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عالن املطابقة على املوقع
http://www.nokia.com/phones/de

Nokia 2003. جميع احلقوق محفوظة.
وزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذا املستند بأي شكل من األشكال دون إن كتابي مسبق 

 NOKIA عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لشركة Pop-Port و Xpress-on و Nokia و
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 US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
Communications, Inc. All rights reserved.

  Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Sec

  Java is a trademark of Sun Microsystemsو Inc .
 املستمر. وحتتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وحتسينات على أي منتج من املنتجات

ن إشعار مسبق.
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إشعار مسبق.
قد يختلف توفر امللحقات اخلا

بطريقة صحيحة.
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مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.
"كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانني املطبقة، ال توجد أية ضمانات من أي نوع، 
شمل - وال تقتصر على- ضمان صالحية التسويق املفهوم ضمًنا، وضمان املالءمة لغرض معني، 

قية أو محتويات هذا املستند. حتتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا املستند أو سحبه في أي وقت بدون 

صة حسب اختالف املناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا. الرجاء التخلص من البطاريات 
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اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة.
في هذا الدليل.

ال تستخدم   ال 
. يًشا تشو

 السالمة في ال
ال تستخدم الها

 التشويش
كافة الهواتف ال

 أغلق الهاتف 
اتبع أية تنظيما

 أغلق الهاتف د
قد تسبب األجه

 أغلق الهاتف أ
ال تستخدم الها

 أغلق الهاتف 
ال تستخدم الها
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 إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا ورمبا مخالًفا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة 

أو  خطًرا  تسبب  عندما  أو  محظوًرا  الالسلكية  الهواتف  استخدام  يكون  عندما  هاتف 

طريق أوًال
تف احملمول أثناء القيادة.

السلكية معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

في المستشفيات
ت أو قواعد. أغلق الهاتف بالقرب من األجهزة الطبية.

اخل الطائرة
زة الالسلكية تشويًشا داخل الطائرة.

ثناء التزود بالوقود
تف في محطات التزود بالوقود. ال تستخدم الهاتف قرب الوقود أو املواد الكيماوية.

قرب مناطق التفجيرات
تف أثناء أعمال التفجير. التزم باإلرشادات واتبع أية تنظيمات أو قواعد.



س
ل  استخدم الهات

استخدم الهاتف

 الخدمة المؤه
ال يجوز تركيب 

 الملحقات وال
استخدم امللحقا

 التوصيل بأج
عند التوصيل بأ
بالسالمة. ال تق

 النسخ االحتي
تأكد من عمل ن

 مقاومة الماء
هاتفك ليس مق

 االتصال
تأكد من تشغي
. إلنها على 

 مكالمات الط
تأكد من تشغيل
قائمة وإلخ) حتى
يطلب منك ذلك.

א
مت اعتماد الهاتف الالسلكي ا
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تك
الم

ف بطريقة صحيحة
 فقط في الوضع الطبيعي. ال تلمس الهوائي بال ضرورة.

لة
مكونات الهاتف أو إصالحها إال من قبل موظفني مؤهلني.

بطاريات
ت والبطاريات املعتمدة فقط. ال تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو غير معتمدة بالهاتف.

هزة أخرى
جهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة للحصول على التعليمات املفصلة اخلاصة 

م بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو غير معتمدة بالهاتف.

اطية
سخ احتياطية من كافة البيانات املهمة.

اوًما للماء. حافظ على بقائه جاًفا.

ل الهاتف ووجوده داخل منطقة اخلدمة. أدخل رقم الهاتف، متضمًنا رمز املنطقة، ثم اضغط 
. . للرد على مكاملة، اضغط على  ء مكاملة، اضغط على 

وارئ
 الهاتف ووجوده داخل منطقة اخلدمة. اضغط على  عدة مرات (مثال إلنهاء مكاملة، اخلروج من 

. أخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة حتى   إخالء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على 

.GSM 1900 و GSM 1800 و EGSM 900 ملوصوف في هذا الدليل لالستخدام على شبكات



س
ل

يعد النطاق الثالثي Triband إحدى املزايا التي تعتمد على شبكة االتصال. تأكد من مزود اخلدمة إذا كان بإمكانك 
وا امليزة  هذه  في  االشتراك 
يطلق على عدد من املزايا امل
موفر اخلدمة الالسلكية لديك
بتشغيلها وذلك حتى تتمكن

 مالحظة: قد ال ت

א
تأكد من رقم موديل أي جهاز
جهازي الشحن LCH-12 و 2

 تحذير: استخدم 
الشركة بتصميم
ضمان يتمتع بهم
 الرجاء مراجعة امل
لفصل التيار عن أي ملحق، ا
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تك
الم ستخدامها.

ضمنة في هذا الدليل خدمات الشبكة. وهي عبارة عن خدمات خاصة تقوم أنت بترتيبها من خالل 
. عليك االشتراك في هذه اخلدمات من خالل موفر اخلدمة لديك واحلصول على اإلرشادات اخلاصة 

 من االستفادة من خدمات الشبكة هذه.

دعم بعض الشبكات جميع احلروف و/أو اخلدمات املعتمدة على اللغات.

 شاحن قبل استخدامه مع هذا اجلهاز. هذا الهاتف معد لالستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من 
.ACP-1

البطاريات، وأجهزة الشحن وامللحقات املعتمدة فقط من قبل الشركة املصنعة للهاتف والتي قامت 
ها للعمل خصيًصا مع طراز هاتفك. قد ُيبطل استخدام أية أنواع أخرى، أي قابلية لإلرجاع أو أي 

ا الهاتف، وقد يكون خطًرا.
وزع للتأكد من توفر امللحقات املعتمدة.
سحب املأخذ (الفيشة) وليس السلك.



مع

א
حتتوي امللصقات على م
أرفق امللصق  ببطاقة
أرفق امللصق  ببطاقة

א
• رمز الحماية (من ٥ إل
تزويده مع الهاتف. ي
الرمز اجلديد في مكا
الرمز، انظر "ضبط ا

 PIN الرمز الشخصي •
التعريف الشخصي)

.PIN
 اضبط الهاتف للمط
احلماية" الصفحة ٢
 قد يتم تزويد بطاقة
عدادات وحدة الشح
 PIN إذا أدخلت رمز 
رمز PUK. اتصل مبزو
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مة
 عا
ات
وم
ل

علومات هامة حول خدمات وأغراض دعم العمالء.
 الضمان.

 دعوة نادي نوكيا املرفقة مع حزمة البيع.

ى ١٠ أرقام): يحمي رمز احلماية الهاتف من االستخدام غير املسموح به، ويتم 
عتبر الرقم ١٢٣٤٥ هو الرمز املضبوط مسبًقا. قم بتغيير الرمز واحتفظ بسرية 

ن آمن منفصل عن الهاتف. لتغيير الرمز، ولضبط الهاتف للمطالبة بإدخال 
حلماية" الصفحة ٨٢.

والرمز الشخصي PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم 
 بطاقة SIM ضد االستخدام غير املسموح به. يتم عادة تزويد بطاقة SIM برمز 

البة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف، انظر "ضبط 
.٨

 SIM برمز PIN2، ويتم املطالبة بإدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، مثل 
ن.

خطأ عدة مرات، فقد يعرض الهاتف العبارة مت تعطيل البطاقة ويطالبك بإدخال 
.PUK د اخلدمة لديك للحصول على رمز



مع ) PUK2 و PUK رمزا •
الشخصي PIN املق
 إذا لم تكن الرموز م
• كلمة سر الحظر (٤ أ
"ضبط احلماية" الص
• الرمز الشخصي للتو
الصفحة ١١٣. يكون

وحدة حماية.
 إذا أدخلت رمًزا شخ
البطاقة ويطالبك بإد
• رمز المحفظة (من ٤ 
محفظة خطأ عدة 
إضافية، انظر "احملف
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مة
 عا
ات
وم
ل ٨ أرقام): يلزم إدخال الرمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز 

فول. يلزم إدخال الرمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 املقفول.
رفقة ببطاقة SIM، فاتصل مبزود اخلدمة احمللي للحصول على الرموز.

رقام): يلزم إدخال كلمة سر احلظر عند استخدام خدمة حظر املكاملات، انظر 
فحة ٨٢. ميكن احلصول على كلمة السر من مزود اخلدمة.

قيع: حتتاج إلى الرمز الشخصي للتوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" 
 رقم التوقيع الشخصي PIN مرفًقا ببطاقة SIM إذا كانت البطاقة حتتوي على 

صًيا للتوقيع PIN غير صحيح عدة مرات، فقد يعرض الهاتف العبارة مت تعطيل 
.PUK اتصل مبوفر اخلدمة لديك للحصول على رمز .PUK خال رمز

إلى ١٠ أرقام): يطلب رمز احملفظة للوصول إلى خدمات احملفظة. إذا أدخلت رمز 
مرات، فسيتم غلق تطبيق احملفظة ملدة خمس دقائق. للحصول على معلومات 

ظة" الصفحة ٩٧.



نظ א
يوفر هاتف نوكيا  6100
والعديد من الوظائف األ
امللونة. لتغيير الغطاء، ان

א
ميكن للهاتف إرسال رس
نص وصورة و صوت. ميك

الصفحة ٥٤.

א א
يتكون الصوت اجملسم م
كلحن حقيقي. ُتستخد
على مكونات صوتية أل
في حني يتمكن الهاتف
IDI) اجملسمة املتصاعدة
ميكنك استالم نغمات رن
متعددة والرد عليها" ال
الصفحة ٨٤ أو عبر مج
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 وظائف عديدة عملية لالستخدام اليومي، مثل التقومي والساعة واملنبه واحلاسبة 
 Nokia Xpress-onTM خرى. كما تتوفر للهاتف مجموعة متنوعة من أغطية

ظر "تغيير الغطاء األمامي" الصفحة ٣١.

(MMS) א
ائل وسائط متعددة تتكون من نص وصورة، كما ميكنه استالم رسائل حتتوي على 

نك حفظ الصور والصوت لتخصيص الهاتف. انظر "رسائل الوسائط املتعددة" 

(MIDI)
ن عدة مكونات صوتية يتم تشغيلها من خالل مكبر صوت في وقت واحد 

م األصوات اجملّسمة في نغمات الرنني ونغمات تنبيه بالرسائل. يحتوي الهاتف 
كثر من ٤٠ آلة موسيقية ميكن استخدامها للحصول على األصوات اجملسمة، 
 من تشغيل ٤ آالت موسيقية في وقت واحد. يدعم الهاتف تنسيق األصوات 

.MIDI (SP-M
ني مجسمة الصوت عبر خدمة وسائط متعددة، انظر "قراءة رسالة وسائط 

صفحة ٥٦ أو حتميلها عبر قائمة االستوديو، انظر "االستوديو" (القائمة ٧) 
موعة برامج الكمبيوتر، انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١١٦.



نظ א
تتيح تقنية GPRS إم
احملمول. يوفر حامل البيا
التطبيقات التي تستخ
MIDP JavaTM واتصال 

RS قبل استخدام تقنية
• اتصل مبشغل الشب

GPRS احفظ ضبط •
 انظر "إعداد الهاتف 

.١٠٠
 GPRS رسوم استخدام
يتوفر اتصال GPRS الن
معلومات أكثر تفصيًال 

א
يتيح لك مكبر الصوت 
"مكبر الصوت" الصفح

vaTM

avaيدعم الهاتف تقنية
احملمولة. ميكنك إنزال تطب
Java أو عن طريق خدما
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رة  GPRS א א
كانية استخدام الهواتف احملمولة في إرسال البيانات واستالمها عبر شبكة 

نات GPRS إمكانية الوصول السلكًيا إلى شبكات البيانات مثل شبكة اإلنترنت. 
دم GPRS هي خدمات WAP ورسائل MMS و SMS، وكذا خدمة إنزال تطبيق 

GPRS (على سبيل املثال، اإلنترنت والبريد اإللكتروني).
GP

كة أو مزود اخلدمة للتأكد من مدى توفر خدمة GPRS واالشتراك بها.
.GPRS لكل من التطبيقات املستخدمة من خالل 

خلدمة WAP" الصفحة ١٠٢ و"ضبط الرسائل" الصفحة ٦٠ و GPRS الصفحة 

والتطبيقات
شط والتطبيقات املستخدمة عبر GPRS نظير رسوم محددة. للحصول على 

حول تلك الرسوم، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.

استخدام الهاتف كميكروفون، وذلك أثناء إجراء مكاملة جماعية أيًضا. انظر 
ة ٣٦.

 MIDP Ja
J ، كما يتضمن بعض تطبيقات وألعاب MIDP Java التي ُصممت خصيًصا للهواتف 

يقات وألعاب جديدة إلىالهاتف من أحد أجهزة الكمبيوتر بواسطة برنامج مثبت 
ت WAP مثل نادي نوكيا. انظر "التطبيقات" (القائمة ١٠) الصفحة ٩٠.



نظ א
يلزم ضبط الهاتف بش
واخلدمات الالسلكية األ
احلالة يلزم فقط حفظ 
بأقرب موزع نوكيا معتم

א א א
ميكن أن تشترك املزايا ال
النصية ورسائل الوسائ
واملالحظات الشخصية 
تقليل حجم الذاكرة املت
االستخدام املفرط لهذه
إلى مساحة الذاكرة امل
وتطبيقات جافا إلخ، في
بامتالء الذاكرة. وفي هذ
املشتركة قبل متابعة ال
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 GPRS و MMS و WAP كل مناسب حتى تتمكن من استخدام خدمات

خرى. وميكنك استالم الضبط مباشرًة في شكل رسالة عبر األثير OTA، وفي هذه 
ذلك الضبط. وملزيد من املعلومات والتعرف على مدى التوفر هذا الضبط، اتصل 

د.

تالية املوجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة وهي: دفتر الهاتف والرسائل 
ط املتعددة والصور ونغمات الرنني في االستوديو والتقومي ومالحظات املهام 

في احملفظة وألعاب وتطبيقات جافا. قد يتسبب استخدام أي من هذه املزايا في 
اح ألية مزايا تشترك في استخدام الذاكرة. ويحدث ذلك على وجه اخلصوص عند 
 املزايا (على الرغم من وجود مساحة مخصصة من الذاكرة لهذه املزايا باإلضافة 
شتركة مع املزايا األخرى). على سبيل املثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور 

 شغل مساحة الذاكرة املشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف رسالة تفيد 
ه احلالة، عليك حذف بعض املعلومات أو اإلدخاالت احملفوظة في مزايا الذاكرة 

عمل.



له
ا
١. א 
א א

١. مفتاح التشغيل 
 تشغيل الهاتف وإيق
يؤدي الضغط لفترة 
عند إغالق لوحة املف
شاشة الهاتف ملدة 

٢. مفتاحا الصوت
 هما مفتاحان لضب
وسماعة الرأس ومك
٣. مفتاحا االختيار

  و 
 تعتمد وظيفة هذين
الذي يظهر على شا
على سبيل املثال ال
٤. مفتاح االنتقال رباعي
 يتيح إمكانية التنقل
أو القوائم أو الضبط
على  في وضع اال
كما يؤدي الضغط ع
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ف
ات

 
اف تشغيله. على سبيل املثال،
وجيزة على مفتاح التشغيل
اتيح، إلى تشغيل أضواء

١٥ ثانية تقريًبا.

ط صوت سماعة األذن
بر الصوت.

 املفتاحني على النص اإلرشادي
شة الهاتف أعلى املفاتيح،

قائمة و األسماء في وضع االستعداد.
 االتجاهات  و  و  و 

 بني األسماء أو أرقام الهاتف
، وفي التقومي. يؤدي الضغط

ستعداد إلى فتح القائمة إنشاء رسالة،
لى  إلى فتح القائمة التقومي.



له
ا

٥.  يتصل برقم ها
٦.  ينهي مكاملة ج
٧.  -  إلدخا
  و  يستخدم
١. موصل جهاز الشحن
 Pop-PortTM ٢. موصل
على سبيل املثال
٣. منفذ وصلة IR (األ

א א
حينما يكون الهاتف جا
حينئٍذ في وضع االستع
١. يوضح الشبكة اخللو
٢. يعرض قوة إشارة ال
فكلما ارتفع الشري
٣. يعرض مستوى شح
دل ذلك على ارتفاع 
٤. في وضع االستعداد، 
٥. في وضع االستعداد، 
انظر أيًضا "املؤشرات األ
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ف
ات تف ويرد على مكاملة. في وضع االستعداد، يعرض آخر رقم مت االتصال به.

ارية. يخرج من أية وظيفة.
ل األرقام واحلروف.

ان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.
 

لسماعة الرأس وكابل البيانات

شعة حتت احلمراء)

هًزا لالستخدام، مع عدم إدخال أية حروف من قبل املستخدم، يكون الهاتف 
داد.

ية التي يستخدمها الهاتف حالًي 
شبكة اخللوية عند موقعك احلالي.

ط، دل ذلك على قوة اإلشارة.
ن البطارية. كلما ارتفع الشريط،

مستوى الطاقة املوجودة في البطارية.
يكون مفتاح االختيار األيسر هو القائمة.
يكون مفتاح االختيار األمين هو األسماء.

ساسية" الصفحة ٢١.



اله א א
لترشد استهالك الطاق
استخدام أية وظيفة ف
قد تظهر مؤشرات مخت

א א
يقوم الهاتف آلًيا بتشغ
البطارية أثناء وجود الها
استخدام أي وظيفة من
إليقاف تشغيل الشاشة
الحظ أنه في حالة عدم
"الساعة" الصفحة ٧٣.

א
ميكنك ضبط الهاتف لع
"ورق احلائط" الصفحة 

א א א
 استلمت رسالة 
إلكتروني والرد
 استلمت رسالة 
عليها" الصف
 استلمت رسالة 
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ة، يظهر عرض ساعة رقمية يغطي شاشة الهاتف عند عدم 
ي الهاتف لفترة زمنية معينة.

لفة، انظر "املؤشرات األساسية" الصفحة ٢١.

يل الشاشة املؤقتة على شكل ساعة رقمية، وذلك لترشيد استهالك طاقة 
تف في وضع االستعداد. يتم تشغيل الشاشة املؤقتة بعد مرور وقت معني دون 
 وظائف الهاتف. انظر "الشاشة املؤقتة" الصفحة ٨٠. اضغط على أي مفتاح 

 املؤقتة.
 ضبط الوقت سيتم عرض الوقت بالشكل 00:00 . لضبط الوقت، انظر 

رض صورة خلفية أو ورق حائط، عندما يكون الهاتف في وضع االستعداد. انظر 
.٧٩

واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد 
 عليها" الصفحة ٥٠.

واحدة أو أكثر من رسائل الوسائط املتعددة. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد 
حة ٥٦.

واحدة أو أكثر من الرسائل الصوتية. انظر "الرسائل الصوتية" الصفحة ٥٩.



له
ا

 لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة املفاتيح (حارس املفاتيح)" الصفحة ٢٩.
 ال ُيصدر الهاتف
وضع ال تعم
# قام الهاتف بتس
 مت ضبط املنبه ع
 جاري تشغيل مو
 جاري تشغيل س
 مت تكوين اتصال 

الشاشة.
 توجد مكاملة وارد
 مؤشر توصيل األ
 مت حتويل جميع م
يكون مؤشر ا
الصفحة ٧٤.
 أو  يشير إلى خط ا
 مت تشغيل مكبر
 املكاملات مقصور
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ف
ات

 رنيًنا عند استالم مكاملة أو رسالة نصية عند ضبط تنبيه املكاملات الواردة على 
ل، وضبط نغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٨٠.

جيل مكاملة لم ُيرد عليها. انظر "سجل املكاملات" (القائمة ٢) الصفحة ٦٣.
لى تشغيل. انظر "املنبه" (القائمة ٦) الصفحة ٨٣.

قت العد التنازلي. انظر "موقت العد التنازلي" الصفحة ٩٥.
اعة اإليقاف في اخللفية. انظر "ساعة اإليقاف" الصفحة ٩٥.

GPRS، راجع "ضبط مودم GPRS" الصفحة ١٠١. يظهر املؤشر أعلى يسار 

.GPRS مت تعليق اتصال .GPRS ة أو صادرة أو رسالة نصية أثناء اتصال
شعة حتت احلمراء، انظر "األشعة حتت احلمراء" الصفحة ٩٩.

كاملاتك إلى رقم آخر، حتويل جميع املكاملات الصوتية. إذا كان لديك خطا هاتف، 
. انظر "حتويل املكاملات"  لتحويل للخط األول هو  وللخط الثاني هو 

لهاتف اُملحدد، إذا كان لديك خطا هاتف. انظر "خط املكاملات الصادرة" الصفحة ٧٦.
 الصوت، انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٣٦.

ة على مجموعة مستعملني محددة. انظر "ضبط احلماية" الصفحة ٨٢.



له
ا

 مت حتديد الوضع احملدد زمنيا. انظر "األوضاع" (القائمة ٤) الصفحة ٧٢.
   أو 

 يتم توصيل سّم
لضبط الهاتف لكي يع

الصفحة ٧٤.

א
قم بإعداد حزام اليد ك
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ف
ات ً

اعة الرأس أو وضع التحدث عن بعد أو ملحق طقم السمع بالهاتف.
رض الوقت والتاريخ في وضع االستعداد، انظر "الساعة" الصفحة ٧٣ و"التاريخ" 

א א
ما هو ُموضح بالصورة ثم اربطه بإحكام 



لتب  .٢

احفظ جميع بطاقات SIM ا
• ميكن أن تتلف بطـا
محاولة إدخال البطا
• أغلق الهاتف قبل س
١. لسحب غطاء الهات

 وظهر الهاتف يتجه 
 اسحب البطارية برف
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دأ

א SIM
لدقيقة بعيًدا عن متناول األطفال.

قة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل اخلدش أو الثني، لذا كن حذرًا أثناء 
قة أو سحبها.
حب البطارية.

ف اخللفي من الهاتف:
إليك، اضغط على زر حترير الغطاء اخللفي (١) وأزح الغطاء اخللفي بعيًدا (٢).

عها بعد القبض على حافتها باإلصبع (٣).



لتب ٢. لتحرير ماسك بطاق

٣. أدخل بطاقة SIM ف
IM من إدخال بطاقة
وضع ناحية االتصال 

كما هو ُموضح.
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دأ ة SIM، اسحب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق (٤) وافتحه (٥).

ي ماسك البطاقة بالهاتف (٦). تأكد
S بشكل صحيح، وتأكد أيضًا من
الذهبية املوجودة على البطاقة



لتب ٤. أغلق ماسك بطاقة 
في موضعه.

٥. أدخل البطارية (٨).
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دأ SIM (٧) واضغط عليه حتى يستقر



لتب ٦. أزح الغطاء اخللفي ف

א

١. صل السلك اخلارج م
املوجود أسفل الهات
٢. صل جهاز الشحن مب
 تظهر العبارة جاري ا
حالة تشغيل الهات
فارغة متاًما، فقد يس
حلظات قليلة قبل ال
أو قبل إجراء أية مك
ميكنك استخدام الهات
يتوقف وقت الشحن عل
L-4C البطارية من طراز
الهاتف في وضع االست
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دأ ي مكانه (٩).

ن جهـاز الشحن بالقابس
ف.

صـدر تيار متردد. 
لشحن لفترة وجيزة في
ف. إذا كانت البطارية
تغرق مؤشر الشحن

ظهور على شاشة الهاتف،
املات.

ف أثناء اتصال جهاز الشحن.
ى طراز جهاز الشحن والبطارية املستخدمة. على سبيل املثال، يستغرق شحن 

B بواسطة جهاز شحن من طراز ACP-12 نحو ساعة ونصف أثناء وجود 
عداد.



لتب א
اضغط مع االستمرار عل
الحظ أنه إذا ظهرت عبا
بالرغم من إدخال بطاقة
أو إذا ظهرت عبارة البط
أو مبزود اخلدمة. ال يدعم
وقد يلزم تغيير البطاقة.

• إذا طلب الهاتف إدخ
واضغط على موافق.
 انظر أيًضا طلب الرم
• إذا طلب الهاتف إدخ

موافق.
 انظر أيًضا "رموز الو
 تحذير: ال تستخ

تشويًشا.
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دأ . ى مفتاح التشغيل 
رة أدخل البطاقة على شاشة الهاتف

 SIM بطريقة صحيحة،
اقة غير مدعومة، فاتصل مبشغل الشبكة
 الهاتف بطاقات SIM بقدرة ٥ فولت،

ال رمز PIN، فأدخل رمز PIN (ُيعرض على شكل ****)

ز الشخصي في "ضبط احلماية" الصفحة ٨٢ و"رموز الوصول" الصفحة ١٤.
ال رمز حماية، فأدخل رمز احلماية (ُيعرض على شكل *****) واضغط على 

صول" الصفحة ١٤.
دم الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف الالسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو 



لتب א א
استخدم الهاتف فقط في و
مت تزويد هاتفك بهوائي مضم
أثناء تشغيل الهاتف متاًما كم
يؤثر ملس الهوائي على جودة ا
الهاتف لطاقة أعلى مما يجب.
يؤدي عن عدم ملس الهوائي أث
واستمرار التحدث ملدة أطول.

