الموسيقى > موسيقى > القائمة حدد

الموجودة الظاهرية المفاتيح بواسطة أو الوسائط مشغّل مفاتيح بواسطة الوسائط مشغّل شغّل
.الشاشة على

مؤقتًا إيقافه أو التشغيل بدء
. على اضغط

٢٣السجل



الحالية األغنية بداية إلى التخطي
. على اضغط

السابقة األغنية إلى التخطي
.مرتين  على اضغط

التالية األغنية إلى التخطي
. على اضغط

بسرعة تقديمها أو الحالية األغنية ترجيع
. أو  على االستمرار مع اضغط

الصوت مستوى ضبط
.الصوت مستوى مفتاحا استخدم

كتمه إلغاء أو الوسائط مشغل صوت كتم
.# على اضغط

الخلفية في الوسائط مشغل تشغيل على المحافظة
.اإلنهاء مفتاح على اضغط

الوسائط مشغل إغالق
.اإلنهاء مفتاح على االستمرار مع اضغط

FM راديو
باستخدام الراديو محطات إلى االستماع لك يتيح حيث ،Nokia XpressRadio ميزة جهازك يدعم

.المدمج الهوائي

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

.الصوت مكبر استخدام حالة في أذنك من بالقرب الجهاز تحمل

.اإلذاعة > موسيقى > القائمة حدد

المتوفرة المحطات عن التلقائي البحث
تكون عندما بالبحث قم النتائج، أفضل على للحصول. المحطات كل عن بحث > خيارات حدد

.نافذة من بالقرب أو بالخارج

أفضل باستقبال يتميز تردد إلى التلقائي التحويل
.RDS > الضبط > خيارات حدد. RDS تنشيط من تحقق

الموسيقى٢٤



.اآللي التردد حدد

مجاورة محطة عن البحث
.اليمين أو اليسار تجاه االنتقال مفتاح على االستمرار مع اضغط

محطة حفظ
.المحطة حفظ > خيارات اختر ثم المطلوبة، المحطة على بالتوليف قم

المحفوظة المحطات بين التبديل
الذاكرة لموقع المناظر األرقام مفتاح على اضغط أو المحطات، بين للتبديل أسفل أو أعلى إلى انتقل
.المطلوبة بالمحطة الخاص

الصوت مستوى ضبط
.الصوت مستوى مفتاحا استخدم

الصوت مكبر أو الرأس سماعة باستخدام االستماع
.عبر تشغيل > المزيد > خيارات حدد

الخلفية في الراديو تشغيل على المحافظة
.اإلنهاء مفتاح على اضغط

الراديو إغالق
.اإلنهاء مفتاح على االستمرار مع اضغط

والفيديو الكاميرا

.بكسل ١٩٤٤×٢٥٩٢ بدقة الصور التقاط جهازك يدعم

الكاميرا وضع

الكاميرا فتح
.االلتقاط مفتاح على االستمرار مع اضغط الرئيسية، بالشاشة

التصغير أو التكبير
.أسفل إلى أو أعلى إلى انتقل

صورة التقاط
.االلتقاط مفتاح على اضغط

٢٥والفيديو الكاميرا



ومدته المعاينة وضع ضبط
.الصورة عرض مدة > الضبط > خيارات حدد

.المطلوب الخيار ثم خيارات حدد الذاتي، الموقت لتنشيط

الفيديو وضع

الفيديو كاميرا فتح
.اليمين باتجاه وانتقل االلتقاط مفتاح على االستمرار مع اضغط

فيديو مقطع تسجيل بدء
.االلتقاط مفتاح على اضغط

الفيديو ووضع الكاميرا وضع بين التبديل
.اليمين أو اليسار إلى انتقل الفيديو، وضع أو الكاميرا وضع في

الصور

."الصور "التطبيق باستخدام الفيديو مقاطع وتشغيل الصور عرض

.الصور > القائمة اختر

:يلي مما اختر

أو االسم أو التاريخ حسب الصور فرز ويمكنك. مصغرة صور شبكة في الصور لعرض  — صوري
.الحجم
.التقاطها ترتيب حسب الصور لعرض  — زمني مخطط

قمت وإذا. إزالتها أو تسميتها إعادة أو ألبومات إنشاء ويمكنك. ألبومات في الصور لفرز  — ألبوماتي
.الذاكرة من األلبوم هذا في الموجودة الصور مسح يتم فلن األلبومات، أحد بإزالة

.معالجتها تتم حتى تحريرها أو استخدامها أو الصور عرض من تتمكن ال قد

الصورة تدوير
.رأسي وضع أو أفقي وضع > خيارات اختر

الشرائح عروض أحد عرض
.حاليًا المحدد األلبوم أو الحافظة في الموجودة الصور الشرائح عرض يستخدم

.ألبوماتي أو زمني مخطط أو صوري اختر١
.شرائح عرض > خيارات اختر٢

الصور٢٦



.الشرائح عرض بدء اختر٣

الصور تعديل
.واأللوان والتباين السطوع وضبط وقلبها الصور تدوير يمكنك المثال، سبيل على

.ألبوماتي أو زمني مخطط أو صوري في الموجودة الصور إحدى اختر١
.الصورة تحرير > خيارات اختر٢
.القيم أو الضبط لتعديل االنتقال مفتاح واستخدم التحرير خيارات أحد اختر٣

الضبط

األوضاع
تسمى متنوعة ضبط مجموعات توجد رنين؟ بإصدار للجهاز السماح يتعذر ولكن مكالمة انتظار في

.مختلفة وبيئات ألحداث رنين بنغمات تخصيصها يمكنك األوضاع

.األوضاع > الضبط > القائمة حدد

:يلي مما المطلوب الوضع حدد

.الوضع تنشيط  — تشغيل
.الوضع ضبط تعديل  — خاص ضبط
للوضع، ضبطه تم الذي الوقت انتهاء عند. معين وقت حتى نشطًا ليكون الوضع ضبط  — محدد
.نشطًا توقيته يتم لم الذي السابق الوضع يصبح

