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2.1 اإلصدار
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٢٨متصل غير الوضع في الهاتف استخدام
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٣٨األسماء بأحد االتصال

٣٨جماعية مكالمة إجراء

٣٩كثيرًا المستخدمة باألرقام االتصال

٣٩األسماء بأحد لالتصال صوتك استخدام

٤٠الويب عبر مكالمات إجراء

٤١به االتصال تم رقم بأخر االتصال

٤١هاتفية محادثة تسجيل

٤١صامت إلى تحويل

٤٢عليها يُرد لم التي مكالماتك عرض

٤٢ الصوتي البريد بصندوق االتصال

الصوتي البريد صندوق إلى المكالمات تحويل
٤٣آخر هاتف رقم إلى أو

٤٣استالمها أو مكالمات إجراء منع

٤٤فقط معينة أرقام إلى بمكالمات السماح

٤٥الفيديو مشاركة

المحتويات٢



٤٧األسماء

٤٧األسماء حول
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٥٠الهاتف إلى SIM بطاقة من األسماء نسخ

Nokia٥٠ خدمات إلى احتياطيًا األسماء نسخ

٥١الرسائل

٥١الرسائل حول

٥١رسالة إرسال

٥٢صوتية رسالة إرسال

٥٢مستلمة رسالة قراءة

٥٣محادثة عرض

٥٤نصية رسالة إلى االستماع
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٦٠اجتماعي حول
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٣المحتويات
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١١٧الرسائل مؤشر وميض حالة في
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١١٨الويب تصفح أثناء مقروءة غير حروف
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١٢٦الفهرس

٥المحتويات



السالمة

.للقانون مخالفًا وربما خطرًا يكون قد بالتعليمات االلتزام عدم إن. البسيطة اإلرشادات هذه اقرأ
.الكامل المستخدم دليل اقرأ معلومات، على للحصول

المحمولة الهواتف استخدام فيها يحظر التي المناطق في الهاتف أغلق

عندما أو محظورًا المحمولة الهواتف استخدام يكون عندما الجهاز تشغيل بإيقاف قم
من بالقرب أو المستشفيات في أو الطائرة في استخدامها مثل خطرًا، أو تشويشًا تسبب

اإلرشادات بكافة التزم. التفجير مناطق أو الكيميائية المواد أو الوقود أو الطبية األجهزة
.المحمولة الهواتف استخدام فيها يحظر التي المناطق في الموجودة

أوالً الطريق على السالمة

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

التشويش

.أدائها على يؤثر قد مما للتشويش المحمولة الهواتف كافة تتعرض

المؤهلة الخدمة

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

جافًا الجهاز بقاء على حافظ

.جافًا بقائه على فحافظ. للماء مقاومًا ليس هاتفك

الزجاجية األجزاء

الهاتف سقوط حال في للكسر يتعرض قد أنه يعني مما. الزجاج من الجهاز شاشة تصنيع يتم
األجزاء تلمس فال الزجاج، انكسر إذا. كبيرة صدمة إلى يتعرض عندما أو صلب، سطح على

يتم حتى الهاتف استخدام عن وتوقف. عليه من إزالتها تحاول حتى أو الهاتف، من المكسورة
.المؤهلين الخدمة أفراد قبل من له بديل وتركيب المكسور الزجاج استبدال

السالمة٦



لديك السمع حاسة على حافظ

حالة في أذنك من بالقرب الجهاز تحمل وال معتدل، بصوت رأس سماعة خالل من استمع
.الصوت مكبر استخدام

٧السالمة



لتبدأ

واألجزاء المفاتيح

العلوي الجانب

صغير USB توصيل منفذ1
)مم ٣٫٥ (Nokia AV توصيل منفذ2
 القفل/القفل إلغاء/التشغيل مفتاح3

األمامي الوجه

األذن سماعة1
القائمة مفتاح2

لتبدأ٨



الخلفي الوجه

الكاميرا فالش1
الميكروفون2
الكاميرا عدسة3

الجانبان

الذاكرة بطاقة فتحة1
SIM بطاقة فتحة2
التكبير/الصوت مستوى مفتاح3
 الكاميرا مفتاح4
الخارجية السماعة5

٩لتبدأ



السفلي الجانب

الميكروفون1

الهوائي أماكن

يؤدي وقد االتصاالت، جودة على الهوائي لمس يؤثر. استخدامها أثناء الهوائي منطقة مالمسة تجنب
.التشغيل أثناء الطاقة من أكبر مستوى استهالك نتيجة البطارية عمر تقليل إلى

.الهوائي منطقة تظليل تم

األذن سماعة

.بهاتفك متوافقة أذن سماعات أو متوافقة رأس سماعة توصيل يمكنك

لتبدأ١٠



مصدر أي بتوصيل تقم ال. الجهاز تلف إلى هذا يؤدي قد حيث خرج، إشارة تصدر منتجات بتوصيل تقم ال
بخالف - خارجية رأس سماعة أو خارجي جهاز بتوصيل قمت إذا. Nokia AV توصيل بمنفذ فولت

لمستويات جيدًا فانتبه ،Nokia AV توصيل بمنفذ - الجهاز هذا مع لالستخدام Nokia قبل من المعتمدة
.الصوت

فيديو مقطع أو أغنية أو مكالمة صوت مستوى تغيير

.الصوت مستوى مفاتيح استخدم

.نشطًا التطبيقات أحد يكون عندما أو مكالمة إجراء أثناء الصوت مستوى ضبط يمكن

دون قصيرة مسافة من الهاتف إلى واالستماع التحدث إمكانية المدمجة الخارجية السماعة لك تتيح
.األذن على الهاتف لوضع الحاجة

مكالمة أثناء تنشيطها إلغاء أو الخارجية السماعة تنشيط
. أو  اختر

قفلهما وإلغاء والشاشة المفاتيح قفل

مفاتيح بقفل قم الحقيبة، في أو جيبك في الهاتف وجود عند الخطأ طريق عن مكالمة إجراء لتجنب
.الهاتف وشاشة

والشاشة المفاتيح قفل
. التشغيل مفتاح على اضغط

١١لتبدأ



والشاشة المفاتيح قفل إلغاء
.إلغاء اختر ثم القائمة، مفتاح أو  التشغيل مفتاح على اضغط

للشاشة اآللي القفل وتعطيل المفاتيح تعيين

.القفل/الشاشة مهلة > الشاشة > الهاتفو الضبط >  اختر١
.آليًا والمفاتيح الشاشة قفل يتم أن قبل الهاتف فيها ينتظر التي المدة حدد٢

إزالتها أو SIM بطاقة تركيب

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

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

.SIM بطاقة على ملصقات أية تلصق ال

SIM بطاقة إدخال

.SIM بطاقة فتحة غطاء لفتح اضغط١
.SIM بطاقة حامل اسحب٢

لتبدأ١٢



.الحامل في SIM بطاقة بوضع قم ثم ألعلى، التماس منطقة اتجاه أن تأكد٣
.الهاتف في SIM بطاقة حامل تركيب أعِد٤

SIM بطاقة إخراج

.SIM بطاقة فتحة غطاء لفتح اضغط١
.SIM بطاقة حامل اسحب٢
.SIM بطاقة اخرج٣

إزالتها أو الذاكرة بطاقة تركيب

تؤدي فقد. الجهاز هذا مع لالستخدام Nokia شركة قبل من فقط المعتمدة الذاكرة بطاقات استخدم
.البطاقة على المخزنة البيانات وتلف والجهاز البطاقة تلف إلى المتوافقة غير البطاقات

.الذاكرة بطاقة على ملصقات أية تلصق ال

١٣لتبدأ



ذاكرة بطاقة إدخال

.الذاكرة بطاقة فتحة غطاء لفتح اضغط١
.الذاكرة بطاقة حامل اسحب٢

.الحامل في الذاكرة بطاقة بإدراج قم ثم ألعلى، التماس منطقة اتجاه أن تأكد٣
.الجهاز في الذاكرة بطاقة حامل تركيب أعِد٤

الذاكرة بطاقة إخراج

إلزالة الخيار اختر ثم التشغيل، مفتاح على أوالً االستمرار مع فاضغط التشغيل، قيد الجهاز كان إذا١
.الذاكرة بطاقة

لتبدأ١٤



.الذاكرة بطاقة فتحة غطاء لفتح اضغط٢
.الذاكرة بطاقة حامل اسحب٣
.الذاكرة بطاقة اخرج٤

الشحن

البطارية حول

استخدم. CTIA 1725 من معتمدة للشحن وقابلة لإلزالة قابلة غير داخلية بطارية على جهازك يحتوي
أيضًا يمكن. الجهاز هذا تالئم كي تصميمها تم والتي فقط Nokia شركة قبل من المعتمدة الشحن أجهزة

.الجهاز لشحن متوافق USB بيانات كبل استخدام

خدمة مركز أقرب إلى الجهاز اصطحب البطارية، الستبدال. الجهاز من البطارية إخراج تحاول ال
.معتمد

البيانات نقل ويمكن. الحائط في مثبت تيار مصدر توفر عدم عند USB بنظام الشحن استخدام يمكنك
وبدء الشحن بدء يستغرق وقد كبير، بشكل USB بنظام الشحن طاقة فعالية تختلف. الجهاز شحن أثناء

.طويالً وقتًا الجهاز تشغيل

USB-IF برنامج مطابقة لديها التي باألجهزة أو USB-IF شعار تحمل التي باألجهزة فقط جهازك بتوصيل قم
.المتكامل

.البطارية استبدال خدمة أيضًا تعرض قد المعتمدة التجزئة بيع مراكز

الطاقة، توفير وضع تنشيط إللغاء. الطاقة توفير وضع إلى الجهاز يتحول بالجهاز، الطاقة انخفاض عند
وضع يكون عندما. الطاقة توفير تنشيط إلغاء اختر ثم التشغيل، مفتاح على االستمرار مع اضغط
.معينة بتطبيقات الخاص الضبط تعديل من تتمكن ال قد نشطًا، الطاقة توفير

البطارية شحن

للمرة الهاتف تشغيل قبل شحنها إعادة إلى تحتاج قد ولكن المصنع، في جزئيًا مشحونة هاتفك بطارية
.األولى

:يلي بما قم الشحن، مستوى انخفاض حالة في

١٥لتبدأ



.بالحائط كهربائي تيار بمقبس الشاحن بتوصيل قم١
.بالهاتف الشاحن بتوصيل قم٢
.الحائط مقبس عن ثم ومن الهاتف، عن الشاحن بفصل قم الشحن، اكتمال إلى الهاتف إشارة عند٣

.الشحن أثناء الجهاز استخدام ويمكنك الوقت، من معينة لمدة البطارية شحن إلى تحتاج ال

تمر قد أو الشاشة، على يظهر حتى دقائق عدة الشحن مؤشر يستغرق فقد تمامًا، فارغة البطارية كانت إذا
.مكالمات أي إجراء من تتمكن أن قبل دقائق عدة

إعادة ثم فصله ثم الشاحن توصيل الضروري من يكون قد طويلة، لفترة البطارية استخدام عدم حالة في
.البطارية شحن لبدء أخرى مرة توصيله

.البطارية لشحن متوافق USB شحن جهاز استخدام أيضًا يمكنك: تلميح

USB عبر البطارية شحن

متوافق USB كبل استخدام يمكنك شحن؟ جهاز معك يوجد وال منخفض، البطارية شحن مستوى هل
.الكمبيوتر جهاز مثل متوافق، بجهاز جهازك لتوصيل

لتبدأ١٦



.اتصاله قطع أو الشحن جهاز كبل توصيل عند حذرًا كن الشحن، جهاز موصل كسر لتجنب

.الشحن أثناء هاتفك مزامنة فيمكنك كمبيوتر، بجهاز متصالً الهاتف كان إذا

عن بالتوصيل قمت إذا يعمل ال وقد البدء، قبل الوقت بعض USB عبر الشحن يستغرق أن الممكن من
بمقبس متصالً يكون عندما أسرع بشكل بالشحن الهاتف يقوم. بالطاقة مدعوم غير USB موزع طريق

.الحائط

تشغيله إيقاف أو الهاتف تشغيل

التشغيل
.باالهتزاز الهاتف يقوم حتى  التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط

التشغيل إيقاف
.!إغالق اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط

١٧لتبدأ



القديم هاتفك من الصور أو األسماء نسخ

بسرعة؟ الجديد هاتفك استخدام وبدء المتوافق القديم Nokia هاتف من هامة معلومات نسخ تريد هل
الجديد هاتفك إلى المثال، سبيل على وصور، تقويم وقيود أسماء لنسخ البيانات نقل التطبيق استخدم

.مجانًا

.Bluetooth لتقنية داعمًا القديم هاتفك يكون أن يجب

.البيانات نقل > البيانات نقل > التوصيل > الضبط >  اختر

:يلي مما اختر١

.آخر هاتف من المحتوى لنسخ  — 

.آخر هاتف إلى المحتوى لنسخ  — 

.هاتفين بين المحتوى لمزامنة  — 

كال في Bluetooth اتصال تنشيط يجب. الهاتفين بإقران قم ثم به، االتصال تريد الذي الهاتف اختر٢
.الهاتفين

من يمكنك والذي المرور، رمز إدخال ويجب. المرور رمز فأدخل مرور، رمز اآلخر الهاتف طلب وإذا٣
على للحصول. الهواتف بعض في ثابتًا المرور رمز ويكون. الهاتفين كال في نفسك، تعريف

.اآلخر الهاتف مستخدم دليل راجع التفاصيل،
.الحالي لالتصال فقط صالحًا المرور رمز يكون

.موافق اختر ثم المحتوى، اختر٤

الجديد هاتفك فسيقوم البيانات، نقل التطبيق على يحتوي ال بك الخاص القديم Nokia هاتف كان إذا
واتبع القديم، هاتفك من الرسالة افتح التطبيق، لتثبيت. Bluetooth تقنية باستخدام رسالة في بإرساله

.فيها الواردة اإلرشادات

.الحقًا أخرى هواتف من محتوى لنسخ البيانات نقل التطبيق استخدام أيضًا يمكنك: تلميح

لتبدأ١٨



بالهاتف الموجود المستخدم دليل استخدام

اختر. الضرورة عند ومتوفر معك موجود دائمًا فهو. مدمج مستخدم دليل على هاتفك يحتوي 
.الدليل > 

تطبيق من المستخدم دليل فتح
.تطبيق لكل متاح غير هذا. المستخدم دليل >  اختر

المستخدم دليل في البحث
.البحث حقل في كلمة أو حرفًا أدخل ثم, بحث >  اختر مفتوحًا، المستخدم دليل يكون عندما

المستخدم دليل من تطبيق فتح
.المواضيع أحد في الموجود التطبيق رابط اختر

بإصبعك اسحب ثم االستمرار، مع القائمة مفتاح على اضغط المستخدم، دليل إلى أخرى مرة للرجوع
.المستخدم دليل واختر يمينًا أو يسارًا

.اإلرشادات نهاية في الصلة ذات الموضوعات إلى روابط على العثور يمكن

الكمبيوتر جهاز على Nokia Ovi Suite التطبيق تثبيت

والمحافظة بهاتفك الموجود المحتوى إدارة يمكنك ،Nokia Ovi Suite الكمبيوتر جهاز تطبيق باستخدام
وتنزيل البرامج بأحدث هاتفك تحديث يمكنك كما. المتوافق الكمبيوتر جهاز مع مزامنته على

.الخرائط

قم البيانات، تكاليف حول معلومات على للحصول. إنترنت اتصال وجود إلى حاجة في تكون وقد
.الخدمة بمزود باالتصال

جهاز على www.nokia.com/support الموقع من Nokia Ovi Suite التطبيق من إصدار أحدث بتنزيل قم
.الكمبيوتر

.Nokia Suite اسم Nokia Ovi Suite تطبيق من إصدار أحدث على يُطلق

إلى انتقل معها، يعمل التي التشغيل أنظمة من والتحقق Nokia Ovi Suite التطبيق حول المزيد لمعرفة
.www.nokia.com/support الموقع

١٩الكمبيوتر جهاز على Nokia Ovi Suite التطبيق تثبيت

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


األساسي االستخدام

اللمسية الشاشة إجراءات

الشاشة فوق االستمرار مع خفيفًا نقرًا انقر أو خفيفًا نقرًا انقر المستخدم، واجهة مع للتفاعل
.اللمسية

الحادة اآلالت من أخرى أنواع أي أو رصاص قلم أو حبر قلم تستخدم ال. اللمس شاشة تخدش ال: هام
.اللمس شاشة على

آخر شاشة عنصر أو تطبيق فتح
.العنصر أو التطبيق فوق انقر

بسرعة الوظائف إلى الوصول
.المتاحة بالخيارات منبثقة قائمة فتح يتم. العنصر فوق االستمرار مع انقر

اختر المنبثقة، القائمة ومن المنبه، أو الصورة فوق االستمرار مع انقر منبه، مسح أو صورة إلرسال: مثال
.المناسب الخيار

عنصر سحب
.الشاشة على إصبعك مرر ثم العنصر، فوق االستمرار مع انقر

األساسي االستخدام٢٠



.الرئيسية الشاشة إلى عناصر سحب يمكنك: مثال

بإصبعك السحب
.المطلوب االتجاه في بثبات إصبعك اسحب ثم الشاشة، على إصبعك ضع

.يمينًا أو يسارًا إصبعك مرر أخرى، رئيسية شاشة إلى للتبديل: مثال

إليقاف. إصبعك ارفع ثم الشاشة، فوق أسفل أو ألعلى بسرعة إصبعك بتمرير قم قائمة، في للتمرير
.الشاشة فوق انقر التمرير،

والتصغير التكبير
أو للخارج اإلصبعين بإزاحة قم ثم ويب، صفحة أو صورة أو خريطة مثل ما، عنصر على إصبعين ضع

.للداخل

.مرتين العنصر فوق النقر أيضًا يمكنك: تلميح

٢١األساسي االستخدام



االختصارات استخدام

لكتم أو إغالقه أو إنترنت اتصال بفتح المثال، سبيل على للقيام، طويلة مسارات خالل االنتقال يلزمك ال
أو التطبيق عن النظر بغض الحالة، قائمة من مباشرةً اإلعدادات هذه إلى الوصول يمكنك. الهاتف صوت
.فيها تتواجد التي العرض شاشة

.اإلشعار منطقة من ألسفل بإصبعك اسحب

:يلي بما القيام يمكنك الحالة، قائمة من

المقروءة غير الرسائل أو عليها يرد لم التي المكالمات إشعارات عرض•
الهاتف صوت كتم•
االتصال ضبط تعديل•
WLAN بشبكة واالتصال المتاحة، WLAN اتصاالت عرض•
Bluetooth اتصاالت إدارة•

منطقة من الموسيقى مشغل إلى بسرعة الوصول يمكنك الموسيقى، إلى االستماع عند: تلميح
.الحالة

األساسي االستخدام٢٢



المفتوحة التطبيقات بين التبديل

.بينها والتبديل الخلفية في المفتوحة والمهام التطبيقات عرض يمكنك

التطبيق اختر ثم اليمين، أو اليسار إلى بإصبعك واسحب القائمة، مفتاح على االستمرار مع اضغط
.المطلوب

.الذاكرة واستخدام البطارية طاقة استهالك من الخلفية في التشغيل قيد الموجودة التطبيقات تزيد
. اختر استخدامه، يتم ال الذي التطبيق إلغالق

القائمة ومن المهام، محول على مطوالً واضغط اختر المفتوحة، التطبيقات جميع إلغالق: تلميح
.الكل إغالق اختر المنبثقة،

نص كتابة

االفتراضية المفاتيح لوحة باستخدام النص إدخال

 الظاهرية المفاتيح لوحة استخدام

المفاتيح لوحة استخدام يمكنك. النص إدخال حقل اختر االفتراضية، المفاتيح لوحة لتنشيط
.والرأسي األفقي الوضعين كال في الظاهرية

.الكتابة لغات جميع في الرأسي الوضع في الظاهرية المفاتيح لوحة تتوافر ال قد

٢٣األساسي االستخدام



االفتراضية المفاتيح لوحة1
.االفتراضية المفاتيح لوحة إلغالق - اإلغالق مفتاح2
أو صغيرة، بحروف الكتابة وضع كان إذا كبير حرف إلدخال-  caps lockو Shift التحويل مفتاحا3

.مرتين المفتاح اختر ،caps lock وظيفة لتنشيط. الحرف إدخال قبل المفتاح واختر العكس،
.الخاصة الحروف أو األرقام مثل المطلوب، الحرف نطاق الختيار - الحرف نطاق4
.يسارًا أو يمينًا المؤشر لنقل - األسهم مفاتيح5
.مسافة إلدراج - المسافة شريط6
.الكتابة لغة تغيير أو التنبئي النص إدخال لتنشيط - اإلدخال قائمة7
وظائف توجد. النص إدخال حقل إلى أو التالي الصف إلى المؤشر لنقل-  Enter اإلدخال مفتاح8

بتصفح الخاص الويب عنوان حقل في المثال، سبيل على. الحالي السياق على تعتمد إضافية
.ذهاب كالرمز يعمل فإنه الويب،

.حرف لمسح - للخلف مسافة مفتاح9

الرأسي الوضع في الرقمية المفاتيح ولوحة الظاهرية المفاتيح لوحة بين للتبديل
.QWERTY مفاتيح لوحة أو الرقمية األبجدية المفاتيح لوحة >  اختر

لحرف تشديد إلضافة
.الرمز االستمرار مع اختر

االفتراضية المفاتيح لوحة باستخدام النص إدخال

االفتراضية الرقمية المفاتيح لوحة استخدام

يمكنك الرأسي، الوضع في الكتابة عند الرقمية األبجدية المفاتيح لوحة استخدام تفضل كنت إذا
.االفتراضية الرقمية المفاتيح لوحة إلى االفتراضية المفاتيح لوحة من التبديل

.النص إدخال حقول أحد اختر١
.الرقمية األبجدية المفاتيح لوحة >  اختر٢

األساسي االستخدام٢٤



األرقام مفاتيح1
التنبؤي النص إدخال وضع تنشيط عند المقترَحة الكلمات عبر لالنتقال أو خاص رمز إلدخال-  *2

.الكلمة تحت خط ووضع
تنشيطه، إلغاء أو التنبؤي النص إدخال وضع لتنشيط. الحرف حالة لتغيير-  Shift التحويل مفتاح3

.المفتاح االستمرار مع اختر والحروف، األرقام وضع بين للتبديل. بسرعة مرتين المفتاح اختر
.االفتراضية الرقمية المفاتيح لوحة إلغالق - اإلغالق مفتاح4
.اليسار أو اليمين إلى المؤشر لنقل - األسهم مفاتيح5
المفاتيح لوحة إلى التبديل أو الكتابة لغة تغيير أو التنبؤي النص إدخال لتنشيط - اإلدخال قائمة6

.االفتراضية
.حرف لمسح - للخلف مسافة مفتاح7
أو األرقام أو الحروف وضع كان إذا وما الحرف حالة إلى لإلشارة) - متاحًا كان إذا (النص إدخال مؤشر8

.ال أم نشطًا التنبؤي النص إدخال وضع

االفتراضية المفاتيح لوحة باستخدام للنص التقليدي اإلدخال تنشيط

.بسرعة مرتين # اختر

حرف إدخال

الحروف من المزيد يوجد. المطلوب الحرف يظهر حتى متكرر بشكل) 9-1 (األرقام مفاتيح أحد اختر١
.المفتاح على المرئية الحروف بخالف المتاحة

المؤشر بتحريك قم أو المؤشر يظهر حتى انتظر نفسه، بالمفتاح موجود التالي الحرف كان إذا٢
.أخرى مرة المفتاح هذا اختر ثم لألمام،

مسافة إدخال
.٠ اختر

٢٥األساسي االستخدام



التالي السطر إلى المؤشر نقل
.مرات ثالث 0 اختر

االفتراضية الرقمية المفاتيح لوحة باستخدام التنبؤي النص إدخال تنشيط

ال. إليه جديدة كلمات إضافة يمكنك حيث بالهاتف، مضمن قاموس على التنبؤي النص إدخال يعتمد
.اللغات لكل التنبؤي النص إدخال يتوفر

.التنبؤي النص تنشيط >  اختر١
سبيل على. حرف لكل واحدة مرة مفتاح كل اختر. 9-2 المفاتيح استخدم المطلوبة، الكلمة لكتابة٢

5و o للحرف 6و N للحرف 6 اختر اإلنجليزية، اللغة قاموس اختيار عند Nokia كلمة لكتابة المثال،
.a للحرف 2و i للحرف 4و k للحرف
.لمفتاح اختيار كل بعد الكلمة اقتراح يتغير

على الصحيح المطابق االقتراح يظهر حتى متكرر بشكل * فاختر صحيحة، غير الكلمة كانت إذا٣
وضع باستخدام الكلمة أدخل ثم ، هجاء فاختر القاموس، في موجودة غير الكلمة كانت إذا. الشاشة
.موافق واختر للنص، التقليدي اإلدخال

كلمة إلضافة. القاموس في موجودة ليست الكلمة أن يعني فهذا الكلمة، بعد ? العالمة ظهرت إذا
.موافق واختر للنص، التقليدي اإلدخال وضع باستخدام الكلمة أدخل ثم ،* اختر القاموس، إلى

عالمة تظهر حتى متكرر بشكل * اختر ثم, 1 اختر شائعة، ترقيم عالمة إلدراج. ٠ اختر مسافة، إلدراج٤
.الشاشة على الصحيحة الترقيم

.التالية الكلمة كتابة ابدأ٥

للنص التنبؤي اإلدخال تنشيط إلغاء
.بسرعة مرتين # اختر

الكتابة لغة تحديد

.الكتابة لغة > اللمسي اإلدخال > الهاتف اختر ثم ،الضبط >  اختر

الكتابة أثناء اللغة تغيير
.الكتابة لغة >  اختر

.المتاحة الخيارات تختلف قد

األساسي االستخدام٢٦



الشاشة مؤشرات

العامة المؤشرات

.مقفلة والمفاتيح اللمسية الشاشة
.منبه ضبط تم

.فائت تقويم حدث يوجد

المكالمات مؤشرات

.بك االتصال ما شخص حاول
).شبكة خدمة (الثاني الهاتف خط تستخدم اآلن أنت
للهاتف، خطان لديك كان إذا). الشبكة خدمة (آخر رقم إلى الواردة المكالمات تحويل يتم

.النشط الخط إلى األرقام أحد فسيشير
.إنترنت مكالمة إلجراء جاهز هاتفك

الرسائل مؤشرات

"الوارد صندوق "حافظة تكون فقد يومض، المؤشر كان إذا. مقروءة غير رسائل لديك
.ممتلئة
".الصادر صندوق "حافظة في اإلرسال انتظار في رسائل توجد

الشبكة مؤشرات

).شبكة خدمة( GSM بشبكة هاتفك توصيل تم
).شبكة خدمة( 3G بشبكة هاتفك توصيل تم

بينما االنتظار، قيد االتصال أن إلى  يشير. مفتوح) شبكة خدمة( GPRS بيانات حزم اتصال
.االتصال إغالق أو فتح إلى  يشير

بينما االنتظار، قيد االتصال أن إلى  ويشير. مفتوح) شبكة خدمة( EGPRS بيانات حزمة اتصال
.االتصال إنشاء يجري أنه إلى  يشير

بينما االنتظار، قيد االتصال أن إلى  ويشير. مفتوح) شبكة خدمة( 3G بيانات حزمة اتصال
.االتصال إنشاء يجري أنه إلى  يشير

بينما االنتظار، قيد االتصال أن إلى  ويشير. مفتوح) شبكة خدمة( HSPA بيانات حزمة اتصال
.االتصال إنشاء يجري أنه إلى  يشير
.متاحًا WLAN اتصال يوجد

٢٧األساسي االستخدام



التوصيل مؤشرات

المؤشر كان وإذا. بيانات بإرسال يقوم هاتفك أن إلى  ويشير. نشط Bluetooth اتصال
.آخر بجهاز االتصال يحاول هاتفك أن إلى ذلك يشير يومض،

.بهاتفك USB كبل توصيل تم لقد
GPS نشط.
.بالمزامنة الهاتف يقوم
.بهاتفك متوافقة رأس سماعة توصيل تم
.بهاتفك متوافق سيارة طاقم توصيل تم
.بهاتفك متوافق تلفاز مخرج كبل توصيل تم
.بهاتفك متوافق نصي هاتف توصيل تم

اإلنترنت وعلى الهاتف في البحث

أو الموسيقى أو الصور أو األسماء أو البريد رسائل عن البحث يمكنك. واإلنترنت هاتفك استكشف 
.اإلنترنت وعلى هاتفك على المخزنة التطبيقات

.بحث >  اختر

.المقترحة التطابقات بين من اختر ثم بحث، كلمة بإدخال ابدأ١
يلزمك. البحث نتائج نهاية في الموجود اإلنترنت على البحث رابط اختر اإلنترنت، على للبحث٢

.نشط إنترنت اتصال وجود

الشاشة في خالية منطقة فوق االستمرار مع انقر. الرئيسية الشاشة إلى بحث أداة إضافة يمكنك: تلميح
.القائمة من البحث واجهة عنصر اختر ثم ،واجهة عنصر أضف واختر الرئيسية،

متصل غير الوضع في الهاتف استخدام

التقويم إلى الوصول بإمكانك يزال ال استقبالها، أو مكالمات إجراء فيها تريد ال أماكن في تكون عندما
قم. متصل غير الوضع بتنشيط قمت إذا باإلنترنت اتصال إلى تحتاج ال التي واأللعاب األسماء وقائمة
أو تشويشًا تسبب عندما أو محظورًا المحمولة الهواتف استخدام يكون عندما الهاتف تشغيل بإيقاف
.خطرًا

.متصل غير اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط

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

األساسي االستخدام٢٨



وعند. SIM بطاقة وإزالة الهاتف تشغيل بإيقاف قم. SIM بطاقة بدون هاتفك استخدام أيضًا يمكنك كما
.متصل غير الوضع تنشيط سيتم أخرى، مرة الجهاز تشغيل

أو مكالمات، أي استقبال أو إجراء يمكن ال بالشبكة، االتصال عدم وضع في الهاتف يكون عندما: هام
الطوارئ برقم االتصال من تتمكن قد. الخلوية الشبكة تغطية إلى تحتاج أخرى خصائص استخدام
.آخر وضع إلى أوالً التغيير يجب المكالمات، إلجراء. الجهاز في المبرمج الرسمي

رسائل لقراءة المثال، سبيل على ،WLAN بشبكة االتصال بإمكانك يزال ال متصل، غير الوضع تنشيط عند
.Bluetooth اتصال استخدام أيضًا يمكنك. اإلنترنت تصفح أو البريد

.مطبقة سالمة متطلبات أية مع التوافق تذكر

البطارية عمر إطالة

من للتقليل بها القيام يمكنك خطوات فهناك شحن، جهاز وجود إلى تحتاج ما دائمًا أنك شعرت إذا
.الهاتف طاقة استهالك

.كامالً شحنًا البطارية شحن على داوم•
الشبكة وضع إعداد مثل الهاتف ضبط إعدادات تحسين يتم الطاقة، توفير وضع تنشيط عند•

.المؤقتة والشاشة

الطاقة توفير وضع تنشيط
وضع تنشيط إللغاء. الطاقة توفير تنشيط اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط
.الطاقة توفير تنشيط إلغاء اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط الطاقة، توفير

استخدامها يتم ال التي التطبيقات إغالق
اختر ثم المطلوب، التطبيق عرض يتم حتى بإصبعك واسحب القائمة، مفتاح على االستمرار مع اضغط

 .