א
ميكنك قفل لوحة املفات
غير مقصودة، على سبي

• قفل لوحة المفاتيح
 في وضع االستعداد، 

غضون ١٫٥ ثانية.
• إلغاء قفل لوحة المف
 اضغط على إلغاء ال

١٫٥ ثانية.
اضغط على  للرد 
ميكن تشغيل الهاتف ب
لوحة املفاتيح آلًيا مرة أ
لقفل لوحة املفاتيح آلًي
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دأ ضع تشغيله العادي. 
ن بداخله. ال تلمس الهوائي بدون داع

ا في أي جهاز إرسال آخر.
ملكاملة وقد يؤدي إلى استهالك

ناء املكاملات إلى حتسن أداء الهوائي

( א )
يح ملنع تأثر املفاتيح بالضغط عليها بطريقة

ل املثال عند وضع الهاتف داخل احلقيبة.

 
اضغط على القائمة ثم اضغط على  في

اتيح
قفل ثم اضغط على  في غضون
على مكاملة أثناء قفل حارس املفاتيح.
طريقة عادية أثناء املكاملة. يتم قفل
خرى عند إنهاء مكاملة أو رفضها.

ا، انظر "حارس املفاتيح اآللي" الصفحة ٧٧.



لتب لقفل لوحة املفاتيح أثن
 مالحظة: عند ق
أي رقم طوارئ ر

آخر رقم به.
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دأ اء إجراء مكاملة، انظر "اخليارات املتاحة أثناء املكاملة" الصفحة ٣٥.
فل لوحة املفاتيح، ميكنك االتصال برقم الطوارئ املبرمج بالهاتف (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو 
. يتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال  سمي آخر). أدخل رقم الطوارئ واضغط على 



لتب א א
قم دوًما بإيقاف تشغيل ال
دوًما من تركيب األغطية ب
١. اسحب غطاء الهات

.٢٤ الصفحة 
٢. لتغيير الغطاء األمام
بعيًدا مقدمة الغطا
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دأ
هاتف قبل تغيير الغطاء األمامي، وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تأكد 

الهاتف عند استخدامه أو عند تخزينه.
SIM والبطارية"  ١ في "تركيب بطاقة  ف اخللفي. انظر اخلطوة رقم 

ي، ارفع برفق اجلزء اخللفي من الهاتف
ء األمامي أسفل الهاتف.



لتب ٣. ضع بساط املفاتيح ا
٤. لتركيب الغطاء األما
مًعا بطريقة صحيح
اجلزء السفلي واجلزء 
حتى يتم قفل املاس

٥. ضع الغطاء اخللفي 
.٢٤
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دأ ملوجود على الغطاء األمامي اجلديد.
مي، ضع الهاتف والغطاء األمامي

ة أوالً، ثم اضغط على
العلوي من الهاتف برفق
كات بطريقة صحيحة.

في مكانه. انظر اخلطوة السادسة في "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة 



وظ א  .٣
א

١. أدخل رقم الهاتف، م
 إلجراء مكاملات دولية،
الدولي) ثم أدخل رمز
٢. اضغط على  ل
٣. اضغط على  إلن
انظر أيًضا "اخليارات املتا

إجراء مكاملة باستخد
• انظر "البحث عن ا

على شاشة الهاتف.

معاودة االتصال بآخر ر
• في وضع االستعداد، ا
باالتصال بها أو حاول

االتصال بصندوق البري
• في وضع االستعداد، 
 إذا طلب الهاتف إدخ
"الرسائل الصوتية" ا
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صال
األت

ف 
ائ

تضمًنا رمز املنطقة. إذا أدخلت حرًفا خطأ، فاضغط على مسح حلذفه.
 اضغط على  مرتني إلدخال البادئة الدولية (يحل احلرف + محل رمز االتصال 

 البلد ورمز املنطقة غير مسبوق بالصفر - إذا لزم األمر - ورقم الهاتف.
طلب الرقم.

هاء املكاملة أو إللغاء محاولة االتصال.
حة أثناء املكاملة" الصفحة ٣٥.

ام دفتر الهاتف
سم في دفتر الهاتف" الصفحة ٦٧. اضغط على  لالتصال بالرقم املوجود 

قم مت االتصال به
ضغط مرة واحدة على  للوصول إلى قائمة تضم آخر عشرين رقم قمت 

ت االتصال بها. انتقل إلى الرقم أو االسم املطلوب، ثم اضغط على  لالتصال به.

د الصوتي
. ، أو اضغط على  و  اضغط مع االستمرار على 

ال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على موافق. انظر أيًضا 
لصفحة ٥٩.



وظ א א
خصص رقم هاتف ألحد
الصفحة ٧٠. اتصل بالر
• اضغط على مفتاح ا
• في حالة ضبط االت
السريع حتى يبدأ اال

א
تعد املكاملة اجلماعية إح

جماعية.
١. اتصل باملشارك األول.
٢. إلجراء مكاملة مبشار
٣. أدخل رقم هاتف امل
املكاملة األولى قيد اال
٤. بعد الرد على املكاملة
وحدد مكاملة جماعي
٥. إلضافة مشارك جدي
٦. إلجراء محادثة خاص
 اضغط على خيارات
اجلماعية كما هو ُمب
٧. إلنهاء املكاملة اجلماع
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صال
األت

ف 
ائ ، انظر "االتصاالت السريعة"   مفاتيح االتصال السريع، من  إلى 

قم بأي من الطرق التالية:
. التصال السريع املطلوب ثم اضغط على 

صال السريع على وضع التشغيل، اضغط مع االستمرار على أحد مفاتيح االتصال 
تصال. انظر "االتصال السريع" الصفحة ٧٥.

دى خدمات الشبكة التي تسمح مبشاركة حتى ستة أشخاص في مكاملة 

ك جديد، اضغط على خيارات وحدد مكاملة جديدة.
شارك اجلديد أو قم باسترداده من دفتر الهاتف ثم اضغط على مكاملة. يتم وضع 

نتظار.
 اجلديدة، قم بضم املشارك األول إلى املكاملة اجلماعية. اضغط على خيارات 

ة.
د إلى املكاملة، كرر اخلطوات من ٢ إلى ٤.

ة مع أحد املشاركني في املكاملة اجلماعية قم مبا يلي:
 وحدد محادثة خاصة وحدد املشارك املطلوب. انضم مرة أخرى إلى املكاملة 

ني في اخلطوة رقم ٤.

. ية، اضغط على 



وظ א א
اضغط على  للرد 
اضغط على  لرفض
لكتم نغمة الرنني، اضغ
إذا كانت سّماعة الرأس
مفتاح سّماعة الرأس.

 تلميح: إذا مت تش
البريد الصوتي، ف

א א
أثناء املكاملة، اضغط عل
اضغط على  إلنهاء
لتشغيل وظيفة خدمة 

א א א
العديد من اخليارات التي
خيارات أثناء املكاملة إلتا
غلق امليكرفون أو تشغي
إنهاء التعليق ومكاملة 
قفل لوحة املفاتيح، لت
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صال
األت

ف 
ائ

على املكاملة الواردة واضغط على  إلنهاء املكاملة.
 املكاملة الواردة.

ط على صامت إذا كان متاًحا. وبعد ذلك ميكنك الرد على املكاملة أو رفضها.
 HDB-4 متصلة بالهاتف، فيمكنك الرد على مكاملة أو إنهائها بالضغط على 

غيل وظيفة التحويل عند انشغال اخلط لتحويل املكاملات، على سبيل املثال، إلى صندوق 
سيؤدي رفض مكاملة واردة أيًضا إلى حتويلها. انظر "حتويل املكاملات" الصفحة ٧٤.

ى  للرد على املكاملة قيد االنتظار. يتم وضع املكاملة األولى قيد االنتظار. 
 املكاملة اجلارية.

انتظار املكاملات، انظر "انتظار املكاملات" الصفحة ٧٥.

א
 ميكنك استخدامها أثناء املكاملة تعد أمثلة خلدمات الشبكة. اضغط على 

حة بعض اخليارات التالية:
ل امليكرفون وإنهاء املكاملة وإنهاء كل املكاملات ودفتر الهاتف والقائمة وتعليق أو 

جديدة ومكاملة جماعية ومحادثة خاصة ورد ورفض وامليكرفون أو سماعة اليد.
شغيل قفل لوحة املفاتيح.



وظ DTMF تستخدم إرسال
أدخل سلسلة DTMF أ
حرف االنتظار w وحرف ا
وميكن استخدام املكاملة
حتويل لتوصيل مكاملة ق

א
ميكنك استخدام الهات

الصوت.
• لتشغيل مكبر الصو

متاًحا.
• إليقاف تشغيل مكب
سماعة اليد، إذا كا
 في حالة توصيل وح
املوجودة في قائمة ا
اليد بـ حر اليدين أ
 يتم إيقاف تشغيل 
وحدة حر اليدين أو 
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صال
األت

ف 
ائ  إلرسال سالسل نغمات DTMF، مثل كلمات السر أو أرقام احلسابات البنكية. 

و ابحث عنها في دفتر الهاتف واضغط على موافق. الحظ أنه ميكنك إدخال 
. لتوقف p بالضغط املتكرر على 

 األخرى للتبديل بني املكاملة اجلارية واملكاملة قيد االنتظار، كما ميكن استخدام 
يد االنتظار مبكاملة أخرى جارية، ولقطع االتصال باملكاملات.

ف كمكبر صوت أثناء إجراء مكاملة. ال تضع الهاتف على أذنك أثناء تشغيل مكبر 

ت، اضغط على خيارات وحدد امليكرفون أو اضغط على امليكرفون، إذا كان ذلك 

ر الصوت أثناء املكاملة، اضغط على خيارات وحدد سماعة اليد أو اضغط على 
ن ذلك متاًحا.

دة التحدث عن بعد CARK126 أو سماعة الرأس بالهاتف، ُتستبدل سماعة اليد 
خليارات بـ طقم حترير اليدين أو سماعة األذن ، ويستبدل مفتاح االختيار سماعة 

و سماعة األذن على الترتيب.
مكبر الصوت آلًيا عند إنهاء املكاملة أو عند إنهاء محاولة االتصال أو عند توصيل 

سّماعة الرأس بالهاتف.



كتا א .٤
ميكنك إدخال نص على 
التنبئي للنص. عند كتا

التنبئي للنص بالرمز 
يشار إلى وضع احلروف ا
األرقام، و في حالة 
وضع األرقام. للتبديل ب
على خيارات وحدد الو

א א א
ميكنك إدخال أي حرف ب
مضمن بالهاتف ميكن إ
١. ابدأ كتابة إحدى الكل
واحدة لكل حرف. تتغ
   و٠ وم
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سبيل املثال عند كتابة الرسائل باستخدام اإلدخال التقليدي للنص أو اإلدخال 
، بينما ُيشار إلى اإلدخال  بة نص، ُيشار إلى اإلدخال التقليدي للنص بالرمز 

 أعلى شاشة الهاتف.
حملدد بجانب مؤشر إدخال النص،  في وضع احلروف العربية، و في وضع 
األحرف الالتينية الكبيرة، و في حالة األحرف الالتينية الصغيرة، و في 
ني أوضاع األحرف املتوفرة، اضغط على  عدة مرات. أو بدًال من ذلك، اضغط 

ضع املطلوب.

א
ضغطة مفتاح واحدة. يستند اإلدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي 

ضافة كلمات جديدة إليه أيًضا.
. اضغط على كل مفتاح ضغطة  مات بالضغط على املفاتيح من  إلى 

ير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. احلروف املتوفرة على املفاتيح اآلتية هي:
سافة



كتا   
  
  
  
  

 إلدخال رقم أثناء التو
 للحصول على املزيد 
٢. بعد االنتهاء من كت
، أو بالض على 

املؤشر.  حتريك 
 إذا كانت الكلمة غي
املماثلة. أكد الكلمة
 إذا ظهر حرف ؟ بعد
إلضافة الكلمة إلى 
التقليدي للنص) وا

متت إضافتها.
٣. ابدأ كتابة الكلمة ال

أدخل اجلزء األول من الك
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اجد في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم املطلوب.
من اإلرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٣٩.
ابة الكلمة والتأكد من صحتها، أكدها بواسطة إضافة مسافة بالضغط 

غط على أي من مفاتيح التنقل. يؤدي الضغط أيًضا على مفتاح التنقل إلى 

ر صحيحة، فاضغط على  عدة مرات أو اضغط على خيارات وحدد الكلمات 
 التي تريدها مبجرد ظهورها.

 الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. 
القاموس، اضغط على هجاء، ثم أدخل الكلمة (ُتستخدم طريقة اإلدخال 

ضغط على حفظ. حني ميتلئ القاموس، حتل الكلمة اجلديدة محل أقدم كلمة 

تالية.

. اكتب اجلزء األخير من الكلمة وأكدها. لمة وأكده بالضغط على 



كتا א א
عند كتابة نص، اضغط
• إليقاف تشغيل اإلدخ
•  لتشغيل اإلدخال الت
اإلدخال التنبئي للن

א א א
اضغط على أحد مفاتي
املتوفرة حتت كل مفتاح
إلدخال رقم أثناء التواج

• إذا كان احلرف التالي 
املؤشر، أو اضغط عل
• تتوفر أكثر عالمات ال
للحصول على املزيد من

 قد تتوفر أيًضا الوظائ
• إلدخال مسافة، اضغ
• لتحريك املؤشر لألما

على الترتيب.
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 على خيارات وحدد القاموس.
ال التنبئي للنص، حدد القاموس ال يعمل.

نبئي للنص، حدد لغة من اللغات املتوفرة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر 
ص فقط للغات املوجودة بالقائمة. 

א
ح األرقام من  إلى  عدة مرات حتى يظهر احلرف املطلوب. األحرف 

 مسرودة في الصفحة ٧٧.
د في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم املطلوب.

الذي تريده يقع على نفس املفتاح اخلاص باحلرف احلالي، فانتظر حتى يظهر 
ى أي من مفاتيح التنقل ثم أدخل احلرف.

. ترقيم شيوًعا واحلروف اخلاصة حتت مفتاح الرقم 
 اإلرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٣٩.

א
ف التالية لكتابة النص:

. ط على 
م أو للخلف أو ألسفل أو ألعلى، اضغط على مفاتيح التنقل  أو  أو  أو  



كتا • حلذف آخر حرف مت إد
أكبر.

• إلدراج كلمة أثناء اس
اكتب الكلمة باست
الكلمة إلى القامو
• إلدراج حرف خاص أثن
طريقة اإلدخال التنبئ

رمز.
 اضغط على أي من 
 ميكنك أيًضا االنتقال
وحتديد احلرف بواسط
تتوفر اخليارات التالية عن
• إلدراج رقم أثناء التوا
تريدها، واضغط على
• إلدراج اسم من دفتر
مرفًقا باالسم، اضغ
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ب خاله، اضغط على مسح. اضغط مع االستمرار على مسح حلذف احلروف بسرعة 

تخدام طريقة اإلدخال التنبئي للنص، اضغط على خيارات وحدد إدخال كلمة. 
خدام طريقة اإلدخال التقليدي للنص واضغط على حفظ. يتم أيًضا إضافة 

س.
، أو عند استخدام  اء استخدام طريقة اإلدخال التقليدي للنص، اضغط على 

ي للنص، اضغط مع االستمرار على  أو اضغط على خيارات وحدد إدخال 

مفاتيح االنتقال لالنتقال إلى أحد احلروف واضغط على استخدام لتحديد احلرف.
 إلى أحد احلروف بواسطة الضغط على  أو  أو  أو  

. ة الضغط على 
د كتابة رسائل نصية:

جد في وضع احلروف، اضغط على خيارات وحدد أدخل الرقم. أدخل األرقام التي 
 موافق.

 الهاتف، اضغط على خيارات وحدد إدراج اسم. إلدراج رقم هاتف أو عنصر نصي 
ط على خيارات وحدد عرض التفاصيل.



س
أ
א א ٥. א

يوفر لك الهاتف نطاًقا 
القائمة تعليمات مخت
ثانية. إلنهاء التعليمات،

א
بواسطة االنتقال

١. اضغط على القائم
٢. انتقل عن طريق  أو
٣. إذا احتوت القائمة ع
٤. إذا احتوت القائمة ال
التالية، على سبيل ا
٥. حدد الضبط الذي تر
٦. اضغط على رجوع ل

بواسطة االختصار
مت ترقيم القوائم والقوائ

االختصار اخلاص بها.
• اضغط على القائم
اخلاص بوظيفة القائ
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واسعًا من الوظائف التي مت جتميعها داخل قوائم. ويصاحب معظم وظائف 
صرة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر ملدة ١٥ 

 اضغط على رجوع. انظر "تشغيل التعليمات" الصفحة ٧٨.
א

ة للوصول إلى القائمة.
  خالل القائمة وحدد، على سبيل املثال الضبط بواسطة الضغط على اختيار.

لى قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها، على سبيل املثال ضبط املكاملات.
فرعية احملددة على قوائم فرعية أخرى، فكرر اخلطوة ٣. حدد القائمة الفرعية 

ملثال ضغط أي مفتاح للرد.
يده.

لرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على إنهاء للخروج من القائمة.

م الفرعية وخيارات الضبط حيث ميكنك الوصول إلى معظمها عن طريق رقم 

ة للوصول إلى القائمة. أدخل بطريقة سريعة وفي غضون ثانيتني، رقم الفهرس 
مة التي ترغب في الوصول إليها.



س
أ

 مثال: لضبط ض
. اضغط و 

القائمة.

 مالحظة: للوصو
أدخل باقي األرقام
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تخ غط أي مفتاح للرد على الوضع يعمل، اضغط على القائمة و  و  و  

 على رجوع للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على إنهاء للخروج من 

ل إلى القائمة ١ الرسائل بواسطة االختصار، اضغط على القائمة وأدخل الرقمني ٠ و١ ثم 
 اخلاصة برقم االختصار املطلوب



س
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١ رسائل
١. رسائل نصية
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد

٣. إنشاء بريد إلكتروني
٤. الرسائل املرسلة

٥. األرشيف
٦. مناذج

٧. احلافظات الشخصي
٨. قوائم التوزيع 
٩. مسح الرسائل
٢. رسائل وسائط
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق احلفظ
٤. الرسائل املرسلة
٥. الرسائل احملفوظة
٦. مسح الرسائل

٣. دردشة
٤. الرسائل الصوتية

١. سماع الرسائل الص
٢. رقم البريد الصوتي
٥. رسائل املعلومات
١. خدمة املعلومات

١. تظهر هذه القائمة فقط في ح
مة
قائ
 ال
دام
تخ
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وتية

٣. مستلمة
٤. صادرة

٥. مدة املكاملات
١. مدة آخر مكاملة

٢. مدة املكاملات املستلمة
٣. مدة املكاملات الصادرة

الة استالم أية رسائل معلومات.
 

ة

٢. املوضوعات
٣. اللغة

٤. مت حفظ موضوعات املعلومات بالبطاقة
٥. قراءة١

٦. ضبط الرسائل
١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. الضبط اآلخر
٧. أوامر اخلدمة

٢. سجل املكاملات 
١. مكاملات لم يرد عليها
٢. املكاملات املستلمة
٣. املكاملات الصادرة

٤. مسح قوائم املكاملات األخيرة
١. كل املكاملات
٢. لم يرد عليها



أس ٤. مدة جميع املكاملات
٥. مسح املوقتات
٦. تكاليف املكاملات

١. وحدات آخر مكاملة
٢. وحدات جميع املكاملا
٣. ضبط تكلفة املكاملا

GPRS ٧. عداد بيانات
١. البيانات املرسلة في
٢. البيانات املستلمة ف
٣. جميع البيانات املرس
٤. جميع البيانات املست

٥. مسح العدادات
GPRS ٨. موقت اتصال
١. مدة آخر جلسة

٢. مدة جميع اجللسات
٣. مسح املوقتات

٣. دفتر الهاتف
١. بحث

٢. إضافة اسم
٣. تعديل االسم

٤.. مسح
١. واحد كل مرة
٢. مسح الكل

٥. نسخ
١. تظهر فقط إذا كانت بطاقة 
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٢. صامت (نفس القوائم الفرعية كما في عام)
٣. اجتماع (نفس القوائم الفرعية كما في عام)
٤. في اخلارج (نفس القوائم الفرعية كما في عام)
٥. جهاز املناداة (نفس القوائم الفرعية كما في عام)

٥. الضبط 
١. اختصارات شخصية

SIM تدعمها.
مة
قائ
م ال
خدا
ت

ت
ت

 اجللسة األخيرة
ي اجللسة األخيرة

لة
لمة

 

١. من الهاتف إلى البطاقة
٢. من البطاقة إلى الهاتف

٦. إضافة رقم
٧. الضبط

١. الذاكرة املستخدمة
٢. طريقة العرض
٣. حالة الذاكرة
٨. االتصال السريع
٩. أرقام املعلومات١
١٠.أرقام اخلدمة١

١١.أرقامي
١٢.املتصلون

٤. األوضاع 
١. عام

١. تشغيل
٢. ضبط خاص

٣. محدد



rved.

س
أ

٢. ضبط الوقت والتاريخ
١. الساعة
٢. التاريخ

٣. التحديث اآللي للتاريخ والوقت
٣. ضبط املكاملات
١. حتويل املكاملات

٢. ضغط أي مفتاح للرد
٣. معاودة االتصال آليا
٤. االتصال السريع

٥. خدمة انتظار املكاملات
٦. ملخص بعد املكاملة

٧. إرسال هويتي
٨. خط املكاملات الصادرة١

٤. ضبط الهاتف
١. اللغة

٢. قفل املفاتيح آليًا
٣. عرض معلومات اخلاليا

٤. رسالة الترحيب
٥. اختيار الشبكة

٦. تأكيد تطبيقات خدمات البطا
٧. تشغيل التعليمات
٨. نغمة التشغيل
٥. ضبط الشاشة

١. ملعرفة مدى توفرها، اتصل مبشغل الشبكة
٢. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف ق

بعد أو طقم السمع املتوفر للهاتف.
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١. طلب الرمز الشخصيقة
٢. خدمة حظر املكاملات
٣. االتصال بأرقام محددة

٤. مجموعة مستعملني محددة

 أو مبزود اخلدمة.
د مت توصيله بسماعة األذن، أو وحدة التحدث عن 
مة
قائ
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دام
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١. ورق حائط
٢. أنظمة األلوان
٣. شعار الشبكة

٤. مدة بدء الشاشة املؤقتة
٥. وضوح الشاشة
٦. ضبط النغمة

١. تنبيه املكاملات الواردة
٢. نغمة الرنني

٣. مستوى صوت الرنني
٤. التنبيه باالهتزاز

٥. نغمة تنبيه للرسائل
٦. نغمات املفاتيح
٧. نغمات التحذير

٨. تنبيه بـ
٧. ضبط اجلهاز٢
١. سماعة األذن

٢. طقم حترير اليدين
٣. طقم السمع
٨. ضبط احلماية



س
أ

٥. مستوى احلماية
٦. رموز الوصول
٩. استعادة ضبط امل

٦. املنبه
٧. االستوديو

١. عرض احلافظات
١. الصور
٢. النغمات

٢. إضافة حافظة
٣. مسح احلافظة
٤. إعادة تسمية
٥. خدمات املعرض

٨. املنسق
١. التقومي

٢. قائمة املهام
٩. األلعاب

١. اختر لعبة
٢. خدمات األلعاب

٣. الذاكرة
٤. الضبط

١. أصوات األلعاب
٢. أضواء األلعاب

٣. االهتزاز
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١٣.خدمات 
١. صفحة البدء
٢. العالمات
٣. وارد اخلدمة

٤. ضبط
١. ضبط اخلدمة النشط

٢. تعديل ضبط اخلدمة النشط
مة
قائ
 ال
دام
تخ

صنع
 
 

 

 

١٠.التطبيقات 
١. حتديد التطبيقات
٢. خدمات التطبيقات

٣. الذاكرة
١١.امللحقات 

١. احلاسبة
٢. موقت العد التنازلي

٣. ساعة إيقاف
٤. احملفظة
١. بطاقات

٢. مالحظات شخصية
٣. الضبط

١٢.التوصيل 
IR ١. وصلة

GPRS .٢
GPRS ١. اتصال

GPRS ٢. ضبط املودم لـ
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٣. ضبط الشكل
٤. ضبط االسترجاع

٥. الشهادات
٦. ضبط وحدة احلماية

٧. إعدادات صندوق اخلدمة للوارد
٥. ذهاب للعنوان

٦. تفريغ الذاكرة
١٤.ذهاب إلى

١٥.خدمات البطاقة١

.SIM تدعمه. ويختلف االسم واحملتوى حسب بطاقة SIM ١. يظهر فقط إذا كانت بطاقة
Co٤٧
مة
قائ
 ال
دام
تخ  

 



وظ א .٦
(א א

ميكنك قراءة الرسائل الن
وكتابتها وإرسالها وحف
يلزم حفظ رقم مركز ال
إلكتروني. انظر "ضبط ا

א א
ُيمكن للهاتف إرسال وا
يتم احتساب التكلفة 
ميكنك أيًضا إرسال واس
من عدة رسائل نصية. 

