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إعالن املطابقة
مبوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن املنتج RM-38 متوافق مع 
متطلبات توجيه اجمللس األوروبي EC/1999/5 األساسية وشروطه األخرى املتعلقة باملنتج. 

ميكن العثور على نسخة من إعالن املطابقة على املوقع
.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

0434
يعني رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في 
دول االحتاد األوروبي يتم جتميع املنتج عند انتهاء عمره االفتراضي ضمن مجمعات 

منفصلة. ينطبق هذا على اجلهاز وكذلك على األجهزة امللحقة املميزة بهذا الرمز. 
يجب عدم التخلص من هذه املنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. ملزيد 

من املعلومات، انظر اإلعالن االقتصادي للمنتج أو املعلومات اخلاصة بالدولة على 
.www.nokia.com املوقع

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

.Nokia من األشكال دون إذن خطي مسبق من
Nokia وVisual Radio وNokia Connecting People وPop-Port هي عالمات جتارية أو عالمات 

جتارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا 
الدليل قد تكون عالمات جتارية أو أسماء جتارية للشركة املالكة لها.

.Nokia Corporation عالمات صوتية خاصة بشركة Visual Radioو Nokia tune تعد
This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. 
© 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

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

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun 
Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software 
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)for personal 
and noncommercial use in connection with information which has been encoded in 
compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and 
noncommercial activity and (ii)for use in connection with MPEG-4 video provided by 
a licensed video provider.No license is granted or shall be implied for any other use 
.Additional information, including that related to promotional, internal,and commercial uses, 
may be obtained from MPEG LA, LLC.See <http://www.mpegla.com>.



هذا املنتج مرخص طبًقا لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) لالستخدام 
الشخصي غير التجاري للمعلومات املشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة 
املستهلك ألغراض األنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) لالستخدام بالتوافق مع فيديو 

MPEG-4 املوفر بواسطة مزود فيديو مرخص. ال يتم منح ترخيص أو يُشار إليه ألي استخدام 
آخر. املعلومات اإلضافية مبا في ذلك تلك املتعلقة بالترويج أو االستخدامات الداخلية والتجارية 

.<http://www.mpegla.com> انظر .MPEG LA, LLC ميكن احلصول عليها من
تتبع Nokia سياسة التطوير املستمر. وحتتفظ Nokia باحلق في إحداث تغييرات وإدخال حتسينات 

على أي من منتجاتها املوصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.
لن تكون Nokia بحال من األحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية 

أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو اخلسارة.
محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري املفعول فإنه 

لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، مبا في ذلك على سبيل املثال 
ال احلصر، الضمانات الضمنية للرواج والصالحية لغرض معني، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو 

محتويات هذه الوثيقة. حتتفظ Nokia باحلق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون 
إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختالف املنطقة. يرجى مراجعة األمر مع أقرب وكيل نوكيا إليك.
قد يحتوي هذا اجلهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانني وتنظيمات التصدير من 

الواليات املتحدة أو البلدان األخرى. مينع إجراء أي حتويل يتعارض مع القانون.
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لسالمتك
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 خطًرا أو تشويًشا.

 السالمة على الطريق أوًال
يجب االلتزام بكافة القوانني احمللية. ال تستخدم الهاتف يدوًيا أثناء قيادة 

السيارة. تذكر أن السالمة على الطريق تأتي أوالً.

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

 أغلق الهاتف في املستشفيات
اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من املعدات الطبية.

 أغلق الهاتف داخل الطائرة
اتبع كافة القيود. قد تسبب األجهزة الالسلكية تشويًشا داخل الطائرة.

 أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
ال تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. ال تستخدم الهاتف قرب 

الوقود أو املواد الكيماوية.

 أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات
اتبع كافة القيود. ال تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

 استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات 

هذا الدليل. ال تلمس الهوائي بدون داع.

 اخلدمة املؤهلة
ال يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصالحها إال من قبل موظفني مؤهلني.

 التعزيزات والبطاريات
استخدم التعزيزات والبطاريات املعتمدة فقط. ال توصل منتجات غير 

متوافقة مع الهاتف.
٦



لسالمتك
 مقاومة املاء
هاتفك ليس مقاوًما للماء. فحافظ على بقائه جاًفا.

 النسخ االحتياطية
تذكر عمل ُنسخ احتياطية أو االحتفاظ بسجل مكتوب من كافة 

املعلومات الهامة اخملزونة في هاتفك.

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

متوافقة مع الهاتف.

 مكاملات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة اخلدمة. اضغط على 
مفتاح اإلنهاء ألي عدد مطلوب من املرات ملسح الشاشة والعودة إلى 
شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح االتصال. 

أخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة حتى ُيطلب منك ذلك.

א
اجلهاز الالسلكي املذكور في هذا الدليل معتمد لالستعمال على شبكة 

GSM 900/1800/1900. ملزيد من املعلومات عن الشبكات، راجع مزود اخلدمة.
عند استخدام اخلصائص املوجودة في هذا اجلهاز، عليك مراعاة القوانني واحترام 

خصوصية اآلخرين وحقوقهم الشرعية، وتشمل حقوق النشر والطبع. 
عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانني 

واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية اآلخرين وحقوقهم الشرعية.
 حتذير: 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 خطًرا.

א
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في اخلدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات 

األجهزة الالسلكية. يعتمد التشغيل ألكثرية خصائص هذا اجلهاز على اخلصائص 
التي تقدمها الشبكة الالسلكية. إن خدمات الشبكة قد ال تكون متوفرة في جميع 

الشبكات أو ستحتاج أوالً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع 
االستفادة منها. يخبرك مزود اخلدمة عن تكاليف هذه 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 و/أو جميع اخلدمات.
٧



لسالمتك
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 هاتفك قد 
مت أيًضا تهيئته خصيًصا. رمبا تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب 

القوائم والرموز. ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة.
يدعم هذا اجلهاز بروتوكوالت WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خالل 

بروتوكوالت TCP/IP. عدد من ميزات هذا اجلهاز، مثل تصفح الويب والبريد اإللكتروني 
والضغط والتحدث والدردشة ورسائل الوسائط املتعددة، حتتاج إلى دعم الشبكة كي 

تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

א א א א
تأكد من رقم املوديل ألي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا اجلهاز مخصص 

لالستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن AC-3 أو AC-4. يستخدم هذا 
.BP-6M اجلهاز بطاريات

 حتذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات املعتمدة فقط من 
قبل شركة Nokia والتي مت تصميمها للعمل خصيًصا لطراز هاتفك. إن 
استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد 

يكون خطًرا.
للتأكد من توفر التعزيزات املعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، 

اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.
بعض التعليمات العملية عن اإلكسسوارات والتعزيزات.

• أبِق جميع اإلكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيًدا عن متناول األطفال.
• عند قطع التيار عن أي من اإلكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس 

السلك.
• تأكد دائًما من أن التعزيزات املثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
• يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلني فقط.
٨



معلومات عامة

 

א
يوفر هاتفك وظائف عديدة عملية لالستخدام اليومي، مثل التقومي وتطبيق 

البريد اإللكتروني والساعة واملنبه ومتصفح الويب XHTML والراديو. كما 
يدعم الهاتف الوظائف التالية:

• كاميرا ذات دقة ٢ ميجا بكسل ذات إمكانية تسجيل فيديو
،WMA ،MP3 مشغل موسيقى مبفاتيح حتكم في السماع ودعم للملفات •

eAAC+و ،AAC
ن • أوامر صوتية واتصال صوتي محسَّ

• تقنية Bluetooth الالسلكية
• بطاقة الذاكرة microSD لتمديد سعة الذاكرة في الهاتف

א
א

يعمل رمز القفل (املكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من 
االستخدام غير املسموح به. الرمز اُملعد مسبًقا هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز، 
واحتفظ بالرمز السري اجلديد وفي مكان آمن بعيد عن الهاتف. ولتغيير الرمز، 

وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "احلماية"، الصفحة ٩٤.
في حالة إدخال رمز القفل خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف 

اإلدخاالت التالية للرمز. لذا انتظر ملدة خمس دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى.
عندما يكون الهاتف مغلًقا، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي املبرمج 

في هاتفك.

PIN
• يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف 

 SIM (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة (UPIN) الشخصي العام
من االستخدام غير املسموح به. انظر "احلماية"، الصفحة ٩٤. يتم إرفاق 

.SIM عادة ببطاقة PIN رمز
٩



معلومات عامة
• قد ُتزود بطاقة SIM برمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) حيث يلزم إدخاله 
للوصول إلى بعض الوظائف.

• يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى املعلومات املوجودة في 
وحدة احلماية. ُيرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة 

.SIM حماية على بطاقة
• يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع إلجراء التوقيع الرقمي. ُيرفق الرمز 

.SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM الشخصي للتوقيع ببطاقة

PUK
يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل 
 UPIN ورمز PIN (املكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز (UPUK) الشخصي العام
 PIN2 لتغيير الرمز الشخصي PUK2 املقفلني على التوالي. يلزم إدخال رمز

املقفول.
إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل مبزود اخلدمة احمللي للحصول 

على الرموز املطلوبة.

א
يلزم إدخال كلمة سر احلظر (املكونة من ٤ أرقام) عند استخدام حظر مكاملات. 
انظر "حظر املكاملات"، الصفحة ٩٧. ميكنك احلصول على كلمة السر من مزود 

اخلدمة.
إذا قمت بإدخال كلمة سر غير صحيحة ثالث مرات متتالية، يتم حظر كلمة 

السر هذه. اتصل مبزود اخلدمة أو مبشغل الشبكة اخلاص بك.

א
يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف، قبل استخدام رسائل 
الوسائط املتعددة والدردشة والضغط والتحدث وتطبيق البريد اإللكتروني 
والتزامن والتدفق واملتصفح. قد يعمل هاتفك على تهيئة ضبط املتصفح 

 SIM ورسائل الوسائط املتعددة ونقطة الوصول والتدفق آلًيا بناًءا على بطاقة
املستخدمة. وقد تستقبل الضبط مباشرة كرسالة تكوين، وتقوم بحفظها 

على الهاتف.
وملزيد من املعلومات حول توافر الضبط، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود 

اخلدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.
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معلومات عامة

 
عند استقبال رسالة تكوين، ولم يتم حفظه وتشغيله آلًيا، يتم عرض رسالة
جديدة. اختر عرض لفتح الرسالة. حلفظ الضبط، اختر اخليارات > حفظ. 
وإذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN لضبط التهيئة:، فأدخل رمز PIN اخلاص 

بالضبط، ثم اختر موافق. الستقبال رمز PIN، اتصل مبزود اخلدمة.
في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط وإعداده كضبط 

تهيئة افتراضي. أو سيسألك اجلهاز إعداد كضبط افتراضي؟.
لرفض الضبط املستلم، اختر اخليارات > مسح.

א א
قد ميكنك تنزيل محتوى وتطبيقات، مثل موضوعات ونغمات ومقاطع فيديو 

وألعاب إلى الهاتف (خدمة شبكة). اختر وظيفة التنزيل (مثال، في قائمة 
االستوديو). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح اخلاص بالقائمة. ملعرفة 

مدى توافر اخلدمات اخملتلفة والرسوم والتعريفات، اتصل مبزود اخلدمة.
 هـــام: قم بتثبيت التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط من 

مصادر توفر احلماية والوقاية الكافيتني ضد البرامج الضارة.

א
راجع املوقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا احمللي على الويب 

للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على املعلومات اإلضافية 
والتنزيالت واخلدمات املتعلقة مبنتج نوكيا اخلاص بك.

ميكنك احلصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات 
نوكيا وخدماتها. وإذا كنت ترغب في االتصال بخدمة العمالء، راجع قائمة 

مراكز االتصال احمللية اخلاصة بـ "عناية نوكيا" على املوقع 
.www.nokia.com/customerservice

وللحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمات نوكيا على املوقع 
.www.nokia.com/repair
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لتبدأ
.١
א SIM

قم دائًما بإغالق اجلهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.
احفظ بطاقة SIM بعيًدا عن متناول األطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، 
يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود اخلدمة أو مشغل 

الشبكة أو أي مركز آخر.
١. أثناء مواجهة اجلزء اخللفي من 
الهاتف ناحيتك، اضغط على 
أزرار التعديل على كال جانبي 
الهاتف (١)، ثم ارفع الغطاء 

اخللفي (٢) إلزالته.

١

١

٢

٢. إلزالة البطارية، ارفعها كما هو 
٣موضح (٣).
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لتبدأ
٣ لتحرير ماسك بطاقة SIM، أزحه 
ناحية اخللف (٤)، ثم ارفعه (٥).

٤. ادخل البطاقة في ماسك البطاقة 
بالهاتف (٦). تأكد من أن اجتاه 

الركن املشطوف إلى أعلى.
٥. أغلق ماسك بطاقة SIM (٧) ثم 

أزحه إلى األمام لقفله (٨).

٤
٥ ٦

٧ ٨

٦٩. أعد البطارية إلى مكانها (٩).

٧. إلعادة الغطاء اخللفي إلى مكانه، 
قم مبحاذاته مع ماسكي القفل 

على الهاتف (١٠)، ثم اضغط 
على الغطاء حتى يستقر في 

مكانه (١١).

١٠

١٠

١١
١١
١٣



لتبدأ
microSD

١. أدر اجلزء السفلي من 
اجلهاز للوصول إلى غطاء 
.microSD فتحة بطاقة

٢. لفتح غطاء فتحة 
البطاقة، اسحب 

ركن الغطاء.

١ ٢ ٣

٤
٣. أدخل البطاقة بحيث 
يتجه سطح االتصال 
الذهبي ناحية اجلزء 

اخللفي من غطاء 
الفتحة، ثم اضغط عليها إلى أسفل حتى تستقر في مكانها.

٤. أغلق غطاء فتحة البطاقة.
احفظ بطاقات microSD بعيًدا عن متناول األطفال.

استخدم فقط بطاقات microSD املتوافقة مع هذا اجلهاز. بطاقات الذاكرة األخرى، 
مثل بطاقات Reduced Size MultiMediaCards؛ ال تتناسب مع فتحة بطاقة 

microSD وليست متوافقة مع هذا اجلهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة 
قد يتلف بطاقة الذاكرة واجلهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات اخملزنة على البطاقة 

غير املتوافقة.

microSD א
 هـــام: ال تقم بإزالة بطاقة microSD في منتصف عملية ما أثناء 

استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف 
بطاقة الذاكرة واجلهاز وقد تتلف البيانات اخملزنة على بطاقة الذاكرة.

ميكنك إزالة بطاقة microSD أو إعادتها إلى مكانها أثناء تشغيل الهاتف 
دون إيقاف تشغيله. 

.microSD ١. أدر جزء املفاتيح في الهاتف إلظهار فتحة بطاقة
٢. افتح غطاء فتحة بطاقة microSD، واتبع اإلرشادات التي تظهر على 

الشاشة.
٣. قم بإزالة بطاقة microSD (أو إعادتها إلى مكانها)، ثم أغلق غطاء فتحة 

البطاقة.
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لتبدأ

 

א
١. صل جهاز الشحن مبصدر تيار متردد 

في احلائط.
٢. قم بتوصيل السلك اخلارج من جهاز 
الشحن مبنفذ توصيل جهاز الشحن 

في الهاتف.
 وإذا كانت البطارية فارغة متاًما، فقد 
يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة 

حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد متر عدة دقائق قليلة قبل أن 
تتمكن من إجراء أية مكاملات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية املستخدمني. يستغرق 
شحن بطارية BP-6M بجهاز شحن من طراز AC-3 حوالي ٣ ساعات وبجهاز

شحن من طراز AC-4 حوالي ساعتني.

א
اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل 

كما هو موضح.
إذا طلب الهاتف إدخال الرمز PIN (رقم التعريف 

الشخصي)، أدخل الرمز PIN، واختر موافق.
إذا سأل الهاتف عن رمز القفل، فأدخله، واختر 

موافق. ضبط املصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥.

א א
لضبط منطقة التوقيت والوقت والتاريخ، اختر مدينتك احلالية أو أقرب 

مدينة في القائمة املوجودة في نفس منطقة التوقيت، ثم أدخل التوقيت 
احمللي والتاريخ.
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لتبدأ
א א
استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.

لهاتفك هوائي داخلي.

 مالحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، 
ال تلمس الهوائي بال سبب إذا كان الهاتف 
في وضع التشغيل. يؤثر ملس الهوائي على 

جودة املكاملة وقد يؤدي إلى استهالك الهاتف 
لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم ملس الهوائي 
أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل 
للهوائي وإلى حتسني متوسط عمر البطارية.

א
١. قم بإزالة الغطاء اخللفي 

للهاتف.
٢. أدخل عروة شريط املعصم 

خالل الفتحة (١)
٣. اربط العروة حول الوتد، 
وأحكم وثاقها جيًدا (٢).
٤. أعد الغطاء اخللفي إلى 

مكانه.

٢

١

١٦



الهاتف
א .٢
א א א
• مفتاح التشغيل (١)

• سماعة األذن (٢)
• عصا التحكم (٣)

• مفتاحا االختيار (٤)
• مفتاح القائمة  (٥)

• مفتاح املسح (٦)
• مفتاح التعديل  (٧)
• مفتاح اإلنهاء  (٨)

١
٢

٣
٤
٥

٤
٦٧٨٩
١٠

• مفتاح االتصال  (٩)
• مفاتيح األرقام (١٠)

، وتكبير  • التقدمي السريع 
الصورة (١١)

• إيقاف  (١٢)
 ، • مفتاح تشغيل/إيقاف مؤقت 

والتقاط الصور (١٣)
١١
١٢١٣

١٤
١٥

١٦ ، وتصغير  • مفتاح الترجيع 
الصورة (١٤)

• عدسة الكاميرا (١٥)
• سماعة خارجية (١٦)

(١٧) Pop-Port™ منفذ توصيل •
• منفذ توصيل جهاز الشحن (١٨)

(١٩) Pop-Port ١٧١٨١٩• غطاء منفذ توصيل
١٧



الهاتف
احفظ غطاء منفذ توصيل Pop-Port بعيًدا عن متناول األطفال.
احفظ اجلهاز بعيًدا عن املغناطيسات أو اجملاالت املغناطيسية حيث قد 
تتسبب في تشغيل بعض التطبيقات مثل الكاميرا بشكل غير متوقع.

א א
يحتوي الهاتف على ثالثة أوضاع ميكانيكية مختلفة: االتصال والكاميرا 
ووضع املوسيقى. للتبديل بني هذه األوضاع، أدر اجلزء السفلي من الهاتف. 
توجد مهلة قصيرة قبل تنشيط الوضع. في وضع االتصال، ال حتاول تدوير 
اجلزء السفلي من الهاتف أكثر من ٩٠ درجة إلى اليمني أو ١٨٠ درجة إلى 

اليسار. وإذا قمت بتدوير اجلزء السفلي من الهاتف عنوة أكثر من ذلك، 
فسوف يؤدي ذلك إلى تلف الهاتف.

א
يتم تنشيط وضع االتصال عند وجود املفاتيح باجلزء 

السفلي من الهاتف على نفس اجلانب الذي توجد به 
الشاشة.

א א
لتنشيط وضع الكاميرا أثناء وضع االتصال، 
أدر اجلزء السفلي من الهاتف ٩٠ درجة إلى 
اليسار بحيث تواجه عدسة الكاميرا اجلهة 

األخرى عندما تنظر إلى الشاشة.
اللتقاط صورة شخصية، أدر اجلزء السفلي 

من الهاتف ٩٠ درجة إلى اليمني بحيث تتجه 
عدسة الكاميرا ناحيتك عندما تنظر إلى الشاشة.
١٨



الهاتف
א
لتنشيط وضع املوسيقى أثناء وضع االتصال، أدر اجلزء 

السفلي من الهاتف ١٨٠ إلى اليسار بحيث تكون املفاتيح 
املستخدمة للتحكم في سماع املوسيقى على نفس 

اجلانب الذي توجد به الشاشة.

א א
عند تشغيل الهاتف وتسجيله لدى إحدى الشبكات، يكون الهاتف في وضع 

االستعداد النشط وجاهز لالستخدام.
لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر أحد األوضاع.

لفتح قائمة األرقام التي مت االتصال بها مؤخًرا، اضغط على مفتاح االتصال.

الستخدام األوامر الصوتية، اضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األمين.
لبدء االتصال بالويب، اضغط مع االستمرار على املفتاح ٠.

א א א
ميكن استخدام الشاشة الرئيسية في وضع االستعداد النشط، للوصول 
السريع إلى التطبيقات املستخدمة على نحو متكرر. لتحديد عرض وضع 
االستعداد النشط على الشاشة، اختر القائمة > األدوات > الضبط > 

الهاتف > وضع االستعداد > وضع االستعداد النشط > تشغيل أو إيقاف.
للوصول إلى تطبيقات وضع االستعداد النشط، انتقل ألعلى أو أسفل، ثم 

انتقل إلى التطبيق واختره. تظهر التطبيقات االفتراضية في وضع االستعداد 
النشط بطول أعلى الشاشة ويتم بيان التقومي واملهام وأحداث املشغل أدناها. 

لتحديد تطبيق أو حدث معني، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.
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الهاتف
א א א א א
بصورة افتراضية، يكون الهاتف في وضع االستعداد النشط، وال ميكن استخدام 
اختصارات عصا التحكم املتاحة في وضع االستعداد. يجب عليك إيقاف وضع 

االستعداد النشط الستخدام االختصارات التالية.
لفتح األسماء، انتقل ألعلى أو أسفل، ثم اضغط على عصا التحكم.

لفتح التقومي، انتقل إلى اليمني.
لكتابة رسالة قصيرة، انتقل إلى اليسار.

لتغيير اختصارات تطبيقات عصا التحكم:
١. اختر القائمة > األدوات > الضبط > الهاتف > وضع االستعداد.

٢. انتقل إلى االختصار الذي ترغب في تغييره، ثم اضغط على عصا التحكم.
٣. انتقل إلى التطبيق اجلديد، ثم اضغط على عصا التحكم.

قد تكون بعض االختصارات ثابتة، وال ميكن تغييرها.

א א
.GSM الهاتف متصل بشبكة 

 لقد استلمت رسالة واحدة أو رسائل عديدة في حافظة صندوق 
الوارد في الرسائل. 

 توجد رسائل في انتظار اإلرسال في صندوق احلفظ. انظر "صندوق 
احلفظ"، الصفحة ٤٠.

 توجد مكاملات لم ُيرد عليها. انظر "آخر املكاملات"، الصفحة ٢٧.
 يظهر هذا املؤشر في حالة ضبط نوع الرنني على صامت وضبط 

نغمة التنبيه للرسائل، ونغمة تنبيه البريد اإللكتروني على إيقاف. 
انظر "األوضاع"، الصفحة ٨٥.

 لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة املفاتيح (حارس 
املفاتيح)"، الصفحة ٢٣.

 امليكرفون نشط
 التنبيه نشط.

 جار استخدام خط الهاتف الثاني. انظر اخلط املستخدم في 
"املكاملات"، الصفحة ٨٨.
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الهاتف
 / 
يتم حتويل كل املكاملات الواردة للهاتف إلى صندوق البريد الصوتي 
أو إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف، سيكون مؤشر التحويل 

. للخط األول  هو وللخط الثاني هو 
 مت توصيل طقم األذن بالهاتف. 

 مت توصيل طقم السمع بالهاتف.
.Bluetooth مت فقد االتصال بطقم أذن 

 /   توجد مكاملة بيانات نشطة.
.EDGE أو GPRS يتوفر اتصال حزم البيانات 

 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE في نشط.
  اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد االنتظار.

 Bluetooth نشط. 
 "Bluetooth انظر "اتصال .Bluetooth البيانات اجلاري نقلها تستخدم 

الصفحة ١٠٤.
 اتصال USB نشط.

قد تظهر مؤشرات أخرى.

א א א א
لالنتقال، حرك عصا التحكم ألعلى، ألسفل، يسارًا، أو مييًنا. لتحديد عنصر 

مظلل، اضغط على عصا التحكم.

א
لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء حتديده، اضغط مع االستمرار على 

مفتاح التعديل، ثم اضغط على عصا التحكم. ولتحديد عدة عناصر 
متعاقبة، اضغط مع االستمرار على مفتاح التعديل، ثم انتقل ألعلى أو 

أسفل.

א
ميكنك من خالل القائمة الوصول إلى الوظائف في الهاتف. للوصول إلى 

القائمة الرئيسية، اختر القائمة.
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لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إلى أيهما، ثم اضغط على عصا التحكم.
لتغيير شاشة عرض القائمة، اختر القائمة > اخليارات > تغيير العرض > 

شبكة أو قائمة.
في حالة تغيير الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب 

االفتراضي املوضح في دليل املستخدم هذا.
إلغالق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج مرات عديدة على قدر ما هو 

مطلوب للرجوع إلى وضع االستعداد، أو اختر اخليارات > خروج.
لعرض التطبيقات املفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع االستمرار على مفتاح 

القائمة. تفتح نافذة التبديل بني اإلطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات املفتوحة. 
ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في اخللفية إلى زيادة استهالك طاقة البطارية 
ويقلل من متوسط عمر البطارية.