والمؤثرات والموضوعات األصوات

.المفاتيح نغمات مثل الضرورية، غير النغمات صوت بكتم قم•
.الخارجية السماعة من بدالً األذن، سماعات استخدم•
.الهاتف شاشة تشغيل إيقاف بعدها يتم التي المهلة مدة طول بتغيير قم•

المهلة طول تعيين
.اإلضاءة مهلة > الشاشة > الهاتفو الضبط >  اختر

٢٩األساسي االستخدام



معتمين وخلفية موضوع تنشيط
.عامة > الموضوعاتو الضبط >  اختر

.الرئيسية الشاشة من الخلفية صورة تغيير >  اختر الخلفية، لتغيير

الشاشة سطوع خفض
.السطوع > الشاشة > الهاتفو الضبط >  اختر

المؤقتة الشاشة الكبيرة الساعة تنشيط إلغاء
.يوجد ال > المؤقتة الشاشة > الموضوعاتو الضبط >  اختر

الشبكة استخدام

أو مكالمات إجراء تريد وال آخر شيء أي في الهاتف تستخدم أو الموسيقى إلى تستمع كنت إذا•
.متصل غير الوضع بتنشيط فقم استالمها،

.الجديدة البريد رسائل فحص مرات من التقليل على الهاتف بتعيين قم•
أو GPRS(المحمولة البيانات اتصال استخدام من بدالً باإلنترنت لالتصال WLAN اتصال استخدم•

3G.(
طاقة مقدار الهاتف فسيستخدم ،)المزدوج الوضع( 3Gو GSM شبكتي الستخدام الهاتف ضبط تم إذا•

.3G شبكة عن البحث عملية أثناء أكبر

فقط GSM شبكة الستخدام الهاتف ضبط
.GSM > الشبكة وضع > الشبكة > التوصيلو الضبط >  اختر

إليه الحاجة عدم عند Bluetooth تنشيط إلغاء
.  اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل اسحب

المتاحة WLAN شبكات عن البحث عن الهاتف إيقاف
.  اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل اسحب

الحاجة عند فقط) GPRS أو 3G (المحمولة البيانات اتصال إجراء
.  اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل اسحب المحمولة، البيانات اتصال إلغالق

األساسي االستخدام٣٠



الشخصي الطابع إضفاء

األوضاع

األوضاع حول

.األوضاع > الضبط >  اختر

مختلفة ضبط مجموعات على هاتفك يحتوي يرن؟ هاتفك تجعل أن تستطيع ال ولكن مكالمة تنتظر هل
.بك خاصة أوضاع إنشاء أيضًا يمكنك. والبيئات األحداث لمختلف تخصيصها يمكنك األوضاع، تسمى

:التالية بالطرق األوضاع تخصيص يمكنك

.الرسائل تنبيه ونغمات الرنين نغمة تغيير•
.المفاتيح ونغمات الرنين نغمة صوت مستوى تغيير•
.اإلشعار ونغمات المفاتيح نغمات صوت كتم•
.االهتزاز تنبيهات تنشيط•
.المتصل اسم لنطق الهاتف تعيين•

الشاشة إلى الوضع مستخدم واجهة عنصر إضافة األوضاع؟ إلى بسرعة الوصول تريد هل: تلميح
.الرئيسية

األخرى والنغمات الرنين نغمة على شخصي طابع إضفاء

.وضع بكل الخاصة الهاتف نغمات تخصيص يمكنك

.األوضاع > الضبط >  اختر

.المطلوب الخيار اختر ثم ،تخصيص الوضع، اختر

من مزيد على للحصول. أصوات تنزيل اختر ،Nokia متجر من الرنين نغمات من المزيد لتنزيل: تلميح
.www.nokia.com/support الموقع إلى انتقل المعلومات،

.األغاني اختر الرنين، نغمة لتكون الموسيقى مشغل من المفضلة أغنيتك لتعيين: تلميح

الهاتف صوت كتم

عندما الوضع هذا بتنشيط قم. والتنبيه الرنين نغمات جميع صوت كتم يتم صامت، الوضع تنشيط عند
.مثالً اجتماع في أو السينما في تتواجد

.صامت اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط

٣١الشخصي الطابع إضفاء
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لالجتماعات الوضع تغيير

.الرنين من بدالً واحدة مرة متكتمة تنبيه نغمة هاتفك يصدر االجتماع، وضع تنشيط عند

.اجتماع اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط

جديد وضع إنشاء

جديدة أوضاع إنشاء يمكنك المنزل؟ أو الكلية أو العمل في باحتياجاتك يفي الهاتف تجعل كيف
.مناسبة بأسماء وتسميتهم المواقف، لمختلف

.األوضاع > الضبط >  اختر

.الوضع ضبط حدد ثم ،جديد إنشاء >  اختر

.الرنين نغمة اختر. للوضع محدد بشكل رنين نغمة تعيين يمكنك: تلميح

زمنيًا المحدد الوضع ضبط

.سابقًا المستخدم الوضع تنشيط بعد محدد، وقت حتى األوضاع أحد تنشيط يمكنك

.األوضاع > الضبط >  اختر

.موقت اختر ثم المطلوب الوضع اختر١
.فيه زمنيًا المحدد الوضع انتهاء تريد الذي الوقت بضبط قم٢

بك الخاص الموضوع تغيير

.وشكلها الشاشة األلوان تغيير يمكنك 

.الموضوعات > الضبط >  اختر

.وموضوع عامة اختر

حول المزيد لمعرفة. موضوعات تنزيل اختر ،Nokia متجر من الموضوعات من مزيد لتنزيل: تلميح
.www.nokia.com/support الموقع إلى انتقل ،Nokia متجر

الرئيسية الشاشة

الرئيسية الشاشة حول معلومات

:يمكنك الرئيسية، الشاشة من

المستلمة والرسائل عليها يرد لم التي المكالمات إشعارات عرض•

الشخصي الطابع إضفاء٣٢
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المفضلة التطبيقات فتح•
الموسيقى مشغل تطبيق مثل التطبيقات، في التحكم•
الرسائل كتابة مثل مختلفة، لميزات اختصارات إضافة•
بسرعة إليها رسائل إرسال أو بها واالتصال لديك، المفضلة األسماء عرض•

للعمل منفصلة رئيسية شاشات المثال، سبيل على رئيسية، شاشة صفحة من أكثر لديك يكون أن يمكن
.الخاصة والحياة

فتح فسيتم الساعة، بتحديد قمت إذا المثال، سبيل على. تفاعلية عناصر الرئيسية الشاشة عناصر تعد
.الساعة تطبيق

الرئيسية الشاشات بين التبديل

منفصلة رئيسية شاشات إنشاء المثال، سبيل على. واحدة رئيسية شاشة من أكثر لديك يكون أن يمكن
.مختلفة محتويات لتشمل وتخصيصها الخاصة، والحياة للعمل

.يمينًا أو يسارًا إصبعك مرر أخرى، رئيسية شاشة إلى للتبديل

.بك الخاصة الحالية الرئيسية الشاشة إلى يشير

الرئيسية الشاشة تخصيص

يمكنك الرئيسية؟ الشاشة خلفية في لعائلتك المفضلة الصور أو المفضل منظرك مشاهدة تريد هل
طابع إلضفاء وذلك بمفردها، رئيسية شاشة كل على الموجودة العناصر ترتيب وإعادة الخلفية، تغيير

.تحب حسبما عليها شخصي

الخلفية تغيير
تغيير اختر المنبثقة، القائمة ومن الرئيسية، الشاشة في فارغة منطقة فوق االستمرار مع انقر

.الخلفية

٣٣الشخصي الطابع إضفاء



إلى انتقل المعلومات، من مزيد على للحصول. Nokia متجر من الخلفية صور من مزيد بتنزيل قم: تلميح
.www.nokia.com/support الموقع

الرئيسية الشاشة على الموجودة العناصر ترتيب إعادة
.جديد موقع إلى بسحبه قم ثم العناصر، أحد فوق االستمرار مع خفيفًا نقرًا انقر

.مختلفة رئيسية شاشات بين وإفالتها عناصر سحب يمكنك: تلميح

جديدة رئيسية شاشة إضافة
.رئيسية شاشة إضافة >  اختر

الرئيسية الشاشة إلى مصغر تطبيق إضافة

تطبيقات إضافة يمكنك الجارية؟ األحداث أخبار أو اليومية الطقس أحوال بمعرفة مهتم أنت هل
أهمية المعلومات أكثر على االطالع يمكنك بحيث الرئيسية الشاشة إلى) واجهة عناصر (مصغرة
.كبيرة بسرعة لك بالنسبة

عنصر أضف اختر المنبثقة، القائمة ومن الرئيسية، الشاشة في الخالية المنطقة فوق االستمرار مع انقر
.واجهة عنصر اختر ثم واجهة

.التطبيق عمل طريقة من يغير قد أنه كما به، المرتبط التطبيق أداء تحسين الواجهة لعنصر يمكن

.Nokia متجر من الواجهة عناصر من مزيد تنزيل يمكنك: تلميح

إلى يؤدي قد مما البيانات من كبيرة كميات نقل إلى محتوى تنزيل أو الخدمات استخدام يؤدي قد
.البيانات نقل تكاليف تضمين

منطقة من ألسفل اسحب البيانات، تكاليف لخفض. تلقائيًا باإلنترنت الواجهة عناصر بعض تتصل قد
.المحمولة البيانات تنشيط بإلغاء قم ثم اإلشعار،

الشخصي الطابع إضفاء٣٤
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الرئيسية الشاشة من مصغر تطبيق حذف
.  اختر ثم الواجهة، عنصر على مطوالً واضغط اختر

الرئيسية الشاشة إلى اختصار إضافة

إضافة يمكنك بكثرة؟ تستخدمها التي والميزات للتطبيقات اختصارات إنشاء بإمكانك أنه تعلم هل
.رسالة كتابة مثل إجراءات، أو تطبيقات إلى اختصارات

إضافة اختر المنبثقة، القائمة ومن الرئيسية، الشاشة في الخالية المنطقة فوق االستمرار مع انقر
.اإلجراء أو التطبيق اختر ثم اختصار

الرئيسية الشاشة إلى هامة أسماء إضافة

.إليهم رسائل إرسال أو بهم االتصال يمكنك حيث الرئيسية، الشاشة إلى هامة أسماء بإضافة قم

.األسماء >  اختر

.رئيسية لشاشة إضافة >  اختر ثم الهاتف، ذاكرة على المخزنة األسماء أحد اختر

األسماء بأحد االتصال
هاتف رقم من أكثر على يحتوي االسم كان إذا. صوتية مكالمة اختر ثم االسم، اختر الرئيسية الشاشة من

.المطلوب الرقم فاختر واحد،

األسماء أحد إلى رسالة إرسال
.رسالة اختر ثم االسم، اختر الرئيسية الشاشة من

الرئيسية الشاشة من االسم حذف
.  اختر ثم االسم، على مطوالً واضغط اختر الرئيسية، الشاشة من

.األسماء قائمة في موجودًا يظل لكنه الرئيسية، الشاشة من االسم إزالة تتم

بك الخاصة التطبيقات تنظيم

تنظيم يمكنك الرئيسية، القائمة في أكثر؟ بسرعة استخدامًا التطبيقات أكثر عن البحث تريد هل
.استخدامًا األقل التطبيقات وإخفاء حافظات في بك الخاصة التطبيقات

.  اختر

جديدة حافظة إنشاء
.جديدة حافظة >  اختر
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حافظة إلى تطبيق نقل
.جديدة حافظة اختر ثم ،حافظة إلى نقل اختر المنبثقة، القائمة ومن التطبيق، االستمرار مع اختر

ومن الشاشة، فوق االستمرار مع انقر القائمة، في وإسقاطها، والحافظات التطبيقات لسحب: تلميح
.ترتيب اختر المنبثقة، القائمة

آخر عنصر أي أو التطبيقات أحد أو األلعاب إحدى تنزيل

يمكنك. لهاتفك المحتويات من المزيد شراء أو فيديو، مقاطع أو تطبيقات أو مجانية ألعاب بتنزيل قم
.Nokia متجر في لهاتفك خصيصًا المُصمم المحتوى على العثور

.بك الخاص الشبكة خدمة ومزود إقامتك محل البلد باختالف الدفع طرق توفر يختلف

.بك الخاص Nokia حساب إلى الدخول بتسجيل وقم ،المتجر >  اختر

.العنصر الختيار١
.تنزيل فاختر مجاني، العنصر كان وإذا. شراء فاختر سعر، له العنصر كان إذا٢
.متاحًا كان إذا الهاتف فاتورة أو المدين بطاقة أو االئتمان بطاقة خالل من الدفع يمكنك٣

حساب إلى البطاقة هذه حفظ اختر بك، الخاص Nokia حساب في بطاقتك معلومات لحفظ
Nokia..

مختلفة، دفع طريقة استخدام وتريد بالفعل، محفوظة بك الخاصة البطاقة معلومات كانت إذا
.الفاتورة تفاصيل تغيير فاختر

.أدخله أو عليه بك الخاص الشراء إيصال استالم تريد الذي البريد عنوان اختر٤
.تأكيد اختر٥
من المزيد لمشاهدة التصفح استمرار أو عرضه، أو العنصر فتح يمكنك التنزيل، انتهاء عند٦

.هاتفك على فيه العنصر تخزين يتم الذي المكان تحديد يتم المحتوى، لنوع ووفقًا. المحتويات
.المطلوبة الذاكرة اختر ثم التثبيت تفضيالت > الحساب اختر االفتراضي، الموقع لتغيير

مقاطع أو التطبيقات أو األلعاب مثل أكبر، ملفات لتنزيل WLAN شبكة اتصال باستخدام قم: تلميح
.الفيديو

بحفظ قم ،Nokia متجر من العناصر شراء عند مرة كل الدفع بطاقة تفاصيل إدخال لتجنب: تلميح
منهم واحدة أي واختيار دفع، بطاقة من أكثر إضافة يمكنك. بك الخاص Nokia حساب على التفاصيل

.الشراء عند استخدامها تريد

.العنصر بناشر االتصال يرجى عنصر، حول المعلومات من المزيد على للحصول

الشخصي الطابع إضفاء٣٦



الهاتف

هاتف برقم االتصال

.  اختر الرئيسية، الشاشة من االتصال، برنامج لفتح١

.الهاتف رقم أدخل٢

.  اختر رقم، لمسح

.مرتين * اختر الدولية، للمكالمات المستخدم ، +الرمز إلدخال

.  اختر المكالمة، إلجراء٣

.  اختر المكالمة، إلنهاء٤

االتصال برنامج من اسم عن البحث

.الشركة باسم البحث يمكنك كما. الثاني أو األول االسم إدخال في ابدأ ثم ، اختر الرئيسية، الشاشة من
4و 5و 6و 6 اختر المثال، سبيل على ،Nokia عن فللبحث. حرف لكل واحدة مرة رقمي مفتاح كل اختر

.2و

الموجود باالسم االتصال
.االسم اختر

٣٧الهاتف



االسم إلى رسالة إرسال
.رسالة اختر االسم، بطاقة ومن االسم، على مطوالً واضغط اختر

األسماء بأحد االتصال

.األسماء >  اختر

في الثاني أو األول االسم من األولى الرموز أو الحروف أدخل ثم ، اختر األسماء، أحد عن للبحث١
.البحث حقل

.المطلوب االسم اختر٢
.صوتية مكالمة اختر االسم، بطاقة في٣
.المطلوب الرقم فاختر واحد، هاتف رقم من أكثر لدية االسم كان إذا٤

جماعية مكالمة إجراء

الجماعية المكالمات تعتبر. أنت بينهم من مشتركين ستة حتى تضم جماعية مكالمة إجراء يمكنك
.شبكة خدمة

.الجماعية الفيديو مكالمات تدعيم يتم وال

.األول بالمشارك اتصل١

وسيتم.   اختر األسماء، أحد الختيار أو الهاتف، رقم أدخل.   اختر آخر، بمشارك اتصال إلجراء٢
.األولى المكالمة تعليق

.جماعية مكالمة >  اختر جديدة، مكالمة على الرد بعد٣

الهاتف٣٨



جماعية مكالمة إلى جديد مشارك إضافة
.  اختر ثم آخر، بمشارك مكالمة بإجراء قم

جماعية مكالمة في مشارك مع خاص حديث إنشاء
.هاتفك في االنتظار قيد الجماعية المكالمة وستوضع.  و والمشارك، ،المشاركين عرض >  اختر

.الجماعية المكالمة اآلخرون المشاركون ويواصل
.جماعية مكالمة >  اختر الجماعية، المكالمة إلى للعودة

ببدئها قمت جماعية مكالمة من المشاركين أحد استبعاد
. و والمشارك، ،المشاركين عرض >  اختر

نشطة جماعية مكالمة إنهاء
.  اختر

كثيرًا المستخدمة باألرقام االتصال

إلى استخدامًا األكثر الهواتف أرقام بتخصيص تقوم عندما وعائلتك بأصدقائك بسرعة االتصال يمكنك
.لهاتفك الرقمية المفاتيح

.السريع االتصال > االتصال اختر ثم ،الضبط >  اختر

رقمي لمفتاح هاتف رقم تخصيص

.له الهاتف رقم تخصيص تريد الذي الرقمي المفتاح اختر١

.الصوتي البريد لصندوق)  ( 1 تخصيص يتم

.األسماء قائمة من االسم اختر٢

تغييره أو رقمي لمفتاح مخصص هاتف رقم حذف
.تغيير أو إزالة اختر المنبثقة، القائمة ومن تخصيصه، تم الذي المفتاح االستمرار مع اختر

مكالمة إجراء
.المخصص الرقم مفتاح على مطوالً واضغط اختر ثم ،  اختر الرئيسية، الشاشة من

األسماء بأحد لالتصال صوتك استخدام

.هاتفك في التحكم أو مكالمات إلجراء صوتك استخدام يمكنك الصوتية، األوامر تطبيق باستخدام

.هاتفك بواسطة تلقائيًا األوامر إنشاء يتم. المتحدث صوت على الصوتية األوامر تعتمد ال

٣٩الهاتف



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

الشاشة على الصوتية األوامر لتطبيق اختصارًا أضف الصوتية، األوامر استخدام في البدء قبل
.الرئيسية

قصيرة مسافة على الهاتف ضع. التشغيل قيد الخارجية السماعة تكون الصوتي، االتصال استخدام عند
.الصوتي األمر نطق عند فمك من

أذن، سماعة بمفتاح مزودة متوافقة أذن سماعة تركيب حالة وفي.  اختر الرئيسية، الشاشة من١
.األذن سماعة مفتاح على االستمرار مع اضغط

حفظه يتم الذي االسم بوضوح فانطق. اآلن تحدث عرض ويتم قصيرة، نغمة الهاتف يصدر٢
.لالسم

بالهاتف، المختارة باللغة عليه التعرف تم الذي لالسم مؤلف صوتي أمر بتشغيل الهاتف يقوم٣
.إنهاء اختر الصوتي، االتصال إللغاء. والرقم االسم ويعرض

األسماء بأحد خاص صوتي أمر إلى االستماع

.الصوت بصمة تفاصيل > الخيارات اختر ثم اسمًا، اختر١
.اسم تفاصيل اختر٢

.هاتف أو محمول مثل الرقم، ونوع االسم نطق يمكنك واحد، السم أرقام عدة حفظ تم إذا

الويب عبر مكالمات إجراء

اإلنترنت مكالمات حول

بين مكالمات إجراء اإلنترنت مكالمات خدمات تدعم قد. اإلنترنت عبر واستالمها مكالمات إجراء يمكنك
)VoIP (اإلنترنت بروتوكول عبر الصوت بتقنية يعمل جهاز وبين محمولة، هواتف وبين كمبيوتر، أجهزة
.شبكة خدمة اإلنترنت مكالمات خدمة تعد. تقليدي وهاتف

هذه توفر مدى لمعرفة. مجانية إنترنت بمكالمات اإلنترنت مكالمات خدمة مزودي بعض يسمح
.اإلنترنت مكالمات خدمة بمزود اتصل االتصال، وتكاليف الخدمات

يكون أو WLAN شبكة تغطيها التي الخدمة منطقة في تكون أن يجب استالمها، أو إنترنت مكالمة إلجراء
.إنترنت مكالمات خدمة إلى دخولك تسجيل ويجب ،3G شبكة في) GPRS (بيانات حزم اتصال لديك

إنترنت مكالمات خدمة تثبيت

المعلومات، من مزيد على للحصول. Nokia متجر خالل من اإلنترنت مكالمات خدمات عن البحث يمكنك
.www.nokia.com/support إلى انتقل

الهاتف٤٠

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


.اإلنترنت مكالمات لخدمة للتثبيت مصغر تطبيق بتنزيل قم١
.للتثبيت المصغر التطبيق اختر التثبيت، لبدء٢
.الهاتف على تظهر التي اإلرشادات اتبع٣

.األسماء قائمة في للخدمة تبويب عالمة عرض يتم إنترنت، مكالمات خدمة تثبيت عند

إنترنت مكالمة إجراء

قائمة من أو أصدقائك قائمة من مكالمة إجراء يمكنك إنترنت، مكالمات خدمة إلى الدخول تسجيل بعد
.األسماء

.األسماء >  اختر

األصدقاء قائمة في األسماء بأحد االتصال

.إنترنت مكالمات خدمة إلى الدخول بتسجيل قم ثم اإلنترنت، مكالمات خدمة تبويب عالمة افتح١
.إنترنت مكالمة اختر ثم األصدقاء، قائمة من اسمًا اختر٢

هاتف برقم إنترنت مكالمة إجراء

.الرقم أدخل ثم ، اختر الرئيسية، الشاشة من١

.إنترنت مكالمة إلجراء المناسب الخيار اختر ثم ، اختر٢

به االتصال تم رقم بأخر االتصال

المكالمات، سجل في. أخرى مرة به االتصال السهل من عليك؟ يرد ولم ما بشخص االتصال حاولت هل
.الواردة أو الصادرة المكالمات حول معلومات عرض يمكنك

.االسم أو والرقم  >  اختر الرئيسية، الشاشة من

هاتفية محادثة تسجيل

.المسجل >  اختر ثم ،الرئيسية إلى ذهاب >  اختر نشطة، صوتية مكالمة إجراء أثناء١

. اختر التسجيل، لبدء٢

تطبيق في الصوت ملفات حافظة في آليًا الصوت مقطع حفظ يتم.   اختر التسجيل، إليقاف٣
.الملفات

.التسجيل أثناء منتظمة زمنية فترات على نغمة الطرفان يسمع

صامت إلى تحويل

.الرنين نغمة صوت لكتم الهاتف تدوير يمكنك اإلزعاج، فيه تريد ال مكان في رنينًا هاتفك أصدر إذا

٤١الهاتف



صامت إلى التحويل ميزة تنشيط
.تشغيل > المكالمات كتم > المستشعر ضبط > الهاتف اختر ثم ،الضبط >  اختر

.أسفل إلى الهاتف شاشة بتدوير قم رنينًا، هاتفك يصدر عندما

عليها يُرد لم التي مكالماتك عرض

جميع عدد عرض يتم. الرئيسية الشاشة من ال أو عليها يرد لم مكالمات لديك كانت إذا ما معرفة يمكنك
.المستلمة والرسائل عليها يرد لم الذي المكالمات ذلك في بما الفائتة، األحداث

يتم. عليها يرد لم التي المكالمات إشعار اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل انتقل الهاتف، رقم لعرض
.األسماء قائمة في مخزنًا كان إذا المتصل اسم عرض

الرقم أو باالسم االتصال معاودة
.الرقم أو االسم اختر

الحقًا عليها يرد لم المكالمات قائمة عرض

. عليها يرد لم التي المكالمات تبويب عالمة افتح ثم ، >  اختر الرئيسية، الشاشة من

 الصوتي البريد بصندوق االتصال

ترك للمتصلين يمكن كما. بك الخاص الصوتي البريد صندوق إلى الواردة المكالمات تحويل يمكنك
.شبكة خدمة الصوتي البريد صندوق يعد. بالرد تقم لم إذا لك رسالة

.1 على مطوالً واضغط اختر ثم ، اختر الرئيسية، الشاشة من

الصوتي البريد بصندوق الخاص الهاتف رقم تغيير

.المكالمات بريد > االتصال اختر ثم ،الضبط >  اختر١

الهاتف٤٢



.الرقم تغيير اختر المنبثقة، القائمة ومن البريد، صندوق على مطوالً واضغط اختر٢
.موافق واختر ،)لديك الالسلكية الخدمة مزود من عليه تحصل الذي (الرقم أدخل٣

آخر هاتف رقم إلى أو الصوتي البريد صندوق إلى المكالمات تحويل

.عليها الرد يمكنك ال كان إذا الواردة المكالمات تحويل يمكنك

.الصوتية المكالمات > المكالمات تحويل > االتصال اختر ثم ،الضبط >  اختر

.الشبكة خدمة بمزود اتصل التفاصيل، على للحصول. شبكة خدمة هو المكالمات تحويل

الرد عدم حالة في الصوتية المكالمات تحويل
.الصوتي البريد إلى > تنشيط > الرد عدم حالة في اختر

حاليًا مكالمة تجري كنت إذا الصوتية المكالمات تحويل
.الصوتي البريد إلى > تنشيط > الخط انشغال عند اختر

.واحد وقت في تحويل خيار من أكثر تنشيط يمكن

آخر هاتف رقم إلى الصوتية المكالمات كل تحويل

.آخر رقم إلى > تنشيط > الصوتية المكالمات كل اختر١
.بحث اختر األسماء، قائمة في محفوظ رقم الستخدام. الرقم أدخل٢

.الوقت نفس في المكالمات تحويل وخدمة المكالمات حظر خدمة تشغيل يمكن ال

استالمها أو مكالمات إجراء منع

يمكنك المثال، سبيل على. هاتفك خالل من استالمها أو إجراؤها يمكن مكالمات حظر أحيانًا تريد قد
حظر ويعد. الخارج في تواجدك أثناء الواردة المكالمات أو الصادرة الدولية المكالمات كافة تقييد

.شبكة خدمة المكالمات

.المكالمات حظر > االتصال اختر ثم ،الضبط >  اختر

.الخدمة مزود من الحظر سر كلمة إلى تحتاج الضبط؛ ولتعديل

المكالمات إجراء منع

.المحمول مكالمات حظر فاختر مثبتة، إنترنت مكالمة خدمة هناك كانت إذا١
.الدولية المكالمات أو الصادرة المكالمات اختر الدولية، المكالمات أو مكالمات أية إجراء لمنع٢

عدا ما الدولية المكالمات اختر بلدك، إلى بالمكالمات السماح مع الدولية المكالمات إجراء لمنع
.األم البلد إلى الصادرة

٤٣الهاتف



.البيانات مكالمات ذلك في بما المكالمات، جميع على المكالمات حظر ويؤثر. تنشيط اختر٣

المكالمات استالم منع

.المحمول مكالمات حظر فاختر مثبتة، إنترنت مكالمة خدمة هناك كانت إذا١
المكالمات اختر البالد، خارج وجودك عند الدولية المكالمات أو مكالمات أية استالم لمنع٢

.التجوال عند الواردة المكالمات أو الواردة
.تنشيط اختر٣

مجهولة إنترنت مكالمات منع
.تشغيل > المجهولة المكالمات حظر > اإلنترنت مكالمات حظر اختر

.الوقت نفس في المكالمات تحويل وخدمة المكالمات حظر خدمة تشغيل يمكن ال

فقط معينة أرقام إلى بمكالمات السماح

أرقام جميع وحظر األخرى، الرئيسية الهاتف بأرقام أو فقط العائلة أفراد بمكالمات السماح يمكنك
.األخرى الهاتف

.الثابت االتصال أسماء > SIM أرقام >  اختر ثم ،األسماء >  اختر

.الخدمة مزود من PIN2 رمز إلى تحتاج. الثابت االتصال خدمة SIM بطاقات كافة تدعم ال

الثابت االتصال تشغيل
.PIN2 رمز أدخل. ثابت اتصال تنشيط >  اختر

بهم االتصال المسموح األشخاص اختيار

.SIM ببطاقة جديد اسم >  اختر١
.PIN2 رمز أدخل٢

.  اختر ثم إليه، مكالمات بإجراء المسموح الهاتف ورقم االسم أدخل٣

اختر ثم األسماء من إضافة >  اختر الثابت، االتصال قائمة إلى األسماء قائمة من اسم إلضافة
.اسمًا

مركز رقم إضافة عليك الثابت، االتصال خدمة تشغيل أثناء SIM أسماء أحد إلى نصية رسالة إلرسال
.الثابت االتصال لقائمة النصية الرسائل

الهاتف٤٤



الفيديو مشاركة

الفيديو مشاركة حول

مكالمة إجراء أثناء متوافق آخر هاتف مع هاتفك من مسجل أو مباشر فيديو مقطع مشاركة يمكنك
.شبكة خدمة الفيديو مشاركة تعد. صوتية

استخدام في ترغب لم وإذا. تلقائيًا الخارجية السماعة تنشيط يتم الفيديو، مشاركة تنشيط عند
.متوافقة أذن سماعة استخدام يمكنك الخارجية، السماعة