واحدة.
 مالحظة: ميكن ا
الهواتف التي تتو

א
يظهر عدد األحرف املتوف
١. اضغط على القائم
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صية ورسائل الوسائط املتعددة ورسائل البريد اإللكتروني

ظها. يتم ترتيب جميع الرسائل داخل حافظات.
رسائل قبل البدء في إرسال أية رسائل نصية أو رسائل مصورة أو رسائل بريد 

لرسائل" الصفحة ٦٠.

ستالم رسائل متعددة األجزاء تتألف من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). 
طبًقا لعدد الرسائل العادية املطلوبة لتكوين رسالة متعددة األجزاء.

تالم رسائل نصية حتتوي على صور. تتألف كل رسالة من تلك الرسائل املصورة 
ولذا فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن تكلفة إرسال رسالة نصية 

ستخدام وظيفة الرسائل املصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
فر فيها مزايا الرسائل املصورة هي فقط التي بإمكانها استقبال الرسائل املصورة وعرضها.

رة حالًيا ورقم اجلزء احلالي في الرسالة متعددة األجزاء في أعلى ميني الشاشة. 
ة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.



وظ  تلمي

٢. اكتب الرسالة. انظر
"النماذج" الصفحة 
٣. إلرسال الرسالة، اض
٤. أدخل رقم هاتف امل

 اضغط على موافق 
 مالحظة: عند إر
دليال على إرسال
استالم الرسالة 

א
بعد كتابة إحدى الرسائ
• إلرسال رسالة إلى أ
إرسالها إليه، اضغط
• إلرسال رسالة إلى قا
املستلمني، يعرض ال

 لتعريف قوائم توزيع 
• إلرسال رسالة باست

استخدامه.
 لتعريف أحد أوضاع ا
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ائ ح: اضغط على  في وضع االستعداد لفتح القائمة إنشاء رسالة بشكل سريع.

 "كتابة النص" الصفحة ٣٧. إلدراج مناذج نصية أو صور في الرسالة، انظر 
.٥٢

غط على خيارات وحدد إرسال.
ستلم أو ابحث عنه في دفتر الهاتف.

إلرسال الرسالة.
سال رسائل عبر خدمة شبكة SMS قد يعرض الهاتف العبارة مت إرسال الرسالة. ويعد هذا 

 الرسالة بواسطة الهاتف إلى رقم مركز الرسائل املبرمج بالهاتف. لكنه ال يعني أنه قد مت 
في اجلهة املقصودة. ملزيد من التفاصيل حول خدمات SMS راجع مزود اخلدمة.

ل، اضغط على خيارات وحدد خيارات اإلرسال.
كثر من مستلم، حدد لعدة أشخاص. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في 

 على مت.
ئمة توزيع معرفة مسبًقا، حدد إرسال للقائمة. أثناء إرسال الرسالة إلى 

هاتف تقدم عملية اإلرسال مصحوبًا بعدد الرسائل املتبقية انتظاراً إلرسالها. 
وتعديلها، انظر "قوائم التوزيع" الصفحة ٥٣.

خدام أحد أوضاع الرسائل، حدد وضع اإلرسال أوًال ثم وضع الرسائل املطلوب 

لرسائل، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٦٠.



وظ
يلزم حفظ الضبط اخلا
SMS، انظر "ضبط الر
اتصل مبشغل الشبكة أ
وعناصر نصية متعددة 
١. اضغط على القائم
٢. أدخل عنوان البريد ا
٣. ميكنك إدخال موضو
٤. أدخل رسالة البريد ا
إدخالها في أعلى مي
املوضوع ضمن العدد
 انظر أيًضا "إدراج منوذ
٥. إلرسال رسالة البريد
اخلاص بإرسال رسائل
 اضغط على موافق 
 مالحظة: عند إر
إلى أنه قد مت إرسا
رسالة البريد اإلل

א
عند استالم رسالة نصي
بالعبارة الرسائل الواردة 
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ائ ص بإرسال رسائل البريد اإللكتروني قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني عبر 

سائل" الصفحة ٦٠. للتأكد من مدى توفر خدمة البريد اإللكتروني واالشتراك بها، 
و مزود اخلدمة. حلفظ عنوان بريد إلكتروني في دفتر الهاتف، انظر "حفظ أرقام 

حسب االسم" الصفحة ٦٦.
ة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد إلكتروني.

إللكتروني اخلاص باملستلم أو ابحث عنه في دفتر الهاتف واضغط على موافق.
ع رسالة البريد اإللكتروني إذا رغبت في ذلك ثم الضغط على موافق.

إللكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٧. يظهر عدد احلروف التي ميكنك 
ني شاشة الهاتف. يتم احتساب عدد أحرف عنوان البريد اإللكتروني واسم 

 اإلجمالي لألحرف.
ج نصي برسالة نصية أو برسالة بريد إلكتروني" الصفحة ٥٢. ال ميكن إدراج صورة.
 اإللكتروني، اضغط على خيارات وحدد إرسال البريد. إذا لم تقم بحفظ الضبط 
 البريد اإللكتروني، سيطالبك الهاتف بإدخال رقم مركز خدمة البريد اإللكتروني. 

إلرسال رسالة البريد اإللكتروني.
سال رسائل عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة "مت إرسال الرسالة". ويشير ذلك 

ل الرسالة بواسطة الهاتف إلى مركز خدمة البريد اإللكتروني. وال يعني ذلك أنه قد مت استالم 
كتروني في اجلهة املقصودة. ملزيد من التفاصيل حول خدمات البريد اإللكتروني، راجع مزود اخلدمة.

א
ة أو رسالة بريد إلكتروني، يظهر املؤشر  وعدد الرسائل اجلديدة متبوًعا 

على شاشة الهاتف.



وظ يتم تخزين الرسائل امل
يشير املؤشر الوامض 

جديدة.
١. اضغط على عرض ل
 قراءة الرسالة فيما ب
 اضغط على القائم
٢. في حالة استالم عد
لم يتم قراءتها بالرم
٣. أثناء قراءة الرسالة أ
 ميكنك حتديد أحد اخل
تعديلها بحيث تكت
تقرأها اآلن أو إعادة ت
 حدد نسخ إلى التقو
 حدد تفاصيل الرسال

االستالم.
 حدد استخدام التفا

الرسالة احلالية.
 عند قراءة رسالة م
٤. حدد رد للرد على رس
لتضمينه في الرد أو
 عند الرد على رسالة
تعديلهما. اكتب رس
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ائ ستلمة تلقائًيا في الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.

 إلى امتالء ذاكرة الرسائل. قم بحذف الرسائل القدمية قبل استالم رسائل 

عرض الرسالة، أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد.
عد: 

ة وحدد رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد.
ة رسائل، حدد الرسالة التي ترغب في قراءتها. ُيشار إلى الرسالة النصية التي 

ز  أمامها.
و عرضها، اضغط على خيارات.

يارات، على سبيل املثال، حلذف الرسالة أو إعادة توجيهها لشخص آخر أو 
ب في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، كما ميكنك نقل الرسالة التي 

سميتها.
مي لنسخ نص من بداية الرسالة إلى تقومي الهاتف كمالحظة تذكير لليوم احلالي.

ة لعرض اسم املرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل املستخدم وتاريخ ووقت 

صيل الستخالص األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين مواقع الويب من 

صورة، حدد حفظ الصورة حلفظ الصورة املوجودة في احلافظة مناذج.
الة. حدد النص األصلي لتضمني الرسالة األصلية في الرد، أو حدد رًدا قياسًيا 

 حدد مسح الشاشة.
 بريد إلكتروني، قم أوًال بتأكيد عنوان البريد اإللكتروني وموضوع الرسالة أو 

الة الرد.



وظ ٥. اضغط على خيارات،

א א
يحفظ الهاتف الرسائل
احلافظة الرسائل املرسل
ميكن حفظ الرسائل الن

الشخصية أو مناذج.

א
يوفر الهاتف مناذج نصي
للوصول إلى قائمة النم
إدراج منوذج نصي برس
• عند كتابة رسالة ن

منوذج وحدد النموذج 
إدراج صورة برسالة ن
• عند كتابة رسالة أو
على إدراج إلدراج ال
الصور بالرسالة. يتو
 لعرض النص والصور

א א
لتنظيم رسائلك، ميكنك

لرسائلك.
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ائ  وحدد إرسال واضغط على موافق إلرسال الرسالة إلى الرقم املعروض.

א
 النصية الواردة في احلافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ الرسائل املرسلة في 

ة في القائمة الفرعية رسائل نصية.
صية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة األرشيف أو احلافظات 

. ة ُيشار إليها بالرمز  ومناذج مصورة ُيشار إليها بالرمز 
اذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ومناذج.

الة نصية أو برسالة بريد إلكتروني
صية أو رسالة بريد إلكتروني أو الرد عليها، اضغط على خيارات. حدد استخدام 

املطلوب إدراجه.
صية

 الرد عليها، اضغط على خيارات. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط 
صورة في رسالتك. يشير املؤشر  املوجود في رأس الرسالة إلى إرفاق إحدى 
قف عدد احلروف التي ميكنك إدخالها في إحدى الرسائل على حجم الصورة. 

ة مًعا قبل إرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد معاينة.

א
 نقل بعض منها إلى احلافظة األرشيف، أو ميكنك إضافة حافظات جديدة 



وظ أثناء قراءة رسالة، اضغ
واضغط على موافق.
إلضافة حافظة أو حذف
• إلضافة حافظة، اض
• حلذف حافظة، انتقل

א א
إذا كنت ترغب في إرسا
على هؤالء املستلمني م
توزيع حتتوي كل قائمة 
 مالحظة: عند إن
نسخ إدخاالت دف
لعرض قوائم التوزيع وت
اضغط على خيارات لل
• عرض القائمة لعرض
 اضغط على خيارات
• إضافة اسم إلضاف
• عرض التفاصيل ل
• مسح اسم حلذف
• إضافة قائمة، إلضاف
Copyright © 2003 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.٥٣

مة
قائ
 ال
ف
ائ ط على خيارات. حدد نقل وانتقل إلى احلافظة التي تريد نقل الرسالة إليها 

ها، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية واحلافظات الشخصية.
غط على خيارات وحدد إضافة حافظة.

 إلى احلافظة التي تريد حذفها، واضغط على خيارات وحدد مسح احلافظة.

ل رسائل إلى مجموعة مستلمني محددة، فيمكنك تعريف قائمة توزيع حتتوي 
ع استخدام هذه القائمة عند إرسال رسالة. ميكنك تعريف ما يصل إلى ٧ قوائم 

على عدد من املستلمني يصل إلى ٢٠ مستلم.
شاء قوائم توزيع، يتم استخدام إدخاالت دفتر الهاتف التي مت تخزينها في ذاكرة الهاتف. ميكن 
تر الهاتف اخملزنة في بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، انظر "نسخ دفاتر الهاتف" الصفحة ٦٨.

عديلها، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وقوائم التوزيع.
حصول على اخليارات التالية لتعديل إحدى قوائم التوزيع:

 األسماء املوجودة في قائمة التوزيع احملددة.
 لتعديل محتويات إحدى قوائم التوزيع:

ة اسم إلى قائمة التوزيع.
عرض تفاصيل االسم احملدد.

 االسم احملدد في قائمة التوزيع.
ة قائمة توزيع جديدة.



وظ • إعادة تسمية القائم
• مسح القائمة حلذف
• مسح قائمة حلذف ق
في حالة فشل إرسال ال
تسليمه والتي توجد ض
تسليم أية رسالة. حدد
مع الرسالة التي لم يت
• إعادة إرسال إلعادة إر
• عرض القائمة لعرض
• مسح قائمة حلذف ق
• عرض الرسالة لعرض
א א

 مالحظة: ميكن ا
التي تتوفر فيها م
ميكن أن حتتوي رسالة ال
التي قد يصل حجمها إ
األقصى املسموح به وال
عنوان إنترنت الذي ميكن
إذا كانت الرسالة حتتوي
 مالحظة: :في حا
فقد يقوم مشغ
تدعم رسائل الوسائط ا
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ائ ة إلعادة تسمية قائمة التوزيع احملددة.

 جميع األسماء املوجودة في قائمة التوزيع احملددة.
ائمة التوزيع احملددة.

رسالة إلى مستلم واحد أو أكثر، فسيتم تخزين الرسالة في القائمة لم يتم 
من القائمة قوائم التوزيع. تظهر العبارة لم يتم تسليمه فقط في حالة فشل 
 لم يتم تسليمه واضغط على خيارات للحصول على اخليارات التالية للتعامل 

م تسليمها.
سال الرسالة إلى املستلمني الذين لم يتسلموها.

 قائمة املستلمني الذين لم يتسلموا الرسالة.
ائمة املستلمني الذي لم يتسلموا الرسالة.

 الرسالة التي لم يتم تسليمها.

ستخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. الهواتف 
زيا رسائل الوسائط املتعددة هي فقط التي بإمكانها استقبال رسائل الوسائط املتعددة وعرضها.

وسائط املتعددة على نص وصورة وصوت. يدعم الهاتف رسائل الوسائط املتعددة 
لى ٤٥ كيلوبايت. قد ال يتمكن الهاتف من استالم الرسالة إذا تعدت احلجم 

ذي سبق ذكره. ميكنك - استناداً إلى الشبكة - استالم رسالة نصية حتتوي على 
 من خالله عرض رسالة الوسائط املتعددة.

 على صورة، فسيقوم الهاتف بتقليل حجمها لكي تالئم مساحة الشاشة.
لة ضبط خدمة السماح باستقبال رسائل الوسائط على وضع نعم أو وضع الشبكة احمللية، 

ل الشبكة أو مزود اخلدمة بتحميلك تكلفة كل رسالة تتسلمها.
ملتعددة التنسيقات التالية:



وظ IF و JPEG :الصورة •
• الصوت: الصوت اجمل
إذا مت استالم رسالة حتتو

الكائن غير مدعومة.
والحظ أنه ال ميكنك اس
تشغيل أحد تطبيقات 
يدوًيا" الصفحة ١٠٣). ن
على هذا النوع من الرس

إلعداد الضبط املطلوب 
للتحقق من مدى توفر 

اخلدمة.
١. اضغط على القائم
٢. اكتب الرسالة. انظر
 ميكنك إدراج صورة وا
صورة. تظهر قائمة ب
املطلوبة. يشير املؤ
 إلدراج اسم من دفتر
املطلوب واضغط عل
 إلدراج رقم، اضغط ع
الهاتف واضغط على
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ائ .BMP و PNG و G

سم التصاعدي MIDI (SP-MIDI) ونغمات الرنني أحادية الصوت.
ي على أية عناصر غير مدعومة، فيمكن استبدالها باسم امللف والنص صيغة 

تالم أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكاملات أو ممارسة لعبة أو عند 
جافا األخرى أو أثناء اتصال WAP عبر بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط اخلدمة 
ظًرا ألن تسليم رسائل الوسائط املتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فال تعتمد 

ائل فقط إلجراء االتصاالت الضرورية.

لرسائل الوسائط املتعددة، انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٦١. 
خدمة رسائل الوسائط املتعددة واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود 

ة وحدد رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة.
 "كتابة النص" الصفحة ٣٧.

حدة برسالة وسائط متعددة. إلدراج صورة، اضغط على خيارات وحدد إدراج 
احلافظات املتوفرة في االستوديو. حدد احلافظة املطلوب فتحها ثم حدد الصورة 

شر  املوجود في رأس الرسالة إلى إرفاق إحدى الصور بالرسالة.
 الهاتف، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدراج اسم. انتقل إلى االسم 

ى خيارات وحدد إدراج اسم.
لى خيارات وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم. أدخل الرقم أو ابحث عنه في دفتر 

 موافق.



وظ ٣. لعرض الرسالة قبل 
٤. إلرسال الرسالة، اض
٥. أدخل رقم هاتف املس
في دفتر الهاتف. اضغ
 تستغرق عملية إرسا
نصية. يظهر املؤشر 
في حالة مقاطعة ا
فستبقى الرسالة ف
 سيتم حفظ الرسائ
املرسلة على وضع ن

א
عند تلقي الهاتف لرسا
املؤشر  والنص مت ا
يشير املؤشر الوامض 
املتعددة" الصفحة ٥٧.
١. اضغط على عرض ل
 قراءة الرسالة فيما ب
٢. انتقل لعرض الرسال
• مسح الرسائل حل
• رد للرد على رسال
املرسل (أو عنوان ا
• إعادة إرسال إلى ر
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ائ إرسالها، اضغط على خيارات وحدد معاينة.

غط على خيارات وحدد إرسال إلى هاتف (أو إرسال إلى البريد).
تلم (أو عنوان البريد اإللكتروني) أو ابحث عن رقم الهاتف (أو عنوان البريد اإللكتروني) 

ط على موافق وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق احلفظ إلرسالها.
ل رسالة وسائط متعددة وقًتا أطول من الذي تستغرقه عملية إرسال رسالة 
املتحرك  أثناء إرسال الرسالة وميكنك استخدام الوظائف األخرى بالهاتف. 
إلرسال، فسيحاول الهاتف إعادة إرسال الرسالة عدة مرات. وإذا فشل اإلرسال، 

ي احلافظة صندوق احلفظ وميكنك محاولة إعادة إرسالها.
ل التي مت إرسالها في احلافظة الرسائل املرسلة في حالة ضبط حفظ الرسائل 

عم. انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٦١.

א
. عند استالم الرسالة، يظهر  لة وسائط متعددة، يظهر املؤشر املتحرك 

ستالم رسالة وسائط متعددة.
 إلى امتالء ذاكرة رسائل الوسائط املتعددة، انظر "امتالء ذاكرة رسائل الوسائط 

عرض الرسالة، أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد.
عد: اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد.

ة. اضغط على خيارات حيث قد تتوفر بعض اخليارات التالية:
ذف رسالة محفوظة.

ة. إلرسال رسالة الرد، اضغط على خيارات وحدد إرسال. يستخدم رقم هاتف 
لبريد اإللكتروني) كقيمة افتراضية.

قم أو إعادة إرسال إلى بريد الستخدام رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.



وظ • تعديل لتعديل رس
وسائط متعددة وإ
• استخدام التفاصي
• تفاصيل الرسالة ل
• تشغيل لالستماع
• حفظ مقطع صو
• حفظ الصورة حلف

א א
يحفظ الهاتف رسائل الو
يتم نقل رسائل الوسائ
الفرعية رسائل وسائط.
ميكن حفظ رسائل الو
املوجودة بالقائمة الفرع
يتم حفظ رسائل الوسا
الفرعية رسائل وسائط.

א א
يتم تخزين الرسائل امل
إذا كان لديك رسالة وسائ
العبارة الذاكرة ممتلئة، عر
الرسالة، اضغط على خي
الرسالة القدمية املطلوب 
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ائ الة. ميكنك تعديل الرسائل التي قمت بكتابتها فقط. انظر "كتابة رسالة 

رسالها" الصفحة ٥٥.
ل الستخالص األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة احلالية.

عرض موضوع الرسالة وحجمها وفئتها.
 إلى الصوت املوجود بالرسالة.
ت حلفظ الصوت في االستوديو.

ظ الصورة في االستوديو.

א א א א א
سائط املتعددة املستلمة في احلافظة صندوق الوارد املوجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

ط املتعددة التي سيتم إرسالها إلى احلافظة صندوق احلفظ املوجودة في القائمة 

سائط املتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة الرسائل احملفوظة 
ية رسائل وسائط.

ئط املتعددة التي مت إرسالها في احلافظة الرسائل املرسلة املوجودة في القائمة 

א א
ستلمة تلقائًيا في الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.

ط متعددة قيد االنتظار أثناء امتالء ذاكرة الرسائل، فسيومض املؤشر  وتظهر 
ض الرسالة التي تنتظر. لعرض الرسالة قيد االنتظار، اضغط على عرض. حلفظ 

ارات وحدد حفظ الرسالة واحذف الرسائل القدمية بتحديد احلافظة أوالً ثم حتديد 
حذفها.



وظ لرفض الرسالة قيد االنت

א
١. حلذف الرسائل النصي
 حلذف رسائل الوسائ
٢. حلذف جميع الرسائل
واضغط على موافق.
كنت ترغب في حذ
 حلذف جميع الرسائل
مسح جميع الرسائ
رسائل غير مقروءة، 

א
ميكنك التحدث مع شخ
املستلمة أو املرسلة ول
مع تكلفة أي رسالة ن
١. لبدء الدردشة، اضغ
بدء جلسة الدردشة
 طريقة أخرى لبدء الد
على خيارات وحدد د
٢. أدخل كنيتك التي 
٣. اكتب رسالة الدردش
Copyright © 2003 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.٥٨

مة
قائ
 ال
ف
ائ ظار، اضغط على إنهاء ونعم. إذا ضغطت على ال، فسيمكنك عرض الرسالة.

ة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ومسح الرسائل.
ط املتعددة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط ومسح الرسائل.

 املوجودة في إحدى احلافظات، حدد احلافظة التي تريد حذف الرسائل املوجودة بها 
 إذا كانت احلافظة حتتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا 

ف هذه الرسائل أيًضا أم ال.
 من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد جميع الرسائل وعند ظهور العبارة 

ل من جميع احلافظات؟، اضغط على موافق. إذا كانت احلافظات حتتوي على 
فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيًضا أم ال.

ص آخر باستخدام تطبيق الرسائل النصية هذا. ال ميكنك حفظ الرسائل 
كن ميكنك عرضها أثناء الدردشة. تتساوى تكلفة كل رسالة من رسائل الدردشة 

صية.
ط على القائمة وحدد رسائل ودردشة. أدخل رقم هاتف الشخص الذي ترغب في 

 معه أو ابحث عنه في دفتر الهاتف، ثم اضغط على موافق.
ردشة: عند استالمك لرسالة، اضغط على عرض لقراءتها. لبدء الدردشة، اضغط 

ردشة.
ستستخدمها في الدردشة واضغط على موافق.

ة، انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٧.



وظ ٤. إلرسال الرسالة، اض
٥. تظهر رسالة الرد من
 للرد على الرسالة، ا
٦. إلنهاء جلسة الدردش
لعرض أحدث الرسائل ف
الرسائل التي قمت بإر
ولقب املرسل. اضغط ع

اسم الدردشة.

א א
صندوق البريد الصوتي 
رقم البريد الصوتي، اتص
اضغط على القائمة و
• سماع الرسائل الصو
القائمة رقم البريد ا
 قد يكون لكل خط 
• رقم البريد الصوتي 

حلفظه.
إذا كان مدعوًما من جه
سماع لالتصال برقم 
 تلميح: يؤدي الض
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ائ غط على خيارات وحدد إرسال.

 الشخص اآلخر أعلى رسالتك األصلية.
ضغط على موافق وكرر اخلطوتني ٣ و٤.

ة، اضغط على موافق وحدد إنهاء.
ي جلسة الدردشة احلالية، اضغط على خيارات وحدد تاريخ الدردشة. ُيشار إلى 
سالها بالعالمة ">" بينما ُيشار إلى لقبك والرسائل التي تسلمتها بالعالمة "<" 

لى رجوع للعودة إلى الرسالة التي تكتبها حالًيا. لتعديل كنيتك، حدد اخليار 

هو خدمة شبكة وقد يلزم االشتراك بها أوالً. ملزيد من املعلومات وللحصول على 
ل مبزود اخلدمة. 

حدد رسائل والرسائل الصوتية. حدد
تية لالتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل 

لصوتي.
هاتف رقم بريد صوتي خاص به، انظر "خط املكاملات الصادرة" الصفحة ٧٦.

إلدخال أو البحث عن أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي واضغط على موافق 

ة الشبكة، فسيشير املؤشر  إلى الرسائل الصوتية اجلديدة. اضغط على 
صندوق البريد الصوتي.

غط مع االستمرار على  إلى االتصال بصندوق البريد الصوتي.