يشتمل اجلهاز على تعليمات حساسة للسياق. ميكن الوصول إلى "تعليمات" 
من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر اخليارات > 
تعليمات. للتبديل بني التعليمات والتطبيق املفتوح في اخللفية، اختر مع 

االستمرار القائمة. اختر اخليارات ثم من اخليارات التالية:
قائمة املوضوع - لعرض قائمة باملوضوعات املتاحة في النوع املناسب.

قائمة أنواع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات
بحث بكلمة رئيسية - للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام الكلمات 

الرئيسية
لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر األدوات > تعليمات. اختر 
التطبيق املطلوب في قائمة أنواع التعليمات، لعرض قائمة مبوضوعات 

 ، التعليمات. للتبديل بني قائمة أنواع التعليمات، املشار إليها بالرمز 
، انتقل إلى اليسار  وقائمة الكلمات األساسية، املشار إليها بالرمز 

أو إلى اليمني. اضغط على عصا التحكم لعرض نص التعليمات املرتبط.

يتضمن البرنامج التعليمي إرشادات عن خصائص الهاتف وبرنامج لتعليم 
كيفية استخدام الهاتف. يبدأ البرنامج التعليمي آلًيا عندما تبدأ تشغيل
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هاتفك للمرة األولى. لبدء البرنامج التعليمي بنفسك، اختر القائمة > 
بر. تعليمي ثم عنصر تعليمي.

א א
لضبط مستوى صوت سماعة األذن أو السماعة اخلارجية أثناء املكاملة أو 

االستماع إلى ملف صوت، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمني.
لتشغيل السماعة اخلارجية أثناء إحدى املكاملات، اختر س. خارجية.

إليقاف تشغيل السماعة اخلارجية أثناء إحدى املكاملات، اختر الهاتف.
 حتذير: ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت ألن 

الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية. 

( א ) א
ملنع استجابة املفاتيح للضغط غير املقصود عليها، اضغط على مفتاح 

االختيار األيسر و* في غضون ١٫٥ ثانية لقفل لوحة املفاتيح.
إللغاء قفل لوحة املفاتيح، اختر فتح القفل، ثم اضغط على * في غضون 

١٫٥ ثانية.
عندما تكون ميزة رمز قفل املفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من االتصال 

برقم الطوارئ الرسمي املبرمج في هاتفك. 
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א .٣
א

١. في وضع االستعداد، أدخل رقم الهاتف، متضمًنا رمز املنطقة. اضغط 
على مفتاح املسح إلزالة الرقم.

 إلجراء املكاملات الدولية، اضغط مرتني على * لكتابة البادئة الدولية (يحل 
احلرف + محل رمز االتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز املنطقة (احذف 

الصفر الذي يأتي في املقدمة إذا لزم األمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
٢. ولالتصال بالرقم، اضغط على مفتاح االتصال.

٣. وإلنهاء املكاملة أو إلغاء محاولة االتصال، اضغط على مفتاح اإلنهاء.
إلجراء مكاملة من األسماء، اختر القائمة > األسماء. انتقل حتى تصل إلى 
االسم الذي تريده، أو اكتب احلروف األولى من االسم ثم انتقل إلى االسم 

املطلوب. ولالتصال بالرقم، اضغط على مفتاح االتصال.
لالتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع االستمرار على 
مفتاح الرقم ١ في وضع االستعداد. يجب حتديد رقم صندوق البريد الصوتي 
قبل أن تتمكن من االتصال بصندوق البريد الصوتي اخلاص بك. انظر "صندوق 

البريد الصوتي"، الصفحة ٨٤.
لالتصال بآخر رقم مت االتصال به، اضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال 

في وضع االستعداد. يعرض الهاتف قائمة بآخر ٢٠ رقًما قمت باالتصال بها أو 
حاولت االتصال بها. انتقل إلى الرقم املطلوب، ثم اضغط على مفتاح االتصال.
إلجراء مكاملة الضغط والتحدث، انظر "خدمة الضغط والتحدث"، الصفحة ١١٥.

א א
ميكنك تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح االتصال السريع من ٢ إلى ٩. 

انظر "تخصيص مفاتيح االتصال السريع"، الصفحة ٤٨.
اتصل برقم االتصال السريع بأي من الطرق التالية:

• اضغط على مفتاح االتصال السريع، ثم مفتاح االتصال.
• في حالة ضبط االتصال السريع على تشغيل، اضغط مع االستمرار على 

مفتاح االتصال السريع حتى تبدأ املكاملة. لضبط االتصال السريع على 
تشغيل، اختر القائمة > األدوات > الضبط > مكاملات > االتصال السريع > 

تشغيل.
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א
ميكنك إجراء مكاملة هاتفية بنطق االسم الذي مت حفظه في قائمة األسماء 

في الهاتف. يتم تلقائًيا إضافة أمر صوتي لكل القيود في قائمة األسماء في 
الهاتف.

ال يتم قبول األسماء القصيرة جًدا. استخدم أسماء طويلة وجتّنب استخدام 
األسماء املتشابهة ألرقام مختلفة.

א א
في حالة قيام أحد التطبيقات بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال 

حزم البيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام االتصال الصوتي.
 مالحظة: إن استخدام الرموز الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان 

مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ، ولذا عليك أال تعتمد على خاصية 
طلب الرقم صوتًيا مبفردها في جميع الظروف.

١. في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األمين. 
يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة تكلم اآلن.

 في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود مبفتاح طقم األذن، اضغط مع 
االستمرار على مفتاح طقم األذن. 

٢. انطق بصمة الصوت بوضوح. يشغل الهاتف األمر الصوتي ألعلى املتطابقات 
تطابًقا. يقوم الهاتف، بعد مرور ١٫٥ ثانية، باالتصال بالرقم؛ أما إذا كانت 
النتيجة غير الرقم الصحيح، فقبل االتصال اختر التالية، واختر قيد آخر 

لالتصال به.
 يتشابه استخدام األوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الهاتف مع االتصال 

الصوتي. انظر "األوامر الصوتية"، الصفحة ٨٤.

( ) א
١. اتصل باملشارك األول.

٢. إلجراء مكاملة مبشارك آخر، اختر اخليارات > مكاملة جديدة. توضع املكاملة 
األولى قيد االنتظار تلقائًيا.

٣. لضم املشارك اجلديد إلى املكاملة اجلماعية بعد الرد على املكاملة اجلديدة، 
اختر اخليارات > مكاملة جماعية.

• إلضافة شخص جديد إلى املكاملة، كرر اخلطوة ٢، واختر اخليارات > 
مكاملة جماعية > إضافة إلى اجلماعية. يدعم الهاتف املكاملات 

اجلماعية بني ستة مشاركني كحد أقصى مبا فيهم أنت.
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• إلجراء محادثة خاصة مع أحد املشاركني في املكاملة اجلماعية؛ اختر 
اخليارات > مكاملة جماعية > خاص. اختر أحد املشاركني وخاص. توضع 

املكاملة اجلماعية قيد االنتظار في هاتفك. بينما ميكن للمشاركني 
اآلخرين االستمرار في املكاملة اجلماعية. للعودة إلى املكاملة اجلماعية، 

اختر اخليارات > إضافة إلى اجلماعية.
• إلسقاط أحد املشاركني من املكاملة اجلماعية؛ اختر اخليارات > مكاملة 

جماعية > إسقاط مشارك؛ ثم انتقل إلى املشارك واختر إسقاط. 
٤. وإلنهاء املكاملة اجلماعية، اضغط على مفتاح اإلنهاء.

א
للرد على املكاملة، اضغط على مفتاح االتصال.

لكتم نغمة الرنني قبل الرد على املكاملة، اختر صامت.
 تلميح: عند توصيل طقم أذن متوافق بالهاتف، اضغط على مفتح 

طقم األذن للرد على مكاملة وإنهائها.
ولرفض املكاملة، اضغط على مفتاح اإلنهاء. يسمع املتصل النغمة الدالة على 
انشغال اخلط. إذا كنت قد قمت بتنشيط اخليار حتويل املكاملات، عند انشغال 

اخلط لتحويل املكاملات، سيؤدي رفضك لتلقي املكاملة أيًضا إلى حتويلها.
إلرسال رسالة نصية إلى املتصل إلخباره عن سبب عدم متكنك من الرد على 

املكاملة، اختر اخليارات > إرسال رسالة نصية. ميكنك تعديل النص قبل إرساله. 
انظر رفض املكاملة وإرسال SMS ونص الرسالة في "املكاملات"، الصفحة ٨٨.

( ) א א
أثناء املكاملة، للرد على املكاملة قيد االنتظار، اضغط على مفتاح االتصال. توضع 

املكاملة األولى قيد االنتظار. وإلنهاء املكاملة اجلارية، اضغط على مفتاح اإلنهاء.
لتنشيط وظيفة انتظار املكاملات، اختر القائمة > األدوات > الضبط > 

مكاملات > انتظار املكاملات > تنشيط.
للتبديل بني املكاملتني، اختر املكاملة األخرى.

א א א
تعد العديد من اخليارات التي ميكنك استخدامها أثناء املكاملة خدمات شبكة. 
وملعرفة مدى توفر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص 

بك.
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اختر اخليارات أثناء مكاملة للوصول إلى بعض اخليارات التالية:
صامت أو غير صامت؛ تنشيط الهاتف، تنشيط السماعة اخلارجية، أو تنشيط 
الال يدوي (في حالة إحلاق طقم أذن Bluetooth متوافق)؛ إنهاء املكاملة النشطة 
أو إنهاء كل املكاملات، مكاملة جديدة؛ مكاملة جماعية؛ رد؛ رفض؛ املكاملة األخرى؛ 

تعليق أو إنهاء التعليق؛ وفتح وضع االستعداد النشط.
حتويل - لتوصيل مكاملة قيد االنتظار مبكاملة نشطة وإلغاء اتصالك 

باملكاملتني.
استبدال - إلنهاء مكاملة نشطة واستبدال مكاملة بها بالرد على مكاملة قيد 

االنتظار.
إرسال DTMF - إلرسال سالسل نغمات DTMF (على سبيل املثال، كلمة 
السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "األسماء". إلدخال حرف 

انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. إلرسال 
النغمة، اختر موافق.

 تلميح: ميكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقول رقم الهاتف أو 
DTMF في بطاقة اسم.

א
ميكنك من خالل السجل مراقبة املكاملات الهاتفية والرسائل النصية واتصاالت 
حزم البيانات ومكاملات البيانات والفاكس التي مت تسجيلها بواسطة الهاتف. 
ميكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من األحداث وإنشاء اتصاالت 

جديدة استناًدا إلى معلومات السجل.
تظهر االتصاالت التي جتري بصندوق البريد البعيد أو مبركز رسائل الوسائط 

املتعددة أو بصفحات املتصفح على أنها مكاملات بيانات أو اتصاالت حزم 
البيانات في سجل االتصاالت العام.

א
يسجل الهاتف أرقام املكاملات التي لم يتم الرد عليها واملكاملات اُملستَلمة 

واملكاملات الصادرة واملدة التقريبية للمكاملات. يسجل الهاتف املكاملات 
التي لم ُيَرد عليها واملكاملات اُملستَلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه 
الوظائف، وكان الهاتف في حالة التشغيل و موجوداً داخل منطقة خدمة 

الشبكة.
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א א א א
لعرض قائمة بآخر ٢٠ رقم هاتف من أرقام األشخاص الذين حاولوا االتصال 

بك (خدمة شبكة)، اختر القائمة > السجل > آخر املكاملات > لم يتم الرد 
عليها.

لعرض قائمة بآخر ٢٠ رقًما أو اسًما مما قبلت مكاملات واردة منها مؤخًرا 
(خدمة شبكة)، اختر القائمة > السجل > آخر املكاملات > املستلمة.

א א א
لعرض آخر ٢٠ رقًما قمت باالتصال بها مؤخًرا أو حاولت االتصال بها، اختر 

القائمة > السجل > آخر املكاملات > األرقام التي طلبت.
א א

ملسح كل قوائم آخر املكاملات في شاشة عرض آخر املكاملات، اختر اخليارات > 
مسح آخر املكاملات.

ملسح أحد سجالت آخر املكاملات، افتح السجل الذي تريد مسحه، واختر 
اخليارات > مسح القائمة. 

ملسح حدث واحد، افتح أحد السجالت وانتقل إلى احلدث املطلوب مسحه ثم 
اضغط على مفتاح املسح.

א
لعرض مدة املكاملات الواردة والصادرة، اختر القائمة > السجل > مدة املكاملات > 

املكاملة األخيرة أو األرقام التي طلبت أو املستلمة أو كل املكاملات.
 مالحظة: يتفاوت املبلغ الفعلي لفاتورة املكاملات واخلدمات التي يقدمها 

لك مزود اخلدمة تبًعا خلصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية اخلاصة 
مبعلومات الدفع والضرائب إلخ.

بعض عدادات الوقت، مبا فيها عداد الوقت الثابت، قد ميكن إعادة ضبطها أثناء 
االستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

א
ملسح موقتات مدد املكاملات، اختر اخليارات > مسح املوقتات، ثم أدخل رمز 

القفل. انظر "احلماية"، الصفحة ٩٤.
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א א
ميكنك عن طريق السجل العام مشاهدة اسم املرسل أو اسم املستلم 

أو رقم الهاتف أو اسم مزود اخلدمة أو نقطة الوصول وذلك في كل حدث 
اتصال. يتم تسجيل األحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم 

إرسالها على أكثر من جزء، واتصاالت خدمة حزمة البيانات في صورة حدث 
اتصال واحد.

لعرض السجل العام، اختر القائمة > السجل، ثم انتقل ميينًَا.
لترشيح السجل، اختر اخليارات > ترشيح ونوع الترشيح.

ملسح كل محتويات السجل بشكل نهائي، اختر اخليارات > مسح السجل >
نعم.

א א א
لعرض مقدار البيانات التي مت حتويلها، مقيسة بالكيلو بايت، ومدد استمرار 

اتصال حزم بيانات معينة، انتقل في السجل العام للوصول إلى احلدث الوارد 
أو الصادر الذي يشار إليه بالرمز حزمة، ثم اختر اخليارات > عرض التفاصيل. 

א
لضبط السجل العام، اختر اخليارات > الضبط ومن الضبط التالي:

مدة السجالت - تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام 
محددة ثم يتم مسحها تلقائًيا لتفريغ الذاكرة. إذا اخترت عدم تسجيل، يتم 
مسح كافة محتويات السجل وسجل آخر املكاملات وتقارير استالم الرسائل 

نهائًيا.
إظهار مدة املكاملات - انظر "مدة املكاملات"، الصفحة ٢٨.

א א
يتيح لك عداد حزم البيانات إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي مت إرسالها 

.(GPRS) واستالمها أثناء اتصاالت حزم البيانات
للوصول على العداد، اختر القائمة > السجل > حزم بيانات.
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א .٤
ميكنك إدخال نص، على سبيل املثال، عند كتابة رسائل باستخدام اإلدخال 

التقليدي للنص أو باستخدام اإلدخال التنبؤي للنص. أثناء كتابة النص، يظهر 
الرمز  في أعلى ميني الشاشة مشيًرا إلى اإلدخال التنبؤي للنص، بينما 
يظهر الرمز  مشيًرا إلى اإلدخال التقليدي للنص. لضبط اإلدخال التنبؤي 
للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على املفتاح # 
مرتني في غضون ١٫٥ ثانية؛ أو اضغط على مفتاح التعديل ثم اختر تشغيل 

النص التنبؤي أو النص التنبؤي > إيقاف.
تظهر الرموز  أو  أو  بجانب مؤشر إدخال النص، مشيًرا 

إلى حالة احلرف. لتغيير حالة احلرف، اضغط على املفتاح #.
 يشير إلى وضع األرقام. للتبديل بني وضعي احلروف واألرقام:١ ٢ ٣، 

اضغط مع االستمرار على #، أو اضغط على مفتاح التعديل، ثم اختر األرقام: 
١ ٢ ٣ أو وضع احلروف.

א א
اضغط على أحد مفاتيح األرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر 

احلرف املطلوب. ال يتم طباعة كل احلروف املتاحة من خالل مفتاح معني على 
املفتاح. تعتمد احلروف املتاحة على لغة الكتابة احملددة. انظر لغة الكتابة في 

"الهاتف"، الصفحة ٨٦.
إذا كان احلرف التالي يقع على نفس املفتاح املوجود به احلرف احلالي، فانتظر 

حتى يظهر املؤشر، (أو انتقل إلى األمام إلنهاء املهلة احملددة بني كتابة 
احلروف)، ثم أدخل احلرف.

إلدراج رقم، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم.
تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا واحلروف اخلاصة حتت مفتاح الرقم ١. وملزيد 

من احلروف، اضغط على املفتاح *؛ أو اضغط على مفتاح التعديل، ثم اختر 
إدراج رمز.

ملسح حرف، اضغط على مفتاح املسح. ملسح املزيد من احلروف، اضغط مع 
االستمرار على مفتاح املسح.

إلدراج مسافة، اضغط على مفتاح الرقم ٠. ولنقل املؤشر إلى السطر التالي، 
اضغط على ٠ ثالث مرات.
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א א
ميكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة باستخدام اإلدخال التنبؤي 

للنص. لتشغيل وضع اإلدخال التنبؤي للنص، اضغط على مفتاح التعديل، 
ثم اختر تشغيل النص التنبؤي. يؤدي ذلك إلى تنشيط اإلدخال التنبؤي للنص 

جلميع احملررين في الهاتف.
١. لكتابة الكلمة املطلوبة، اضغط مفاتيح األرقام من ٢-٩. واضغط على 

كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
 لكتابة عالمات الترقيم األكثر شيوًعا، اضغط على مفتاح الرقم ١. 

وللمزيد من عالمات الترقيم واحلروف اخلاصة، اضغط مع االستمرار على 
املفتاح *؛ أو اضغط على مفتاح التعديل، ثم اختر إدراج رمز.

 ملسح حرف، اضغط على مفتاح املسح. ملسح املزيد من احلروف، اضغط 
مع االستمرار على مفتاح املسح.

٢. عند االنتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلتأكيدها، انتقل إلى
األمام أو اضغط على مفتاح الرقم ٠ إلضافة مسافة.

 إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فستتوفر لديك اخليارات اآلتية:
• اضغط على املفتاح * بشكل متكرر لعرض الكلمات املتماثلة التي 

عثر عليها القاموس واحدة تلو األخرى.
• لعرض قائمة من الكلمات املتماثلة، اضغط على مفتاح التعديل، ثم 
اختر النص التنبؤي > كلمات متماثلة. انتقل إلى الكلمة التي ترغب 

في استخدامها، ثم اضغط على عصا التحكم لتحديدها.
إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها 
غير موجودة بالقاموس. إلضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء؛ أو اضغط 
على مفتاح التعديل، ثم اختر النص التنبؤي > إدراج كلمة. أدخل الكلمة 
(٣٢ حرف بحد أقصى) باستخدام اإلدخال التقليدي للنص، ثم اختر موافق. 
وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتالء القاموس، حتل الكلمة 

اجلديدة محل أقدم كلمة متت إضافتها.
لفتح شاشة عرض ميكنك من خالله تعديل الكلمة، ويتوفر هذا اخليار فقط 

إذا كانت الكلمة نشطة (حتتها خط)، اضغط على مفتاح التعديل، واختر 
النص التنبؤي > تعديل كلمة.
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اكتب النصف األول من الكلمة املركبة، ثم انتقل إلى األمام لتأكيدها. اكتب 
اجلزء األخير من الكلمة املركبة وإلمتام الكلمة املركبة، اضغط على مفتاح 

الرقم ٠ حيث يتم إضافة مسافة.

١. لتحديد حروف وكلمات، اضغط مع االستمرار على مفتاح التعديل، مع 
االنتقال إلى اليسار أو إلى اليمني في نفس الوقت. كلما حترك التحديد 
يتم تظليل النص. لتحديد سطور من النص، اضغط مع االستمرار على 

مفتاح التعديل، مع االنتقال ألعلى أو أسفل في نفس الوقت. 
٢. لنسخ نص إلى احلافظة، اضغط مع االستمرار على مفتاح التعديل، مع 

حتديد نسخ في نفس الوقت.
 وإذا أردت مسح النص احملدد من املستند، اضغط على مفتاح املسح.
٣. إلدراج النص، انتقل إلى نقطة اإلدراج، ثم اضغط مع االستمرار على 

مفتاح التعديل، مع حتديد لصق في نفس الوقت.
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الرسائل

 
 

 

א .٥
ميكنك إنشاء وإرسال واستالم وعرض وتعديل وتنظيم الرسائل القصيرة، 

ورسائل الوسائط املتعددة، ورسائل البريد اإللكتروني، والعروض واملستندات. 
ميكنك أيًضا استقبال رسائل وبيانات باستخدام تقنية Bluetooth الالسلكية،
استقبال وإعادة توجيه رسائل مصورة، استقبال رسائل اخلدمة ورسائل اإلذاعة

احملمولة، وإرسال أوامر اخلدمة.
 مالحظة: ميكن فقط للهواتف التي توفر اخلصائص املتوافقة استالم رسائل 
الوسائط املتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط املتعددة قد يتفاوت 

استناًدا إلى جهاز االستقبال.
لفتح قائمة الرسائل، اختر القائمة > الرسائل. ميكنك االطالع على الوظيفة 

رسالة جديدة وقائمة باحلافظات االفتراضية:
 صندوق الوارد - حتتوي على الرسائل املستلمة ما عدا رسائل البريد 

اإللكتروني ورسائل اإلذاعة احملمولة. يتم تخزين رسائل البريد اإللكتروني في 
حافظة صندوق البريد. لقراءة رسائل اإلذاعة احملمولة، اختر اخليارات > إذاعة 

محمولة.
 حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 صندوق البريد - ميكنك إما االتصال بصندوق البريد البعيد جللب رسائل 
البريد اإللكتروني أو عرض رسائل البريد اإللكتروني التي قمت بجلبها من 

قبل في وضع عدم االتصال بالشبكة. بعد حتديد الضبط لصندوق بريد جديد،
يتم عرض االسم املعطى لهذا الصندوق بدًال من صندوق البريد. انظر "ضبط 

البريد اإللكتروني"، الصفحة ٤٣.
 املسودات - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 الرسائل املرسلة - تقوم بحفظ الرسائل التي مت إرسالها باستثناء 
الرسائل التي مت إرسالها باستخدام Bluetooth. ميكنك تغيير عدد الرسائل 

التي تريد حفظها. انظر "ضبط آخر"، الصفحة ٤٦.
 صندوق احلفظ - يقوم بحفظ الرسالة قيد االنتظار ليتم إرسالها.
 التقارير (خدمة شبكة) - تقوم بحفظ تقارير التسليم للرسائل 

القصيرة، أنواع الرسائل اخلاصة مثل بطاقات األعمال ورسائل الوسائط 
املتعددة التي مت إرسالها. قد ال ميكن استالم تقرير تسليم رسالة وسائط 

متعددة مت إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير االستالم، اختر اخليارات > الضبط > رسالة 

قصيرة أو رسالة وسائط > استالم تقرير > نعم.
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א
رمبا حتدد الشبكة الالسلكية حجم رسائل الوسائط املتعددة (MMS). وإذا جتاوزت 

الصورة املُدرجة احلد املسموح به، فرمبا يقوم الهاتف بتصغيرها حتى ميكن إرسالها 
.(MMS) من خالل رسائل الوسائط املتعددة

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد املسموح 
به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل األطول على أنها سلسلة من رسالتني أو 

أكثر. قد يقوم مزود اخلدمة بتحديد التكلفة وفًقا لذلك. تشغل احلروف التي تستخدم 
عالمات اإلعراب أو العالمات اآلخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، 

مما يُحد من عدد األحرف التي ميكن إرسالها في رسالة واحدة.
قبل إرسال واستقبال رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد 
إلكتروني، أو قبل االتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم ضبط االتصال ضبًطا 

صحيًحا. انظر "ضبط الرسائل"، الصفحة ٤١.
١. إلنشاء رسالة، اختر القائمة > الرسائل > رسالة جديدة ثم من اخليارات 

التالية:
 رسالة قصيرة - إلنشاء رسالة قصيرة

(MMS) رسالة وسائط - إلنشاء رسالة وسائط متعددة 
 البريد اإللكتروني - إلنشاء رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد قمت 

بضبط حساب البريد اإللكتروني اخلاص بك، يتم االستفسار عن رغبتك 
في القيام بذلك.

٢. اضغط على عصا التحكم لتحديد مستلمني أو مجموعات من األسماء 
أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باملستلم في احلقل 

إلى. إلضافة فاصلة منقوطة (؛) للفصل بني كل مستلم، اضغط على 
املفتاح *.

٣. عند إنشاء بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل ألسفل إلى 
حقل املوضوع، ثم اكتب موضوع الرسالة.
٤. انتقل ألسفل لالنتقال إلى حقل الرسالة.

٥. اكتب الرسالة.
 أثناء كتابة الرسائل القصيرة، يعرض مؤشر طول الرسالة عدد احلروف 
التي ميكنك إدخالها في الرسالة. فعلى سبيل املثال، تعني ١٠ (٢) أنه 
ما زال ميكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كرسالتني 

قصيرتني منفصلتني.
 الستخدام منوذج في الرسالة القصيرة، اختر اخليارات > إدراج > منوذج. 
إلنشاء عرض قائم على منوذج ليتم إرساله كرسالة وسائط متعددة،
٣٤



الرسائل
 اختر اخليارات > إنشاء عرض. الستخدام منوذج نصي في رسالة الوسائط 
املتعددة، اختر اخليارات > إدراج كائن > منوذج.

 إلضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر اخليارات > إدراج 
كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. إلنشاء كائن وسائط 
جديد وإضافته، اختر اخليارات > إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع 

. صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. بعد إضافة الصوت، يظهر الرمز 
 إلضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر اخليارات > إدراج > 

صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو مالحظة أو منوذج.
٦. إلرسال الرسالة، اختر اخليارات > إرسال؛ أو اضغط على مفتاح االتصال.

قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور واملقطوعات 
املوسيقية (مبا في ذلك نغمات الرنني) واحملتويات األخرى.

א א א
ميكنك استالم ضبط رسائل الوسائط املتعددة على شكل رسالة تكوين من 

مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة اخلاص بك. انظر "ضبط رسائل الوسائط 
املتعددة"، الصفحة ٤٢.

اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > الضبط > رسالة وسائط. افتح 
نقطة الوصول املستخدمة، ثم اختر نقطة الوصول التي قمت بإنشائها. 

انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة"، الصفحة ٤٢.
ملعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط املتعددة واالشتراك بها، اتصل 

مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة.
 مالحظة: ميكن فقط للهواتف التي توفر اخلصائص املتوافقة استالم رسائل 
الوسائط املتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط املتعددة قد يتفاوت 

استناًدا إلى جهاز االستقبال.

א א
قبل إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستالمها وجلبها والرد عليها وإعادة 

إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل، يجب عليك:
• تهيئة نقطة وصول لإلنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "االتصال"، 

الصفحة ٨٩.
• حتديد ضبط البريد اإللكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد 

اإللكتروني"، الصفحة ٤٣.
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اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود خدمة اإلنترنت.

א א − א א
اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد.

. عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى 
ميكنك رؤية بعض الرموز التالية في صندوق الوارد: 

 يشير إلى رسالة قصيرة غير مقروءة
 يشير إلى رسالة خاصة غير مقروءة، مثل بطاقة أعمال

 يشير إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة
 يشير إلى رسالة خدمة WAP غير مقروءة

 يشير إلى رسالة مجهولة النوع
لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد والرسالة 

املطلوبة.
 هـــام: احترس عند فتح الرسائل. قد حتتوي مكونات رسائل الوسائط 
املتعددة على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

א
لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط املتعددة، 

افتح الرسالة، ثم اختر اخليارات > الكائنات. ميكنك حفظ امللف في هاتفك 
أو إرساله باستخدام تقنية Bluetooth أو كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز 

متوافق آخر.

א א א
ميكن جلهازك استقبال أنواع كثيرة من الرسائل، مثل شعارات اُملشغل 

وبطاقات األعمال ونغمات الرنني.
لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد والرسالة 

املطلوبة.
شعار الشبكة - حلفظ الشعار، اختر اخليارات > حفظ. ميكن مشاهدة 
شعار الشبكة اآلن في وضع االستعداد بدال من هوية مشغل الشبكة.
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بطاقة أعمال - حلفظ معلومات األسماء، اختر اخليارات > حفظ بطاقة 
األعمال.

نغمة الرنني - حلفظ نغمة الرنني في االستوديو، اختر اخليارات > حفظ.
قيد في التقومي - حلفظ دعوة في التقومي، اختر اخليارات > حفظ في التقومي.
رسالة مصورة - إلعادة إرسال رسالة مصورة، اختر اخليارات > إعادة إرسال.

 مالحظة: ميكن استخدام وظيفة الرسائل املصورة فقط إذا كانت مدعومة 
من قبل مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. ميكن فقط للهواتف املتوافقة 

التي توفر خصائص الرسائل املصورة استالم الرسائل املصورة وعرضها. إن 
مظهر رسالة الوسائط املتعددة قد يتفاوت استناًدا إلى جهاز االستقبال.
رسالة تكوين - ميكنك استالم رقم خدمة الرسائل القصيرة، أو رقم البريد 

الصوتي، أو ضبط نقاط الوصول لإلنترنت، أو ضبط نص تسجيل الدخول إلى 
نقطة الوصول، أو ضبط رسائل الوسائط املتعددة، أو ضبط التزامن، أو ضبط 

البريد اإللكتروني من مشغل الشبكة، أو مزود اخلدمة في رسالة تكوين. 
حلفظ الضبط، اختر اخليارات > حفظ.

א
تعد رسائل اخلدمة (خدمة شبكة) إخطارات بأمور معينة على (سبيل املثال، 

عناوين األخبار) وقد حتتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح. 
للتحقق من توفر هذه اخلدمة واالشتراك بها، اتصل مبزود اخلدمة.

ميكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية 
احلافظات ومسحها.

اختر القائمة > الرسائل > حافظاتي. إلنشاء حافظة، اختر اخليارات > 
حافظة جديدة ثم أدخل اسًما للحافظة.

א
اختر القائمة > الرسائل > صندوق البريد.

ميكنك، عند فتح هذه احلافظة، االتصال بصندوق البريد البعيد (خدمة 
شبكة) للقيام مبا يلي:
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• جلب عناوين البريد اإللكتروني اجلديدة أو الرسائل. 
• عرض عناوين البريد اإللكتروني أو الرسائل التي قمت بجلبها من قبل 

في وضع عدم االتصال بالشبكة. 
عند االنتقال للوصول إلى صندوق البريد اخلاص بك والضغط على عصا 

التحكم، يسألك الهاتف هل تريد اتصال بصندوق البريد؟. اختر نعم لالتصال 
بصندوق البريد اخلاص بك أو ال لعرض رسائل البريد اإللكتروني التي قمت 

بجلبها مسبًقا في وضع عدم االتصال بالشبكة.
ومن الطرق األخرى التي ميكنك من خاللها بدء اتصال هي اختيار اخليارات > 

اتصال.
إذا اخترت رسالة جديدة > إنشاء: > بريد إلكتروني أو صندوق البريد في 

شاشة عرض الرسائل الرئيسية ولم تقم بإعداد حساب البريد اإللكتروني 
اخلاص بك، فسوف يطلب منك القيام بذلك. انظر "ضبط البريد اإللكتروني"، 

الصفحة ٣٥.
عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل آلًيا االسم الذي حتدده لصندوق البريد 
محل كلمة صندوق البريد املوجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. 

ميكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).
عندما تكون متصًال بالشبكة، اختر اخليارات > فصل إلنهاء مكاملة البيانات 

أو اتصال حزم البيانات بصندوق البريد البعيد. 

א א א
١. اختر القائمة > الرسائل > صندوق البريد > اخليارات > اتصال. يتم إجراء 

اتصال بصندوق البريد البعيد.
٢. اختر اخليارات > جلب بريد إلكتروني ثم من اخليارات التالية:

 جديد - جللب كافة رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة إلى هاتفك.
 احملددة - جللب رسائل البريد اإللكتروني التي مت حتديدها فقط.

 الكل - جللب كافة الرسائل من صندوق البريد.
 إللغاء عملية اجللب، اختر إلغاء.

٣. بعد جلب رسائل البريد اإللكتروني، ميكنك متابعة عرضها أثناء االتصال 
بالشبكة. اختر اخليارات > فصل إلغالق االتصال ولعرض رسائل البريد 

اإللكتروني في وضع عدم االتصال بالشبكة.
٤. لفتح رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم 

اضغط على عصا التحكم. في حالة عدم جلب رسالة البريد اإللكتروني
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 في وضع عدم االتصال بالشبكة مع حتديد فتح، يتم االستفسار عن 
رغبتك في جلب الرسالة من صندوق البريد.

، اختر   لعرض مرفقات رسالة البريد اإللكتروني، املشار إليها بالرمز 
اخليارات > املرفقات. ميكنك جلب املرفقات أو فتحها أو حفظها في 
تنسيقات مدعومة. ميكنك أيًضا إرسال املرفقات باستخدام تقنية 

.Bluetooth

 هـــام: احترس عند فتح الرسائل. قد حتتوي رسائل البريد اإللكتروني 
على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

א א
א א

ملسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع االحتفاظ بها في صندوق البريد 
البعيد، اختر القائمة > الرسائل > صندوق البريد > اخليارات > مسح > 

الهاتف فقط.
يبقى عنوان رسالة البريد اإللكتروني في الهاتف. إلزالة العنوان أيًضا، قم 

مبسح رسالة البريد اإللكتروني من صندوق البريد البعيد أوالً، ثم اتصل من 
الهاتف بصندوق البريد البعيد لتحديث احلالة.

א א א
ملسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد البعيد، اختر اخليارات >

مسح > الهاتف ومركز اخلدمة:
في وضع عدم االتصال بالشبكة؛ فستمسح رسالة البريد اإللكتروني أوًال من 

الهاتف. وعندما يتم االتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد فستمسح 
الرسالة تلقائًيا من صندوق البريد البعيد. إذا كنت تستخدم بروتوكول 

POP3، فستتم إزالة الرسائل احملددة للمسح بعد إنهاء االتصال بصندوق 
البريد البعيد.

א
إللغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز اخلدمة، انتقل 

للوصول إلى رسالة البريد اإللكتروني التي مت حتديدها متهيًدا ملسحها في 
االتصال التالي، ثم اختر اخليارات > إلغاء املسح.
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א
ُيعد صندوق احلفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل التي قيد االنتظار ليتم 

إرسالها.
للوصول إلى حافظة صندوق احلفظ، اختر القائمة > الرسائل > صندوق 

احلفظ. حاالت الرسائل:
جار اإلرسال - يقوم الهاتف بإرسال الرسالة

جار االنتظار/وضعت في قائمة االنتظار - الهاتف في وضع االنتظار إلرسال 
رسائل أو بريد إلكتروني.

إعادة إرسال الساعة ... (وقت) - فشل اإلرسال. سيحاول الهاتف إرسال 
الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. إلعادة بدء إرسال الرسالة فورًا، اختر 

اخليارات > إرسال.
مؤجل - لضبط املستندات لتكون قيد االنتظار أثناء وجودها في حافظة 
صندوق احلفظ، انتقل إلى رسالة يتم إرسالها، ثم اختر اخليارات > تأجيل 

اإلرسال.
لم يتم - لقد وصلت ألقصى عدد مسموح من محاوالت اإلرسال. إذا حاولت 

إرسال رسالة قصيرة؛ فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط اإلرسال.

SIM א א
قبل عرض الرسائل املسجلة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل 

وحفظها في إحدى احلافظات في الهاتف.
١. اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > رسائل بطاقة SIM، ثم انتقل إلى 

إحدى الرسائل.
٢. حدد الرسائل التي تريد نسخها.

٣. لنسخ الرسائل احملددة، اختر اخليارات > نسخ، واحلافظة التي تريد نسخ 
الرسائل إليها.

٤. لبدء النسخ، اختر موافق.

א א א
ميكن استقبال رسائل حول عدة موضوعات من مزود اخلدمة، مثل حالة 
الطقس وأحوال املرور (خدمة شبكة). للحصول على املوضوعات املتوفرة 
وأرقام املوضوعات ذات الصلة، اتصل مبزود اخلدمة. لتشغيل اخلدمة، انظر 

ضبط إذاعة محمولة في "ضبط اإلذاعة احملمولة"، الصفحة ٤٦.
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اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > إذاعة محمولة. في قائمة الرسائل، 
ميكنك رؤية حالة املوضوع ورقمه واسمه وسواًء كان مزوًدا بعالمة العلم  

أم ال لوضعه قيد املتابعة.
قد مينع اتصال حزم بيانات استقبال اإلذاعة احملمولة.

א א
إلدخال أوامر اخلدمة وإرسالها (تعرف أيًضا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط 

خدمات الشبكة، إلى مزود اخلدمة اخلاص بك، اختر القائمة > الرسائل > 
اخليارات > أوامر اخلدمة. إلرسال األمر، اختر اخليارات > إرسال.

א
א א

اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > الضبط > رسالة قصيرة ثم من 
اخليارات التالية:

مراكز الرسائل - يسرد جميع مراكز الرسائل التي مت حتديدها
مركز الرسائل املستخدم - لتحديد مركز الرسائل املستخدم لتسليم 

الرسائل القصيرة وأنواع الرسائل اخلاصة مثل بطاقات األعمال
ترميز احلروف > دعم كامل - الختيار كل احلروف في الرسالة ليتم إرسالها 

بنفس صورة عرضها. وإذا اخترت دعم ناقص، فرمبا يتم حتويل احلروف ذات 
العالمات اإلعرابية والعالمات األخرى إلى حروف أخرى.

استالم تقرير - عند ضبطه على نعم، تظهر حالة الرسالة املُرسَلة (قيد 
التسليم أو لم يتم أو مت تسليمه) في التقارير (خدمة شبكة). قد ال ميكن 

استالم تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة مت إرسالها إلى عنوان بريد 
إلكتروني.

صالحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى املستلم في الفترة 
املسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. الحظ أنه ال بد أن

تدعم الشبكة هذه امليزة. 
أقصى وقت - هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة، والتي ستظل 

الرسالة خاللها صاحلة.
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مت إرسال الرسالة كـ - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. االفتراضي يكون 
النص.

 GSM االتصال املفضل - ميكنك إرسال رسائل قصيرة باستخدام شبكة
العادية أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، إذا كانت الشبكة تدعمها.
رد بواسطة نفس املركز (خدمة شبكة) - إذا اخترت نعم، وإذا قام اُملستلم 

بالرد على رسالتك، يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم اخلاص مبركز 
خدمة الرسائل. ال تقدم جميع الشبكات هذا اخليار. وملعرفة مدى توفر هذه 

اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك.

א א
اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > الضبط > رسالة قصيرة ثم من 

اخليارات التالية:
حجم الصورة - حدد حجم الصورة في رسالة الوسائط املتعددة: صغير 

(بحد أقصى ١٦٠ x ١٢٠ بكسل) أو كبير (بحد أقصى ٦٤٠ x ٤٨٠ بكسل). 
وإذا اخترت األصلية، فلن يتم ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS -إذا اخترت موجه، سيقوم الهاتف بإعالمك إذا 
حاولت إرسال رسالة غير مدعومة من قبل املستلم. لضبط الهاتف كي 
مينعك من إرسال الرسائل غير املدعومة، اختر محظور. وإذا اخترت خالي، 
ال يكون إنشاء الرسالة محظورًا، ولكن قد ال يتمكن املستلم من عرض 

رسالتك.
نقطة الوصول املستخدمة - اختر نقطة الوصول املستخدمة كاتصال 

مفضل لرسائل الوسائط املتعددة. انظر "استالم ضبط رسائل الوسائط 
املتعددة"، الصفحة ٣٥.

في حالة استالم ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة ثم حفظها، 
يتم استخدام الضبط املستلم تلقائًيا لنقطة الوصول. انظر "أنواع الرسائل 

اخلاصة" الصفحة ٣٦.
جلب الوسائط املتعددة - الستقبال رسائل الوسائط املتعددة فقط عند 

التواجد في الشبكة احمللية اخلاصة بك، اختر آليا في الشبكة احمللية. يتم 
إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط عندما تكون خارج نطاق 

الشبكة احمللية. الستقبال رسائل وسائط متعددة دوًما، اختر آلي دائماً. جللب 
الرسائل يدوًيا، اختر يدوياً. إليقاف استقبال أية رسائل وسائط متعددة أو 

إعالنات، اختر إيقاف.
سماح بالرسائل اجملهولة - لرفض الرسائل الواردة من ُمرسل مجهول، اختر ال.
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استالم إعالنات - حدد ما إذا كنت ترغب في استالم إعالنات رسائل الوسائط 
املتعددة أم ال.

استالم تقرير - إذا أردت إظهار حالة الرسالة املُرسَلة (قيد التسليم أو 
لم يتم أو مت تسليمه) في التقارير، اختر نعم.

رفض إرسال التقرير > نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم
سريان الرسالة (خدمة الشبكة) - في حالة تعذر وصول رسالة إلى املستلم 
في الفترة املسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط 

املتعددة. أقصى وقت هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة، والتي 
ستظل الرسالة خاللها صاحلة.

א א
א

اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > الضبط > بريد إلكتروني > صناديق 
البريد وصندوق بريد.

في حالة عدم حتديد ضبط صندوق البريد، يتم االستفسار عن رغبتك في 
حتديد الضبط. يلزمك حتديد نوع صندوق البريد، عنوان البريد اإللكتروني، مركز 
اخلدمة للوارد، مركز خدمة للصادر، نقطة الوصول املستخدمة، واسم صندوق 

البريد. يتوفر الضبط من مركز خدمة البريد اإللكتروني اخلاص بك.

البريد اإللكتروني الوارد
اختر ضبط االتصال > البريد اإللكتروني الوارد ومن الضبط التالي:

اسم املستخدم - اسم املستخدم املقدم من مزود اخلدمة
كلمة السر - إذا تركت حقل كلمة السر فارًغا، فسيلزمك إدخال كلمة 

السر في كل مرة حتاول فيها االتصال بصندوق البريد البعيد. وإال فإن كلمة 
السر سيتم إرسالها آلًيا.

مركز خدمة البريد الوارد: - عنوان IP أو اسم املضيف ملركز خدمة البريد 
اإللكتروني الوارد اخلاص مبزود اخلدمة.

نقطة الوصول املستخدمة - نقطة الوصول لإلنترنت (IAP) املستخدمة 
لصندوق البريد. انظر "االتصال"، الصفحة ٨٩.

اسم صندوق البريد - اسًما وصفًيا لصندوق البريد
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الرسائل
نوع صندوق البريد - يحدد بروتوكول البريد اإللكتروني املستخدم. ميكن اختيار 
هذا الضبط مرة واحدة فقط وال ميكن تغييره إذا كنت قد قمت بحفظه أو 

خرجت من ضبط صندوق البريد.
(منافذ) احلماية - بروتوكول احلماية املستخدم في االتصال بصندوق البريد 

البعيد.
املنفذ - لتحديد منفذ آخر غير املنفذ االفتراضي في االتصال بصندوق البريد 

البعيد، اختر بتحديد املستخدم ثم أدخل رقم املنفذ.
تسجيل دخول آمن لـ APOP (صناديق بريد POP3 فقط) - اختر تشغيل 

لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد اإللكتروني البعيد.

البريد اإللكتروني الصادر
اختر ضبط االتصال > البريد اإللكتروني الصادر ومن الضبط التالي:

عنواني للبريد اإللكتروني - عنوان البريد اإللكتروني املقدم من مزود اخلدمة. 
ويجب أن يحتوي العنوان على الرمز @. ويتم إرسال ردود على رسائلك إلى 

هذا العنوان.
مركز خدمة البريد الصادر: - اكتب عنوان IP أو اسم املضيف ملركز خدمة 

البريد اإللكتروني الصادر اخلاص مبزود اخلدمة.
للحصول على ضبط اسم املستخدم، كلمة السر، (منافذ) احلماية، واملنفذ، 
انظر ضبط البريد اإللكتروني الوارد في "ضبط صناديق البريد"، الصفحة ٤٣.

ضبط املستخدم
اختر ضبط املستخدم ومن الضبط التالي:

اسمي - أدخل اسًما ليتم عرضه في البريد اإللكتروني الصادر.
إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لضبط موعد إرسال رسائل البريد اإللكتروني، 

اختر في احلال أو خالل االتصال التالي.
إرسال نسخة لنفسي - اختر نعم إلرسال نسخة من البريد اإللكتروني إلى 

العنوان احملدد في عنواني للبريد اإللكتروني.
إرفاق التوقيع - اختر نعم إلرفاق التوقيع برسائل البريد اإللكتروني أو إلنشاء 

نص توقيع أو تعديله.
تنبيهات رسائل البريد اجلديدة - ملنع استقبال التنبيهات اخلاصة ببريد 

إلكتروني جديد، اختر إيقاف.

ضبط اجللب
اختر ضبط اجللب ومن الضبط التالي:
٤٤



الرسائل
املراد جلبه من البريد - جللب العناوين فقط، اختر العناوين فقط. لتحديد 
مقدار ما يتم جلبه من البيانات، اختر أقصى حجم، ثم أدخل أكبر مقدار 
بيانات لكل رسالة بالكيلو بايت. جللب الرسائل واملرفقات، اختر الرسائل 

واملرفقات. يتوفر اخلياران أقصى حجم والرسائل واملرفقات فقط مع صناديق 
.POP3 بريد

حجم البريد املراد جلبه - لتحديد عدد الرسائل املراد جلبها من صندوق 
الوارد في صندوق البريد البعيد، اختر من صندوق الوارد > عدد رسائل البريد 
ثم أدخل أقصى عدد للرسائل املراد جلبها. ميكنك أيًضا حتديد عدد الرسائل 

املراد جلبها من احلافظات املشترك فيها في من احلافظات (صناديق بريد 
.(IMAP4

مسار حافظة IMAP4 (صناديق بريد IMAP4) - حدد مسار احلافظة لصناديق 
.IMAP4 بريد

احلافظات املشترك فيها (صناديق بريد IMAP4 فقط) - اختر حافظات صندوق 
البريد التي تريد االشتراك فيها. لالشتراك أو إلغاء االشتراك في حافظة، 

انتقل إليها، ثم اختر اخليارات > اشتراك أو إلغاء االشتراك.
جلب آلي

اختر جلب آلي > جلب العناوين - جللب عناوين البريد اإللكتروني آلًيا عند 
فواصل زمنية محددة، اختر تشغيل دائماً، أو إذا أردت فقط جلب العناوين في 

الشبكة املنزلية اخلاصة بك، فقط في شبكة منزلية. ميكن جلب العناوين 
آلًيا لصندوقي بريد على األكثر. ميكنك حتديد في أي األيام، في أي األوقات يتم 

جلب العناوين، وعدد مرات تكرار ذلك في أيام اجللب، ساعات اجللب، والفترة 
الزمنية للجلب. 

א
اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > الضبط > رسالة اخلدمة ثم من 

اخليارات التالية:
رسائل اخلدمة - اختر إذا كنت تريد السماح باستقبال رسائل اخلدمة.

تنزيل رسائل - اختر تنزيل الرسائل آلًيا أو يدوًيا.
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الرسائل
א א א
حتقق من مزود اخلدمة حول توفر اإلذاعة احملمولة (خدمة شبكة) واملوضوعات 

املتاحة وأرقام املوضوعات املتعلقة بذلك.
اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > الضبط > إذاعة محمولة ومن 

الضبط التالي:
استقبال - اختر تشغيل أو إيقاف.

اللغة - يتيح الكل إمكانية استقبال رسائل اإلذاعة احملمولة بجميع اللغات. 
يتيح مت التحديد إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استقبال رسائل 

اإلذاعة احملمولة بها. في حالة عدم وجود اللغة التي تريدها بالقائمة، اختر 
أخرى. 

اكتشاف املوضوعات -في حالة استقبال رسالة ال تخص أًيا من املوضوعات 
احلالية، فإن تشغيل يتيح لك إمكانية حفظ رقم املوضوع آلًيا. يتم حفظ 
رقم املوضوع في قائمة املوضوع ويتم عرضه بدون اسم. اختر إيقاف إذا لم 

ترغب في حفظ أرقام املوضوعات اجلديدة آلًيا. 

اختر القائمة > الرسائل > اخليارات > الضبط > أخرى ومما يلي:
حفظ الرسائل املرسلة - اختر حلفظ نسخة من كل رسالة نصية مرسلة 

أو رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني في حافظة الرسائل املرسلة.
عدد الرسائل احملفوظة - حدد عدد الرسائل املرسلة التي يتم حفظها في 
حافظة الرسائل املرسلة في املرة الواحدة. يتم مسح الرسالة األقدم عند 

بلوغ احلد.
الذاكرة املستخدمة - اختر تخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة 

الذاكرة.
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األسماء
א .٦
ميكنك حفظ معلومات األسماء وإدارتها، مثل األسماء وأرقام الهواتف 

والعناوين. ميكنك أيًضا إضافة نغمة رنني شخصية أو بصمة صوت أو صورة 
صغيرة إلى بطاقة اسم. كما ميكنك إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح 
إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمني 
في نفس الوقت. ميكن إرسال معلومات األسماء أو استقبالها من أجهزة 

متوافقة فقط.

א א
اختر القائمة > األسماء.

إلضافة اسم جديد، اختر اخليارات > اسم جديد. امأل احلقول التي تريدها ثم 
اختر مت.

لتعديل اسم، انتقل إليه ثم اختر اخليارات > تعديل.
ملسح اسم، انتقل إليه ثم اختر اخليارات > مسح. وإذا حددت األسماء، يتم 

مسحها بالكامل.
إلرفاق صورة مصغرة باسم، انتقل إلى االسم، ثم اختر اخليارات > تعديل > 

اخليارات > إضافة رمز.
لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم، اختره، ثم اختر اخليارات > 

االفتراضي. انتقل إلى اخليار االفتراضي املطلوب، ثم اختر تخصيص.
لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف، اختر اخليارات > األسماء 
في بطاقة SIM > دليل SIM. انتقل إلى االسم الذي تريد نسخه أو حدد 

األسماء املطلوبة، ثم اختر اخليارات > نسخ إلى األسماء.
لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من األسماء إلى بطاقة SIM، انتقل 

.SIM إلى االسم الذي تريد نسخه، ثم اختر اخليارات > نسخ > إلى دليل

א א
قم بإنشاء مجموعة أسماء حتى ميكنك إرسال رسائل نصية أو بريد 

إلكتروني إلى العديد من املستلمني في نفس الوقت.
١. اختر القائمة > األسماء، وانتقل مييًنا، ثم اختر اخليارات > مجموعة 

جديدة.
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األسماء
٢. اكتب اسًما للمجموعة أو استخدم االسم االفتراضي، واختر موافق.
٣. افتح اجملموعة، واختر اخليارات > إضافة أعضاء.