النغمات
.اختياره تم الذي النشط للوضع النغمة ضبط تغيير يمكنك

.األوضاع بقائمة الضبط ذلك نفس إيجاد يمكنك. النغمات > الضبط > القائمة اختر

الشاشة
.الشاشة > الضبط > القائمة حدد

.ضبطها أو الجهاز بشاشة متعلّقة أخرى ميزات أو الخطّ حجم أو الخلفية عرض يمكنك

والتاريخ الوقت
.والوقت التاريخ > الضبط > القائمة اختر

والوقت التاريخ ضبط
.والوقت التاريخ ضبط اختر

٢٧الضبط



والوقت التاريخ صيغة ضبط
.والوقت التاريخ صيغة اختر

الحالية الزمنية للمنطقة وفقًا تلقائيًا الوقت تحديث
.)شبكة خدمة (للوقت آلي تحديث اختر

االختصارات
التي الهاتف وظائف إلى السريع الوصول بإمكانية التمتع الشخصية االختصارات خالل من يمكنك

.معتاد بشكل استخدامها يتم

.شخصية اختصارات > الضبط > القائمة اختر

الهاتف لوظائف اختيار مفاتيح تخصيص
.القائمة من الوظائف إحدى اختر ثم ،األيسر االختيار مفتاح أو األيمن االختيار مفتاح اختر

االنتقال لمفتاح اختصار وظيفة اختيار
إحدى واختر تخصيص أو تغيير واختر المطلوب، االتجاه إلى انتقل. االنتقال مفتاح اختر

.القائمة من الوظائف

االحتياطي والنسخ التزامن
.ونسخ تزامن > الضبط > القائمة حدد

:يلي مما حدد
إعداد إلى تحتاج المزامنة، تبدأ أن قبل. Ovi مع الشخصية بياناتك بمزامنة قم  — Ovi مع تزامن
يختلف قد. البيانات مزامنة عملية خالل من توجيهك وسيتم ،اتصال حدد. بك الخاص Nokia حساب
.الخيار هذا توافر مدى

خدمة (شبكة وخادم جهازك بين ما بنسخها أو المحددة البيانات بمزامنة قم  — المركز مع تزامن
.)شبكة
أو التقويم إدخاالت أو كاألسماء نسخها، أو المحددة البيانات بمزامنة قم  — الهاتف عبر النقل

.آخر وجهاز جهازك بين الرسائل، أو المذكرات
.المحددة البيانات من احتياطية نسخة إلنشاء  — نسخة إنشاء

احتياطية، نسخة ملف تفاصيل لعرض. احتياطية نسخة من بيانات الستعادة  — نسخة استعادة
.التفاصيل > خيارات اختر

التوصيل
.واستالمها البيانات إلرسال األخرى باألجهزة االتصال لك تتيح عديدة ميزات على هاتفك يحتوي

الضبط٢٨



الالسلكية Bluetooth تقنية
على متوافق Bluetooth بجهاز السلكية موجات باستخدام جهازك توصيل Bluetooth تقنية لك تتيح
.)قدم ٣٢( أمتار ١٠ بُعد

وصول عام، وصول :التالية األوضاع تدعم التي Bluetooth 2.1 + EDR مواصفات مع الهاتف هذا يتوافق
الملفات، نقل الكائنات، باستخدام دفع رأس، سماعة األيدي، استخدام دون من تحكم، الشبكة، إلى

األخرى األجهزة بين التوافق وجود تضمن لكي. تسلسلي ومنفذ ،SIM إلى وصول هاتفي، طلب شبكة
من للتأكد. الطراز هذا مع Nokia من المعتمدة الملحقات استخدم ،Bluetooth تقنية تدعم التي

.األجهزة لهذه المنتجة الشركات مراجعة يرجى األخرى األجهزة مع هاتفك توافق

متوسط من وتقلل البطارية طاقة استهالك زيادة إلى Bluetooth تقنية تستخدم التي الميزات تؤدي
.البطارية عمر

من إال المكالمات استالم أو إجراء يمكنك فلن البعيد، SIM وضع في الالسلكي جهازك يكون عندما
.السيارة عدة مثل المتوافقة، المتصلة الملحقات أحد خالل

في المبرمجة الطوارئ أرقام عدا فيما الوضع، هذا في مكالمات أي بإجراء الالسلكي جهازك يقوم لن
.جهازك

إللغاء القفل رمز أدخل. البعيد SIM وضع من االنتقال أوالً عليك يجب جهازك، من مكالمات إلجراء
.أوالً القفل

Bluetooth اتصال فتح
.Bluetooth > التوصيل > الضبط > القائمة اختر١
.الجهاز اسم أدخل ثم ،هاتفي اسم اختر٢
Bluetooth اتصال أن إلى  الرمز يشير. تشغيل > Bluetooth اختر ،Bluetooth اتصال لتنشيط٣

.نشط
.الملحق الجهاز اختر ثم ،الصوت بملحقات توصيل اختر صوتي، ملحق بجهاز جهازك لتوصيل٤
جهاز إضافة > الموثوقة األجهزة اختر النطاق، في Bluetooth جهاز أي مع جهازك إلقران٥

.جديد
.إضافة اختر ثم عليه، العثور تم جهاز إلى انتقل٦
.اآلخر Bluetooth بجهاز باالتصال واسمح جهازك، في) رمزًا ١٦ حتى (مرور رمز أدخل٧

اتصال تقبل ال. الفيروسات برامج لتجنب أمانًا أكثر الخفي الوضع في الهاتف تشغيل يعد
Bluetooth وظيفة تشغيل إيقاف يمكنك ذلك؛ من بدالً أو. بها تثق ال مصادر أي من Bluetooth .يؤثر لن

.بالهاتف الخاصة األخرى الوظائف على ذلك

باإلنترنت الكمبيوتر جهاز توصيل
يكون أن ويجب. باإلنترنت المتوافق الكمبيوتر جهاز لتوصيل Bluetooth تقنية استخدام يمكنك
بعد. Bluetooth تقنية الكمبيوتر جهاز يدعم وأن) شبكة خدمة (باإلنترنت االتصال على قادرًا جهازك

٢٩الضبط



آليًا جهازك فسيفتح الكمبيوتر، جهاز مع وإقرانه للجهاز) NAP( الشبكة وصول نقطة بخدمة االتصال
.باإلنترنت بيانات حزمة اتصال

البيانات حزم
إرسال إمكانية المحمولة للهواتف تتيح شبكة خدمة عن عبارة) GPRS( العامة الراديو حزمة خدمة

