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 Nokia عالمة صوتية خاصة بشركة Nokia tune تعد .Nokia Corporation لشركة

Corporation. كما أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون 
عالمات جتارية أو أسماء جتارية للشركات املالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من 
.Nokia األشكال دون إذن خطي مسبق من

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol 
software from RSA Security.

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

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

أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو اخلسارة.

يتم تقدمي محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون 
الساري املفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، مبا في 

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

هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ضوابط التصدير

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

رمبا قد مت إنشاء تطبيقات األطراف األخرى املزودة مع اجلهاز وقد تكون ملًكا ألشخاص أو جهات 
غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. ال متتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق امللكية 

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

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



عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان 
من أي نوع سواء كان صريًحا أم ضمنًيا وإلى احلد األقصى الذي تسمح به القوانني 

املعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NokiA والشركات التابعة لها ال تقدمان أي بيانات 
أو ضمانات، سواًء صريحة أم ضمنية، مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: 

الضمانات اخلاصة بسند امللكية أو قابلية املنتج للبيع أو مالءمته لغرض معني أو 
بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات االختراع أو حقوق النشر والطبع أو العالمات 

التجارية أو غير ذلك من احلقوق اخلاصة بالغير.

إشعار مفوضية االتصاالت الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويًشا على الراديو أو التليفزيون )على سبيل املثال، عند استخدام الهاتف 
على بعد مسافة قريبة من جهاز االستقبال(. إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلَب منك 

إغالق الهاتف طبًقا إلرشادات مفوضية االتصاالت الفيدرالية. إذا احتجت ملساعدة، اتصل 
مبركز اخلدمة احمللي لديك. يتوافق هذا اجلهاز مع اجلزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية 

التشغيل للشرطني التاليني: )١( أال يسبب هذا اجلهاز تشويًشا ضارًّا، و)٢( أن يقوم اجلهاز 
باستقبال أي تشويش، مبا في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. 
قد تبطل أي تعديالت أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من ِقبل Nokia سلطة 

املستخدم لتشغيل هذا اجلهاز.
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السالمة
اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا ورمبا 
مخالًفا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل املستخدم الكامل. 

االستعمال اآلمن  
ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة 

محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا.

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

قيادة السيارة. تذكر أن السالمة على الطريق تأتي أوالً.

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

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف   
.المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك 
بالقرب من املعدات الطبية أو الوقود أو املواد الكيماوية أو مناطق 

التفجيرات.

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

مؤهلني.
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الملحقات والبطاريات  
استخدم امللحقات والبطاريات املعتمدة فقط. ال توصل منتجات 

غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء .
 هاتفك ليس مقاوًما للماء. فحافظ على بقائه جاًفا.

n معلومات عن اجلهاز
 CDMA اجلهاز الالسلكي املذكور في هذا الدليل معتمد لالستخدام على شبكة

بقوة 800 ميجا هرتز. اتصل مبزود اخلدمة ملزيد من املعلومات حول الشبكات. 

عند استخدام اخلصائص املوجودة في هذا اجلهاز، عليك مراعاة القوانني، واحترام 
العادات والتقاليد وكذا خصوصية اآلخرين وحقوقهم الشرعية، مبا في ذلك حقوق 

النشر.

قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع املوسيقية 
واحملتويات األخرى.

قد يحتوي جهازك على بعض العالمات أو الروابط املثبتة مسبًقا التي تتيح 
الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما ميكن أيًضا الوصول إلى مواقع 

إضافية تخص أطراف أخرى من خالل اجلهاز. ال تتبع املواقع التي توفرها أطراف أخرى 
غير Nokia، وال تقر Nokia هذه املواقع أو تتحمل أي مسئولية جتاهها. إذا اخترت 

الدخول إلى هذه املواقع، فينبغي اتخاذ االحتياطات بالنسبة لألمان أو احملتوى.

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

حني يكون استخدام اجلهاز الالسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب 
تشويًشا أو خطرًا.
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تذكر عمل نُسخ احتياطية أو االحتفاظ بسجل مكتوب من كافة املعلومات 
املهمة اخملزنة في جهازك.

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

n خدمات الشبكة
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في اخلدمات التي تقدمها 

شركات تزويد خدمات األجهزة الالسلكية. تتطلب العديد من اخلصائص 
ميزات معينة بالشبكة. إن تلك امليزات قد ال تكون متوفرة في جميع 
الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات األخرى منك أن تقوم بترتيبات 

معينة مع مزود اخلدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. ميكن ملزود 
اخلدمة أن يقوم بإعطائك اإلرشادات ورسوم استخدام تلك اخلدمات. إن 
عدة حتديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال 

خدمات الشبكة. على سبيل املثال، بعض الشبكات قد ال تدعم جميع 
توابع اللغة وأحرفها وجميع اخلدمات.

قد يطلب مزود اخلدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في اجلهاز 
اخلاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه اخلصائص على قائمة جهازك. 

قد يكون لهاتفك أيًضا تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم 
وترتيبها والرموز. ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة.

يدعم هذا اجلهاز بروتوكوالت HTTP( WAP 2.0 وSSL( سيتم تشغيلها 
من خالل بروتوكوالت TCP/IP. عدد من ميزات هذا اجلهاز، مثل الوسائط 

ورسائل املتصفح، حتتاج إلى دعم الشبكة لهذه التقنيات.
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n امللحقات والبطاريات وأجهزة الشحن
تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن وامللحقات املعتمدة فقط   

من قبل شركة Nokia والتي مت تصميمها للعمل خصيًصا مع طراز 
هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص 

الهاتف، وقد يكون خطرًا.

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

تأكد من رقم الطراز ألي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا اجلهاز 
.AC-6 مخصص لالستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن
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معلومات عامة
نهنئك على شرائك جلهاز Nokia 2608 احملمول. يوفر لك هذا اجلهاز 

العديد من الوظائف لالستخدام اليومي العملي، مثل امليكروفون في 
وضع التحدث عن بعد ومنبه وحاسبة وتقومي واملزيد. ميكنك توصيل 

اجلهاز بجهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز آخر 
باستخدام كبل بيانات. لتخصيص جهازك، ميكنك ضبط نغمات الرنني 

املفضلة لديك وورق احلائط ومميزات أخرى.

n رمز الوصول
يوفر رمز رقم التعريف الشخصي )PiN( حماية لبطاقة UiM اخلاصة بك 

ضد الوصول غير املرخص. ميكن أن يتكون رمز PiN من 4 حتى 8 أرقام 
من حيث الطول. قد يختلف رمز PiN االفتراضي حسب مزود اخلدمة 

الالسلكية اخلاص بك.

يتم قفل رمز PiN بعد ثالث محاوالت إدخال متعاقبة غير صحيحة. إللغاء 
القفل، يجب عليك إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي )PUk(. إذا لم 

يكن لديك هذا الرمز، فاتصل مبزود اخلدمة.
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n احلصول على تعليمات
دعم Nokia على الويب

راجع موقع الويب www.nokia.com/support أو موقع الويب احمللي اخلاص 
بـ Nokia على للحصول على أحدث األدلة واملعلومات اإلضافية والتنزيالت 

واخلدمات املتعلقة مبنتج Nokia اخلاص بك.

لتبدأ  .1

UIM إدراج البطارية وبطاقة n
مالحظة: قبل فك الغطاء، قم دائًما بإيقاف تشغيل الهاتف   

وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. أثناء القيام 
باستبدال األغطية ال تلمس املكونات اإللكترونية. تأكد دائًما 

من إرفاق األغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.
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إزالة الغطاء اخللفي والبطارية
قم دائًما بإغالق اجلهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

ادفع الغطاء اخللفي ألسفل مع   .١ 
 وضع الوجه اخللفي للجهاز في 

 مواجهتك. اسحب الغطاء باجتاه 
املفصلة، ثم قم بإزالته.

ارفع البطارية ألعلى من مكانها.  .٢

UIM تركيب بطاقة
ميكن أن تتعرض بطاقة وحدة تعريف املستخدم )UiM( بسهولة للتلف 

بواسطة اخلدش أو الثني، لذا كن حذرًا عن التعامل مع البطاقة أو إدراجها 
أو إزالتها. توجد فتحة بطاقة UiM حتت البطارية. احفظ كافة بطاقات 

UiM بعيًدا عن متناول األطفال.
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 إدراج بطاقة UiM تأكد من اصطفاف 
 منطقة التالمس مع منافذ التوصيل 

 املوجودة على اجلهاز وانطباق الركن 
املشطوف للبطاقة على قاعدة اجلهاز.