الفيديو مشاركة متطلبات

:يلي ما المستلم وعلى عليك يجب فيديو، لمشاركة

المكالمة تستمر ،3G الشبكة نطاق خارج منكما أحد انتقل وإذا. 3G شبكة نطاق في التواجد•
.الصوتية

.الفيديو مشاركة ميزة تنشيط•
.بشخص شخص اتصاالت إعداد•

اتصل الخدمة، هذه باستخدام المتعلقة والرسوم 3G شبكة وتوفُّر الخدمة حول المعلومات من لمزيد
.الخدمة بمزود

فيديو مشاركة إعداد

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

SIP وضع ضبط تهيئة يجب. (SIP) الجلسة بدء بروتوكول اتصال باسم أيضًا بشخص شخص اتصال يُعرف
وقم ،SIP وضع ضبط لمعرفة الخدمة بمزود اتصل. الفيديو مشاركة استخدام من التمكن قبل هاتفك في

قائمة إعطائك أو تهيئة رسالة في إليك الضبط بإرسال الخدمة مزود يقوم قد. هاتفك في بحفظه
.المطلوبة بالمعلمات

بشخص شخص اتصال إعداد

.SIP وضع واختر SIP ضبط > اإلدارة ضبط > التوصيل اختر ثم ،الضبط >  اختر١
.المطلوب SIP وضع ضبط أدخل٢

الفيديو مشاركة ضبط تعديل
.الفيديو مشاركة > التوصيلو الضبط >  اختر

3G اتصال استخدام
.الخدمة بمزود اتصل الشبكات، حول تفاصيل على للحصول

٤٥الهاتف



اسم إلى SIP عنوان إضافة

.األسماء >  اختر١

 اختر ثم األسماء، أحد اختر٢

.الفيديو مشاركة >  اختر٣
اسم من بدالً IP عنوان استخدام يمكنك( username@domainname بالصيغة SIP عنوان أدخل٤

).المجال
مشتمالً بالمستلم، الخاص الهاتف رقم استخدام يمكنك باالسم، الخاص SIP عنوان تعرف تكن لم إذا
).الشبكة خدمة مزود من مدعومة كانت إذا (الفيديو لمشاركة البلد، رمز على

مسجل أو مباشر فيديو مشاركة

.الفيديو مشاركة >  اختر نشطة، صوتية مكالمة إجراء أثناء

.مباشر فيديو اختر مباشر، فيديو لمشاركة١
.فيديو مقطع اختر فيديو، مقطع لمشاركة

رقم أو SIP عنوان يكن لم إذا. بالمستلم الخاص االسم بطاقة في لتخزينه هاتف رقم أو SIP عنوان اختر٢
رمز إدخال يجب الهاتف، رقم إدخال عند. موافق اختر ثم يدويًا، التفاصيل أدخل متاحًا، الهاتف
.SIP عنوان إلى الدعوة إرسال يتم. البلد

بشكل المشاركة إيقاف يتم فيديو، مقطع بمشاركة قيامك أثناء آخر تطبيق إلى بالوصول قمت إذا
.مؤقت

المشاركة مواصلة
النشطة المكالمة اختر ثم يمينًا، أو يسارًا بإصبعك واسحب القائمة، مفتاح فوق االستمرار مع اضغط
.المشاركة استئناف >  واختر

الفيديو مشاركة إيقاف
مشاركة أيضًا تنتهي المكالمة، بإنهاء تقوم عندما.  اختر الصوتية، المكالمة إلنهاء. إيقاف اختر

.الفيديو

آليًا بمشاركته قمت الذي المباشر الفيديو حفظ
.تشغيل > الفيديو حفظ > الفيديو مشاركة > التوصيلو الضبط >  اختر

فيديو مشاركة دعوة قبول
.تلقائيًا الفيديو مشاركة تبدأ. نعم اختر

الهاتف٤٦



األسماء

األسماء حول

.األسماء >  اختر 

كنت إذا. وتنظيمها األخرى االتصال جهة ومعلومات وعناوينهم أصدقائك هواتف أرقام حفظ يمكنك
.كمفضلة تعيينها يمكنك بسهولة، الهامة باألسماء اتصال على البقاء تريد

البريد وعناوين الهواتف أرقام حفظ

.بك الخاصة األسماء قائمة في األخرى والمعلومات البريد وعناوين الهواتف أرقام حفظ يمكنك

.األسماء >  اختر

األسماء قائمة إلى اسم إضافة

. اختر١

. اختر ثم الحقل، بملء وقم االسم، تفاصيل اختر٢

. اختر التفاصيل، بإضافة قيامك بعد٣

األسماء معلومات تعديل

. اختر ثم األسماء، أحد اختر١

. اختر ثم المعلومات، بتعديل وقم األسماء، أحد تفاصيل اختر٢

. اختر الضرورية، التفاصيل كل بتحرير قيامك بعد٣

اسم بطاقة إلى التفاصيل من مزيد إضافة
.المطلوبة االسم تفاصيل اختر ثم ، >  واختر اسمًا، اختر

مستلمة رسالة أو استقبالها تم مكالمة من رقم حفظ

يمكنك بعد؟ األسماء قائمة في هاتفه رقم حفظ يتم لم شخص من رسالة استلمت أو مكالمة تلقيت هل
.موجود أو جديد أسماء قائمة قيد في بسهولة الرقم حفظ

استقبالها تم مكالمة من رقم حفظ

. >  اختر الرئيسية، الشاشة من١

. مستلمة مكالمات التبويب عالمة افتح٢

٤٧األسماء



.األسماء في حفظ اختر المنبثقة، القائمة ومن هاتف، رقم االستمرار مع اختر٣
.موجود قيد تحديث أو جديد أسماء قائمة قيد إنشاء تريد كنت إذا ما اختر٤

مستلمة رسالة من رقم حفظ

.الرسائل >  اختر١
في حفظ اختر المنبثقة، القائمة ومن رسالة، على مطوالً واضغط اختر المحادثات، القائمة في٢

.األسماء
.موجود قيد تحديث أو جديد أسماء قائمة قيد إنشاء تريد كنت إذا ما اختر٣

بسرعة لديك األشخاص بأهم االتصال

األسماء، القائمة مقدمة في المفضلة األسماء ستكون. كمفضلة لك بالنسبة األسماء أهم تعيين يمكنك
.بسرعة بهم االتصال يمكنك بحيث

.األسماء >  اختر

كمفضل اسم تحديد
.المفضلة إلى إضافة اختر المنبثقة، القائمة ومن اسمًا، االستمرار مع اختر

المفضلة األسماء من اسم حذف
قائمة من االسم مسح يتم ال. المفضلة من إزالة اختر المنبثقة، القائمة ومن اسمًا، االستمرار مع اختر

.العادية األسماء

األسماء أحد إلى صورة إضافة

.محدد اسم إلى صورة أضف بسرعة؟ بك يتصل من معرفة تود هل

.األسماء >  اختر

.األسماء أحد اختر١

.صورة إضافة اختر ثم االسم، بجوار الموجود  اختر٢

.واختيارها جديدة صورة التقاط أيضًا يمكنك. أستوديو من صورة اختر٣

إزالتها أو صورة تغيير
.الصورة إزالة أو الصورة تغيير اختر المنبثقة، القائمة ومن الصورة، اختر

األسماء٤٨



األسماء ألحد رنين نغمة تعيين

رنين نغمة تعيين يمكنك بك؟ يتصل معين شخص أن سماع على القدرة لديك تتوفر أن تريد هل
.الشخص لذلك مخصصة

.األسماء >  اختر

. اختر ثم األسماء، أحد اختر١

.رنين نغمة اختر ثم الرنين نغمة اختر٢

"بطاقتي "باستخدام بك الخاصة األسماء معلومات إرسال

إلى األسماء معلومات إرسال يمكنك بطاقتي، باستخدام. بك خاصة إلكترونية أعمال بطاقة هي بطاقتي
.آخرين

.األسماء >  اختر

أعمال كبطاقة بك الخاصة األسماء معلومات إرسال

.اسم كبطاقة إرسال اختر المنبثقة، القائمة ومن ،بطاقتي االستمرار مع اختر١
.اإلرسال طريقة اختر٢

"بطاقتي "في بك الخاصة األسماء معلومات تعديل

.بطاقتي اختر١

.تعديلها المطلوب التفاصيل اختر ثم ، اختر٢

. اختر التفاصيل، من المزيد إلضافة٣

أسماء مجموعة إنشاء

سبيل على. الوقت نفس في أشخاص عدة إلى رسالة إرسال يمكنك أسماء، مجموعات بإنشاء قيامك بعد
.واحدة مجموعة في لعائلتك أرقام تخصيص يمكنك المثال،

.األسماء >  اختر

.جديدة مجموعة >  اختر ثم ، التبويب عالمة افتح١

.موافق اختر ثم للمجموعة، اسمًا أدخِل٢

.أعضاء إضافة >  اختر ثم المجموعة، اختر ، التبويب عالمة في٣

. اختر ثم المجموعة، إلى إضافتها المراد األسماء بتحديد قم٤

٤٩األسماء



األشخاص من مجموعة إلى رسالة إرسال

إرسال يمكنك مجموعة، في بتعيينهم قمت وإذا بسرعة؟ عائلتك أفراد جميع إلى رسالة إرسال تريد هل
.الوقت نفس في جميعًا إليهم رسالة

.األسماء >  اختر

. التبويب عالمة بفتح قم١

.رسالة إنشاء اختر المنبثقة، القائمة ومن مجموعة، عنوان االستمرار مع اختر٢

الهاتف إلى SIM بطاقة من األسماء نسخ

من المزيد إضافة يمكنك. هاتفك إلى نسخها يمكنك ،SIM بطاقة على مخزنة أسماء لديك كانت إذا
.صورة إضافة أو البديلة والعناوين الهواتف أرقام مثل هاتفك، على المخزنة األسماء إلى التفاصيل

.األسماء >  اختر

.للهاتف الكل نسخ > SIM أرقام >  اختر

Nokia خدمات إلى احتياطيًا األسماء نسخ

وإذا. بسهولة جديد هاتف إلى األسماء نسخ يمكنك ،Nokia خدمات إلى احتياطيًا األسماء بنسخ قمت إذا
عبر بك الخاصة األسماء قائمة إلى الوصول بإمكانك يزال فال التلف، أو السرقة إلى هاتفك تعرض

.اإلنترنت

.األسماء >  اختر

.مزامنة > Ovi تزامن >  اختر

في بإجرائها تقوم التي التغييرات لكل احتياطية نسخ عمل يتم تلقائية، مزامنة بإجراء سمحت إذا
.Nokia خدمات إلى تلقائيًا األسماء قائمة

إلى الوصول حاولت فإذا. Nokia خدمات استخدام من تتمكن كي Nokia حساب على الحصول يلزمك
.حساب بإنشاء مطالبتك فستتم هاتفك، باستخدام Nokia خدمات

خدمة أية مع األسماء بمزامنة تسمح فال آليًا، بك الخاصة األسماء لمزامنة Ovi مزامنة استخدمت وإذا
مزامنة بتنشيط قمت إذا متاحة لألسماء Ovi مزامنة تكون لن. بينهما تعارض حدوث الحتمال أخرى

.Mail for Exchange التطبيق في األسماء

األسماء٥٠



الرسائل

الرسائل حول

.الرسائل >  اختر 

:واستالمها الرسائل من مختلفة أنواع إرسال يمكنك

النصية الرسائل•
الصوتية الرسائل•
فيديو ومقاطع صور على تحتوي التي المتعددة الوسائط رسائل•
المجموعة رسائل•

.شبكة دعم الرسائل خدمة تتطلب

رسالة إرسال

رسالة وفي. وعائلتك بأصدقائك بسرعة االتصال يمكنك المتعددة، الوسائط ورسائل النصية الرسائل مع
.مشاركتها تريد التي الصوت ومقاطع الفيديو ومقاطع الصور إرفاق يمكنك المتعددة، الوسائط

.الرسائل >  اختر

.  اختر١

.  اختر ثم إلى، حقل في الرقم بإدخال قم يدويًا، هاتفه رقم أو المستلم اسم إلضافة٢

.مستلم إضافة >  اختر األسماء، قائمة من مستلمين الختيار

.  اختر ثم رسالتك، اكتب ثم النص، إدخال حقل اختر٣

.  اختر مرفق، إلضافة٤

.  اختر٥

اتصل المعلومات، من لمزيد. عادية نصية رسالة إرسال من تكلفة أكثر مرفق مع رسالة إرسال يكون قد
.الخدمة بمزود

األطول الرسائل إرسال يتم. الواحدة للرسالة المحدد الحروف حد من أطول نصية رسائل إرسال يمكنك
.لذلك وفقًا التكلفة بتحديد الخدمة مزود يقوم قد. أكثر أو رسالتين على

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

٥١الرسائل



توصيلها لتمكين متعددة وسائط رسالة إلى تحويلها الممكن فمن جدًا، طويلة النصية الرسالة كانت إذا
نوع > اإلرسال خيارات >  اختر الرسالة، كتابة عند الميزة، هذه تنشيط إللغاء. المستلم إلى

.نص > الرسالة

عنوان هي المستلمين أحد اسم معلومات وكانت أكثر، أو واحد مستلم إلى نصية رسالة بإرسال قمت إذا
.متعددة وسائط رسالة إلى تحويلها يتم النصية الرسالة فإن الهاتف، رقم من بدالً إلكتروني بريد

يقوم فقد للشبكة، بالنسبة جدًا كبيرًا المتعددة الوسائط رسالة في بإدراجه تقوم الذي العنصر كان إذا
.حجمه بتقليل تلقائيًا الجهاز

في مختلفةً الرسائل تبدو وقد. وعرضها المتعددة الوسائط رسائل استالم المتوافقة لألجهزة فقط يمكن
.المختلفة األجهزة

صوتية رسالة إرسال

.صوتية كرسالة لك صديق إلى وإرسالها ميالد، عيد أغنية مثل صوتي، مقطع تسجيل يمكنك

.الرسائل >  اختر

.  اختر١

.الصوتي المقطع اختر ثم ، >  اختر كمرفق، موجود صوتي مقطع إلضافة٢
.الجديد المقطع بتسجيل قم ثم ، >  اختر جديد، صوتي مقطع إلضافة

.  اختر ثم إلى، حقل في الرقم بإدخال قم يدويًا، هاتفه رقم أو المستلم اسم إلضافة٣

.مستلم إضافة >  اختر األسماء، قائمة من مستلمين الختيار

.  اختر٤

مستلمة رسالة قراءة

الشاشة من مباشرةً الرسالة فتح يمكنك. الرئيسية الشاشة على إشعار عرض يتم رسالة، استالم عند
.الرئيسية

.اإلشعار اختر

الرسائل كافة على محادثة العرض شاشة تحتوي. محادثة العرض شاشة في افتراضيًا الرسالة فتح يتم
فتح فسيتم أسماء، عدة من رسائل باستالم قمت إذا. منه واستالمها معين شخص إلى إرسالها تم التي

.المحادثات قائمة في الرسالة

الحق وقت في الرسائل قراءة

.الرسائل >  اختر١
.الرسالة على تحتوي التي المحادثة اختر٢

الرسائل٥٢



.الرسالة اختر٣

مستلمة رسالة على الرد

.  اختر١

.  اختر ثم بك، الخاص الرد اكتب٢

رسالة توجيه إعادة

.إرسال إعادة >  اختر١

.  اختر ثم لذلك، احتجت إذا الرسالة بتحرير قم٢

مستلم متعددة وسائط عنصر حفظ
.حفظ اختر المنبثقة، القائمة ومن العنصر، على مطوالً واضغط اختر المتعددة، الوسائط رسالة في

>  اختر محفوظة، صور لعرض المثال، سبيل على. المناظر التطبيق في العنصر عرض يمكن
.األستوديو

محادثة عرض

شاشة في منه استلمتها التي الرسائل أو معين اسم إلى بإرسالها قمت التي الرسائل على االطالع يمكنك
.ذاتها العرض شاشة من المحادثة متابعة ثم ومن واحدة، عرض

.الرسائل >  اختر

االسم هذا إلى المرسلة الرسائل جميع عرض ويتم المحادثة، فتح يتم. المحادثات قائمة من اسمًا اختر
.منه والمستلمة

محادثة في رسالة على الرد

.رسالتك اكتب ثم النص، إدخال حقل اختر١

. اختر مرفق، إلضافة٢

.مستلم إضافة >  اختر المستلمين، من المزيد إلضافة٣

. اختر الرسالة، إلرسال٤

.االسم مع مؤخرًا استخدامه تم الذي الهاتف رقم إلى الرسالة إرسال يتم

بدء يتم محادثة، توجد لم إذا. الجارية المحادثة إلى إضافتها تتم جديدة، رسالة بإرسال قيامك عند
.جديدة محادثة

المحادثة عرض شاشة في افتراضيًا الرسالة فتح يتم الرئيسية، الشاشة من مستلمة رسالة فتح عند
.معين باسم الخاصة

٥٣الرسائل



نصية رسالة إلى االستماع

.عالٍ بصوتٍ بك الخاصة النصية الرسائل لقراءة هاتفك تعيين يمكنك

.الرسائل >  اختر١
.الوارد صندوق > الحافظات عرض >  اختر٢
.المنبثقة القائمة من استماع اختر ثم الرسائل، إحدى االستمرار مع اختر٣

.حديث > الهاتف > الضبط >  اختر

اللغة تغيير
.لغة اختر ثم ،اللغة اختر

إضافية لغة تنزيل
.لغات تنزيل >  اختر

الصوت تغيير
ثم الصوت، االستمرار مع اختر صوت، لمعاينة. صوتًا اختر ثم ، الصوت اختيار تبويب عالمة افتح
.الصوت تشغيل اختر

اللغة تغيير

إدخال تنشيط أيضًا ويمكنك. البريد ورسائل رسائلك بها تكتب التي واللغة الهاتف لغة تغيير يمكنك
.التنبؤي النص

.اللغة > الهاتفو الضبط >  اختر

الهاتف لغة تغيير
.الهاتف لغة اختر

الكتابة لغة تغيير
.الكتابة لغة اختر

التنبؤي النص إدخال تنشيط
.التنبؤي النص اختر

الرسائل٥٤



البريد

البريد

"البريد "خدمة حول معلومات

.البريد >  اختر 

بك الخاص البريد وتنظيم عليه والرد وقراءته هاتفك إلى الحالي البريد عنوان من البريد نقل آليًا يمكنك
الشاشة من مباشرةً إليها والوصول هاتفك إلى البريد صناديق من العديد إضافة يمكنك. التنقل أثناء

.الرئيسية

التكاليف حول معلومات على للحصول. تكلفة مقابل هاتفك على استالمه أو البريد إرسال يكون قد
.الخدمة بمزود اتصل المحتملة،

.المناطق جميع في متاحًا يكون ال وقد شبكة، خدمة البريد يعد

Nokia من مجاني بريد حساب على الحصول

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز أو الهاتف باستخدام بريدك إلى الوصول يمكنك ،Nokia بريد خالل من
بك، الخاص البريد صندوق تنظيم على المحافظة على العشوائي البريد من الحماية وستساعدك

.بك الخاصة الحماية زيادة على الفيروسات من الحماية وستعمل

.البريد >  اختر١
.بك الخاص Nokia بريد عنوان إلنشاء بالتسجيل قم ثم ،Ovi بريد > جديد بريد صندوق اختر٢

بريد صندوق إضافة

.هاتفك إلى بريد صناديق عدة إضافة يمكنك

.البريد >  اختر

التعليمات اتبع. بريد صندوق إنشاء منك يطلب مرة، ألول البريد التطبيق بفتح تقوم عندما
.المعروضة

الحقًا بريد صندوق إضافة
.المعروضة التعليمات اتبع. جديد بريد صندوق > البريد اختر

بريدك إلى بسهولة الوصول يمكنك الرئيسية، الشاشة إلى بريد واجهة عنصر بإضافة قمت إذا: تلميح
.الرئيسية الشاشة من مباشرة

٥٥البريد



بريد صندوق مسح
.البريد صندوق حذف اختر المنبثقة، القائمة ومن البريد، صندوق على مطوالً واضغط اختر

مستلمة بريد رسالة قراءة

.عليه والرد البريد لقراءة هاتفك استخدام يمكنك

.البريد >  اختر

.البريد اختر ثم البريد صندوق اختر

الشاشة إلى البريد مستخدم واجهة عنصر بإضافة قم بسرعة، الجديدة البريد رسائل لقراءة: تلميح
.الرئيسية

.للخارج أو للداخل أزحهما ثم الشاشة، على إصبعين ضع التصغير، أو للتكبير: تلميح

حفظه أو مرفق فتح
.واحدة مرة جميعًا حفظهم يمكنك مرفق، من أكثر هناك كان إذا. المناسب والخيار المرفق اختر

البريد رسالة على الرد
.رد >  اختر

البريد رسالة إرسال إعادة
.إرسال إعادة >  اختر

فاختر الهاتف، متصفح في العنوان فتح في وترغب ويب عنوان على يحتوي البريد كان إذا: تلميح
.العنوان

البريد صندوق في السابقة أو التالية البريد رسالة قراءة
.األسهم رموز استخدم

البريد٥٦



بريد إرسال

.بك الخاص البريد إلى ملفات وإرفاق وإرساله، إلكتروني بريد لكتابة هاتفك استخدام يمكنك

.بريد صندوق اختر ثم البريد >  اختر

. اختر١

حقل إلضافة. نسخة أو إلى اختر بك، الخاصة األسماء قائمة من مستلم إلضافة. البريد عنوان أدخل٢
.Bcc حقل إظهار > مستلمين إضافة >  اختر مخفية،

.  اختر مرفق، إلضافة٣

.  اختر البريد، إلرسال٤

االجتماع طلب على الرد

االجتماع هذا يظهر حفظه، أو اجتماع طلب قبولك عند. قبولها أو وحفظها االجتماع طلبات فتح يمكنك
.بك الخاص التقويم في

.البريد >  اختر

 أو ،رفض  ،قبول  اختر متاحًا، كان إذا أو، التقويم في بحفظه وقم االجتماع، طلب بفتح قم
.متردد

اإلتاحة حالة من للتحقق
.التقويم عرض >  اختر

.بك الخاص التقويم في الطلب هذا افتح إرساله، إعادة أو عليه الرد أو قبوله تم اجتماع طلب لتعديل

.المتاحة الخيارات تختلف قد

الرئيسية الشاشة من البريد فتح

.الهاتف لطراز وفقًا الرئيسية، الشاشة على البريد واجهة عناصر من العديد لديك يكون أن يمكن

يمكنك. استالمها تم بريد رسائل ثالث آخر يعرض واحد بريد صندوق على بريد واجهة عنصر كل يحتوي
.جديدة بريد رسالة وصول إلى  يشير. المستخدم واجهة عنصر من مباشرةً الرسائل هذه فتح

.ألسفل انتقل البريد، رسائل من المزيد على لإلطالع: تلميح

٥٧البريد



الرئيسية الشاشة إلى للبريد مصغر تطبيق إضافة
ثم ،واجهة عنصر أضف اختر المنبثقة، القائمة ومن الخالية، المنطقة فوق انقر الرئيسية، الشاشة من

.البريد مستخدم واجهة عنصر اختر

اإلنترنت شبكة

الويب متصفح حول

.الويب >  اختر 

بهاتفك الخاص الويب متصفح استخدام يمكنك. لديك المفضلة الويب مواقع وزيارة األخبار بمتابعة قم
.اإلنترنت على الويب صفحات لعرض

.باإلنترنت متصالً تكون أن يجب الويب، لتصفح

الويب تصفح

.الويب >  اختر

تكاليف فلحفظ بك، الخاص الخدمة مزود من ثابت رسم ذات بيانات خطة لديك تكن لم إذا: تلميح
.باإلنترنت لالتصال WLAN شبكة استخدام يمكنك هاتفك، فاتورة في البيانات

ويب موقع إلى االنتقال
.  واختر ويب، عنوان أدخل ثم الويب، عنوان شريط اختر

اإلنترنت على البحث
الموجودة المنسدلة القائمة في األول العنصر واختر بحث، كلمة أدخل ثم الويب، عناوين شريط اختر
.الويب عناوين شريط أسفل

التصغير أو التكبير
.اآلخر تلو إصبعًا أو معًا إصبعيك اسحب ثم الشاشة، على إصبعين ضع

جديدة متصفح نافذة فتح
. >  اختر

المفتوحة النوافذ بين التبديل

.  اختر١

.المطلوبة النافذة اختر ثم يمينًا، أو يسارًا بإصبعك اسحب٢

اإلنترنت شبكة٥٨



حاولت أو وصلت إذا. مؤقتة بصفة البيانات لحفظ تستخدم مؤقتة تخزين ذاكرة هي الوسيطة الذاكرة
كل بعد الوسيطة الذاكرة بمسح فقم مرور، كلمات تتطلب آمنة خدمة أو سرية معلومات إلى الوصول
.استخدام

المؤقتة الذاكرة تفريغ
.المؤقتة الذاكرة > السرية بيانات مسح > السرية >  >  اختر

عالمة إضافة

حتى بجهازك، العالمات عرض شاشة إلى بإضافتها قم الوقت، طوال الويب مواقع نفس بزيارة قمت إذا
.بسهولة إليها الوصول يمكنك

.الويب >  اختر

. >  اختر التصفح، أثناء

التصفح أثناء بعالمات محدد ويب موقع إلى الذهاب
.عالمة اختر ثم  اختر

إخباري رابط في االشتراك

روابط في االشتراك يمكنك. منها الجديد لمواكبة بانتظام لديك المفضلة الويب مواقع زيارة يلزم ال
.آليًا محتوى بأحدث لالرتباط إخبارية

.الويب >  اختر

استخدامها ويتم.   بالرمز الويب صفحات في الموجودة اإلخبارية الروابط إلى دائمًا اإلشارة تتم
.المثال سبيل على المدونات، قيود أو اإلخبارية العناوين أحدث لمشاركة

 >  اختر ثم إخباري، رابط على تحتوي التي الويب صفحات إحدى أو المدونات إحدى إلى اذهب
.المطلوب الرابط اختر ثم

رابط تحديث
.المنبثقة القائمة من تحديث اختر ثم الرابط، االستمرار مع اختر اإلخبارية، الروابط عرض شاشة في

آليًا التحديث على الرابط ضبط
من آلية تحديثات > تحرير اختر ثم الرابط، االستمرار مع اختر اإلخبارية، الروابط عرض شاشة في

.المنبثقة القائمة

٥٩اإلنترنت شبكة



الويب تصفح أثناء مقروءة غير حروف

.الويب >  اختر

اختر ثم ،االفتراضي الترميز > الصفحة >  >  فاختر للقراءة، قابلة غير حروف عرض تم إذا
.باللغة الخاصة الحروف لمجموعة الصحيح الترميز

االجتماعية الشبكات

اجتماعي حول

التي االجتماعية الشبكات خدمات إلى الدخول بتسجيل قم ثم, اجتماعي >  اختر 
.تستخدمها

إلى الدخول تسجيل عند. اجتماعي التطبيق باستخدام قم االجتماعية، الشبكات مع تجربتك لتحسين
:يلي بما القيام يمكنك اجتماعي، التطبيق خالل من االجتماعية الشبكة خدمات

واحد عرض في متعددة خدمات من بصديقك الخاصة الحالة تحديثات عرض•
ذاته الوقت في متعددة خدمات على بك الخاصة الحالة تحديث نشر•
بالكاميرا التقطها التي للصور الفورية المشاركة•
هاتفك باستخدام بتسجيلها قمت التي الفيديو مقاطع مشاركة•
هاتفك في بهم الخاصة االسم بمعلومات باإلنترنت المتصلين أصدقائك تعريف ملفات ربط•
هاتفك تقويم إلى الخدمة تقويم من أحداث إضافة•

.االجتماعية الشبكات خدمة تدعمها التي الميزات سوى يتاح ال

من كبيرة كميات إرسال ذلك يتضمن قد. شبكة دعم االجتماعية الشبكات خدمات استخدام يتطلب
اتصل البيانات، نقل تكاليف حول المعلومات من لمزيد. البيانات بمرور متعلقة وتكاليف البيانات

.الخدمة بمزود

ضبط من تأكد. Nokia غير أخرى أطراف توفرها خدمات عن عبارة االجتماعية الشبكات خدمات
مع معلومات تشارك قد حيث تستخدمها، التي االجتماعية الشبكة بخدمة الخاصة الخصوصية

مشاركة على االجتماعية الشبكات بخدمة الخاصة االستخدام بنود تسري. األشخاص من كبيرة مجموعة
.الخدمة بهذه الخاصة الخصوصية وممارسات االستخدام بنود على فتعرف. الخدمة على المعلومات

واحدة عرض شاشة في األصدقاء حالة تحديثات عرض

يمكنك اجتماعي، التطبيق خالل من االجتماعية الشبكات خدمات في الدخول بتسجيل قيامك عند
إلى تحتاج لن. واحدة عرض شاشة في الخدمات هذه جميع من األصدقاء حالة تحديثات على االطالع
.شخص كل إليه وصل ما لعرض المختلفة التطبيقات بين التبديل

االجتماعية الشبكات٦٠



.اجتماعي >  اختر

.إليها الدخول بتسجيل قم ثم خدمة، اختر١
.اجتماعية شبكة إضافة اختر٢
.إليها الدخول بتسجيل قم ثم أخرى، خدمة اختر٣
.األنشطة كل اختر٤

.العرض شاشة في تلقائيًا بإضافتها قمت التي الخدمات روابط جميع وضع يتم

االجتماعية الشبكات خدمات في حالتك نشر

الشبكات خدمات إلى حالتك تحديث نشر يمكنك ،"االجتماعية الشبكات "التطبيق باستخدام
.االجتماعية

.اجتماعي >  اختر

.النص حقل في حالتك تحديث اكتب

بهم الخاصة االسم بمعلومات باإلنترنت متصلين أصدقاء ربط

بمعلومات اجتماعية شبكات خدمات من باإلنترنت المتصلين أصدقائك تعريف ملفات ربط يمكنك
من مباشرةً بهم الخاصة االسم معلومات عرض يمكنك الربط، عملية بعد. هاتفك في بهم الخاصة االسم

الخاصة األسماء قائمة في بهم الخاصة الحالة تحديثات آخر ومشاهدة ،"االجتماعية الشبكات "التطبيق
.بك