٤. انتقل إلى كل اسم تريد إضافته إلى اجملموعة، واضغط على عصا 
التحكم لتحديده.

٥. اختر موافق إلضافة كل األسماء التي مت حتديدها إلى اجملموعة.

ميكنك ضبط نغمة رنني لكل اسم ومجموعة. عند ورود مكاملة من هذا 
االسم أو من عضو من هذه اجملموعة، ُيصدر الهاتف نغمة الرنني اخملتارة 

(في حالة إرسال رقم هاتف املتصل مع املكاملة وتعرف الهاتف عليه).
١. اختر القائمة > األسماء.

٢. إلضافة نغمة رنني إلى اسم، اختر االسم، ثم اختر اخليارات > نغمة 
الرنني، ونغمة الرنني املطلوبة.

 إلضافة نغمة رنني إلى مجموعة، اختر قائمة اجملموعات ثم مجموعة 
أسماء. اختر اخليارات > نغمة الرنني ونغمة الرنني اخلاصة باجملموعة.

حلذف نغمة الرنني الشخصية أو نغمة رنني اجملموعة، اختر النغمة االفتراضية 
كنغمة رنني.

א א
يعد االتصال السريع طريقًة سريعًة لالتصال بأرقام الهواتف التي يتم االتصال 
بها بصورة متكررة. ميكنك تخصيص رقم هاتف ملفاتيح االتصال السريع ٢ إلى 

٩. ويكون الرقم ١ محجوزًا لصندوق البريد الصوتي. يجب تشغيل االتصال 
السريع قبل استخدام االتصال السريع. انظر االتصال السريع في "املكاملات"، 

الصفحة ٨٨.
١. اختر القائمة > األسماء > واسم.

٢. انتقل إلى رقم، ثم اختر اخليارات > تخصيص الطلب السريع. انتقل إلى 
مفتاح االتصال السريع املطلوب، ثم اختر تخصيص. وعند العودة إلى 

شاشة عرض معلومات األسماء، يشير الرمز  بجوار الرقم إلى االتصال 
السريع اخملصص.
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األسماء
لالتصال باالسم باالتصال السريع، ففي وضع االستعداد أو وضع االستعداد 
النشط، اضغط على مفتاح االتصال السريع ثم مفتاح االتصال. أو اضغط 

مع االستمرار على مفتاح االتصال السريع.
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االستوديو
א .٧
اختر القائمة > االستوديو.

استخدم االستوديو لتخزين وإدارة الصور، مقاطع الفيديو، مسارات املوسيقى، 
مقاطع الصوت، قوائم التشغيل، روابط التدفق، ملفات ram.، والعروض.

افتح االستوديو لالطالع على قائمة باحلافظات املوجودة بالذاكرة. انتقل إلى 
إحدى احلافظات (مثل صور)، ثم اضغط على عصا التحكم لفتحها.

ميكنك االطالع في احلافظة على:
• رمًزا يصف نوع امللفات املوجودة باحلافظة أو صورة مصغرة صغيرة إلحدى 

الصور.
• اسم امللف

• تاريخ ووقت حفظ ملف أو حجمه
لفتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على عصا التحكم. يتم فتح امللف في 

التطبيق املناظر له.
قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور واملقطوعات 

املوسيقية (مبا في ذلك نغمات الرنني) واحملتويات األخرى.

א
اختر القائمة > االستوديو وحافظة.

لتعيني صورة كخلفية شاشة، اختر الصور، ثم انتقل إلى الصورة. اختر 
اخليارات > تعيني كخلفية شاشة. لتخصيص الصورة إلى اسم، اختر 

تخصيص إلى اسم.
لتعيني مسار موسيقى أو مقطع صوت كنغمة رنني، اختر املسارات أو مقاطع 
الصوت، ثم انتقل إلى املسار أو املقطع. اختر اخليارات > ضبط كنغمة رنني. 
لتخصيص مسار موسيقى أو مقطع صوت كنغمة رنني خاصة باسم، اختر 

تخصيص إلى اسم.
لنسخ ملفات إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة، انتقل إلى امللف أو 
حدد امللفات بالضغط مع االستمرار على مفتاح التعديل مع الضغط على 

عصا التحكم في نفس الوقت، ثم اختر اخليارات > تنظيم > نسخ إلى 
ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة.
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االستوديو
إلنشاء قوائم مسارات، حدد مسارات املوسيقى، ثم اختر اخليارات > قائمة 
مسارات جديدة.

إلنشاء حافظات صور ونقل الصور إليها، اختر الصور، ثم انتقل إلى صورة، 
واختر اخليارات > تنظيم > حافظة جديدة، ثم أدخل اسًما للحافظة. حدد 

الصور التي تريد نقلها إلى احلافظة، ثم اختر اخليارات > تنظيم > نقل إلى 
احلافظة، ثم اختر احلافظة.

א
اختر القائمة > االستوديو، واحلافظة لنوع امللف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة 
التنزيل (على سبيل املثال، الصور > صور منزلة). يفتح املتصفح. اختر عالمة 

للموقع الذي تريد التنزيل منه. انظر "عرض العالمات"، الصفحة ٦٨.
لتنزيل امللفات، يجب أوًال تهيئة نقطة الوصول االفتراضية. انظر "نقاط 
الوصول"، الصفحة ٩٠. ملزيد من املعلومات عن التنزيل، انظر "التنزيل"، 

الصفحة ٧١.
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املوسيقى
א .٨
א

لتنشيط وضع املوسيقى وبدء مشغل املوسيقى، أدر اجلزء السفلي من 
الهاتف بحيث تكون مفاتيح التحكم في السماع في نفس اجلانب الذي 

توجد به الشاشة. أو، اختر القائمة > موسيقى > م موسيقى.

א
مكتبة املوسيقى هي قاعدة بيانات مبسارات املوسيقى املتوفرة. ميكنك في مكتبة 

املوسيقى أن تختار املوسيقى التي تسمعها، وإنشاء قوائم التشغيل وإدارتها.
لفتح مكتبة املوسيقى، في شاشة عرض مشغل املوسيقى الرئيسية انتقل 

، واضغط على عصا التحكم. إلى 
لتحديث مكتبة املوسيقى والبحث عن مسارات املوسيقى في ذاكرة الهاتف، 
اختر اخليارات > حتديث مكتبة املوسيقى. بعد التحديث، يتم عرض التغيرات 

في مكتبة املوسيقى.
ميكنك اختيار موسيقى من مكتبة املوسيقى بطرق مختلفة. فعلى سبيل 

املثال، لتشغيل ألبوم معني، اختر األلبومات، انتقل إلى األلبوم، ثم اختر 
اخليارات > تشغيل. أو، لالستماع إلى مسارات معينة على األلبوم، أختر 

األلبومات وألبوم، وحدد املسارات، ثم اختر اخليارات > تشغيل.
وللبحث عن موسيقى لفنان معني، اختر الفنانون واخليارات > بحث، ثم أدخل 
اسم الفنان. انتقل إلى الفنان املطلوب، واضغط على عصا التحكم. إلدخال 

نص، يجب تنشيط وضع االتصال.

א א א
لتجميع قائمة مسارت خاصة بك وحفظها، اختر قوائم املسارات > اخليارت > 

قائمة مسارات جديدة. اختر الذاكرة التي ستحفظ فيها قائمة املسارات، 
ثم أدخل اسًما لقائمة املسارات. حدد املسارات املطلوبة، واضغط على عصا 

التحكم.
لالستماع إلى قائمة مسارات، اختر قوائم املسارات، وانتقل إلى قائمة 

املسارات، ثم اختر اخليارات > تشغيل.
ميكنك إضافة مسارات إلى قائمة املسارات احملفوظة من شاشات عرض أخرى. 
على سبيل املثال، إلضافة ألبوم، اختر األلبومات، حدد مكان األلبوم، وانتقل
٥٢
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إليه، ثم اختر اخليارات > إضافة لقائمة املسارات > قائمة املسارات احملفوظة. 
انتقل إلى قائمة املسارات التي ستضيف إليها األلبوم، ثم اضغط على عصا 

التحكم.

א א
 حتذير: استمع إلى املوسيقى مبستوى صوت معتدل. إن التعرض املستمر 

ملستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. 
. إليقاف السماع،  لبدء التشغيل أو اإليقاف املؤقت للسماع، اضغط على 
 . . للقفز إلى املسار التالي أو السابق، اضغط على  أو  اضغط على 

. للتقدمي السريع أو الترجيع، اضغط مع االستمرار على  أو 
ميكنك التحكم في االستماع إلى املوسيقى باستخدام املفاتيح اخملصصة 

للموسيقى عندما يكون الهاتف في وضع املوسيقى.
، ثم اضغط  لالطالع على قائمة التشغيل اجلاري تشغيلها، انتقل إلى 

على عصا التحكم.
للعودة إلى وضع االستعداد وترك مشغل املوسيقى في اخللفية، اضغط 

على مفتاح اإلنهاء. إذا كان وضع االستعداد النشط في وضع تشغيل، يتم 
عرض املسار اجلاري تشغيله في وضع االستعداد. لضبط مستوى الصوت في 

وضع االستعداد، انتقل إلى املسار اجلاري تشغيله، ثم انتقل يسارًا أو مييًنا. 
وللوصول إلى مشغل املوسيقى من وضع االستعداد، انتقل إلى املسار اجلاري 

تشغيله، ثم اضغط على عصا التحكم.
وأثناء االستماع إلى املوسيقى، ميكنك استخدام الكثير من وظائف الهاتف 
والكاميرا (مثل كتابة رسائل نصية وإرسالها في وضع االتصال أو التقاط 

صور في وضع الكاميرا). عند إجراء مكاملة أو كان هناك مكاملة واردة، يتوقف 
تشغيل املوسيقى مؤقًتا. وعند انتهاء املكاملة، يستأنف التشغيل.

لتشغيل مسارات املوسيقى بشكل متكرر، اختر اخليارات > تكرار. اختر الكل 
لتكرار كل املسارات اجلاري تشغيلها، وتشغيل لتكرار املسار اجلاري تشغيله، 

أو إيقاف لعدم تكرار املسارات.
لتشغيل موسيقى بترتيب عشوائي، اختر اخليارات > تشغيل عشوائي > تشغيل.
لضبط املسار اجلاري تشغيله كنغمة رنني في جميع األوضاع، اختر اخليارت > 

ضبط كنغمة رنني.

א א א
مع إعدادات الصوت، ميكنك ضبط توازي السماعات، وإضافة صدى، وتوسيع 

صورة االستريو، وحتسني الصوت املفخم. اختر اخليارات > إعدادات الصوت.
٥٣
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א
مع معادل الصوت، ميكنك زيادة الترددات أو خفضها أثناء تشغيل املوسيقى 

وتعديل صوت املوسيقى مبا يتناسب معك.
اختر اخليارات > إعدادات الصوت > معادل الصوت. والستخدام ضبط مسبق، 

انتقل إليه، واختر اخليارات > تنشيط.
إنشاء ضبط مسبق

١. إلنشاء ضبط مسبق، اختر اخليارات > ضبط مسبق جديد، ثم أدخل اسم 
الضبط املسبق.

٢. للتنقل بني حيزات التردد، انتقل يسارًا أو مييًنا. لتحسني الصوت أو خفضه 
في احليز الترددي، انتقل ألعلى أو ألسفل.

٣. اختر رجوع.

א א א
ميكنك استخدام تطبيق اإلذاعة املرئية كراديو FM به موالفة آلية ومحطات 

سابقة الضبط، أو معلومات مرئية مماثلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا مت التوليف 
على احملطات التي تقدم خدمة اإلذاعة املرئية. تستخدم خدمة اإلذاعة املرئية 

حزم البيانات (خدمة شبكة). ميكن االستماع إلى الراديو أثناء استخدام 
تطبيقات أخرى.

الستخدام خدمة اإلذاعة املرئية، يجب حتقيق الشروط التالية:
• البد أن يدعم هذه اخلدمة كال من محطة اإلذاعة ومشغل الشبكة.

• البد أن يكون الهاتف في وضع التشغيل.
• يلزم حتديد نقطة الوصول لإلنترنت للوصول ملركز خدمة اإلذاعة املرئية 

ملشغل الشبكة.
• البد أن يكون لدى محطة اإلذاعة املضبوطة مسبقا هوية خدمة اإلذاعة 

املرئية الصحيحة احملددة وتكون خدمة اإلذاعة املرئية متاحة.
ال ميكن بدء اإلذاعة املرئية إذا كان وضع غير متصل بالشبكة في وضع تشغيل.

إذا لم يتوفر لديك وصول خلدمة اإلذاعة املرئية، فقد ال يدعم املشغلني 
ومحطات اإلذاعة في منطقتك اإلذاعة املرئية. قد ال تتوفر خدمة اإلذاعة 

املرئية في جميع املناطق والبالد.
ميكنك االستماع إلى الراديو FM على هاتفك بالسماعة اخلارجية املضمنة 

في جهازك أو طقم أذن متوافق.
٥٤
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يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخالف الهوائي اخلاص بالهاتف. يلزم توصيل 
سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي ميكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.
 حتذير: استمع إلى املوسيقى مبستوى صوت معتدل. إن التعرض املستمر 

ملستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. 
ميكنك إجراء مكاملة أو الرد على مكاملة واردة أثناء االستماع إلى الراديو. يتم 

إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكاملة نشطة.
إن جودة بث إذاعة الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة اإلذاعة في هذه 

املنطقة اخلاصة.

א א
اختر القائمة > موسيقى > الراديو لفتح إذاعة مرئية.

يعرض الهاتف ما يلي:
• رقم موقع احملطة واسم محطة اإلذاعة.
• تردد آخر محطة إذاعة مت استخدامها.

• أزرار الصور:
-  و كي تنتقل إلى احملطة احملفوظة التالية أو السابقة. إذا لم 

يكن هناك محطات محفوظة فإن األزرار تكون غير نشطة.
-  و لبدء املوالفة اآللية

-  يبدأ التغذية مبحتوى اإلذاعة املرئية إذا مت حتديد هوية اخلدمة 
املرئية أو يطلب الهوية في حالة عدم حتديدها

إذا قمت مسبقا بحفظ محطات إذاعية، انتقل إلى احملطة التي ترغب في 
االستماع إليها، أو اختر موقع احملطة في الذاكرة بالضغط على املفتاح 

املقابل من ١ إلى ٩.
لضبط مستوى الصوت، انتقل إلى اليسار أو اليمني.

عند استخدام طقم أذن متوافق، اضغط على مفتاح طقم أذن لالنتقال إلى 
محطة إذاعة محفوظة.

إليقاف تشغيل الراديو، اختر خروج.

א
للبدء في البحث عن محطة عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، انتقل 
، واضغط على عصا التحكم. يتوقف البحث عند العثور إلى  أو 
٥٥
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على إحدى احملطات. حلفظ احملطة، اختر اخليارات > حفظ القناة. انتقل بعصا 
التحكم إلى موقع للمحطة واخترها. أدخل اسم احملطة، ثم اختر موافق.

א א א א
عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر اخليارات ثم من اخليارات التالية:

بدء اخلدمة املرئية - لبدء عرض محتوى مرئي.
دليل احملطة - ينشط دليل احملطة (خدمة شبكة) للبحث عن محطات 

اإلذاعة املتاحة وحفظها لالستخدام الحقاً.
حفظ احملطة - حلفظ محطة اإلذاعة.

احملطات - لفتح قائمة احملطات.
املوالفة اليدوية - لضبط تردد احملطة يدويا. للتوليف، انتقل إلى أعلى أو 

أسفل.
إذا كنت تعرف تردد محطة اإلذاعة التي ترغب في االستماع إليها، أدخله، 

واختر موافق.
تنشيط السماعة اخلارجية - لالستماع إلى الراديو باستخدام السماعة 

اخلارجية.
إيقاف السماعة اخلارجية - لالستماع إلى الراديو باستخدام طقم األذن.
تشغيل في اخللفية - لوضع اإلذاعة املرئية في اخللفية وعرض شاشة 

االستعداد. للعودة إلى اإلذاعة املرئية، اختر مع االستمرار على مفتاح القائمة، 
ثم اختر اإلذاعة.

الضبط - لتغيير ضبط اإلذاعة املرئية أو عرضها.
خروج - إليقاف تشغيل الراديو.

א
عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر اخليارات > احملطات.

تستخدم قائمة احملطات في إدارة محطات اإلذاعة احملفوظة. عند فتح القائمة، 
يتم تظليل احملطة النشطة حالًيا إذا كانت محفوظة. وإال، يتم تظليل أول 

محطة محفوظة.
اختر اخليارات ثم من اخليارات التالية:

احملطة > استماع - لالستماع إلى احملطة احملددة.
٥٦
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احملطة > تعديل - عرض ضبط احملطة املظللة. انظر "إعداد احملطة" 
الصفحة ٥٧.

احملطة > نقل - لنقل احملطة إلى موقع آخر داخل قائمة احملطات: ظلل احملطة 
املطلوب نقلها، واختر نقل، ثم ظلل املوقع الذي تنتقل إليه احملطة التي مت 

حتديدها. اختر موافق لنقل احملطة.
احملطة > مسح - ملسح احملطة املظللة من قائمة احملطات.

دليل احملطات - لتنشيط دليل احملطات (خدمة شبكة) للبحث عن محطات 
اإلذاعة املتاحة من الشبكة حلفظها من أجل استخدامها في وقت الحق.
تنشيط السماعة اخلارجية - لالستماع إلى الراديو باستخدام السماعة 

اخلارجية.
إيقاف السماعة اخلارجية - لالستماع إلى الراديو باستخدام طقم األذن.

خروج - إليقاف تشغيل الراديو.

א א
انتقل إلى احملطة في قائمة احملطات، اضغط على عصا التحكم، ثم اختر 

تعديل لتغيير معامالت احملطة التالية:
االسم - لتعديل اسم احملطة

املوقع - لتعديل موقع محطة اإلذاعة
التردد - لتعديل تردد احملطة

هوية اخلدمة املرئية - لتعديل هوية اخلدمة املرئية
متكني اخلدمة املرئية - للسماح أو رفض عرض احملتوى املرئي حملطة اإلذاعة 

احلالية
اختر رجوع للعودة إلى قائمة احملطات.

א א
ميكنك عرض احملتوى املرئي إذا مت حفظ احملطة في قائمة احملطات ويتم تشغيل 

اخلدمة املرئية لهذه احملطة.
وملعرفة مدى توفر اخلدمة وتكلفتها واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة 

أو مبزود اخلدمة.
لعرض احملتوى املرئي للمحطة احلالية، انتقل إلى  ثم اضغط على عصا 

التحكم.
٥٧
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إذا لم يتم حفظ هوية اخلدمة املرئية في قائمة احملطات، يتم طلبها منك. 
أدخل هوية اخلدمة املرئية واختر موافق. إذا لم يكن لديك هوية احملتوى املرئي 

اختر جلب للوصول إلى دليل احملطات (خدمة شبكة).
عندما يتم إنشاء اتصال باخلدمة املرئية، تعرض الشاشة احملتوى املرئي 

احلالي. ميكن أن يتكون احملتوى املرئي من صور ونص وأزرار وحقول إدخال، ويتم 
تصميمه بواسطة مزود احملتوى.

الستعراض احملتوى املعروض، انتقل إلى أعلى أو أسفل.
إذا لم يتوفر من اخلدمة محتوى مرئي صالح، يتم عرض خلفية اإلذاعة املرئية.

إلنهاء التغذية باحملتوى املرئي دون إنهاء الراديو FM، اختر إغالق. إلنهاء كليهما، 
اختر اخليارات > خروج. 

لضبط الضوء ومدة موفر الطاقة، اختر اخليارات > ضبط العرض.

א א א
عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر اخليارات > الضبط ثم ما يلي:

نغمة البدء - لتمكني أو إيقاف نغمة البدء
خدمة التشغيل اآللي - لتمكني وإيقاف العرض اآللي للمحتوى املرئي

نقطة الوصول - لتحديد نقطة الوصول

א
ميكنك بواسطة دليل احملطات (خدمة شبكة) اختيار محطات إذاعة مرئية 

في وضع التشغيل أو محطات إذاعية تقليدية من قائمة، موضوعة في 
مجموعات في عدة حافظات. قد متثل احلافظة مناطق جغرافية مثل القارات 
أو الدول أو األقاليم أو املدن، وميكن أن حتتوي على حافظات أخرى أو بيانات عن 

محطات اإلذاعة.
وملعرفة مدى توفر اخلدمة وتكلفتها واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة 

أو مبزود اخلدمة. 

א א א א
جللب هوية اخلدمة املرئية ولبدء محتوى مرئي حملطة اإلذاعة التي يتم توليفها 
، واضغط على عصا التحكم، ثم اختر جلب. بعد إجراء  حاليا، انتقل إلى 
االتصال بدليل احملطات، اختر أقرب املواقع ملوقعك احلالي من قائمة حافظات، 

واضغط على عصا التحكم.
٥٨
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يقوم اجلهاز مبقارنة الترددات حملطات اإلذاعة التي بالقائمة مع احملطة اجلاري 
توليف ترددها. إذا وجد تردد مماثل، يتم عرض هوية اخلدمة املرئية حملطة اإلذاعة 

التي مت توليفها. اختر موافق لبدء عرض احملتوى املرئي.
إذا كان هناك أكثر من محطة إذاعة بترددات مماثلة، يتم عرض محطات 

اإلذاعة وهوية اخلدمة املرئية اخلاصة بها في قائمة.
انتقل إلى محطة اإلذاعة املطلوبة في القائمة ثم قم بتحديدها. يتم عرض 
محطة اإلذاعة التي مت توليفها وهوية اخلدمة املرئية. اختر موافق لبدء عرض 

احملتوى املرئي.

א א א א
للوصول إلى دليل احملطات (خدمة شبكة) من قائمة احملطات، اختر اخليارات > 

دليل احملطات.
بعد االتصال بدليل احملطات، مطلوب منك اختيار أقرب املواقع من موقعك 

احلالي من قائمة حافظات. انتقل إلى أقرب موقع، واضغط على عصا 
التحكم. كرر هذه العملية حتى تصل إلى قائمة احملطات اإلذاعية القريبة 

من موقعك احلالي. 
. يتم اإلشارة إلى محطات اإلذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز 

انتقل إلى محطة اإلذاعة املرغوبة، واضغط على عصا التحكم لفتح قائمة 
اختيار محطات اإلذاعة:

استماع - لتوليف محطة اإلذاعة املظللة 
لتأكيد ضبط التردد، اختر نعم. اختر ال للعودة إلى التردد الذي مت توليفه 

مسبقا. تظهر قائمة محطات اإلذاعة مرة ثانية وقد تقوم بتحديد محطة 
إذاعة أخرى.

بدء اخلدمة املرئية - لفتح احملتوى املرئي حملطة اإلذاعة التي مت حتديدها (إذا 
توفر)

حفظ - حلفظ تفاصيل محطة اإلذاعة احملددة في قائمة احملطات
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الوسائط
א .٩
א א

الستخدام الكاميرا، أدر اجلزء السفلي للهاتف لتنشيط وضع الكاميرا. انظر 
"وضع الكاميرا"، الصفحة ١٨. أو، اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

 . . اللتقاط صورة، اضغط على  للتكبير أو التصغير، اضغط على  أو 
يتم حفظ الصورة بحافظة الصور في االستوديو، ويتم عرض الصورة. للعودة 

إلى باحث املشاهد، اختر رجوع. ملسح الصورة، اضغط على مفتاح املسح.
اللتقاط صور على نحو متسلسل، اختر اخليارات > وضع التسلسل > 

، تلتقط الكاميرا ست صور بفواصل قصيرة  تشغيل. عند الضغط على 
وتعرض الصور في شبكة.

في اإلضاءة املعتمة، الستخدام الوضع الليلي، اختر اخليارات > الوضع الليلي > 
تشغيل.

الستخدام املوقت الذاتي، اختر اخليارات > املوقت الذاتي والوقت الذي تريد من 
، ويبدأ املوقت. الكاميرا أن تنتظره قبل التقاط الصورة. اضغط على 

لضبط موازنة اللون األبيض ودرجة اللون، اختر اخليارات > ضبط > موازنة 
اللون األبيض أو درجة اللون.

لتسجيل فيديو، انتقل إلى اليمني لتنشيط وضع الفيديو، واضغط على  
لبدء التسجيل.

א א
يدعم جهازك دقة التقاط صورة مبقدار ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة 

الصورة في هذه املواد مختلًفا.
لتغيير ضبط الكاميرا، اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا > اخليارات > 

الضبط.
اختر صورة ومن الضبط التالي:

جودة الصورة ودقة الصورة - كلما كانت جودة الصورة أفضل ودقتها أعلى، 
زاد مقدار ما تستهلكه الصورة من الذاكرة.