إعادة تركيب البطارية والغطاء اخللفي
قم بإدراج البطارية - مع إدراج طرف   .١ 

 التالمس ذي اللون الذهبي أوالً - 
في فتحة البطارية.

اضغط ألسفل على الطرف اآلخر   .٢ 
 للبطارية حتى تستقر البطارية 

في مكانها.

قم بإعادة تركيب الغطاء اخللفي   .3 
 لكي تصطف ألسنة الغطاء مع 

 الفتحات املوجودة في اجلهاز. 
 اسحب الغطاء اخللفي باجتاه 

 أسفل اجلهاز حتى يستقر الغطاء 
في موضعه.
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n شحن البطارية
على الرغم من شحن بطاريتك بشكل مسبق، إال أنه قد تختلف 

مستويات الشحن.

قم بتوصيل الشاحن مبنفذ كهرباء حائطي.  .١

قم بتوصيل الشاحن باجلهاز.  .٢ 
 ميكنك استخدام اجلهاز أثناء الشحن.

بعد انتهاء شحن البطارية بالكامل،   .3 
 قم بفصل الشاحن عن اجلهاز، ثم من 

منفذ الكهرباء احلائطي.

n تشغيل اهلاتف أو إيقاف تشغيله
اضغط مع االستمرار على مفتاح   .١ 

التشغيل ملدة أربع ثواني على األقل.

أدِخل رمز القفل أو رمز PiN - حسب   .٢ 
 الضرورة - ثم اختر موافق. 

انظر "احلماية"، الصفحة 39.
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n اهلوائي
 قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي 

 وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال 
 السلكي آخر، ال تلمس منطقة الهوائي 

 بال سبب إذا كان الهوائي في وضع اإلرسال 
 أو االستقبال. يؤثر ملس الهوائي على جودة 
 االتصاالت، وقد يؤدي إلى استهالك اجلهاز 

 لطاقة أعلى مما يجب، وقد يتسبب في 
تقليل عمر البطارية.

n توصيل مساعة الرأس
ميكنك شراء سماعة رأس متوافقة؛ مع جهازك أو بشكل منفصل كأحد 

امللحقات.

قم بتوصيل سماعة الرأس في منفذ   .١ 
 التوصيل املوجود على يسار اجلهاز. يظهر 

الرمز  على الشاشة.

ضع سماعة الرأس على أذنيك.  .٢

 ميكنك إجراء مكاملات والرد عليها وإنهائها 
بشكل اعتيادي مع توصيل سماعة الرأس.

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

ال تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سالمتك 
للخطر.
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n رباط املعصم
مالحظة: ال يتم إرفاق رباط املعصم في الصندوق.  

قم بإزالة الغطاء اخللفي.  .١

قم بتمرير رباط املعصم، ثم اربطه   .٢ 
بإحكام.

قم بإعادة تركيب الغطاء.  .3
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اجلهاز  .2
n املفاتيح واألجزاء

سماعة األذن  .١

شاشة العرض  .٢

مفتاح االختيار األوسط  .3

مفتاح االختيار األمين  .4

مفتاح اإلنهاء/التشغيل  .٥

لوحة املفاتيح  .6

مفتاح كتم الصوت  .7

مفتاح اإلنترنت الالسلكي  .8

مفتاح اإلذاعة  .9

مفتاح االتصال  .١0

مفتاح االختيار األيسر  .١١

مفتاح ™Navi؛ املشار إليه   .١٢ 
هنا الحًقا مبفتاح التنقل
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الكشاف  .١3

LED مفتاح الكشاف/مؤشر  .١4

امليكروفون  .١٥

١٣

١٤ منفذ توصيل سماعة الرأس  .١6

USB/منفذ الشاحن  .١7

فتحة رباط املعصم  .١8

امليكروفون  .١9

١٧

١٦

١٨
١٩

١٥
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ميكن استخدام الكشاف عند تشغيل اجلهاز فقط. ال يعمل الكشاف 
عندما يكون الغطاء مفتوًحا. لتشغيل الكشاف، اضغط على مفتاح 

الكشاف ملرة واحدة، وسيستمر تشغيل الكشاف ملدة 3 ثواني. في حالة 
الضغط على مفتاح الكشاف مرتني، سيستمر تشغيله حتى تضغط 

على هذا املفتاح مرة أخرى أو تنفد الطاقة. يشير مؤشر LED إلى أن 
اجلهاز قيد التشغيل. وال يومض مؤشر LED عندما يكون اجلهاز مغلًقا.

n وضع االستعداد
من املمكن أن تكون بعض املؤشرات ومفاتيح االختصارات التالية أو كلها 
متاحة في وضع االستعداد تبًعا ملزود اخلدمة الالسلكية اخلاص بك وطراز 

اجلهاز.

الشاشة الرئيسية
 تشير الشاشة الرئيسية إلى أن اجلهاز في 

١وضع االستعداد. ٣

٤٦

٧

٢

٥

قوة اإلشارة - يشير عدد األعمدة إلى قوة   .١ 
اإلشارة التي يتلقاها اجلهاز.

قوة البطارية - يشير وجود أربعة أعمدة   .٢ 
إلى شحن البطارية بالكامل.

الوقت - يتم عرض وقت اليوم.  .3

مفتاح االختيار األمين - اضغط على مفتاح االختيار األمين للوصول إلى   .4
قائمة األسماء اخلاصة بك.
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مفتاح االختيار األوسط – اضغط على مفتاح االختيار األوسط   .٥
للوصول إلى القوائم الرئيسية.

مفتاح االختيار األيسر - اضغط على مفتاح االختيار األيسر للوصول   .6
إلى قائمة تطبيقاتك املفضلة. إلضافة عناصر إلى القائمة، اختر 

إضافة، ثم اختر من اخليارات املتاحة.

االستعداد النشط - انظر أدناه.  .7

االستعداد النشط
يعرض االستعداد النشط قائمة مبزايا اجلهاز احملددة ومعلومات ميكنك 

الوصول إليها مباشرًة. 

لتشغيل االستعداد النشط أو إيقاف تشغيل، اختر القائمة < الضبط < 
الشاشة < االستعداد النشط < وضع االستعداد النشط < تشغيل أو 

إيقاف.

لعرض مفتاح االستعداد النشط أو تخصيصه، انظر "الشاشة" 
الصفحة 37.

في وضع االستعداد، اختر مفتاح االستعداد النشط لتنشيط املالحة، 
ثم انتقل ألعلى أو ألسفل في القائمة، ثم اختر اختيار أو عرض. إليقاف 

املالحة، اختر خروج. لتنظيم وضع االستعداد النشط وتغييره، اختر 
خيارات، ثم اختر من اخليارات املتاحة. في حالة عدم الضغط على أي 

مفاتيح لفترة معينة، يقوم اجلهاز آلًيا بإلغاء تنشيط املالحة.
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اختصارات وضع االستعداد
للوصول إلى قائمة األرقام الصادرة، اضغط على مفتاح االتصال ملرة 

واحدة.

للتبديل بني الوضع احلالي والوضع الصامت، اضغط مع االستمرار على 
املفتاح #.

للوصول إلى اإلنترنت الالسلكي )خدمة شبكة(، اضغط مع االستمرار 
على املفتاح 0.

لتنشيط وظيفة اإلذاعة، اضغط مع االستمرار على *.

مفتاح التنقل قابل للتخصيص. انظر "اختصارات شخصية"، 
الصفحة 38.

n املؤشرات والرموز
مت ضبط منبه. انظر "املنبه"، الصفحة 44.  

توجد سماعة رأس موصلة باجلهاز.  

لوحة مفاتيح اجلهاز مغلقة. انظر "قفل املفاتيح"،   
الصفحة ٢3.

امليكروفون قيد التشغيل.  

مت ضبط جهازك على الوضع الصامت. انظر "األوضاع"،   
الصفحة 36.

مؤقت ساعة اإليقاف قيد التشغيل في اخللفية.  
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وردت لديك رسائل نصية جديدة. انظر "الرسائل النصية"،   
الصفحة ٢9.

وردت لديك رسائل صوتية جديدة. انظر "الرسائل الصوتية"،   
الصفحة 3١. يتم عرض هذا الرمز فقط في حالة دعم الشبكة 

لهذه الوظيفة.