وظ א
تتيح خدمة رسائل املعل
الطـقس أو حالة املرور،

اتصل مبزود اخلدمة.
S في حالة ضبط اتصال
في هذه احلالة، اضبط ات

א
يؤثر ضبط الرسائل على

א א
١. اضغط على القائم
IM ٢. إذا كانت بطاقة
• حدد رقم هاتف م
ميكنك احلصول ه
• حدد سترسل الر

فاكس.
• حدد محاولة اإلر
• بالنسبة لنوع الر
وضع الرسائل هذا
بالنسبة لنوع الر   

اإللكتروني.
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ائ ومات (خدمة شبكة) إمكانية استالم رسائل حول موضوعات متعددة مثل 

 من قبل مزود اخلدمة. للحصول على معلومات حول املوضوعات املتوفرة وأرقامها، 

GPR على متصل دائًما، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية استالم رسائل املعلومات. 
صال GPRS على وضع عند احلاجة، انظر "اتصال GPRS" الصفحة ١٠٠.

 إمكانية إرسال الرسائل أو استالمها أو عرضها.

א א
ة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع اإلرسال.

S تدعم أكثر من ضبط واحد لوضع الرسائل، فحدد الضبط املطلوب تغييره.
ركز الرسائل حلفظ رقم هاتف مركز الرسائل املطلوب إلرسال الرسائل النصية. 

ذا الرقم من مزود اخلدمة.
سائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة و 

سال خالل لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خالله تسليم رسالتك.
سالة نص، حدد رقم املستلم االفتراضي حلفظ رقم افتراضي إلرسال الرسائل في 

.
سالة بريد إلكتروني، حدد مركز البريد اإللكتروني حلفظ رقم مركز خدمة البريد 



وظ • حدد تقارير التسلي
S حدد استخدام •
• حدد الرد عن طري
الرسائل اخلاص ب
• حدد إعادة تسمية
فقط إذا كانت بط

א א
ال ميكن للهاتف استالم 
ذلك، ميكنك ضبط الهات
والرسائل املرسلة برسائ
اضغط على القائمة و
استبدال في صندوق الر
املوجودة في احلافظة ص

א א
اضغط على القائمة و
• حفظ الرسائل املرس
الرسائل املرسلة. إذا 
• السماح باستقبال ر
الوسائط املتعددة. أم
خارج نطاق الشبكة
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ائ م ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة برسائلك (خدمة شبكة).

GPR لضبط GPRS كحامل SMS املفضل.
ق نفس املركز للسماح ملستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز 

ك (خدمة شبكة).
 وضع اإلرسال لتغيير اسم وضع الرسالة احملدد. يتم عرض ضوابط وضع الرسالة 

اقة SIM تدعم أكثر من ضبط.

رسائل جديدة أو إرسالها عند امتالء ذاكرة الرسائل النصية. وعلى الرغم من 
ف الستبدال الرسائل النصية القدمية املوجودة في حافظتي صندوق الوارد 

ل جديدة.
حدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال الرسائل في صندوق الوارد أو 
سائل املرسلة. حدد مسموح لضبط الهاتف الستبدال الرسائل النصية القدمية 

ندوق الوارد أو احلافظة الرسائل املرسلة على الترتيب برسائل جديدة.

حدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد
لة. حدد نعم لضبط الهاتف حلفظ رسائل الوسائط املتعددة املرسلة في حافظة 

حددت ال، فلن يتم حفظ الرسائل املرسلة.
سائل الوسائط. اختر ال أو نعم أو الشبكة احمللية الستخدام خدمة رسائل 

ا إذا اخترت الشبكة احمللية، فلن تتمكن من استالم رسائل الوسائط املتعددة 
 احمللية.



وظ • رسائل الوسائط املت
مت استالمها حديًثا ت
• ضبط االتصال. قم ب
الضبط في املكان ال
ضبط اخلدمة يدوًيا" 
• اسم الضبط. أدخ
• صفحة البدء. أدخ

واضغط على 
• وضع اجللسة. حدد
• حامل البيانات. ح
RS نقطة وصول •
وصول لتأسيس ات
الشبكة أو مزود ا
P عنوان بروتوكول •
احلصول على عنوا
• طريقة التحقق. ح
• اسم املستخدم. أ
• كلمة السر. أدخل
• السماح لإلعالنات. مي
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ائ عددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف إلحضار رسائل الوسائط املتعددة التي 

لقائًيا أو حدد رفض إذا كنت ال ترغب في استالم رسائل الوسائط املتعددة.
تعريف ضبط اتصال WAP الستعادة رسائل الوسائط املتعددة. قم بتشغيل 

ذي ترغب في حفظ ضبط االتصال به ثم قم بتعديل الضبط. راجع أيًضا "إدخال 
الصفحة ١٠٣.

ل االسم اجلديد لضبط االتصال واضغط على موافق.
ل عنوان صفحة البدء اخلاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها، 

 إلدخال نقطة، ثم اضغط على موافق.
 دائمة أو مؤقتة.

.GPRS دد
GP. أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على موافق. يلزم إدخال اسم نقطة 
صال بشبكة GPRS. ميكنك احلصول على اسم نقطة الوصول من مشغل 

خلدمة.
I. أدخل العنوان واضغط على  إلدخال نقطة واضغط على موافق. ميكنك 

ن IP من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
دد آمن أو عادي.

دخل اسم املستخدم واضغط على موافق.
 كلمة السر واضغط على موافق.

كنك استالم إعالنات أو رفضها.



وظ الستالم ضبط اتصال الو
قد تتسلم ضبط اخلدم
WAP التي ترغب في ا
بزيارة موقع ويب اخلاص 

א
لتحديد حجم اخلط لقر

اآلخر وحجم اخلط.

א א
اضغط على القائمة و
USSD) مثل أوامر تنش

) א
يدفتر الهاتف أرقام هوات
واملكاملات الصادرة ومدة 
يدفتر الهاتف املكاملات ا
الوظائف، مع تشغيل ال
عند الضغط على خيار
ميكنك، على سبيل املثا
الرقم في دفتر الهاتف أ

א א א
اضغط على القائمة و
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ائ سائط المتعددة في شكل رسالة نصية.

ة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة الذي يوفر خدمة 
ستخدامها. ملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة، أو قم 

.(www.club.nokia.com) بنادي نوكيا

اءة وكتابة الرسائل، اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط 

حدد رسائل وأوامر اخلدمة. أدخل وأرسل طلبات اخلدمة (تعرف أيًضا باسم أوامر 
يط خدمات الشبكة إلى مزود اخلدمة.

 (٢ א
ف املكاملات التي لم يرد عليها واملكاملات املستلمة

املكاملات بالتقريب وتكلفة املكاملات.
لتي لم يرد عليها واملكاملات املستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه 

هاتف ووجوده في منطقة خدمة الشبكة.
ات في قوائم مكاملات لم يرد عليها واملكاملات املستلمة واملكاملات الصادرة، 

ل، عرض تاريخ ووقت املكاملة أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ 
و إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

حدد سجل املكاملات ثم حدد



وظ • مكاملات لم يرد علي
يشير الرقم املوجود أ

املتصل.
  تلميح: عند
قائمة أرقام 
• املكاملات املستلمة ل
• املكاملات الصادرة لعر
أيًضا "معاودة االتصا
• مسح قوائم املكاملات
أرقام الهواتف املوجود
لم يرد عليها" و"املكا

א א א
 مالحظة: يتفاو
وتقريب الكسور 
اضغط على القائمة و
• مدة املكاملات وانتقل
يلزم إدخال رمز احلماي
 يخصص لكل خط 
"خط املكاملات الصاد
• تكاليف املكاملات (خ
آخر مكاملة أو كل امل
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ائ ها لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام ألشخاص حاولوا االتصال بك (خدمة شبكة). 

مام (االسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاوالت االتصال التي جرت من قبل هذا 

 عرض مالحظة بخصوص املكاملات التي لم يرد عليها، اضغط على القائمة للوصول إلى 
. الهواتف. انتقل إلى الرقم املطلوب الرد عليه ثم اضغط على 

عرض قائمة بآخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
ض قائمة بآخر عشرين رقم هاتف قمت باالتصال أو مبحاولة االتصال بها. انظر 

ل بآخر رقم مت االتصال به" الصفحة ٣٣.
 األخيرة حلذف قوائم املكاملات األخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في مسح جميع 

ة في قوائم املكاملات األخيرة، أم مسح أرقام الهواتف املوجودة في قوائم "مكاملات 
ملات املستلمة" و"املكاملات الصادرة" فقط. ال ميكنك التراجع عن هذه العملية.

א
ت مبلغ الفاتورة الفعلي للمكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود اخلدمة تبًعا ملزايا الشبكة 

احلسابية والضرائب إلخ.
حدد سجل املكاملات ثم حدد

 لعرض املدة التقريبية ملكاملاتك الواردة والصادرة، بالساعات والدقائق والثواني. 
ة ملسح عدادات الوقت.

هاتف عدادات الوقت اخلاصة به وتعرض هذه العدادات على شاشة الهاتف. انظر 
رة" الصفحة ٧٦.

دمة شبكة). حدد وحدات آخر مكاملة أو وحدات جميع املكاملات ملراجعة تكلفة 
كاملات بالوحدات احملددة في الوظيفة عرض التكاليف بـ.



وظ  حدد ضبط تكلفة امل
لعرض املدة املتبقية 
اخلدمة ملعرفة أسعار
 حدد حدود تكلفة امل
العملة. يلزم إدخال ر
 مالحظة: عند نف
املبرمج بالهاتف 
 GPRS عداد بيانات •
ومجمل البيانات املُر
يلزم إدخال رمز احلماي

PRS موقت اتصال •
مسح العدادات. يلزم

(א א
ميكنك حفظ أسماء وأر
بطاقة SIM (دفتر هاتف
• ميكن حفظ ما يصل
يتوقف عدد األسماء

والعناصر النصية.
 يستخدم دفتر الهات
• يدعم الهاتف بطاقا
أسماء وأرقام الهوات
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ائ كاملات ومسح العدادات ملسح العدادات، أو عرض التكاليف بـ لضبط الهاتف 

للتحدث بوحدات الشحن بالوحدات أو بوحدات العملة بالعملة. اتصل مبزود 
 وحدة الشحن.

كاملات لكي ُتِحد من تكلفة مكاملاتك لقدر ُمعني من وحدات الشحن أو وحدات 
مز PIN2 لضبط تكلفة املكاملات.

اد وحدات الشحن أو وحدات العملة، سيكون من املمكن إجراء مكاملات فقط إلى رقم الطوارئ 
(على سبيل املثال رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

وانتقل ملراجعة مقدار البيانات املُرسلة والبيانات املستلمة في آخر جلسة، 
سلة ومجمل البيانات املستلمة وملسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. 

ة ملسح العدادات.
G، انتقل ملراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو ُمجمل اتصاالت GPRS. ميكنك أيًضا 

 إدخال رمز احلماية ملسح املوقتات.

(٣
قام هواتف في ذاكرة الهاتف (دفتر الهاتف الداخلي) وفي ذاكرة 

.(SIM 
 إلى ٣٠٠ اسم مع أرقام ومالحظات نصية لكل اسم في دفتر الهاتف الداخلي. 

 التي ميكنك حفظها على طول األسماء، واألرقام اخلاصة بأرقام الهواتف 

ف الداخلي الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.
ت SIM التي ميكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسًما ورقًما هاتفًيا. ُيشار إلى 

. ف احملفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز 



وظ א
اضغط على القائمة و
• الذاكرة املستخدمة 
دفتري الهاتف على 
• طريقة العرض لتحد
• حالة الذاكرة ملعرفة 

الهاتف احملدد.

يتم حفظ األسماء واألر
١. اضغط على القائم
٢. أدخل االسم واضغط
٣. أدخل رقم الهاتف، وا
٤. عند حفظ االسم وا
 تلميح: الحف
االسم واضغط 

ميكنك حفظ أنواع مختلف
يتم تلقائًيا ضبط أول ر
على سبيل املثال  
االفتراضي ما لم يتم حت
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ائ حدد دفتر الهاتف والضبط. حدد

- لتحديد دفتر الهاتف الذي ترغب في استخدامه. الستدعاء األسماء واألرقام من 
حد سواء، حدد الهاتف والبطاقة. يتم حفظ األسماء واألرقام في ذاكرة الهاتف.

يد طريقة عرض األسماء )واألرقام( في دفتر الهاتف.
عدد األسماء وأرقام الهواتف احملفوظة حالًيا والعدد الذي ميكن حفظه في دفتر 

( א ) א
قام في الذاكرة املستخدمة حالًيا، انظر "حتديد ضبط دفتر الهاتف" أعاله.

ة وحدد دفتر الهاتف وإضافة اسم.
 على موافق. انظر "استخدام اإلدخال التقليدي للنص" الصفحة ٣٩.

ضغط على موافق. ملعرفة كيفية إدخال األرقام، انظر "إجراء مكاملة" الصفحة ٣٣.
لرقم، اضغط على مت.

ظ السريع في وضع االستعداد، أدخل رقم الهاتف. اضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل 
على موافق ومت.

א
ة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة حسب االسم في دفتر الهاتف الداخلي.
قم مت حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول املؤشر اخلاص بنوع الرقم، 

عند حتديد اسم من دفتر الهاتف، على سبيل املثال إلجراء مكاملة، يستخدم الرقم 
ديد رقم آخر.



وظ ١. تأكد أن الذاكرة املس
الصفحة ٦٦.

٢. للوصول إلى قائمة ب
٣. انتقل إلى االسم الذ
٤. اضغط على خيارات
بطاقة SIM، فسيتم
٥. حدد أحد أنواع األرقا
 أو أنواع النص  بر
 حدد تغيير النوع في
٦. أدخل الرقم أو العن
٧. اضغط على رجوع ث
א א א

اضغط على  أو  في و
الرقم الذي ترغب في ضب

א א
١. اضغط على القائم

٢. ميكنك إدخال احلروف 
 اضغط على  و  ل
داخل اإلطار املنبثق.
٣. انتقل إلى االسم امل
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ائ تخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "حتديد ضبط دفتر الهاتف" 

أسماء وأرقام الهواتف، اضغط على  أو  في وضع االستعداد.
ي تريد إضافة رقم أو عنصر نصي جديد إليه، ثم اضغط على التفاصيل.

 وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل. إذا كان قد مت حفظ االسم في ذاكرة 
 نقل االسم إلى ذاكرة الهاتف.

م التالية  عام و  الهاتف احملمول و  املنزل و  املكتب و  الفاكس.
يد إلكتروني و  عنوان اإلنترنت و  عنوان بريدي و  مالحظة.

 قائمة اخليارات لتغيير نوع الرقم أو النص.
صر النصي واضغط على موافق حلفظه.

م اضغط على إنهاء للعودة إلى وضع االستعداد.

ضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على التفاصيل. انتقل إلى 
طه بحيث يكون هو الرقم االفتراضي. اضغط على خيارات وحدد الرقم االفتراضي.

א
ة وحدد دفتر الهاتف وبحث.

األولى من االسم الذي تبحث عنه في اإلطار املنبثق.
النتقال خالل األسماء املوجودة بالقائمة، واضغط على  و  لتحريك املؤشر 

طلوب واضغط على التفاصيل. انتقل لعرض تفاصيل االسم احملدد.



وظ  تلميح: اضغط 
احلروف األولى من

א
ابحث عن االسم (والرق
العنصر النصي الذي تري
التفاصيل وقم بتعديل ا

اضغط على القائمة و
• حلذف أسماء وأرقام و
حذفه. اضغط على 
• حلذف األسماء واألرقا
الهاتف، ثم الهاتف أ

رمز احلماية.

א
ميكنك نسخ أسماء وأرق
١. اضغط على القائم
٢. حدد اجتاه النسخ، م
٣. حدد واحد كل مرة أو
• إذا حددت واحد ك
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ائ على  أو  في وضع االستعداد للبحث عن اسم ورقم هاتف بطريقة سريعة. أدخل احلرف أو 

 االسم و/أو انتقل إلى االسم املطلوب.

م) املطلوب تعديله واضغط على التفاصيل. انتقل إلى االسم أو الرقم أو 
د تعديله واضغط على خيارات. حدد تعديل االسم أو تعديل الرقم أو تعديل 

السم أو الرقم أو النص واضغط على موافق.

حدد دفتر الهاتف ومسح.
احًدا تلو اآلخر، حدد واحد كل مرة وانتقل إلى االسم (والرقم) الذي ترغب في 

مسح واضغط على موافق للتأكيد.
م املوجودة في دفتر الهاتف مرة واحدة، حدد مسح الكل ثم انتقل إلى دفتر 

و البطاقة واضغط على مسح. اضغط على موافق وأكد عملية احلذف بإدخال 

ام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM والعكس.
ة وحدد دفتر الهاتف ونسخ.

ن الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.
 الكل أو األرقام االفتراضية.

ل مرة، فانتقل إلى االسم الذي ترغب في نسخه واضغط على نسخ.



وظ  تظهر األرقام االفتراض
٤. الختيار ما إذا كنت ت

نقل األصل.
• إذا حددت الكل أو ا

ميكنك إرسال واستالم م
رسالة عبر األثير OTA إ
استالم بطاقة أعمال

تأكد أن الهاتف جاهز ال
احلمراء، انظر "األشعة 
الهاتف من خالل األشع
عند استالم بطاقة أعما
عرض. اضغط على حف
إنهاء ثم اضغط على م
إرسال بطاقة أعمال

ميكنك إرسال بطاقة أع
متوافق أو جهاز آخر مح
١. ابحث عن االسم ورق
خيارات وحدد إرسال
٢. إلرسال بطاقة األعما
الستالم البيانات عبر
Copyright © 2003 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.٦٩

مة
قائ
 ال
ف
ائ ية في حالة النسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم نسخ األرقام االفتراضية فقط.

رغب في االحتفاظ باألسماء واألرقام األصلية أو حذفها، حدد االحتفاظ باألصل أو 

ألرقام االفتراضية، فاضغط على موافق عند ظهور بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.
א

علومات االتصال اخلاصة بشخص ما كبطاقة أعمال إما عبر IR أو في شكل 
ذا كانت تلك اخلدمة مدعومة من قبل الشبكة.

ستالم البيانات عبر منفذ IR وذلك الستالم بطاقة أعمال من خالل األشعة حتت 
حتت احلمراء" الصفحة ٩٩. ميكن ملستخدم الهاتف اآلخر اآلن إرسال االسم ورقم 

ة حتت احلمراء.
ل من خالل األشعة حتت احلمراء أو في شكل رسالة عبر األثير، اضغط على 

ظ حلفظ بطاقة األعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة األعمال، اضغط على 
وافق.

مال من خالل األشعة حتت احلمراء أو في شكل رسالة عبر األثير OTA إلى هاتف 
.vCard مول يدعم معيار

م الهاتف اللذين ترغب في إرسالهما من دفتر الهاتف واضغط على التفاصيل و 
 بطاقة.

ل من خالل األشعة حتت احلمراء، تأكد من إعداد الهاتف اآلخر أو الكمبيوتر 
.IR منفذ األشعة حتت احلمراء اخلاص به وحدد بوصلة 



وظ  إلرسال بطاقة األعما

א א
إلجراء مكاملة باستخدام
تخصيص رقم هاتف لم
اضغط على القائمة و

املطلوب.
اضغط على تخصيص 
رقم مخصص بالفعل ل

حذفه.

א
ميكنك االتصال بأرقام امل
اضغط على القائمة و

املعلومات واضغط على 

א
ميكنك االتصال بأرقام ا
اضغط على القائمة و

لالتصال به.
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ائ ل في شكل رسالة عبر األثير، حدد برسالة نصية.

 مفاتيح االتصال السريع، انظر "االتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٣٤.
فتاح اتصال سريع

حدد دفتر الهاتف واالتصال السريع وانتقل إلى رقم مفتاح االتصال السريع 

واضغط على بحث وحدد االسم أوًال ثم الرقم املراد تخصيصه. في حالة وجود 
هذا املفتاح، فاضغط على خيارات، وبإمكانك عرض الرقم اخملصص أو تغييره أو 

.SIM علومات اخلاصة مبزود اخلدمة إذا كانت األرقام مضمنة في بطاقة
حدد دفتر الهاتف وأرقام املعلومات. انتقل في إحدى الفئات إلى أحد أرقام 

 لالتصال بالرقم.

.SIM خلدمة اخلاصة مبزود اخلدمة إذا كانت األرقام مضمنة في بطاقة
حدد دفتر الهاتف وأرقام اخلدمة. انتقل إلى أحد أرقام اخلدمة واضغط على  



وظ
يتم حفظ أرقام الهوات
األرقام، اضغط على الق

على عرض.
א

ميكنك ترتيب األسماء وأ
ضبط الهاتف إلصدار ن
عندما تتلقى مكاملة م

فقط عند ورود مكاملات 
"ضبط النغمة" الصفح
اضغط على القائمة و
•  اسم اجملموعة، أدخ
• نغمة اجملموعة وحدد

حالًيا.
•  شعار اجملموعة وحد
حدد عرض لعرضه.
•  األفراد، إلضافة اسم
االسم الذي ترغب ف
 إلزالة اسم من مجم

اسم.
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ائ ف اخملصصة لبطاقة SIM في أرقامي إذا كانت البطاقة تسمح بذلك. لعرض 

ائمة وحدد دفتر الهاتف وأرقامي. انتقل إلى االسم أو الرقم املطلوب، واضغط 

رقام الهواتف احملفوظة في دفتر الهاتف في شكل مجموعات متصلني. ميكنك 
غمة رنني معينة مع عرض شعار محدد على الشاشة لكل مجموعة متصلني 
ن أحد أرقام الهواتف املوجودة في اجملموعة، انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنني 
من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلني محددة، انظر تنبيه بـ في 

ة ٨٠.
حدد دفتر الهاتف واملتصلون وحدد مجموعة املتصلني املطلوبة. حدد

ل اسًما جديًدا جملموعة املتصلني واضغط على موافق.
 نغمة الرنني للمجموعة. النغمة العادية هي نغمة الرنني احملددة للوضع النشط 

د تشغيل لضبط الهاتف لعرض شعار اجملموعة، أو حدد إيقاف لعدم عرضه، أو 

 إلى مجموعة املتصلني، اضغط على خيارات وحدد إضافة اسم. انتقل إلى 
ي إضافته إلى اجملموعة واضغط على إضافة.

وعة متصلني، انتقل إلى االسم املراد إزالته واضغط على خيارات وحدد مسح 



وظ (٤ (א א
يوجد بالهاتف مجموعا
نغمات الهاتف تبًعا لأل
حسب رغبتك الشخصي
وصامت واجتماع وفي ا
اضغط على القائمة و
• لتشغيل الوضع احملد
• لضبط الوضع بحيث
عند انقضاء وقت ض
• لتخصيص الوضع، ح

التغييرات.
 ميكن أيًضا تغيير ال
 ميكنك أيًضا إعادة ت
 تلميح: لتغيير ال
تنشيطه واضغ
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ت ضبط وأوضاع متنوعة، والتي ميكنك من خاللها تخصيص
حداث والبيئات اخملتلفة احمليطة. قم أوًال بتخصيص األوضاع

ة ثم يتبقى فقط تشغيل الوضع متهيًدا الستخدامه. األوضاع املتاحة هي عام 
خلارج وجهاز املناداة.

حدد األوضاع. انتقل إلى أحد األوضاع واضغط على اختيار.
د، حدد تشغيل.

 يكون نشًطا ملدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة، حدد محدد واضبط وقت االنتهاء. 
بط الوضع، سيتم تشغيل الوضع السابق الذي لم يتم حتديده.

دد ضبط خاص. حدد الضبط الذي ترغب في تغييره ثم قم بإجراء هذه 

ضبط في القائمة ضبط النغمة، انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٨٠.
سمية أحد األوضاع بالضغط على اسم الوضع. ال ميكن إعادة تسمية الوضع عام. 

، وانتقل إلى الوضع املراد  وضع سريًعا في وضع االستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل 
ط على اختيار.



وظ (٥ (א א
א א א

ميكنك إضافة بعض الو
بالضغط مفتاح االختيار
الصفحة ٢٠ و"ذهاب إل
اضغط على القائمة و
لتحديد اسم مفتاح اال

إلى أو األسماء.
لتحديد الوظائف املطلو
قائمة الوظائف املتوفرة 
االختصارات. إلزالة وظيف
إلعادة ترتيب الوظائف امل
على حتريك وحدد أين تر

א א
א

اضغط على القائمة و
حدد إظهار الساعة لعر
لضبط الساعة حسب ا

بنظام ٢٤ ساعة.
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ظائف احملددة إلى قائمة االختصارات الشخصية وتشغيلها في وضع االستعداد 
 األمين (ذهاب إلى) أو الوصول إلى القائمة ذهاب إلى. راجع "وضع االستعداد" 

ى" (القائمة ١٤) الصفحة ١١٤.
حدد الضبط واختصارات شخصية.