).IP( اإلنترنت بروتوكول إلى المستندة الشبكات إحدى خالل من واستالمها البيانات

اتصال > بيانات حزم > التوصيل > الضبط > القائمة اختر الخدمة، استخدام كيفية لتحديد
:التالية الخيارات بين من واختر بيانات حزم
االتصال غلق يتم. ذلك التطبيقات أحد يتطلب عندما البيانات حزمة اتصال إنشاء  — الحاجة عند
.التطبيق غلق عند

.الجهاز تشغيل عند تلقائيًا بيانات حزمة بشبكة للتوصيل  —  دائماً متصل

.Bluetooth تقنية يستخدم متوافق بكمبيوتر توصيله خالل من كمودم الجهاز استخدام يمكنك
.Nokia PC Suite وثائق راجع إضافية، تفاصيل على للحصول

والهاتف المكالمات
.المكالمات > الضبط > القائمة اختر

الواردة المكالمات تحويل
.الخدمة بمزود اتصل التفاصيل، من ولمزيد). شبكة خدمة (المكالمات تحويل اختر

ناجحة غير اتصال محاولة بعد مرات عشرة آليًا االتصال إعادة
.تشغيل > آليا االتصال معاودة اختر

مكالمة إجراء أثناء الواردة بالمكالمات إخطار تلقي
.)شبكة خدمة (تشغيل > المكالمات انتظار خدمة اختر

عنه إخفائه أو به تتصل الذي للشخص رقمك عرض
.)شبكة خدمة (هويتي إرسال اختر

.الهاتف > الضبط > القائمة اختر

الشاشة لغة ضبط
.الهاتف لغة > اللغة ضبط اختر

الملحقة األجهزة
.متوافق بملحق الجهاز توصيل حالة في فقط القائمة هذه تتوفر

الضبط٣٠



حسب الخيارات، وأحد الملحقات أحد حدد. الملحقة األجهزة > الضبط > القائمة حدد
.المحلق

 التهيئة
أيضًا لك يُرسل أن يمكن. مُحددة خدمات لتشغيل المطلوب الضبط خالل من الجهاز تهيئة يمكنك
.الضبط هذا الخدمة مزود

.التهيئةو الضبط > القائمة حدد

:يلي مما حدد
خدمة مزود وضبط الجهاز على المُسجلين الخدمة مزودي عرض  — االفتراضي التهيئة ضبط

.بينهم من افتراضي
.المعتمدة للتطبيقات االفتراضي التهيئة ضبط تنشيط  — التطبيقات في االفتراضي

.المحفوظة الوصول نقاط عرض  — المفضلة الوصول نقطة
أو الحسابات هذه وتنشيط متنوعة لخدمات جديدة شخصية حسابات إضافة  — الشخصي الضبط
الخدمة نوع حدد. جديد إضافة > خيارات أو إضافة حدد جديد، شخصي حساب إلضافة. حذفها
> خيارات وحدد الحساب إلى انتقل شخصي، حساب لتنشيط. المطلوبة المعلومات وأدخل
.تشغيل

المصنع إعدادات استعادة
:يلي مما اختر ثم ،المصنع ضبط > الضبط > القائمة اختر المصنع، ضبط إلى الهاتف إلعادة
.شخصية بيانات أي مسح دون المفضل الضبط جميع ضبط إلعادة  — فقط الضبط
األسماء، مثل الشخصية البيانات جميع ومسح المفضل، الضبط جميع ضبط إلعادة  — الكل

.التنشيط ومفاتيح الوسائط، وملفات والرسائل،

التطبيقات

المنبه
.المطلوب الوقت في صوتًا ليصدر تنبيه ضبط يمكنك

التنبيه ضبط
.المنبه > التطبيقات > القائمة حدد١
.التنبيه وقت أدخل٢
.األيام اختر ثم تشغيل > :التكرار اختر األسبوع، من محددة أيام في التنبيه لتكرار٣
.بالجهاز الرأس سماعة بتوصيل قم التنبيه، كنغمة الراديو تحديد حالة في. التنبيه نغمة حدد٤
.حفظ حدد ثم الغفوة، مهلة طول اضبط٥

٣١التطبيقات



التنبيه إيقاف
طوال التنبيه فسيتوقف ،غفوة حددت أو دقيقة لمدة صوتًا يصدر التنبيه تركت إذا. إيقاف حدد
.يستأنف ثم الغفوة، مهلة

المعرض
.الموسيقى وملفات الفيديو ومقاطع الصور إدارة يمكنك األستوديو، في

األستوديو محتويات عرض
.األستوديو > التطبيقات > القائمة حدد

الملف عرض عند ويب خدمة على فيديو مقطع أو صورة تحميل
.المطلوبة التحميل خدمة اختر ثم ، الويب إلى تحميل > إرسال اختر

الملحقات
.لجهازك خصيصًا المصممة ™Java وتطبيقات األلعاب بعض على حهازك يشتمل قد

.الزيادات > التطبيقات > القائمة حدد

تطبيق أو لعبة فتح
.التطبيقات أحد أو األلعاب إحدى حدد ثم الذاكرة بطاقة أو المجموعة أو األلعاب حدد

والتطبيقات األلعاب تثبيت لعمليات المتاحة الذاكرة مساحة عرض
.الذاكرة حالة > خيارات حدد

تطبيق أو لعبة تنزيل
.التطبيقات تنزيل أو األلعاب تنزيل > التنزيل > خيارات حدد

.تنزيله قبل جهازك مع التطبيق توافق من تأكّد. J2ME™ Java تطبيقات جهاز يدعم

التطبيقات مثل فقط، بها موثوق مواقع من األخرى والبرامج التطبيقات واستخدام بتثبيت قم  :هام
.™Java Verified اختبار اجتازت التي تلك أو Symbian Signed من المعتمدة

.التطبيقات من بدالً األستوديو في تنزيلها تم التي التطبيقات حفظ يمكن

الصوت مُسجل
.المسجل > التطبيقات > القائمة حدد

التسجيل بدء
.التسجيل رمز حدد

التطبيقات٣٢



مكالمة إجراء أثناء التسجيل بدء
الطبيعي الوضع في الهاتف على حافظ مكالمة، تسجيل أثناء. تسجيل > المزيد > خيارات حدد