مؤقت ساعة اإليقاف قيد التشغيل.  

الوضع احلالي محدد بوقت. انظر "األوضاع"، الصفحة 36.  

n قفل املفاتيح
باستخدام قفل املفاتيح، ميكنك غلق لوحة املفاتيح ملنع الضغط 

العرضي على املفاتيح. في حالة إقفال لوحة املفاتيح، يتم إلغاء قفلها 
عند استالم مكاملة. عند انتهاء املكاملة، يتم غلق لوحة املفاتيح مرة 

أخرى آلًيا.

ولضبط لوحة املفاتيح على للقفل آلًيا عندما يكون الهاتف في وضع 
االستعداد ولم يتم استخدام أي من وظائف الهاتف لفترة محددة، اختر 

القائمة < الضبط < الهاتف < قفل املفاتيح آلًيا < تشغيل.

ولقفل لوحة املفاتيح، اختر القائمة، ثم اضغط على * في غضون 
4 ثواني.

عندما يكون قفل املفاتيح في وضع تشغيل، فقد تتمكن من االتصال 
برقم الطوارئ الرسمي املبرمج في هاتفك.

إللغاء قفل لوحة املفاتيح، اختر إلغاء قفل، واضغط على املفتاح * في 
غضون 4 ثواني.
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n االتصال
الستخدام كبل بيانات USB لنقل بيانات وملفات بني جهازك وجهاز 

 Nokia PC Suite كمبيوتر متوافق، قم بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر
على جهاز الكمبيوتر أوالً. قم بتوصيل اجلهاز بجهاز كمبيوتر شخصي 

باستخدام كبل بيانات USB، ثم ابدأ املزامنة من جهاز الكمبيوتر 
الشخصي. 

ميكنك العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite واملعلومات ذات 
.www.nokia.com/pcsuite على Nokia الصلة على موقع ويب

 USB هـــام: ال تقم بإجراء مكاملات عندما يكون كبل بيانات  
متصالً باجلهاز.

وظائف املكاملات  .3
n إجراء املكاملات والرد عليها

إجراء مكاملة
إلجراء مكاملة؛ أدِخل رقم الهاتف متضمًنا رمز البلد ورمز املنطقة إذا لزم 

األمر، ثم اضغط على مفتاح االتصال. استخدم مفتاح التنقل لضبط 
مستوى صوت سماعة األذن أو سماعة الرأس أثناء إجراء مكاملة هاتفية. 

إلنهاء املكاملة، اضغط على مفتاح اإلنهاء.
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إجراء مكاملة مجاعية
تسمح لك املكاملات اجلماعية )خدمة شبكة( باملشاركة في مكاملة 

جماعية مع طرفني آخرين. إلجراء مكاملة مع مشارك جديد أثناء إجراء 
مكاملة، اختر خيارات < مكاملة جديدة. أدِخل الرقم الذي تريد االتصال به، 

ثم اضغط على مفتاح االتصال. عند الرد على املكاملة اجلديدة، اضغط 
على مفتاح االتصال لتوصيل املكاملتني ببعضهما البعض. إلنهاء املكاملة 

اجلماعية، اختر خيارات < إنهاء كل املكاملات، أو اضغط على مفتاح اإلنهاء.

الرد على مكاملة
للرد على مكاملة واردة، اضغط على مفتاح االتصال. ولرفض املكاملة، 

اضغط على مفتاح اإلنهاء.

n االتصال السريع
ميكنك تخصيص مفاتيح األرقام 9-2 لالتصال السريع. لالتصال بأحد هذه 

اإلدخاالت، اضغط مع االستمرار على املفتاح اخملصص. لتخصيص أحد 
مفاتيح األرقام لالتصال السريع، انظر "االتصال السريع"، الصفحة 34.

n امليكروفون
تحذير: ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام   

امليكروفون ألن الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية.

لتنشيط امليكروفون أثناء إجراء مكاملة، اختر امليكروفون، ثم أغلِق 
الغطاء.
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إللغاء تنشيط امليكروفون أثناء إجراء مكاملة، افتح الغطاء ثم اختر عادي.

يتم إلغاء تنشيط امليكروفون آلًيا عند انتهاء مكاملة )أو محاولة اتصال( أو 
عند توصيل ملحقات إضافية معينة.

كتابة نص  .4

n إدخال إجنليزي
إلدخال نص إجنليزي، ميكنك استخدام إدخال إجنليزي قياسي أو تنبؤي.

للتبديل بني وضعي اإلدخال اإلجنليزي القياسي واإلدخال اإلجنليزي التنبؤي، 
اختر خيارات < خيارات التنبؤ < التنبؤ < تشغيل أو إيقاف.

لتبديل طريقة إدخال النص بني األحرف الكبيرة  واألحرف 
، اضغط على # بشكل متكرر. الصغيرة  واجلمل 

إلدخال رقم، اختر خيارات < إدخال رقم. أو اضغط مع االستمرار على 
مفتاح الرقم املناسب.

اإلدخال اإلجنليزي القياسي
اضغط على أحد مفاتيح األرقام )9–2( إلدخال احلرف األول املوجود على   •

املفتاح، واضغط مرتني إلدخال احلرف الثاني، وهكذا.

إذا كان احلرف التالي موجودًا على نفس املفتاح مثل احلرف احلالي،   
فانتظر حتى يظهر املؤشر.
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اضغط على مسح ملسح حرف واحد على يسار املؤشر. اضغط مع   •
االستمرار على مسح ملسح األحرف بسرعة.

إلدراج مسافة، اضغط على 0.  •

اإلدخال اإلجنليزي التنبؤي
باستخدام اإلدخال اإلجنليزي التنبؤي، ميكنك استخدام القاموس املضمن 

عند الكتابة، وإضافة كلمات جديدة له. ال ميكنك استخدام اإلدخال 
اإلجنليزي التنبؤي إال عندما تكون لغة الكتابة هي اإلجنليزية.

ابدأ كتابة كلمة باستخدام املفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل   .١
مفتاح ملرة واحدة لكل حرف.

 "Nokia" يوضح املثال التالي ما يتم عرضه عند كتابة كلمة  
باستخدام اإلدخال اإلجنليزي التنبؤي. اضغط على 6-6-5-4-2.

٦ ٦ ٥ ٤ ٢

اضغط على املفتاح 0 لتأكيد الكلمة وإدراج مسافة بعدها.  .٢

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فاضغط على املفتاح * بشكل متكرر   
حتى تظهر الكلمة املطلوبة، ثم قم بالتأكيد.

إذا ظهر الرمز *، فقم بإدخال مفتاح إضافي لعمل تطابق مع   
القاموس املضمن.
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إذا مت عرض الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي تريد   
كتابتها غير موجودة في القاموس. إلضافة الكلمة إلى القاموس، 

اختر هجاء. أدِخل الكلمة باستخدام اإلدخال اإلجنليزي القياسي، ثم 
اختر حفظ.

n إدخال الرموز اخلاصة وعالمات الرتقيم
إذا كنت تستخدم وضع األرقام أو الوضع اإلجنليزي القياسي، فاضغط 

على * لعرض قائمة الرموز اخلاصة وعالمات الترقيم. انتقل إلى الرمز الذي 
تريده، ثم اختر استخدام.

إذا كنت تستخدم وضع اإلدخال اإلجنليزي القياسي، فاضغط على 1 
بشكل متكرر إلدخال عالمات الترقيم شائعة االستخدام.

الرسائل   .5
إذا كنت قد اشتركت في أحد خدمات الشبكة للرسائل، ميكنك إرسال 

الرسائل واستقبالها بني أجهزة محمولة متوافقة مشتركة هي األخرى 
في أحد خدمات الرسائل. ميكنك أيًضا تبادل رسائل البريد اإللكتروني. تعد 

مزايا الرسائل خدمات شبكة.

عند إنشاء الرسائل النصية، حتقق من عدد الرموز املتاحة في الركن 
األعلى األمين من الرسالة. يستهلك استخدام رموز يونيكود مساحة أكبر. 

قد ال يعرض املؤشر طول الرسالة بشكل صحيح عند استخدام رموز 
يونيكود.
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مالحظة: ال يشير رمز أو نص إرسال الرسالة املوجود على   
شاشة الهاتف إلى استالم الرسالة بالوجهة احملددة.

n الرسائل النصية
كتابة رسالة وإرساهلا

اختر القائمة < الرسائل < الرسائل النصية < إنشاء رسالة.  .١

في حقل إلى: أدخل رقم هاتف املستلم. جللب رقم أحد األسماء،   .٢
اختر إضافة < املستخدمة أخيرًا أو األسماء أو قائمة التوزيع، ثم اختر 

االسم املطلوب.