ختيار األمين املعروض في وضع االستعداد، حدد مفتاح االختيار اليمني. حدد ذهاب 

بة لقائمة االختصارات الشخصية، حدد حتديد خيارات "ذهاب إلى" وستظهر 
انتقل إلى الوظيفة املطلوبة واضغط على حتديد إلضافتها إلى قائمة 

ة من القائمة، اضغط على بال حتديد.
وجودة في القائمة، حدد تنظيم خيارات "ذهاب إلى" والوظيفة املطلوبة. اضغط 

يد نقل الوظيفة.

حدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والساعة.
ض الوقت في أعلى ميني شاشة الهاتف في وضع االستعداد. حدد ضبط الوقت 
لوقت الصحيح، وحدد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت، بنظام ١٢ ساعة أو 



وظ تقوم الساعة بخدمة ال
املؤقتة على سبيل املثا
إذا مت سحب البطارية م

א
اضغط على القائمة و
حدد إظهار التاريخ وسي
حدد ضبط التاريخ لضب

א א
اضغط على القائمة و
شبكة). لضبط الهاتف
الهاتف للمطالبة بالتأك
ال يؤدي التحديث اآللي ل
التنبيه. حيث يتم ضب
التنبيهات التي قمت بإ

א
א

اضغط على القائمة و
خدمة حتويل املكاملات تو
الصوتي. للحصول على 
تدعمها بطاقة SIM أو 
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ائ وظائف رسائل وسجل املكاملات واملنبه واألوضاع احملددة زمنًيا والتقومي والشاشة 

ل.
ن الهاتف ملدة طويلة، فقد يلزم إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

حدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتاريخ.
تم عرض التاريخ في شاشة الهاتف عندما يكون الهاتف في وضع االستعداد. 

ط التاريخ. ميكنك أيًضا حتديد صيغة التاريخ.

א
حدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتحديث اآللي للتاريخ والوقت (خدمة 

 لتحديث الوقت والتاريخ آلًيا طبًقا ملنطقة الوقت احلالية، حدد تشغيل. لضبط 
يد قبل التحديث، حدد التأكيد أوالً.

لتاريخ والوقت إلى تغيير الوقت الذي مت ضبطه للمنبه أو التقومي أو مالحظات 
ط التاريخ والوقت تبعًا للتوقيت احمللي. قد يتسبب التحديث في انقضاء مدة 

عدادها.

حدد الضبط وضبط املكاملات وحتويل املكاملات (خدمة شبكة). ميكنك من خالل 
جيه املكاملات الواردة إلى رقم آخر، على سبيل املثال إلى رقم صندوق البريد 

مزيد من التفاصيل، اتصل مبزود اخلدمة. قد ال يتم عرض خيارات التحويل التي ال 
مشغل الشبكة.



وظ حدد خيار التحويل املطل
الصوتية عندما يكون ال
لتشغيل ضبط التحويل
في خيار التحويل. لضب
املكاملات قيد التشغيل أ
عدة خيارات للتحويل ف

لرؤية مؤشرات التحويل 

اضغط على القائمة و
ميكنك الرد على مكاملة 

.  و  و 

א
اضغط على القائمة و
يجري الهاتف عدًدا من ا

א א
اضغط على القائمة و

باألسماء وأرقام الهاتف 
االستمرار على مفتاح ال

א א
اضغط على القائمة وحد
الشبكة في حالة وجود م
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ائ وب، على سبيل املثال، حدد التحويل عند انشغال اخلط لتحويل املكاملات 

رقم اخلاص بك مشغوًال أو عند رفض مكاملة واردة.
، حدد تشغيل، ثم حدد املهلة التي يتم بعدها حتويل املكاملة، إذا كان ذلك متوفًرا 
ط حتويل املكلمات على إيقاف التشغيل، حدد إلغاء. ملعرفة ما إذا كان خيار حتويل 

م ال، حدد معرفة الوضع، إذا كان ذلك متوفًرا في خيار التحويل. ميكن تشغيل 
ي نفس الوقت.

في وضع االستعداد، انظر "املؤشرات األساسية" الصفحة ٢١.

حدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد ضغط أي مفتاح للرد. حدد يعمل وعندئذ 
واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح  ومفاتيح االختيار 

حدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد معاودة االتصال آلًيا. حدد تعمل وسوف 
حملاوالت بحد أقصى عشر محاوالت لالتصال باملكاملة بعد فشل محاولة االتصال.

حدد الضبط وضبط املكاملات واالتصال السريع. حدد يعمل لتستطيع االتصال 
، وذلك بالضغط مع  اخملصصة ملفاتيح االتصال السريع وهي من  إلى 

رقم املقابل.

د الضبط وضبط املكاملات ثم حدد خدمة انتظار املكاملات. حدد تشغيل وسوف تبلغك 
كاملة واردة أثناء إجراء مكاملة أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار املكاملات" الصفحة ٣٥.



وظ א
اضغط على القائمة و
الهاتف مدة وتكلفة (خ

اضغط على القائمة و
هاتفك للشخص الذي ت
عليه مع مزود اخلدمة ا

א א
يعتبر خط املكاملات الص
- رقم املشترك- إلجراء 
اضغط على القائمة و
ولم تكن مشترًكا بتلك
من ذلك، ميكن الرد على
ميكنك منع حتديد اخلط 
ملزيد من املعلومات حول
 تلميح: في وضع
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ائ حدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد ملخص بعد املكاملة. حدد عرض وسيعرض 

دمة شبكة) آخر مكاملة لفترة وجيزة.

حدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد إرسال هويتي. حدد نعم وسيظهر رقم 
تصل به (خدمة شبكة). حدد ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط املُتفق 

خلاص بك.

ادرة إحدى خدمات الشبكة التي ُتستخدم لتحديد خط الهاتف رقم ١ أو رقم ٢ 
املكاملات.

حدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد خط املكاملات الصادرة. إذا حددت اخلط ٢ 
 اخلدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكاملات. وعلى الرغم 

 مكاملات كال اخلطني بصرف النظر عن اخلط احملدد.
بواسطة حتديد اخليار قفل إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه اخلدمة.

 مدى توفر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
.  االستعداد، ميكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع االستمرار على 



وظ א 
א

اضغط على القائمة و
الشاشة. في حالة حتدي

א א
 مالحظة: عند قف
طوارئ رسمي آخر)
ميكنك ضبط لوحة املفا
فترة التأخير بداية من ٠
لتفادي الضغط بطريقة
اضغط على القائمة و
• لتشغيل قفل املفاتي
• إليقاف تشغيل حار
راجع أيًضا "قفل لوحة ا

א
اضغط على القائمة و
الهاتف بحيث يظهر لل
مبنية على أساس تقني
S في حالة ضبط اتصال
في هذه احلالة، اضبط ات
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حدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اللغة. حدد اللغة التي ستظهر بها نصوص 
.SIM د اخليار آلي، سيحدد الهاتف اللغة طبًقا ملعلومات بطاقة

ل لوحة املفاتيح، ميكنك االتصال برقم الطوارئ املبرمج بالهاتف (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم 
. يتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به. . أدخل رقم الطوارئ واضغط على 

تيح بالهاتف بحيث تغلق آلًيا بعد مرور فترة تأخير محددة مسبًقا. ميكنك ضبط 
١ ثواٍن وحتى ٦٠ دقيقة، وعند انقضاء الوقت احملدد يتم غلق لوحة املفاتيح آلًيا 

 غير مقصودة على لوحة املفاتيح.
حدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد قفل املفاتيح آلياً.

ح آلًيا، حدد تشغيل وسيعرض الهاتف ضبط التأخير:. أدخل الوقت واضغط على موافق.
س املفاتيح اآللي، حدد إيقاف.

ملفاتيح" (حارس املفاتيح) الصفحة ٢٩.

حدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد عرض معلومات اخلاليا. حدد يعمل لضبط 
مستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد االستخدام من قبل شبكة خلوية 

.(MCN) ة الشبكات اخللوية الصغيرة
GPR على متصل دائًما، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية استالم رسائل املعلومات. 

صال GPRS على وضع عند احلاجة، انظر "اتصال GPRS" الصفحة ١٠٠.



وظ א
اضغط على القائمة و
في أن تظهر لفترة وجي

א א
اضغط على القائمة و
آلًيا إحدى الشبكات اخلل
إذا حددت يدوي، فسيمك
البد من حتديد شبكة أ

حتى يتم اختيار الوضع 

א א
M انظر "خدمات بطاقة

א
لضبط الهاتف لعرض أ

وتشغيل التعليمات.
انظر أيًضا "استخدام ال

א
لضبط الهاتف بحيث ُي
الضبط، ثم ضبط الهات
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ائ حدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد رسالة الترحيب. أدخل الرسالة التي ترغب 

زة عند تشغيل الهاتف. حلفظ الرسالة، اضغط على خيارات وحدد حفظ.

حدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اختيار الشبكة. حدد آلي وسيحدد الهاتف 
وية املتوفرة في منطقتك.

نك حتديد شبكة تعقد اتفاقية جتوال مع مشغل الشبكة احمللية اخلاصة بك. 
خرى إذا ظهرت عبارة ال ميكن االتصال بالشبكة. يظل الهاتف في الوضع اليدوي 

اآللي، أو حتى يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.

SIM
SI" (القائمة ١٥) الصفحة ١١٤.

و عدم عرض التعليمات، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف 
قائمة" الصفحة ٤١.

صدر نغمة عند بدء التشغيل أو ال ُيصدر أية نغمات، اضغط على القائمة وحدد 
ف، ثم نغمة التشغيل.



وظ א
א

ميكنك ضبط الهاتف لع
بعض الصور احملفوظة م
متعددة أو تنزيلها من 
حفظها في االستوديو. 
لتحديد صورة كورق حائ
١. اضغط على القائم
٢. حدد تغيير الصورة و
٣. حدد احلافظة ثم انت
٤. لضبط الصورة كورق
لتشغيل ورق الحائط أو إ
اضغط على القائمة و
حدد تشغيل / إيقاف ع

א א
ميكنك تغيير األلوان اُملس
اضغط على القائمة و

א
لضبط الهاتف لعرض 

وشعار الشبكة. 
الحظ أنه ال يتم عرض 
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رض صورة خلفية أو ورق حائط، عندما يكون الهاتف في وضع االستعداد. هناك 
سبًقا في القائمة االستوديو. ميكنك أيًضا استالم صور عبر رسالة وسائط 

صفحات WAP أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم 
.PNG و BMPو GIFو JPEG يدعم الهاتف تنسيقات

ط
ة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط.

ستظهر قائمة احلافظات املوجودة في القائمة االستوديو.
قل إلى الصورة التي تريدها.

 حائط، اضغط على خيارات وحدد ضبط كورق حائط.
يقاف تشغيله

حدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط. لتشغيل / إيقاف تشغيل ورق احلائط، 
لى الترتيب.

تخدمة في بعض مكونات الشاشة، على سبيل املثال: املؤشرات وأشرطة اإلشارات.
حدد الضبط وضبط الشاشة وأنظمة األلوان. حدد نظام األلوان املطلوب.

شعار الشبكة أو إخفائه، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة 
شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة املؤقتة بالهاتف.



وظ ملزيد من املعلومات وللتأ
اخلدمة و/أو مزود خدمة

א א
ُتستخدم شاشة مؤقتة
تشغيل الشاشة املؤقتة
أي مفتاح إليقاف تشغي
خارج نطاق تغطية الش
اضغط على القائمة و
يتم بعدها تشغيل شا

وستني دقيقة.
الحظ أن الشاشة املؤقتة

א
ميكنك تغيير مستوى تب
اضغط على القائمة و
لتقليل مستوى التباين 

א
اضغط على القائمة و
األوضاع، انظر األوضاع (ا
الضبط اخلاص بالوضع ا
حدد تنبيه املكاملات الوار
رنني وتصاعدي ورنة واح
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ائ كد من مدى توفر شعار الشبكة عبر SMS أو MMS أو WAP، اتصل مبشغل 

 WAP، وانظر أيًضا "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١١٦.

 على شكل ساعة رقمية لترشيد استهالك الطاقة في وضع االستعداد. يتم 
 في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة. اضغط على 
ل الشاشة املؤقتة. يتم إيقاف تشغيل الشاشة املؤقتة أيًضا أثناء وجود الهاتف 

بكة.
حدد الضبط وضبط الشاشة ومدة بدء الشاشة املؤقتة. حدد الفترة الزمنية الذي 

شة عرض الساعة الرقمية. ميكن أن يتراوح طول تلك املهلة ما بني خمس ثواٍن 

 تغطي جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على الشاشة في وضع االستعداد.

اين شاشة الهاتف. 
حدد الضبط وضبط الشاشة وأنظمة األلوان. انتقل باستخدام مفتاحي  و  

وزيادة مستواه واضغط على موافق لقبول التغيير.

حدد الضبط ثم ضبط النغمة. ميكنك العثور على نفس الضبط في القائمة 
لقائمة ٤) الصفحة ٧٢. الحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يؤدي إلى تغيير 

لنشط.
دة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكاملة صوتية. اخليارات هي 

دة ونغمة تنبيه واحدة وال تعمل.



وظ حدد نغمة الرنني للمكا
االستوديو من قائمة نغ
حدد مستوى صوت الرن
عندما يكون الهاتف مت
تلقي إذا   تلميح: 

يو. االستود
حدد نغمة تنبيه للرسائ
لضبط الهاتف إلصدار ن
حدد تنبيه بـ لضبط ال
متصلني محددة. انتقل 

א
يتم عرض قائمة ضبط ا
سماعة األذن HDB-4 أو
اضغط على القائمة و
طقم السمع إذا كان ا
• حدد وضع اجلهاز لت
وضع آخر أثناء توصي
• حدد الرد التلقائي ل
ضبط تنبيه املكاملات
• حدد األضواء لضبط 
الضغط على أي مف
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ائ ملات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنني احملفوظة في االستوديو، حدد فتح 

مات الرنني.
ني والتنبيه باالهتزاز للمكاملات الصوتية والرسائل الواردة. ال يعمل التنبيه باالهتزاز 

صًال بجهاز شحن أو بحامل سطح مكتب أو بعدة سيارة.
في  حفظها  ميكنك  تنزيلها،  طريق  عن  أو   OTA األثير  عبر  رنني  نغمة  ت 

ل لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو نغمات املفاتيح أو نغمات التحذير 
غمات صوتية، عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل املثال.

هاتف بحيث يصدر رنيًنا فقط عند ورود مكاملات من أرقام هواتف تنتمي جملموعة 
إلى مجموعة املتصلني املطلوبة أو تنبيه بالكل واضغط على حتديد.

جلهاز فقط إذا كان الهاتف متصل حالياًً، أو إذا مت توصيله بأحد امللحقات التالية: 
.LPS-4 أو طقم السمع احلثي احملمول CARK126 وحدة التحدث عن بعد 

حدد الضبط ثم ضبط اجلهاز. ميكنك حتديد سماعة األذن أو طقم حترير اليدين أو 
جلهاز امللحق املقابل متصًال بالهاتف.

حديد الوضع املراد تشغيله آلًيا عند توصيل امللحق احملدد بالهاتف. ميكنك حتديد 
ل اجلهاز امللحق.

ضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة تلقائًيا بعد مرور خمس ثواٍن. في حالة 
 الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو ال تعمل، لن يتم استخدام الرد التلقائي.

األضواء دوًما على تعمل. حدد آلي لضبط تشغيل األضواء ملدة ١٥ ثانية بعد 
تاح. يتوفر اخليار األضواء فقط عند حتديد اخليار طقم حترير اليدين.



وظ א
 مالحظة: عند ا

محددة واالتصال 
أو رقم ٩١١ أو أي
اضغط على القائمة و
• طلب الرمز الشخص
تتيح بعض بطاقات 
• خدمة حظر املكاملات

كلمة سر احلظر.
• االتصال بأرقام محدد
مدعومة من ِقَبل بط
• مجموعة مستعمل
تخصص مجموعة ا
الشبكة أو مزود اخلد
• مستوى احلماية. حد
بطاقة SIM في الها
 حدد الذاكرة وسيطا
تغيير الذاكرة اُملست
ذاكرة ألخرى (انظر "
• رموز الوصول لتغيير
األرقام من صفر إلى 
Copyright © 2003 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.٨٢

مة
قائ
 ال
ف
ائ

ستخدام ميزات احلماية التي حتد من املكاملات (مثل حظر املكاملات ومجموعة مستعملني 
بأرقام محددة)، فسيمكنك االتصال بأرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ 

 رقم طوارئ رسمي آخر).
حدد الضبط وضبط احلماية. حدد

ي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. ال 
.PIN إمكانية إلغاء املطالبة بإدخال الرمز الشخصي SIM

 (خدمة شبكة) لتقييد املكاملات الواردة والصادرة من / إلى الهاتف. يلزم إدخال 

ة لتقييد املكاملات الصادرة إلى أرقام هاتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة 
.PIN2 يلزم إدخال رمز .SIM اقة

ني محددة. تعد "مجموعة مستعملني محددة" إحدى خدمات الشبكة التي 
ألشخاص الذين ميكنك تبادل املكاملات معهم. ملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل 

مة.
د الهاتف وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز احلماية في كل مرة يتم فيها إدخال 

تف.
لب الهاتف بإدخال رمز احلماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM مع الرغبة في 

خدمة (انظر "حتديد ضبط دفتر الهاتف" الصفحة ٦٦) أو الرغبة في النسخ من 
ضبط دفاتر الهاتف" الصفحة ٦٨).

 رمز احلماية، أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر احلظر. ميكن أن تتضمن الرموز 
٩ فقط.



وظ א א
إلعادة ضبط بعض إعدا
ضبط املصنع. أدخل رمز
بإدخالها أو تنزيلها، على

٦ (א א
يستخدم املنبه ضبط 

تشغيل الهاتف.
اضغط على القائمة و

عند ضبط وقت التنبيه.
حينما ينقضي وقت التن
سوف يصدر الهاتف نغ
اضغط على إيقاف إليق
ضغطت على غفوة، ف

أخرى.
عند حلول وقت التنبيه أثن
التنبيه. إذا ضغطت على إ
ال، إليقاف تشغيل الهاتف 
 مالحظة: ال تضغ

تشويًشا.
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 احلماية واضغط على موافق. الحظ أنه ال يتم حذف البيانات التي قمت 
 سبيل املثال األسماء وأرقام الهواتف احملفوظة في دفتر الهاتف.

(
صيغة الوقت اخلاص بالساعة. يعمل املنبه حتى أثناء إيقاف

حدد املنبه. أدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. حدد تشغيل لتغيير الوقت 
بيه

مة تنبيه، وتومض كلمة املنبه! والوقت احلالي على شاشة الهاتف.
اف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في إصدار نغمة التنبيه ملدة دقيقة، أو إذا 
سيتوقف التنبيه ملدة عشر دقائق تقريًبا ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة 

اء إيقاف تشغيل الهاتف، فسيقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائًيا ويبدأ في إصدار نغمة 
يقاف، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله، تشغيل الهاتف؟. اضغط على 

أو على نعم لتشغيل الهاتف.
ط على نعم حينما يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو 



وظ (א א
 مالحظة: يجب أن
ال تستخدم الهات
ميكنك حفظ صور ونغم
حافظات االستوديو، انظ
يستخدم االستوديو الذا
١. اضغط على القائم
٢. حدد عرض احلافظات
 اخليارات األخرى املتوف
• إضافة حافظة، إل
• مسح احلافظة، لت

بالهاتف.
• إعادة تسمية، لتح
األصلية املوجودة ب
• خدمات املعرض، لت
الترتيب. تظهر قائ
WAP املوجودة في
 حدد العالمة املنا
من الوصول إلى 
حالًيا. وفي هذه ا
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 يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة.
ف عندما يكون استخدام الهواتف الالسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا.

ات رنني، على سبيل املثال، في حالة استالمها في رسالة وسائط متعددة في 
ر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٥٦.

كرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.
ة وحدد االستوديو. تظهر قائمة اخليارات.

 لفتح قائمة باحلافظات.
رة هي: 

ضافة حافظة جديدة. أدخل اسًما للحافظة واضغط على موافق.
حديد احلافظة التي ترغب في حذفها. ال ميكنك حذف احلافظات األصلية املوجودة 

ديد احلافظة التي تريد تسميتها باسم جديد. ال ميكنك إعادة تسمية احلافظات 
الهاتف.

نزيل مزيد من الصور والنغمات. حدد خدمات الصور أو خدمات النغمات، على 
مة بعالمات WAP املتوفرة. حدد مزيد من العالمات للوصول إلى قائمة عالمات 

 القائمة خدمات، انظر "العالمات" الصفحة ١٠٩.
سبة لالتصال بصفحة WAP املطلوبة. في حالة فشل االتصال، فقد ال تتمكن 
صفحة WAP من خالل خدمة WAP التي ُيستخدم ضبط االتصال اخلاص بها 
حلالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمات أخرى،



وظ انظر "إجراء اتصال ب
للتأكد من مدى توفر
WAP مزود خدمة
١. حدد احلافظة التي تر
احلافظات األصلية ف
٢. انتقل إلى امللف الذ
• فتح، لفتح امللف 
• مسح، حلذف املل
• نقل، لنقل ملف إ
• إعادة تسمية، لت
• ضبط كورق حائط
• ضبط كنغمة رنني
• التفاصيل، ملشاهد
• التصنيف، لفرز امل

(א א
 مالحظة: يجب أ
القائمة املنسق.
خطًرا أو تشويًش
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 خدمات WAP اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل الشبكة و/أو 
.

يدها وسوف تظهر قائمة بامللفات املوجودة في احلافظة. الصور والنغمات هي 
ي الهاتف.

ي تريده. اضغط على خيارات وستتوفر بعض اخليارات التالية:
احملدد.

ف احملدد.
لى حافظة أخرى.

سمية امللف باسم جديد.
، لضبط امللف احملدد كورق حائط.
، لضبط امللف احملدد كنغمة رنني.

ة تفاصيل امللف، على سبيل املثال، حجم امللف.
لفات واحلافظات حسب التاريخ أو النوع أو االسم أو احلجم.

 (٨
ن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام الوظائف املوجودة في

 ال تستخدم الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف الالسلكية محظورًا أو عندما تسبب 
ا.



وظ א
يساعدك التقومي على تت
يستخدم التقومي الذاكر
اضغط على القائمة و
 تلميح: اضغط ع
انتقل إلى اليوم الذي تري
حالة ضبط أية مالحظا
لعرض مالحظة  واحدة، 
لك خيار عرض المالحظ
قد تتضمن الخيارات األ
• خيارات لتدوين مالح
تقومي هاتف آخر أو ف
• خيارات حلذف مالحظ

يوم آخر. 
• ضبط، لضبط التاري
املسح اآللي ميكنك 
الرغم من ذلك، ال يت

ملعرفة كيفية إدخال احل
اضغط على القائمة و
تدوين مالحظة . حدد أح
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ائ بع رسائل التذكير واملكاملات التي حتتاج إلى إجرائها واالجتماعات وأعياد امليالد.

ة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.
حدد املنسق والتقومي.

لى  في وضع االستعداد لفتح القائمة التقومي بشكل سريع.
ده. ُيشار إلى اليوم احلالي بإطار يوضع حوله. يظهر اسم اليوم بخط سميك في 
ت خاصة به. لعرض مالحظات اليوم، اضغط على خيارات وحدد مالحظات اليوم.

انتقل إلى المالحظة التي تريد عرضها، اضغط على خيارات وحدد عرض. يتيح 
ة  إمكانية عرض تفاصيل المالحظة احملددة. ميكنك التنقل داخل المالحظة .

خرى الخاصة بعروض التقويم ما يلي:
ظة  أو إلرسال مالحظة  من خالل األشعة حتت احلمراء أو كمالحظة  مباشرة إلى 

ي شكل رسالة نصية.
ة  وتعديلها ونقلها وتكرارها باإلضافة إلى إمكانية نسخ مالحظة  من يوم إلى 

خ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام األسبوع. في خيار 
ضبط الهاتف حلذف املالحظات القدمية تلقائًيا بعد مرور فترة زمنية معينة. على 
م حذف املالحظات ذات الصفة املتكررة، على سبيل املثال مالحظات أعياد امليالد.