.األستوديو في الموجودة تسجيالت الحافظة في التسجيل حفظ يتم. األذن من بالقرب

تسجيل آخر إلى االستماع
.تسجيل آخر تشغيل > خيارات حدد

متعددة وسائط رسالة في تسجيل آخر إرسال
.تسجيل آخر إرسال > خيارات حدد

 اإلنترنت شبكة أو الويب

صفحات شكل يختلف قد. الهاتف متصفح خالل من متنوعة إنترنت خدمات إلى الوصول يمكنك
.ويب صفحات على التفاصيل كافة رؤية من تتمكن ال وقد. الشاشة لحجم تبعاً ويب

شبكة أو الويب اسم تحت معروضة بالويب آنفاً إليها المشار ويب استعراض وظيفة تكون قد
.لديك الهاتف على يتوقف وهذا القائمة، في اإلنترنت

البرامج ضد المناسبة الحماية خدمة تعرض والتي فقط بها الموثوق الخدمات استخدم  :هام
.الضارة

.الخدمة بمزود اتصل واإلرشادات، والرسوم الخدمات هذه توافر مدى لمعرفة

.لديك الخدمة مزود من تهيئة رسالة شكل على للتصفح المطلوبة التهيئة إعدادات استالم يمكنك

ويب بخدمة االتصال

 على االستمرار مع اضغط الرئيسية، الشاشة في أو،. الرئيسية الصفحة > الويب > القائمة حدد
0.

في الجهاز مفاتيح وظيفة تختلف قد. صفحاتها بتصفح البدء يمكن بالخدمة، اتصاالً تُنشئ أن بعد
بمزود اتصل المعلومات، من لمزيد. الشاشة على تظهر التي التعليمات اتبع. مختلفة خدمات
.الخدمة

Ovi زيارة

ومشاركة بريد، حساب إنشاء يمكن ،Ovi مع. Nokia تقدمها التي الخدمات على Ovi تحتوي 
على األماكن واستعراض للرحالت، والتخطيط والعائلة، األصدقاء مع الفيديو ومقاطع الصور

.الموسيقى وشراء الجهاز، على والنغمات الفيديو ومقاطع والتطبيقات األلعاب وتنزيل الخريطة،
.اللغات جميع Ovi خدمات تدعم ال كما المنطقة، باختالف المتوفرة الخدمات تختلف وقد

٣٣اإلنترنت شبكة أو الويب



.الخاص Nokia حساب بتسجيل وقم ،www.ovi.com الموقع إلى انتقل ،Ovi خدمات إلى للوصول

الخاصة الدعم صفحات انظر الخدمات، استخدام كيفية حول المعلومات من مزيد على للحصول
.خدمة بكل

SIM خدمات

لدى معتمدة كانت إذا إال القائمة هذه إلى الوصول يمكنك ال. إضافية خدمات SIM بطاقة لك توفر قد
.المتاحة الخدمات على القائمة ومحتويات االسم يعتمد. SIM بطاقة

خضراء تلميحات

الطاقة ترشيد
:)لجهازك متاحًا كان إذا (يلي بما تقوم دمت ما كثيرًا، البطارية لشحن تحتاج لن

قيد تكون ال عندما ،Bluetooth اتصال المثال، سبيل على البيانات، واتصاالت التطبيقات إغالق•
.االستخدام

الوظيفة هذه كانت إذا نشاط، عدم فترة أقل بعد الطاقة موفر وضع دخول على الجهاز ضبط•
.جهازك في متوفرة

.المفاتيح نغمات مثل الضرورية، غير األصوات تنشيط إلغاء•

التدوير إعادة
كيفية حول معلومات على للحصول. وطاقة مواد إلى الجهاز بهذا الخاصة المواد جميع إعادة يمكن
 ,المحمول الجهاز باستخدام أو ، ،www.nokia.com/werecycle إلى انتقل ،Nokia منتجات تدوير إعادة

www.nokia.mobi/werecycle.

.المحلية التدوير إعادة للوائح وفقًا المستخدم وأدلة العبوات تدوير بإعادة قم

أو المنتج على الموجود متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز يذكرك
والمراكم والبطاريات واإللكترونية الكهربية المنتجات جميع بأن العبوة أو المطبوعات أو البطارية

دول في األمر هذا يسري. االفتراضي عمرها انتهاء عند منفصلة كمجموعات تجميعها يتم أن يجب

SIM خدمات٣٤
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لمزيد. مصنفة غير محلية نفايات حاوية في المنتجات هذه من التخلص عدم يجب. األوروبي االتحاد
.www.nokia.com/ecodeclaration انظر بجهازك، البيئية الخصائص حول المعلومات من

والسالمة المنتج معلومات

الملحقات

:تحذير
طراز مع خصيصًا للعمل تصميمها تم والتي Nokia شركة قبل من فقط المعتمدة والملحقات الشحن وأجهزة البطاريات استعمل
بطاريات نوع استخدام يؤدي قد. خطرًا يكون وقد الهاتف، يخص ضمان أو موافقة أي يبطل قد أخرى أنواع استعمال إن. هاتفك

.أخرى مخاطر أو تسرب أو انفجار أو حريق حدوث إلى معتمدة غير شحن أجهزة أو

.السلك وليس) الفيشة (القابس اسحب ملحق، أي عن التيار لفصل. الوكيل مراجعة يرجى المعتمدة، الملحقات توفر من للتأكد

البطارية
الشحن وجهاز البطارية معلومات

تطرح قد. BL-4C هي الجهاز هذا مع لالستخدام المعدة البطارية. الشحن إلعادة قابلة بطارية بواسطة بالطاقة الهاتف تزويد يتم
Nokia الشحن أجهزة من بالطاقة إمداده عند لالستخدام مخصص الجهاز هذا. الهاتف لهذا مخصصًة للبطاريات إضافية طُرزًا
،X أو ،EB أو ،E :يلي مما أي بواسطة القابس بدائل تحديد يتم. القابس لنوع تبعًا الشحن جهاز طراز رقم يختلف قد. AC-3 :التالية

.UB أو ،K أو ،C أو ،A أو ،U أو ،AR أو

زمن مع التحدث زمن (التشغيل زمن يقل عندما. األمر نهاية في ستستهلك ولكنها المرات، مئات وتفريغها البطارية شحن يمكن
شركة قبل من المعتمدة البطاريات استخدم. جديدة بطارية لشراء الوقت حان فقد العادي، المقدار عن ملحوظ بشكل) االنتظار

Nokia شركة قبل من المعتمدة الشحن أجهزة باستخدام فقط البطارية شحن بإعادة وقم Nokia هذا تالئم كي تصميمها تم والتي
.الجهاز