اكتب رسالة في حقل رسالة:.  .3

يعرض مؤشر في أعلى الشاشة إجمالي عدد الرموز املتبقية وعدد   
الرسائل التي سيتم إرسالها.

إلرسال الرسالة، انتقل ألسفل واختر إرسال.  .4

قراءة رسالة
. اختر عرض  عند استالم رسالة، يظهر إخطار ويتم عرض الرمز 

لقراءة الرسالة، أو خروج لصرف اإلخطار وقراءة الرسالة في وقت الحق 
من حافظة الوارد. عند الضرورة، انتقل ألعلى أو ألسفل لعرض الرسالة 

بكاملها.
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الرد على رسالة
اختر القائمة < الرسائل < الرسائل النصية < صندوق الوارد، ثم اختر   .١

الرسالة املطلوبة أو اختر عرض عند استالم رسالة.

اختر رد، ثم اكتب ردك.  .٢

اختر إرسال.  .3

مسح الرسائل
عند امتالء ذاكرة الرسائل، يتم عرض الرسالة ال يوجد مكان لرسالة جديدة. 

يجب عليك مسح الرسائل القدمية لتوفير مساحة للرسائل اجلديدة.

مسح رسالة واحدة
اختر القائمة < الرسائل < الرسائل النصية.  .١

اختر احلافظة التي حتتوي على الرسالة التي تود مسحها.  .٢

انتقل إلى الرسالة التي تود مسحها، ثم اختر خيارات < مسح < نعم.  .3

مسح مجيع الرسائل املوجودة يف حافظة
اختر القائمة < الرسائل < الرسائل النصية < مسح الرسائل.  .١

اختر الكل أو كل املقروء أو كل غير املقروء لتحديد الرسائل التي يتم   .٢
مسحها في احلافظة.

انتقل لكل حافظة تضم رسائل ترغب في مسحها، ثم اختر حتديد <   .3
مت < نعم.
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ضبط الرسائل
اختر القائمة < الرسائل < الرسائل النصية < ضبط الرسائل < الضبط 

اآلخر، ثم اختر الضبط الذي تود تغييره.

حفظ الرسائل النصية الواردة — اختر هذا اخليار لتحديد مكان حفظ 
الرسائل الواردة.

حجم خط الرسالة — لتغيير حجم اخلط.

استبدال الرسائل — الستبدال الرسائل القدمية املوجودة في حافظتي 
صندوق الوارد والعناصر املرسلة عند وصول رسائل جديدة آلًيا 

حفظ الرسائل املرسلة — الختيار ما إذا كنت تود حفظ الرسائل املرسلة.

انتظار الرسائل عند غياب اخلدمة الرقمية — الختيار ما إذا كنت تود تخزين 
الرسائل املوجودة في حافظة صندوق الصادر حتى تتوفر إمكانية إرسالها 

باستخدام اخلدمة الرقمية.

n الرسائل الصوتية
تعد خدمة صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة وقد حتتاج لالشتراك بها. 
للحصول على مزيد من املعلومات عن رقم صندوق البريد الصوتي اخلاص 

بك، اتصل مبزود اخلدمة لديك.

عند استالم رسالة صوتية جديدة، يصدر اجلهاز صوت تنبيه أو يعرض 
إخطار أو كليهما. في حالة استالم أكثر من رسالة صوتية واحدة، يُظهر 

اجلهاز عدد الرسائل الصوتية التي مت استالمها.
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حفظ رقم صندوق الربيد الصوتي
اختر القائمة < الرسائل < الرسائل الصوتية < رقم صندوق البريد   •

الصوتي. في حالة حفظ الرقم مسبًقا، يتم عرضه.

إذا لم يكن قد مت حفظ رقم مسبًقا، أو إذا كنت تود تعديل الرقم   •
احلالي، أدِخل الرقم الذي تريده، ثم اختر موافق.

مساع الرسائل الصوتية
لالتصال برقم صندوق البريد الصوتي، في وضع االستعداد، اضغط مع 

االستمرار على املفتاح 1، أو اختر القائمة < الرسائل < الرسائل الصوتية < 
سماع الرسائل الصوتية. عندما تكون متصالً وتبدأ التحية مسبقة 

التسجيل، اتبع اإلرشادات لسماع رسائلك الصوتية.

مسح رمز الرسالة الصوتية
ملسح رمز الرسالة الصوتية من الشاشة، اختر القائمة < الرسائل < 

الرسائل الصوتية < مسح رمز الرسالة الصوتية.
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األمساء   .6
n األمساء

ميكنك الوصول إلى قائمة األسماء ومجموعات املتصلني احملفوظتني على 
اجلهاز أو بطاقة UiM أو كليهما واإلضافة إليهما.

إضافة أمساء جديدة
إلضافة االسم األول، اختر القائمة < األسماء < أسماء < إضافة، ثم أدِخل 

االسم ورقم الهاتف، ثم اختر حفظ.

إلضافة األسماء التالية، من قائمة األسماء، اختر خيارات < إضافة اسم 
جديد، ثم أدِخل االسم ورقم الهاتف وانتقل ألسفل الختيار حفظ.

بطاقات األعمال
ميكنك إرسال األسماء واستالمها كبطاقات أعمال عبر الرسائل النصية. 

اختر القائمة < األسماء < أسماء، انتقل إلى االسم املطلوب، ثم اختر 
التفاصيل < خيارات < إرسال بطاقة أعمال.

n ضبط األمساء
لتحديد الذاكرة املستخدمة ملعلومات األسماء ومساحة الذاكرة املتاحة 

وكيفية عرض أسمائك، اختر القائمة < األسماء < الضبط.
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n اجملموعات
لتحديد املتصلني، ميكنك إضافة أسماء إلى مجموعات املتصلني، 

وتخصيص نغمة رنني مميزة أو رسم مميز لكل مجموعة.

إنشاء جمموعات متصلني
إلنشاء مجموعة االتصال األولى، اختر القائمة < األسماء < اجملموعات < 

إضافة، ثم أدِخل تفاصيل للمجموعة، ثم اختر حفظ.

إلضافة اجملموعات التالية، من قائمة اجملموعات، اختر خيارات < إضافة 
مجموعة جديدة، ثم أدِخل تفاصيل اجملموعة وانتقل ألسفل الختيار 

حفظ.

إضافة اسم إىل جمموعة
اختر القائمة < األسماء < أسماء، ثم اختر االسم الذي تود إضافته إلى 

مجموعة، تفاصيل < خيارات < إضافة إلى مجموعة، ثم اختر مجموعة.

n االتصال السريع
ميكنك ربط أحد مفاتيح األرقام من 2 إلى 9 مع أحد اإلدخاالت في قائمة 

األسماء. لتنشيط االتصال السريع أو إلغاء تنشيطه، انظر "االتصال" 
الصفحة 38.
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ختصيص مفتاح لالتصال السريع
اختر القائمة < األسماء < االتصال السريع، ثم انتقل إلى حيز فارغ، واختر 

تخصيص < ثم أدِخل رقًما أو اختر بحث، ثم أدِخل االسم املطلوب.

إذا كان االتصال السريع مغلًقا، سيطلب منك اجلهاز تشغيل االتصال 
السريع.

السجل   .7
يقوم سجل املكاملات بتخزين معلومات حول أحدث املكاملات الفائتة 

واملستلمة والصادرة. اختر القائمة < السجل، ثم اختر مما يلي:

سجل املكاملات — لعرض قائمة بجميع املكاملات.

مكاملات لم يتم الرد عليها — لعرض قائمة باملكاملات التي لم يتم الرد 
عليها. 

املكاملات املستلمة — لعرض قائمة باملكاملات التي لم يتم الرد عليها.

املكاملات الصادرة — لعرض قائمة باألرقام التي مت االتصال بها.

مستلمو الرسائل — لعرض قائمة بأحدث مستلمي الرسائل.

مسح قوائم السجل — ملسح أي من قوائم السجل أو مسحها كلها.

مدة املكاملات — لعرض مدة املكاملات. إلعادة ضبط املوقتات، اختر مسح 
املوقتات، ثم أدِخل رمز القفل اخلاص بك، ثم اختر موافق.