عرض الصورة امللتقطة - لعدم عرض الصورة بعد التقاطها، اختر ال.
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اسم الصورة االفتراضي - لتغيير كيفية إطالق األسماء على الصور امللتقطة.
الذاكرة املستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ صورك في ذاكرة 

الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.
اختر فيديو ومن الضبط التالي:

الطول - إذا مت ضبطه على األقصى، يتقيد طول تسجيل الفيديو باملساحة 
املتاحة من الذاكرة فقط. إذا مت ضبطه على قصير، يجعل ذلك وقت 

.MMS التسجيل مثالي إلرسال رسائل
دقة الفيديو - لالختيار ما بني نوعني دقة للفيديو.

اسم الفيديو االفتراضي - لتحديد كيفية تسمية مقاطع الفيديو.
الذاكرة املستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ مقاطع الفيديو في 

ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

RealPlayer
من خالل RealPlayer، ميكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو 

احملفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات 
وسائط عبر األثير عن طريق فتح رابطة تدفق. لفتح RealPlayer، اختر 

.RealPlayer < القائمة > الوسائط
ال يدعم RealPlayer جميع صيغ امللفات أو األشكال اخملتلفة من صيغ 
امللفات. قد تتضمن بعض ملفات mp4.، على سبيل املثال، محتوى غير 

.RealPlayer مدعم بـ

א
لتشغيل ملف وسائط في RealPlayer، اختر اخليارات > فتح ومما يلي:
أحدث املقاطع - لتشغيل ملفات الوسائط التي مت تشغيلها مؤخًرا

مقطع محفوظ - لتشغيل ملفات الوسائط احملفوظة في الهاتف أو بطاقة 
الذاكرة

لتدفق محتوى عبر األثير:
• اختر رابطة تدفق محفوظة في االستوديو. يتم إنشاء اتصال مبركز خدمة 

التدفق.
• افتح رابطة تدفق أثناء تصفح الويب.

إلمكانية تدفق احملتوى املباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول االفتراضية 
اخلاصة بك أوالً. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ٩٠.
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 (IAP) يحتاج العديد من مزودي اخلدمة أن تستخدم نقطة وصول لإلنترنت
كنقطة الوصول االفتراضية اخلاصة بك. بينما يسمح لك آخرون باستخدام 

نقطة وصول WAP. ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة. 
في RealPlayer؛ ميكنك فقط فتح عنوان rtsp:// URL. ال ميكنك فتح عنوان 
http:// URL، ولكن يتعرف RealPlayer على رابطة http مللف ram. حيث أن 

.rtsp ملف نصي يحتوي على رابطة .ram امللف
 حتذير: ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت ألن 

الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية. 

א א א
انتقل إلى أعلى للبحث لألمام في ملف الوسائط أو ألسفل للبحث في اجتاه 

اخللف
انتقل إلى اليسار أو اليمني لزيادة أو تقليل حجم الصوت.

א
اختر اخليارات > الضبط > الفيديو ومن الضبط التالي:

التباين - لتغيير التباين، انتقل إلى اليسار أو اليمني.
تكرار - اختر تشغيل لبدء التشغيل اآللي لفيديو أو ملف صوت جاري 

تشغيله حالًيا مرة أخرى بعد انتهاءه.
اختر االتصال ومن الضبط التالي:

البروكسي - لتحديد مركز خدمة البروكسي للتدفق
الشبكة - لتحديد ضبط الشبكة

• نقطة الوصول االفتراضية - لتحديد نقطة الوصول املستخدمة للتدفق.
• وقت االتصال بالشبكة - إذا أردت أن تقطع االتصال آلًيا بعد فترة 
عدم النشاط أثناء اإليقاف املؤقت للسماع اختر يحدده املستخدم 

وأدخل الوقت بالدقائق (بحد أقصى ٣٠ دقيقة).
• أدنى منفذ لـ UDP وأعلى منفذ لـ UDP - لتحديد نطاق املنفذ 

الذي يستخدم لالتصال.

א
ُيمكنك مسجل الصوت من تسجيل احملادثات الهاتفية واملذكرات الصوتية. 
إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع األطراف صوت تنبيه أثناء 

التسجيل.
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يتم حفظ امللفات املسجلة في االستوديو. انظر "االستوديو"، الصفحة ٥٠.
اختر القائمة > الوسائط > املسجل. اختر اخليارات > تسجيل مقطع صوت، 
. إليقاف التسجيل، اختر  . إليقاف التسجيل إيقاف مؤقت، اختر  أو اختر 

. لالستماع إلى التسجيل،  . للترجيع أو التقدمي السريع، اختر  أو 
. اختر 

א
ميكنك، عن طريق مشغل الفالش، عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فالش 

املنتجة ألجل أجهزة احملمول.

اختر القائمة > الوسائط > مشغل الفالش، ثم انتقل إلى اليمني.
لفتح حافظة أو تشغيل ملف فالش، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.
إلرسال ملف فالش جلهاز متوافق، انتقل إليه، واضغط على مفتاح االتصال.

لنسخ ملف فالش إلى حافظة أخرى، اختر تنظيم > نسخ إلى احلافظة.
لنقل ملف فالش إلى حافظة أخرى، اختر تنظيم > نقل إلى احلافظة.
إلنشاء حافظة لتنظيم ملفات فالش، اختر تنظيم > حافظة جديدة.

قد تتنوع اخليارات املتاحة.
ملسح ملف فالش، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح املسح.

اختر القائمة > الوسائط > مشغل الفالش. انتقل إلى ملف فالش، واضغط 
على عصا التحكم.

اختر اخليارات ومما يلي:
إيقاف مؤقت - إليقاف السماع مؤقًتا

إيقاف - إليقاف السماع
مستوى الصوت - لضبط مستوى صوت السماع. لزيادة مستوى الصوت أو 

خفضه، انتقل إلى اليسار أو اليمني.
اجلودة - الختيار جودة السماع. إذا بدا السماع غير منتظم وبطيء، غير 

ضبط اجلودة إلى عادية أو منخفضة.
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شاشة كاملة - لتشغيل امللف مستخدما الشاشة بالكامل. للعودة إلى 
الشاشة العادية، اختر شاشة عادية.

في وضع الشاشة الكاملة تكون الوظائف الرئيسية غير مرئية، ولكن تكون 
متاحة عندما تضغط على أي مفتاح أسفل الشاشة.

مالءمة مع الشاشة - لتشغيل امللف بحجمه األصلي بعد تكبيره/تصغيره
تشغيل الوضع البانورامي - لتتمكن من التنقل حول الشاشة بعصا 

التحكم عندما تقوم بالتكبير
ال تتوفر خيارات في جميع ملفات فالش. قد تتنوع اخليارات املتاحة.

א
إلنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اختر القائمة> الوسائط > محرر الفيديو. 

وميكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة، ودمج مقاطع فيديو وقصها، وإضافة 
مقاطع صوت، وحركات انتقالية ومؤثرات. احلركات االنتقالية هي عبارة عن 
مؤثرات مرئية ميكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بني 

مقاطع الفيديو. 
 تلميح! ألخذ لقطة مبقطع فيديو، اختر اخليارات > أخذ لقطة في 

شاشة عرض قص مقطع فيديو.

א א א א א
١. في عرض تعديل مقطع الفيديو، إلدراج مقاطع فيديو ترغب في تعديلها، 

اختر إدراج > مقطع فيديو.
٢. ميكنك تعديل املقاطع وذلك بقص وإضافة املؤثرات. ميكنك إضافة مقاطع 

صوت وتغيير مدتها. 
 لتعديل الفيديو، اختر اخليارات ثم من اخليارات التالية:

 فيلم > معاينة - ملعاينة مقطع الفيديو اخملصص.
 إدراج > مقطع فيديو - إلدراج مقطع الفيديو احملدد. يتم إظهار رمز 

ملقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول شاشة 
عرض غير سوداء من مقطع الفيديو. يتم أيًضا عرض اسم مقطع 

الفيديو احملدد وطوله.
 إدراج > صورة - إلدراج صورة
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 إدراج > نص - إلدراج عنوان أو عنوان فرعي أو نص انتهاء املقطع
 إدراج > مقطع صوت - إلدراج مقطع الصوت احملدد. يتم أيًضا عرض اسم 

مقطع الصوت احملدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.
 إدراج > مقطع صوت جديد - لتسجيل مقطع صوت جديد في املوقع احملدد
 تعديل مقطع الفيديو أو تعديل مقطع الصوت > قص - لقص مقطع 

الفيديو أو مقطع صوت
 تعديل مقطع الفيديو أو تعديل مقطع الصوت > مضاعفة - لعمل 

نسخة من مقطع الفيديو أو مقطع الصوت احملددين
 تعديل مقطع الفيديو > نقل - لنقل مقطع الفيديو إلى املوقع احملدد
 تعديل مقطع الفيديو > إضافة مؤثر ألوان - إلدراج مؤثر ألوان على 

مقطع الفيديو
 تعديل مقطع الفيديو > استخدام احلركة البطيئة - لتخفيف سرعة 

مقطع الفيديو
 تعديل مقطع الفيديو > كتم الصوت/تشغيل الصوت - لكتم صوت 

مقطع الفيديو األصلي أو تشغيله
 تعديل مقطع الفيديو > مسح - ملسح مقطع الفيديو من الفيديو
 تعديل مقطع الصوت > نقل - لنقل مقطع الصوت إلى املوقع احملدد
 تعديل مقطع الصوت > مسح - ملسح مقطع الصوت من الفيديو

 تعديل مقطع انتقالي - هناك ثالثة أنواع من املقاطع االنتقالية: في بداية
عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بني 

املقاطع األخرى. ميكن حتديد مقطع انتقالي افتتاحي عندما يكون مقطع 
الفيديو االنتقالي األول من عرض الفيديو نشًطا.

٣. اختر حفظ حلفظ الفيديو. حدد الذاكرة املستخدمة في الضبط. اخليار 
االفتراضي هو ذاكرة الهاتف.

 تلميح! ميكنك حتديد اسم الفيديو االفتراضي واسم اللقطة 
االفتراضي والدقة والذاكرة املستخدمة في شاشة عرض الضبط.

 Bluetooth إذا أردت إرسال الفيديو، اختر إرسال > بالوسائط املتعددة أو بـ
أو بالبريد اإللكتروني. اتصل مبزود اخلدمة الذي تتعامل معه للتعرف على 
تفاصيل احلد األقصى حلجم رسالة الوسائط املتعددة التي ميكن إرسالها. 

وإذا كان حجم الفيديو أكبر من الالزم بحيث يتعذر إرساله في رسالة 
. وسائط متعددة، يظهر الرمز 
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 تلميح! إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على احلد األقصى 
حلجم رسالة الوسائط املتعددة املسموح به بواسطة مزود اخلدمة 

 .Bluetooth الذي تتعامل معه، ميكنك إرسال املقطع باستخدام اتصال
انظر "إرسال البيانات باستخدام تقنية Bluetooth"، الصفحة ١٠٥. 

ميكنك أيًضا حتويل مقاطع الفيديو باستخدام اتصال Bluetooth إلى 
جهاز كمبيوتر شخصي مشغل مع Bluetooth أو باستخدام قارئ 

بطاقات ذاكرة (داخلية/خارجية).
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اخلدمات
א .١٠
اختر القائمة > اخلدمات أو اضغط مع االستمرار على رقم ٠ في وضع 

االستعداد.
يحتفظ العديد من مزودي اخلدمة بصفحات مصممة خصيًصا للهواتف 

احملمولة. ميكنك عن طريق متصفح احملمول عرض هذه اخلدمات كصفحات 
 WML أو خليط من XHTML أو WML أو HTML مكتوبة بلغة WAP

وXHTML. إذا لم تقم بعد باستخدام هاتفك لعمل اتصال WAP، فقد 
يتطلب األمر أن تتصل مبزود اخلدمة ملساعدتك في حتقيق االتصال ألول مرة.

حتقق من توفر اخلدمات واألسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود 
اخلدمة. يقدم لك مزودي اخلدمة أيًضا إرشادات عن كيفية استخدام اخلدمات 

التي يقدمونها.

א א א
١. احفظ الضبط املطلوب للوصول إلى خدمة املتصفح التي ترغب في 

استخدامها. انظر "إعداد الهاتف خلدمة املتصفح"، الصفحة ٦٧.
٢. قم باالتصال باخلدمة. انظر "إجراء اتصال"، الصفحة ٦٨.

٣. ابدأ في تصفح صفحات الويب. انظر "تصفح صفحات الويب" الصفحة ٧٠.
٤. إنهاء االتصال باخلدمة. انظر "إنهاء االتصال" الصفحة ٧١.

א א א
א א

قد تستلم ضبط اخلدمة في رسالة تكوين، من مشغل الشبكة أو من مزود 
اخلدمة الذي يقدم اخلدمة. انظر "أنواع الرسائل اخلاصة" الصفحة ٣٦. ملزيد 

من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.

א
اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزود اخلدمة.
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١. اختر القائمة > األدوات > الضبط > االتصال > نقاط الوصول ثم حدد 
الضبط لنقطة وصول. انظر "االتصال"، الصفحة ٨٩.

٢. اختر القائمة > اخلدمات > اخليارات > مدير العالمات > إضافة عالمة. 
اكتب اسًما للعالمة وعنوان صفحة املتصفح املعينة لنقطة الوصول 

احلالية.
٣. لتعيني نقطة الوصول التي مت إنشائها كنقطة وصول افتراضية في 

اخلدمات، اختر اخلدمات > اخليارات > الضبط > نقطة الوصول.

א א
مبجرد تخزين ضبط االتصال املطلوب، ميكنك الوصول إلى صفحات املتصفح.

هناك ثالث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات املتصفح:
) ملزود اخلدمة.  • اختر الصفحة الرئيسية (

• اختر عالمة من شاشة عرض العالمات.
• اضغط على املفاتيح من ١-٩ للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم 
تنشيط حقل ذهاب إلى في أسفل الشاشة على الفور، وميكنك مواصلة 

كتابة العنوان فيه.
بعد حتديد صفحة أو كتابة عنوان، اضغط على عصا التحكم لبدء تنزيل 

الصفحة. 

א
قد يكون في الهاتف بعض عالمات الكتابة املركبة مسبًقا ملواقع ال تتبع Nokia. ال 
تضمن Nokia وال تقر هذه املواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه املواقع، فينبغي اتخاذ 

ذات االحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة لألمان أو احملتوى.
ميكن رؤية عالمات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات املتصفح،في شاشة 

عرض العالمات. يشار إلى العالمات بالرموز التالية:
 صفحة البداية ُمعينة لنقطة الوصول االفتراضية. إذا استخدمت نقطة 

وصول افتراضية أخرى للتصفح، تتغير صفحة البداية تبًعا لهذا التغيير.
) التي مت جمعها آلًيا   حتتوي حافظة العالمات اآللية على العالمات (
أثناء تصفح الصفحات. يتم تنظيم العالمات في هذه احلافظة آلًيا طبقا 

للمجال.
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اخلدمات
 أية عالمة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعالمة.

١. في شاشة عرض العالمات، اختر اخليارات > مدير العالمات > إضافة 
عالمة.

٢. امأل احلقول. يجب حتديد العنوان فقط. يتم تخصيص نقطة الوصول 
االفتراضية إلى العالمة في حالة عدم حتديد أية عالمات أخرى. اضغط 
على* إلدخال رموز خاصة مثل /، .، :، و@. اضغط على مفتاح املسح 

إلزالة الرموز.
٣. اختر اخليارات > حفظ حلفظ العالمة.

א
انتقل إلى عالمة، واختر اخليارات > إرسال > برسالة نصية. ميكنك إرسال 

أكثر من عالمة في نفس الوقت.

א
في حالة ظهور مؤشر احلماية  أثناء إجراء اتصال، يتم تشفير عملية نقل 

البيانات بني اجلهاز وبوابة اإلنترنت أو مركز اخلدمة.
ال يشير مؤشر احلماية إلى أن نقل البيانات بني البوابة وخادم احملتويات (أو مكان حفظ 
األصل املطلوب) آمن. يقوم مزود اخلدمة بتأمني عملية نقل البيانات بني البوابة وخادم 

احملتوى.
اختر اخليارات > التفاصيل > احلماية لعرض تفاصيل حول االتصال وحالة 

التشفير واملعلومات املتعلقة مبركز اخلدمة ومصادقة املستخدم.
قد يتطلب األمر توفر ميزات احلماية لبعض اخلدمات مثل اخلدمات املصرفية. 

وبالنسبة لهذه النوعية من االتصاالت ستحتاج إلى شهادات حماية. 
للحصول على مزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. انظر أيضا "إدارة 

الشهادات" الصفحة ٩٥.
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א
في صفحة املتصفح، تظهر االرتباطات اجلديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات 

املرتبطة بها باللون األزرق وحتتها خط، كما تظهر االرتباطات التي متت زيارة 
الصفحات املرتبطة بها باللون األرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي 

تعمل كارتباطات.

א א
لفتح ارتباط، اضغط على عصا التحكم.

لتمرير شاشة العرض، حرك عصا التحكم.
إلدخال أحرف وأعداد في حقل، اضغط على املفاتيح من ٠-٩. اضغط على * 
إلدخال رموز خاصة مثل / و. و: و@. اضغط على مفتاح املسح إلزالة الرموز.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر رجوع. إذا لم يكن 
رجوع متاًحا، اختر اخليارات > خيارات التنقل > التاريخ لعرض قائمة مرتبة 

ترتيًبا زمنًيا بالصفحات التي متت زيارتها أثناء جلسة تصفح. يتم مسح 
قائمة احملفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لتعليم خانات االختيار وعمل اختيارات، اضغط على عصا التحكم.
الستعادة أحدث احملتويات من مركز اخلدمة، اختر اخليارات > خيارات التنقل > 

إعادة حتميل.
لفتح قائمة فرعية باألوامر أو اإلجراءات لصفحة املتصفح املفتوحة حالًيا، 

اختر اخليارات > خيارات اخلدمة.

א
حلفظ عالمة أثناء التصفح، اختر اخليارات > حفظ كعالمة.

حلفظ عالمة مت استالمها في رسالة، اختر اخليارات > حفظ في العالمات. 
انظر "أنواع الرسائل اخلاصة" الصفحة ٣٦.

א א
إذا كنت تتصفح صفحات حتتوي على معلومات ال تتغير بشكل معتاد؛ 

ميكنك حفظها وتصفحها عندما ال تكون متصًال بالشبكة. 
حلفظ صفحة ما في أثناء التصفح، اختر اخليارات > خيارات متقدمة >

. حفظ الصفحة. يتم اإلشارة إلى الصفحات احملفوظة بواسطة 
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اخلدمات
ميكنك في شاشة عرض "الصفحات احملفوظة" إنشاء حافظات لصفحات 
املتصفح احملفوظة. يتم اإلشارة إلى احلافظات التي حتوي صفحات ويب 

. محفوظة بواسطة 
لفتح شاشة عرض "الصفحات احملفوظة"، انتقل إلى اليمني في شاشة عرض 

"العالمات". في شاشة عرض "الصفحات احملفوظة"، اضغط على عصا 
التحكم لفتح صفحة محفوظة. 

لبدء اتصال بخدمة املتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى، اختر اخليارات > 
خيارات التنقل > إعادة حتميل.

يظل الهاتف متصًال بعد إعادة حتميل الصفحة.

א
ميكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنني والصور وشعارات الشبكة والبرامج 

ومقاطع الفيديو باستخدام متصفح احملمول. ميكن احلصول على هذه العناصر 
مجاًنا، أو ميكن شراؤها.

يتم معاجلة العناصر مبجرد تنزلها بواسطة التطبيقات اخلاصة بها في 
الهاتف، كحفظ صورة في االستوديو بعد تنزلها على سبيل املثال.

قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور واملقطوعات 
املوسيقية (مبا في ذلك نغمات الرنني) واحملتويات األخرى.

 هـــام: قم بتثبيت التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط من 
مصادر توفر احلماية والوقاية الكافيتني ضد البرامج الضارة.

א
اختر اخليارات > اخليارات املتقدمة > فصل إلنهاء االتصال وعرض صفحة 

املتصفح بدون اتصال بالشبكة، أو اختر اخليارات > خروج إليقاف التصفح 
والعودة إلى وضع االستعداد.

א א א
الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم حلفظ البيانات بصفة مؤقتة. 

إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية حتتاج إلى كلمات مرور؛ فقم 
وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر القائمة > بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. يتم حفظ املعلومات أو اخلدمات التي 

اخلدمات > اخليارات > خيارات متقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة.
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اخلدمات
א
اختر اخليارات > الضبط ومما يلي:

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول االفتراضية، اضغط على عصا 
التحكم لفتح قائمة بنقاط الوصول املتاحة. يتم تظليل نقطة الوصول 

االفتراضية احلالية. انظر "االتصال"، الصفحة ٨٩.
الصفحة الرئيسية - أدخل عنوان صفحة الويب التي تريدها كصفحة 

رئيسية لك.
حتميل الصور. واألصوات - الختيار ما إذا كنت تريد عرض صور وسماع أصوات 

عندما تتصفح. إذا قمت باختيار ال، ولتحميل صور وأصوات فيما بعد أثناء 
التصفح، اختر اخليارات > إظهار الصور.

التفاف النص - للتحكم في لف جميع النصوص في صفحة الويب آلًيا. هذا 
الضبط غير متاح إذا اخترت خيارات متقدمة > الشاشة الصغيرة.

حجم اخلط - الختيار حجم اخلط.
الترميز االفتراضي - عندما تختار آلي، يحاول املتصفح آلًيا اختيار الترميز 

الصحيح للحروف.
عالمات آلية - اختر تشغيل إذا أردت أن حتفظ العالمات آلًيا في حافظة 

عالمات آلية عند زيارتك لصفحة ما. عندما تختار إخفاء حافظة، تستمر 
إضافة العالمات إلى احلافظة آلًيا.

حجم الشاشة - اختر كيف تستخدم مساحة الشاشة لعرض الصفحات.
صفحة البحث - أدخل عنوان صفحة بحث تريد فتحها أثناء التصفح.
مستوى الصوت - اختر مستوى الصوت للموسيقى أو صوت آخر في 

صفحات الويب.
جودة التنزيل - اختر جودة الصورة للصفحات. تكون سرعة التنزيل أبطأ مع 

اجلودة العالية للصورة.
ملفات االسترجاع > سماح/رفض - متكني أو تعطيل استالم وإرسال ملفات 
االسترجاع (وسيلة ملزودي احملتوى لتحديد املستخدمني وما يفضلونه بالنسبة 

للمحتوي املستخدم كثيًرا).
نص Java أو ECMA - متكني أو تعطيل استخدام النصوص.

حتذيرات احلماية - إلخفاء أو إظهار إشعارات احلماية.
تأكيد إرسال DTMF > دائما/أول مرة فقط - اختيار ما إذا كنت تريد

التأكيد قبل أن يقوم الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء مكاملة صوتية.
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اخلدمات
انظر "اخليارات املتاحة أثناء مكاملة"، الصفحة ٢٦. على سبيل املثال، فأنه 
ميكنك إجراء مكاملة صوتية بينما تعرض صفحة متصفح وإرسال نغمات 

DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما ميكن أيًضا حفظ اسم ورقم هاتف في 
قائمة األسماء من إحدى صفحات املتصفح. 
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تطبيقاتي
.١١
א

لتغيير شكل شاشة الهاتف، نشط موضوع. ميكن أن يشتمل املوضوع على 
ورق حائط وموفر طاقة وضع االستعداد. ميكنك تعديل موضوع جلعل هاتفك 

أكثر خصوصية.
اختر القائمة > تطبيقاتي > املوضوعات. تشاهد قائمة باملوضوعات املتاحة. 

ُيشار إلى املوضوع النشط بواسطة عالمة اختيار.
ملعاينة موضوع، انتقل إلى املوضوع، ثم اختر اخليارات > معاينة لعرض 

املوضوع. اختر تطبيق لتنشيط املوضوع. لتنشيط املوضوع بدون معاينته، 
اختر اخليارات > تطبيق من شاشة العرض الرئيسية.

تعديل موضوع:
١. انتقل إلى املوضوع، واختر اخليارات > تعديل، واختر من التالي:

 ورق احلائط - اختر صورة من أحد املوضوعات املتاحة، أو اختر صورتك 
الشخصية من االستوديو الستخدامها كصورة خلفية في وضع 

االستعداد.
 موفر الطاقة - اختر ما يتم عرضه على شريط موفر الطاقة: الوقت 

والتاريخ أو نص كتبته بنفسك. مكان ولون خلفية شريط موفر الطاقة 
الذي يتحرك على الشاشة في الفواصل الزمنية. كما يتغير عرض موفر 

الطاقة ليشير إلى عدد الرسائل اجلديدة أو املكاملات التي لم يتم الرد 
عليها. ميكنك ضبط املدة قبل تنشيط موفر الطاقة. انظر "الهاتف"، 

الصفحة ٨٦.
٢. انتقل إلى العنصر املراد تعديله واضغط على عصا التحكم.

٣. ملعاينة العنصر احملدد، اختر اخليارات > معاينة. ال ميكنك معاينة جميع 
العناصر. اختر اخليارات > ضبط لتحديد الضبط احلالي. 

إلعادة املوضوع احملدد حالًيا إلى الضبط األصلي له، اختر اخليارات > استرجاع 
موضوع أصلي عند تعديل موضوع ما.
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א
يتيح لك مقياس الصوت قياس مستوى الضوضاء في البيئة.

يوفر مقياس الصوت قياسات عامة لالستخدام الشخصي قد تختلف عن القياسات 
العلمية.