روف واألرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٧.
حدد املنسق والتقومي. انتقل إلى التاريخ املطلوب، واضغط على خيارات وحدد 

د أنواع املالحظات التالية:



وظ •  اجتماع - أدخل ا
حفظ. أدخل مكان ا
موافق ثم أدخل وق
صامت (ال توجد نغم
•  مكاملة - أدخل ر
خيارات وحدد حفظ.
والرقم في دفتر الهات
بنغمة أو صامت (ال 
•  عيد ميالد - أدخ
على خيارات وحدد 
بنغمة أو صامت (ال 
•  مذكرة - أدخل ا
واضغط على موافق.
اضبط وقت التنبيه.
•  تذكير - أدخل م
بالمالحظة، حدد تش
عندما يتم ضبط املنبه،

א
يصدر الهاتف نغمة تنب
االتصال بالرقم املعروض
إليقاف التنبيه بدون عر
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الجتماع واضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل وقت بدء االجتماع واضغط على 
ت انتهاء االجتماع واضغط على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو 

ة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
قم الهاتف واضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل االسم، واضغط على 

 (بدًال من كتابة رقم الهاتف، ميكنك الضغط على خيارات للبحث عن االسم 
ف.) ثم أدخل وقت املكاملة واضغط على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد 

توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
ل اسم الشخص (أو اضغط على خيارات للبحث عنه في دفتر الهاتف) واضغط 
حفظ. ثم أدخل عام امليالد، واضغط على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد 

توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
لمالحظة  واضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل تاريخ انتهاء المالحظة 

 لضبط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم 

وضوع رسالة التذكير واضغط على خيارات وحدد حفظ. لضبط التنبيه اخلاص 
غيل التنبيه ثم اضبط وقت التنبيه.

 يتم عرض املؤشر  أثناء عرض املالحظات.

 
يه وتظهر المالحظة. مع ظهور مالحظة مكاملة  على الشاشة، ميكنك 
. إليقاف التنبيه وعرض المالحظة ، اضغط على عرض.   بالضغط على 

ض المالحظة، اضغط على إنهاء.



وظ א
ميكنك حفظ مالحظة 
بتعليمها بكلمة "مت" مب
تستخدم قائمة املهام ا
اضغط على القائمة و
انتقل إلى المالحظة امل
• إلضافة مالحظة جد
احلروف املسموح به 
خيارات وحدد حفظ.
 القاموس، راجع "ضب
• ميكنك ضبط املوعد 
احملددة أو حذفها أو ت
أولوية المالحظة احمل
كمالحظة تقومي أو ال

(א א
 مالحظة: يجب أن
هذه الوظيفة. ال ت

١. اضغط على القائم
٢. انتقل إلى لعبة أو إل
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ائ إلحدى املهام التي يجب عليك القيام بها. حدد مستوى األولوية للمالحظة وقم 

جرد االنتهاء منها. ميكنك تصنيف املالحظات حسب األولوية أو حسب التاريخ.
لذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.

حدد املنسق وقائمة املهام وستظهر قائمة باملالحظات. اضغط على خيارات أو 
طلوبة ثم اضغط على خيارات.

يدة، حدد إضافة. أدخل موضوع المالحظة. عند الوصول إلى احلد األقصى لعدد 
إلحدى املالحظات فلن يتم قبول إدخال أي عدد آخر من احلروف. اضغط على 

 حدد أولوية المالحظة سواًء كانت عليا أو متوسطة أو منخفضة.
ط تشغيل اإلدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله" الصفحة ٣٩.

األخير والتنبيه إلحدى املالحظات وحذفه وتعديله، كما ميكنك عرض المالحظة 
عديلها وحذف جميع املالحظات التي مت تعليمها بكلمة "مت". ميكنك تعديل 

ددة أو إرسال إحدى املالحظات إلى هاتف آخر، أو حفظ إحدى املالحظات 
وصول إلى التقومي.

(٩
 يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام

ستخدم الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف الالسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا.

ة وحدد األلعاب واختر لعبة.
ى مجموعات ألعاب (يعتمد االسم على اللعبة).



وظ ٣. اضغط على خيارات
تشغيلها.

 وإال، فسوف يتم عر
انتقل إلى اللعبة امل

الحظ أن تشغيل بعض 
توصيل الهاتف بجهاز ال

א א א א
لالطالع على خيارات األل

א
اضغط على القائمة و
العالمات للوصول إلى ق
حدد العالمة املناسبة ل
AP الوصول إلى صفحة
هذه احلالة، ادخل إلى ال
بخدمة WAP" الصفح
للتأكد من مدى توفر خ

.WAP خدمة
الحظ أنه في حالة تنزي

األلعاب.
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ائ . إذا كان التحديد عبارة عن لعبة فردية، فسيتم   وحدد فتح أو اضغط على 

ض قائمة باأللعاب املوجودة ضمن مجموعة األلعاب احملددة. لبدء لعبة واحدة، 
. طلوبة واضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على 

األلعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم 
شحن).

عاب، انظر "اخليارات األخرى املتوفرة لتطبيق أو جملموعة تطبيقات" الصفحة ٩١.

حدد األلعاب وخدمات األلعاب. تظهر قائمة بعالمات WAP املتوفرة. حدد مزيد من 
ائمة عالمات WAP املوجودة في القائمة خدمات، انظر "العالمات" الصفحة ١٠٩. 

التصال بصفحة WAP املطلوبة. في حالة فشل االتصال، فقد ال تتمكن من 
W من خالل خدمة WAP التي ُيستخدم ضبط االتصال اخلاص بها حالًيا. وفي 
قائمة خدمات، وقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمات أخرى، انظر "إجراء اتصال 

ة ١٠٥. ثم حاول االتصال بصفحة WAP مرة أخرى.
دمات WAP اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل الشبكة و/أو مزود 

ل لعبة أو تطبيق، فقد يتم حفظها في القائمة التطبيقات بدًال من القائمة 



وظ א א
لعرض حجم الذاكرة املت
تستخدم األلعاب الذاكر

א
اضغط على القائمة و
(א א

 مالحظة: يجب أ
الوظيفة. ال تست

تشويًشا.
تتيح هذه القائمة إمكا
بعض تطبيقات Java ا
أخري من خالل خدمات 

א
١. اضغط على القائم
٢.انتقل إلى تطبيق أو إل
٣. اضغط على خيارات

فسيتم تشغيله.
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ائ اح لتثبيت األلعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد األلعاب والذاكرة.

ة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.

حدد األلعاب والضبط لضبط األصوات واألضواء واالهتزازات للعبة.

 (١٠
ن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام هذه

خدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو 

نية التحكم في تطبيقات Java املثبتة على الهاتف. يتضمن برنامج الهاتف 
ملصممة خصيًصا لهاتف نوكيا هذا. يقدم العديد من مزودي اخلدمة تطبيقات 
WAP. ال ميكنك استخدام أي من هذه التطبيقات إال بعد تنزيلها على الهاتف.

ة وحدد التطبيقات وحتديد التطبيقات.
ى مجموعة تطبيقات ( يعتمد االسم على التطبيق).

. إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق فردي،   وحدد فتح أو اضغط على 



وظ  وإال، فسيتم عرض ق
واحد، انتقل إلى الت

الحظ أن تشغيل بعض 
توصيل الهاتف بجهاز ال

א א א א
• مسح، حلذف التطبي
 الحظ أنك إذا قمت
تنزيلها مرة أخرى إل
okia.com/6100 أو
• توصيل باإلنترنت، لت
عن الوصول للشبكة
بالوصول إلى الشبك
• حتديث النسخة، للت
• صفحة ويب، لتوفير 
يلزم دعم هذه اخلاص

مع التطبيق.
• ضبط اخلدمة لبعض
يستخدم ضبط اخلد
• التفاصيل، لتوفير م

א
ميكنك تنزيل تطبيقات 
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ائ ائمة بالتطبيقات املوجودة ضمن مجموعة التطبيقات احملددة. لتشغيل تطبيق 

. طبيق املطلوب واضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على 
األلعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم 

شحن).

.
ق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.

 بحذف تطبيق أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها على الهاتف، فيمكنك 
 www.softwaremarket.nokia.com/WAP :ى الهاتف من سوق برامج نوكيا

.www.softwaremarket.n
قييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أوًال وسيقوم الهاتف بالسؤال 

، أو حدد مسموح للسماح بالوصول إلى الشبكة أو غير مسموح لعدم السماح 
ة.

.WAP حقق من توفر إصدار جديد للتطبيق لتنزيله من خدمات
مزيد من املعلومات أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات اإلنترنت. 
ية من قبل الشبكة. تظهر هذه امليزة فقط في حالة توفر أحد عناوين إنترنت 

 التطبيقات التي حتتاج إلى ضبط خدمة محدد. مت ضبط الهاتف بحيث 
مة االفتراضي للمتصفح.

علومات إضافية حول التطبيق.

جافا جديدة بطرق مختلفة:



وظ • اضغط على القائم
املتوفرة. حدد مزيد م
"العالمات" الصفحة
 حدد العالمة املناسب
الوصول إلى صفحة 
وفي هذه احلالة، ادخ
WAP اتصال بخدمة
 ملعرفة مدى توفر خد

.WAP خدمة
• اضغط على القائم
"تصفح صفحات خ
• استخدم إمكانية الت
• استخدم مثبت تطب
 الحظ أن نوكيا ال
تطبيقات جافا م

موقع.
الحظ أنه في حالة تنزيل
قد تظهر النصوص التال
• العمل لم يتم تشير
ثم قم بالتنزيل مرة 
• خطأ في التطبيق ت
• الهاتف ال يدعم الت
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ائ  WAP ة وحدد التطبيقات وخدمات التطبيقات وسيتم عرض قائمة بعالمات

ن العالمات للوصول إلى قائمة عالمات WAP املوجودة في القائمة خدمات، انظر 
.١٠٩ 

ة لالتصال بصفحة WAP املطلوبة. في حالة فشل االتصال، فقد ال تتمكن من 
WAP من خالل خدمة WAP التي ُيستخدم ضبط االتصال اخلاص بها حالًيا. 

ل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمات أخرى، انظر "إجراء 
" الصفحة ١٠٥. ثم حاول االتصال بصفحة WAP مرة أخرى.

مات WAP اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل الشبكة و/أو مزود 

ة، وحدد خدمات للعثور على صفحة WAP لتنزيل تطبيق جافا مناسب. انظر 
دمة WAP" الصفحة ١٠٦.

نزيل املتوفرة باللعبة، انظر "خدمات األلعاب" الصفحة ٨٩.
يقات جافا من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات على الهاتف.
 تضمن أية تطبيقات يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت تنزيل 

ن هذه املواقع، فيجب مراعاة نفس االحتياطات اخلاصة باألمان أو احملتوى والتي تتبعها مع أي 

 لعبة أو تطبيق، فقد يتم حفظها في القائمة األلعاب بدالً من القائمة التطبيقات.
:Java ية أثناء التنزيل أو أثناء تشغيل أحد تطبيقات

 إلى أنه توجد تطبيقات كثيرة جًدا في الهاتف. امسح أي تطبيق ال حتتاج إليه 
أخرى.

شير إلى حدوث خطأ في التطبيق الذي يجري تشغيله حالياً.
طبيق تعني أن التطبيق غير متوافق مع الهاتف.



وظ • املكاملة جارية حيث ي
• صيغة امللف غير مع

بعد.
• امللف كبير تشير إل

امللفات الكبيرة.
• ملف خاطئ تعني أن
• تعذر فتح امللف لم 
• غير قادر على فتح ال
حاول فتح التطبيق 
• غير معروف (تظهر ف

א א
لعرض حجم الذاكرة امل
تستخدم التطبيقات ال

(א א
 مالحظة: يجب أ
في القائمة املل
تسبب خطًرا أو ت
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ائ حاول التطبيق تكوين اتصال بالويب أثناء إجراء مكاملة.

روفة إما أن يكون التطبيق غير صالح أو أن عملية النقل من الكمبيوتر لم تنته 

ى أن امللف كبير جًدا مما يحول دون تشغيله على الهاتف أو أن البوابة ال تدعم 

 التطبيق غير صالح.
يتمكن الهاتف من بدء تشغيل التطبيق. الرجاء إعادة احملاولة.

تطبيق ال توجد موارد كافية لتشغيل التطبيق. قم بإنهاء أية مكاملات حالية ثم 
مرة أخرى.

ي قائمة التطبيق)، لم يتم حتديد اسم للتطبيق.

تاح لتثبيت األلعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والذاكرة. 
ذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.

 (١١
ن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام الوظائف املوجودة

حقات. ال تستخدم الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف الالسلكية محظورًا أو عندما 
شويًشا.



وظ א
تقوم احلاسبة املضمنة 
التربيعي وحتويل قيم ال
دقة احلاسبة محدودة ويحت
١. اضغط على القائم
٢. عند ظهور رقم "صف

العالمة العشرية.
٣. اضغط على خيارات

اإلشارة.
 تلمي
أو أرب
٤. أدخل الرقم الثاني.

٥. للحصول على الناجت، 
٦. لبدء عملية حسابية

א
١. اضغط على القائمة
٢. حلفظ سعر العملة، 
الشاشة. أدخل سعر
سعر الصرف محفو
٣. إلجراء حتويل العملة،

األجنبية.
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ائ بالهاتف بعمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة وحساب التربيع واجلذر 

عمالت.
مل حدوث أخطاء حتويلية والسيما مع عمليات القسمة الطويلة.

ة وحدد امللحقات واحلاسبة.
ر" على الشاشة، أدخل الرقم األول إلى احلاسبة، واضغط على  إلدخال 

 وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو اجلذر التربيعي أو تغيير 

ح: أو بدال من ذلك، اضغط مرة واحدة على  للجمع، أو مرتني للطرح، أو ثالث مرات للضرب 
ع مرات للقسمة. 

اضغط على خيارات وحدد يساوي. كرر اخلطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات إذا لزم األمر.
 جديدة، اضغط مع االستمرار على مسح أوالً.

 وحدد امللحقات واحلاسبة.
اضغط على خيارات وحدد سعر العملة. حدد أًيا من اخليارات املعروضة على 
 العملة، واضغط على  إلدخال عالمة عشرية واضغط على موافق. يظل 

ًظا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر صرف آخر.
 أدخل القدر املراد حتويله واضغط على خيارات وحدد بالعملة احمللية أو بالعملة 



وظ  تلميح: ميكنك أي
بالعملة احمللية

א א
اضغط على القائمة و
واضغط على موافق. اك
في ذلك، ثم اضغط عل
• حدد تغيير الوقت لت
عند حلول وقت التنبيه 
المالحظة في حالة ضب
على أي مفتاح. إذا لم ي
إليقاف التنبيه وحذف ن

א
ميكنك قياس الوقت وأخ
الوقت، يظل استخدام ب
الحظ أن استخدام ساع
عدم تشغيل ساعة اإلي

א א
١. اضغط على القائم
تشغيل قياس الوقت
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ائ ًضا حتويل العمالت في وضع االستعداد. أدخل القدر املراد حتويله واضغط على خيارات وحدد 

 أو بالعملة األجنبية.

حدد امللحقات وموقت العد التنازلي. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق 
تب نص المالحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب 

ى موافق لبدء موقت العد التنازلي.
غيير وقت العد التنازلي أو حدد إيقاف املوقت إليقاف املوقت. 

أثناء وجود الهاتف في وضع االستعداد، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص 
طها، أو يعرض الهاتف عبارة انتهى العد التنازلي. قم بإيقاف التنبيه بالضغط 

تم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. 
ص المالحظة، اضغط على موافق.

ذ فترات انتقالية أو أوقات تداخل باستخدام ساعة اإليقاف. أثناء تشغيل قياس 
اقي وظائف الهاتف متاحاً. اضغط على  لضبط قياس الوقت في اخللفية.

ة اإليقاف يستهلك طاقة البطارية كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على 
قاف في اخللفية أثناء إجراء عمليات أخرى بالهاتف.

ة وحدد امللحقات وساعة إيقاف وتقسيم الوقت. ميكنك حتديد استمرار عند ضبط 
 في اخللفية.



وظ ٢. اضغط على بدء لبد
يتم إدراج الفترات اال
٣. اضغط على إيقاف 
٤. اضغط على خيارات
 بدء، لبدء مراقبة الو
 حفظ، حلفظ الوقت.
اسم فسيتم استخ
 إعادة ضبط، إلعادة 

א א
اضغط على القائمة و

وحدد تراكب ألخذ وقت 
من حفظ أوقات التداخ

א
اضغط على القائمة و
إذا لم يتم إعادة ضبط 
عرض األوقات وسيتم ع
التي ترغب في عرضها.
حدد مسح األوقات حلذ
وانتقل إلى األوقات التي
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ائ ء مراقبة الوقت. اضغط على تقسيم في كل مرة تريد فيها أخذ فترة انتقالية. 

نتقالية أسفل الوقت احلالي على الشاشة. انتقل لعرض األوقات.
إليقاف مراقبة الوقت.

 وحدد
قت مرة أخرى. يتم إضافة الوقت اجلديد إلى الوقت السابق.

 أدخل اسًما للوقت الذي مت قياسه واضغط على موافق. إذا لم يتم إدخال أي 
دام الوقت اإلجمالي كعنوان.

ضبط الوقت بدون حفظه.

حدد امللحقات وساعة إيقاف ووقت التداخل. اضغط على بدء لبدء مراقبة الوقت 
تداخل. اضغط على إيقاف إليقاف تداخل الوقت. اضغط على خيارات وستتمكن 

ل أو إعادة ضبطها. راجع "مراقبة الوقت وتقسيمه" أعاله.

حدد امللحقات وساعة إيقاف.
ساعة اإليقاف، فسيمكنك حتديد عرض األخير، لعرض أحدث زمن مت قياسه. حدد 

رض قائمة باألسماء أو األوقات النهائية جملموعات الوقت، حدد مجموعة الوقت 

ف األوقات احملفوظة. حدد اجلميع مًعا واضغط على موافق، أو حدد واحد كل مرة، 
 ترغب في حذفها، واضغط على مسح واضغط على موافق.



وظ א
في احملفظة، ميكنك حف
الشراء عن طريق الهات
ميكنك الوصول إلى احملف
التصفح" الصفحة ١٠٦
يلزم إنشاء رمز احملفظة 
واضغط على موافق لتأ
إذا كنت ترغب في حذف
في وضع االستعداد. حتتا

א א
لبدء استخدام احملفظة، 
لزم األمر واضغط على 
يقدر احلد األقصى لعدد
• حلفظ معلومات على
• معلومات البطاقة

املثال.
• معلومات املستخ
• معلومات الشحن،
• معلومات الفواتير
وهو ما قد يحدث
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ائ ظ معلومات شخصية مثل معلومات بطاقات االئتمان وميكنك القيام بعمليات 

ف.
ظة من خالل القائمة احملفظة أو عبر متصفح WAP، انظر "اخليارات املتاحة أثناء 

.
اخلاص بك عند الوصول للمحفظة ألول مرة. في إنشاء رمز احملفظة: أدخل الرمز 

كيده وفي حتقق من رمز احملفظة: أدخل الرمز مرة أخرى واضغط على موافق.
 جميع محتويات احملفظة ورمز احملفظة، أدخل #3925538#* (*#ewallet# باحلروف) 

ج أيًضا إلى رمز احلماية اخلاص بالهاتف. انظر أيًضا "رموز الوصول" الصفحة ١٤.

.
اضغط على القائمة وحدد امللحقات واحملفظة. أدخل رمز احملفظة اخلاص بك إذا 

موافق. انظر "ضبط احملفظة" الصفحة ٩٨. حدد بطاقات لعرض قائمة البطاقات. 
 البطاقات بخمس بطاقات. انتقل إلى البطاقة التي تريدها.

 بطاقة، اضغط على خيارات وحدد عرض. حدد
، إلدخال اسم حامل البطاقة أو نوعها أو رقمها أو تاريخ انتهائها على سبيل 

دم، حلفظ اسم املستخدم وكلمة املرور.
 حلفظ معلومات االتصال اخلاصة بك.

 حلفظ معلومات االتصال في حالة اختالف عنوان الفواتير عن العنوان احملفوظ 
 مع الشركة اُملصدرة لبطاقات االئتمان.



وظ • معلومات اإليصال،
اخلدمة إيصال امل
• لعمل نسخة من الب
• حلذف جميع املعلوما
• إلعادة تسمية البطا

א א
ميكنك حفظ عدد من امل
املرور أو الرموز أو املالح
تستخدم املالحظات ال
اضغط على القائمة و
عرض وإضافة وتعديل م
كنص لنسخ املالحظة إ
استخدام التفاصيل ال

א
اضغط على القائمة و
• طلب الرمز، لتشغيل
تتمكن من تشغيل 
• تغيير الرمز لتغيير ر

א א א
١. قم بالدخول إلى مو
الصفحة ١٠٥ واختر
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ائ  حلفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني التي ترغب أن يرسل إليك مزود 

شتريات عليها.
طاقة، اضغط على خيارات وحدد نسخ البطاقة.

ت املسجلة على البطاقة، اضغط على خيارات وحدد مسح البطاقة.
قة، اضغط على خيارات وحدد إعادة تسمية البطاقة.

الحظات الشخصية اخلاصة يصل إلى ٣٠ مالحظة، على سبيل املثال كلمات 
ظات.

شخصية الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٨.
حدد امللحقات واحملفظة ومالحظات شخصية. اضغط على خيارات وعندئذ ميكنك 

الحظة محددة كما ميكنك فرز املالحظات إما حسب االسم أو التاريخ. إرسال 
لى رسالة نصية. نسخ إلى التقومي لنسخ املالحظة إلى التقومي كرسالة تذكير. 

ستخالص األرقام من إحدى املالحظات.

حدد امللحقات واحملفظة والضبط. حدد
 طلب رمز احملفظة أو إيقاف تشغيله. يلزم إدخال رمز احملفظة الصحيح قبل أن 

ضبط طلب الرمز أو إيقاف تشغيله.
مز احملفظة.

א א א
 "WAP الذي ترغب في الشراء من خالله، انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP قع

 املُنتج الذي ترغب في شراءه.



وظ ٢. لدفع ثمن املشتريات،
التصفح" الصفحة 
٣. حدد البطاقة التي تر
طريق نقل تفاصيل ب
احلقول. يظهر هذا ا
ميكنك أيًضا ملء الن
الهاتف النموذج املك
٤. اقبل الشراء، وسيتم
٥. حدد إغالق احملفظة، 

(א א
א א א
ميكنك إعداد الهاتف ال
يجب أن يكون اجلهاز الذ
مثل بطاقات األعمال وم
جهاز كمبيوتر) عبر منف
ال توجه شعاع IR (األشع
يعد هذا اجلهاز أحد منتجا
 مالحظة: يجب أ
الهاتف عندما ي
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ائ  اضغط على خيارات وحدد معلومات احملفظة. انظر "اخليارات املتاحة أثناء 

.١٠٦
يد الدفع بها. ثم امأل استمارة البيانات التي تتسلمها من مزود اخلدمة عن 

طاقة االئتمان من احملفظة. إذا أردت ملء جميع احلقول تلقائًيا، فحدد ملء جميع 
خليار فقط في حالة دعم مزود خدمة WAP ملعيار لغة متثيل التجارة اإللكترونية. 

موذج بواسطة حتديد حقول املعلومات من البطاقة واحًدا تلو اآلخر. ثم يعرض 
تمل.

 إرسال املعلومات.
إلغالق احملفظة. انظر "اخليارات املتاحة أثناء التصفح" الصفحة ١٠٦.

 (١٢

 ،IR الستخدام وصلة .IR ستقبال بيانات من خالل منفذ األشعة حتت احلمراء
ي تريد تكوين اتصال معه متوافًقا مع IrDA. ميكنك إرسال بيانات أو استالمها 
الحظات تقومي إلى / من هاتف متوافق أو من جهاز بيانات (على سبيل املثال، 

ذ IR بالهاتف.
ة حتت احلمراء) إلى عني أي شخص، وال تسمح بتداخل هذا اإلشعاع مع أجهزة IR أخرى. 

ت الليزر من الفئة األولى.
ن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم 

كون استخدام الهواتف الالسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا.



وظ إرسال بيانات واستقبا
• تأكد أن منفذي IR ب
عدم وجود عوائق بين
احلمراء عن ٦٠ سم (
اضغط على القائم• لتنشيط منفذ األش
• يحدد مستخدم الها
إذا لم تبدأ عملية نقل 

تشغيله مرة أخرى.

IR مؤشر وصلة
• عند ظهور  باس
إلرسال بيانات واستال
• عندما يومض  ي

GPRS
GPRS א

ميكنك ضبط الهاتف ب
القائمة وحدد التوصيل
WAP أو تطبيق االتصا
الهاتف والشبكة وميكن
إمكانية التسجيل بشب
إذا حددت عند احلاجة، ي
االتصال عند إغالق التط
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ائ  IR لها عبر

كل من جهاز اإلرسال واالستقبال في مواجهة بعضهما البعض مع التأكد من 
هما. يفضل أال تزيد املسافة الفاصلة بني اجلهازين أثناء االتصال باألشعة حتت 

٢٤ بوصة) على األكثر.
 ،IR بالهاتف الستالم البيانات من خالل األشعة حتت احلمراء IR عة حتت احلمراء

.IR ة وحدد التوصيل ووصلة
تف املرسل وظيفة IR املطلوبة لبدء نقل البيانات.