مكاملات البيانات/الفاكس — لعرض تفاصيل مكاملات البيانات أو الفاكس.
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الضبط   .8
في هذه القائمة، ميكنك تعديل العديد من إعدادات ضبط اجلهاز.

n األوضاع
حتدد الوضع كيفية تفاعل اجلهاز عند استقبال مكاملة أو رسالة، وكيفية 

إصدار لوحة املفاتيح لصوت عند الضغط على أحد املفاتيح، باإلضافة 
إلى املزيد. ميكنك استخدام اإلعدادات االفتراضية أو تخصيص كل وضع.

لتنشيط أحد األوضاع أو تخصيصه أو حتديده بوقت، اختر القائمة < 
الضبط < األوضاع، ثم اختر من اخليارات املتاحة.

في قائمة كل وضع، ميكنك االختيار مما يلي:

تنشيط — الستخدام الوضع.

تخصيص — لضبط نغمات الوضع وتنبيهاته ومستوياته الصوتية واملزيد. 
انتقل ألسفل لالنتقال إلى كل خيار، وانتقل لليسار أو لليمني لتغيير 

اإلعداد االفتراضي.

محدد — لضبط الوضع على االنتهاء بعد وقت محدد )غير متاح في وضع 
الطيران(. أدِخل الوقت في صيغة س س:دد.
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تحذير: عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، ال ميكن إجراء أو   
استقبال أي مكاملات، مبا في ذلك مكاملات الطوارئ، أو استخدام 

خصائص أخرى حتتاج إلى تغطية الشبكة. إلجراء أي مكاملات، يجب أوالً 
تنشيط وظائف الهاتف من خالل تغيير الوضع. في حالة قفل اجلهاز؛ 

أدِخل رمز القفل. إذ احتجت إلى إجراء أي مكاملة طارئة أثناء قفل اجلهاز 
مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيًضا على إدخال رقم طوارئ 

مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". 
يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكاملة طوارئ.

n الشاشة
لضبط خلفية، ولون خط وضع االستعداد وشعار واملزيد للوضع النشط، 

ولتعديل ضبط آخر للشاشة، اختر القائمة < الضبط < الشاشة، ثم 
اختر من اخليارات املتاحة.

لتخصيص املفتاح الذي يقوم بتنشيط وضع االستعداد النشط، اختر 
القائمة < الضبط < الشاشة < االستعداد النشط < مفتاح وضع 

االستعداد النشط.

n النغمات
لتهيئة مستوى صوت الرنني، ونغمات الرنني وتنبيه االهتزاز ونغمات لوحة 

املفاتيح واملزيد للوضع النشط، اختر القائمة < الضبط < النغمات، ثم 
اختر من اخليارات املتاحة.

إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنني، تصل نغمة الرنني إلى أعلى 
مستوى لها بعد بضع ثوان.
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n اختصارات شخصية
لتعديل االختصارات وتخصيصها ملفتاح التنقل ومفاتيح االختيار 

اليسرى واليمنى، اختر القائمة < الضبط < اختصارات شخصية.

n االتصال
ميكنك تهيئة ضبط االتصال مثل معاودة االتصال آلًيا ورسالة رفض املكاملة 

االفتراضية )انظر "إجراء املكاملات والرد عليها"، الصفحة ٢4( وكيفية الرد 
على املكاملات واملعلومات التي يتم عرضها أثناء إجراء املكاملة وبعد انتهائها.

اختر القائمة < الضبط < مكاملة، ثم اختر من اخليارات املتاحة:

لتنشيط االتصال السريع، اختر القائمة < الضبط < مكاملة < االتصال 
السريع < تشغيل.

ميكنك إدخال الرمز + قبل طلب رقم الستخدام فتح الرقم الدولي 
اخملصص. لتغيير البادئة لالتصال باألرقام الدولية املباشرة التي مت االتصال 
بها، اختر القائمة < الضبط < مكاملة < فتح اخلط الدولي، ثم أدِخل فتح 

اخلط الدولي.

n اهلاتف
لعرض ضبط اجلهاز وتغييره مثل قفل املفاتيح اآللي، ونغمة بدء 

التشغيل، ورسالة الترحيب وما يحدث عند إغالق الغطاء، اختر القائمة < 
الضبط < الهاتف، ثم اختر من اخليارات املتاحة.

الختيار لغة الهاتف، اختر القائمة < الضبط < ضبط اللغة < لغة 
الهاتف، ثم اختر اللغة املطلوبة.
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لعرض مساحة الذاكرة اخلالية واملستخدمة في جهازك، اختر القائمة < 
الضبط < الهاتف < حالة الذاكرة.

لتنشيط قفل املفاتيح، اختر القائمة < الضبط < الهاتف < قفل املفاتيح 
آلًيا < تشغيل.

لتهيئة ضبط النغمات املزدوجة متعددة التردد )DTMF(، اختر القائمة < 
.DTMF الضبط < الهاتف < نغمات

لتنشيط طلب وضع الطيران عند فتح اجلهاز في كل مرة، اختر القائمة < 
الضبط < الهاتف < سؤال عن الطيران < تشغيل.

n احلماية
لتهيئة ضبط احلماية للجهاز، وبطاقة UiM وكافة املكاملات، اختر 

القائمة < الضبط < احلماية، ثم أدِخل رمز قفل احلماية مسبق 
الضبط 1234.

لفرض طلب اجلهاز لرمز PiN عند تشغيل اجلهاز في كل مرة، اختر 
القائمة < الضبط < طلب رمز PiN < تشغيل.

في حالة تقييد إجراء مكاملات، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ 
الرسمي املبرمج في هاتفك.

لتقييد املكاملات الصادرة أو الواردة، اختر القائمة < الضبط < احلماية < 
تقييد املكاملات < تقييد املكاملات الصادرة أو تقييد املكاملات الواردة.

لتغيير رمز القفل أو رمز PiN، اختر القائمة < الضبط < احلماية < رموز 
الوصول < تغيير رمز القفل أو تغيير رمز PiN، ثم أدِخل رمزًا جديًدا واختر 

موافق.
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n الشبكة
الختيار وضع الشبكة، اختر القائمة < الضبط < الشبكة < تعيني الوضع، 

ثم اختر من اخليارات املتاحة.

لتنشيط نغمة الرنني اخلاصة مبكاملات التجوال، اختر القائمة < الضبط < 
الشبكة < نغمة رنني مكاملة جتوال < تشغيل.

لتنشيط نغمة التنبيه في كل مرة يدخل فيها اجلهاز منطقة الشبكة 
احمللية أو منطقة خدمة التجوال، اختر القائمة < الضبط < الشبكة < 

نغمات تغيير اخلدمة < تشغيل.

n استعادة ضبط املصنع
ميكنك إعادة ضبط بعض إعدادات ضبط القائمة على قيمها األصلية. 
ميكنك اختيار ما إذا كنت تريد مسح البيانات التي مت إدخالها أو تنزيلها 

)على سبيل املثال، اإلدخاالت املوجودة في قائمة األسماء(.

اختر القائمة < الضبط < استعادة ضبط املصنع، ثم اختر مما يلي:  .١

استعادة الضبط فقط — الستعادة كافة إعدادات ضبط التفضيالت   
على القيم االفتراضية بدون مسح أي بيانات شخصية.

استعادة الكل — الستعادة كافة إعدادات ضبط املصنع اخلاصة   
باجلهاز، ومسح كافة البيانات الشخصية.

أدِخل رمز القفل، ثم اختر موافق. انظر "احلماية"، الصفحة 39.  .٢
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األستوديو   .9
ميكنك حفظ الصور والتسجيالت ونغمات الرنني في حافظات في 

األستوديو وإضافة حافظات جديدة أيًضا.

لعرض امللفات أو حتريرها أو استخدامها، اختر القائمة < األستوديو، ثم 
اختر من اخليارات املتاحة.

n استخدام امللفات لتخصيص جهازك
استخدام صورة

الستخدام صورة كخلفية أو صورة اسم، اختر القائمة < األستوديو < 
الصور، ثم اختر صورة واختر خيارات < استخدام صورة، ثم اختر من 

اخليارات املتاحة.

استخدام نغمة أو تسجيل
اختر القائمة < األستوديو < النغمات أو التسجيالت، ثم اختر نغمة أو 
تسجيل واختر خيارات < استخدام نغمة، ثم اختر من اخليارات املتاحة.
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الوسائط   .10
n إذاعة FM اسرتيو

تعتمد اإلذاعة على هوائي خاص به بخالف الهوائي اخلاص بالهاتف 
الالسلكي. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي 

ميكن تشغيل الراديو بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى املوسيقى مبستوى صوت معتدل. إن   
التعرض املستمر ملستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. 

ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام امليكروفون 
ألن الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية.

االستماع إىل اإلذاعة
قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة باجلهاز.  .١

اختر القائمة < الوسائط < الراديو.  .٢

إذا سبق لك حفظ محطات الراديو بالفعل، انتقل ألعلى أو أسفل إلى   .3
احملطة التي ترغب في االستماع إليها.

ميكنك أيًضا اختيار محطة راديو بالضغط على مفاتيح األرقام   
املناظرة.
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توليف حمطة راديو
عند تشغيل اإلذاعة، اختر الرمز  أو الرمز  لتغيير تردد   .١

اإلذاعة بخطوات تبلغ 0.١ ميجا هرتز، أو اختر مع االستمرار الرمز 
 أو  للبحث عن محطة. يتوقف البحث عن العثور على 

محطة. لضبط التردد بسرعة، اضغط مع االستمرار على املفاتيح 1 
أو 8 أو 9.

حلفظ احملطة في أحد مواقع الذاكرة من ١ إلى ٢0، اختر خيارات <   .٢
حفظ احملطة.

إذا كانت كافة احملطات سبق ضبطها، فانتقل إلى موقع الذاكرة   .3
املطلوب واختر استبدال.

ميكنك إجراء املكاملات والرد عليها أثناء االستماع إلى اإلذاعة. يتم كتم 
صوت اإلذاعة أثناء إجراء مكاملة.

n املسجل
تسجيل كالم أو صوت

. اختر القائمة < الوسائط < املسجل <   .١

. يتم حفظ التسجيل في حافظة  إلنهاء التسجيل، اختر الرمز   .٢
التسجيالت في األستوديو.
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املنسق   .11
يحتوي جهازك على تطبيقات إلدارة الوقت، مبا في ذلك منبه وتقويت 

ومالحظات وقائمة مهام وحاسبة وموقت وساعة إيقاف.

n املنبه
لضبط منبه، اختر القائمة < املنسق < املنبه. ميكنك ضبط منبه واختيار 

الفاصل الزمني للتكرار ونغمة التنبيه وفترة الغفوة. عند ضبط منبه، 
يتم عرض الرمز  في وضع االستعداد.

عند صدور صوت املنبه، يصدر اجلهاز صوتًا وتضيء أنواره. اختر إيقاف 
إلنهاء املنبه، أو غفوة لالنتظار حتى يصدر صوت التنبيه مرة أخرى.

إليقاف تشغيل منبه، اختر القائمة < املنسق < املنبه، ثم انتقل إلى حقل 
املنبه:، ثم انتقل لليسار أو لليمني الختيار إيقاف.

n التقويم
ميكنك تخزين أحداث في التقومي. ميكنك أيًضا ضبط منبه لهذه األحداث.

يوفر العرض الشهري نظرة موجزة على الشهر احملدد ويسمح لك 
بالوصول إلى تاريخ محدد. حتتوي التواريخ املكتوبة باخلط العريض على 

مالحظات تقومي.

لفتح التقومي، اختر القائمة < املنسق < التقومي. لعرض أحد التواريخ، اختر 
خيارات < الذهاب للتاريخ، ثم أدِخل التاريخ واختر موافق.
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إلضافة مالحظة، انتقل إلى أحد التواريخ في العرض الشهري واختر 
خيارات < تدوين مالحظة، ثم اختر من اخليارات املتاحة.

n مالحظات
ميكنك كتابة املعلومات وحفظها في مالحظات وإرسال املالحظات 

كرسائل نصية. اختر القائمة < املنسق < مالحظات. 

إلنشاء مالحظة في حالة عدم حفظ مالحظات مسبًقا، اختر إضافة 
مالحظة، ثم قم بإنشاء مالحظتك واختر حفظ. 

الستخدام مالحظة، انتقل إلى املالحظة واختر عرض < خيارات، ثم اختر 
من اخليارات املتاحة.

n قائمة املهام
استخدم قائمة املهام لتبقى على متابعة مع مهامك. ميكنك حفظ 
مالحظة ملهمة، وحتديد املالحظة على أنها متت عند إنهائها. ميكنك 

فرز املالحظات حسب األولوية أو التاريخ. اختر القائمة < املنسق < 
قائمة املهام، ثم اختر من اخليارات املتاحة.

n احلاسبة
تستطيع للحاسبة اجلمع والطرح والضرب والقسمة وجمع التربيعات 

واجلذور التربيعية وحتويل قيم العمالت.

مالحظة: إن دقة احلاسبة محدودة ومت تصميمها إلجراء   
العمليات احلسابية البسيطة فقط.



��

اختر القائمة < املنسق < احلاسبة.  .١

أدخل الرقم األول في العملية احلسابية. اضغط على الرمز # إلدخال   .٢
العالمة العشرية إذا لزم األمر.

للجمع )+( أو الطرح )-( أو الضرب )*( أو القسمة )/(، اضغط على *   
بشكل متكرر.

ألداء عملية حسابية لتربيع أو جذر تربيعي، اختر خيارات < تربيع أو   
جذر تربيعي. 

أدِخل الرقم الثاني في العملية احلسابية إذا لزم األمر.  .3

اختر يساوي إلنهاء العملية احلسابية أو خيارات، ثم اختر من اخليارات   .4
املتاحة. 

n موقت العد التنازلي
باستخدام موقت العد التنازلي، ميكنك ضبط اجلهاز على إصدار صوت 
تنبيه بعد انقضاء فترة زمنية محددة. استخدم املوقت العادي لضبط 

فترة زمنية جديدة لكل مهمة، أو استخدم موقت الفترات لتخزين 
الفترات الزمنية وإعادة استخدامها. 

لضبط املوقت العادي، اختر القائمة < املنسق < موقت العد التنازلي < 
املوقت العادي. أدِخل الوقت بصيغة س س:دد:ث ث، ثم اختر موافق. أدِخل 

مالحظة للموقت، ثم اختر بدء. 

حلفظ املوقتات وحتريرها واستخدامها، اختر القائمة < املنسق < موقت 
العد التنازلي < موقت الفترات، ثم اختر من اخليارات املتاحة.
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n ساعة اإليقاف
تعرض ساعة اإليقاف الوقت بالساعات والدقائق والثواني وكسور الثواني 

بصيغة س س:دد:ث ث.ث ث.

يزيد استخدام ساعة اإليقاف أو السماح لها بالعمل في اخللفية عند 
استخدام مزايا أخرى من الضغط على طاقة البطارية ويقلل من عمر 

البطارية.

الستخدام وظيفتي تقسيم الوقت أو وقت التداخل، اختر القائمة < 
املنسق < ساعة اإليقاف < تقسيم الوقت أو وقت التداخل < بدء.

امللحقات   .12
تتضمن امللحقات مجموعة من املزايا اإلضافية، مبا في ذلك األلعاب 

ومحول لتحويل املقاييس من وحدة ألخرى وتوقيت عاملي ملعرفة الوقت 
احلالي في أربعة مواقع.

n األلعاب
اختر القائمة < امللحقات < األلعاب للوصول إلى األلعاب املوجودة على 

اجلهاز.
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n اجملموعة
II احملول

إن دقة احملول ii محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب.

لتحويل املقاييس من وحدة ألخرى، اختر القائمة < امللحقات < اجملموعة < 
.ii احملول

لتغيير الضبط، اختر خيارات، ثم اختر مما يلي:

تعيني التحويل — الختيار الوحدة املراد حتويلها.

مسح الكل — ملسح الشاشة.

التحويل العكسي — لعكس الوحدات التي يتم حتويلها. على سبيل 
املثال، حتويل الباوند إلى الكيلو جرام يصبح كيلو جرام إلى باوند.

تكوين — الختيار الوحدات االفتراضية املراد حتويلها.

إرشادات — لعرض املزيد من اإلرشادات.

تغيير اإلشارة — إلضافة إشارة السالب بعد وحدة مت حتويلها.

التوقيت الدولي
يسمح لك التوقيت الدولي مبعرفة التوقيت احلالي في أربعة مواقع. 