ثم الشاحن توصيل الضروري من يكون فقد طويلة؛ لفترة البطارية استخدام عدم حالة في أو مرة ألول البطارية استخدام عند
دقائق عدة الشحن مؤشر يستغرق فقد تمامًا، فارغة البطارية كانت وإذا. البطارية شحن لبدء أخرى مرة توصيله إعادة ثم فصله
.مكالمات أي إجراء من تتمكن أن قبل دقائق عدة تمر قد أو الهاتف، شاشة على يظهر حتى

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

البطارية تترك ال. الجهاز وعن الكهربائي التيار عن افصله االستخدام، قيد الشحن جهاز يكون ال حينما. الصحيحة الشحن طريقة
دون الشحن كاملة بطارية تُركت إذا. البطارية عمر من يقصر قد الزائد الشحن إن حيث بالشاحن؛ متصلة بالكامل المشحونة

.الوقت بمرور تلقائيًا شحنتها فستفقد استخدامها،

مئوية درجة ١٥ بين حرارة درجة عند البطارية بحفظ دائمًا قم. الشديدة البرودة أو الحرارة لدرجات البطارية تعريض تجنب
ال قد. وعمرها البطارية قدرة من المرتفعة الحرارة درجات تقلّل). فهرنهايت درجة ٧٧و فهرنهايت درجة ٥٩( مئوية درجة ٢٥و

من أقل الحرارة درجة تكون عندما واضح بشكل البطارية أداء يقل. باردة أو ساخنة البطارية كانت إذا مؤقتة لفترة الجهاز يعمل
.التجمد درجة

)- (والسالب) + (الموجب القطبين ببين مباشر توصيل يتم عندما قصد دون الدائرة في تالمس يحدث قد. الدائرة تقصر ال
).البطارية ظهر على المعدنية األشرطة تشبه وهي. (قلم أو معدني، مشبك أو معدنية عملة مثل معدني جسم بواسطة للبطارية

إلى يؤدي قد البطارية قطبي تالمس إن. محفظتك أو جيبك في احتياطية بطارية تحمل عندما المثال سبيل على هذا يحدث قد
.الموصل الجسم تلف أو تلفها

٣٥والسالمة المنتج معلومات
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للقواعد وفقًا البطاريات من بالتخلص قم. تنفجر قد إنها حيث النار؛ في بإلقائها البطاريات من تتخلص ال. البطارية من التخلص
.منزلية كنفايات البطاريات من تتخلص ال. ممكنًا ذلك كان حال في البطاريات تدوير إعادة يرجى. المحلية

حالة في. تمزقها أو تثقبها أو تتلفها أو تثنيها أو تسحقها أو تفتحها أو تقطعها أو البطاريات أو الخاليا بتفكيك تقم ال. االرتشاح
تعرضت التي المناطق اغسل االرتشاح، حدوث حالة في. عينيك أو جلدك يالمس السائل تدع ال بالبطارية، ارتشاح حدوث

.الطبيب باستشارة قم أو الحال في بالماء االرتشاح لمالمسة

أو بغمرها تقم وال بها، دخيلة عناصر إدراج تحاول أو تصنيعها إعادة أو البطارية على تعديالت بإدخال تقم ال. البطارية تلف
.تلفها حالة في أيضًا البطاريات تنفجر قد. أخرى لسوائل أو للماء تعريضها

أو حريق حدوث إلى للبطارية الخاطىء االستعمال يؤدي قد. فقط المقصود للغرض البطارية استخدم. الصحيح االستخدام
قم تلفت، قد البطارية بأن اعتقاد ولديك- صلب سطح على خاصةً -البطارية أو الهاتف سقوط حالة في. أخرى مخاطر أو انفجار

احفظ. تالفة بطارية أو شحن جهاز أي أبدًا تستعمل ال. استعمالها مواصلة قبل لفحصها الخدمة مراكز أحد إلى باصطحابها
.األطفال متناول عن بعيدًا البطارية

والسالمة المنتج معلومات٣٦



بالجهاز العناية
على ستساعدك باألدنى المذكورة االقتراحات. بعناية معاملته يجب لذا التنفيذ، في وبراعة متميز تصميم حصيلة جهازك إن

.الضمان شروط بكل الوفاء

اإللكترونية والمكونات المتحركة األجزاء تعرض الحتمال وذلك. متسخة أو مغبرة مناطق عن بعيدًا الجهاز بقاء على حافظ•
.للتلف

اإللكترونية، األجهزة عمر من تقصر قد العالية الحرارة درجات إن. منخفضة أو عالية حرارة درجات في الجهاز تحفظ ال•
كانت أن بعد العادية الحرارة درجة إلى الجهاز يعود عندما. البالستيك أنواع بعض تذوِّب أو وتشوه البطاريات وتتلف
.اإللكترونية الدوائر بألواح تلفًا يسبب قد مما الجهاز داخل رطوبة تتكون قد منخفضة، حرارته درجة

.فقط الدليل هذا في المفصلة للتعليمات وفقًا الجهاز افتح•

.الرقيقة والميكانيكية الداخلية الدوائر ألواح تكسر قد الخشنة المعاملة. تهزه أو عليه تدق أو الجهاز تُسقط ال•

ناعمة قماش قطعة فقط استخدم. الجهاز لتنظيف القوية المنظفات أو التنظيف محاليل أو مركزة كيماويات تستخدم ال•
.الجهاز سطح لتنظيف وجافة ونظيفة

.االعتيادي التشغيل ويمنع المتحركة األجزاء يعوق قد الطالء. الجهاز تُطْلِ ال•

غير إضافية ملحقات أو تعديالت أو هوائيات استعمال إن. معتمدًا بديالً هوائيًا أو الهاتف مع المزود الهوائي استعمل•
.الالسلكية األجهزة استخدام تعليمات وينتهك الجهاز، تلف إلى يؤدي قد معتمدة

.داخليًا الشحن أجهزة استخدم•

.التقويم ومالحظات األسماء مثل بها، االحتفاظ تريد التي البيانات لجميع احتياطية نسخة بإنشاء قم•

.مثاليّ أداءٍ إلى للوصول آخر إلى حين من الجهاز ضبط إلعادة البطارية بإخراج وقم الجهاز أغلق•

.آخر ملحق أي أو الشاحن أو البطارية، أو الجهاز، على أيضًا االقتراحات هذه تنطبق

التدوير إعادة
المخصصة التجميع نقاط إلى المستعملة والتغليف التعبئة ومواد والبطاريات اإللكترونية المنتجات تعيد أن دائمًا عليك
.المواد تدوير إعادة من يعزز أنه إلى باإلضافة النفايات، من المسئول غير التخلص منع على األمر هذا يساعدك ثم ومن. لذلك
 أو ،www.nokia.com/werecycle الموقع خالل من Nokia منتجات تدوير وكيفية بالمنتج الخاصة البيئية المعلومات راجع

nokia.mobi/werecycle.