.اجتماعي >  اختر

.باإلنترنت المتصلين األصدقاء أحد تعريف ملف صورة اختر١
.باسم الشخصية الصفحة ربط اختر المنبثقة، القائمة ومن٢
.التعريف بملف ربطه المراد االسم اختر األسماء، قائمة من٣

الرئيسية الشاشة على األصدقاء حالة تحديثات على االطالع

على األصدقاء حالة تحديثات على االطالع يمكنك اجتماعي، المستخدم واجهة عنصر باستخدام
االجتماعية الشبكات خدمات إلى الدخول بتسجيل تقوم عندما الرئيسية الشاشة على مباشرة اإلنترنت

.Nokia خدمات خالل من

الرئيسية الشاشة من اجتماعي التطبيق فتح
تحديثات عرض شاشة فتح يتم الدخول، تسجيل حالة في. اجتماعي المستخدم واجهة عنصر اختر

.الدخول بتسجيل الخاص العرض فتح يتم الدخول، تسجيل عدم حالة وفي. الحالة

٦١االجتماعية الشبكات



خدمة إلى فيديو مقطع أو صورة تحميل

الشبكات خدمات على بك الخاصة الفيديو مقاطع أو الصور لتحميل اجتماعي التطبيق استخدم
.االجتماعية

.االجتماعية الشبكات خدمات إحدى إلى الدخول بتسجيل قم ثم ،اجتماعي >  اختر

. اختر١

.فيديو مقطع أو صورة تحميل تريد كنت إذا ما اختر٢
.العناصر اختر تحميلها، المطلوب العناصر لتحديد٣

لمقاطع بالنسبة بايت ميجا ١٠و للصور بالنسبة بايت ميجا ٤ الملف لحجم األقصى الحد يبلغ
.الفيديو

.الصورة من خاص قسم إلى تعليق بها وعالمة عنوان إضافة يمكنك واحدة، صورة تحميل عند٤
يلزمك كما االجتماعية، الشبكات خدمة من مدعومة الميزة تكون أن يلزم فيديو، مقطع لتحميل
.WLAN اتصال استخدام

. اختر٥

وتحميلها صورة التقاط

. اختر١

.الكاميرا من صورة لتحميل الخيار اختر٢
.صورة التقط٣
.الصورة من خاص قسم إلى تعليق بها وعالمة عنوان بإضافة قم٤

اجتماعية شبكة خدمة من األصدقاء بأحد االتصال

.إليه رسالة إرسال أو به االتصال يمكنك كاف، غير صديقك حالة على التعليق يكون عندما

.اجتماعي >  اختر

.األصدقاء أحد تعريف ملف صورة اختر١
.االتصال معلومات عرض اختر المنبثقة، القائمة ومن٢
.االتصال طريقة اختر٣

بهم الخاصة االسم بمعلومات باإلنترنت المتصلين أصدقائك بربط قمت إذا هاتفك في الميزة هذه تتاح
.هاتفك في

هذه تكون أن يجب له، نصية رسالة إرسال أو األصدقاء بأحد لالتصال. المتاحة االتصال طرق تختلف
.الخدمة قبل من مدعومة الميزة

االجتماعية الشبكات٦٢



الهاتف تقويم إلى حدث إضافة

تقويم إلى األحداث هذه إضافة يمكنك اجتماعية، شبكة خدمة في ألحداث دعوات إلى االستجابة عند
.اإلنترنت بشبكة متصل غير وأنت حتى القادمة، األحداث عرض يمكنك وبالتالي الهاتف،

.إليها الدخول بتسجيل وقم خدمة، اختر ثم اجتماعي >  اختر

.األحداث بأحد الخاصة الدعوة اختر١
.الهاتف تقويم إلى الحدث بإضافة قم٢

.فقط الخدمة قبل من دعمها حال في الميزة هذه تتوفر

الكاميرا

الكاميرا حول

.الكاميرا مفتاح على االستمرار مع اضغط 

الكاميرا باستخدام التذكارية؟ الصور اللتقاط تحتاجه ما بكل مزود هاتفك طالما كاميرا تحمل لماذا
.بسهولة الفيديو مقاطع تسجيل أو الصور التقاط يمكنك بالهاتف، الموجودة

صورة التقاط

.الكاميرا مفتاح على االستمرار مع اضغط

التصغير أو التكبير
.الصوت مستوى مفاتيح استخدم

الوجه تتبع تنشيط إلغاء
. >  اختر

٦٣الكاميرا



الفيديو ومقاطع الصور في الموقع معلومات حفظ

أو التجول أثناء فيديو مقطع أو محددة صورة التقاط عند بالضبط كنت أين معرفة في ترغب كنت إذا
على األماكن مشاهدة يمكنك الحق، وقت وفي. آليًا المكان لتسجيل الهاتف ضبط فيمكنك السفر،
.خريطة

.الكاميرا >  اختر

الموقع تسجيل ميزة تشغيل
.نعم > الموقع معلومات حفظ > الضبط >  اختر

وجودتها GPS إشارات توفر يتأثر قد. موقعك إحداثيات على للحصول دقائق عدة األمر يستغرق وقد
معلومات على يحتوي ملف مشاركة حالة وفي. الطقس وأحوال الطبيعية والعوائق والمباني بالموقع،
بعرض تقوم التي األخرى لألطراف موقعك عرض يتم وقد أيضًا، الموقع معلومات مشاركة فستتم الموقع،
.شبكة خدمة الميزة هذه وتتطلب. الملف

:الموقع معلومات مؤشرات

.الفيديو مقاطع أو الصور في الموقع معلومات حفظ يتم ال قد. متاحة غير الموقع معلومات  — 

.الفيديو مقاطع أو الصور في الموقع معلومات حفظ يتم. متاحة الموقع معلومات  — 

أو GPS نظام باستخدام الموقع تحديد أمكن إذا فيديو بمقطع أو بصورة الموقع معلومات إرفاق يمكن
الموقع، معلومات على تحتوي التي الفيديو مقاطع أحد أو الصور إحدى بمشاركة قمت إذا. الشبكة عبر
تنشيط إلغاء يمكنك. الفيديو مقطع أو الصورة بعرض يقومون للذين الموقع معلومات تظهر فقد

.الكاميرا ضبط في الجغرافية المعلومات إضافة خاصية

الظالم في صورة التقاط

.الليلي الوضع بتنشيط قم خافتة، إضاءة في حتى صورة اللتقاط

.الكاميرا مفتاح على االستمرار مع اضغط

الليلي الوضع تنشيط
. اختر الفالش، الستخدام.  >  اختر

الفيديو ومقاطع الصور تلميحات

.الكاميرا مفتاح على االستمرار مع اضغط

:صورة التقاط عند

الكاميرا٦٤



.الكاميرا ثبات على للحفاظ يديك كلتا استخدم•
.الصورة جودة تقل قد التكبير، عند•
الكاميرا لتنشيط. النشاط عدم من تقريبًا دقيقة بعد البطارية توفير وضع بتنشيط الكاميرا تقوم•

.وجيزة لفترة الكاميرا مفتاح على اضغط أخرى، مرة

>  اختر صورة، التقاط بعد. األسماء قائمة في المدرجة األسماء بأحد صورة إرفاق يمكنك•

الشاشة فوق وانقر الصورة، القتصاص اإلطار بتحريك قم. لالسم تخصيص > الصورة استخدام
.  االسم اختر ثم ،  واختر األدوات، شريط لعرض

الحيوانات أو األشخاص على الفالش استخدام تجرّب ال. الفالش استعمال عند آمنة بمسافة احتفظ
.الصور التقاط أثناء الفالش تغط ال. قريب نطاق على

:فيديو مقطع تسجيل عند

.التسجيل قبل مفتوحة تطبيقات أية بإغالق قم نتائج، أفضل على للحصول•
microSD بطاقة استخدم ذاكرة، بطاقة على فيديو مقاطع تسجيل عند أداء أفضل على للحصول•

/بت ميجا ٣٢( ٤ هي microSD بطاقات من بها الموصى الفئة. الجودة وعالية وسريعة متوافقة
.أعلى أو)) ثانية/بايت ميجا ٤ (ثانية

واستخدم البطاقة على مهمة بيانات ألية احتياطية نسخة بعمل قم األولى، للمرة االستخدام قبل
التهيئة تؤدي. Nokia هاتف في استخدامها أو البطاقة تهيئة تمت إذا حتى البطاقة، لتهيئة الهاتف

.البطاقة على الموجودة البيانات جميع مسح إلى

على مهمة بيانات ألية احتياطية نسخة بعمل فقم الوقت، بمرور الذاكرة بطاقة أداء تدهور إذا
.البطاقة لتهيئة الهاتف واستخدم البطاقة

فيديو مقطع تسجيل

.فيديو كمقاطع الخاصة للحظاتك صور التقاط أيضًا يمكنك بهاتفك، الصور التقاط جانب إلى

.الكاميرا مفتاح على االستمرار مع اضغط

.  اختر الضرورة، عند الفيديو، وضع إلى الصور وضع من للتبديل١

.الكاميرا مفتاح على اضغط التسجيل، لبدء٢

مفاتيح أية على تضغط ولم مؤقتًا التسجيل بإيقاف قمت إذا.   اختر مؤقتًا، التسجيل إليقاف٣
.التسجيل فسيتوقف دقائق، خمس خالل

.الصوت مستوى مفتاحي استخدم التصغير، أو للتكبير
.أستوديو في آليًا الفيديو حفظ يتم. الكاميرا مفتاح على اضغط التسجيل، إليقاف٤

٦٥الكاميرا



لإلرسال، الفيديو مقطع حجم لتحديد. متعددة وسائط رسالة في الفيديو مقطع إرسال يمكنك: تلميح
.المشاركة جودة > الفيديو جودة >  >  اختر

فيديو مقطع أو صورة إرسال

.Bluetooth باستخدام أو بريدية رسالة أو متعددة وسائط رسالة في فيديو ومقاطع صور إرسال يمكنك

متعددة وسائط رسالة في اإلرسال

.فيديو مقطع تسجيل أو صورة بالتقاط قم١
.رسالة عبر > إرسال >  اختر٢
المستلم اسم إلدخال. إلى العنوان اختر لديك، األسماء قائمة في المدرجين المستلمين أحد الختيار٣

.الهاتف رقم أو االسم أدخل ثم إلى، الحقل اختر يدويًا، هاتفه رقم أو

.  اختر٤

بريدية رسالة في اإلرسال

.فيديو مقطع تسجيل أو صورة بالتقاط قم١
.البريد عبر > إرسال >  اختر٢
عنوان إلدخال. إلى العنوان اختر لديك، األسماء قائمة في المدرجين المستلمين أحد الختيار٣

.العنوان أدخل ثم إلى، الحقل اختر يدويًا، المستلم

.  اختر٤

Bluetooth خاصية باستخدام اإلرسال

.فيديو مقطع تسجيل أو صورة بالتقاط قم١
.Bluetooth بـ > إرسال >  اختر٢
.األجهزة من مزيد عن ابحث أو به االتصال المراد الجهاز أو الهاتف اختر٣

.المرور رمز فأدخل مرور، رمز اآلخر الجهاز أو الهاتف طلب وإذا

بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور

االستوديو

األستوديو حول

.األستوديو >  اختر 

.وعرضها بالتقاطها قمت التي الصور باستعراض قم أو بتسجيلها قمت التي الفيديو مقاطع شاهد

.متوافق تلفاز على الفيديو ومقاطع الصور عرض أيضًا ويمكنك

بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور٦٦



.ألبومات في بتنظيمها قم أكبر، بفعالية بك الخاصة الوسائط ملفات وإلدارة

الفيديو ومقاطع الصور عرض

.األستوديو >  اختر

الصور استعراض
.أسفل إلى أو أعلى إلى بإصبعك اسحب

صورة عرض
.الصورة اختر

بإصبعك اسحب السابقة، الصورة لعرض. اليسار إلى اليمين من بإصبعك اسحب التالية، الصورة لعرض
.اليمين إلى اليسار من

التكبير
.للداخل بإزاحة قم وللتصغير،. للخارج إصبعيك أزح ثم الشاشة، على إصبعين ضع

.مرتين الشاشة فوق خفيفًا نقرًا انقر بسرعة، أخرى مرة للتصغير أو للتكبير: تلميح

األدوات شريط عرض
.الشاشة فوق خفيفًا نقرًا انقر

شرائح كعرض الصور عرض
.المختارة الصورة من الشرائح عرض يبدأ. تشغيل > شرائح عرض >  اختر ثم صورة، اختر

شرائح كعرض ألبوم في الصور عرض
المنبثقة، القائمة ومن األلبومات، أحد على مطوالً واضغط اختر.  تاموبلألا التبويب عالمة افتح
.شرائح عرض اختر

الشرائح عرض ضبط تعديل
.الضبط > شرائح عرض >  اختر ثم صورة، اختر

٦٧بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور



فيديو مقطع تشغيل
.  بـ تمييزها تم التي الفيديو مقاطع. فيديو مقطع اختر

الصور لعرض. متعددة وسائط رسالة أو بريد رسالة في إليك فيديو ومقاطع صور إرسال أيضًا يمكن
.أستوديو في احفظها الحق، وقت في الفيديو ومقاطع

أستوديو في فيديو مقطع أو صورة احفظ

.الفيديو مقطع أو الصورة اختر المتعددة، الوسائط رسالة في١
.حفظ >  اختر ثم الشاشة، فوق خفيفًا نقرًا انقر٢

اتصال - المثال سبيل على - باستخدام متوافق جهاز من إليك الفيديو ومقاطع الصور إرسال أيضًا يمكن
Bluetooth .أستوديو في الفيديو مقاطع أو الصور هذه عرض يمكنك.

فوق خفيفًا نقرًا انقر العنصر، اختر اجتماعية، شبكة خدمة على فيديو مقطع أو صورة لتحميل: تلميح
.  اختر ثم الشاشة،

التلفاز على فيديو ومقاطع صور عرض

.أسهل واألصدقاء للعائلة عرضهم يجعل مما متوافق تلفاز على فيديو ومقاطع صور عرض يمكنك

خرج ضبط تعديل إلى تحتاج وقد ،)منفصل بشكل يتاح( Nokia من الفيديو توصيل كبل استخدام يلزمك
اختر ثم ،الضبط >  اختر التلفزيون، مخرج ضبط لتعديل. االرتفاع إلى العرض ونسبة التلفاز
.التلفزيون مخرج > الملحقة األجهزة > الهاتف

أن يجب. المتوافق بالتلفزيون الخاص الفيديو بمدخل Nokia فيديو توصيل كبل بتوصيل قم١
.المقابس ألوان مع الموصالت ألوان تتطابق

بـ الخاص والصورة الصوت توصيل بمنفذ Nokia من الفيديو توصيل لكبل اآلخر الطرف بتوصيل قم٢
Nokia اتصال كوضع التلفزيون مخرج كبل اختيار إلى تحتاج قد. هاتفك في الموجود.

.عرضه تريد الذي الملف إلى انتقل٣

بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور٦٨



مصدر أي بتوصيل تقم ال. الجهاز تلف إلى هذا يؤدي قد حيث خرج، إشارة تصدر منتجات بتوصيل تقم ال
بخالف - خارجية رأس سماعة أو خارجي جهاز بتوصيل قمت إذا. Nokia AV توصيل بمنفذ فولت

لمستويات جيدًا فانتبه ،Nokia AV توصيل بمنفذ - الجهاز هذا مع لالستخدام Nokia قبل من المعتمدة
.الصوت

بك الخاصة الصور تنظيم

.معينة صورة عن البحث عملية لتسهيل ألبومات في الصور تنظيم يمكنك

.األستوديو >  اختر

جديد ألبوم إنشاء
.لأللبوم اسمًا أدخل.   اختر ثم ،األلبومات التبويب عالمة افتح

ألبوم إلى صورة نقل

.لأللبوم إضافة اختر المنبثقة، القائمة ومن الصور، إحدى االستمرار مع اختر١
.جديد ألبوم اختر إليه، الصورة لنقل جديد ألبوم إلنشاء. إليه الصورة نقل المراد األلبوم اختر٢

ثم الصور، بتحديد قم. تحديد اختر ثم صورة، على مطوالً واضغط اختر ألبوم، إلى صور عدة لنقل: تلميح
.لأللبوم إضافة >  اختر

حذفه أو ألبوم تسمية إعادة
.حذف أو التسمية إعادة اختر المنبثقة، القائمة ومن األلبوم، على مطوالً واضغط اختر
.هاتفك على األلبوم في الموجودة الفيديو ومقاطع الصور مسح يتم لن

٦٩بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور



الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين الفيديو مقاطع أو الصور نسخ

الكمبيوتر؟ جهاز على مشاهدتها وتريد هاتفك باستخدام فيديو مقاطع تسجيل أو صور بالتقاط قمت هل
USB بيانات كبل استخدم الكمبيوتر؟ جهاز إلى هاتفك من الفيديو مقاطع أو الصور نسخ تريد هل أو

.متوافق كمبيوتر وجهاز هاتفك بين الفيديو ومقاطع الصور لنسخ متوافق

.متوافق كمبيوتر بجهاز هاتفك لتوصيل متوافق USB بيانات كبل استخدم١
بطاقة تركيب من فتأكد كمبيوتر، وجهاز هاتفك في ذاكرة بطاقة بين بالنسخ تقوم كنت إذا

.الذاكرة
.المعروضة اإلرشادات واتبع ،Nokia Ovi Suite التطبيق افتح٢

للصور االحتياطي النسخ

برنامج باستخدام للصور احتياطي نسخ بإجراء قم مهمة؟ صور أية تفقد لن أنك من التأكد تريد هل
Nokia Ovi Suite.

.كمبيوتر بجهاز هاتفك لتوصيل متوافق USB بيانات كبل استخدم١
بطاقة تركيب من فتأكد كمبيوتر، وجهاز هاتفك في ذاكرة بطاقة بين بالنسخ تقوم كنت إذا

.الذاكرة
مزامنة حول المعروضة اإلرشادات اتبع ثم الكمبيوتر، جهاز على Nokia Ovi Suite التطبيق افتح٢

.أستوديو

بالتقاطها قمت التي الصور تعديل

.صورك إلى إطارات أو جاهزة صور أو نصوص أو مؤثرات إضافة يمكنك 

.صورة اختر ثم الصور محرر >  اختر

.الموسَّع األدوات شريط من المطلوب الخيار اختر ما، مؤثر لتطبيق١
الصورة محل المعدلة الصورة تحل ال. حفظ >  اختر تعديها، تم التي الصورة لحفظ٢

.األصلية

.األستوديو >  اختر الحق، وقت في بتعديلها قمت التي الصور لعرض

الفيديو محرر

الفيديو محرر حول

.فديو محرر >  اختر 

بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور٧٠



أو قصيرة أفالم إلى بسهولة وتحويلهم ونصوص، ومؤثرات، أصوات، مع فيديو ومقاطع صور دمج يمكنك
.شرائح عروض

BMPو PNGو JPEGو WMVو H.263 BLو H.263و MPEG–4: التالية الملفات وتنسيقات الترميز برامج دعم يتم
.AMR‑NB/AMR‑WBو WAVو +AAC/AAC+/eAACو MP3و GIFو

الموجودة الصوت ملفات الحافظة في األفالم أحد في استخدامها تريد التي الصوت ملفات بحفظ قم
.بهاتفك

.األفالم أحد إلى) DRM (الرقمية الحقوق بإدارة محمي صوت إضافة يمكنك وال

فيلم إنشاء

.والعائلة األصدقاء مع لمشاركتها الفيديو ومقاطع الصور من قصيرة أفالم إنشاء يمكنك

.  اختر ثم فديو محرر >  اختر

اسحب باختيارها، قمت التي الملفات لعرض.   اختر الفيلم، إلى وصور فيديو مقاطع إلضافة١
.يمينًا أو يسارًا بإصبعك

.  اختر والصور، الفيديو مقاطع بين انتقالية مقاطع إلضافة٢

.  اختر الخلفية، في تشغيلها يتم أصوات إلضافة٣

.  اختر الفيلم، إلى ترجمة أو نص إلضافة٤

عرض مدة تحديد أو الفيديو مقطع طول قطع يمكنك التعديل، وضع في.   اختر الفيلم، لتحرير٥
.الصورة

.الفيديو مقطع حفظ >  اختر الفيلم، لحفظ٦
.المشروع حفظ >  اختر المشروع، لحفظ. الحقًا الفيلم تحرير إعادة يمكنك

.األستوديو >  اختر الحق، وقت في بك الخاص الفيلم لعرض

شرائح عرض إنشاء

وأحداث ألمزجة المخصصة النماذج باستخدام. أنيق شرائح عرض إلى اإلجازة صور تحويل تريد هل
.اإلجازات أو الحفالت أو السنوية للمناسبات شرائح عروض إنشاء يمكنك مختلفة،

.  اختر ثم فديو محرر >  اختر

.معاينة عرض يتم نموذج، اختيار عند. الشرائح عرض في الستخدامه نموذجًا اختر١

.  اختر الشرائح، عرض إلى صور إلضافة٢

.  اختر الخلفية، في تشغيلها يتم أصوات إلضافة٣

٧١بك الخاصة الفيديو ومقاطع الصور



.  اختر عنوان، إلضافة٤

.الفيديو مقطع حفظ >  اختر الشرائح، عرض لحفظ٥
.المشروع حفظ >  اختر المشروع، لحفظ. الحقًا الشرائح عرض تحرير إعادة يمكنك

.األستوديو >  اختر الحق، وقت في بك الخاص الشرائح عرض لعرض

والتلفاز الفيديو مقاطع

الفيديو مقاطع

الفيديو مقاطع حول

.فيديو >  اختر 

.مشغوالً تكون عندما هاتفك على ومشاهدتها وتنزيلها، الفيديو، مقاطع تصفح يمكنك

انتقل المعلومات، من مزيد على للحصول. Nokia متجر من جديدة فيديو مقاطع على احصل: تلميح
.www.nokia.com/support الموقع إلى

إلى يؤدي قد مما البيانات من كبيرة كميات نقل إلى محتوى تنزيل أو الخدمات استخدام يؤدي قد
.البيانات نقل تكاليف تضمين

فيديو مقطع تشغيل

.فيديو >  اختر

قمت التي الفيديو مقاطع الستعراض.  التبويب عالمة افتح الفيديو، مجموعة الستعراض
.األستوديو >  اختر بتسجيلها،

. التبويب عالمة افتح الفيديو، خدمات من تنزيلها أو الفيديو مقاطع لتدفيق

فيديو مقطع مشاهدة
فوق خفيفًا نقرًا انقر الفيديو، مشغل في التحكم عناصر إلى للوصول. لتشغيله فيديو مقطع اختر

.الشاشة

استئنافه أو مؤقتًا التشغيل إيقاف
. أو  اختر

ترجيع أو سريع تقديم
. أو  على مطوالً واضغط اختر

والتلفاز الفيديو مقاطع٧٢
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الهاتف، شاشة في الموجودة النسبة مثل ليست الفيديو مقطع في االرتفاع إلى العرض نسبة كانت إذا
.الشاشة تمأل بحيث توسيعها أو الصورة تكبير فيمكنك

توسيعها أو الصورة بتكبير قم
.ارتفاع إلى عرض. تغ >  اختر

الكمبيوتر وجهاز هاتفك بين الفيديو مقاطع نسخ

هل أو هاتفك؟ باستخدام الكمبيوتر جهاز على مشاهدتها تريد التي الفيديو مقاطع بتسجيل قمت هل
لنسخ متوافق USB بيانات كبل استخدم الكمبيوتر؟ جهاز إلى الهاتف من الفيديو مقاطع نسخ تريد

.كمبيوتر وجهاز الهاتف بين بك الخاصة الفيديو مقاطع

.كمبيوتر بجهاز هاتفك لتوصيل متوافق USB بيانات كبل استخدم١
بطاقة تركيب من فتأكد كمبيوتر، وجهاز هاتفك في ذاكرة بطاقة بين بالنسخ تقوم كنت إذا

.الذاكرة
.المعروضة اإلرشادات اتبع ثم الكمبيوتر، جهاز على الموجود Nokia Ovi Suite التطبيق افتح٢

الويب تلفاز مشاهدة

.بأول أوالً لديك المفضلة التليفزيونية المسلسالت من األخيرة والحلقات األخبار متابعة يمكنك

.الويب تلفاز خدمة اختر ثم  اختر

خدمات استخدام يتضمن قد. WLAN أو 3.5G أو 3G اتصال استخدام يلزمك األثير، عبر محتوى لتدفيق
اتصل البيانات، نقل تكاليف حول معلومات على للحصول. البيانات من كبيرة كميات نقل الويب تلفاز
.الشبكة خدمة بمزود

محتوى يختلف. الشبكة خدمة ومزود البلد على مسبقًا المثبتة الويب تلفاز خدمات اختيار يعتمد
.الخدمة باختالف الويب تلفاز خدمات

.الشاشة على بالسحب قم الويب، تلفاز محتوى الستعراض١
.المصغرة الصورة اختر التشغيل، لبدء٢
.الشاشة فوق خفيفًا نقرًا انقر إخفائها، أو التشغيل أثناء التحكم مفاتيح لعرض٣
.الصوت مستوى مفتاحي استخدم الصوت، مستوى لتغيير٤

الرئيسية الشاشة إلى الويب لتلفاز المصغر التطبيق إضافة
واجهة عنصر أضف اختر ثم الرئيسية، الشاشة في فارغة منطقة فوق االستمرار مع خفيفًا نقرًا انقر

.المطلوبة الويب تلفاز خدمة واختر

٧٣والتلفاز الفيديو مقاطع



الويب تلفاز خدمات من المزيد عن البحث
حافظة في تنزيلها تم التي الخدمات حفظ يتم. المزيد اختر ،Nokia متجر من الويب تلفاز خدمات لتنزيل

.الويب لتلفاز مخصصة حافظة مثل أخرى، حافظة إلى نقلها يمكنك أنه إال التطبيقات،
.www.nokia.com/support الموقع إلى انتقل ،Nokia متجر حول المزيد لمعرفة

والصوت الموسيقى

الموسيقى مشغل

الموسيقى مشغل حول

.المشغل >  اختر 

أثناء الوسائط وروابط الموسيقى إلى لالستماع هاتفك على الموسيقى مشغل استخدام يمكنك
.االنتقال

الموسيقى تشغيل

.المشغل >  اختر

.األلبوم أو النوع أو األغنية حسب األغاني تصفح يمكنك. المطلوبة العرض طريقة ثم  اختر١

.ألبوم أو أغنية اختر٢

. اختر عشوائي، بترتيب األغاني إلى لالستماع: تلميح

التشغيل واستئناف مؤقتًا التشغيل إيقاف
. اختر ولالستئناف، ؛ اختر مؤقتًا، التشغيل إليقاف

ألغنية السريع الترجيع أو السريع التقديم
. أو  على مطوالً واضغط اختر

متكرر بشكل األغنية تشغيل
.  اختر

والصوت الموسيقى٧٤

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


في التشغيل قيد األغنية وترك الرئيسية الشاشة إلى العودة يمكنك أغنية، إلى االستماع أثناء: تلميح
.الخلفية

تشغيل قائمة إنشاء

يمكنك التشغيل، قوائم خالل من األجواء؟ لمختلف بمقامات مختلفة موسيقى إلى االستماع تريد هل
.محددة حافظة في لتشغيلها األغاني من مختارات إنشاء

.المشغل >  اختر

قائمة إلى إضافة اختر المنبثقة، القائمة ومن نوع، أو ألبوم أو أغنية على مطوال واضغط اختر١
.تشغيل

.التشغيل لقائمة اسمًا أدخل٢

.الذاكرة بطاقة على التشغيل قائمة حفظ يتم الجهاز؛ في متوافقة ذاكرة بطاقة وجود حالة في

تشغيل قائمة تشغيل
.المطلوبة التشغيل قائمة ثم التشغيل قوائم >  اختر

تشغيل قائمة من أغنية حذف
.إزالة اختر المنبثقة، القائمة ومن أغنية، االستمرار مع اختر التشغيل، قائمة عرض شاشة في
.فقط التشغيل قائمة من بإزالتها تقوم وإنما الهاتف، من األغنية تحذف ال العملية هذه

٧٥والصوت الموسيقى



تم التي واألغاني تشغيالً، األغاني ألكثر تشغيل قائمة إنشاء على تلقائيًا المشغل التطبيق يعمل: تلميح
.مؤخرًا إضافتها تمت التي واألغاني مؤخرًا، تشغيلها

بك الخاص الكمبيوتر من موسيقى نسخ

التطبيق يعتبر الهاتف؟ على إليها االستماع وتريد بك الخاص الكمبيوتر جهاز على موسيقى لديك هل
Nokia Ovi Suite مجموعة إلدارة استخدامه ويمكنك هاتفك، إلى الموسيقى لنسخ طريقة أسرع هو

.ومزامنتها بك الخاصة الموسيقى

بطاقة تركيب من تأكد. متوافق كمبيوتر بجهاز هاتفك لتوصيل متوافق USB بيانات كبل استخدم١
.بك الخاص الهاتف داخل متوافقة ذاكرة

.USB < Nokia Ovi Suite اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل اسحب هاتفك، من٢
التطبيق من إصدار أحدث وجود من تأكد. Nokia Ovi Suite التطبيق بفتح قم الكمبيوتر، جهاز من٣

Nokia Ovi Suite بالتطبيق الخاصة التعليمات انظر المعلومات، من مزيد على للحصول. لديك
Nokia Ovi Suite.