لتهيئة املواقع أو ضبط املنطقة الزمنية وصيغة الوقت أو عرض 
اإلرشادات، اختر القائمة < امللحقات < اجملموعة < التوقيت الدولي < 

خيارات، ثم اختر من اخليارات املتاحة.
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معلومات البطارية وجهاز الشحن  .13
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة إلعادة الشحن. البطارية 

اخملصصة لالستخدام مع هذا اجلهاز هي BL-5BT. هذا اجلهاز مخصص لالستخدام 
عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن التالي: AC-6. ميكن شحن البطارية 

وتفريغها مئات املرات، ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. عندما يقل زمن 
التشغيل )زمن التحدث مع زمن االنتظار( بشكل ملحوظ عن املقدار العادي، فقد 

حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات املعتمدة من قبل شركة 
Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن املعتمدة من 

قبل شركة Nokia والتي مت تصميمها كي تالئم هذا اجلهاز. قد يؤدي استخدام 
نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو 

مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية ألول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ 
فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى 

لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة متاًما، فقد يستغرق مؤشر الشحن 
عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد متر عدة دقائق قبل أن تتمكن من 

إجراء أي مكاملات.

قم دائًما بإغالق اجلهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله عن التيار الكهربائي 
وعن اجلهاز. ال تترك البطارية املشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن 

الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون 
استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائًيا مبرور الوقت.

قم دائًما بحفظ البطارية عند درجة حرارة بني ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية 
)٥9 درجة فهرنهايت و77 درجة فهرنهايت(. تقّلل درجات احلرارة املرتفعة من قدرة 

البطارية وعمرها. قد ال يعمل اجلهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. 
يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة احلرارة أقل من درجة التجمد.
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ال حتدث تالمس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تالمس في الدائرة دون 
قصد عندما يتم توصيل مباشر بني القطبني املوجب )+( والسالب )-( للبطارية 

بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. )وهي تشبه 
األشرطة املعدنية على ظهر البطارية.( قد يحدث هذا على سبيل املثال عندما 
حتمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تالمس قطبي البطارية قد 

يؤدي إلى تلفها أو تلف اجلسم املوصل.

ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر 
البطاريات أيًضا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفًقا للقواعد احمللية. 

يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكًنا. ال تتخلص من البطاريات 
كنفايات منزلية.

ال تقم بتفكيك اخلاليا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو 
إتالفها أو ثقبها أو متزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، ال تدع السائل يالمس جلدك 

أو عينيك. في حالة حدوث االرتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك باملاء في احلال أو 
قم باستشارة الطبيب.

ال تقم بإدخال تعديالت على البطارية أو إعادة تصنيعها أو حتاول إدراج عناصر 
دخيلة بها، وال تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي االستعمال اخلاطىء للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. 
في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصًة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن 
البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز اخلدمة لفحصها قبل مواصلة 

استعمالها.

استخدم البطارية للغرض املقصود فقط. ال تستعمل أبًدا أي جهاز شحن أو 
بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيًدا عن متناول األطفال.
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n اإلرشادات اخلاصة بالتأكد من توثيق بطاريات 
Nokia

استخدم دوًما بطاريات Nokia األصلية حفاًظا على سالمتك. ولكي تتأكد من 
احلصول على بطارية Nokia األصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز Nokia املعتمدة 

أو أحد وكالئها املعتمدين، وافحص امللصق البارز من خالل اتباع اخلطوات اآلتية:

ال يعد استكمال اخلطوات بنجاح ضمانًا تاًما ألصلية وتوثيق البطارية. إذا كان 
هناك سبًبا يدعو إلى االعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia األصلية 

املوثوق بها، فينبغي عليك في هذه احلالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب 
مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي حتصل على الدعم الالزم. سوف 

يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia املعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية 
وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرًة أخرى إلى 

مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

ينبغي عند النظر إلى امللصق البارز؛ أن يظهر أمامك   .١ 
 رمز اليدين املتشابكتني اخلاص بـ Nokia من إحدى 

 الزوايا وشعار أجهزة التعزيز األصلية من Nokia عند 
النظر إلى العالمة نفسها من زاوية أخرى. 

عند إمالة امللصق إلى اليسار ثم اليمني ثم ألسفل   .٢ 
 ثم ألعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار 

 Nokia بالترتيب التالي: )١( نقطة إلى اليسار، 
 )٢( نقطتان إلى اليمني، )3( ثالث نقاط ألسفل، 

)4( أربع نقاط ألعلى.
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ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت ال تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي حتمل ملصق Nokia البارز 
هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب 

عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي حتصل على 
املساعدة الالزمة. قد يكون من اخلطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل 
Nokia؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف األداء باإلضافة إلى إحلاق الضرر باجلهاز 

وامللحقات اخلاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على املزيد حول بطاريات Nokia األصلية؛ قم بزيارة املوقع 
.www.nokia.com/battery

العناية والصيانة
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. 

االقتراحات املذكورة باألدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل   •
حتتوي على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. في حال تعرض اجلهاز للبلل، قم 

بإزالة البطارية ودع اجلهاز حتى يجف متاًما قبل إعادة تركيب البطارية.

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

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن احلرارة. إن درجات احلرارة العالية قد تقصر   •
من عمر األجهزة اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع 

البالستيك.
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حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود اجلهاز إلى درجة   •
احلرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل اجلهاز مما قد يسبب تلًفا بألواح الدوائر 

اإللكترونية.

افتح اجلهاز وفًقا للتعليمات املفصلة في هذا الدليل فقط.  •

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

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

ال تُْطِل اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.  •

استعمل الهوائي املزود مع الهاتف أو هوائًيا بديالً معتمًدا. إن استعمال   •
هوائيات أو تعديالت أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف اجلهاز، 

وينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسلكية.

استخدم أجهزة الشحن داخلًيا.  •

قم دائًما بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات املطلوب االحتفاظ بها، مثل:   •
األسماء ومالحظات التقومي.

أغلق اجلهاز وقم بإخراج البطارية إلعادة ضبط اجلهاز من حني إلى آخر للوصول   •
إلى أداٍء مثالّي.

تنطبق هذه االقتراحات أيًضا على اجلهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي ملحق آخر. 
في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض اجلهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.
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التخلص من اجلهاز  
يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان متقاطعان 
املوجود على املنتج أو البطارية أو املطبوعات أو العبوة بأن جميع املنتجات 

الكهربائية واإللكترونية والبطاريات واملراكم يجب أن يتم جتميعها 
كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها االفتراضي. يسري تطبيق هذا 

األمر في دول االحتاد األوروبي وغيرها من األماكن التي تتوافر بها نظم 
مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه املنتجات في حاوية 

 نفايات محلية غير مصنفة.
عبر إعادة هذه املنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير 

املسئول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام املواد املتاحة. تتوفر املزيد 
من املعلومات من خالل موزع املنتج، وهيئات التخلص من النفايات احمللية، 

والهيئات احمللية ملسؤولية املصنعني، أو املمثل احمللي لـ Nokia. للحصول 
على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة املنتج القدمي، انتقل إلى 

.www.nokia.com املعلومات اخلاصة بكل بلد على العنوان

معلومات السالمة اإلضافية
األطفال الصغار  n

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيًدا عن متناول 
األطفال.

بيئة التشغيل  n
يفي هذا املنتج باإلرشادات اخلاصة بالتعرض ملوجات )RF( عند استعماله إّما 

بطريقة االستعمال العادية على األذن أو عند وضعه على مسافة ٢.٢ سم 
)8/7 بوصة( على األقل من اجلسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك باحلزام أو 
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حامل لتشغيله وهو على اجلسم، فينبغي أال يحتوي أيِّ منها على معدن، وينبغي 
وضع الهاتف على املسافة املذكورة أعاله من اجلسم. 

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي اجلودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات 
البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى 

يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات املسافة من اجلسم املذكورة 
آنًفا حتى إنهاء عملية اإلرسال.

تعد أجزاء اجلهاز مغناطيسية. قد تنجذب املواد املعدنية إلى اجلهاز. ال تقم بوضع 
بطاقات االئتمان أو وسائط التخزين املغناطيسية األخرى بالقرب من اجلهاز، نظرًا 

الحتمالية محو املعلومات اخملزنة عليها.

األجهزة الطبية  n
إن عمل أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل مع وظيفة 
املعدات الطبية ذات احلمـاية غير الكافية. استشر طبيًبا أو الشركة املنتجة 

للمعدات الطبية ملعرفة ما إذا كانت املعدات مزودة باحلماية الوافية من الترددات 
الالسلكية RF اخلارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية 

الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم املستشفيات 
ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية RF اخلارجية.