اإلضافية السالمة معلومات
.يصدأ ال الذي الصلب مادة على الهاتف سطح يحتوي. األلواح في النيكل على الهاتف هذا سطح يحتوي ال  :مالحظة

الصغار األطفال
.األطفال متناول عن بعيدًا احفظها لذا. صغيرة أجزاء على وملحقاته الهاتف تحتوي وقد. دمى ليست وملحقاته هاتفك أن تذكر

٣٧والسالمة المنتج معلومات
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التشغيل بيئة
على وضعه عند أو األذن، على العادي االستعمال وضع في استخدامه عند RF الالسلكي التردد إشارات مع الهاتف هذا يتوافق
وهو تشغيله يتم حامل أو بالحزام مشبك أو حمل شنطة أي تحتوي أال يجب. الجسم من )بوصة ٥/٨( سم ١.٥ مسافة على األقل
.الجسم من أعاله المذكورة المسافة على الهاتف وضع وينبغي معدن، أي على الجسم على

إرسال عملية تأجيل يتم قد. الرسائل أو البيانات ملفات إرسال إمكانية لتتوافر بالشبكة الجودة عالية اتصال إمكانية توفر يلزم
عملية من اإلنتهاء حتى الجسم عن الفاصلة المسافة إرشادات اتبع. متوفرًا االتصال يكون حتى الرسائل أو البيانات ملفات
.اإلرسال

قرب أخرى ممغنطة تخزين وسائط أي أو االئتمان بطاقات تضع ال. المعادن الهاتف يجذب قد. ممغنطة الهاتف أجزاء بعض
.تمحى قد عليها المخزنة المعلومات ألن الجهاز،

الطبية األجهزة
غير الحمـاية ذات الطبية المعدات وظيفة مع يتداخل قد الالسلكية، الهواتف ذلك في بما السلكي، إرسال جهاز أي عمل إن

RF لطاقة التعرض من كاف بشكل محمية المعدات تلك كانت إذا ما لتحديد الطبي الجهاز مُصنع أو طبيب فاستشر. الكافية
الرعاية مراكز أو المستشفيات تستخدم أن يمكن. بذلك القيام إلى التعليمات ترشدك عندما الجهاز تشغيل أوقف. الخارجية
.RF لطاقة حساسة معدة الصحية

القلب نبضات ضبط أجهزة
الجهاز بين) بوصات ٦( سنتيمترًا ١٥٫٣ تبلغ فاصلة بمسافة االحتفاظ بضرورة الطبية لألجهزة المنتجة الشركات توصي

مع محتمل تشويش أي لتفادي المزروع القلب جهاز أو القلب ضربات تنظيم جهاز: مثل المزروع، الطبي والجهاز الالسلكي
:التالية اإلرشادات اتباع األجهزة هذه لديهم الذين األشخاص على ينبغي. الطبي الجهاز

.)بوصات ٦( سنتيمتر ١٥٫٣ عن تقل ال بمسافة الطبية األجهزة عن دومًا بعيدًا الالسلكي بالجهاز احتفظ•

.للصدر األمامي الجيب في الهاتف تحمل ال•

.الطبي للجهاز المقابلة األذن على الالسلكي الجهاز ضع•

.تشويش حدوث في للشك يدعو سبب أي وجود حال في الهاتف بإغالق قم•

.المزروع الطبي للجهاز المُصنع إرشادات اتبع•

الطبية الرعاية مسئول استشارة فيرجى مزروع، طبي جهاز مع الالسلكي الجهاز استخدام بشأن استفسارات أي وجود حالة في
.بك الخاص

السمع أجهزة
.السمع أجهزة لبعض تشويشًا تسبب قد الالسلكية الرقميـة الهواتف بعض

السيارات
أو خاطئًا تركيبًا مركبة األنظمة كانت إذا وذلك السيارات، في اإللكترونية األنظمة على سلبًا RF الالسلكي التردد إشارات تؤثر قد
الوسائد وأنظمة السرعة، في اإللكترونية التحكم وأنظمة الوقود، لحقن اإللكترونية األنظمة: مثل كافية، بصورة محمية غير

.بها الخاصة المعدة أو السيارة مُصنع مع األمر راجع المعلومات، من لمزيد. الهوائية

تمثل قد الخاطئة الصيانة أو الخاطئ التركيب. فقط المؤهلين األشخاص قبل من صيانته أو السيارة في الهاتف تركيب يجب
صحيحة بصورة مركبة سيارتك في الالسلكي الهاتف أجهزة جميع أن بانتظام تأكد. بالجهاز خاص ضمان أي تبطل وربما خطرًا،
فيه يوجد الذي المكان نفس في لالنفجار القابلة المواد أو الغازات أو لالشتعال القابلة السوائل تحمل أو تخزن ال. جيدًا وتعمل

والسالمة المنتج معلومات٣٨



انفراج منطقة في به الخاصة الملحقات أو جهازك تضع ال. كبيرة بقوة تنفرج الوسائد أن تذكر. ملحقاته أو أجزاؤه أو الهاتف
.الهوائية الوسادة

يكون وقد الطائرة عمل على خطرًا يشكل قد الطائرة داخل الخلوية األجهزة استخدام إن. الطائرة إلى الصعـود قبل الهاتف أغلق
.للقانون مخالفًا

لالنفجار قابلة أماكن
في المذكورة اإلرشادات بجميع التزم. لالنفجار التعرض احتماالت فيها تزيد منطقة أي في تكون عندما الهاتف تشغيل أوقف

أو بجراح اإلصابة إلى يؤدي قد حريق أو انفجار حدوث في المناطق هذه مثل في شرارة تتسبب أن يمكن. التحذيرية اللوحات
التزم. الخدمة محطات في الغاز مضخات مثل بالوقود التزود محطات من بالقرب الهاتف بإغالق يُنصح. الوفاة إلى حتى