اختر القائمة > تطبيقاتي > مقياس الصوت لعرض مستوى الضوضاء 
حولك بوحدات ديسبل. 
اختر اخليارات ومما يلي:

إبقاء على أعلى قيمة - يتم إبقاء أعلى قيمة في احلد األعلى اُملقاس حتى 
تقوم بإنهاء التطبيق.

خيارات القياس - اختر املقياس أ لتمثيل األذن في بيئة ضوضائية، واملقياس ج
لتمثيل األذن في بيئة هادئة، أو إيقاف للقياس بدون حسابات قياس.

أعلى قيمة ديناميكية - تستمر أعلى قيمة حالية ملدة خمسة ثوان.
إعادة ضبط أعلى قيمة - إلعادة ضبط أعلى قيمة حالية

إذا كانت أعلى قيمة أو القيمة احلالية أعلى من ١١٤ ديسبل أو أقل من ٥٠ 
ديسبل يتم ظهور الرمز < أو > قبل القيمة. 
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املنظم
א .١٢
א

اختر القائمة > املنظم > الساعة.

א
لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر اخليارات > الضبط. ملزيد من املعلومات عن 

الضبط، انظر "التاريخ والوقت"، الصفحة ٩٣.

א
١. لضبط منبه جديد، اختر اخليارات > ضبط املنبه.

٢. أدخل وقت املنبه، ثم اختر موافق. عندما يكون املنبه نشًطا، يظهر 
. املؤشر 

إللغاء املنبه، اختر اخليارات > حذف التنبيه.

א
اختر إيقاف إلغالق املنبه. 

اختر غفوة إليقاف التنبيه ملدة خمس دقائق، يستأنف بعدها التشغيل. 
ميكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغالق اجلهاز، سُيشِغل اجلهاز نفسه تلقائًيا ويبدأ في 
إصدار نغمة التنبيه. إذا قمت باختيار إيقاف، يسألك اجلهاز عما إذا كنت ترغب في 
تشغيل اجلهاز إلجراء املكاملات. اختر ال إليقاف تشغيل اجلهاز أو نعم إلجراء املكاملات 
واستقبالها. ال تختر نعم إذا كان من احملتمل أن يسبب استخدام الهاتف الالسلكي 

تشويًشا أو خطورة.

א
١. لكي جتعل نغمة التنبيه خصوصية اختر، اخليارات > الضبط. 

٢. انتقل إلى نغمة التنبيه، واضغط على عصا التحكم.
٣. أثناء التنقل خالل قائمة النغمات، ميكنك التوقف عند إحدى النغمات 

لالستماع إليها قبل القيام باختيارك. اختر النغمة.
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א
اختر القائمة > املنظم > التقومي.

ميكنك في التقومي تتبع مواعيدك واالجتماعات وأعياد امليالد والتواريخ السنوية 
واألحداث األخرى. تستطيع أيًضا ضبط منبه تقومي لتذكيرك باألحداث الوشيكة.

א
١. اختر اخليارات > قيد جديد ومما يلي: 

 اجتماع - لتذكيرك مبوعد له وقت وتاريخ محددين.
 مذكرة - قيد عام ألحد األيام.

 تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد امليالد أو التواريخ اخلاصة. يتم تكرار قيود 
التواريخ السنوية كل عام.
 مهمة - مذكرة ملهمة ما

٢. امأل احلقول:
 املوضوع/املناسبة - لكتابة وصف للحدث.

 املوقع - إلدخال مكان اجتماع (اختياري).
 وقت البدء ووقت اإلنهاء وتاريخ البدء وتاريخ اإلنهاء

 املنبه - اضغط على عصا التحكم لتنشيط احلقول لـ وقت التنبيه 
وتاريخ التنبيه.

 تكرار - اضغط على عصا التحكم لتغيير القيد املراد تكراره. يشار إلى 
قيد تكرار بواسطة  في شاشة عرض اليوم.

 تكرار حتى - ضبط تاريخ إنهاء للقيد املكرر، ومثال على ذلك، آخر تاريخ 
لدورة أسبوعية تقوم بحضورها. يتم عرض هذا اخليار في حالة اختيارك 

لتكرار احلدث فقط.
 التزامن > خاص - بعد التزامن ميكن رؤية قيد التقومي بواسطتك فقط، 

وال يعرض لآلخرين حتى إذا كان لديهم منفذ وصول على اتصال بالشبكة 
لعرض التقومي. عام - ليتم عرض قيد التقومي لآلخرين ممن لديهم حق 

الوصول لعرض التقومي اخلاص بك أثناء االتصال بالشبكة. ال شيء - ال 
يتم نسخ قيد التقومي عند قيامك مبزامنة التقومي اخلاص بك. 

٣. حلفظ القيد، اختر مت.
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املنظم
عند تعديل أو مسح قيد مكرر، فاختر كيف تريد أن يسري مفعول التغيير: 
كل املكرر - يتم تغيير جميع القيود املكررة. 

هذا القيد فقط - يتم تغيير القيد احلالي فقط.

א
اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو األسبوع أو اليوم لتظليل تاريخ 

اليوم آلًيا.
لكتابة قيد تقومي، اضغط على أي مفتاح أرقام (٠-٩) في أية شاشة عرض 
تقومي. يفتح قيد اجتماع، وتتم إضافة احلروف التي يتم إدخالها إلى حقل 

املوضوع.
للذهاب إلى تاريخ معني، اختر اخليارات > ذهاب للتاريخ. اكتب التاريخ، واختر 

موافق.

א
اختر اخليارات > عرض املهام.

في عرض املهام، تستطيع االحتفاظ بقائمة املهام التي حتتاج إلى إجنازها.

إنشاء مذكرة مهام
١. للبدء في تدوين مذكرة مهام، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح األرقام 

(٠-٩). يفتح احملرر، ويومض املؤشر بعد احلروف التي أدخلتها.
٢. اكتب املهمة في حقل املوضوع. اضغط على * إلضافة رموز خاصة.

 لضبط تاريخ انتهاء املهمة، انتقل إلى حقل التاريخ املطلوب وأدخل تاريًخا. 
 لضبط األولوية ملذكرة املهام، انتقل إلى حقل األولوية، واضغط على عصا 

التحكم. 
٣. حلفظ مذكرة املهام، اختر مت.

التعامل مع مذكرات املهام
لفتح مذكرة مهام، انتقل إليها، واضغط على عصا التحكم.

ملسح مذكرة مهام، انتقل إليها، ثم اختر اخليارات > مسح أو اضغط على 
مفتاح املسح.

لتحديد مذكرة مهام بأنها متت، انتقل إليها، واختر اخليارات > حتديد بأنها 
متت. 
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الستعادة مذكرة مهام مكتملة باعتبارها لم تكتمل، اختر اخليارات > حتديد 
بأنها لم تتم.

א
اختر القائمة > املنظم > احملول.

تستطيع في احملول، أن حتول معامالت القياس مثل الطول من وحدة إلى 
أخرى، مثال على ذلك، من ياردة إلى متر.

دقة "احملول" محدودة وقد حتدث أخطاء حتويلية.

א א
لتحويل عملة، يلزم أوًال ضبط سعر الصرف. انظر "ضبط عملة أساسية 

وأسعار صرف العمالت" الصفحة ٧٩.
١. انتقل إلى حقل النوع ثم اضغط على عصا التحكم لفتح قائمة 

مبعامالت القياس. انتقل إلى معامل املقياس الذي تريد استخدامه، ثم 
اختر موافق.

٢. انتقل إلى حقل الوحدة األول واضغط على عصا التحكم لفتح قائمة 
بالوحدات املتاحة. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها واختر موافق.

٣. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، واختر الوحدة التي ترغب في التحويل 
إليها.

٤. انتقل إلى حقل املبلغ األول، ثم أدخل القيمة التي تريد حتويلها. يتغير 
حقل املبلغ اآلخر آلًيا ليعرض القيمة احملولة.

اضغط على # إلضافة كسر عشري واضغط على * إلدخال رموز + و- 
(لدرجات احلرارة)، وE (األس).

يتغير نظام التحويل إذا كتبت قيمة في حقل املبلغ الثاني. تظهر النتيجة 
في حقل املبلغ األول.

א
قبل استطاعتك حتويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة 

تكون عملتك احمللية) وإضافة أسعار صرف العمالت.
يكون ١ هو سعر العملة األساسية دوًما. ُتحدد العملة األساسية أسعار 

حتويل العمالت األخرى.
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املنظم
١. اختر العملة كنوع ملعامل القياس، ثم اختر اخليارات > أسعار العملة. 
تفتح قائمة بالعمالت، وميكنك مشاهدة العملة األساسية احلالية في 

القمة.
٢. لتغيير العملة األساسية، انتقل إلى العملة (عادة تكون عملتك احمللية)، 

ثم اختر اخليارات > ضبط كعملة أساسية.
٣. أضف أسعار صرف، انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديد، مبعنى، 

عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة األساسية التي 
قمت بتحديدها. 

٤. بعد إدراج جميع أسعار الصرف املطلوبة، تستطيع حتويل العملة. انظر 
"وحدات التحويل" الصفحة ٧٩.

 مالحظة: عند تغيير العملة األساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العمالت 
اجلديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العمالت السابقة على صفر.

اختر القائمة > املنظم > مالحظات.
ميكن إرسال مالحظات ألجهزة أخرى. ميكن حفظ ملفات النصوص البسيطة 

(بتنسيق TXT) التي تتسلمها في مالحظات.
اضغط على املفاتيح من (١-٩) لبدء الكتابة. ملسح احلروف اضغط على 

مفتاح املسح. اختر مت للحفظ.

א
اختر القائمة > املنظم > احلاسبة.

١. أدخل الرقم األول من عمليتك احلسابية. إذا أخطأت، اضغط على مفتاح 
املسح إلزالة اخلطأ.

٢. انتقل إلى وظيفة حسابية، واضغط على عصا التحكم لتحديدها.
٣. ثم ادخل الرقم الثاني.

٤. لتنفيذ العملية احلسابية، انتقل إلى  واضغط على عصا التحكم.
 مالحظة: إن دقة احلاسبة محدودة ومت تصميمها إلجراء العمليات احلسابية 

البسيطة فقط.
إلضافة كسر عشري، اضغط على #.
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املنظم
اضغط مع االستمرار على مفتاح املسح ملسح نتيجة العملية احلسابية 
السابقة.

استخدم  و لعرض العمليات احلسابية السابقة والتحرك في الصفحة.

א
اختر القائمة > املنظم > مدير امللفات.

ميكن في مدير امللفات أن تتصفح وتفتح وتدير امللفات واحلافظات التي في 
ذاكرة الهاتف أو علي بطاقة الذاكرة.

افتح مدير امللفات لرؤية قائمة باحلافظات التي في ذاكرة الهاتف. انتقل إلى 
اليمني لرؤية احلافظات التي على بطاقة الذاكرة.

ميكن تصفح احلافظات وفتحها وإنشاؤها ومتييز العناصر ونسخها ونقلها 
إلى احلافظات.

א א א
في حالة وجود بطاقة ذاكرة مثبتة في هاتفك، فلك أن تختار بني عرضني 

للذاكرة، عرًضا لذاكرة الهاتف وعرض لبطاقة الذاكرة. 
حرك عصا التحكم إلى اليمني وإلى اليسار لالنتقال من عالمة التبويب 

اخلاصة بإحدى الذاكرتني إلى عالمة التبويب األخرى.
لفحص استهالك الذاكرة للذاكرة احلالية، اختر اخليارات > بيانات الذاكرة.

يقوم الهاتف بحساب مقدار مساحة للذاكرة اخلالية التقريبي ألجل حفظ 
البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

ميكنك عرض استهالك الذاكرة جملموعات البيانات اخملتلفة في عروض الذاكرة: 
التقومي واألسماء والوثائق والصور وملفات الصوت ومقاطع الفيديو والرسائل 

والتطبيقات والذاكرة املستخدمة والذاكرة اخلالية.
في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض امللفات، أو قم 

بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

א א
احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال الصغار.

اختر القائمة > املنظم > الذاكرة.
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للتفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، انظر "لتبدأ" الصفحة ١٢. 
ميكنك استخدام بطاقة الذاكرة لتخزين ملفات الوسائط املتعددة مثل 

مقاطع الفيديو ومسارات املوسيقى وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل، 
وكذا عمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف.

يوجد ضمن هاتفك بطاقة ذاكرة microSD قد حتتوي على تطبيقات إضافية 
من مطورين مستقلني. يتم تصميم هذه التطبيقات بواسطة املطورين 

لتكون متوافقة مع هاتفك.
يتم تقدمي تفاصيل كيفية استخدام بطاقة الذاكرة مع اخلصائص 

والتطبيقات األخرى لهاتفك في األقسام التي تشرح هذه اخلصائص 
والتطبيقات.

تطبيقات اجلهات اخلارجية املتوفرة في بطاقة microSD قد مت إنشائها من قبل 
أشخاص أو كيانات ليست تابعة لشركة Nokia أو ذات صلة بها، وهي تعد ملكية 
خاصة لهؤالء األشخاص والكيانات. ال متتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق 
امللكية الفكرية اخلاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، ال تتحمل Nokia أية 
مسئولية بخصوص دعم املستخدمني النهائيني أو بخصوص طريقة عمل هذه 

التطبيقات وال بخصوص املعلومات املقدمة في التطبيقات أو في تلك املواد. ال توفر 
Nokia أية ضمانات لهذه التطبيقات. 

عليك اإلقرار بأن البرامج و/أو التطبيقات (التي يشار إليها بوجه عام 
مبصطلح "البرامج") مقدمة "كما هي" بدون أي ضمان من أي نوع سواء 

كان صريًحا أم ضمنًيا وإلى احلد األقصى الذي تسمح به القوانني املعمول 
بها. ال تقدم Nokia وال الشركات التابعة لها أية 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 البرامج لبراءات االختراع أو حقوق النشر والطبع أو العالمات 

التجارية أو غير ذلك من احلقوق اخلاصة بالغير.

א א
عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات املوجودة على 

البطاقة بشكل نهائي.
يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبًقا والبعض اآلخر يتطلب 

التهيئة. قم باستشارة املوزع اخلاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوًبا منك 
تهيئة بطاقة الذاكرة قبل االستخدام أم ال.
١. اختر اخليارات > تهيئة بطاقة الذاكرة.

٢. اختر نعم للتأكيد.
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املنظم

 

٣. بعد اكتمال التهيئة، أدخل اسم لبطاقة الذاكرة (١١ حرف أو رقم بحد 
أقصى).

א א
لتخزين املعلومات املأخوذة من ذاكرة الهاتف كاحتياطي في بطاقة الذاكرة، 

اختر اخليارات > ذاكرة الهاتف االحتياطية.
السترجاع املعلومات املأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر 

اخليارات > استرجاع من البطاقة.
ميكنك تخزين ذاكرة الهاتف واسترجاعها لنفس الهاتف فقط.

א א
لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة للمساعدة على منع االستخدام غير 

املصرح به، اختر اخليارات > ضبط كلمة السر.
يطلب منك إدخال كلمة السر وتأكيدها. ميكن أن يصل طول كلمة السر إلى 

ثمانية أحرف.
يتم حفظ كلمة السر في الهاتف وال يتطلب األمر إدخالها مرة أخرى أثناء 
استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة

في هاتف آخر، فسُيطلب منك إدخال كلمة السر.

א
إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في هاتفك، فسُيطلب منك 

إدخال كلمة سر البطاقة. إللغاء قفل البطاقة، اختر اخليارات > إلغاء قفل 
البطاقة.

مبجرد إلغاء كلمة السر، يتم إلغاء قفل بطاقة الذاكرة وميكن استخدامها 
على هاتف آخر بدون كلمة سر.

א א א
لفحص استهالك الذاكرة جملموعات البيانات اخملتلفة والذاكرة املتاحة لتثبيت 

تطبيقات جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة، اختر اخليارات > تفاصيل 
الذاكرة.
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األدوات
א א .١٣
א א א

ميكنك عن طريق إصدار األوامر الصوتية االتصال باألسماء وتشغيل وظائف 
الهاتف.

الختيار وظائف الهاتف التي تريد تشغيلها بواسطة أمر صوتي، اختر القائمة > 
األدوات > األوامر الصوتية. تتواجد األوامر الصوتية اخلاصة بتغيير األوضاع في 

حافظة األوضاع.
لتنشيط أمر صوتي جديد ألجل تطبيق ما، اختر اخليارات > تطبيق جديد ثم 

التطبيق.
إلدارة األوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة، واختر اخليارات ثم من اخليارات التالية:
تغيير األمر أو حذف التطبيق - لتغيير أو إبطال األمر الصوتي للوظيفة التي 

مت حتديدها
سماع - لتشغيل األمر الصوتي الذي مت تنشيطه

ن" الصفحة ٢٥. الستخدام األوامر الصوتية، انظر "اتصال صوتي ُمَحسَّ
 مالحظة: إن استخدام الرموز الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان 

مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ، ولذا عليك أال تعتمد على خاصية 
طلب الرقم صوتًيا مبفردها في جميع الظروف.

لتغيير ضبط أمر صوتي، اختر اخليارات > الضبط ثم من اخليارات التالية:
مولف - لتنشيط أو إبطال مولف النص إلى كالم الذي ينطق األمر الصوتي 

الذي مت متييزه بصوت عال.
إعادة تعيني ضبط الصوت - إلعادة ضبط أعمال تكييف الصوت. يتكيف 

الهاتف مع صوت املستخدم لتمييز األوامر الصوتية بشكل أفضل.

א א
لتغيير رقم صندوق البريد الصوتي، اختر القائمة > األدوات > البريد الصوتي > 

اخليارات > حتديد الرقم أو تغيير الرقم، ثم أدخل الرقم. يعد صندوق البريد 
الصوتي إحدى خدمات الشبكة. اتصل مبشغل الشبكة للحصول على رقم 

صندوق البريد الصوتي.
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األدوات

 

א א
لتخصيص أرقام هواتف ملفاتيح االتصال السريع، اختر القائمة > األدوات > 

االتصال السريع، وانتقل إلى مفتاح االتصال السريع، ثم اختر اخليارات > 
تخصيص. اختر االسم ثم الرقم اخلاص باالتصال السريع. 

لعرض الرقم اخملصص ملفتاح اتصال سريع انتقل إلى مفتاح االتصال السريع، 
ثم اختر اخليارات > عرض الرقم. لتغيير أو حذف الرقم، اختر تغيير أو حذف.

א
اختر القائمة > األدوات > األوضاع.

في األوضاع ميكنك ضبط ووضع نغمات خاصة بك بالهاتف لألحداث أو 
البيئات أو مجموعات املتصلني اخملتلفة. ميكنك مشاهدة الوضع احملدد حالًيا 

في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع االستعداد. يظهر التاريخ 
احلالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع املستخدم. 

لتنشيط الوضع، انتقل إلى الوضع، واضغط على عصا التحكم ثم اختر 
تنشيط.

 تلميح: للتبديل السريع بني الوضعني عام وصامت، وأنت في وضع 
االستعداد؛ اضغط مع االستمرار على املفتاح #.

لتعديل أحد األوضاع، انتقل إلى الوضع في قائمة الوضع، واضغط على عصا 
التحكم ثم اختر تخصيص. إلنشاء وضع جديد، اختر اخليارات > إنشاء جديد.
يتم فتح قائمة ضبط األوضاع. انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره واضغط 

على عصا التحكم لفتح اخليارات:
نغمة الرنني - لضبط نغمة الرنني للمكاملات الصوتية، اختر نغمة رنني من 

القائمة. اضغط على أي مفتاح إليقاف الصوت. ميكن أيضا تغيير نغمات 
الرنني في األسماء. انظر "إضافة نغمة رنني"، الصفحة ٤٨.

نطق اسم املتصل - اختر تشغيل لينطق الهاتف باسم املتصل عندما يرن 
الهاتف.

نوع الرنني - عندما يتم اختيار تصاعدي، يبدأ مستوى صوت الرنني من 
املستوى رقم (١) ويتزايد من مستوى آلخر إلى مستوى الصوت الذي مت 

ضبطه.
مستوى صوت الرنني - لضبط مستوى صوت الرنني ونغمات التنبيه للرسائل.

نغمة التنبيه للرسائل - لضبط نغمة التنبيه للرسائل القصيرة ورسائل 
الوسائط املتعددة.
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نغمة تنبيه البريد اإللكتروني - لضبط نغمة التنبيه للبريد اإللكتروني.
التنبيه باالهتزاز - لضبط الهاتف على االهتزاز للتنبيه باملكاملات والرسائل 

الواردة.
نغمات املفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات املفاتيح.

نغمات التحذير - لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات التحذير. ُيصدر الهاتف 
نغمة حتذير، على سبيل املثال، عندما تنخفض طاقة البطارية.

اختر تنبيه بـ - لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيًنا فقط عند ورود مكاملات 
من أرقام هواتف تنتمي جملموعة اتصال محددة. املكاملات الهاتفية الواردة من 

أشخاص خارج مجموعة االتصال احملددة ليس لها نغمة تنبيه. االختيارات هي 
كل املكاملات أو قائمة مبجموعات االتصال، إذا قمت بإنشاء أية مجموعات.

نغمة بدء تشغيل الكاميرا ونغمة بدء مشغل املوسيقى - لضبط نغمات 
بدء التشغيل للكاميرا ومشغل املوسيقى.

اسم الوضع - لتسمية الوضع. ال يظهر هذا الضبط للوضعني عام وغير 
متصل بالشبكة.

عند استخدام وضع غير متصل بالشبكة، يكون الهاتف غير متصل 
بالشبكة. ميكنك استخدام وظائف معينة في الهاتف دون استخدام بطاقة 

SIM؛ وذلك عن طريق بدء تشغيل الهاتف بوضع "غير متصل بالشبكة".
في أوضاع عدم االتصال بالشبكة، قد حتتاج إلى إدخال رمز القفل وتغيير اجلهاز إلى 

وضع اتصال قبل إجراء أية مكاملة، مبا في ذلك؛ االتصال بأحد أرقام الطوارئ.
 حتذير: في حال كون الهاتف في وضع عدم االتصال بالشبكة ال ميكن 

إجراء أية مكاملات (أو استقبال) مبا في ذلك مكاملات الطوارئ أو استخدام 
خصائص أخرى حتتاج إلى تغطية الشبكة. إلجراء أية مكاملات، يجب أوًال 

تنشيط وظائف الهاتف من خالل تغيير الوضع. في حالة قفل اجلهاز؛ أدخل 
رمز القفل. 

א
א

عام
اختر القائمة > األدوات > الضبط > الهاتف > عام ثم من اخليارات التالية:

لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في هاتفك. قد يؤثر هذا التغيير 
في التنسيق املستخدم للبيانات والوقت والفواصل املستخدمة في األعمال
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احلسابية كمثال. إذا قمت بتحديد آلي، يختار الهاتف اللغة طبقا للمعلومات 
املوجودة في بطاقة SIM. بعد أن يتم تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة 

تشغيل الهاتف.
سيؤثر تغيير الضبط في لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيق في 
الهاتف اخلاص بك، وسيظل التغيير فعاًال إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط 

مرة أخرى.
لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة بهاتفك. يؤثر تغيير اللغة على احلروف 

واحلروف اخلاصة املتاحة عند كتابة النص، وقاموس النص التنبؤي املستخدم.
النص التنبؤي - لضبط اإلدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف لكل 
احملررين في الهاتف. اختر لغة إلدخال النص التنبؤي من القائمة. لتغيير هذا 

الضبط عند وجودك في محرر، اضغط على مفتاح التعديل، واختر النص 
التنبؤي > إيقاف أو تشغيل النص التنبؤي.

الترحيب أو الشعار - لتعيني رسالة الترحيب أو الشعار التي يتم عرضها 
لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك. الستخدام الصورة أو 
الصورة املتحركة االفتراضية، اختر االفتراضي. لكتابة رسالة ترحيب خاصة 

بك (بحد أقصى ٥٠ حرف)، اختر النص. الختيار لقطة أو صورة من االستوديو، 
اختر الصورة.

الضبط األصلي للهاتف - إلعادة ضبط بعض اإلعدادات إلى قيمها األصلية. 
حتتاج إلى رمز القفل. انظر "احلماية"، الصفحة ٩٤. بعد إعادة الضبط، قد 
يستغرق الهاتف وقًتا أطول لبدء التشغيل. يتم ترك الوثائق وامللفات التي 

قمت بإنشائها كما هي.

وضع االستعداد
اختر القائمة > األدوات > الضبط > الهاتف > وضع االستعداد ثم من 

اخليارات التالية:
وضع االستعداد النشط - لضبط وضع االستعداد النشط على تشغيل أو 
إيقاف. الوضع االفتراضي هو أن يكون وضع االستعداد النشط مشغل. انظر 

"وضع االستعداد النشط" الصفحة ١٩.
مفتاح االختيار األيسر ومفتاح االختيار األمين - لتحديد اختصار ملفاتيح 

االختيار األيسر واألمين في وضع االستعداد
تطبيقات االستعداد النشط - الختيار اختصارات التطبيق التي ترغب في 

ظهورها في االستعداد النشط. يتاح هذا الضبط في حالة ضبط وضع 
االستعداد النشط على وضع تشغيل فقط.
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مفتاح االنتقال لليمني ومفتاح االنتقال لليسار ومفتاح االنتقال ألسفل ومفتاح 
االنتقال ألعلى، ومفتاح االختيار - لتحديد اختصارات للوظائف للتنقل في 
كل االجتاهات أو الضغط على عصا التحكم في وضع االستعداد. ال تتوفر 
اختصارات عصا التحكم في حالة وضع االستعداد النشط يكون تشغيل.