البيانات خالل دقيقتني بعد تشغيل منفذ IR، يتم إلغاء االتصال ويلزم إعادة 

تمرار، يشير ذلك إلى أنه مت تشغيل اتصال IR كما يشير إلى أن الهاتف جاهز 
.IR مها من خالل منفذ

شير ذلك إلى أن الهاتف يحاول االتصال باجلهاز اآلخر، أو أنه قد حدث فقدان لالتصال.

حيث يتم تسجيله بشبكة GPRS تلقائيًا عند تشغيل الهاتف. اضغط على 
 و GPRS واتصال GPRS ومتصل دائًما. ينشأ عن بدء تشغيل تطبيق اتصال 
ل بالكمبيوتر، أو عند إرسال/استقبال رسائل وسائط متعددة، حدوث اتصال بني 

 عندئٍذ نقل البيانات. عند إغالق التطبيق، يتوقف اتصال GPRS بينما تظل 
كة GPRS قائمة.

تم إجراء اتصال GPRS في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه، ويتم إغالق 
بيق.



وظ GPRS א
ميكنك توصيل الهاتف 
كمبيوتر متوافق مع اس
اضغط على القائمة و
وقم بتشغيل نقطة الو

ضبط نقطة الوصول.
• انتقل إلى اسم بديل
النشطة واضغط عل
• انتقل إلى نقطة وصو
 يلزم إدخال اسم نق

الوصول من مشغل 
ميكنك أيًضا ضبط خدم
خيارات مودم نوكيا، انظ
والهاتف، فالحظ أنه س

(א א
ميكنك الوصول إلى خد
الطقس ومواعيد رحالت
ويتم صيانتها من قبل 
حتقق من مدى توفر خدما
في االستفادة من خدماته
 مالحظة: يجب أ
الهاتف عندما ي
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عن طريق األشعة حتت احلمراء أو عن طريق االتصال بكابل البيانات بجهاز 
تخدام الهاتف كمودم لتمكني اتصال GPRS من الكمبيوتر.

حدد التوصيل و GPRS وضبط املودم لـ GPRS. حدد نقطة الوصول النشطة 
صول التي ترغب في استخدامها. حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير 

 لنقطة الوصول واضغط على اختيار. أدخل االسم املطلوب لنقطة الوصول 
ى موافق.

ل GPRS واضغط على اختيار. أدخل اسم نقطة الوصول (APN) واضغط على موافق.
طة وصول لتكوين اتصال بشبكة GPRS. ميكنك احلصول على اسم نقطة 

الشبكة أو مزود اخلدمة.
ة اتصال GPRS (اسم نقطة الوصول) املوجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج 
ر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١١٦. إذا أجريت الضبط على الكمبيوتر 

يتم استخدام مجموعة الضبط املوجودة على الكمبيوتر.

 (١٣
مات WAP املتنوعة مثل اخلدمات املصرفية واألخبار وتقارير

 الطيران. مت تصميم هذه اخلدمات خصيًصا للهواتف احملمولة
.WAP مزودو خدمة

ت WAP ورسوم اخلدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و/أو مزود اخلدمة الذي ترغب 
. سيوفر لك مزودو اخلدمة اإلرشادات الالزمة حول كيفية استخدام هذه اخلدمات.

ن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم 
كون استخدام الهواتف الالسلكية محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا.



وظ WAP تستخدم خدمات
عرض صفحات ويب عل

א א א
١. احفظ ضبط اخلدمة ا
٢. قم باالتصال بخدمة
٣. ابدأ تصفح صفحات
٤. مبجرد االنتهاء من الت

א א
قد تتسلم ضبط اخلدم
WAP التي ترغب في ا
بزيارة موقع ويب اخلاص 
ميكنك أيًضا إدخال الضب
املالئم، اتصل مبشغل ال

א א
عند استالمك لضبط ا
• حلفظ الضبط اُملست
 في حالة عدم حفظ
مجموعة اتصال خال
 وفي حالة وجود ضب
اخلدمة احملفوظ؟. لت
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ائ  لغة التعيني الالسلكية (WML) على صفحات WAP اخلاصة بها. ال ُيمكن 

ى الهاتف.

א א WAP
ملطلوب للوصول إلى خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ١٠٥.

 WAP املتوفرة لك. انظر الصفحة ١٠٥.
 خدمة WAP. انظر الصفحة ١٠٦.

صفح، قم بإنهاء االتصال بخدمة WAP. انظر الصفحة ١٠٨.

WAP
ة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة الذي يوفر خدمة 

ستخدامها. ملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة، أو قم 
 .(www.club.nokia.com) بنادي نوكيا

ط يدوًيا أو إضافته أو تعديله من خالل مجموعة برامج الكمبيوتر. ملعرفة الضبط 
شبكة أو مزود اخلدمة. قد يتوفر ضبط WAP على سبيل املثال على موقع الويب.

خلدمة في شكل رسالة نصية، سيعرض الهاتف عبارة مت استالم ضبط اخلدمة.
لم، اضغط على خيارات وحدد حفظ.

 أي ضبط في ضبط اخلدمة النشط، سيتم حفظ الضبط وتشغيله ضمن أول 
ية.

ط محفوظ من قبل في ضبط اخلدمة النشط، سيظهر السؤال تشغيل ضبط 
شغيل الضبط احملفوظ، اضغط على نعم أو اضغط على ال حلفظه فقط.



وظ • لرفض الضبط اُملست
• لعرض الضبط اُملست

א
١. اضغط على القائم
٢. حدد ضبط اخلدمة ال
 يلزم تشغيل الضبط
املطلوبة إلجراء اتصا
٣. انتقل إلى الضبط امل
٤. حدد تعديل ضبط ا
 حدد كل ضبط خدم
• اسم الضبط - أد
• صفحة البدء - أد

واضغط على 
• وضع اجللسة - ح
• تأمني االتصال - 
 عندما يكون تأمني
إذا لم يتوفر اتصا
االتصال، فيجب ع
• حامل البيانات - 
GSM هي حامل ا
Copyright © 2003 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.١٠٣

مة
قائ
 ال
ف
ائ لم، اضغط على خيارات وحدد رفض.

لم أوالً، اضغط على خيارات وحدد عرض. حلفظ الضبط، اضغط على حفظ.

ة وحدد خدمات وضبط.
نشط.

 أينما ترغب في حفظ ضبط اخلدمة. الضبط هو مجموعة من اإلعدادات 
.WAP ل بخدمة

طلوب تشغيله ثم اضغط على تشغيل.
خلدمة النشط.

ة مما يلي واحًدا تلو اآلخر وأدخل كل الضبط املطلوب.
خل االسم اجلديد لضبط االتصال واضغط على موافق.

خل عنوان صفحة البدء اخلاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها، 
 إلدخال نقطة، ثم اضغط على موافق.

دد دائمة أو مؤقتة.
حدد يعمل أو ال يعمل.

 .WAP االتصال في الوضع يعمل، يحاول الهاتف إجراء اتصال آمن مع خدمة 
ل آمن فلن يتم إجراء االتصال. إذا رغبت في االتصال على أي حال، بدون تأمني 

ليك ضبط تأمني االتصال على ال يعمل.
حدد بيانات GSM أو GPRS. ضبط احلامل احملدد، انظر "الضبط عندما تكون بيانات 

لبيانات احملدد" و"الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات احملدد" أدناه.



وظ  ملعرفة الرسوم و

א
• رقم االتصال - أدخل
 IP عنوان بروتوكول •
احلصول على عنوان 
• طريقة التحقق - ح
• نوع مكاملة البيانات 
• سرعة مكاملة البيانا
نوع مكاملة البيانات ا
• نوع الدخول - حدد ي
• اسم املستخدم - أد
• كلمة السر - أدخل 

PRS א
GPRS نقطة وصول •
 يلزم إدخال اسم نق

الوصول من مشغل 
 IP عنوان بروتوكول •
احلصول على عنوان 
• طريقة التحقق - ح
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ائ سرعة االتصال وأية معلومات أخرى، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.

א א GSM
 رقم الهاتف واضغط على موافق.

- أدخل العنوان واضغط على  إلدخال نقطة واضغط على موافق. ميكنك 
IP من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.

دد آمن أو عادي.
.ISDN حدد تناظري أو -

ت - حدد السرعة التي تريد استخدامها، أو حدد آلي. يتوفر آلي فقط إذا كان 
حملدد حالًيا هو تناظري. تعتمد سرعة مكاملة البيانات الفعلية على مزود اخلدمة.

دوي أو آلي.
خل اسم املستخدم واضغط على موافق.

كلمة السر واضغط على موافق.
א א G

 - أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على موافق.
طة وصول لتكوين اتصال بشبكة GPRS. ميكنك احلصول على اسم نقطة 

الشبكة أو مزود اخلدمة.
- أدخل العنوان واضغط على  إلدخال نقطة واضغط على موافق. ميكنك 

IP من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
دد آمن أو عادي.



وظ • نوع الدخول - حدد ي
سر يتم إدخالهما ف

اتصال.
• اسم املستخدم - أد
• كلمة السر - أدخل 

א א
تأكد أوًال من تشغيل ض
• اضغط على القائم
تشغيله ثم اضغط 
 قم بعد ذلك بإجراء ات
• افتح الصفحة الرئي
 اضغط على القائم
 تلمي
 أو

• حدد العالمة اخلاصة
 اضغط على القائم
 إذا لم تعمل العالمة
اخلدمة وحاول مرة أ

 أو
• أدخل عنوان خدمة 
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ائ دوي أو آلي. إذا حددت آلي، فسيستخدم نوع الدخول اسم مستخدم وكلمة 

ي الضبط التالي. إذا حددت يدوي، فسيلزم إدخال معلومات الدخول عند تأسيس 

خل اسم املستخدم واضغط على موافق.
كلمة السر واضغط على موافق.

WAP
بط اخلدمة اخلاص بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الضبط:
ة وحدد خدمات وضبط. حدد ضبط اخلدمة النشط وانتقل إلى الضبط املطلوب 

على تشغيل.
صال بخدمة WAP. توجد ثالث طرق إلجراء االتصال:

:WAP سية خلدمة
ة وحدد خدمات وصفحة البدء.

ح: لفتح الصفحة الرئيسية بطريقة سريعة، اضغط مع االستمرار على  في وضع االستعداد.

:WAP بخدمة 
ة وحدد خدمات والعالمات، وحدد عالمة.

 مع ضبط اخلدمة املستخدم حالًيا، فقم بتشغيل مجموعة أخرى من ضبط 
خرى.

:WAP



وظ  اضغط على القائم
إلدخال حروف خاصة،
 الحظ أنه ال يلزم من

بعد إجراء االتصال بخد
وظائف مفاتيح الهاتف 
ملزيد من املعلومات، اتص
S الحظ أنه إذا مت حتديد
التصفح. إذا تلقيت مك
شاشة الهاتف إشارة إل

א א א
• استخدم مفتاحي ال
• لتحديد عنصر مظل

 • إلدخال حروف وأرقام، 
. املفتاح 

א א א
اضغط على خيارات وح
• صفحة البدء، للعودة
• العالمات. انظر الص
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ائ ة وحدد خدمات ثم ذهاب للعنوان. أدخل عنوان خدمة WAP واضغط على  

 ثم اضغط على موافق.
ك إضافة البادئة //:http قبل العنوان حيث يتم إضافتها آلًيا.

WAP
مة WAP، ميكنك بدء تصفح صفحات WAP اخلاصة بهذه اخلدمة. قد تختلف 

باختالف خدمات WAP. اتبع النصوص اإلرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. 
.WAP ل مبزود خدمة

GPR كحامل البيانات، فسوف يظهر املؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء 
املة أو قمت بإجراء مكاملة أثناء اتصال GPRS، سيظهر املؤشر  في أعلى ميني 

.GPRS ى أنه قد مت تعليق اتصال

א
.WAP تنقل  أو  لتصفح صفحة

. ل، اضغط على 
، إلدخال حروف خاصة واضغط على  اضغط على املفاتيح من  إلى 

א
دد أحد اخليارات املتاحة. قد يعرض مزود اخلدمة أيضًا خيارات أخرى. حدد

.WAP إلى صفحة البدء اخلاصة بخدمة 
فحة ١٠٩.



وظ • اتصال / تعديل / فت
عنصر ُمظلل في ص
• إضافة عالمة، حلفظ
• عرض الصورة، أو عر
• ذهاب للعنوان، إلدخا
• وارد اخلدمة، انظر ال
• معلومات احملفظة وإ

الصفحة ٩٨.
• ضبط الشكل، انظر
• ضبط ملف االسترج
• استخدام الرقم، لن
على عدة أرقام، فقد
• إعادة حتميل، إلعادة 
• تفريغ الذاكرة. انظر 
• معلومات احلماية، لع
• إنهاء. انظر "إنهاء اال

א א
يدعم متصفح WAP ال
وإرسال نغمات DTMF أ
AP من إحدى صفحات
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ائ ح صف / فتح الوصلة / فتح القائمة إلجراء اتصال، أو إلدخال نص أو حتديد 

.WAP فحة
 صفحة WAP كعالمة.

.WAP ض الصور لعرض صور ورسوم متحركة من صفحة
ل عنوان خدمة WAP التي ترغب في الدخول إليها.

صفحة ١١٠.
غالق احملفظة، انظر "اإلرشادات اخلاصة بدفع ثمن املشتريات باستخدام احملفظة" 

 "ضبط شكل متصفح WAP" الصفحة ١٠٨.
اع. انظر الصفحة ١٠٨.

 WAP حلفظه أو إلجراء مكاملة. إذا احتوت صفحة WAP سخ رقم من صفحة
 يلزم حتديد الرقم املطلوب.

حتميل صفحة WAP احلالية وحتديثها.
"الذاكرة املؤقتة" الصفحة ١١٠.

رض معلومات احلماية اخلاصة باتصال WAP احلالي ومركز اخلدمة.
تصال بـ WAP" الصفحة ١٠٨.

وظائف التي ميكنك الوصول إليها أثناء التصفح. ميكنك إجراء اتصال صوتي 
ثناء إجراء االتصال الصوتي، وميكن أيًضا حفظ اسم ورقم هاتف في دفتر الهاتف 

.W



وظ P א
إلنهاء التصفح واالتصال

على نعم.
أو بدًال من ذلك، اضغط
. يقوم الهاتف على 

P
١. أثناء التصفح، اضغ
وحدد خدمات وضبط
٢. حدد التفاف النص أو
٣. حدد تشغيل أو إيقا
 عند ضبط التفاف ال
سطر واحد. إذا حدد

سطر واحد.
 عند ضبط إظهار ال
يؤدي هذا إلى تسريع

א
ميكن ضبط الهاتف بحي
بيانات االسترجاع هي تل
أن تكون البيانات هي عل
االسترجاع حتى تقوم مب
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، اضغط على خيارات وحدد إنهاء. عند ظهور السؤال إنهاء التصفح؟ اضغط 

. إذا كانت بيانات GSM هي حامل البيانات احملدد، فاضغط مرتني   على 
.WAP بإنهاء االتصال بخدمة 

WA
ط على خيارات وحدد ضبط الشكل، أو اضغط على القائمة في وضع االستعداد 

 وضبط الشكل.
 إظهار الصور.

ف لـ التفاف النص ونعم أو ال لـ إظهار الصور.
نص على تشغيل، يتم عرض باقي النص على السطر التالي إذا تعذر عرضه في 

ت إيقاف، فسيتم اختصار النص إذا كان طويًال جًدا بشكل يصعب عرضه في 

 .WAP صور على ال، فلن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على صفحة
 عملية تصفح صفحات WAP التي حتتوي على الكثير من الصور.

ث يسمح باستالم بيانات االسترجاع بالهاتف أو ال يسمح باستالمها.
ك البيانات التي يحفظها موقع WAP في ذاكرة متصفح الهاتف املؤقتة. ميكن 
ى سبيل املثال معلومات املستخدم أو تفضيالت التصفح. سيتم حفظ بيانات 

سح الذاكرة املؤقتة، انظر "الذاكرة املؤقتة" الصفحة ١١٠.



وظ ١. أثناء التصفح، اضغ
االستعداد وحدد خد
٢. حدد ضبط االسترجا

א
ميكنك حفظ عدد من ع

ذاكرة الهاتف.
١. أثناء التصفح، اضغ
خدمات والعالمات.
٢. انتقل إلى العالمة ال
٣. حدد أحد اخليارات الت
 ذهاب إلى، إلجراء ات
 عرض أو تعديل أو م
 إرسال، إلرسال العالم
العالمة في شكل ر
 عالمة جديدة، إلنشا
بصفحة WAP واض
الحظ أنه قد تكون هنا
ليست لها عالقة بنوكي
اتخاذ نفس االحتياطات 

א
عند استالم عالمة كرس

أو رفض لرفضها.
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ائ ط على خيارات وحدد ضبط ملف االسترجاع، أو اضغط على القائمة في وضع 

مات وضبط.
ع وحدد سماح أو رفض للسماح للهاتف باستالم أو رفض بيانات االسترجاع.

ناوين صفحات WAP يصل عددها إلى ٣٠ عنواًنا وذلك في شكل عالمات في 

ط على خيارات وحدد العالمات، أو اضغط على القائمة في وضع االستعداد وحدد 

تي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على خيارات.
الية:

صال بصفحة WAP املرتبطة بالعالمة.
سح، لعرض أو تعديل أو حذف العالمة احملددة.

ة احملددة مباشرًة إلى هاتف آخر، حدد كعالمة، أو حدد كرسالة نصية إلرسال 
سالة نصية.

ء عالمة جديدة بدون االتصال بخدمة WAP. أدخل العنوان واالسم اخلاص 
غط على موافق.

ك بعض العالمات التي سبق تثبيتها على الهاتف والتي تنتمي إلى مواقع أخرى 
ا. ال تضمن نوكيا وال تقر هذه املواقع. إذا رغبت في الوصول إليها، فيجب عليك 

اخلاصة باألمان أو احملتوى التي تتبعها مع أي موقع آخر.

الة نصية، اضغط على خيارات، ثم حدد عرض لعرض العالمة أو حفظ حلفظها 



وظ א א
ميكن للهاتف استالم ر
إخطارات بأمور معينة ع
.WAP أو عنوان خدمة
للوصول إلى وارد اخلدمة
• إذا ضغطت على إنه
اضغط على القائم
للوصول إلى وارد اخلدمة
تريدها، واضغط على خ
• استرجاع، لتشغيل 
• التفاصيل، لعرض م
• مسح، حلذف إخطار 

א
اضغط على القائمة و
الهاتف الستالم رسائل 

א א א
 مالحظة: يتم تخ
هي ذاكرة تخزين
على درجة من اخل
املؤقتة هذه بعد 
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ائ سائل خدمة (رسائل موجهة) مرسلة من قبل مزود اخلدمة. تعتبر رسائل اخلدمة 

لى سبيل املثال عناوين األخبار، وقد حتتوي رسائل اخلدمة هذه على رسالة نصية 

 في وضع االستعداد، عند استالم إحدى رسائل اخلدمة، اضغط على عرض.
اء، سيتم نقل الرسالة إلى وارد اخلدمة. للوصول إلى وارد اخلدمة فيما بعد، 

ة وحدد خدمات ووارد اخلدمة.
 أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد وارد اخلدمة. انتقل إلى الرسالة التي 

يارات وحدد
متصفح WML وتنزيل احملتوى املبني.
علومات مفصلة عن إخطار اخلدمة.

اخلدمة احملدد.

א
حدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق اخلدمة للوارد ورسائل اخلدمة. لضبط 
اخلدمة، حدد تشغيل. إذا حددت إيقاف، فلن يستلم الهاتف رسائل اخلدمة.

زين املعلومات أو اخلدمات التي سبق الوصول إليها في ذاكرة الهاتف املؤقتة. الذاكرة املؤقتة 
 مؤقت تستخدم لتخزين املعلومات بصورة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات 
صوصية تستلزم استخدام كلمات مرور (مثل رقم حسابك في البنك)، فقم بتفريغ الذاكرة 

كل مرة من مرات االستخدام.



وظ لتفريغ الذاكرة املؤقتة
• أثناء التصفح، اضغ
• اضغط على القائم

א א
يلزم وجود شهادات حما
يساعدك استخدام الش
WAP، هذا في حالة ض
ميكنك تنزيل شهادة الت
التفويض. بعد التنزيل مي
إضافتها إلى قائمة الش
يشير الهاتف إلى عدم إ
إذا كانت شهادة مركز 
التفويض الصحيحة في

א א
اضغط على القائمة و
انظر أيًضا معلومات احل

א
إذ ظهر مؤشر احلماية 
مركز خدمة WAP (املعّر
ذلك، ال يشير مؤشر احلم
املطلوب) آمن. يعتبر من
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ط على خيارات وحدد تفريغ الذاكرة أو
ة في وضع االستعداد، وحدد خدمات وتفريغ الذاكرة.

ية للمساعدة على استخدام بعض خدمات WAP مثل اخلدمات البنكية. حيث 
هادات في حتسني تأمني االتصاالت بني هاتفك وبني بوابة WAP أو مركز خدمة 

بط وظيفة تأمني االتصال على خيار تشغيل.
فويض من على صفحة WAP إذا كانت خدمة WAP تدعم استخدام شهادات 
كنك عرض الشهادة ثم حفظها أو حذفها. إذا قمت بحفظ الشهادة، فسيتم 

هادات املوجودة بالهاتف.
مكانية التحقق من هوية مركز خدمة WAP أو بوابة WAP، كما يشير إلى ما 

خدمة WAP أو بوابة WAP موثقة من عدمه، ويتحقق أيًضا من وجود شهادة 
 الهاتف.

حدد خدمات وضبط. حدد الشهادات.
ماية، في "استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح" الصفحة ١٠٦.

 أثناء االتصال بـ WAP، فسيتم تشفير نقل البيانات بني الهاتف وبوابة WAP أو 
ف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط اخلدمة النشط). وعلى الرغم من 
اية إلى أن نقل البيانات بني البوابة وبني مركز خدمة احملتويات (موقع تخزين املورد 

 مسؤوليات مزود اخلدمة تأمني نقل البيانات بني البوابة ومركز خدمة احملتويات.



وظ א
يلزم توفر مزايا احلماية ل
مواقع WAP. يلزم توفر 
على بطاقة SIM لديك.

א
توفر وحدة احلماية خدما
الرقمية. ميكن أن تتضم
مفاتيح خاصة ومفاتيح
أو من قبل مزود اخلدمة.
اضغط على القائمة و
• بيانات وحدة احلماية،
• تغيير الرمز الشخص
انظر أيًضا "رموز الوصو

א א
توجد ثالثة أنواع من ال
ميكن حفظ شهادة التف
ميكن تنزيلها من على 
املستخدم في وحدة احل

مركز اخلدمة.
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ائ بعض خدمات WAP، مثل اخلدمات املصرفية أو خدمات التسوق من خالل أحد 

شهادات حماية ووحدة حماية إلجراء مثل هذه االتصاالت والتي قد تكون متاحة 
 ملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة.

ت حماية للتطبيقات املتعلقة بـ WAP وتتيح إمكانية استخدام التوقيعات 
ن وحدة احلماية شهادات املستخدم و/أو شهادة التفويض كما ميكن أن تتضمن 
 SIM عامة. يتم االحتفاظ بالشهادات في وحدة احلماية من قبل ُمصدر بطاقة 

حدد خدمات وضبط وضبط وحدة احلماية. حدد
 لعرض عنوان وحدة احلماية، وحالتها، والشركة املصنعة لها ورقمها املسلسل.

ي للتوقيع لتحديد الرمز الشخصي للتوقيع PIN الذي ترغب قي تغييره.
ل" الصفحة ١٤.

شهادات وهي: شهادات مركز اخلدمة وشهادات التفويض وشهادات املستخدم. 
ويض إما في وحدة احلماية بواسطة ُمصدر بطاقة SIM أو مزود اخلدمة أو 

صفحة WAP وحفظها في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة SIM. ُتحفظ شهادات 
ماية بواسطة ُمصدر بطاقة SIM أو بواسطة مزود اخلدمة. ال يتم حفظ شهادات 



وظ • شهادات مركز اخلدم
 يتم إرسال شهادات 
باستخدام شهادات ا
عدم إمكانية التحق
شهادة مركز خدمة 
الصحيحة في الهات
 ويظهر مؤشر احلماي
خدمة WAP (املّعرف
 يعتبر من مسؤوليات
• شهادات التفويض
 تستخدم شهادات ال
التوقيعات أو شهادا
• شهادات املستخدم
 يتم إصدار شهادات ا
خاص ُمعني في وحد

א א
ميكنك عمل توقيعات رق
التي مت استخدامها لعم
فاتورة ورقية أو عقد أو أ
إلصدار توقيع رقمي، حدد
شراءه وثمنه. سيتم عر
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مركز اخلدمة من مركز خدمة WAP إلى الهاتف وتتم مراجعة صالحيتها 
لتفويض احملفوظة في الهاتف أو املوجودة في وحدة احلماية. يشير الهاتف إلى 

ق من هوية مركز خدمة WAP أو بوابة WAP، كما يشير إلى ما إذا كانت 
WAP أو بوابة WAP موثقة من عدمه، ويتحقق أيًضا من وجود شهادة التفويض 

ف.
ة  أثناء اتصال WAP، إذا كان نقل البيانات بني الهاتف وبوابة WAP أو مركز 

 بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط اخلدمة النشط) مشفًرا.
 مزود اخلدمة تأمني نقل البيانات بني البوابة ومركز خدمة احملتويات.