فيها تجري التي المناطق أو الكيماويات ومصانع وتوزيعه، الوقود تخزين مناطق مثل الوقود؛ مستودعات داخل بالتعليمات
التي المناطق ذلك ويتضمن. دائمًا ليس ولكن بوضوح مبينة تكون ما كثيرًا لالنفجار القابلة المناطق إن. التفجير عمليات
وفي الكيماوية، المواد تخزين أو نقل ومرافق الزوارق، في السفلية األماكن وفي سيارتك، محرك تشغيل بإيقاف فيها يُنصح

مُصنعي من التحقق ينبغي. المعادن مساحيق أو الغبار أو كالحبوب جزيئات أو كيماويات على هواؤها يحتوي التي المناطق
في بأمان الجهاز هذا استخدام إمكانية لتحديد) البوتان أو البروبان مثل (مسالة بترولية غازات يستخدمون الذين المركبات
.الجهاز هذا بها الموجود المناطق

الطوارئ مكالمات
يحددها وظائف إلى باإلضافة األرضية والشبكات الالسلكية والشبكات الالسلكية اإلشارات باستخدام الجهاز هذا يعمل  :هام

اإلنترنت مكالمات من كل بتنشيط فقم ،)اإلنترنت مكالمات (اإلنترنت عبر الصوتية المكالمات يدعم هاتفك كان إذا. المستخدم
في اإلنترنت مكالمات مزود عبر وكذلك الخلوية الشبكات عبر طوارىء مكالمات إجراء الهاتف يحاول سوف. الخلوي والهاتف

االتصاالت في السلكي جهاز أي على كليةً تعتمد ال لذا. األحوال جميع في االتصاالت ضمان يمكن ال. كليهما تنشيط حالة
.الطبية الطوارئ حاالت مثل الضرورية

:طوارئ مكالمة إلجراء

التالية باإلجراءات للقيام تحتاج قد. كافية شبكة إشارة وجود من وتأكد. التشغيل وضع في يكن لم إذا الجهاز بتشغيل قم١
:للهاتف تبعًا

.واحدة يستخدم هاتفك كان إذا SIM بطاقة تركيب•

.بالهاتف تنشيطها تم التي المكالمات حظر عمليات بعض إزالة•

.نشط وضع إلى الطائرة وضع أو االتصال عدم وضع من الوضع تغيير•

.للمكالمات الهاتف وتجهيز العرض شاشة لمسح مرات عدة اإلنهاء مفتاح على اضغط٢

.أخرى إلى منطقة من تختلف الطوارئ أرقام إن حيث. الحالية لمنطقتك الرسمي الطوارئ رقم أدخل٣

.االتصال مفتاح على اضغط٤

الوسيلة ربما هو الالسلكي جهازك أن وتذكر. بدقة المطلوبة المعلومات كافة إعطاء على احرص طوارئ، مكالمة إجراء عند
.ذلك منك يُطلب حتى المكالمة تنهِ ال. الحادث موقع من لالتصال الوحيدة

)SAR( الشهادة معلومات
.الالسلكية للموجات التعرض بإرشادات هذا المحمول جهاز يفي

الموصى الالسلكية للموجات التعرض مستوى يتجاوز ال بحيث مصمم وهو. السلكي واستقبال إرسال جهاز هو المحمول هاتفك
يضمن أمان حيز وتتضمن ICNIRP المستقلة العلمية المؤسسة قبل من اإلرشادات تلك تطوير تم. الدولية اإلرشادات قِبَل من به

.األشخاص صحة أو األعمار عن النظر بغض األشخاص جميع سالمة

٣٩والسالمة المنتج معلومات



).SAR( أو Specific Absorption Rate أو المحددة االستيعاب قيمة تسمى قياس وحدة النقالة للهواتف التعرض إرشادات تستخدم
من جرام ١٠ من أعلى متوسط بمعدل كجم/واط ٢٫٠ هو ICNIRP الدولية اإلرشادات قِبَل من تحديده تم كما SAR لـ األقصى الحد
طاقة مستوى بأقصى الجهاز إرسال حالة في القياسية التشغيل أوضاع باستخدام SAR اختبارات إجراء يتم. الجسم نسيج
وذلك األقصى الحد قيمة من أقل للجهاز الحقيقي SAR مستوى يكون أن يمكن. المختبرة التردد نطاقات جميع في عليه مصدق

من قربك مدى مثل عوامل لعدة طبقاً المقدار هذا ويتغير. بالشبكة لالتصال فقط المطلوبة الطاقة الستخدام مصمم الجهاز ألن
.الرئيسية الشبكة محطة

.  كلغ/واط ٠٫٨٢ هي األذن على الجهاز الستخدام ICNIRP الدولية اإلرشادات عليها نصت SAR لـ قيمة وأعلى

واالختبار التقرير متطلبات على بناءً SAR قيم تتغير قد. مختلفة SAR قيم على الحصول إلى الهاتف ملحقات استخدام يؤدي وقد
موقع على المنتجات بمعلومات الخاص القسم في SAR قيم عن إضافية معلومات على الحصول ويمكن. الشبكة وموجة الوطنية
.www.nokia.com الويب
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المطابقة إعالن

RM-618 المنتج أن NOKIA CORPORATION شركة تعلن الوثيقة، هذه بموجب

األساسية EC/1999/5 األوروبي المجلس توجيه متطلبات مع متوافق

إعالن من نسخة على العثور يمكن. بالمنتج المتعلقة األخرى وشروطه

/http://www.nokia.com/phones / الموقع على المطابقة

declaration_of_conformity.

 ©2009 Nokia محفوظة الحقوق جميع.