شعار املشغل - يكون هذا الضبط مرئيًا فقط إذا قمت باستالم شعار مشغل 
وقمت بحفظه. ميكنك حتديد ما إذا كان شعار املشغل سيعرض أم ال.

الشاشة
اختر القائمة > األدوات > الضبط > الهاتف > الشاشة ثم من اخليارات 

التالية:
السطوع - لضبط سطوع الشاشة

مدة موفر الطاقة - لضبط مدة تنشيط موفر الطاقة. عندما يكون موفر 
الطاقة نشًطا، يتم إزالة أي عرض من على الشاشة وميكنك رؤية شريط 

موفر الطاقة. إلبطال تشغيل موفر الطاقة، اضغط على أي مفتاح.
مهلة اإلضاءة - لضبط مهلة اإلضاءة لإلضاءة اخللفية بالهاتف

א
اختر القائمة > األدوات > الضبط > مكاملات ثم من اخليارات التالية:

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لضبط رقم هاتفك ليتم عرضه (نعم) 
أو إلخفائه (ال) عن الشخص الذي تتصل به. قد تضبط القيمة بواسطة 

مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة عند اشتراكك في اخلدمة (ضبط بالشبكة).
انتظار املكاملات (خدمة شبكة) - لضبط الشبكة إلخبارك بوجود مكاملة 

واردة جديدة بينما لديك مكاملة أخرى جارية. لكي تطلب من الشبكة 
تنشيط خاصية انتظار املكاملات، اختر تنشيط. لكي تطلب من الشبكة 
إيقاف خاصية انتظار املكاملات، اختر إلغاء. ملراجعة ما إذا كانت الوظيفة 

نشطة، اختر فحص احلالة.
رفض مكاملة بإرسال SMS - لتمكني رفض املكاملات الهاتفية برسالة نصية. 

انظر "الرد على مكاملة أو رفضها"، الصفحة ٢٦.
نص الرسالة - إلدخال نص يتم إرساله في رسالة قصيرة عند رفضك مكاملة.
معاودة االتصال آليًا - لضبط الهاتف إلجراء ١٠ محاوالت لتوصيل املكاملة 
بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على مفتاح اإلنهاء إليقاف معاودة 

االتصال آلًيا.
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ملخص بعد املكاملة - لضبط الهاتف ليعرض بإيجاز املدة التقريبية آلخر 
مكاملة.

االتصال السريع > تشغيل - لضبط الهاتف لالتصال باألرقام التي مت 
تخصيصها ملفاتيح االتصال السريع من ٢ إلى ٩ عن طريق الضغط مع 

االستمرار على املفتاح املناظر للرقم املطلوب
الرد بأي مفتاح > تشغيل - للرد على مكاملة واردة بالضغط لفترة وجيزة 
على أي مفتاح، عدا مفتاح االختيار األمين ومفتاح التشغيل ومفتاح اإلنهاء

اخلط املستخدم (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة 
SIM تدعم رقمي املشترك االثنني مًعا، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد 
خطي الهاتف (خط ١ أو خط ٢) الذي تريد استخدامه إلجراء املكاملات 

وإرسال رسائل قصيرة. ميكنك الرد على املكاملات الواردة على أي من اخلطني 
بغض النظر عن اخلط احملدد.

ال ميكنك إجراء مكاملات إذا اخترت خط ٢ ولم تكن اشتركت في خدمة 
الشبكة هذه.

ملنع اختيار اخلط، اختر تغيير اخلط > إيقاف إذا كانت اخلدمة مدعومة 
.PIN2 لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز .SIM بواسطة البطاقة

א
 .GSM في شبكة GPRS ؛ مثل يدعم الهاتف اتصاالت حزمة البيانات 

انظر "املؤشرات"، الصفحة ٢٠. لتأسيس اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. 
ميكنك حتديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول:

• نقطة الوصول MMS إلرسال رسائل الوسائط املتعددة واستقبالها.
XHTML أو WML نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات •

• نقطة الوصول لإلنترنت (IAP) (على سبيل املثال، ترسل وتستقبل رسائل 
البريد اإللكتروني)

حتقق من مزود اخلدمة ملعرفة أي نوع من أنواع نقطة الوصول الذي حتتاجه 
للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. ملعرفة مدى توفر خدمة حزمة 
اتصاالت البيانات واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
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א א
ميكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود اخلدمة، أو قد 

يكون لديك ضبط لنقطة وصول مت إعداده مسبقا في هاتفك.

א
إلنشاء نقطة وصول جديدة أو لتعديل نقطة وصول موجودة، اختر القائمة > 

األدوات > الضبط > االتصال > نقط الوصول > اخليارات > نقطة وصول 
جديدة أو تعديل. إذا قمت بإنشاء نقطة وصول جديدة، استخدم ضبط نقطة 

وصول موجودة كأساس عن طريق اختيار استخدام الضبط احلالي أو ابدأ 
بالضبط االفتراضي باختيار الضبط االفتراضي.

اتبع التعليمات من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
اسم االتصال - إلعطاء اسًما وصفًيا لالتصال.

حامل البيانات - اخليارات هي حزم بيانات، مكاملة بيانات، وبيانات عالية 
السرعة (GSM). حسب اتصال البيانات التي تقوم باختياره، تتوفر حقول 
ضبط معينة. امأل كافة احلقول التي جتد أمامها العالمة يجب حتديده أو 

جتد أمامها عالمة جنمية. من املمكن ترك احلقول األخرى فارغة ما لم تتلق 
إرشادات خالف ذلك من مزود اخلدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مشغل الشبكة 
.SIM أو مزود اخلدمة هذه امليزة، وإذا لزم األمر فقم بتنشيطها لبطاقة

اسم نقطة الوصول (حلزم البيانات فقط) - اسم نقطة الوصول مطلوب 
لتأسيس اتصال بشبكة GPRS. ميكنك احلصول على اسم نقطة الوصول 

من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
رقم االتصال (ملكاملات البيانات فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول

اسم املستخدم - قد يلزم إدخال اسم املستخدم إلجراء اتصال بيانات ويتم 
توفيره عادة عن طريق مزود اخلدمة. غالًبا ما يدعم اسم املستخدم حتسس 

حالة األحرف.
طلب كلمة السر - إذا كان البد لك من إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة 

تقوم فيها بالدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة 
السر اخلاصة بك في الهاتف، اختر نعم.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة السر إلجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها 
عادة عن طريق مزود اخلدمة. غالًبا ما تدعم كلمة السر حتسس حالة األحرف.
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التحقق - عادية أو آمن
الصفحة الرئيسية - استنادا إلى ما إذا كنت تقوم بإعداد نقطة وصول 

لإلنترنت أو نقطة وصول MMS، أدخل عنوان الويب أو مركز رسائل الوسائط 
املتعددة

نوع مكاملة البيانات (ملكاملات البيانات فقط) - تناظرية أو ISDN v.110 أو 
ISDN v.120 يحدد ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصال تناظري أو رقمي. 

 ،ISP ومزود خدمة اإلنترنت GSM يعتمد هذا الضبط على مشغل شبكة
 .ISDN ال تدعم أنواًعا معينًة من اتصاالت GSM حيث إن بعض شبكات

 ،ISDN إذا توفرت اتصاالت .ISP ملعرفة التفاصيل، اتصل مبزود خدمة اإلنترنت
فإنها جتري اتصاالت بشكل أسرع من الطرق التناظرية.

سرعة البيانات القصوى (ملكاملات البيانات فقط) - اخليارات هي آلي أو ٩٦٠٠ 
أو ١٤٤٠٠ أو ١٩٢٠٠ أو ٢٨٨٠٠ أو ٣٨٤٠٠ أو ٤٣٢٠٠، اعتماداً على نوع مكاملة 
البيانات الذي مت اختياره. هذا اخليار يسمح لك بتحديد أقصى سرعة اتصال 

عند استخدام اتصال مكاملة بيانات. 
متثل السرعة أقصى سرعة يعمل عندها اتصالك. قد تقل سرعة التشغيل 

أثناء االتصال حسب أحوال الشبكة.
اختر اخليارات > إعدادات متقدمة لتغيير اخليارات التالية:

 (IP) نوع الشبكة (حلزم البيانات فقط) - الختيار إصدار بروتوكول اإلنترنت
اخلاص بالشبكة: IPv4 أو IPv6. تعتمد اإلعدادات األخرى على نوع الشبكة 

الذي مت اختياره.
ضبط IP النسخة ٤ وضبط IP النسخة ٦ (ملكاملات البيانات فقط) - 

الختيار ضبط بروتوكول اإلنترنت. يتوقف الضبط على نوع الشبكة.
عنوان IP للهاتف (ألجل IPv4) - إلدخال عنوان IP لهاتفك

عنوان DNS - إلدخال عنوان IP ملراكز خدمة DNS األساسية والثانوية
عنوان مركز البروكسي - إلدخال عنوان IP ملركز خدمة البروكسي.
رقم منفذ البروكسي - إلدخال رقم املنفذ ملركز خدمة البروكسي.

اتصل مبزود خدمة اإلنترنت من أجل الضبط الالزم.
يتم عرض الضبط التالي إذا قمت بتحديد اتصال البيانات كنوع لالتصال:

استخدام االستدعاء > نعم - للسماح ملركز اخلدمة بإعادة االتصال بكفورا 
قيامك بإجراء االتصال األولي. اتصل مبزود اخلدمة لالشتراك في هذه اخلدمة.
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األدوات
ينتظر الهاتف أن ُيستخدم في مكاملة الرد نفس ضبط اتصال البيانات الذي 
مت استخدامه في مكاملة طلب الرد. يجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من 

االتصال في كال االجتاهني، إلى ومن الهاتف.
نوع االستدعاء - اخليارات هي رقم املركز واستخدم رقمًا آخر. اطلب من مزود 

اخلدمة الضبط الصحيح الستخدامه.
رقم االستدعاء - إلدخال رقم هاتفك الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة 

الطلب. يكون هذا الرقم في العادة رقم هاتف اتصال البيانات اخلاص بهاتفك.
استخدام ضغط PPP - إلسراع نقل البيانات، اختر نعم إذا كان مدعوًما من 
مركز خدمة PPP البعيد. إذا كان هناك مشاكل في إنشاء اتصال، اختر ال. 

واتصل مبزود اخلدمة للحصول على إرشاداته.
استخدام نص تسجيل الدخول > نعم - الستخدام نص تسجيل الدخول 

عند إنشاء اتصال
نص تسجيل الدخول - إلدراج نص تسجيل الدخول

 AT بدء املودم (سلسلة بدء املودم) - للتحكم في هاتفك باستخدام أوامر
للمودم. إذا لزم األمر، فأدخل األوامر احملددة من قبل مزود اخلدمة أو مزود خدمة 

اإلنترنت.

א
يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم 

اتصال حزم البيانات.
اختر القائمة > األدوات > الضبط > االتصال > حزم بيانات، ثم من اخليارات 

التالية:
اتصال حزم بيانات - إذا اخترت عندما يكون متاحاً، أثناء التواجد في نطاق 

شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة خدمة 
حزمة الراديو العامة (GPRS)، ويتم إرسال الرسائل القصيرة باستخدام 
هذه اخلدمة. كما أن بدء اتصال حزم بيانات نشط يكون أسرع، كإرسال 

بريد إلكتروني واستقباله، على سبيل املثال. وفي حالة حتديد عند احلاجة، 
يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط في حالة تشغيل وظيفة 
أو تطبيق يحتاج إليه. وميكن إغالق اتصال GPRS في حالة عدم احتياج أي 

تطبيق إليه. 
وفي حالة عدم توفر تغطية (GPRS)، ومت حتديد عندما يكون متاحاً، يقوم 

الهاتف مبحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات دورًيا.
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األدوات
نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوًبا الستخدام الهاتف 
كمودم حلزم البيانات بالكمبيوتر. 

SIP
تشمل أوضاع بروتوكول بدء اجللسة (SIP) الضبط اخلاص بجلسات االتصاالت 

باستخدام بروتوكول SIP، مثل مكاملات الضغط والتحدث. لعرض أوضاع 
SIP وإنشائها وتعديلها، اختر القائمة > األدوات > الضبط > االتصال > 

.SIP ضبط

א
يؤثر ضبط مكاملة بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكاملة 

.GSM بيانات
اختر القائمة > األدوات > الضبط > االتصال > مكاملة بيانات، ثم من 

اخليارات التالية:
وقت االتصال بالشبكة - لضبط مكاملة البيانات على االنقطاع اآللي بعد 
مهلة زمنية عند عدم حدوث أي نشاط. وإلدخال مهلة زمنية، اختر يحدده 
املستخدم، ثم أدخل الوقت بالدقائق. وإذا اخترت غير محدود، ال يتم قطع 

مكاملة البيانات آلًيا.

א
هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط املتعددة قد تتطلب 
ضبط التهيئة. ميكنك استالم هذا الضبط من مزود اخلدمة اخلاص بك. انظر 

"خدمة ضبط التهيئة"، الصفحة ١٠.
لعرض قائمة التكوينات احملفوظة في هاتفك، اختر القائمة > األدوات > 

الضبط > االتصال > التكوينات. ملسح أحد التكوينات، انتقل إلى التكوين، 
واضغط على عصا التحكم، ثم اختر مسح.

א א
لتحديد التاريخ والوقت املستخدمني في الهاتف، ولتغيير تنسيق التاريخ 
والوقت والفواصل، اختر القائمة > األدوات > الضبط > التاريخ والوقت، 

ثم من اخليارات التالية:
الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ
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املنطقة الزمنية - لضبط املنطقة الزمنية اخلاصة باملوقع. وعند ضبط وقت 
مشغل الشبكة > حتديث آلي، يتم عرض التوقيت احمللي.

صيغة التاريخ - الختيار صيغة لعرض التاريخ
فاصل التاريخ - الختيار الفاصل بني وحدات التاريخ.

صيغة الوقت - الختيار نظام ٢٤ ساعة أو نظام ١٢ ساعة
فاصل الوقت - الختيار الفاصل بني وحدات الوقت.

نوع الساعة - الختيار عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية في وضع 
االستعداد أو وضع االستعداد النشط. انظر "الساعة"، الصفحة ٧٦.

نغمة التنبيه - الختيار نغمة املنبه
وقت مشغل الشبكة (خدمة شبكة) - للسماح للشبكة بتحديث معلومات 

الوقت والتاريخ ومنطقة التوقيت للهاتف. وإذا اخترت حتديث آلي، يتم قطع 
كل االتصاالت النشطة. وتأكد من عدم وجود أية إنذارات حتى ال تتأثر هذه 

االتصاالت.

א
SIM א

ميكن تغيير الرموز التالية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. من املمكن أن 
تشمل هذه الرموز فقط األرقام من ٠ إلى ٩.

جتنب استخدام رموز الوصول املشابهة ألرقام الطوارئ، لتفادي االتصال غير 
املقصود برقم الطوارئ.

ولضبط احلماية، اختر القائمة > األدوات > الضبط > احلماية > الهاتف 
وبطاقة SIM ثم من اخليارات التالية:

 USIM لبطاقة ،UPIN أو PIN ،الرمز املستخدم - الختيار الرمز النشط
النشطة. ويتم عرض ذلك فقط في حالة تدعيم بطاقة USIM النشطة 

لرمز UPIN، وعدم رفض هذا الرمز.
طلب رمز PIN (أو طلب رمز UPIN) - لضبط الهاتف على املطالبة بهذا 
الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وقد ال تسمح بعض بطاقات 

SIM بـ إيقاف تشغيل طلب رمز PIN. وفي حالة اختيار الرمز املستخدم > 
UPIN، يتم عرض طلب رمز UPIN بدًال منه.

رمز PIN (أو رمز UPIN) /رمز PIN2 /رمز القفل - لتغيير الرموز.
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األدوات

 

مدة القفل اآللي - لضبط مهلة زمنية يتم قفل الهاتف آلًيا بعدها. 
والستخدام الهاتف مرة أخرى، يلزم إدخال رمز القفل الصحيح. وإليقاف 

تشغيل "مدة القفل الذاتي"، اختر ال يوجد.
قفل عند تغيير بطاقة SIM - لضبط الهاتف على املطالبة بإدخال رمز 
القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة غير معرفة في الهاتف. يحتفظ 

الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي يتم الُتعرف عليها كبطاقات املالك.
مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) -لتحديد مجموعة من األشخاص ميكن 
االتصال بهم واستقبال مكاملات منهم. ملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل 
الشبكة أو مزود اخلدمة. ولتنشيط اجملموعة االفتراضية املتفق عليها مع 

مشغل الشبكة، اختر االفتراضي. وإذا كنت ترغب في استخدام مجموعة 
أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس اجملموعة)، اختر تشغيل.

عند استخدام وظائف احلماية التي تُقيِّد املكاملات (على سبيل املثال، حظر املكاملات 
ومجموعة مستخدمني مغلقة واالتصال بأرقام ثابتة)، فقد ميكن االتصال برقم 

الطوارئ املُبرَمج في الهاتف.
تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض 

.SIM رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة

א א א
الشهادات الرقمية ال تضمن األمان: وإمنا ُتستخدم للتحقق من مصادر 

البرامج.
لعرض قائمة بشهادات التفويض اخملزنة في الهاتف، اختر القائمة > األدوات >

الضبط > احلماية > إدارة الشهادات. ولالطالع على قائمة بالشهادات 
الشخصية إذا كانت متاحة، انتقل إلى اليمني.

يجب استخدام الشهادات الرقمية عند الرغبة في االتصال ببنك فوري أو 
مبوقع آخر أو مبركز خدمة بعيد على اإلنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل 

معلومات سرية. كما يجب أيًضا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من 
اخملاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة األخرى والتأكد من أصالة 

البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.
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األدوات
 هـــام: على الرغم من أن استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من 
اخملاطر احملتمل حدوثها في االتصاالت البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب 

استخدامها استخداًما صحيًحا لالستفادة من درجات احلماية العليا. وجود 
شهادة حماية بحد ذاته ال يعني توفر أي نوع من احلماية ولهذا يجب أن 
تتضمن إدارة شهادة التعريف اإللكترونية على شهادات صحيحة وأصلية 
أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلي من األمان. إن للشهادات فترة صالحية 
محددة. إذا مت عرض Expired certificate (انتهت فترة الصالحية للشهادة 

احملددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصالحية للشهادة 
احملددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صاحلة، فتاكد من صحة التاريخ والوقت 

املوجودين حالًيا بالهاتف.
قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك 

الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعالً إلى املالك املدون.

عرض تفاصيل الشهادة والتحقق من أصالتها
ميكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة ملركز خدمة بعد التحقق من 

التوقيع وفترة صالحية مركز اخلدمة.
ُيخبرك الهاتف بأن هوية مركز اخلدمة غير أصلية أو أنك ال متلك شهادة 

احلماية الصحيحة في الهاتف.
للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، واختر اخليارات > 

تفاصيل الشهادة. أثناء فتح تفاصيل الشهادة، يقوم الهاتف بالتحقق من 
صالحية الشهادة، وقد تظهر إحدى املالحظات اآلتية:

شهادة منتهية - انتهت مدة صالحية الشهادة احملددة.
صالحية الشهادة لم تبدأ بعد - فترة صالحية الشهادة احملددة لم تبدأ بعد

الشهادة تالفة - ال ميكن استخدام الشهادة. اتصل ُمبصدر الشهادة.
الشهادة غير موثوق بها - لم يتم ضبط أي تطبيق الستخدام الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق
قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق 

في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعًال إلى املالك املدون.
انتقل إلى شهادة تفويض، واختر اخليارات > ضبط الوثوق. وتبًعا لنوع 

الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي ميكنها استخدام الشهادة 
احملددة.
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األدوات
א
لعرض وحدات احلماية أو تعديلها، اختر القائمة > األدوات > الضبط > 

احلماية > وحدة احلماية.

א
١. لتحويل املكاملات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف 

آخر، اختر القائمة > األدوات > الضبط > حتويل مكاملة. للحصول على 
التفاصيل، اتصل مبزود اخلدمة.

٢. اختر املكاملات التي تريد حتويلها: مكاملات صوتية أو مكاملات بيانات أو 
مكاملات الفاكس.

٣. اختر اخليار املطلوب. على سبيل املثال، لتحويل املكاملات الصوتية عندما 
يكون رقم هاتفك مشغوًال أو عندما تقوم برفض املكاملات الواردة، اختر 

عند انشغال اخلط.
٤. ولتشغيل خيار التحويل أو إيقاف تشغيله، اختر اخليارات > تنشيط أو 

إلغاء. وللتأكد من تنشيط هذا اخليار، اختر تأكد من احلالة. وميكن تشغيل 
العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

ال ميكن تشغيل خدمة حظر املكاملات وخدمة حتويل املكاملات في نفس الوقت. 

א
ُنك خدمة حظر املكاملات (خدمة شبكة) من تقييد املكاملات التي تقوم  ُتمكِّ
بإجرائها أو استقبالها بواسطة اجلهاز. لتغيير هذا الضبط، حتتاج إلى كلمة 

سر احلظر التي ميكنك احلصول عليها من مزود اخلدمة.
١. اختر القائمة > األدوات > الضبط > حظر املكاملات.

٢. انتقل إلى خيار احلظر املطلوب، واختر اخليارات > تنشيط ملطالبة 
الشبكة بتشغيل خاصية حظر املكاملات. وإليقاف تشغيل حظر املكاملة 

احملددة، اختر إلغاء. وللتأكد من حظر املكاملات، اختر تأكد من احلالة. 
 ولتغيير كلمة سر احلظر، اختر تعديل كلمة سر احلظر.

 وإللغاء جميع عمليات حظر املكاملات النشطة، اختر إلغاء كل احلظر.
ال ميكن تشغيل خدمة حظر املكاملات وخدمة حتويل املكاملات في نفس الوقت. 
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األدوات
في حالة حظر املكاملات، فقد تتمكن من االتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

א
اختر القائمة > األدوات > الضبط > الشبكة، ثم من اخليارات التالية:

اختيار املشغل - لضبط الهاتف على البحث عن إحدى الشبكات املتاحة 
واختيارها آلًيا، اختر آلياً. ولتحديد الشبكة املطلوبة يدوًيا من قائمة شبكات، 
اختر يدوي. في حالة فقد االتصال بالشبكة احملددة يدوًيا، يصدر الهاتف نغمة 
تنبيه حلدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة 

احملددة اتفاقية جتوال مع الشبكة احمللية لديك، أي املشغل الذي ُتستخدم 
بطاقة SIM اخلاصة به في هاتفك.

عرض معلومات اخللية (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على إصدار إشارة 
عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية "الشبكات 

اخللوية الصغيرة" (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات اخللية، اختر تشغيل.

א א
لتغيير الضبط اخلاص بأحد األجهزة امللحقة، اختر القائمة > األدوات > 

الضبط > اجلهاز امللحق ثم اختر جهازًا، على سبيل املثال طقم األذن. اختر 
من اخليارات التالية:

الوضع االفتراضي - الختيار الوضع املطلوب تنشيطه في كل مرة يتم فيها 
توصيل اجلهاز امللحق بالهاتف.

رد آلي - لضبط الهاتف على الرد اآللي على مكاملة واردة بعد خمس ثواٍن 
في حالة توصيل هذا اجلهاز امللحق به. وفي حالة ضبط نوع الرنني على 

نغمة تنبيه واحدة أو صامت، ال ميكن استخدام الرد اآللي، ويلزم الرد على 
املكاملات يدوًيا.

األضواء - لتشغيل أضواء الهاتف باستمرار أثناء استخدام اجلهاز امللحق، 
اختر تشغيل.

والستخدام الهاتف النصي، اختر الهاتف النصي > استخدام هاتف نصي > 
نعم.
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א
ميكن تثبيت نوعني من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

 تطبيقات ™J2ME التي تعتمد على تقنية ™Java ذات االمتداد 
jad. أو jar.. ال تقم بتنزيل تطبيقات ™PersonalJava على 

الهاتف ألنه ال ميكن تثبيتها.
 تطبيقات وبرامج أخرى مالئمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات 
التثبيت ذات االمتداد sis.. قم بتثبيت البرنامج اُملصَمم خصيًصا 

من أجل هذا الهاتف فقط.
ميكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها 

أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف 
مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر Bluetooth. ميكن استخدام التطبيق 

Nokia Application Installer املوجود في Nokia PC Suite (مجموعة 
برامج الكمبيوتر من نوكيا) لتثبيت تطبيق على الهاتف أو بطاقة ذاكرة.

لفتح مدير التطبيقات، اختر القائمة > األدوات > مدير التطبيقات.

א
 هـــام: قم بتثبيت التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط 

من مصادر توفر احلماية والوقاية الكافيتني ضد البرامج الضارة.
وقبل التثبيت، اختر القائمة > األدوات > مدير التطبيقات، ثم انتقل إلى 

ملف التثبيت، واختر اخليارات > عرض التفاصيل لعرض معلومات مثل نوع 
التطبيق ورقم اإلصدار ومزود التطبيق أو ُمصنِّعه.