.www.nokia.com/software الموقع خالل من Nokia Ovi Suite التطبيق من إصدار أحدث بتنزيل قم

أكثر على تشغيلها يمكن وال) DRM (الرقمية الحقوق إدارة بواسطة الموسيقى ملفات بعض حماية يمكن
.واحد هاتف من

Nokia موسيقى حول

.Ovi موسيقى >  اختر

تصفح. الكمبيوتر جهاز وعلى هاتفك على وتنزيلها األغاني شراء يمكنك ،Nokia موسيقى باستخدام
.لديك المفضلة القديمة واألغاني الجديدة األغاني واكتشف Nokia موسيقى

.إقامتك محل البلد على بناءً مختلفة وخيارات خدمات تتوفر

والصوت الموسيقى٧٦
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.مجاني Nokia حساب إنشاء يلزمك الموسيقى، لتنزيل

أي باستخدام حسابك إلى الدخول وتسجيل Nokia موسيقى إلى واالنضمام Nokia حساب إنشاء يمكنك
:يلي مما

هاتفك•
متوافق ويب متصفح•
•Nokia Ovi Suite

.Nokia موسيقى مع الحساب هذا استخدام إذًا يمكنك ،Nokia حساب بالفعل لديك كان إذا

فال ،Nokia حساب خالل من حدود بال تنزيل في مشتركًا كنت إذا أو تنزيالت أية أو رصيد أي لديك كان إذا
.جميعًا فقدها سيتم بإغالقه، قمت فإذا. الحساب هذا تغلق

المحمي المحتوى

الموسيقى، أو الفيديو مقاطع أو الصور مثل المحمي،) DRM (الرقمية الحقوق إدارة محتوى يأتي
المحمية، DRM أغاني استخدام يمكن ال. المحتوى استخدام في حقوقك يحدد مرتبط بترخيص مصحوبًا

.التنبيه نغمات أو الرنين نغمات مثل

.وحذفها التراخيص وجلب وحالتها التراخيص تفاصيل عرض ويمكنك

الرقمية الحقوق تراخيص إدارة
.المحمي المحتوى > الحماية ضبط > الهاتف إدارة > الهاتف > الضبط >  اختر

FM إذاعة

FM إذاعة حول

.FM إذاعة >  اختر

شبكة تغطية لديك وليس هاتفك في متصل غير الوضع تنشيط تم إذا حتى اإلذاعة إلى االستماع يمكنك
.موقعك في FM راديو إشارة تغطية نطاق على الراديو إذاعة جودة تعتمد. خلوية

أثناء تلقائيًا اإلذاعة صوت كتم يتم. اإلذاعة إلى االستماع أثناء مكالمة على الرد أو مكالمة إجراء يمكنك
.نشطة مكالمة

وحفظها إذاعة محطات عن البحث

وقت في بسهولة إليها االستماع يمكن حتى واحفظها، لديك المفضلة اإلذاعة محطات عن ابحث
.الحق

٧٧والصوت الموسيقى



.FM إذاعة >  اختر

إذا. المتاحة اإلذاعة محطات عن اآللي بالبحث التطبيق هذا يقوم األولى، للمرة FM راديو استخدام عند
التلقائي المسح ميزة استخدام أيضًا يمكنك. يدويًا التردد ضبط يمكنك محطة، أية على العثور يتم لم

.ذلك بعد

يدويًا تردد ضبط

.يدويًا المحطات توليف >  >  اختر١
هو المدعوم التردد نطاق.ألسفل المتجه السهم أو ألعلى المتجه السهم اختر التردد، إلدخال٢

.هرتز ميجا ١٠٨٫٠-٨٧٫٥

المتاحة المحطات كل عن البحث
. >  اختر

الراديو إلى االستماع

!التنقل أثناء لديك المفضلة FM إذاعة بمحطات استمتع

.FM إذاعة >  اختر

السابقة المحطة أو التالية المحطة إلى االنتقال
. أو  اختر

المتاحة المحطات جميع عرض
. اختر

متاحة أخرى محطات عن البحث
. أو  على مطوالً واضغط اختر

.الرئيسية الشاشة إلى اإلذاعة واجهة عنصر بإضافة قم اإلذاعة، إلى بسهولة للوصول: تلميح

المحفوظة المحطات قائمة ترتيب إعادة

.القائمة رأس على المفضلة محطاتك تكون بحيث المحفوظة، المحطات قائمة ترتيب إعادة يمكنك

.FM إذاعة >  اختر

.المحطات قائمة عرض شاشة في بحفظها قمت التي بالمحطات قائمة عمل يتم

والصوت الموسيقى٧٨



القائمة في محطة نقل

. اختر األدوات، شريط من١

.نقل اختر المنبثقة، القائمة ومن للمحطة، اسمًا االستمرار مع اختر٢
.القائمة في الجديد المكان اختر٣

األصوات لتسجيل

.المسجل >  اختر

صوت مقطع تسجيل
. اختر

التسجيل إيقاف
.الملفات تطبيق في الصوت ملفات حافظة في آليًا الصوت مقطع حفظ يتم.  اختر

صوتية كرسالة مسجل صوت مقطع إرسال
.إرسال >  اختر

الخرائط

الخرائط تطبيقات حول معلومات

.إليه الذهاب تريد مكان أي إلى بتوجيهك ويقوم منك، القريبة األماكن" الخرائط "تطبيق لك يعرض

.خرائط باستخدام والخدمات والشوارع المدن عن ابحث•
.الويب على Nokia Maps وخدمة هاتفك بين لديك المفضلة والطرق المواقع بمزامنة قم•
.قيادة باستخدام بخطوة خطوةً ترشدك التي التوجيهات خالل من طريقك على اعثر•

.المناطق جميع في التنسيق معلومات تتوفر ال قد

تعتمد وقد. فقط محددة بلغات توفيرها يتم وقد البلدان، جميع في الخدمات بعض تتوفر ال قد
.الشبكة خدمة بمزود اتصل المعلومات، من لمزيد. الشبكة على الخدمات

إلى يؤدي قد مما البيانات من كبيرة كميات نقل إلى محتوى تنزيل أو الخدمات استخدام يؤدي قد
.البيانات نقل تكاليف تضمين

على كليةً تعتمد ال لذا. األحيان بعض في كاملة وغير دقيقة غير الرقمية الخرائط محتويات تكون قد
.الطوارئ حاالت مثل الضرورية، االتصاالت في الخدمة أو المحتوى

٧٩الخرائط



غير المحتوى يكون وقد. Nokia خالل من وليس أخرى أطراف بواسطة المحتوى أجزاء بعض إنشاء تم
.توفره مدى على األمر ويتوقف دقيق

وجهتك إلى المالحة

الوجهة إلى القيادة

في قيادة التطبيق يساعدك القيادة، أثناء بخطوة خطوة االتجاهات على الحصول إلى تحتاج عندما
.وجهتك إلى الوصول

.قيادة >  اختر

وجهة إلى القيادة
.الخيارات أحد اختر ثم ،وجهة تعيين اختر

محددة وجهة بدون القيادة بدء
.موقعك الخريطة تتتبع. فقط القيادة اختر

المنزل إلى القيادة
.للمنزل قيادة اختر

.منزلك موقع تحديد منك فسيُطلب مرة، ألول للمنزل قيادة اختيار عند

منزلك موقع تغيير
.تحديد إعادة > المنزل موقع > إعدادات >  اختر

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

القيادة أثناء الصوتي التوجيه لغة تغيير

.بالرحلة االستمتاع حرية لك يتيح مما للوجهة، طريقك على العثور على الصوتي التوجيه يساعدك

.قيادة >  اختر

.اللغات إحدى ثم الصوتي التوجيه > إعدادات >  اختر

.بلغتك الصوتي التوجيه يتوفر ال قد

الصوتي التوجيه تشغيل إيقاف
.بال > الصوتي التوجيه > إعدادات >  اختر

الخرائط٨٠



"قيادة "التطبيق عرض شاشة شكل تغيير

يكون عندما ليالً، قيادة التطبيق تستخدم هل أو واقعية، أكثر األبعاد ثالثية خرائط مشاهدة تود هل
بوضوح تحتاجها التي المعلومات مشاهدة يمكنك المختلفة، الخريطة أوضاع باستخدام مظلمًا؟ الجو
.األوقات جميع في

.قيادة >  اختر

األبعاد ثالثي وضع في الخريطة عرض
.أخرى مرة الرمز اختر األبعاد، ثنائي وضع إلى للرجوع.  >  اختر

.الليلي الوضع تنشيط يمكنك أيضًا، مظلمًا الجو يكون عندما واضح بشكل الخريطة لمشاهدة

الليلي الوضع تنشيط
.الليلي الوضع > ألوان >  >  اختر

.بك الخاص القيادة اتجاه إلى الخريطة تدوير يتم افتراضي، بشكل

الشمال باتجاه الخريطة بتوجيه قم
.أخرى مرة  اختر القيادة، اتجاه إلى أخرى مرة الخريطة لتدوير.  اختر

لديك المفضل الطريق اختر

.وتفضيالتك احتياجاتك يناسب الذي الطريق اختيار قيادة لتطبيق يمكن

.قيادة >  اختر

.الطريق إعدادات >  >  اختر١
.أقصر طريق أو أسرع طريق > الطريق اختيار اختر٢
.مُحسن > الطريق اختيار اختر والسريعة، القصيرة الطرق ميزات بين للجمع٣

أو رسوم بها التي الطرق أو السريعة الطرق باستخدام السماح اختيار المثال، سبيل على أيضًا، يمكنك
.استخدامها تجنب أو العبَّارات،

الوجهة إلى السير

الميادين عبر بإرشادك خرائط التطبيق يقوم األقدام، على سيرًا طريق التباع توجيهات إلى الحاجة عند
.التسوق مراكز وحتى السير ومناطق والمتنزهات

.خرائط >  اختر

٨١الخرائط



.الشاشة بأعلى الموجودة به الخاصة المعلومات ومنطقة مكانًا اختر١
.هنا سير > مالحة اختر٢

.افتراضيًا الشمال إلى متجهة الخريطة وتكون

السير وجهة باتجاه الخريطة بتدوير قم
.أخرى مرة  اختر الشمال، باتجاه أخرى مرة الخريطة لتدوير.  اختر

.اتباعه السير لمالحة تريد الذي الطريق نوع اختيار أيضًا يمكنك

السير وضع اختيار

.الطريق إعدادات > والسير الخرائط > إعدادات >  اختر١
.مستقيم خط أو شوارع > المفضل الطريق اختر٢

.السير اتجاه تعرض حيث الطريق عن البعيدة المناطق في مفيدًا مستقيم خط يكون

قمت التي المسافة مثل معلومات، على للحصول المعلومات لوحة من التحقق يمكنك السير، أثناء
.سرعتك ومعدل بسيرها

القيادة لوحة من الرحالت قياس جهاز من تحقق
.المعلومات لوحة >  اختر السير، مالحة عرض شاشة في

الرحالت قياس جهاز ضبط إلعادة
.الكل ضبط إعادة >  اختر العدادات، جميع ضبط إلعادة. ضبط إعادة >  اختر

.وجودته GPS اتصال توفر مدى على بناءً دقيقًا، الرحالت قياس جهاز يكون ال قد

السير أثناء الصوتي التوجيه لغة تغيير

.تمامًا تشغيله إيقاف أو بسهولة الصوتي التوجيه لغة تغيير يمكنك

.خرائط >  اختر

.اللغات إحدى ثم الصوتي التوجيه > والسير الخرائط > إعدادات >  اختر

.بلغتك الصوتي التوجيه يتوفر ال قد

الصوتي التوجيه تشغيل إيقاف
.بال > الصوتي التوجيه > والسير الخرائط > إعدادات >  اختر

الخرائط٨٢



وعرضها األماكن عن البحث

الخريطة على تواجدك مكان مشاهدة

أيضًا يمكنك. الخريطة على تواجدك مكان من فتحقق اتجاهاتك، على الحصول إلى بحاجة كنت إذا
.مختلفة وبلدان مدن استكشاف

.خرائط >  اختر

العثور من خرائط التطبيق يتمكن لم إذا.  يومض موقعك، عن البحث عند. تواجدك مكان  يعرض
.لك معروف موقع آخر  فسيعرض عليك،

المنطقة الموقع رمز حول الموجودة الحمراء الهالة تعرض للموقع، الدقيق التحديد توفر عدم حالة في
وتكون التقديرات، دقة تتحسن بالسكان، المزدحمة المناطق وفي. بها متواجدًا تكون قد التي العامة
.اتساعًا أقل الحمراء الهالة

الخريطة تصفح
الخريطة تدوير تريد كنت إذا. افتراضيًا للشمال متجهة الخريطة وتكون. بإصبعك الخريطة اسحب
. فاختر تواجهه، الذي االتجاه تعرض بحيث

معروف موقع آخر أو الحالي موقعك مشاهدة
. اختر

التصغير أو التكبير
.- أو + اختر

أو للتكبير بعضهما عن بعيدًا اإلصبعين سحب ثم الخريطة على إصبعين وضع أيضًا يمكنك: تلميح
.الميزة هذه الهواتف كافة تدعم ال. للتصغير معًا سحبهما

اإلنترنت، بشبكة اتصال ولديك هاتفك على المخزنة الشوارع خرائط تغطيها ال منطقة بتصفح قمت إذا
.آليًا الجديدة الشوارع خرائط تنزيل فسيتم

تلقائيًا الشوارع خرائط تنزيل منع

.عام > إعدادات >  اختر١
.اتصال عدم > اتصال اختر٢

.والمنطقة البلد باختالف" خرائط "التطبيق تغطية تختلف
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موقع عن البحث

.محددة وشركات مواقع عن البحث على" خرائط "التطبيق يساعدك

.و خرائط >  اختر

.مكان اسم أو شارع عنوان مثل بحث، كلمات أدخل١
.المقترحة التطابقات قائمة من العناصر أحد اختر٢

.الخريطة على الموقع عرض يتم

المقترحة التطابقات قائمة إلى العودة
. اختر

.السابقة البحث بكلمات الخاصة القائمة من االختيار أيضًا يمكنك البحث، عرض شاشة في: تلميح

المجاورة األماكن من مختلفة أنواع عن البحث
.التسوق أو الراحة وسائل أو النقل مثل الفئات، إحدى اختر ثم  اختر

المكان إلى للمالحة عليه العثور تم الذي بالموقع الخاصة التفاصيل صفحة استخدام يمكنك: تلميح
على المكان وسيظهر المكان، اختر. مشاركته أو الموقع لحفظ أو االتصال، معلومات لعرض أو بسهولة،
.الشاشة أعلى الموجودة المعلومات منطقة اختر التفاصيل، صفحة لعرض. الخريطة

اتصال مشكالت تؤثر قد. البحث كلمات هجاء صحة من فتأكد بحث، نتائج أية على العثور يتم لم إذا
.اإلنترنت على البحث حالة في النتائج على أيضًا اإلنترنت

على الحصول أيضًا يمكنك الهاتف، على مخزنة عنها تبحث التي بالمنطقة خاصة خرائط لديك كانت إذا
نتائج تكون قد ولكن البيانات، نقل تكاليف لتفادي باإلنترنت نشط اتصال وجود دون بحث نتائج

.محدودة البحث

وتحديثها الخرائط تنزيل

بدون الخرائط تصفح من لتتمكن برحلة القيام قبل هاتفك على الجديدة الشوارع خرائط بحفظ قم
.السفر أثناء باإلنترنت اتصال وجود

.خرائط >  اختر

.نشط WLAN اتصال إلى تحتاج هاتفك، على وتحديثها الخرائط لتنزيل

.جديدة خرائط إضافة > Map Loader >  اختر١
.تحديثات وجود من تحقق أو تنزيل اختر ثم وبلدًا، قارة اختر٢
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الشوارع خرائط أحدث لتنزيل Nokia Suite الكمبيوتر جهاز تطبيق استخدام أيضًا يمكنك: تلميح
الموقع إلى انتقل وتثبيته، Nokia Suite التطبيق لتنزيل. هاتفك إلى ونسخها الصوتي التوجيه وملفات

www.nokia.com/support.

أو بالمنطقة الخاصة الخرائط حذف يتم هاتفك، على" الخرائط "تطبيق من أحدث إصدار تثبيت عند
ثم وأغلقه،" الخرائط "تطبيق افتح جديدة، خرائط لتنزيل Nokia Suite التطبيق استخدام قبل. البلد
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز على مثبتًا Nokia Suite التطبيق من إصدار أحدث وجود من تأكد

الخريطة شكل تغيير

.فقط إليها بحاجة تكون التي المعلومات مشاهدة من تتمكن حتى الخريطة شكل تغيير يمكنك

.خرائط >  اختر

الجذب ونقاط الشهيرة المباني لعرض
.أرضية عالمات >  اختر

العام النقل طرق لعرض
.المرور خطوط >  اختر

.المنطقة حسب المتاحة الميزات تختلف قد

الموقع تحديد طرق حول

نظام أو WLAN أو A-GPS أو GPS نظام باستخدام الخريطة على موقعك بعرض" الخرائط "تطبيق يقوم
).الخلوية الهوية (الشبكة على المعتمد المواقع تحديد

الشبكة عبر البيانات من صغيرة كميات نقل GPS لنظام األخرى والتحسينات A-GPS نظام يتطلب قد
.الخلوية

GPSالعالمي المواقع تحديد نظام إن) GPS (صناعية أقمارًا يستخدم مالحة نظام هو
.تواجدك مكان الكتشاف

المواقع تحديد نظام
-A) المساعد العالمي

GPS)

باستخدام الموقع معلومات - شبكة خدمة) - A-GPS (المساعد GPS نظام يجلب
.الحالي موقعك حساب على GPS نظام ويساعد الخلوية الشبكة

-A (المساعد العالمي المواقع تحديد نظام خدمة الستخدام الهاتف إعداد يتم
GPS (بشركة الخاصة Nokia لديه بك الخاص الشبكة خدمة مزود يكن لم ما

هاتفك، على المساعدة بيانات على للحصول. به الخاصة A-GPS نظام إعدادات
البيانات على هاتفك يحصل. اإلنترنت بشبكة االتصال على قادرًا تكون أن يجب
.فقط الحاجة عند الخدمة من
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WLANشبكة باستخدام الموقع تحديد يعمل WLAN الموقع تحديد دقة تحسين على
مبانٍ بين أو الداخل في تكون عندما وخاصةً GPS إشارات توفر عدم عند

.مرتفعة

يقوم ،)الخلوية الهوية (الشبكة على المعتمد الموقع تحديد نظام باستخدامالخلوية الهوية
بهاتفك المتصل الخلوي النظام خالل من موقعك بتحديد خرائط التطبيق

.حاليًا

الطبيعية والعوائق والمباني الصناعي القمر ومواقع بالموقع وجودتها GPS إشارات توفر يتأثر قد
إشارات تتوفر ال قد. GPS نظام على المتحدة الواليات حكومة بها تقوم التي والتعديالت الطقس وأحوال

GPS األنفاق في أو المباني داخل.

GPS نظام يوفرها التي الموقع بيانات على مطلقًا تعتمد وال بدقة، الموقع لقياس GPS نظام تستخدم ال
.فقط الخلوية والشبكات

المثال؛ سبيل على. البلدان بعض في WLAN استخدام على القيود بعض هناك تكون قد: مالحظة
المعلومات، من مزيد على للحصول. المغلقة األماكن في WLAN باستخدام فقط لك يُسمح فرنسا، في

.المحلية بالسلطات اتصل

المواقع تحديد طرق حسب كيلومترات عدة إلى أمتار بضعة من المواقع تحديد دقة تختلف قد
.المتوفرة

الموقع تحديد طرق تشغيل إيقاف

المواقع تحديد نظام تشغيل إيقاف يمكنك بالخارج، التواجد أثناء خاصةً البيانات، تكاليف لتوفير
).الخلوية الهوية (الشبكة على المعتمد المواقع تحديد نظام أو WLAN أو) A-GPS (المساعد العالمي

.الضبط >  اختر

الموقع تحديد طرق تشغيل بإيقاف قم ثم ،الموقع تحديد طرق > الموقع > التطبيقات ضبط اختر
.استخدامها تريد ال التي

جهاز يفقد وقد أكبر، بشكل دقيق غير الموقع يكون وقد أطول، وقتًا موقعك اكتشاف يستغرق قد
.تكرارًا أكثر بشكل موقعك GPS استقبال

ومشاركتها األماكن حفظ

عرضه أو مكان حفظ

البنزين، محطات أو الجذب نقاط أو فنادق عن البحث يمكنك بك، الخاص السفر تخطيط في للمساعدة
.هاتفك في وحفظها

.خرائط >  اختر
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مكان حفظ

. اختر األماكن، أو العناوين أحد عن للبحث١

.الشاشة بأعلى الموجودة المكان معلومات منطقة اختر٢

. اختر التفاصيل، صفحة في٣

محفوظ مكان عرض
.المكان ثم األماكن >  >  اختر الرئيسية، العرض شاشة في

.مثالً رحلة بتخطيط تقوم عندما مجموعة، في األماكن بتجميع قم

مجموعة إلى محفوظ مكان إضافة

.األماكن اختر١
.المجموعات تنظيم اختر ثم المكان، على مطوالً واضغط اختر٢

. اختر ثم بالفعل، الموجودة المجموعات إحدى أو جديدة مجموعة اختر٣

المفضلة مزامنة

المحفوظة األماكن ومزامنة ،الويب على Nokia Maps موقع على الكمبيوتر جهاز على رحلة بتخطيط قم
.االنتقال أثناء التخطيط إلى والوصول هاتفك، باستخدام

.بك الخاص Nokia حساب إلى الدخول بتسجيل قيامك من تأكد١
.خرائط >  اختر٢
.حساب إنشاء منك فسيُطلب ،Nokia حساب لديك يكن لم إذا.  >  >  اختر٣

مزود شبكة عبر البيانات من كبيرة كميات نقل تتضمن وقد إنترنت، اتصال وجود المزامنة تتطلب
.الشبكة خدمة بمزود اتصل البيانات، نقل تكاليف حول معلومات على للحصول. الخدمة

.maps.nokia.com الموقع إلى انتقل الويب، على Nokia Maps خدمة الستخدام

األصدقاء أحد إلى مكان إرسال

.إليهم المكان إرسال يمكنك ألصدقائك، الخريطة على ما مكان عرض تريد عندما

.خرائط >  اختر

اتصال ذلك يتطلب ولكن ،Nokia هاتف لديهم يكون ألن أصدقاؤك يحتاج ال الخريطة، على المكان لعرض
.إنترنت

.الشاشة أعلى الموجودة به الخاصة المعلومات ومنطقة األماكن أحد اختر١
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.اإللكتروني البريد عبر مشاركة أو SMS عبر مشاركة > مشاركة اختر٢

إلى الخريطة على الموجود بالموقع رابط على تحتوي نصية رسالة أو إلكتروني بريد رسالة إرسال يتم
.صديقك

الخرائط في خاطئة بمعلومات تقرير إرسال

.بذلك Nokia بإبالغ فقم مفقودة، أو صحيحة غير الخريطة على الموجدة المعلومات أن الحظت إذا

اختر ثم الشاشة، أعلى الموجودة به الخاصة المعلومات ومنطقة الخريطة من األماكن أحد اختر
.تقرير

اتصال مفقودة أو صحيحة غير معلومات عن اإلبالغ يتطلب. منطقتك أو لبلدك الخدمة هذه تتوفر ال قد
.إنترنت

:مثل مشكالت، عن اإلبالغ يمكنك

صحيحة غير أو مفقودة شوارع أسماع•
فيها للسير ممهدة غير أو غلقها تم شوارع•
صحيحة غير سرعة حدود أو قيود•

.اإلبالغ عند التفاصيل من مزيد إضافة يمكنك

الوقت إدارة

الساعة

الساعة حول معلومات

.الساعة >  اختر

.الرئيسية الشاشة من الساعة اختيار أيضًا يمكنك الساعة، لفتح: تلميح

.والمدن البلدان مختلف في المحلية التوقيتات من والتحقق وإدارتها المنبهات لضبط

والتاريخ الوقت ضبط

.الساعة اختر الرئيسية، الشاشة من

.التاريخ اختر أو الوقت > الضبط >  اختر
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منبه ضبط

.كمنبه هاتفك استخدام يمكنك

.الساعة اختر الرئيسية، الشاشة في

.  اختر١

.وصفًا أدخل ثم المنبه، وقت بضبط قم٢
.تكرار اختر يوم، كل الوقت نفس في, المثال سبيل على, صوتًا ليصدر المنبه لضبط٣

منبه حذف
.المنبه حذف اختر المنبثقة، القائمة ومن المنبه، االستمرار مع اختر

غفوة على تنبيه ضبط

زمنية لفترة مؤقتًا التنبيه يوقف وهذا. غفوة على التنبيه ضبط يمكنك التنبيه، صوت صدور عند
.محددة

.غفوة اختر التنبيه، صوت صدور وعند

الغفوة زمن طول ضبط

.الساعة اختر الرئيسية، الشاشة في١
.الزمنية المدة طول بضبط قم ثم ،المنبه غفوة مدة > الضبط >  اختر٢

.أسفل إلى الهاتف شاشة بتدوير وذلك غفوة على المنبهات ضبط أيضًا يمكنك: تلميح

آليًا والتاريخ الوقت تحديث

.شبكة خدمة هو اآللي التحديث. آليًا الوقت ومنطقة والتاريخ الوقت لتحديث الهاتف ضبط يمكنك
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.الساعة اختر الرئيسية، الشاشة في

.تشغيل > للوقت اآللي التحديث > الضبط >  اختر

السفر عند الوقت منطقة تغيير

مواقع في الوقت عرض أو الخارج إلى السفر أثناء المحلي التوقيت على الساعة ضبط يمكنك
.مختلفة

.الساعة اختر الرئيسية، الشاشة في

.  العالمي التوقيت تبويب عالمة افتح

موقع إضافة
متعددة، زمنية مناطق لديها دول على للحصول. موقع ١٥ حتى إضافة يمكنك. موقعًا اختر ثم ، اختر

.مناطق عدة إضافة يمكنك

الحالي موقعك تعيين
.حالي كموقع تعيين اختر المنبثقة، القائمة ومن المواقع، أحد االستمرار مع اختر
.الوقت صحة من تأكد. المحدد للموقع وفقًا هاتفك في الوقت تغيير ويتم

اختر المنبثقة، القائمة ومن الموقع، على مطوالً واضغط اختر بسرعة؟ ما موقع إزالة تريد هل: تلميح
.إزالة

مختلفة مدن في الوقت مراجعة

إضافة أيضًا ويمكنك. العالمي التوقيت تبويب عالمة إلى بإضافتها قم مختلفة، مواقع في الوقت لعرض
أو عنها، تستفسر التي المدينة في يعيش الذي أصدقائك ألحد صورة المثال، سبيل على للمواقع، صور
.المفضلة السياحية األماكن أحد من منظر

.الساعة اختر الرئيسية، الشاشة من

. العالمي التوقيت تبويب عالمة افتح

موقع إضافة
متعددة، زمنية مناطق لديها دول على للحصول. موقعًا ١٥ حتى إضافة يمكنك. موقعًا اختر ثم ، اختر

.مناطق عدة إضافة يمكنك
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موقع صورة إضافة
.الصور إحدى اختر ثم الصورة تغيير اختر المنبثقة، القائمة ومن الموقع، على مطوالً واضغط اختر

التقويم

التقويم حول معلومات

.التقويم >  اختر

.بتنظيمها قمت التي المواعيد جداول حفظ يمكنك بهاتفك، التقويم باستخدام

الشاشة على للتقويم مستخدم واجهة عنصر إضافة التقويم؟ إلى بسرعة الوصول تريد هل: تلميح
.الرئيسية

األسبوع هذا في مواعيدك جدول عرض

األحداث جميع من بسهولة للتحقق. مختلفة عرض شاشات في التقويم أحداث استعراض يمكنك
.األسبوع عرض شاشة استخدم معين، بأسبوع الخاصة

.التقويم >  اختر

.المطلوب األسبوع رقم اختر

إلى بإزاحتهما قم ثم الشاشة، على إصبعين ضع تصغيرها، أو المعروضة المنطقة حجم لتكبير: تلميح
.الداخل إلى أو الخارج

مختلفة عرض شاشات في التقويم أحداث استعراض

شاشات في التقويم أحداث استعراض يمكنك معين؟ يوم في التقويم أحداث كل على اإلطالع تريد هل
.مختلفة عرض

.التقويم >  اختر

.المطلوب العرض اختر ثم ، اختر

عرض شاشة في التالي الشهر أو التالي األسبوع أو التالي اليوم أو السابق اليوم إلى لالنتقال: تلميح
.اليمين أو لليسار بإصبعك اسحب مناسبة،

تقويم حدث إضافة

.التقويم >  اختر

٩١الوقت إدارة



المنطقة فوق خفيفًا نقرًا فانقر موجودة، أحداث هناك كانت إذا أو ،)حدث إلنشاء اضغط( اختر١
.اجتماع هو االفتراضي التقويم حدث نوع يكون. الحدث أسفل الموجودة

.الحقول بملء قم٢

ثم ،حتى تكرار اختر. الزمني الفاصل واختر  اختر منتظم، زمني فاصل بعد التقويم حدث لتكرار٣
.االنتهاء تاريخ أدخل

. اختر٤

قم ثم بدء، نقطة على مطوالً واضغط اختر. اليوم عرض شاشة في تقويم حدث إضافة يمكنك كما: تلميح
.المدة لضبط األسهم بسحب

الحر والوقت للعمل منفصلة تقويمات استخدام

.الفراغ لوقت وآخر للعمل تقويم بإنشاء قم. واحد تقويم من أكثر على الحصول يمكنك

.التقويم >  اختر

جديد تقويم إنشاء

. > التقاويم >  اختر١
.للتقويم لون رمز بضبط وقم اسمًا، أدخل٢
في التذكير ورسائل التقويم أحداث عرض يتم لن مخفيًا، التقويم يكون عندما. للتقويم الرؤية حدد٣

.الرئيسية الشاشة على أو المختلفة التقويم عرض شاشات

. اختر٤

بتقويم الخاص الضبط تعديل

.المطلوب التقويم اختر التقاويم، عرض شاشة في١
.والرؤية واللون االسم بتغيير قم٢

. اختر٣

الوقت إدارة٩٢



معين تقويم إلى قيد إضافة

.التقويم اختر ثم  اختر تقويم، حدث إضافة عند١

. اختر ثم الحقول، بملء قم٢

.الحدث إليه ينتمي الذي التقويم إلى األلوان رمز تشير

المهام قائمة إلى مهمة إضافة

حضوره؟ تريد ما حدث ربما أو للمكتبة إعادتها يجب كتب أو العمل في تتوالها هامة مهام لديك هل
رسالة بضبط فقم معين، محدد موعد لديك كان إذا. التقويم إلى) المهام قائمة (مهام إضافة يمكنك
.تذكير

.التقويم >  اختر

المنطقة فوق خفيفًا نقرًا فانقر موجودة، أحداث هناك كانت إذا أو ،)حدث إلنشاء اضغط( اختر١
.الحدث أسفل الموجودة

.حدث كنوعالمهام اختر ثم ، الحدث نوع حقل اختر٢

.الحقول بملء قم٣

. اختر للمهمة، تذكيرية رسالة لتعيين٤

. اختر٥

ميالد عيد تذَكُّر

.سنويًا التذكير رسائل تكرار يتم. األخرى الخاصة والتواريخ الميالد ألعياد تذكير رسالة إضافة يمكنك

.التقويم >  اختر

المنطقة فوق خفيفًا نقرًا فانقر موجودة، أحداث هناك كانت إذا أو ،)حدث إلنشاء اضغط( اختر١
.الحدث أسفل الموجودة

.حدث كنوعمناسبة اختر ثم ، الحدث نوع حقل اختر٢

. اختر ثم الحقول، بملء قم٣

اجتماع طلب إرسال

.للمشاركين وإرسالها اجتماع، طلبات إنشاء يمكنك

.التقويم >  اختر

.بريد صندوق إعداد يجب وإرساله، جديد اجتماع طلب إنشاء قبل

٩٣الوقت إدارة



.البريد عبر > إرسال >  اختر ثم التبويب، عالمة افتح١
.الطلب تتضمن التي البريد لرسالة كمستلمين االجتماع في المشاركين أضف٢

. اختر الطلب، إلرسال٣

التقويم أحداث أحد إلى الموقع إضافة

.التقويم حدث إلى الموقع معلومات إضافة يمكنك قبل؟ من تزره لم مكان في موعد لديك هل

.التقويم >  اختر

الموجودة المنطقة فوق فانقر موجودة، أحداث هناك كانت إذا أو ،)حدث إلنشاء اضغط( اختر١
.الحدث أسفل

في يدويًا الموقع اختيار أيضًا يمكنك". الخرائط "تطبيق في الموقع اختر ثم ،الموقع أدخل  اختر٢
.النص حقل

. اختر٣

المكتب

Quickoffice

Quickoffice حول

.Quickoffice >  اختر 

:يلي مما Quickoffice يتكون

•Quickword مستندات لعرض Microsoft Word وتحريرها
•Quicksheet عمل أوراق لعرض Microsoft Excel وتحريرها
•Quickpoint تقديمية عروض لعرض Microsoft PowerPoint وتحريرها

Excel (Microsoft Officeو PowerPointو Microsoft Word لبرامج الشائعة الميزات office تطبيقات تدعم
.الملفات تنسيقات جميع دعم يتم ال.  )2003و XPو 2000

PowerPointو Excelو Microsoft Word مستندات قراءة

عروض أو Excel عمل أوراق أو Word مستندات مثل ،Microsoft Office مستندات عرض يمكنك
PowerPoint التقديمية.