Nokia وNokia Connecting People وNavi عالمات أو تجارية عالمات هي

صوتية عالمة Nokia tune تعد. Nokia Corporation لشركة مسجلة تجارية

والشركات المنتجات أسماء أن كما. Nokia Corporation بشركة خاصة

أسماء أو تجارية عالمات تكون قد الدليل هذا في ذكرها الوارد األخرى

.لها المالكة للشركات تجارية

هذه محتويات كل أو من جزء تخزين أو توزيع أو نقل أو نسخ إعادة يحظر

تتبع. Nokia من مسبق خطي إذن بدون األشكال من شكل بأي الوثيقة

Nokia تحتفظ. مستمرة تطوير سياسة Nokia تغييرات إجراء في بالحق

دون الوثيقة هذه في المبينة منتجاتها من أيٍّ على تحسينات وإدخال

.سابق إشعار

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA

Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

)MPEG-4 Visual Patent Portfolio License) i لـ طبقًا مُرخَّص المنتج هذا

المشفرة بالمعلومات يرتبط فيما التجاري غير الشخصي لالستخدام

شخصي بنشاط يقوم مستهلك قبل من البصري MPEG-4 معيار مع بالتوافق

مزود يقدمه الذي MPEG-4 فيديو مع بالتوافق لالستخدام) ii(و تجاري وغير

يمكن. آخر استخدام ألي تضمينه أو ترخيص منح يتم وال. مرخص فيديو

بالترويج المتعلقة تلك ذلك في بما إضافية، معلومات على الحصول

//:http راجع. MPEG LA, LLC من والتجارية الداخلية واالستخدامات

www.mpegla.com.

بأي Nokia تعد ال بها، المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد إلى

أو للبيانات فقدان أي عن مسئولة مرخصيها من أيٍّ أو األحوال من حال

كان مهما مباشرة غير أو تبعية أو عرضية أو خاصة أضرار أي أو الدخل

.الخسارة أو األضرار تلك سبب

يقتضيه ما وباستثناء". الراهنة بحالتها "الوثيقة هذه محتويات تقديم يتم

كانت سواء نوع، أي من ضمانات تقدم لن فإنه المفعول الساري القانون

الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية، أو صريحة

أو مفعولية أو بدقة يتعلق فيما معين، لغرض والصالحية للرواج الضمنية

أو الوثيقة هذه تعديل في بالحق Nokia تحتفظ. الوثيقة هذه محتويات

.مسبق إشعار دون وقت أي في سحبها

المنتجات بتلك تتعلق وخدمات معينة وتطبيقات منتجات توفر إن

على للحصول Nokia وكيل مراجعة يرجى لذا. المنطقة باختالف يختلف

أو سلع على الجهاز هذا يحتوي قد. اللغة خيارات توفر ومدى التفاصيل

الواليات من التصدير وتنظيمات لقوانين تخضع برامج أو تقنيات

.القانون مع يتعارض تحويل أي إجراء يمنع. األخرى البلدان أو المتحدة

تكون وقد الجهاز مع المزودة األخرى األطراف تطبيقات إنشاء تم قد ربما

تمتلك ال. بها صلة لها ليس أو Nokia لـ تابعة غير جهات أو ألشخاص ملكًا

Nokia بتطبيقات الخاصة الفكرية الملكية حقوق أو والطبع النشر حقوق

دعم بخصوص مسئولية أي Nokia تتحمل ال النحو، هذا وعلى. الغير

وال التطبيقات هذه عمل طريقة بخصوص أو النهائيين المستخدمين

توفر ال. المواد تلك في أو التطبيقات في المقدمة المعلومات بخصوص

Nokia التطبيقات، استخدام عبر. األخرى األطراف لتطبيقات ضمانات أي

سواء نوع أي من ضمان أي دون هي كما مقدمة التطبيقات بأن تقر فإنك

المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد وإلى ضمنيًا أم صريحًا كان

بيانات أي تقدمان ال لها التابعة والشركات Nokia بأن تقر أن عليك كما. بها

ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية، أم صريحة سواءً ضمانات، أو

أو للبيع المنتج قابلية أو الملكية بسند الخاصة الضمانات: يلي ما الحصر

لبراءات التطبيقات خرق عدم ضمان بشأن أو معين لغرض مالءمته

من ذلك غير أو التجارية العالمات أو والطبع النشر حقوق أو االختراع

.بالغير الخاصة الحقوق

٤١

AR 1.1 اإلصدار/
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الفهرس

I

IM) ٢١)الفورية الرسائل

O
Ovi٣٣

أ

٣٠ملحقة أجهزة

١٧النص إدخال

١٧نص إدخال

٢٠البريد إعداد

USB١٥ كبل اتصال

٣١الضبط استعادة

١٨للنص التنبؤي اإلدخال

٣٢األلعاب

٢٧األوضاع

١٦السريع االتصال

٢٨االختصارات

٢٠البريد

٢٠اإللكتروني البريد

١٠البطارية

١٢الشحن جاري —

٣١التهيئة

٢٠الحسابات

٨الدعم

٢٤الراديو

٢٠الرسائل

٢٢ ,٢١الصوتية الرسائل

١٩النصية الرسائل

٢٣السجل

٢٧الشاشة

٢٧الضبط

٢٧الشاشة —

١٨القوائم

٢٥الكاميرا

٣٣المتصفح

٢٠المرفقات

٢٨المزامنة

٣٢المعرض

٩واألجزاء المفاتيح

١٦المكالمات

٣٢الملحقات

٣١المنبه

٢٨للبيانات االحتياطي النسخ

٢٧النغمات

٢٧والتاريخ الوقت

٣٣الويب

ب

microSD١١ بطاقة

SIM١٠ بطاقة

١١الذاكرة بطاقة

ت

٨تحديثات

٧التطبيقات —

٨ ,٧الجهاز برامج —

الفهرس٤٢



٨ ,٧البرامج تحديثات

١٢الجهاز تشغيل إيقاف/تشغيل

ح

١٤المفاتيح حارس

ر

١٦رباط

٢١فالش رسائل

١٩الرسائل خدمة مركز رقم

PIN٧ رمز

٧الحماية رمز

٧الوصول رموز

س

١٥األذن سماعة

ش
١٣رئيسية شاشة

٣٣اإلنترنت شبكة

ص

٢٦صور

ض
٢٢الرسالة ضبط

٣١استعادة المصنع، ضبط

٣٠الهاتف ضبط

١٥الفالش ضوء

ق

١٤المفاتيح لوحة قفل

ك

١٧نص كتابة

٧المرور كلمات

م

١٣الحالة مؤشرات

١٣اإلشارة قوة مؤشر

١٣البطارية شحن مستوى مؤشر

٣٢الصوت مُسجل

٢٣الوسائط مشغل

Nokia٨ دعم معلومات

٢٦الفيديو مقاطع

و

٢٥الصور وضع

٢٥الفيديو وضع
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