تفويض من قبل بعض خدمات WAP مثل اخلدمات البنكية وذلك ملراجعة 
ت اخلادم أو أية شهادات تفويض أخرى.

ملستخدم إلى املستخدمني من قبل جهة موثقة. وهي تربط املستخدم مبفتاح 
ة حماية وُتستخدم للتوقيع الرقمي.

مية بواسطة الهاتف. ُيمكن التحقق من توقيعك من خالل شهادة املستخدم 
ل التوقيع. ميكن أن تكون عملية التوقيع الرقمي مثل عملية توقيع اسمك على 

ي وثيقة أخرى.
 ارتباط على إحدى صفحات WAP على سبيل املثال عنوان الكتاب الذي ترغب في 

ض النص املطلوب توقيعه والذي قد يتضمن املبلغ والتاريخ، على سبيل املثال.



وظ تأكد أن نص رأس الصف
 مالحظة: إذا لم 
عدم إدخال أية بي
لتوقيع النص، يلزم أوًال 
 مالحظة: قد ال ي
وقراءته قبل التو
حدد شهادة املستخدم ا
الوصول" الصفحة ١٤) 
تأكيًدا لعملية الشراء.

(א
للوصول إلى بعض الوظ
ذهاب إلى ثم حدد الوظ
إذا أردت إضافة بعض ال
إضافتها واضغط على 
إلزالة أو إضافة املزيد م

א
باإلضافة إلى الوظائف ا
بطاقة SIM، والتي ميكن
إذا كانت مدعومة من ق
 مالحظة: للتأكد
مشغل الشبكة 
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ائ . حة هو قراءة وتأكد أيًضا من عرض رمز التوقيع الرقمي 

يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسيشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ 
انات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع PIN اخلاص بك.

قراءته النص بالكامل ثم ميكنك حتديد توقيع.
تم احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا تأكد من قيامك بالتنقل خالل النص بالكامل 

قيع.
لتي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "رموز 

 WAP واضغط على موافق. سيختفي رمز التوقيع الرقمي وقد تعرض خدمة

 (١٤
ائف احملددة بشكل سريع، اضغط على القائمة وحدد 

يفة املطلوبة من القائمة.
وظائف إلى القائمة، فاضغط على إضافة وانتقل إلى الوظيفة التي تريد 

حتديد.
ن الوظائف إلى القائمة، انظر "االختصارات الشخصية".الصفحة ٧٣.

 (١٥ (א
ملوجودة بالهاتف، تتوفر خدمات إضافية من خالل

ك الوصول إليها من خالل القائمة ١٣. تظهر القائمة ١٣ فقط
بل بطاقة SIM. ويعتمد اسم ومحتويات القائمة على اخلدمات املتوفرة.

 من مدى توفر األسعار واملعلومات عند استخدام خدمات SIM، اتصل ببائع بطاقة SIM، مثل 
أو مزود اخلدمة أو أي بائع آخر.



وظ ميكنك ضبط الهاتف لع
البطاقة بتحديد اخليار ن
الحظ أن الوصول إلى ه
احتساب تكلفتها علي
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ائ رض رسائل التأكيد املتبادلة بني الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات 

عم املوجود بالقائمة تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة القائمة ٤-٣-٦.
ذه اخلدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS)، أو إجراء مكاملة هاتفية يتم 

ك.



الت א .٦
ميكنك إرسال رسائل الب
متوافق عبر اتصال األش
التوصيل املتعددة بالكم
برامج الكمبيوتر، إرسال
بني الهاتف والكمبيوتر 
ميكنك العثور على مزيد
upport/phones/6100.

א
حتتوي مجموعة برامج ا

pplication Installer •
الكمبيوتر إلى الهات

a Image Converter •
من خالل رسائل الو
 Sound Converter •
تتوافق مع الهاتف وإ
kia Content Copier •
من الهاتف إلى الك

 PC WAP Manager •
وإرسالها أو حتديث م
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ريد اإللكتروني واستالمها والوصول إلى اإلنترنت أثناء اتصال الهاتف بكمبيوتر 
عة حتت احلمراء أو عبر كابل بيانات. ميكنك استخدام الهاتف مع إمكانيات 

بيوتر وتطبيقات اتصاالت البيانات. ميكنك على سبيل املثال من خالل مجموعة 
 رسائل نصية ورسائل مصورة ومزامنة جهات االتصال والتقومي ومالحظات املهام 

باإلضافة إلى إدارة عالمات WAP ومجموعات ضبط االتصال.
www.nokia.com/ من املعلومات وامللفات التي ميكن تنزيلها من موقع نوكيا 

s

א
لكمبيوتر على التطبيقات التالية:

Nokia A (مثبت تطبيقات نوكيا) الذي يستخدم لتثبيت تطبيقات جافا من 
ف.

Noki (محول صور نوكيا) الذي يستخدم إلعداد الصور بحيث ميكن استخدامها 
سائط املتعددة أو ورق احلائط وإتاحة إمكانية نقلها إلى الهاتف أيضاً.

Nokia (محول صوت نوكيا) الذي يستخدم لتعديل نغمات الرنني اجملسمة بحيث 
تاحة إمكانية نقلها إليه.

No (ناسخ محتوى نوكيا) الذي يستخدم لنسخ البيانات أو البيانات االحتياطية 
مبيوتر أو إلى هاتف نوكيا آخر.

 WAP الذي يستخدم لتعديل عالمات (للكمبيوتر من نوكيا WAP مدير) Nokia
جموعات ضبط االتصال بالهاتف.



الت okia Phone Editor •
وضبط الرسائل باله
• Nokia PC Sync (مز
املهام بني الهاتف وال

okia PC Graphics •
وتعديلها لتالئم طراز
okia PC Composer •
طرازات هواتف نوكيا
• تتيح لك برامج تش

dem Options حتتوي •
nnection Manager •
الكمبيوتر والهاتف.

SCSD GPRS
ميكنك من خالل الهاتف
وHSCSD (البيانات املنق
ملعرفة مدى توفر خدما
الحظ أن استخدام خدم
حالة إجراء املكاملات ال
الالزمة لنقل البيانات.

S انظر "ضبط املودم لـ
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وص N (محرر هاتف نوكيا) الذي يستخدم إلرسال رسائل نصية وتعديل دفتر الهاتف 

اتف.
امن الكمبيوتر من نوكيا) الذي يستخدم ملزامنة دفتر الهاتف والتقومي ومالحظات 

كمبيوتر.
N (منشئ رسومات الكمبيوتر من نوكيا) الذي يستخدم إلنشاء الرسائل املصورة 

ات هواتف نوكيا املتوافقة السابقة، على سبيل املثال نوكيا 8310.
N (ملحن الكمبيوتر من نوكيا) الذي يستخدم لعمل نغمات رنني أحادية لتالئم 

 املتوافقة السابقة، على سبيل املثال نوكيا 8310.
غيل مودم بيانات نوكيا  6100 إمكانية استخدام الهاتف كمودم.

GPRS و HSCSD (خيارات مودم نوكيا) على الضبط اخلاص باتصاالت Nokia Mo
Nokia Co (مدير اتصاالت نوكيا) الذي يستخدم لتحديد نوع االتصال بني 

H
 استخدام خدمات البيانات عالية السرعة GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) 

ولة بالدائرة عالية السرعة).
ت البيانات عالية السرعة واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.

ة HSCSD يزيد من معدل استهالك طاقة البطارية عن معدل استهالكها في 
صوتية أو اتصاالت البيانات. قد يلزم توصيل الهاتف بجهاز شحن خالل الفترة 

GPR" الصفحة ١٠١.



الت א א א א
للحصول على معلومات
١. في حالة استخدام ا
• قم بتشغيل اتصا
من تشغيل االتصا
 في حالة استخدام 
• صل الكابل مبنفذ
٢. ابدأ في استخدام ت
الحظ أنه ال ُيوصى بإجر
في إعاقة عملية االتصا
للحصول على أداء أفض
لألسفل. ال حترك الهات
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وص  حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، راجع املستندات املرفقة به.

تصال األشعة حتت احلمراء:
ل األشعة حتت احلمراء بالهاتف، انظر "األشعة حتت احلمراء" الصفحة ٩٩. تأكد 

ل بالكمبيوتر.
:DKU-5 كابل محول التوصيل

 USB املوجود خلف الكمبيوتر مع توصيله باملوصل املوجود بالهاتف.
طبيق اتصاالت البيانات في الكمبيوتر.

اء مكاملات هاتفية أو الرد عليها أثناء االتصال بالكمبيوتر، حيث قد يتسبب ذلك 
ل بالكمبيوتر.

ل أثناء مكاملات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة املفاتيح 
ف عن طريق إمساكه باليد أثناء طلب البيانات.



مع א  .٨
א א

يتم تزويد الهاتف بالطاقة ع
الحظ أنه ميكن الوصول إلى ا
ميكن شحن البطارية وتفريغه
االنتظار) عن املعدل الطبيعي،
استخدم فقط البطاريات املع
املعتمدة من قبل الشركة املن
لفترة أطول من أسبوع، نظًرا 
فسيتم تفريغ الشحن مبرور ال
من املمكن أن تؤثر درجات احلرا
استخدم البطارية فقط للغر
ال تستخدم أبًدا أي جهاز ش
ال تقم بتقصير الدائرة الكهرب
العملة املعدنية أو الدبوس أو
املثال حينما حتمل البطارية ف

املتصل.
قد يتسبب ترك البطارية في 
طاقة البطارية وعمرها االفترا
قد ال يعمل الهاتف إذا مت تو
محدوًدا بصفة خاصة في درج
ال تتخلص من البطاريات بإلق
تخلص من البطاريات وفًقا لإل
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ن طريق بطارية ميكن إعادة شحنها.
ألداء األمثل للبطارية اجلديدة فقط بعد دورتني أو ثالث دورات كاملة من الشحن والتفريغ!

ا مئات املرات، ولكنها حتًما سوف تبلى في النهاية. حينما يقل وقت التشغيل (وقت التحدث ووقت 
 يعني هذا أنه قد حان وقت شراء بطارية جديدة.

تمدة من قبل الشركة املنتجة للهاتف، وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن 
تجة. افصل جهاز الشحن في حالة عدم استخدامه. ال تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن 

ألن زيادة الشحن تؤدي إلى تقصير عمر البطارية. إذا تركت البطارية املمتلئة متاًما دون استخدام، 
وقت.

رة املرتفعة على قدرة البطارية على الشحن.
ض اخملصص لها.

حن تالف أو بطارية تالفة.
ائية للبطارية. قد يحدث تقصير الدائرة الكهربائية غير مقصود حني يتسبب جسم معدني (مثل 
 القلم) في اتصال مباشر بني وصالت + و- للبطارية (شرائط معدنية على البطارية) على سبيل 

ي جيبك أو في كيس النقود. قد يتلف تقصير الدائرة الكهربائية للوصالت البطارية أو اجلسم 

أماكن ساخنة أو أماكن باردة مثل السيارة املغلقة في األجواء الصيفية أو الشتوية في تقليل 
ضي. حاول دوًما االحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بني ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ فهرنهايت). 
صيله ببطارية ساخنة أو بطارية باردة حتى في حالة شحن البطارية بالكامل. يكون أداء البطاريات 

ات احلرارة حتت نقطة التجمد.
ائها في النار!

رشادات احمللية (مثل إعادة تصنيعها). ال تتخلص منها في شكل نفايات منزلية.



لع
ا א א

إن هاتفك حصيلة تصميم رائ
استيفاء كل شروط الضمان، 
• احتفظ بالهاتف وجميع أ
• حافظ على بقاء الهاتف 
• ال تستخدم الهاتف أو تخ
• ال حتتفظ بالهاتف في من
وثني أو إذابة بعض أنواع ا
• ال حتتفظ بالهاتف في من
يتلف ألواح الدوائر اإللكتر
• ال حتاول فتح الهاتف. حي
• ال تسقـط الهاتف أو تط
• ال تستخـدم كيماويات م
• ال تدهن الهاتف. قد يسد
• استخدم فقط الهوائي امل
الهاتف بل وقد تخرق التن
تنطبق جميع االقتراحات السا
األخرى. إذا تعطـل الهاتف أو
سيساعدك املوظفون هناك وي
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ع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. ستساعدك االقتراحات املرفقة أدناه على 
كما تتيح لك االستمتاع باجلهاز لسنوات طويلة.

جزائه وملحقاته بعيًدا عن متناول األطفال.
جاًفا. حتتوي األمطار والرطوبة والسوائل على معادن تتلف الدوائر اإللكترونية.

زنه في مناطق متربة أو قذرة. األجزاء املتحركة قابلة للتلف.
اطق حارة. تؤدي احلرارة املرتفعة إلى تقليل العمر االفتراضي لألجهزة اإللكترونية، وتلف البطاريات 

لبالستيك.
اطق حارة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد 

ونية.
ث قد تؤدي محاولة فتحه دون دراية إلى تلفه.

رق عليه أو تهزه. قد حتطم املعاملة اخلشنة األلواح الداخلية للدوائر.
ركزة أو محاليل تنظيف أو منظفات قوية لتنظيفه.

 الدهان األجزاء املتحركة ومينع التشغيل املالئم.
رفق مع الهاتف أو الهوائي املعتمد. قد تتلف الهوائيات غير املعتمدة أو التعديالت أو املرفقات 

ظيمات التي حتكم استخدام أجهزة الراديو.
بقة بصورة متساوية على الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو على أي من ملحقات الهاتف 

 البطارية أو جهاز الشحن أو أي من ملحقاته، فاجته إلى أقرب مركز صيانة معتمد إلصالحه. 
تخذون الترتيبات الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر ذلك.



مع

א א
ال تستخدم الهاتف أثناء قياد
الركاب أو في مكان آخر قد ي
تذكر أن توفر األمان على الطر

א
عليك اتباع األنظمة اخلاصة ف
حينما يسبب خطراً أو تشوي
استخدم الهاتف فقط في أو
بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. 
يستخدم الهاتف على األذن ا
تنجذب املواد املعدنية إلى س

املعلومات املسجلة على هذه 

א א
معظم األجهزة اإللكترونية ا
احملمية من إشارات التردد الال

أجهزة ضبط نبضات الق
ينصح منتجو أجهزة ضبط ن
لتفـادي أي تداخل قد يحدث 
معهد العلوم الالسلكية وتو
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ة السيارة. قم دوًما بوضع الهاتف في احلـامل اخلاص به بصورة محكمة وال تضعه على مقاعد 
عرضه لإلفالت في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

يق هو املطلب األول!

ي املنطقة التي تتواجد فيها وتذكر دوًما أن تغلق الهاتف عندما يكون استخدامه محظوراً أو 
شاً.

ضاع تشغيله العادية.
لذا قد تنجذب املواد املعدنية إلى الهاتف، كما أن الشخص احلامل ألجهزة السمع ال ينبغي أن 
ملوجود بها جهاز املساعدة السمعية. تأكد دوًما من إحكام وضع الهاتف على حامله حيث قد 

ماعة األذن. ال تضع بطاقات ائتمان أو أية وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الهاتف خوًفا من تعرض 
الوسائط خلطر املسح.

حلديثة محمية من إشارات التردد الالسلكي RF. ولكن قد توجد بعض األجهزة اإللكترونية غير 
سلكي الصادرة عن هاتفك الالسلكي.

لب
بضات القلب بترك مسافة ال تقل عن ٢٠ سم (٨ بوصات) بني الهاتف الالسلكي واجلهاز، وذلك 

بني الهاتف وجهاز ضبط نبضات القلب. وهذه التوصيات مطابقة لألبحاث املستقلة التي قام بها 
صياته للمرضى من حاملي أجهزة ضبط نبضات القلب، حيث ينصح باآلتي:



مع • إبقاء الهاتف على مسافة ٢٠ سم (٦ بوصات) على األقل بعيداً عن اجلهاز عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.
• عدم حمل الهاتف في جي
• استخدام األذن املقابلة جل
• إذا كنت تشك في إمكاني

أجهزة السمع
قد تسبب بعض الهواتف الال

األجهزة الطبية األخرى
إن تشغيل أي جهاز السلكي،
الطبيب أو مجهز املعدات ملعر
أي استفسارات أخرى. أغلق ال
املستشفيات ومراكز الرعاية ا

السيارات
قد تؤثر إشارات التردد الالسل
املضادة للتزحلق- مضادة الق
كانت هذه األنظمة مركبة تر
أيًضا االتصال بالشركة املنتج

أماكن اإلعالنات امللصقة
قم بإغالق الهاتف في األماك
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ب الصدر.
هة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتماالت التشويش إلى أدنى حد ممكن.

ة حدوث تشويش، فأغلق الهاتف فورًا.

سلكية الرقميـة تشويًشا لبعض أجهزة السمع. وبإمكانك في هذه احلالة مراجعة مزود اخلدمة.

 مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل مع األداء الوظيفي للمعدات الطبية قليلة احلمـاية. راجع 
فة هل هـذه األجهزة مزودة باحلماية الكافية من التردد الالسلكي RF اخلارجي، أو إذا كان لديك 

هاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تشير إلى ذلك. قد تستخدم 
لطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية RF اخلارجية.

كي RF على األنظمة اإللكترونية في السيارة (كأنظمة حقن الوقود اإللكترونية، وأنظمة الفرامل 
فل- واألنظمة اإللكترونية للتحكم في السرعة، وأنظمة التحكم في الوسائد الهوائية)، وذلك إذا 

كيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. راجع الشركة املنتجة أو ممثلها بخصوص سيارتك. وعليك 
ة ألي من األجهزة التي تضيفها إلى سيارتك.

ن التي مت لصق إعالنات فيها تطالب بذلك.



مع א א א
أغلق هاتفك في أية منطقة 
هذه املناطق في حدوث انفجا
ينصح بإغالق الهاتف في مح
في مستودعات الوقود (مناط
إن املناطق ذات األجـواء القابل
في الزوارق ومناطق حتويل أو ت
واملناطق التي يحتوي هواؤها 
عادة إيقاف تشغيل محرك س

א א
ينبغي أن يقوم األشخاص املؤ
خطًرا ورمبا يبطالن أي ضمان 
تأكد بانتظام أن كافة أجهزة 
ال تخزن أو حتمل السوائل سر

أجزاؤه أو ملحقاته.
بالنسبة للسيارات املزودة بالو
أو متنقلة، فوق الوسادة أو من

ذلك حدوث جروح خطيرة.
يحظر استخدام الهاتف أثناء
الطائرة في حدوث ما يؤثر عل
إن عـدم مراعاة هذه التعليما

كال اإلجراءين.
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ذات أجواء قابلة لالنفجار واتبع جميع اإلعالنات والتعليمات. من احملتمـل أن تتسبب شرارة في مثل 
ر أو حريق قد يؤدي إلى جروح أو حتى إلى الوفاة.

طات الوقود (محطة اخلدمة). نذكركم باحلاجة إلى مراعاة القيود حول استخدام املعدات الالسلكية 
ق تخزين وتوزيع الوقود)، ومصانع الكيماويات أو املناطق التي جترى فيها أعمال التفجير.

ة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. تتضمن تلك املناطق احلجرة السفلية 
خزين املـواد الكيماوية والشاحنات التي تستخدم الغازات البترولية السائلة (البروبان أو البيوتان) 

على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو الغبار أو مساحيق املعادن وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك 
يارتك.

هلون فقط بتركيب الهاتف في السيـارة أو صيانته. قد يكون التركيب اخلاطئ أو الصيانة اخلاطئة 
خاص باجلهاز.

الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيًدا.
يعة االشتعال أو الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس املكان الذي يتواجد فيه الهاتف أو 

سائد الهوائية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. ال تضع األجهزة الالسلكية، سواًء كانت ثابتة 
طقة انتفاخها. إذا كانت األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا ثم انتفخت الوسادة، فقد ينجم عن 

 الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. قد يتسبب استخدام الهاتف الالسلكي داخل 
ى عمل الطائرة وقد يكون مخًال بشبكة االتصاالت الالسلكية ومخالًفا للقانون.

ت قد يؤدي إلى تعليق خدمة منتهك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو اتخاذ 



مع א א
 هام: إن هذا اله
والشبكات األرض
لذا ال تعتمد كلي
 قد ال ميكن إجراء
الشبكة و/أو مزا

إلجراء مكاملات الطوار
١. قم بتشغيل الهاتف إذا ل
 قد تتطلب بعض الشبكا
٢. اضغط على  مرات 

الهاتف للمكاملات.
٣. أدخل رقم الطوارئ ملنطق

مكان إلى آخر.
. ٤. اضغط على املفتاح 
حني تكون بعض املزايا املعينة
الطوارئ. راجع هذا الدليل وامل
عند إجراء مكاملة طوارئ، احر
الوحيدة املتوفرة لك لالتصال 

جهاز هاتفك هو أيًضا جهاز إ
التردد الالسلكي RF املوصي 
إشارات RF املسموحة جلميع
هذه املستويات من خالل تقدي
بغض النظر عن األعمار أو ص
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اتف، كأي هاتف السلكي، يعمل باستخدام اإلشارات الالسلكـية والشبكات الالسلكية 
ية باإلضافة إلى وظائف يحددها املستخدم. ولذلك ال ميكن ضمان االتصاالت في جميع األحوال. 

ًة على الهاتف الالسلكي في االتصاالت الضرورية (حاالت الطوارئ الطبية مثًال).
 مكاملات الطوارئ على كافة شبكات خدمة الهواتف الالسلكية أو عندما تكون بعض خدمات 

يا الهاتف قيد االستخدام. حتقق من ذلك من خالل مزود اخلدمة.

ئ:
م يكن في وضع التشغيل. راجع قوة اإلشارة املناسبة.

ت إدخال بطاقة SIM صاحلة بشكل صحيح في الهاتف.
عديدة حسب احلاجة (مثل اخلروج من مكاملة، أو اخلروج من قائمة، إلخ) ملسح شاشة الهاتف وجتهيز 

تك احلالية (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من 

 قيد التشغيل، فقد حتتاج أوًال إلى إيقاف تشغيل هذه امليزات قبل أن تتمكن من إجراء مكاملات 
زود احمللي للخدمات اخللوية.

ص على توفير كافة املعلومات املطلوبة بدقة. وتذكر أن الهاتف الالسلكي قد يكون هو الوسيلة 
من موقع احلادث - فال تنه املكاملة قبل أن يؤذن لك بذلك.

(SAR)
رسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز إرساله الالسلكي مستوى إرشادات التعرض 

عليها من قبل التوصيات العاملية (ICNIRP). هذا املستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى 
 السكان. هذه اإلرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت 

رات دراسات علمية دورية. هذه املواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سالمة جميع األشخاص 
حة األشخاص.



مع  .Specific Absorption Rate (SAR) تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب احملددة أو
احلد األقصى لـ SAR كما ح
مستوى SAR الفعلية خالل 
من الطاقة و ويستعمل الطا
االتصال كلما استخدم الهات
مستوى SAR األقصى عند ا
االوضاع، تلبي جميع املستويا
*احلد األقصى لـ SAR املتعل
نسيج هذا اجملال يشمل حيز 
قيم SAR حسب متطلبات ال
املعلومات الواردة حتت معلوما
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ل ددته التوصيات العاملية (ICNIRP) هو ٢٫٠ وات/كجم*. اختبار SAR يحدد في حالة اإلرسالقصويو 

تشغيل الهاتف يكون أقل كثيًرا من احلد املسموح به. أعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات 
قة املطلوبة فقط للوصول لشبكة االتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب على هوائي شبكة 

ف طاقة أقل.
ختباره على األذن هو ٠٫٦٠ واط/كجم مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR خملتلف الهواتف ومختلف 

.RF ت متطلبات القانون بخصوص التعرض ملوجات
ق بالهواتف النقالة املستخدمة لدى اجلمهور العام هو ٢٫٠ وات/كجم باملعدل لعشرة غرامات 

واف من اجملال لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف 
تقارير القومية ونطاق الشبكة. ملزيد من املعلومات حول SAR اخلاصة مبناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى 

.www.nokia.com ت املنتج على موقع
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