.Quickoffice >  اختر

المكتب٩٤



ملف فتح
الحافظة إلى تصل حتى باالستعراض قم ثم فيها، الملف تخزين تريد التي والذاكرة ملفات تصفح اختر

.الملف واختر الصحيحة

ملفات فرز
.حسب فرز >  اختر

مستند تحرير

.Microsoft Word ببرنامج خاصة مستندات تحرير يمكنك ،Quickoffice باستخدام

.Quickoffice >  اختر

جديد مستند إنشاء
.جديد مستند اختر

نص إدخال
.نص بإدخال قم ثم خالية، منطقة اختر

النص تحرير
.الفقرات إحدى اختر

النص تنسيق
.تنسيق >  اختر والفقرات، الخط خصائص لتعديل

عمل دفتر تحرير

.Microsoft Excel ببرنامج خاصة عمل دفاتر تحرير يمكنك ،Quickoffice باستخدام

.Quickoffice >  اختر

جديد مستند إنشاء
.جديد مستند اختر

خلية تحرير
>  اختر التعديل، وضع عرض شاشة في دالة، إلدراج. الخلية تحرير >  اختر ثم الخلية، اختر

.دالة إدراج

٩٥المكتب



تقديمي عرض تحرير

.Microsoft PowerPoint ببرنامج خاصة تقديمية عروض تحرير يمكنك ،Quickoffice باستخدام

.Quickoffice >  اختر

جديد مستند إنشاء
.جديد مستند اختر

شريحة إضافة
.جديدة شريحة إدراج > الشرائح خيارات >  اختر

آخر عنصر أو شكل أو نص مربع أو صورة إدراج
.إدراج >  اختر

النص تحرير
.النص مربع تحرير >  اختر ثم النص، مربع اختر

PDF مستندات قراءة

.Adobe Reader >  اختر 

ملف فتح
.الملف اختر ثم الصحيحة، الحافظة وتصفح الملف، تخزين مكان في الذاكرة اختر

الحاسبة استخدام

.الحاسبة >  اختر 

.الحسابية العملية من األول الرقم أدخل١
.طرح أو إضافة مثل وظيفة، اختر٢
.الحسابية العملية من التالي الرقم أدخل٣
.= اختر٤

جلبها أو حسابية عملية ناتج حفظ
.استرجاع اختر أو حفظ > الذاكرة >  اختر

المكتب٩٦



مالحظات كتابة

تسوق قائمة عمل

تسوق قوائم عمل يمكنك ورقة، على كتابتها من فبدالً. الورقية التسوق قوائم فقد السهل من 
هذه إرسال أيضًا يمكنك! كنت أينما دائمًا معك القائمة تكون الطريقة، وبهذه. مالحظات باستخدام

.مثالً العائلة، أفراد أحد إلى القائمة

.مالحظات >  اختر

.مالحظة إنشاء اختر١
.المالحظة حقل في النص أدخل٢

قائمة إرسال
.اإلرسال طريقة اختر ثم ،إرسال >  اختر ثم المالحظة، افتح

كلمات ترجمة

.أخرى إلى لغة من كلمات ترجمة يمكنك 

.القاموس >  اختر

.الكلمات ترجمة مقترحات عرض يتم. البحث حقل في النص أدخل١
.القائمة من الكلمة اختر٢

الهدف اللغة أو المصدر اللغة تغيير
.الهدف أو المصدر > اللغات >  اختر

اإلنترنت من اللغات من مزيد تنزيل
.لغات تنزيل > اللغات >  اختر

اللغات بعض هناك أن العلم مع. إضافيتين لغتين إضافة ويمكنك مسبقًا، مثبتة لغة اإلنجليزية اللغة
.مدعومة غير

إنشائها أو المضغوطة الملفات فتح

مضغوطة ملفات إنشاء أيضًا يمكنك. المضغوطة الملفات من واستخالصها ملفات فتح يمكنك 
.وضغطها الملفات لتخزين جديدة

٩٧المكتب



.Zip >  اختر

.ذاكرة بطاقة على أو الهاتف ذاكرة في المضغوطة الملفات حفظ ويمكنك

التوصيل

اإلنترنت اتصاالت

باإلنترنت الهاتف اتصال كيفية تحديد

يعتمد. شبكة اتصال األمر تتطلب إذا بها واالتصال متاحة معروفة شبكة عن آليًا بالبحث هاتفك يقوم
.التطبيق على يعتمد ضبط هناك يكن لم ما االتصال، ضبط على االختيار

.الضبط > التوصيل ثم الضبط >  اختر

المحمول الهاتف بيانات اتصال استخدام
.تشغيل > المحمولة البيانات اختر

بالخارج التواجد عند المحمول الهاتف بيانات اتصال استخدام
.العالم كل > بالبيانات السماح اختر
زيادة إلى بالخارج التواجد عند باإلنترنت لالتصال المحمول الهاتف بيانات اتصال استخدام يؤدي قد

.كبير قدر إلى البيانات نقل تكاليف
الشبكة داخل التواجد عند فقط المحمولة البيانات اتصال استخدام على الهاتف ضبط يمكنك كما

.األم البلد أو المحلية

فقط WLAN اتصال استخدام
.إيقاف > المحمولة البيانات اختر

.WLAN اتصال أو محمول هاتف بيانات اتصال ما وصول نقطة تكون قد

.القائمة داخل األولوية ترتيب وإعادة وجهات قائمة في وصول نقاط تجميع يمكنك

وجهات، قائمة في المحمولة البيانات حزم وصول نقطة فوق WLAN وصول نقطة إدراج تم إذا: مثال
البيانات حزم وصول بنقطة يتصل ولن أوالً، WLAN وصول بنقطة االتصال دائمًا الهاتف فسيحاول
.متاحة غير WLAN كانت إذا إال المحمولة

وجهات قائمة إلى جديدة وصول نقطة إضافة
.الوصول نقطة > الشبكة وجهات اختر

التوصيل٩٨



اإلنترنت وجهات قائمة في وصول نقطة أولوية تغيير

.اإلنترنت > الشبكة وجهات اختر١
.األولوية تغيير اختر المنبثقة، القائمة ومن الوصول، نقاط إحدى على مطوالً واضغط اختر٢
.إليه الوصول نقطة نقل تريد والذي القائمة في المدرج الموضع على خفيفًا نقرًا انقر٣

الالسلكية LAN شبكة

 WLAN اتصاالت حول

.Wi-Fi > التوصيلو الضبط >  اختر 

ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل بإصبعك اسحب. الحالة قائمة من اتصاالتك إدارة أيضًا يمكنك: تلميح
.  فاختر ،Wi-Fi عرض يتم لم إذا. Wi-Fi اختر

إلغاء أو WLAN ميزة لتنشيط. الرئيسية الشاشة إلى  WLAN واجهة عنصر إضافة يمكنك: تلميح
.الواجهة عنصر في اختر ،WLAN تطبيق لفتح. الواجهة عنصر في المفتاح اختر بسرعة، تنشيطها

.WLAN ميزة تنشيط يجب

السلكية محلية بشبكة االتصال في ويساعدك المتاحة بالشبكات قائمة بعرض WLAN تطبيق يقوم
(WLAN).

استخدام يؤدي). WLAN (الالسلكية المحلية الشبكة اتصال أمان لزيادة التشفير باستخدام قم: هام
.بياناتك إلى اآلخرين وصول خطورة تقليل إلى التشفير

المثال؛ سبيل على. البلدان بعض في WLAN استخدام على القيود بعض هناك تكون قد: مالحظة
المعلومات، من مزيد على للحصول. المغلقة األماكن في WLAN باستخدام فقط لك يُسمح فرنسا، في

.المحلية بالسلطات اتصل

٩٩التوصيل



 المنزل في WLAN بشبكة االتصال

وتريد بالمنزل وجودك عند المنزلية WLAN بشبكة باالتصال قم البيانات، تكاليف توفير في للمساعدة
.هاتفك على الويب تصفح

فاختر ،Wi-Fi عرض يتم لم إذا. اإلشعار منطقة من ألسفل بإصبعك اسحب الحالة، قائمة لفتح١
 .

رمز أدخل مؤمنة، المنزلية WLAN شبكة كانت إذا. بك الخاصة WLAN شبكة اختر ثم Wi-Fiاختر٢
الشبكة اسم أدخل ثم ،)مخفية شبكة (أخرى اختر مخفية، المنزلية WLAN شبكة كانت إذا. المرور

( الخدمة ضبط مُعرّف ، SSID).

)WLAN (الالسلكية LAN شبكة اتصال إغالق
.  اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل بإصبعك اسحب

 التنقل أثناء WLAN بشبكة االتصال

اإلنترنت إلى للوصول المتناول في طريقة هي التنقالت أثناء) WLAN (الالسلكية LAN بشبكة االتصال
كالمكتبات العامة، األماكن في العامة) WLAN (الالسلكية LAN بشبكات اتصل. بالمنزل وجودك عند

.اإلنترنت مقاهي أو العامة

فاختر ،Wi-Fi عرض يتم لم إذا. اإلشعار منطقة من ألسفل بإصبعك اسحب الحالة، قائمة لفتح١
 .

.المطلوب WLAN اتصال اختر ثم Wi-Fi اختر٢

)WLAN (الالسلكية LAN شبكة اتصال إغالق
.  اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل بإصبعك اسحب

التوصيل١٠٠



Bluetooth

Bluetooth اتصال حول

.Bluetooth > التوصيل > الضبط >  اختر 

وأطقم الرأس وسماعات الكمبيوتر وأجهزة الهواتف مثل متوافقة، أخرى بأجهزة السلكيًا االتصال يمكنك
.السيارات

وطباعة متوافق كمبيوتر جهاز من الملفات ونسخ هاتفك من العناصر إلرسال االتصال استخدام يمكنك
.متوافقة طابعة باستخدام الملفات

باستخدام بينها فيما تتصل الالسلكية Bluetooth تكنولوجيا على تعتمد التي األجهزة ألن ونظرًا
األجهزة تكون أن يجب ذلك، ومع. واحد رؤية خط على تكون ألن تحتاج ال فإنها الالسلكية، الموجات

العوائق، بعض وجود بسبب للتشويش يتعرض قد االتصال أن رغم ،)قدم ٣٣ (أمتار ١٠ مداه نطاق داخل
.األخرى اإللكترونية األجهزة أو الحوائط مثل

.بها المسموح باألجهزة االتصال فقط يمكن هاتفك، قفل عند

الحالة، قائمة ولفتح. الحالة قائمة خالل من بك الخاصة Bluetooth اتصاالت إدارة أيضًا يمكنك: تلميح
.  اختر ، Bluetooth عرض عدم حالة وفي. Bluetooth اختر ثم اإلشعار، منطقة من ألسفل اسحب

السلكية رأس بسماعة االتصال

ويمكن مباشرةً، يدك في الهاتف يكن لم إذا حتى مكالمة على الرد يمكنك السلكية، رأس سماعة باستخدام
تتوفر. مكالمة أثناء الكمبيوتر جهاز على العمل لمواصلة المثال، سبيل على اليدين، حر تصبح أن

.حدة على الالسلكية الرأس سماعات

.Bluetooth > التوصيل > الضبط >  اختر

.تشغيل > Bluetooth اختر ،Bluetooth لتنشيط١

١٠١التوصيل



.الرأس سماعة بتشغيل قم٢

. المقترنة األجهزة التبويب عالمة افتح٣

.الرأس سماعة اختر٤
.جديد مقترن جهاز >  اختر عنها، للبحث القائمة، في معروضة الرأس سماعة تكن لم إذا

.الرأس بسماعة الخاصة المستخدم دليل راجع التفاصيل، من لمزيد. مرور رمز إدخال يلزم قد٥

Bluetooth باستخدام آخر جهاز إلى آخر محتوى أو صورة إرسال

األخرى األجهزة إلى آخر ومحتوى تقويم وقيود فيديو ومقاطع صور إلرسال Bluetooth استخدام يمكنك
.الكمبيوتر وجهاز باألصدقاء الخاصة المتوافقة

كنت إذا المثال، سبيل على. واحد وقت في نشطة عديدة Bluetooth اتصاالت لديك يكون أن يمكن
.ذاته الوقت في متوافق آخر جهاز إلى ملفات إرسال أيضًا يمكنك متوافقة، أذن بسماعة متصالً

.Bluetooth بـ > إرسال اختر المنبثقة، القائمة من. صورة مثل االستمرار، مع العنصر اختر١
عنه، فللبحث الشاشة، على معروضًا المطلوب الجهاز يكن لم إذا. به االتصال المراد الجهاز اختر٢

.النطاق داخل الموجودة Bluetooth أجهزة عرض يتم البحث، عند. أخرى أجهزة اختر
من يمكنك والذي المرور، رمز إدخال ويجب. المرور رمز فأدخل مرور، رمز اآلخر الجهاز طلب وإذا٣

التفاصيل، على للحصول. األجهزة بعض في ثابتًا المرور رمز ويكون. الجهازين كال في نفسك، تعريف
.اآلخر الجهاز مستخدم دليل راجع
.الحالي لالتصال فقط صالحًا المرور رمز يكون

بعد عن SIM استخدام وضع باستخدام السيارة بطقم االتصال

سيارة طقم مع هاتفك في الموجودة SIM بطاقة استخدام يمكن بعد، عن SIM وضع باستخدام
.متوافق

.Bluetooth > التوصيل > الضبط >  اختر

من االقتران ابدأ. الملحق والجهاز هاتفك بإقران تقوم أن يجب بعد، عن SIM استخدام وضع تنشيط قبل
.الملحق السيارة طقم جهاز

.تشغيل > Bluetooth اختر ،Bluetooth لتنشيط١
.تشغيل > بعد عن SIM استخدام وضع اختر هاتفك، في بعد عن SIM استخدام وضع لتنشيط٢
.الملحق السيارة طقم جهاز في Bluetooth بتشغيل قم٣

الشاشة على بعد عن SIM استخدام وضع عرض يتم بعد، عن SIM استخدام وضع تنشيط يتم عندما
الميزات أو SIM بطاقة خدمات استخدام يمكنك وال الالسلكية، بالشبكة االتصال إغالق يتم. الرئيسية

.الخلوية الشبكة تغطية تتطلب التي

التوصيل١٠٢



 -سيارة طقم مثل - متوافق ملحق لديك يتوفر أن يجب البعيد، SIM وضع في استالمها أو مكالمات إلجراء
.بجهازك متصل

.الوضع هذا في فقط الطوارئ بمكالمات الجهاز وسيسمح

بعد عن SIM استخدام وضع تنشيط إلغاء
.البعيد SIM وضع من خروج اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط

جهاز حظر

.بهاتفك Bluetooth اتصال إنشاء من األجهزة منع يمكنك

.Bluetooth > التوصيل > الضبط >  اختر

حظره، في ترغب الذي الجهاز على مطوالً واضغط اختر ثم, المقترنة األجهزة التبويب عالمة افتح
.حظر اختر المنبثقة، القائمة ومن

المحظورة األجهزة قائمة من جهاز إزالة
إزالته في ترغب الذي الجهاز على مطوالً واضغط اختر ثم ،المحظورة األجهزة التبويب عالمة افتح
.حذف اختر المنبثقة، القائمة ومن القائمة، من

قائمة إلى الجهاز إضافة تريد كنت إذا ما تحديد منك سيطلب آخر، جهاز من اقتران طلب رفضك عند
.المحظورة األجهزة

الهاتف حماية

.به واالتصال هاتفك على العثور يمكنه من في التحكم يمكنك هاتفك، في Bluetooth تنشيط عند

.Bluetooth > التوصيل > الضبط >  اختر

هاتفك اكتشاف من اآلخرين منع
.مخفي > هاتفي رؤية اختر

االتصال المقترنة لألجهزة يمكن ذلك، ومع. اكتشافه اآلخرون يستطيع ال مخفيًا، هاتفك يكون عندما
.بهاتفك

Bluetooth تنشيط إيقاف
.إيقاف > Bluetooth اختر
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من هاتفك حماية على ذلك ويساعد. منه اتصال طلبات أي تقبل أو مجهول آخر جهاز مع تقترن ال
.الضار المحتوى

USB بيانات كبل

كمبيوتر وجهاز الهاتف بين آخر محتوى أو صورة نسخ

والمحتويات الفيديو ومقاطع الصور ونسخ االحتياطي النسخ إلجراء USB بيانات كبل استخدام يمكنك
.بك الخاص الكمبيوتر وجهاز الهاتف بين األخرى

نقل > USB > التوصيل اختر ثم الضبط >  اختر ،USB كوضع الوسائط نقل ضبط من للتأكد١
.الوسائط

.بك الخاص المتوافق الكمبيوتر بجهاز الهاتف لتوصيل  متوافق USB بيانات كبل استخدم٢

على يعمل ال الوسائط نقل الوضع كان إذا. الكمبيوتر جهاز على محمول كجهاز الهاتف عرض يتم
.منه بدالً السعة كبير مخزن الوضع فاستخدم الكمبيوتر، جهاز

.المحتوى لنسخ الكمبيوتر بجهاز الخاص الملفات مدير استخدم٣

USB وضع تغيير

وضع بتنشيط قم الكمبيوتر، جهاز مع الهاتف مزامنة أو محتوى نسخ عند النتائج أفضل على للحصول
USB بيانات كبل استخدام عند المناسب USB متعددة بأجهزة للتوصيل.

.الكمبيوتر بجهاز هاتفك لتوصيل متوافقًا USB كبل استخدم١
.اإلشعار منطقة من ألسفل اسحب هاتفك، من٢
:يلي مما اختر ثم ،USB اختر٣

 Nokia Ovi Suite  — التطبيق عليه مثبت متوافق كمبيوتر بجهاز هاتفك لتوصيل Nokia Ovi
Suite .برنامج باستخدام هاتفك مزامنة يمكنك الوضع، هذا في Nokia Ovi Suite استخدام يمكنك كما

.األخرى Nokia Ovi Suite برنامج ميزات

.Nokia Ovi Suite التطبيق بفتح تقوم عندما تلقائيًا الوضع هذا تنشيط يتم

Nokia Ovi برنامج تثبيت يتم لم متوافق كمبيوتر بجهاز هاتفك بتوصيل قم —  السعة كبير مخزن 
Suite ذاكرة أنه على هاتفك على التعرف ويتم. عليه USB بأجهزة هاتفك توصيل أيضًا ويمكنك. محمولة
.بها USB محرك توصيل يمكن - بالسيارة الخاص االستريو أو منزلي استريو مثل - أخرى

.الهاتف تطبيقات بعض استخدام يتعذر قد الوضع، هذا في كمبيوتر بجهاز اتصالك أثناء

.بهاتفك الموجودة الذاكرة بطاقة إلى الوصول األخرى لألجهزة يمكن وال
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Nokia Ovi Suite برنامج تثبيت يتم لم متوافق كمبيوتر بجهاز هاتفك بتوصيل قم —  الوسائط نقل 
يمكن كما. الوضع هذا في) DRM (الرقمية الحقوق بإدارة المحمية الموسيقى ملفات نقل ويجب. عليه

.الوضع هذا في والطابعات المنزلي الترفيه نظم بعض استخدام

يتم. السلكي كمودم الهاتف واستخدم متوافق، كمبيوتر بجهاز هاتفك لتوصيل —  كمودم الهاتف 
.تلقائيًا باإلنترنت الكمبيوتر جهاز توصيل

USB بـ مزود كبيرة مساحة ذو تخزين جهاز توصيل

محرك أو متوافقة USB ذاكرة ببطاقة هاتفك لتوصيل) OTG (التنقل أثناء USB مهايئ استخدام يمكنك
الحاجة بدون USB ذاكرة بطاقة على بك الخاصة الصور حفظ يمكنك المثال، سبيل على. ثابتة أقراص

.كمبيوتر بجهاز للتوصيل

ذاكرة بطاقة توصيل

يباع) (OTG (التنقل أثناء المستخدم USB مهايئ في الموجود المصغر USB طرف بتوصيل قم١
.بهاتفك الموجودة المصغر USB توصيل بمنفذ) منفصالً

.المنزل خارج المستخدم USB بمهايئ ذاكرة بطاقة بتوصيل قم٢

.  كلية كذاكرة الذاكرة بطاقة عرض ويتم الملفات، التطبيق فتح يتم

ملف نسخ
الخيار اختر, المنبثقة القائمة ومن, نسخه تريد الذي الملف على مطوالً واضغط اختر, الملفات في

.الهدف والحافظة الذاكرة ثم المطلوب

رسالة فستظهر توفيرها، للهاتف يمكن التي من أكثر طاقة يتطلب ثابتة أقراص محرك بتوصيل قمت إذا
.الثابتة األقراص بمحرك خارجي طاقة مصدر توصيل إلى بحاجة وستكون. خطأ

VPN اتصاالت

.VPN > الضبط > التوصيل ثم ،الضبط >  اختر
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الخاصة اإلنترانت شبكة لتصفح - المثال سبيل على) - VPN (خاصة افتراضية شبكة اتصال إلى تحتاج
.بعد عن بالعمل الخاصة البريد رسائل إلى للوصول أو بشركتك

VPN عميل لتهيئة. الهاتف بتوثيق الشركة قيام وكيفية البيانات تشفير كيفية VPN إعداد ملفات تحدد
التي بالشركة الخاص المعلومات تكنولوجيا بقسم اتصل وتهيئتها، اإلعداد وملفات والشهادات

شبكة وجهة داخل آليًا VPN اتصال طريقة إنشاء يتم اإلعداد، ملفات أحد تثبيت بعد. تتبعها
.إنترانت

 الموقع على المحمولة للهواتف VPN شبكة عن ابحث المعلومات، من مزيد على للحصول
www.nokia.com/support.

شبكة اتصال إغالق

إلغالق االتصال مدير تطبيق استخدام يمكنك إنترنت، اتصال تستخدم تطبيقات عدة هناك كان إذا
.كلها أو الشبكة اتصاالت بعض

.االتصال مدير > التوصيلو الضبط >  اختر

إلى  يشير. لديك الحالية الشبكة اتصاالت رؤية يمكنك النشطة، البيانات اتصاالت عرض شاشة في
WLAN اتصال إلى  ويشير المحمول، الهاتف بيانات اتصال

.االتصال قطع اختر المنبثقة، القائمة ومن االتصال، االستمرار مع اختر

اتصال تفاصيل عرض
.التفاصيل اختر المنبثقة، القائمة ومن االتصال، االستمرار مع اختر
.االتصال ومدة نقلها تم التي البيانات حجم مثل تفاصيل عرض يتم

منطقة من ألسفل اسحب النشطة، االتصاالت على لالطالع العرض، شاشات معظم في: تلميح
.اإلشعار

الجهاز إدارة

وتطبيقاته الهاتف برامج تحديث على الحفاظ

 والتطبيقات الهاتف برامج تحديثات حول

جديدة ميزات على الحصول يمكنك التطبيقات، وتحديثات الهاتف برامج تحديثات باستخدام
.هاتفك أداء تحسين إلى البرامج تحديث أيضًا يؤدي قد. لهاتفك محسنة ووظائف
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.الهاتف برامج تحديث قبل الشخصية لبياناتك احتياطية نسخة عمل المستحسن من

إلى يؤدي قد مما البيانات من كبيرة كميات نقل إلى محتوى تنزيل أو الخدمات استخدام يؤدي قد
.البيانات نقل تكاليف تضمين

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

دليل على تعثر وقد. محدثة غير المستخدم دليل إرشادات تصبح قد التحديث، عملية إجراء بعد
.www.nokia.com/support الموقع من المحدث المستخدم

هاتفك باستخدام الهاتف وتطبيقات برامج تحديث

هاتفك على تنزيلها ثم الفردية، للتطبيقات أو هاتفك لبرامج تحديثات توفر من التحقق يمكنك 
توفر عند وإخطارك التحديثات من آليًا للتحقق الهاتف ضبط أيضًا يمكنك). شبكة خدمة (وتثبيتها
.بها موصى أو هامة تحديثات

.التحديث >  اختر

التحديث تفاصيل عرض
.التحديثات أحد على مطوالً واضغط اختر

التحديثات جميع تثبيت
.  اختر

تثبيتها المراد التحديثات اختيار
التحديثات جميع تحديد يتم. تثبيتها تريد التي التحديثات اختر ثم ،التحديثات تعليم >  اختر

.افتراضيًا
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التحديثات عن آليًا للبحث جهازك ضبط
.التحديثات عن آلي بحث > الضبط >  اختر

الكمبيوتر جهاز باستخدام الهاتف برامج تحديث

بحاجة أنت. هاتفك برامج لتحديث الكمبيوتر بجهاز الخاص Nokia Ovi Suite تطبيق استخدام يمكنك
هاتفك لتوصيل متوافق USB بيانات وكبل السرعة، عالي إنترنت واتصال متوافق، كمبيوتر جهاز إلى

.الكمبيوتر بجهاز

/www.nokia.comالموقع إلى انتقل ،Nokia Ovi Suite تطبيق وتنزيل المعلومات من مزيد على للحصول
software.