األجهزة الطبية املزروعة
توصي الشركات املنتجة لألجهزة الطبية بضرورة االحتفاظ مبسافة فاصلة تبلغ 
١٥.3 سنتيمترًا )6 بوصات( بني اجلهاز الالسلكي واجلهاز الطبي املزروع، مثل: جهاز 
تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب املزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع اجلهاز 
الطبي. ينبغي على األشخاص الذين لديهم هذه األجهزة اتباع اإلرشادات التالية:

أبِق اجلهاز الالسلكي دوًما على مسافة ال تقل عن ١٥.3 سم )6 بوصات( من   •
اجلهاز الطبي في حالة تشغيل اجلهاز الالسلكي.

ال حتمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.  •
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ضع الهاتف قرب األذن املقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتماالت   •
التشويش إلى أقصى حد ممكن.

قم بإغالق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث   •
تشويش.

اقرأ التوجيهات الواردة من املصنع اخلاص باجلهاز الطبي املنزرع والتزم بتطبيقها.  •

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، 
فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية اخلاص بك.

أجهزة السمع
بعض الهواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في 

هذه احلالة بإمكانك مراجعة مزود اخلدمة.

السيارات  n
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي RF سلًبا على األنظمة اإللكترونية في السيارة، 
وذلك إذا كانت األنظمة مركبة تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: 

األنظمة اإللكترونية حلقن الوقود، وعدم االنزالق، وحتديد السرعة، والوسائد الهوائية 
الواقية. ملزيد من املعلومات، يرجى مراجعة الشركة املنتجة أو الوكيل بخصوص 

سيارتك أو بخصوص املعدات اإلضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص املؤهلني فقط. 
التركيب اخلاطئ أو الصيانة اخلاطئة قد متثل خطرًا، ورمبا تبطل أي ضمان خاص 

باجلهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة 
بصورة صحيحة وتعمل جيًدا. ال تخزن أو حتمل السوائل القابلة لالشتعال أو 

الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس املكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه 
أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات املزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة 

الهوائية تفتح بقوة شديدة. ال تضع األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو 
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متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ اخملصص النتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت 
األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا، قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

مينع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. إن 
استخدام األجهزة اخللوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون 

مخالً بشبكة االتصاالت الالسلكية ومخالًفا للقانون.

أماكن قابلة لالنفجار  n
أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات 

والتعليمات. إن األماكن القابلة لالنفجار هي تلك املناطق التي يطلب منك عادًة 
فيها إطفاء محرك سيارتك. من احملتمـل أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق 

انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغالق الهاتف 
بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات اخلدمة. نذكر 
باحلاجة إلى االنتباه إلى األماكن التي حتظر استخدام أجهزة البث واإلرسال داخل 

مستودعات الوقود )مناطق خزن وتوزيع الوقود( واملصانع الكيماوية أو املناطق التي 
جتري فيها عمليات التفجير. إن املناطق القابلة لالنفجار كثيرًا ما تكون مبينة 

بوضوح ولكن ليس دائًما. منها األماكن السفلية في الزوارق، ومناطق حتويل أو خزن 
املواد الكيماوية، واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو 
الغبار أو مساحيق املعادن. يجب عليك مراجعة الشركات املُصنعة للسيارات التي 
تستخدم الغازات املسالة )كالبروبني أو البوتان( لتحديد إمكانية استخدام اجلهاز 

بأمان في األماكن القريبة منها.

مكاملات الطوارئ  n
هـــام: يعمل هذا اجلهاز باستخدام اإلشارات الالسلكية والشبكات   

الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها 
املستخدم. إذا كان هاتفك يدعم املكاملات الصوتية عبر اإلنترنت 

)مكاملات اإلنترنت(، فقم بتنشيط كل من مكاملات اإلنترنت والهاتف 
اخللوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكاملات طوارئ عبر الشبكات 
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اخللوية وكذلك عبر مزود مكاملات اإلنترنت في حالة تنشيط كليهما. 
ال ميكن ضمان االتصاالت في جميع األحوال. لذا ال تعتمد كليًة على أي 

جهاز السلكي في االتصاالت الضرورية مثل حاالت الطوارئ الطبية.

إلجراء مكاملة طوارئ:
قم بتشغيل اجلهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة   .١

شبكة كافية. قد حتتاج للقيام باإلجراءات التالية تبًعا للهاتف:
تركيب بطاقة UiM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.  •

إزالة بعض عمليات حظر املكاملات التي مت تنشيطها بالهاتف.  •

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

اضغط على مفتاح اإلنهاء عدة مرات ملسح شاشة العرض وجتهيز الهاتف   .٢
للمكاملات.

أدخل رقم الطوارئ الرسمي ملنطقتك احلالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف   .3
من منطقة إلى أخرى.

اضغط على مفتاح االتصال.  .4

عند إجراء مكاملة طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات املطلوبة بدقة. وتذكر 
أن جهازك الالسلكي هو رمبا الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع احلادث. ال تنِه 

املكاملة حتى يُطلب منك ذلك.

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

هاتفك احملمول هو جهاز إرسال واستقبال السلكي. وهو مصمم بحيث ال يتجاوز 
مستوى التعرض للموجات الالسلكية املوصى به من ِقَبل اإلرشادات الدولية. مت 

تطوير تلك اإلرشادات من قبل املؤسسة العلمية املستقلة iCNiRP وتتضمن حيز 
أمان يضمن سالمة جميع األشخاص بغض النظر عن األعمار أو صحة األشخاص.
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تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب 
احملددة أوSpecific Absorption Rate أو )SAR(. احلد األقصى لـ SAR كما مت حتديده 

من ِقَبل اإلرشادات الدولية iCNiRP هو ٢.0 واط/كجم مبعدل متوسط أعلى من 
١0 جرام من نسيج اجلسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل 

القياسية في حالة إرسال اجلهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع 
نطاقات التردد اخملتبرة. ميكن أن يكون مستوى SAR احلقيقي للجهاز أقل من قيمة 

احلد األقصى وذلك ألن اجلهاز مصمم الستخدام الطاقة املطلوبة فقط لالتصال 
بالشبكة. ويتغير هذا املقدار طبًقا لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة 

 iCNiRP نصت عليها اإلرشادات الدولية SAR الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ
الستخدام اجلهاز على األذن هي 0.86 واط/كجم.

 SAR وقد يؤدي استخدام امللحقات والتعزيزات بالهاتف إلى احلصول على قيم
مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناًء على متطلبات التقرير واالختبار الوطنية وموجة 

الشبكة. وميكن احلصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم اخلاص 
.www.nokia.com مبعلومات املنتجات على موقع الويب

املعلومات الفنية  n
RM-376 — اسم النوع

األبعاد — العرض 4٢ مم، الطول 84 مم، العمق ١4.8٥ مم

)BL-5BT( الوزن — 67 جرام مع بطارية أيون ليثيوم 870 مللي أمبير لكل ساعة

الشاشة — ١.8 بوصة ١٢8×١60 بكسل، ٢6٢ ألف لون

الشبكات الالسلكية — CDMA بقوة 800 ميجا هرتز
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معلومات البطارية  n
يوفر هذا القسم معلومات حول فترات شحن البطارية باستخدام جهاز الشحن 
AC-6 وفترات التحدث واالستعداد. انتبه إلى أن املعلومات الواردة في هذا القسم 

عرضة للتغيير. ملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

هـــام: إن فترات التحدث واالستعداد للبطارية تقديرية فقط   
وتعتمد على قوة اإلشارة وحاالت الشبكة واخلصائص املستخدمة 

وعمر البطارية وحالتها ودرجات احلرارة التي تتعرض لها البطارية 
واالستخدام في الوضع الرقمي والعديد من العوامل األخرى. يؤثر إجراء 

مكاملات باستخدام الهاتف على زمن االستعداد. وباملثل، يؤثر مقدار 
الزمن الذي يكون اجلهاز فيه قيد التشغيل وفي وضع االستعداد على 

وقت التحدث.

زمن الشحن  n
يعد زمن الشحن التالي تقريبي باستخدام بطارية أيون ليثيوم 870 مللي أمبير 

.)BL-5BT( لكل ساعة

شاحن السفر )AC-6(: حتى 3 ساعات.
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