الملفات إدارة

الملفات مدير حول

.الملفات >  اختر

بطاقة على وإدارتها ملفات عرض أيضًا يمكنك. هاتفك على وفتحها وإدارتها الملفات تصفح يمكنك
.تركيبها تم متوافقة ذاكرة

الهاتف في المخزنة الملفات عرض

.المطلوبة الذاكرة اختر ثم ،الملفات >  اختر

.الذاكرة هذه موقع من مستوى أعلى في الموجودة والحافظات الملفات عرض يتم

حافظة في الموجودة األسماء عرض
.الحافظة اختر

الملفات تنظيم

نسخ تسهيل إلى ذلك يؤدي أن ويمكن. الملفات تنظيم في لمساعدتك جديدة حافظات إنشاء يمكنك
أو الفرعية والحافظات الملفات نسخ يمكنك الحافظات، داخل من. تحميله أو احتياطيًا المحتوى

.مسحهما أو نقلهما

.الملفات >  اختر

جديدة حافظة إنشاء
.جديدة حافظة >  اختر فيها، فرعية حافظة إنشاء تريد التي الحافظة في
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نقله أو ملف نسخ
.المناسب الخيار اختر المنبثقة، القائمة ومن الملف، االستمرار مع اختر

الحافظات إحدى من ملف مسح
.المناسب الخيار اختر المنبثقة، القائمة ومن الملف، االستمرار مع اختر

الوقت ذات في مسحها أو نقلها أو ملفات عدة نسخ

.عديدة عناصر تحديد >  اختر١
.الملفات اختر٢

.المناسب الخيار اختر ثم  اختر٣

احتياطيًا الملفات نسخ

.الهاتف ذاكرة من احتياطية نسخ إنشاء يمكنك هامة؟ ملفات أية تفقد لن أنك من التأكد تريد هل

.واستعادة. اح نسخ اختر ثم ،الملفات >  اختر

.باستمرار الهاتف لذاكرة احتياطي نسخ إجراء به الموصى من

كمبيوتر جهاز إلى للمحتويات احتياطي نسخ إجراء يمكنك ،Nokia Ovi Suite وباستخدام: تلميح
.متوفرة الهامة ملفاتك جميع فستظل التلف، أو السرقة إلى هاتفك تعرض إذا. متوافق

ذاكرة بطاقة تهيئة

البيانات كافة مسح يتم ذاكرة، بطاقة تهيئة فعند الذاكرة؟ بطاقة من المحتوى كل مسح تريد هل
.عليها الموجودة

.الملفات >  اختر١
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.تهيئة اختر المنبثقة، القائمة ومن الذاكرة، بطاقة االستمرار مع اختر٢

الذاكرة بطاقة تحمي السر كلمة

.البيانات لحماية سر كلمة ضبط يمكنك المسموح؟ غير االستخدام ضد الذاكرة بطاقة حماية تريد هل

.الملفات >  اختر١
.المرور كلمة تعيين اختر المنبثقة، القائمة ومن الذاكرة، بطاقة على مطوالً واضغط اختر٢
.سر كلمة إلدخال٣

.الذاكرة بطاقة عن بعيدًا آمن مكان وفي السر كلمة بسرية احتفظ

الهاتف ذاكرة تفريغ

أو التطبيقات من المزيد تثبيت من تتمكن حتى المتوفرة، الهاتف ذاكرة مساحة زيادة في ترغب هل
المحتويات؟ من المزيد إضافة

:إليهم حاجة في تعد لم إذا يلي ما حذف يمكنك

البريد ورسائل المتعددة الوسائط ورسائل النصية الرسائل•
وتفاصيلها األسماء قيود•
التطبيقات•
المثبتة للتطبيقات (sisx. أو sis.) التثبيت ملفات•
الفيديو مقاطع أو الصور أو الموسيقى•

إلى أو) متوفرة كانت إذا (متوافقة ذاكرة بطاقة إلى بها االحتفاظ في ترغب التي المحتويات بنسخ قم
.متوافق كمبيوتر جهاز

التطبيقات إدارة

التطبيقات حول

.مثبتة تطبيقاتو الضبط >  اختر 

.التثبيت ضبط وتحديد التطبيقات وحذف المثبتة التطبيقات تفاصيل عرض ويمكنك

:التطبيقات من التالية األنواع تثبيت يمكنك

jar. أو jad. الملف امتدادات ذات Java™ ME تطبيقات•
sisx. أو sis. الملفات امتداد ذات Symbian التشغيل نظام مع المتوافقة التطبيقات•
wgz. ملف بامتداد التي المصغرة التطبيقات•

الجهاز إدارة١١٠



.هاتفك مع المتوافقة التطبيقات بتثبيت قم فقط

الهاتف من تطبيق إزالة

الذاكرة حجم لزيادة وذلك استخدامها، أو بها االحتفاظ تريد تعد لم مثبتة تطبيقات إزالة يمكنك
.المتاحة

.مثبتة تطبيقات اختر ثم ،الضبط >  اختر

.بالفعل مثبت اختر١
.التثبيت إلغاء اختر المنبثقة، القائمة ومن إزالته، المطلوب التطبيق االستمرار مع اختر٢

لديك أو األصلي التثبيت ملف لديك كان إذا فقط تثبيته إعادة يمكن التطبيقات، أحد إزالة حالة في
باستخدام إنشاؤها تم ملفات فتح عليك يتعذر قد. إزالته تمت الذي التطبيق من كاملة احتياطية نسخة
.إزالته تمت تطبيق

لمزيد. العمل عن المثبًّت التطبيق يتوقف فقد إزالته، تمت تطبيق على يعتمد المثبًّت التطبيق كان إذا
.المثبَّت بالتطبيق الخاصة المستخدم وثائق راجع التفاصيل، من

.األخرى الملفات تخزين من يمنعك مما الذاكرة من كبيرة مساحات التثبيت ملفات تستخدم قد
ثم متوافق، كمبيوتر جهاز إلى التثبيت ملفات من احتياطية نسخة لعمل Nokia Ovi Suite استخدم
.الهاتف ذاكرة من الملفات إلزالة الملفات مدير استخدم

محتوى مزامنة

التزامن حول

.المزامنة > البيانات نقل > التوصيل > الضبط >  اختر 

سواء يدك، متناول في وتكون األخرى والمحتويات والمالحظات للتقويم احتياطية نسخة عمل تود هل
األسماء مزامنة يمكنك الهاتف؟ خالل من تنقلك أثناء أو بك الخاص الكمبيوتر جهاز أمام جالسًا كنت

لديك يكون المزامنة، إجراء بعد. بعيد خدمة ومركز هاتفك بين األخرى والمحتويات والمالحظات
.الخدمة مركز على الهامة لبياناتك احتياطية نسخة

١١١الجهاز إدارة



بعيد خدمة ومركز هاتفك بين المحتوى مزامنة

من إليها الوصول يمكنك نسخة لعمل البعيد الخدمة ومركز الهاتف بين الهام المحتوى مزامنة يمكنك
.مكان أي

.المزامنة > البيانات نقل > التوصيلو الضبط >  اختر

كوضع التزامن ضبط حفظ ويتم. بك الخاص الخدمة مزود من تهيئة كرسالة التزامن ضبط تتسلم قد
.سابقًا استخدامه تم الذي أو االفتراضي التزامن وضع عرض يتم, التطبيق فتح عند. تزامن

استبعادها أو المحتوى أنواع تضمين
.محتوى نوع اختر

بيانات مزامنة
.مزامنة >  اختر

.Ovi تزامن التطبيق استخدم ،Nokia وخدمات هاتفك بين محتوى لمزامنة: تلميح

Ovi مزامنة حول

.Ovi مزامنة >  اختر 

الطريقة، وبهذه. Nokia وخدمات الهاتف بين والمالحظات التقويم وأحداث األسماء مزامنة يمكنك
،Ovi مزامنة والستخدام. الهامة المحتويات من احتياطية نسخة دائم وبشكل لديك يكون أن يمكن

وستتم ،Nokia خدمات إحدى إلى بالوصول فقم ،Nokia حساب لديك يكن لم إذا. Nokia حساب إلى تحتاج
.حساب بإنشاء مطالبتك

الجهاز إدارة١١٢



أية مع بالمزامنة تسمح فال تلقائيًا، Nokia خدمات مع أسمائك لمزامنة Ovi مزامنة تستخدم كنت وإذا
.تعارضات تحدث فقد-  Mail for Exchange مثل - أخرى خدمة

الهواتف بين الصور أو األسماء نسخ

باستخدام مقابل بدون متوافقين Nokia هاتفي بين األخرى والمحتويات والصور األسماء مزامنة يمكنك
Bluetooth.

.البيانات نقل > البيانات نقل > التوصيل > الضبط >  اختر

:يلي مما اختر١

.آخر هاتف من المحتوى لنسخ  — 

.آخر هاتف إلى المحتوى لنسخ  — 

.هاتفين بين المحتوى لمزامنة  — 

كال في Bluetooth اتصال تنشيط يجب. الهاتفين بإقران قم ثم به، االتصال تريد الذي الهاتف اختر٢
.الهاتفين

من يمكنك والذي المرور، رمز إدخال ويجب. المرور رمز فأدخل مرور، رمز اآلخر الهاتف طلب وإذا٣
على للحصول. الهواتف بعض في ثابتًا المرور رمز ويكون. الهاتفين كال في نفسك، تعريف

.اآلخر الهاتف مستخدم دليل راجع التفاصيل،
.الحالي لالتصال فقط صالحًا المرور رمز يكون

.موافق اختر ثم المحتوى، اختر٤

جهازك حماية

آليًا للقفل الهاتف ضبط

القفل على هاتفك بضبط قم ثم حماية، رمز حدد به؟ المصرح غير االستخدام ضد هاتفك حماية تريد هل
.استخدامه عدم عند تلقائيًا

وبطاقة الهاتف > الحماية ضبط اختر ثم ،الهاتف إدارة > الهاتف > الضبط >  اختر١
SIM.

ورموز أرقام استخدام ويمكن أدنى، كحد أحرف 4 المطلوب. حماية رمز أدخل ثم ،الحماية رمز اختر٢
.وصغيرة كبيرة وحروف
الهاتف وكان الحماية رمز نسيت إذا. هاتفك عن بعيدًا وآمن سري مكان في الحماية برمز احتفظ
بياناتك جميع مسح يتم وقد إضافية، تكاليف تطبيق يتم وقد. لهاتفك صيانة إجراء سيلزمك مغلقًا،

بوكيل اتصل أو Nokia Care بمركز اتصل المعلومات، من لمزيد. الهاتف على الموجودة الشخصية
.الهاتف

.آليًا الهاتف قفل يتم بعدها التي الزمنية الفترة طول وحدد, اآللي القفل مدة اختر٣

١١٣الجهاز إدارة



يدويًا الهاتف قفل

.الهاتف قفل اختر ثم ، التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط١
.الحماية رمز أدخل٢

الهاتف قفل إلغاء

.إلغاء اختر ثم القائمة، مفتاح أو  التشغيل مفتاح على اضغط١
.الحماية رمز أدخل٢

بك الخاصة البيانات تشفير

هاتفك على الموجودة البيانات تشفير يمكنك به؟ المسموح غير االستخدام من بياناتك حماية تريد هل
كلمة باستخدام التشفير مفتاح وحماية الذاكرة بطاقة تشفير أيضًا يمكنك كما. تشفير مفتاح باستخدام

.سر

.التشفير > الحماية ضبط > الهاتف إدارة > الهاتف > الضبط >  اختر

:يلي بما تقم ال التشفير، عملية أثناء. تشفيرها إلغاء أو البيانات لتشفير دقائق عدة األمر يستغرق وقد

ذلك لغير تضطر لم ما الهاتف استخدام•
الهاتف تشغيل إيقاف•

عند بذلك القيام منك فسيطلب االستخدام، عدم حالة في آليًا قفله ليتم هاتفك بضبط تقم لم كنت إذا
.األولى للمرة البيانات تشفير

الهاتف ذاكرة تشفير
.التشفير إيقاف اختر

ذاكرة بطاقة تشفير

.المفتاح وحفظ تشفير > التشفير إيقاف اختر١
ويمكنك األقل، على رموز ٤ السر كلمة تكون أن يجب. التشفير مفتاح لحماية سر كلمة أدخل٢

.والرموز واألرقام والصغيرة الكبيرة الحروف استخدام
.إليه الحاجة عند الصحيح المفتاح إيجاد في لمساعدتك التشفير مفتاح بتسمية قم٣

.مفتاح بدون الذاكرة بطاقة تشفير أو موجود مفتاح استخدام أيضًا يمكنك كما: تلميح

الهاتف ذاكرة تشفير إلغاء
.التشفير تشغيل اختر

الجهاز إدارة١١٤



ذاكرة بطاقة تشفير إلغاء
.التشفير إلغاء > التشفير تشغيل اختر

التشفير إلغاء > التشفير تشغيل اختر التشفير، تنشيط وإلغاء الذاكرة بطاقة تشفير إللغاء: تلميح
.وتعطيله

بعد عن هاتفك قفل

بعد عن هاتفك قفل يمكنك به؟ المصرح غير االستخدام لمنع قفله وتريد العمل في هاتفك نسيت هل
.بعد عن الذاكرة بطاقة قفل أيضًا يمكنك. مسبقًا محددة نصية رسالة باستخدام

بعد عن القفل تمكين

قفل > SIM وبطاقة الهاتف > الحماية ضبطو الهاتف إدارة > الهاتف > الضبط >  اختر١
.تمكين > بعد عن الهاتف

الكبيرة األحرف استخدام ويمكن حرفًا، ٢٠-٥ بين ما تكون أن يمكن. النصية الرسالة محتوى أدخل٢
.والصغيرة

.منه للتحقق أخرى مرةً ذاته النص أدخل٣
.القفل رمز أدخل٤

القفل رسالة إرسال
.نصية كرسالة جهازك إلى وأرسله مسبقًا، المحدد النص اكتب بعد، عن الهاتف لقفل

.القفل رمز إدخال إلى تحتاج الهاتف، قفل وإللغاء

التعليمات من مزيد عن البحث

الدعم

فاقرأ هاتفك، عمل كيفية من متأكدًا تكن لم أو المنتج استخدام كيفية حول المزيد معرفة أردت إذا
.الدليل >  اختر. الهاتف في الموجود المستخدم دليل

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

٨ لمدة القائمة ومفتاح  التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط. هاتفك تشغيل بإعادة قم•
أخرى، مرة الهاتف لتشغيل. تشغيله إيقاف يتم ثم مرات، ثالث باالهتزاز الجهاز يقوم. تقريبًا ثوانٍ

.اهتزازًا الهاتف يصدر حتى  التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط
األصلي المصنع ضبط استعادة•
الهاتف برامج تحديث•
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الموقع إلى انتقل. اإلصالح خيارات أحد على للحصول Nokia بـ باالتصال فقم قائمة، المشكلة ظلت وإذا
www.nokia.com/repair .لبياناتك احتياطي نسخ بإجراء دائمًا قم لإلصالح، هاتفك إرسال قبل.

الوصول رموز

PIN2 أو PIN رمز

)أرقام ٨ إلى ٤ من(

أو به المصرح غير االستخدام من SIM بطاقة حماية على الرموز هذه تعمل
.الميزات بعض إلى للوصول توفرها يلزم

.تشغيله عند PIN رمز لطلب هاتفك ضبط يمكنك

.الخدمة بمزود فاتصل الرموز، نسيت أو SIM ببطاقة تزويدك يتم لم إذا

فعليك صف، في مرات ثالث صحيحة غير بطريقة الرمز بإدخال قمت وإذا
.PUK2 أو PUK رمز باستخدام الرمز حظر إلغاء

PUK2 أو PUK رمز

)أرقام ٨(

.PIN2 أو PIN رمز حظر إللغاء توفرها يلزم

.الخدمة بمزود فاتصل ،SIM ببطاقة إرفاقها يتم لم إذا

IMEI رقم

)رقمًا ١٥(

استخدام يمكن. الشبكة في الصالحة الهواتف على للتعرف ذلك يستخدم
.مثالً المسروقة، الهواتف لقفل أيضًا الرقم

.#06#* الرقم اطلب بك، الخاص IMEI رقم لعرض

)الحماية رمز (القفل رمز

أو أرقام ٤ األدنى الحد(
)رموز

.به المصرح غير االستخدام ضد هاتفك حماية على ذلك يساعدك

.تحدده الذي القفل رمز ليطلب هاتفك ضبط يمكنك

.هاتفك عن بعيدًا وآمن سري مكان في بالرمز احتفظ

تطبيق يتم وقد. هاتفك صيانة يلزمك مغلقًا، الجهاز وكان الرمز نسيت إذا
على الموجودة الشخصية بياناتك جميع مسح يتم وقد إضافية، تكاليف
.الهاتف

.الهاتف بوكيل اتصل أو Nokia Care بمركز اتصل المعلومات، من لمزيد

الوصول رموز١١٦
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وإصالحها المشكالت استكشاف

الرد عن هاتفك توقف حالة في

ثوانٍ ٨ لمدة القائمة ومفتاح  التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط. هاتفك تشغيل بإعادة قم
مع اضغط أخرى، مرة الهاتف لتشغيل. تشغيله إيقاف يتم ثم مرات، ثالث باالهتزاز الجهاز يقوم. تقريبًا

.اهتزازًا الهاتف يصدر حتى  التشغيل مفتاح على االستمرار

.الرسائل أو األسماء مثل محتوى، أي مسح يتم وال

األصلي الضبط استعادة

قيمها إلى الضبط إعدادات بعض ضبط إعادة فيمكنك مناسب، بشكل يعمل ال هاتفك كان إذا
.األصلية

.النشطة واالتصاالت المكالمات كل بإنهاء قم١
.استعادة > المصنع ضبط > الهاتف إدارة > الهاتف ثم الضبط >  اختر٢
.ذلك منك طُلب إذا الحماية، رمز أدخل٣

.هاتفك في المخزنة الملفات أو المستندات على يؤثر ال وهذا

يستغرق وقد. أخرى مرة التشغيل يبدأ ثم التشغيل، عن الهاتف يتوقف األصلي، الضبط استعادة وبعد
.المعتاد من أكبر مدة ذلك

الجهاز ذاكرة امتالء حالة في

:مسحها أو العناصر نقل أو التطبيقات، إغالق إلى بحاجة فتكون التالية، الرسالة جهازك عرض إذا

.أوالً البيانات بعض احذف. العملية إلجراء تكفي ال الذاكرة•
.الهاتف ذاكرة من البيانات بعض احذف. منخفضة الذاكرة•

في الموجود X رمز اختر. مفتوحة تطبيقات > الخيارات اختر. التطبيقات كافة إغالق من تأكد١
.إغالقه في ترغب تطبيق كل صفحة من األيمن الجانب أعلى

إلى أو) متاحة كانت إذا (متوافقة ذاكرة بطاقة إلى به االحتفاظ تريد الذي المحتوى بنقل قم٢
.الجهاز ذاكرة وليس الذاكرة، بطاقة على التطبيقات بتثبيت قم أمكن، وإذا. متوافق كمبيوتر

.العناصر أصغر من بدايةً اآلخر، بعد واحدًا العناصر بمسح قم٣

الرسائل مؤشر وميض حالة في

عدد أقصى تخزين تم قد أنه يعني فذلك الرئيسية، الشاشة في  الرسائل مؤشر وميض حالة في
.نقلها أو الرسائل بعض مسح. جهازك على للرسائل
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ذاكرة في تخزينه يمكن الذي العدد من كثيرًا أقل SIM بطاقة على تخزينه يمكن الذي الرسائل عدد
.متوافق كمبيوتر جهاز على الرسائل لحفظ Nokia Ovi Suite برنامج استخدام ويمكنك. الجهاز

األسماء قائمة في مرتين االسم ظهور حالة في

> الخيارات اختر. واحد اسم في االسمين دمج فيمكنك األسماء، قائمة في مرتين االسم ظهور حالة في
.اسمين دمج

الويب تصفح أثناء مقروءة غير حروف

.الويب >  اختر

اختر ثم ،االفتراضي الترميز > الصفحة >  >  فاختر للقراءة، قابلة غير حروف عرض تم إذا
.باللغة الخاصة الحروف لمجموعة الصحيح الترميز

التدوير إلعادة الهاتف إعداد

وقبل. هاتفك من التخلص أردت إذا أو جديد، هاتف شراء حالة في هاتفك تدوير بإعادة Nokia توصي
.هاتفك من والمحتوى الشخصية المعلومات جميع بحذف قم ذلك،

المحتويات جميع إزالة

جهاز أو متوافقة ذاكرة بطاقة إلى به االحتفاظ تريد الذي للمحتوى احتياطي نسخ بإجراء قم١
.متوافق كمبيوتر

.لنشطة والمكالمات االتصاالت كل أغلق٢
بيانات حذف > المصنع ضبط > الهاتف إدارة > الهاتف ثم الضبط >  اختر٣

.واستعادة
.ذلك منك طُلب إذا الحماية، رمز أدخل٤
المحتويات كل حذف من بعناية تأكد. أخرى مرة التشغيل يبدأ ثم التشغيل عن هاتفك يتوقف٥

والرسائل والمالحظات الفيديو ومقاطع والموسيقى والصور األسماء مثل بك، الخاصة الشخصية
.جهازك في المثبتة األخرى والتطبيقات واأللعاب التقديمية والعروض البريد ورسائل

.SIM بطاقة أو الذاكرة بطاقة على المخزنة والمعلومات المحتويات حذف يتم وال

.الهاتف من بك الخاصين SIMو الذاكرة بطاقتي إزالة تذكر

والسالمة المنتج معلومات

والتكاليف الشبكة خدمات

900و 850 بقوة GSM/EDGE وشبكات 2100و 1900و 1700و 900و 850 بقوة WCDMA شبكات شبكات على لالستخدام معتمد الجهاز
.خدمة مزود مع االشتراك يجب الجهاز، الستخدام.  هرتز ميجا 1900و 1800و

والسالمة المنتج معلومات١١٨



وتتطلب. البيانات حركة تكاليف حساب إلى يؤدي وقد شبكة، اتصال جهازك على محتوى وتنزيل الشبكة خدمات استخدام يتطلب
.بها االتصال إلى تحتاج وقد الشبكة، من دعمًا المنتج ميزات بعض

بالجهاز العناية

بشروط الوفاء على باألدنى المذكورة االقتراحات وتساعدك. بعناية والملحقات الشحن وجهاز والبطارية الجهاز مع تعامل
.الضمان

الدوائر تآكل تسبب معادن على تحتوي البلل أو السوائل أنواع وجميع والرطوبة األمطار إن. جافًا الهاتف بقاء على حافظ•
.تمامًا يجف حتى الجهاز دع للبلل، جهاز تعرض حال في. اإللكترونية

إلى اإللكترونية والمكونات المتحركة األجزاء تحريك يؤدي فقد. متسخة أو مغبرة مناطق عن بعيدًا الجهاز بقاء على حافظ•
.تلفها

بعض وتشوه البطارية وتتلف الجهاز، عمر من تقصر قد العالية الحرارة درجات إن. عالية حرارة درجات في الجهاز تحفظ ال•
.إذابتها على تعمل أو البالستيك أنواع

مما الجهاز داخل رطوبة تتكون قد العادية، الحرارة درجة إلى الجهاز يعود عندما. البرودة شديدة األماكن في الجهاز تضع ال•
.اإللكترونية بالدوائر تلفًا يسبب قد

.فقط المستخدم دليل في المفصلة للتعليمات وفقًا الجهاز افتح•

.الالسلكية األجهزة استخدام تعليمات وانتهاك الجهاز تلف إلى بها المرخص غير التعديالت تؤدي قد•

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

.الجهاز سطح لتنظيف وجافة ونظيفة ناعمة قماش قطعة فقط استخدم•

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

.المغناطيسية المجاالت أو األجزاء عن بعيدًا هاتفك احفظ•

جهاز أو الذاكرة بطاقة أو الجهاز مثل األقل، على منفصلين مكانين في بتخزينها قم الهامة، بياناتك أمان على للمحافظة•
.الهامة المعلومات بتدوين قم أو الكمبيوتر

عمل عدم في الشك حالة وفي. الحاالت معظم في عادي أمر وهذا. حرارته درجة ترتفع قد طويلة، لفترات الهاتف استخدام حالة في
.معتمد خدمة مركز أقرب على الجهاز اعرض صحيح، بشكل الجهاز

التدوير إعادة

.لذلك المخصصة التجميع نقاط إلى المستعملة والتغليف التعبئة ومواد والبطاريات اإللكترونية المنتجات تعيد أن دائمًا عليك
كيفية راجع. المواد تدوير إعادة من يعزز أنه إلى باإلضافة النفايات، من المسئول غير التخلص منع على األمر هذا يساعدك ثم ومن

. .www.nokia.com/recycling الموقع خالل من Nokia منتجات تدوير

متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز

أو المطبوعات أو البطارية أو المنتج على الموجود متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز يذكرك
انتهاء عند منفصلة كمجموعات تجميعها يتم أن يجب والمراكم والبطاريات واإللكترونية الكهربائية المنتجات جميع بأن العبوة
محلية نفايات حاوية في المنتجات هذه من التخلص عدم يجب. األوروبي االتحاد دول في األمر هذا تطبيق يسري. االفتراضي عمرها

١١٩والسالمة المنتج معلومات
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/www.nokia.com الموقع خالل من للمنتج البيئي التعريف ملف راجع بالبيئة، المتعلقة المعلومات من لمزيد. مصنفة غير
ecoprofile.

الشحن وأجهزة البطاريات

الشحن وجهاز البطارية معلومات

قد ذلك أن حيث الجهاز؛ من البطارية إخراج تحاول ال. الشحن إلعادة وقابلة إزالتها يمكن ال داخلية ببطارية الجهاز هذا تزويد تم
.معتمد خدمة مركز أقرب إلى الجهاز اصطحب البطارية، الستبدال. الجهاز تلف إلى يؤدي

Nokia من الشحن جهاز طراز رقم يختلف قد. AC-10: التالية الشحن أجهزة من بالطاقة إمداده عند لالستخدام مخصص الجهاز هذا
.B أو K أو C أو A أو U أو AR أو X أو E بواسطة القابس بدائل تحديد يتم القابس، لنوع تبعًا

بشكل االستعداد وزمن التحدث زمن يقل عندما. األمر نهاية في ستستهلك ولكنها المرات، مئات وتفريغها البطارية شحن يمكن
.البطارية الستبدال معتمد خدمة مركز ألقرب الجهاز اصطحب العادي، المقدار عن ملحوظ

البطارية سالمة

.جهازك على لتطبيقها بالبطارية المتعلقة التعليمات راجع لذا، جهازك، في الموجودة البطارية إزالة يمكن ال: مالحظة

.واسحبه - السلك وليس - بالقابس أمسك ملحق، أي أو الشحن جهاز فصل عند

متصلة بالكامل المشحونة البطارية تترك ال. الجهاز وعن الكهربائي التيار عن افصله االستخدام، قيد الشحن جهاز يكون ال حينما
شحنتها فستفقد استخدامها، دون الشحن كاملة بطارية تُركت إذا. البطارية عمر من يقصر قد الزائد الشحن إن حيث الشحن؛ بجهاز
.الوقت بمرور تلقائيًا

تقلّل). فهرنهايت درجة ٧٧و فهرنهايت درجة ٥٩ (مئوية درجة ٢٥و مئوية درجة ١٥ بين حرارة درجة عند البطارية بحفظ دائمًا قم
.باردة أو ساخنة البطارية كانت إذا مؤقتة لفترة الجهاز يعمل ال قد. وعمرها البطارية قدرة من المرتفعة الحرارة درجات

حدوث يؤدي قد. البطارية على الموجودة المعدنية لألشرطة معدني جسم مالمسة عند قصد دون الدائرة في تقصير يحدث قد
.الموصل الجسم تلف أو البطارية تلف إلى الدائرة في تقصير

تدوير بإعادة قم. المحلية للقواعد وفقًا البطاريات من بالتخلص قم. تنفجر قد إنها حيث النار؛ في بإلقائها البطاريات من تتخلص ال
.منزلية كنفايات البطاريات من تتخلص ال. أمكن متى البطاريات

تسرب حدوث حالة في. تمزقها أو تثقبها أو تتلفها أو تثنيها أو تسحقها أو تفتحها أو تقطعها أو البطاريات أو الخاليا بتفكيك تقم ال
قم أو الحال في بالماء للتسرب تعرضت التي المناطق اغسل ذلك، حدث وإذا. عينيك أو جلدك يالمس السائل تدع ال البطارية، لسائل

.الطبيب باستشارة

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

أو معتمدة غير بطاريات استخدام أو الصحيح غير االستخدام يؤدي فقد. فقط المقصودة لألغراض الشحن وجهاز البطارية استخدم
أن تعتقد كنت إذا. ضمان أو موافقة أية يبطل وقد المخاطر، من ذلك غير أو انفجار أو حريق حدوث إلى متوافقة غير شحن أجهزة

بطارية أية أبدًا تستخدم ال. استخدامه مواصلة قبل لفحصه الخدمة مراكز أحد إلى باصطحابه فقم تلف، قد الشحن جهاز أو البطارية
.فقط داخليًا الشحن أجهزة استخدم. تالف شحن جهاز أو

والسالمة المنتج معلومات١٢٠
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اإلضافية السالمة معلومات

الطوارئ مكالمات

طوارئ مكالمة إجراء

.التشغيل قيد الجهاز أن تأكد١

:يلي بما القيام أيضًا عليك يجب وقد. كافية بقوة إشارة وجود من وتأكد٢

.SIM بطاقة تركيب•

مجموعة أو الثابت االتصال أو المكالمات حظر مثل للجهاز، بتنشيطها قمت التي المكالمات حظر عناصر إزالة•
.محددة مستخدمين

.قفلهما بإلغاء فقم مقفلين، والمفاتيح الجهاز شاشة كانت إذا•

.الضرورة دعت كلما مرات عدة القائمة مفتاح على اضغط الشاشة، لمسح٣

. اختر٤

.الحالية لمنطقتك الرسمي الطوارئ رقم أدخل٥

. اختر٦

.ذلك منك يُطلب حتى المكالمة تنهِ ال. بدقة المطلوبة المعلومات كافة إعطاء٧

إجراء الجهاز يحاول وقد. واإلنترنت الخلوي الهاتف مكالمات من كل بتنشيط فقم اإلنترنت، مكالمات يدعم هاتفك كان إذا: هام
جميع في االتصاالت ضمان يمكن ال. اإلنترنت مكالمات خدمة مزود عبر وكذلك الخلوية الشبكات من كل عبر طوارئ مكالمات
.الطبية الطوارئ حاالت مثل الضرورية االتصاالت في السلكي جهاز أي على كليةً تعتمد ال لذا. األحوال

الصغار األطفال

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

الطبية األجهزة

.الكافية غير الحمـاية ذات الطبية المعدات وظيفة مع يتداخل قد الالسلكية، الهواتف ذلك في بما السلكي، إرسال جهاز أي عمل إن
الالسلكي التردد لطاقة التعرض من كاف بشكل محمية المعدات تلك كانت إذا ما لتحديد الطبي الجهاز مُصنع أو طبيب فاستشر

.الخارجية

المزروعة الطبية األجهزة

الالسلكي الجهاز بين) بوصات ٦ (سنتيمترًا ١٥٫٣ تبلغ فاصلة بمسافة االحتفاظ بضرورة الطبية لألجهزة المنتجة الشركات توصي
.الطبي الجهاز مع محتمل تشويش أي لتفادي المزروع القلب جهاز أو القلب ضربات تنظيم جهاز: مثل المزروع، الطبي والجهاز
:التالية اإلرشادات اتباع األجهزة هذه لديهم الذين األشخاص على ينبغي

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

.للصدر األمامي الجيب في الالسلكي الجهاز تحمل ال•

.الطبي للجهاز المقابلة األذن على الالسلكي الجهاز ضع•

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

١٢١والسالمة المنتج معلومات



.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

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

.للخطر سالمتك تعرض

.السمع أجهزة بعض مع الالسلكية األجهزة بعض تتداخل قد

النيكل

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

الضار المحتوى من الجهاز حماية

:التالية الوقائية اإلجراءات اتباع عليك. األخرى الضارة المحتويات من وغيرها للفيروسات جهازك يتعرض قد

.الكمبيوتر بجهاز أو بالجهاز أخرى بطريقة أضرارًا تلحق أو ضارة برامج على الرسائل تحتوي قد. الرسائل فتح عند احترس•

ال مصادر أية من Bluetooth اتصاالت تقبل ال. المحتوى تنزيل أو اإلنترنت تصفح أو االتصال طلبات على الموافقة عند احترس•
.بها تثق

.فقط كافيين وحماية أمانًا توفر والتي بها تثق مصادر توفرها التي والبرامج الخدمات واستخدام بتثبيت قم•

واحدًا تطبيقًا استخدم. متصل كمبيوتر جهاز وأي الجهاز على األخرى الحماية وبرامج الفيروسات مكافحة برامج بتثبيت قم•
الكمبيوتر جهاز أو/و الجهاز أداء على تطبيق من أكثر استخدام يؤثر فقد. الواحدة المرة في الفيروسات لمكافحة فقط

.وتشغيله

وال. المناسبة الوقائية اإلجراءات فابتع أخرى، بأطراف خاصة إنترنت لمواقع مسبقًا مثبتة وروابط عالمات إلى الدخول عند•
.تجاهها مسئولية أي تتحمل أو المواقع هذه Nokia تقر

التشغيل بيئة

على وضعه عند أو األذن، على العادي االستعمال وضع في استخدامه عند الالسلكي للتردد التعرض بإرشادات الهاتف هذا يفي
وهو تشغيله يتم حامل أو بالحزام مشبك أو حمل شنطة أي تحتوي أال يجب. الجسم من )بوصة ٥/٨ (سنتيمتر ١٫٥ مسافة على األقل
.الجسم من أعاله المذكورة المسافة على الهاتف وضع وينبغي معدن، أي على الجسم على

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

والسالمة المنتج معلومات١٢٢



السيارات

الموجودة كافية غير بصورة المحمية غير أو صحيحة غير بطريقة تركيبها تم التي اإللكترونية النظم على الالسلكية اإلشارات تؤثر قد
في اإللكتروني التحكم ونظام لالنغالق، المانع اإللكترونية الفرامل ونظام الوقود، لحقن اإللكتروني النظام مثل السيارات، في

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

للخطورة مصدرًا تكون قد الخاطئة الصيانة أو الخاطئ التركيب. فقط المؤهلين األشخاص بواسطة السيارة في الجهاز تركيب يجب
صحيحة بصورة مركبة سيارتك في الالسلكي الهاتف أجهزة جميع أن بانتظام تأكد. بهاتفك الخاص الضمان سريان تبطل وربما

فيه يوجد الذي المكان نفس في لالنفجار القابلة المواد أو الغازات أو لالشتعال القابلة السوائل تحمل أو تخزن ال. جيدًا وتعمل
الوسادة انفراج منطقة في به الخاصة الملحقات أو جهازك تضع ال. كبيرة بقوة تنفرج الوسائد أن تذكر. ملحقاته أو أجزاؤه أو الهاتف

.الهوائية

لالنفجار قابلة أماكن

أن يمكن. الخدمة محطات في الغاز مضخات من بالقرب المثال، سبيل على لالنفجار، قابلة مواد ذات منطقة أي في هاتفك أغلق
بالتعليمات التزم. الوفاة إلى حتى أو بجراح اإلصابة إلى يؤدي قد حريق أو انفجار حدوث في المناطق هذه مثل في شرارة تتسبب
إن. التفجير عمليات فيها تجري التي المناطق أو الكيماويات ومصانع وتوزيعه، الوقود تخزين ومناطق الوقود، خدمة محطات داخل

تشغيل بإيقاف فيها يُنصح التي المناطق ذلك ويتضمن. دائمًا ليس ولكن بوضوح مبينة تكون ما كثيرًا لالنفجار القابلة المناطق
على هواؤها يحتوي التي المناطق وفي الكيماوية، المواد تخزين أو نقل ومرافق الزوارق، في السفلية األماكن وفي سيارتك، محرك

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

)SAR (الشهادة معلومات

.الالسلكية للموجات التعرض بإرشادات هذا المحمول جهاز يفي

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

.األشخاص صحة أو األعمار عن النظر بغض األشخاص جميع

).SAR (أو Specific Absorption Rate أو المحددة االستيعاب قيمة تسمى قياس وحدة النقالة للهواتف التعرض إرشادات تستخدم
نسيج من جرام ١٠ من أعلى متوسط بمعدل كجم/واط ٢٫٠ هو ICNIRP الدولية اإلرشادات قِبَل من تحديده تم كما SAR لـ األقصى الحد

في عليه مصدق طاقة مستوى بأقصى الجهاز إرسال حالة في القياسية التشغيل أوضاع باستخدام SAR اختبارات إجراء يتم. الجسم
مصمم الجهاز ألن وذلك األقصى الحد قيمة من أقل للجهاز الحقيقي SAR مستوى يكون أن يمكن. المختبرة التردد نطاقات جميع

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

.كجم/وات ٠٫٩٤ هي األذن على الجهاز الستخدام ICNIRP إرشادات 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

١٢٣والسالمة المنتج معلومات

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


أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق

المطابقة إعالن

وشروطه األساسية EC/1999/5 األوروبي المجلس توجيه متطلبات مع متوافق هذا RM-707 المنتج أن NOKIA CORPORATION شركة تعلن الوثيقة، هذه بموجب

/http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity الموقع على المطابقة إعالن من نسخة على العثور يمكن. بالمنتج المتعلقة األخرى

 ©2011 Nokia محفوظة الحقوق جميع.

Nokia وNokia Connecting People وX7 لشركة مسجلة تجارية عالمات أو تجارية عالمات هي Nokia Corporation .تعد Nokia tune بشركة خاصة صوتية عالمة

Nokia Corporation .لها المالكة للشركات تجارية أسماء أو تجارية عالمات تكون قد الدليل هذا في ذكرها الوارد األخرى والشركات المنتجات أسماء أن كما.

سياسة Nokia تنتهج. Nokia من مسبق خطي إذن دون األشكال من شكل بأي الوثيقة هذه محتويات كل أو من جزء تخزين أو توزيع أو نقل أو نسخ إعادة يحظر

.سابق إشعار دون الوثيقة هذه في المبينة منتجاتها من أيٍّ على تحسينات وإدخال تغييرات إجراء في بالحق Nokia وتحتفظ. مستمرة تطوير

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

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG، Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

MPEG-4 Visual معيار مع بالتوافق المشفرة للمعلومات التجاري غير الشخصي لالستخدام) i (لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ طبقًا مرخص المنتج هذا

ترخيص منح يتم ال. مرخص فيديو مزود بواسطة الموفر MPEG-4 فيديو مع بالتوافق لالستخدام) ii(و التجارية غير الشخصية األنشطة ألغراض المستهلك بواسطة

MPEG من عليها الحصول يمكن والتجارية الداخلية االستخدامات أو بالترويج المتعلقة تلك فيها بما اإلضافية المعلومات. آخر استخدام ألي إليه يُشار أو

LA ،LLC .انظر http://www.mpegla.com.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT

HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

أي أو الدخل أو للبيانات فقدان أي عن مسئولة مرخصيها من أيٍّ أو األحوال من حال بأي Nokia تعد ال بها، المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد إلى

.الخسارة أو األضرار تلك سبب كان مهما مباشرة غير أو تبعية أو عرضية أو خاصة أضرار

أو صريحة كانت سواء نوع، أي من ضمانات تقدم لن فإنه المفعول، الساري القانون يقتضيه ما وباستثناء". الراهنة بحالتها "الوثيقة هذه محتويات تقديم يتم

.الوثيقة هذه محتويات أو موثوقية أو بدقة يتعلق فيما معين، لغرض والصالحية للرواج الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية،

.مسبق إشعار دون وقت أي في سحبها أو الوثيقة هذه مراجعة في بالحق Nokia تحتفظ

قيود أي على هذا المستخدم دليل يحتوي طالما. به المعمول القانون به يسمح الذي الحد إلى بالهاتف الموجودة البرامج من ألي العكسية الهندسة إجراء يحظر

وأضرار وضمانات بيانات أي على تسري أن األخرى هي شأنها من القيود هذه فإن ،Nokia شركة تخص القانونية والمسئوليات واألضرار والضمانات البيانات على

.مرخصيها تخص قانونية ومسئوليات

أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق١٢٤
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هذا يحتوي قد. الخدمة مزود أو Nokia بوكيل اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول. المنطقة باختالف يختلف وخدمات وتطبيقات وميزات منتجات توفر إن

مع يتعارض تحويل أي إجراء يمنع. األخرى البلدان أو المتحدة الواليات من التصدير وتنظيمات لقوانين تخضع برامج أو تقنيات أو سلع على الجهاز

.القانون

مع المقدمة األخرى األطراف لتطبيقات النهائي المستخدم دعم أو المحتوى أو العمل بطريقة يتعلق فيما مسئولية أية تتحمل أو ضمانات أية Nokia تقدم وال

أو العمل بطريقة يتعلق فيما مسئولية أية تتحمل أو ضمانات أو إقرارات أية Nokia تقدم وال. هي كما الطلبات بتقديم تقر فإنك التطبيقات، وباستخدام. الجهاز

.الجهاز مع المقدمة األخرى األطراف لتطبيقات النهائي المستخدم دعم أو المحتوى

الكندي الصناعات إشعار/الفيدرالية االتصاالت مفوضية

هذا حل يتم لم إذا). االستقبال جهاز من قريبة مسافة بعد على الهاتف استخدام عند المثال، سبيل على (التليفزيون أو الراديو على تشويشًا جهازك يسبب قد

الخدمة بمركز اتصل لمساعدة، احتجت إذا. الكندية الصناعات وهيئة الفيدرالية االتصاالت مفوضية إلرشادات طبقًا الهاتف إغالق منك يُطلَبُ فقد التداخل،

التشغيل عملية تخضع. الكندية الصناعة هيئة من الترخيص إلعفاء RSS معايير/ومعيار FCC قواعد من ١٥ رقم الجزء مع الجهاز هذا يتوافق. لديك المحلي

مرغوب غير عملية إلى يؤدي قد الذي التشويش ذلك في بما تشويش، أي باستقبال الجهاز يقوم أن) ٢(و ضارًّا، تشويشًا الجهاز هذا يسبب أال) ١: (التاليين للشرطين

.الجهاز هذا لتشغيل المستخدم سلطة Nokia قِبل من واضحة بصورة اعتمادها يتم لم تغييرات أو تعديالت أي تبطل قد. فيها

المحتوى وتنسيقات األجهزة توافق أو ،)المتعددة الوسائط رسائل خدمة( MMS أو الشبكة، أو/و SIM بطاقة على والخصائص العمليات بعض استخدام يعتمد

.الخدمات هذه بعض استخدام نظير مستقلة رسوم دفع يتعين بأنه العلم مع. المدعمة

AR 2.1 اإلصدار/

١٢٥أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق



الفهرس

األرقام/الرموز

٣٥المصغرة التطبيقات

B

Bluetooth١٠٣, ١٠٢, ١٠١

G

GPS )٨٦)العالمي الموقع تحديد نظام

N

Nokia Ovi Suite٧٦, ١٩

Q

Quickoffice٩٦, ٩٥, ٩٤

V

VPN )١٠٥)الخاصة االفتراضية الشبكة

أ

٧٧الرقمية الحقوق إدارة

١١٠, ١٠٩, ١٠٨الملفات إدارة

٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢٣النص إدخال

٧٨, ٧٧إذاعة

٧٨, FM٧٧ إذاعة

إرسال

٥٧بريد —

٥٠أسماء

١١٧البدء إعادة

٩٣الميالد أعياد

٧١أفالم

١١٤التشفير إلغاء

إنشاء

٥٧بريد —

Nokia٧٦ موسيقى إيصال

١٠٥, ١٠٤, USB٧٠ اتصال

١٠٦البيانات اتصاالت

— Bluetooth١٠١

٩٨اإلنترنت اتصال

٩٨الويب اتصال

١٠٤, ٧٠كبل اتصال

١١٧الضبط استعادة

١١٨, ٦٠وإصالحها المشكالت استكشاف

٤٧األسماء

١٠٢, ٤٩إرسال —

٤٧إضافة —

١١٨وإصالحها المشكالت استكشاف —

٣٧البحث —

١١٢التزامن —

٤٧التعديل —

٤٧الحفظ —

٤٨الصور —

٤٨المفضلة —

٦٢, ٦١االجتماعية الشبكات في —

٥٠, ٤٩مجموعات —

الفهرس١٢٦



٥٠مزامنة —

١١٣, ١٨نسخ —

٤٩الرنين نغمات —

٣٥المصغرة التطبيقات —

اإلنترنت

الويب متصفح انظر

٣٩الصوتية األوامر

٣٢, ٣١األوضاع

٣٢إنشاء —

٣١التخصيص —

٣٢تخصيص —

٢٨متصل غير —

٣٩السريع االتصال

٩٣, ٩١االجتماعات

٣٥, ٢٢االختصارات

٢٨البحث

٣٧األسماء —

٧٨, ٧٧اإلذاعة محطات —

٥٥البريد

٥٧, ٥٥البريد

٥٥إعداد —

٥٧المصغرة التطبيقات —

٥٥البريد صندوق —

اإللكتروني البريد

البريد انظر

١٢٠, ١٥البطارية

٢٩البطارية طاقة توفير —

١٦, ١٥شحن —

التحديثات

١٠٦التطبيقات —

٧٧التراخيص

١١٢, ١١١, ٥٠التزامن

التسجيل

٧٩األصوات —

٦٥فيديو مقاطع —

٤١مكالمات —

١١٧التشغيل إيقاف/التشغيل

١١٧اإليقاف/التشغيل

١١٤التشفير

"خرائط "التطبيق

٨٨تقرير إرسال —

٨٦المحفوظة األماكن عرض —

Quickoffice٩٤ التطبيق

١١٠, ١٠٧, ٣٥, ٢٣التطبيقات

٧٣, ٥٧المصغرة التطبيقات

٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٦٣التقويم

التلفاز

٦٨فيديو ومقاطع صور عرض —

٧٣البرامج مشاهدة —

٣٦التنزيالت

٣٢الموضوعات —

١٠٦التوصيل

٩٠العالمي التوقيت

٩٦الحاسبة

١٢٧الفهرس



٧٩الخرائط

٨٧التزامن —

٨٢الصوتي التوجيه —

٨٧المفضلة —

٨٤أماكن عن بحث —

٨٥الموقع تحديد —

٨٣تصفح —

٨٥العروض تغيير —

٨٤الخرائط تنزيل —

٨٢, ٨١, ٨٠تنقل —

٨٦األماكن حفظ —

٨٢, ٨١السير طرق —

٨٠القيادة طرق —

٨٧المواقع مشاركة —

٣٣الخلفية

١١٨, ١٠٨الذاكرة

١١٧, ١١٠المسح —

٥٨الوسيطة الذاكرة

١١٧, ٥٢, ٥١الرسائل

٥١إرسال —

٥٣محادثات —

٥٢الصوتية الرسائل

٥١النصية الرسائل

٢٧الرموز

٥٩اإلخبارية الروابط

١١الخارجية السماعة

٥٧, ٣٥, ٣٣, ٣٢, ٢٢الرئيسية الشاشة

٢٤, ٢٣, ٢٠اللمسية الشاشة

٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠االجتماعية الشبكات

USB١٥ عبر الشحن

الصور

٦٤الموقع معلومات —

الضبط

١١٧استعادة —

٥٤اللغة —

٩٨الوصول نقاط —

٥٩العالمات

٩٧القاموس

القفل

١١٥بعد عن —

١١٥بعد عن القفل

٣٥القوائم

القيادة

٨١طرق تخطيط —

٦٣الكاميرا

٦٦صور إرسال —

٦٤, ٦٣صور التقاط —

٦٥الفيديو مقاطع تسجيل —

٦٤الموقع معلومات —

١١٧, ٢٧المؤشرات

المتصفح

الويب متصفح انظر

١٠, ٩, ٨واألجزاء المفاتيح

٤٨المفضلة

الفهرس١٢٨



٤٢المكالمات

٣٨إجراء —

٤١به االتصال تم رقم أخر —

٣٧اإلجراء —

٣٨الجماعية —

٤٣تحويل —

٤٣تقييد —

٤١, ٤٠اإلنترنت مكالمات —

الصوتية المكالمات

المكالمات انظر

٩٧المالحظات

٩٧المضغوطة الملفات

٩٣السنوية المناسبات

٧٦, ٧٤الموسيقى

٧٥التشغيل قوائم —

٣٢الموضوعات

٧٠للبيانات االحتياطي النسخ

الهاتف

١١٧البدء إعادة —

١١٧, ١٧اإليقاف/التشغيل —

١٠الهوائيات

٣١صامت الوضع

٨٩, ٨٨والتاريخ الوقت

ب

١١٠برامج

Nokia٥٥ بريد

١٠٢, ٤٩أعمال بطاقات

SIM٥٠ بطاقة

١٢إدخال —

١٢حذف —

١١٠, ١٠٩الذاكرة بطاقة

١٣ذاكرة بطاقة

٤٩بطاقتي

ت

١١٠التطبيقات تثبيت

تحديثات

١٠٧التطبيقات —

١٠٨, ١٠٧, ١٠٦الهاتف برامج —

١٠٨, ١٠٧, ١٠٦البرامج تحديثات

٦١الحالة تحديثات

١١الصوت مستوى في تحكم

٤٣مكالمات تحويل

٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١الهاتف تخصيص

١١٧تشغيل إيقاف/تشغيل

١١٣, ١٨الهاتف تشغيل

١٧تشغيله إيقاف أو الهاتف تشغيل

١١١تطبيقات

Java١١٠ تطبيقات

٩٦, ٩٥, ٩٤المكتب تطبيقات

١٩تعليمات

ح

١١المفاتيح حارس

١٢٩الفهرس



حظر

١٠٣أجهزة —

٤٣مكالمات حظر

٧٧والطبع النشر حقوق حماية

خ

Nokia٥٠ خدمات

٥١القصيرة الرسائل خدمة

٥١المتعددة الوسائط رسائل خدمة

د

١١٥, ١٩دعم

الهاتف دفتر

األسماء انظر

١٩المستخدم دليل

ر

رسائل

٥٢صوتية —

٥١المتعددة الوسائط رسائل

٥١صوتية رسائل

IMEI١١٦ رقم

١١٦, ١١٣الحماية رمز

١١٦, ١١٣القفل رمز

PIN١١٦ رموز

PUK١١٦ رموز

١١٦الوصول رموز

٥٩إخبارية روابط،

٥٩إخبارية روابط

س

٩٠, ٨٩, ٨٨ساعة

١٠األذن سماعة

ش

٣٥, ٣٣رئيسية شاشة

٣٤محلية شاشة

١٠٠)الالسلكية المحلية الشبكة (WLAN شبكة

١٠٠, ٩٩)الالسلكية المحلية الشبكة( WLAN شبكة

١٢٠, ١٦, ١٥البطارية شحن

ص

البريد صندوق

٤٢الصوت —

٥٢رسائل الوارد، صندوق

٧٠صور

١٠٢, ٦٦إرسال —

٧٠التعديل —

٦٤, ٦٣التقاط —

٦٩التنظيم —

٦٢المشاركة —

٦٨, ٦٧, ٦٦عرض —

١١٣, ١٠٤, ٧٠, ١٨نسخ —

ض

٥٤اللغة ضبط

٤١المستشعر ضبط
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١١٧استعادة المصنع، ضبط

ط

٥٧االجتماع طلبات

ع

٧١الشرائح عرض

٣٤الواجهة عناصر

ق

٥٤الرسائل قارئ

قراءة

٥٦عليه والرد البريد —

قفل

١١الشاشة —

١١المفاتيح —

١١٥, ١١٣الهاتف —

١١٥الجهاز قفل

١١٥, ١١٣الهاتف قفل

١١٣بعد عن قفل

٧٥التشغيل قوائم

قيادة

٨٠الصوتي التوجيه —

٨١العروض تغيير —

٨٠تنقل —

٨٠القيادة طرق —

٨١الخريطة عرض —

ل

٢٣المفاتيح لوحة

٢٣االفتراضية المفاتيح لوحة

٢٤الرقمية المفاتيح لوحة

٢٤االفتراضية الرقمية المفاتيح لوحة

م

Nokia متجر

٣٦التنزيالت —

٣٦الشراء —

١١٨, ٦٠, ٥٨الويب متصفح

٥٨المؤقتة الذاكرة —

٥٨الصفحات تصفح —

٥٩عالمات —

٧٠الصور محرر

٥٩مدونات

مرفقات

٥٧البريد —

Ovi١١٢ مزامنة

٦٢اإلنترنت عبر مشاركة،

٩٤, ٨٦المكان معلومات

٨٥, ٦٤الموقع معلومات

٨٦, ٨٥الموقع تحديد معلومات

Nokia١١٥ دعم معلومات

الفيديو مقاطع

٦٦إرسال —

٦٤التسجيل —

٦٢المشاركة —

١٣١الفهرس



٦٤الموقع معلومات —

٧٠نسخ —

٧٢فيديو مقاطع

١٠٢إرسال —

٦٥التسجيل —

٧١, ٧٠التعديل —

٤٦, ٤٥المشاركة —

٧٢, ٦٨تشغيل —

٦٧, ٦٦مشاهدة —

١١٣, ١٠٤, ٧٣, ١٨نسخ —

مكالمات

٤٠اإلنترنت —

١٢١الطوارئ —

٤٤حظر —

٤١, ٤٠اإلنترنت مكالمات

١٢١الطوارئ مكالمات

١١الهاتف صوت مكبر

٨٩منبه

٩٣مهام

٢٣متعددة مهام

Nokia٧٦ موسيقى

ن

١١٣, ١٠٤, ٧٦, ٧٣, ٧٠, ١٨المحتوى نسخ

١٠٩احتياطيًا المحتوى نسخ

٧٨)RDS (اإلذاعة بيانات نظام

٨٥)GPS (العالمي المواقع تحديد نظام

نغمات

٣١التخصيص —

٤٩, ٤١, ٣١الرنين نغمات

١١٣, ١٠٤, ٧٦, ٧٣, ٧٠, ١٨المحتوى نقل

و

٢٨بالشبكة متصل غير وضع

الفهرس١٣٢


	دليل المستخدم لهاتف Nokia X7-00
	المحتويات
	السلامة
	أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة
	السلامة على الطريق أولاً
	التشويش
	الخدمة المؤهلة
	حافظ على بقاء الجهاز جافًا
	الأجزاء الزجاجية
	حافظ على حاسة السمع لديك

	لتبدأ
	المفاتيح والأجزاء
	الجانب العلوي
	الوجه الأمامي
	الوجه الخلفي
	الجانبان
	الجانب السفلي

	أماكن الهوائي
	سماعة الأذن
	تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو
	قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما
	تركيب بطاقة SIM أو إزالتها
	تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها
	الشحن
	حول البطارية
	شحن البطارية
	شحن البطارية عبر USB

	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
	نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم
	استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

	تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر
	الاستخدام الأساسي
	إجراءات الشاشة اللمسية
	استخدام الاختصارات
	التبديل بين التطبيقات المفتوحة
	كتابة نص
	إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية 
	 استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية  

	إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية
	استخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية
	تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية
	تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

	تحديد لغة الكتابة

	مؤشرات الشاشة
	البحث في الهاتف وعلى الإنترنت
	استخدام الهاتف في الوضع غير متصل
	إطالة عمر البطارية

	إضفاء الطابع الشخصي
	الأوضاع
	حول الأوضاع
	إضفاء طابع شخصي على نغمة الرنين والنغمات الأخرى
	كتم صوت الهاتف
	تغيير الوضع للاجتماعات
	إنشاء وضع جديد
	ضبط الوضع المحدد زمنيًا

	تغيير الموضوع الخاص بك
	الشاشة الرئيسية
	معلومات حول الشاشة الرئيسية
	التبديل بين الشاشات الرئيسية
	تخصيص الشاشة الرئيسية
	إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية
	إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية
	إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

	تنظيم التطبيقات الخاصة بك
	تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر

	الهاتف
	الاتصال برقم هاتف
	البحث عن اسم من برنامج الاتصال
	الاتصال بأحد الأسماء
	إجراء مكالمة جماعية
	الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا
	استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء
	إجراء مكالمات عبر الويب
	حول مكالمات الإنترنت
	تثبيت خدمة مكالمات إنترنت
	إجراء مكالمة إنترنت

	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
	تسجيل محادثة هاتفية
	تحويل إلى صامت
	عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها
	 الاتصال بصندوق البريد الصوتي  
	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر
	منع إجراء مكالمات أو استلامها
	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط
	مشاركة الفيديو
	حول مشاركة الفيديو
	متطلبات مشاركة الفيديو
	إعداد مشاركة فيديو
	مشاركة فيديو مباشر أو مسجل


	الأسماء
	حول الأسماء
	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
	حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة
	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
	تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء
	إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"
	إنشاء مجموعة أسماء
	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف
	نسخ الأسماء احتياطيًا إلى خدمات Nokia

	الرسائل
	حول الرسائل
	إرسال رسالة
	إرسال رسالة صوتية
	قراءة رسالة مستلمة
	عرض محادثة
	الاستماع إلى رسالة نصية
	تغيير اللغة

	البريد
	البريد
	معلومات حول خدمة "البريد"
	الحصول على حساب بريد مجاني من Nokia
	إضافة صندوق بريد
	قراءة رسالة بريد مستلمة
	إرسال بريد
	الرد على طلب الاجتماع
	فتح البريد من الشاشة الرئيسية


	شبكة الإنترنت
	حول متصفح الويب
	تصفح الويب
	إضافة علامة
	الاشتراك في رابط إخباري
	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

	الشبكات الاجتماعية
	حول اجتماعي
	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة
	نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية
	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم
	الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية
	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة
	الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية
	إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

	الكاميرا
	حول الكاميرا
	التقاط صورة
	حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو
	التقاط صورة في الظلام
	تلميحات الصور ومقاطع الفيديو
	تسجيل مقطع فيديو
	إرسال صورة أو مقطع فيديو

	الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك
	الاستوديو
	حول الأستوديو
	عرض الصور ومقاطع الفيديو
	عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز
	تنظيم الصور الخاصة بك
	نسخ الصور أو مقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر
	النسخ الاحتياطي للصور

	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
	محرر الفيديو
	حول محرر الفيديو
	إنشاء فيلم
	إنشاء عرض شرائح


	مقاطع الفيديو والتلفاز
	مقاطع الفيديو
	حول مقاطع الفيديو
	تشغيل مقطع فيديو
	نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

	مشاهدة تلفاز الويب

	الموسيقى والصوت
	مشغل الموسيقى
	حول مشغل الموسيقى
	تشغيل الموسيقى
	إنشاء قائمة تشغيل
	نسخ موسيقى من الكمبيوتر الخاص بك

	حول موسيقى Nokia
	المحتوى المحمي
	إذاعة FM
	حول إذاعة FM
	البحث عن محطات إذاعة وحفظها
	الاستماع إلى الراديو
	إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

	لتسجيل الأصوات

	الخرائط
	معلومات حول تطبيقات الخرائط
	الملاحة إلى وجهتك
	القيادة إلى الوجهة
	تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء القيادة
	تغيير شكل شاشة عرض التطبيق "قيادة"
	اختر الطريق المفضل لديك
	السير إلى الوجهة
	تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء السير

	البحث عن الأماكن وعرضها
	مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة
	البحث عن موقع
	تنزيل الخرائط وتحديثها
	تغيير شكل الخريطة
	حول طرق تحديد الموقع
	إيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع

	حفظ الأماكن ومشاركتها
	حفظ مكان أو عرضه
	مزامنة المفضلة
	إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

	إدارة الوقت
	الساعة
	معلومات حول الساعة
	ضبط الوقت والتاريخ
	ضبط منبه
	ضبط تنبيه على غفوة
	تحديث الوقت والتاريخ آليًا
	تغيير منطقة الوقت عند السفر
	مراجعة الوقت في مدن مختلفة

	التقويم
	معلومات حول التقويم
	عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع
	استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة
	إضافة حدث تقويم
	استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر
	إضافة مهمة إلى قائمة المهام
	تذَكُّر عيد ميلاد
	إرسال طلب اجتماع
	إضافة الموقع إلى أحد أحداث التقويم


	المكتب
	Quickoffice
	حول Quickoffice
	قراءة مستندات Microsoft Word وExcel وPowerPoint
	تحرير مستند
	تحرير دفتر عمل
	تحرير عرض تقديمي

	قراءة مستندات PDF
	استخدام الحاسبة
	كتابة ملاحظات
	عمل قائمة تسوق

	ترجمة كلمات
	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

	التوصيل
	اتصالات الإنترنت
	تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنت

	  شبكة LAN اللاسلكية 
	  حول اتصالات WLAN 
	  الاتصال بشبكة WLAN في المنزل 
	  الاتصال بشبكة WLAN أثناء التنقل 

	Bluetooth
	حول اتصال Bluetooth
	الاتصال بسماعة رأس لاسلكية
	إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth
	الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد
	حظر جهاز
	حماية الهاتف

	كبل بيانات USB
	نسخ صورة أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر
	تغيير وضع USB
	توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

	اتصالات VPN
	إغلاق اتصال شبكة

	إدارة الجهاز
	الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته
	 حول تحديثات برامج الهاتف والتطبيقات  
	تحديث برامج وتطبيقات الهاتف باستخدام هاتفك
	تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

	إدارة الملفات
	حول مدير الملفات
	عرض الملفات المخزنة في الهاتف
	تنظيم الملفات
	نسخ الملفات احتياطيًا
	تهيئة بطاقة ذاكرة
	كلمة السر تحمي بطاقة الذاكرة

	تفريغ ذاكرة الهاتف
	إدارة التطبيقات
	حول التطبيقات
	إزالة تطبيق من الهاتف

	مزامنة محتوى
	حول التزامن
	مزامنة المحتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد
	حول مزامنة Ovi

	نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف
	حماية جهازك
	ضبط الهاتف للقفل آليًا
	تشفير البيانات الخاصة بك
	قفل هاتفك عن بعد


	البحث عن مزيد من التعليمات
	الدعم

	رموز الوصول
	استكشاف المشكلات وإصلاحها
	في حالة توقف هاتفك عن الرد
	استعادة الضبط الأصلي
	في حالة امتلاء ذاكرة الجهاز
	في حالة وميض مؤشر الرسائل
	في حالة ظهور الاسم مرتين في قائمة الأسماء
	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب
	إعداد الهاتف لإعادة التدوير

	معلومات المنتج والسلامة
	خدمات الشبكة والتكاليف
	العناية بالجهاز
	إعادة التدوير
	رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان

	البطاريات وأجهزة الشحن
	معلومات البطارية وجهاز الشحن
	سلامة البطارية

	معلومات السلامة الإضافية
	مكالمات الطوارئ
	الأطفال الصغار
	الأجهزة الطبية
	الأجهزة الطبية المزروعة
	السمع
	النيكل
	حماية الجهاز من المحتوى الضار
	بيئة التشغيل
	السيارات
	أماكن قابلة للانفجار
	معلومات الشهادة (SAR)


	حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى
	الفهرس