وفي حالة تثبيت ملف يحتوي على حتديث أو إصالح ألحد التطبيقات 
املوجودة، ميكن فقط استعادة التطبيق األصلي إذا كان لديك ملف التثبيت 

األصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي مت حذفها. 
والستعادة التطبيق األصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من 

ملف التثبيت األصلي أو من النسخة االحتياطية.
امللف ذو االمتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. ويطلب الهاتف تنزيله 
في حالة عدم وجوده. وفي حالة عدم حتديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، 

ُيطلب منك حتديد نقطة وصول. وعند تنزيل ملف بامتداد jar.، قد حتتاج إلى 
إدخال اسم املستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز اخلدمة. ميكن احلصول 

على كل ما سبق من مزود أو ُمصّنع التطبيق.
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ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج:
١. انتقل إلى ملف تثبيت. تتم اإلشارة إلى التطبيقات املوجودة في بطاقة 

. الذاكرة بـ 
٢. اختر اخليارات > تثبيت.

 وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، 
واضغط على عصا التحكم لبدء عملية التثبيت.

 وأثناء عملية التثبيت، يقوم الهاتف بعرض املعلومات اخلاصة بسير عملية 
التثبيت. ويقوم الهاتف بعرض حتذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع 

رقمي أو شهادة. وميكن االستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة 
التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إليه، واختر اخليارات > ذهاب 
إلى عنوان ويب.

وملعرفة حزم البرامج التي مت تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر اخليارات > 
عرض السجل. وإلرسال سجل التثبيت إلى مكتب الدعم لكي يعرف مسئولو 

املكتب ما مت تثبيته أو حذفه، اختر إرسال السجل.

اختر القائمة > األدوات > مدير التطبيقات، وانتقل إلى حزمة البرامج، ثم 
اختر اخليارات > حذف.

في حالة حذف أحد البرامج، ميكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة 
البرامج األصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج 
التي مت حذفها. وفي حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد ال تتمكن من فتح 

مستندات مت إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

א
اختر القائمة > األدوات > مدير التطبيقات > اخليارات > الضبط، ثم من 

اخليارات التالية:
 Symbian تثبيت البرامج - الختيار السماح بتثبيت كل تطبيقات نظام

(الكل) أو التطبيقات (املوقعة فقط)
فحص شهادة على شبكة - الختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم مدير التطبيقات 

بفحص الشهادات املوجودة على الشبكة للتطبيق قبل تثبيتها.
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عنوان الويب االفتراضي - العنوان االفتراضي الذي يستخدم عند فحص 
الشهادات املوجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكاملة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال
شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة 

عرض مدير التطبيقات الرئيسية، انتقل إلى تطبيق، واختر اخليارات > ضبط 
البرامج لتغيير الضبط املرتبط بهذا التطبيق املعني.

א
قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور واملقطوعات 

املوسيقية (مبا في ذلك نغمات الرنني) واحملتويات األخرى.
اختر القائمة > األدوات > مفاتيح لعرض مفاتيح تنشيط احلقوق الرقمية 

اخملزنة في الهاتف.
) املتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر،  ولعرض املفاتيح الصاحلة (

اختر مفاتيح صاحلة.
) التي مت جتاوز املدة الزمنية الستخدام  ولعرض املفاتيح املنتهية الصالحية (
امللف املتصل بها، اختر مفاتيح غير صاحلة. لشراء وقت استخدام إضافي أو 
ملد ُمدة استخدام ملف وسائط، انتقل إلى أحد املفاتيح، واختر اخليارات > 
احلصول على مفتاح تنشيط. ال ميكن حتديث مفاتيح التنشيط في حالة 
تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "ضبط رسائل اخلدمة"، 

الصفحة ٤٥.
ولعرض مفاتيح التنشيط غير املستخدمة، اختر غير مستخدمة. ال يكون 

ملفاتيح التنشيط غير املستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة 
في الهاتف.

ولعرض معلومات مفصلة مثل حالة الصالحية والقدرة على إرسال امللفات، 
انتقل إلى أحد مفاتيح التنشيط، واضغط على عصا التحكم.

א
ميكن استالم أوضاع مركز اخلدمة وضبط التهيئة من مشغل الشبكة أو مزود

اخلدمة أو قسم إدارة املعلومات بالشركة. وميكن أن يشتمل ضبط التهيئة 
هذا على ضبط نقطة وصول التصاالت البيانات وإعدادات أخرى مستخدمة 

من قبل تطبيقات أخرى في الهاتف.
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لفتح مدير اجلهاز، اختر القائمة > األدوات > مدير اجلهاز. في حالة عدم 
وجود أية أوضاع محددة ملركز اخلدمة، يستفسر الهاتف عن رغبتك في 

حتديد أحدها.
لالتصال مبركز خدمة واستالم ضبط التهيئة للهاتف، انتقل إلى وضع مركز 

اخلدمة، واختر اخليارات > بدء التهيئة.
ولتعديل وضع مركز خدمة، اختر اخليارات > تعديل الوضع، ومن الضبط التالي:

اسم مركز اخلدمة - أدخل اسم مركز خدمة التهيئة.
تعريف مركز اخلدمة - أدخل التعريف الفريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز اخلدمة - أدخل كلمة السر املطلوب إرسالها إلى مركز اخلدمة.
نقطة الوصول - اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند االتصال مبركز 

اخلدمة.
عنوان املضيف - أدخل عنوان URL اخلاص مبركز اخلدمة.

املنفذ - أدخل رقم املنفذ اخلاص مبركز اخلدمة.
اسم املستخدم وكلمة السر - أدخل اسم املستخدم وكلمة السر.

سماح بالتكوين - الستالم ضبط التهيئة من مركز اخلدمة، اختر نعم.
قبول كل الطلبات آلًيا - إذا أردت أن يقوم الهاتف باملطالبة بالتهيئة قبل 

قبول أي تهيئة من مركز خدمة، فاختر ال.

א
بواسطة النقل، ميكن نسخ أو مزامنة كل من األسماء وقيود التقومي ومن 

احملتمل بيانات أخري مثل مقاطع الفيديو والصور من هاتف متوافق من خالل 
.Bluetooth اتصال

وتبًعا لنوع الهاتف اآلخر، فقد ال ميكن إجراء عملية التزامن، وميكن نسخ 
البيانات مرة واحدة فقط.

١. اختر القائمة > األدوات > النقل. وفي حالة عدم استخدام تطبيق النقل 
من قبل، يتم عرض معلومات عنه. اختر استمرار لبدء نقل البيانات.

 أما إذا مت استخدامه من قبل، فاختر نقل البيانات.
٢. يلزم أن تكون الهواتف مقترنة لكي يتم نقل البيانات. وتبًعا لنوع الهاتف 
اآلخر، فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تثبيته على الهاتف اآلخر لتمكني نقل 

البيانات. اتبع التعليمات.
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٣. اختر احملتوى الذي تريد نقله إلى الهاتف.
٤. يتم نقل هذا احملتوى إلى الهاتف. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات 

التي يتم نقلها. وميكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت الحق.
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 التوصيل
א .١٤
PC Suite א א

ميكن استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصاالت أجهزة 
الكمبيوتر وتطبيقات اتصاالت البيانات. وبواسطة PC Suite (مجموعة برامج 
الكمبيوتر)، ميكن مزامنة األسماء والتقومي ومالحظات املهام واملالحظات فيما 
بني الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة اإلنترنت عن بعد (خدمة 

شبكة).
وميكن العثور على مزيد من املعلومات حول PC Suite (مجموعة برامج 

الكمبيوتر) ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، 
.www.nokia.com/support

Bluetooth א
يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية Bluetooth 2.0. التي تدعم األوضاع التالية: 

 Basic Imaging ،Headset Profile ،Hands-free Profile ،Generic Access Profile
 File Transfer ،Object Push Profile ،Human Interface Device Profile ،Profile

 Generic Object Exchange ،Serial Port Profile ،Dial Up Networking Profile ،Profile
Service Discovery Profile ،Profile، وSIM Access Profile. لكي تضمن وجود التوافق 

بني األجهزة األخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات املعتمدة من 
نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع األجهزة األخرى 

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

السلطات احمللية أو مزود اخلدمة.
إن اخلصائص التي تستخدم التكنولوجيا الالسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها 

في اخللفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهالك طاقة 
البطارية كما ستؤثر سلًبا على متوسط عمرها.

ن تقنية Bluetooth االتصاالت الالسلكية فيما بني األجهزة اإللكترونية  ُتمكِّ
في نطاق ١٠ أمتار (٣٢ قدًما) كحد أقصى. وميكن استخدام اتصال 

Bluetooth إلرسال صور أو مقاطع فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو 
مالحظات تقومي، أو ُيستخدم لالتصال الالسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم 

تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر. وليست كل أجهزة الكمبيوتر التي 
تستخدم تقنية Bluetooth بالضرورة متوافقة.

ونظًرا ألن األجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تتصل فيما بينها 
باستخدام موجات الراديو؛ فال يحتاج الهاتف واألجهزة األخرى إلى وضعها
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على خط رؤية مباشر. ويلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين في نطاق 
ال يتعدى ١٠ أمتار (٣٢ قدًما) فيما بينهما، على الرغم من أن االتصال قد 
يتعرض للتشويش من بعض العوائق مثل احلوائط أو األجهزة اإللكترونية 

األخرى.

Bluetooth א
.Bluetooth < اختر القائمة > التوصيل

عند تنشيط تقنية Bluetooth ألول مرة، ُيطلب منك إعطاء اسم للهاتف.
Bluetooth - لـ تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه التقنية.

رؤية هاتفي > إظهار للكل - حيث ميكن لألجهزة األخرى التي تستخدم 
تقنية Bluetooth أن تصل إلى هاتفك، أو مخفي - حيث ال ميكن لهذه 
األجهزة أن تصل إلى هاتفك. وألغراض احلماية، ُينصح باستخدام الوضع 

اخملفي حيث أمكن.
اسم هاتفي - حدد اسًما لهاتفك. بعد ضبط اتصال Bluetooth ليكون 

نشًطا ثم تغيير رؤية هاتفي إلى إظهار للكل، ميكن رؤية هاتفك وهذا االسم 
.Bluetooth لدى مستخدمي األجهزة األخرى التي تستخدم اتصال

 SIM عن بعد > تشغيل - لتمكني استخدام بطاقة SIM وضع استخدام
اخلاصة بالهاتف بواسطة جهاز آخر (على سبيل املثال عدة السيارة) من 

.((SAP) SIM وضع الوصول لبطاقة) Bluetooth خالل تقنية
عندما يكون الهاتف احملمول في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن ميكنك استخدام 

سوى أحد األجهزة امللحقة املتصلة املتوافقة، مثل عدة السيارة، إلجراء املكاملات 
أو استالمها. في هذا الوضع، لن يقوم الهاتف احملمول بإجراء أية مكاملات، فيما 

عدا االتصال بأرقام الطوارىء املبرمجة بالهاتف. إلجراء مكاملات من الهاتف، يجب 
اخلروج أوالً من وضع استخدام SIM عن بعد. في حالة قفل اجلهاز؛ أدخل رمز القفل 

لفتحه أوالً.

Bluetooth א א
ال ميكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في املرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في املكان احملفوظ به العنصر املطلوب إرساله. 
على سبيل املثال، إلرسال صورة إلى جهاز آخر، افتح تطبيق "األستوديو". 

٢. انتقل إلى العنصر املطلوب إرساله، واختر اخليارات > إرسال > بـ 
.Bluetooth
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٣. يبدأ الهاتف في البحث عن األجهزة املوجودة في نطاق االتصال. وتبدأ 
األجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth واملوجودة داخل النطاق في 

الظهور على الشاشة الواحد تلو اآلخر. وميكن رؤية رمز جهاز أو اسم 
اجلهاز أو نوع اجلهاز أو اسم مختصر. ويشار إلى األجهزة املقترنة 

. بالرمز 
 وملقاطعة البحث، اختر إيقاف. تتجمد قائمة األجهزة وميكنك بدء تكوين 

اتصال لواحد من األجهزة التي مت العثور عليها بالفعل.
٤. عند البحث عن األجهزة، قد تعرض بعض األجهزة العناوين الفريدة 

اخلاصة باألجهزة فقط. للبحث عن العنوان الفريد للهاتف اخلاص بك، 
أدخل الرمز #٢٨٢٠#* في وضع االستعداد.

 إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أوًال قائمة باألجهزة التي سبق العثور 
عليها. ولبدء بحث جديد، اختر أجهزة أخرى. في حالة إيقاف تشغيل 
الهاتف، يتم مسح قائمة األجهزة، ويلزم بدء البحث عن األجهزة من 

جديد قبل إرسال البيانات.
٥. انتقل إلى اجلهاز املطلوب االتصال به، ثم اختره. يتم نسخ العنصر الذي 

تقوم بإرساله في صندوق احلفظ، ويتم عرض املالحظة جار االتصال.
٦. االقتران (إذا لم يطلبه اجلهاز اآلخر، فانتقل إلى اخلطوة ٧.)

• في حالة طلب اجلهاز اآلخر االقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت 
نغمة وُيطلب منك إدخال رمز مرور.

• قم بإنشاء رمز املرور اخلاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرًفا)، واتفق مع 
مالك اجلهاز اآلخر على استخدام نفس الرمز. ُيستخدم رمز املرور هذا 

ره. مرة واحدة فقط، ولست مضطًرا لتذكُّ
• بعد االنتهاء من عملية االقتران، يتم حفظ اجلهاز في شاشة عرض 

األجهزة املقترنة.
٧. وبعد إنشاء االتصال بنجاح، يتم عرض املالحظة جار إرسال البيانات.

وميكن العثور على البيانات التي مت استالمها بواسطة اتصال Bluetooth في 
حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

رموز ألجهزة مختلفة:  (الكمبيوتر) و (الهاتف) و (أوديو/فيديو) و 
.(Bluetooth جهاز)

وفي حالة فشل اإلرسال، يتم مسح الرسالة أو البيانات. حافظة املسودات 
.Bluetooth في الرسائل ال حتفظ الرسائل املُرَسلة باستخدام اتصال
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א א
ُيشار إلى األجهزة املقترنة بالرمز  في قائمة نتائج البحث. في شاشة 

عرض Bluetooth الرئيسية، انتقل إلى اليمني لفتح قائمة باألجهزة املقترنة.
ال تقبل اتصال Bluetooth من مصادر ال تثق بها.

إلنشاء اقتران بأحد األجهزة، اختر اخليارات > جهاز مقترن جديد. يبدأ الهاتف 
عملية البحث عن أجهزة. انتقل إلى اجلهاز املطلوب االقتران به، ثم اختره. 

بادل رموز املرور. تتم إضافة هذا اجلهاز إلى قائمة األجهزة املقترنة.
وإللغاء االقتران، انتقل إلى اجلهاز املطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح 
املسح، أو اختر اخليارات > مسح. إذا كنت تريد إلغاء كل عمليات االقتران، 

اختر اخليارات > مسح الكل.
في حالة مسح االقتران بأحد األجهزة اجلاري االتصال بها؛ تتم إزالة االقتران 

ويتم إنهاء االتصال بهذا اجلهاز، ولكن يظل اتصال Bluetooth نشًطا من 
خالل الهاتف.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرًحا به، انتقل إلى هذا اجلهاز، واختر اخليارات >
ضبط كـ "مصرح به". والحظ أنه ميكن أن تتم االتصاالت بني هاتفك وهذا 

اجلهاز بدون أن تعلم. ال يلزم احلصول على موافقة أو تفويض بشكل منفصل.
استخدم هذه احلالة مع األجهزة اخلاصة بك فقط والتي ال ميكن آلخرين 
الوصول إليها، على سبيل املثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو األجهزة التي 

تخص شخًصا تثق به. تتم إضافة الرمز  بجوار األجهزة التي متت 
مصادقتها في شاشة عرض األجهزة املقترنة. وفي حالة حتديد ضبط كـ 
"غير مصرح له" - يلزم قبول طلبات االتصال الصادرة من هذا اجلهاز على 

حدة كل مرة.

Bluetooth א א
عند استقبال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، يتم تشغيل نغمة، 
ويتم االستفسار عن رغبتك في قبول الرسالة. وفي حالة القبول، يتم 

وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. انظر "صندوق الوارد - 
استقبال الرسائل"، الصفحة ٣٦

Bluetooth א
يتم قطع اتصال Bluetooth آلًيا بعد إرسال أو استقبال بيانات.
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א
تتيح الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع اآلخرين باستخدام 

الدردشة، واالنضمام إلى منتديات احلوار (مجموعات الدردشة) ذات املوضوعات 
اخلاصة. فبمجرد التسجيل في خدمة الدردشة، ميكنك تسجيل الدخول في 

مركز خدمة الدردشة اخلاص مبزود اخلدمة.
وحتقق من توفر اخلدمات املتعلقة بهذه اخلدمة وأسعارها ورسومها من 

مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. وميدك مزود اخلدمة أيًضا بتعليمات حول 
كيفية استخدام اخلدمات التي يقدمها. 

وللوصول إلى خدمة الدردشة، يلزمك حفظ الضبط اخلاص بهذه اخلدمة. ورمبا 
تستقبل هذا الضبط في شكل رسالة تكوين من مشغل الشبكة أو مزود 
اخلدمة الذي يوفر هذه اخلدمة. كما ميكنك أيًضا إدخال الضبط يدوًيا. انظر 

"ضبط الدردشة"، الصفحة ١٠٨.

א א
اختر القائمة > التوصيل > الدردشة.

١. ولتسجيل الدخول، اختر اخليارات > تسجيل دخول.
٢. أدخل هوية املستخدم وكلمة السر. ميكنك احلصول على هوية املستخدم 

وكلمة السر من مزود اخلدمة.
ولتسجيل اخلروج، اختر اخليارات > تسجيل خروج.

א
اختر القائمة > التوصيل > دردشة > اخليارات > الضبط > ضبط الدردشة 

ومن الضبط التالي:
اسم الشاشة املستخدم - اختر نعم إلدخال ُكنية (بحد أقصى ١٠ حروف).

إظهار تواجدي إلى - للسماح لألشخاص املوجودين في األسماء فقط مبعرفة 
اتصالك بالشبكة، اختر أسماء الدردشة فقط. وملنع آخرين من معرفة 

اتصالك بالشبكة، اختر ال أحد.
سماح بالرسائل من - اختر الكل أو من أسماء الدردشة أو ال يوجد.
سماح بالدعوات من - اختر الكل أو من أسماء الدردشة أو ال يوجد.

سرعة تدفق الرسائل - اختر السرعة التي يتم بها عرض الرسائل اجلديدة.
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ترتيب أسماء الدردشة - اختر كيفية ترتيب األسماء. ولترتيب األسماء بحيث 
يتم عرض األسماء املتصلة بالشبكة أوالً، اختر حسب حالة االتصال.

إعادة حتميل التواجد - الختيار كيف يتم حتديث املعلومات حول كون أسماء 
الدردشة نشطة أم ال: اختر آليًا أو يدوياً.

األسماء غير املتصلة - اختر إخفاء إلخفاء األسماء غير املتصلة بالشبكة.
لون الرسالة ولون الرسالة املستلمة - لضبط ألوان رسائلك والرسائل التي 

تستقبلها.
نغمة تنبيه الدردشة - لضبط نغمة تنبيه الدردشة

اختر القائمة > التوصيل > دردشة > اخليارات > الضبط > ضبط مركز 
اخلدمة ومن الضبط التالي:

مراكز اخلدمة - لتعديل ضبط االتصال، انتقل إلى مركز اخلدمة، واختر 
اخليارات > تعديل. اتصل مبزود اخلدمة للحصول على الضبط. ولتحديد ضبط 
مركز خدمة جديد، اختر اخليارات > مركز اخلدمة اجلديد. وملسح مركز خدمة، 

انتقل إليه، واختر اخليارات > مسح.
مركز اخلدمة االفتراضي - اختر مركز اخلدمة االفتراضي.

نوع تسجيل الدخول للدردشة - اختر آلًيا ليتم توصيلك آلًيا مبركز خدمة 
الدردشة أثناء األيام واألوقات التي حتددها. وليتم توصيلك آلًيا مبركز اخلدمة 
أثناء تواجدك في شبكة منزلية فقط، اختر آليا في شبكة منزلية. وليتم 
توصيلك آلًيا عند بدء تطبيق الدردشة، اختر عند بدء التطبيقات. ولتتصل 

يدوًيا، اختر يدوياً.
أيام تسجيل الدخول اآللي وساعات تسجيل الدخول اآللي - لضبط األوقات 

املطلوب تأسيس اتصال فيها آلًيا. ال تظهر هذه اإلعدادات إال في حالة ضبط 
نوع تسجيل الدخول للدردشة على آلًيا أو آلًيا في شبكة منزلية.

א
اختر القائمة > التوصيل > دردشة > مجموعات الدردشة.

تتوفر مجموعات الدردشة فقط في حالة دعمها من قبل مزود اخلدمة.
يتم عرض قائمة مبجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو انضممت إليها 

حالًيا. ويشير الرمز املوجود بجوار اجملموعة إلى نوعها:
 اجملموعة التي قمت بإنشائها
 اجملموعة التي قمت بحفظها
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 اجملموعة التي انضممت إليها ولكن لم تقم بحفظها
ولالنضمام إلى مجموعة دردشة، انتقل إلي مجموعة في هذه القائمة، 

واضغط على عصا التحكم. ولالنضمام إلى مجموعة دردشة ليست في 
القائمة ولكنك تعرف هويتها، اختر اخليارات > االنضمام إلى مجموعة 

جديدة. أدخل هوية اجملموعة، واضغط على عصا التحكم.
انتقل إلى مجموعة، واختر اخليارات > مجموعة، ثم من اخليارات التالية: 

حفظ حلفظ اجملموعة في مجموعات الدردشة ومسح ملسحها وعرض 
املشاركني ملعرفة املنضمني إلى اجملموعة حالًيا والتفاصيل ملعرفة كل من 

هوية اجملموعة واملوضوع واألعضاء وحقوق التعديل في اجملموعة وملعرفة هل 
إرسال الرسائل اخلاصة مسموح به في اجملموعة أم ال.

ولترك مجموعة الدردشة، اختر اخليارات > ترك مجموعة الدردشة.

א א
للبحث عن مجموعات، اختر القائمة > التوصيل > دردشة > مجموعات 

الدردشة > اخليارات > بحث. ميكن البحث في مجموعات الدردشة باستخدام 
اسم اجملموعة أو املوضوع أو األعضاء (هوية املستخدم). ولالنضمام إلى 
مجموعة مت العثور عليها وحفظها، انتقل إلى هذه اجملموعة، ثم اختر 
اخليارات > انضمام أو حفظ. وعند الرغبة في البحث مرة أخرى، اختر 

اخليارات > بحث جديد.
وللبحث عن أسماء جديدة، اختر اخليارات > أسماء الدردشة > اسم جديد 

للدردشة > بحث على مركز اخلدمة. وميكن البحث بواسطة اسم املستخدم 
وهوية املستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني. وللبحث مرة أخرى، اختر 

اخليارات > بحث جديد. ولبدء محادثة مع مستخِدم مت العثور عليه، انتقل 
إلى هذا املستخدم، ثم اختر اخليارات > فتح احملادثة. وحلفظ هذا املستخدم 

في األسماء، اختر إضافة إلى أسماء الدردشة. ولدعوة املستخدم إلى 
مجموعة، اختر إرسال دعوة.

وعندما يتم عرض نتيجة البحث، اختر اخليارات > بحث جديد > نتائج أكثر؛ 
ملعرفة نتائج أكثر للبحث.

א
اختر القائمة > التوصيل > دردشة > مجموعات الدردشة.

بعد االنضمام إلى مجموعة دردشة، ميكن عرض الرسائل التي مت تبادلها في 
هذه اجملموعة، كما ميكن إرسال الرسائل اخلاصة بك. 
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وإلرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على عصا التحكم.
وإلرسال رسالة خاصة إلى أحد األعضاء (إذا كان ذلك مسموًحا في اجملموعة)، 
اختر اخليارات > إرسال رسالة خاصة، ثم اختر املستلم، واكتب الرسالة، ثم 

اضغط على عصا التحكم. 
للرد على رسالة خاصة مت إرسالها إليك، انتقل إلى هذه الرسالة، ثم اختر 

اخليارات > رد.
لدعوة أسماء الدردشة املتصلني بالشبكة لالنضمام إلى مجموعة الدردشة 

(إذا كان ذلك مسموًحا في اجملموعة)، اختر اخليارات > إرسال دعوة، واختر 
األسماء املطلوب دعوتها، واكتب رسالة الدعوة، ثم اختر مت.

א
لتسجيل الرسائل التي مت تبادلها في مجموعة دردشة أو أثناء محادثة فردية، 

اختر اخليارات > تسجيل الدردشة. أدخل اسًما مللف الرسالة، ثم اضغط 
على عصا التحكم. وإليقاف التسجيل، اختر اخليارات > إيقاف التسجيل.
يتم حفظ ملفات الرسائل اُملسَجلة في "مالحظات". انظر "مالحظات"، 

الصفحة ٨٠.

א א
اختر القائمة > التوصيل > الدردشة > محادثات.

يتم عرض قائمة مبستخدمي الدردشة الذين جتري معهم محادثة حالية.
الرمز  املوجود بجوار مستخدم يشير إلى استالم رسالة جديدة من هذا 

املستخدم.
ولعرض محادثة جارية، انتقل إلى املستخدم، واضغط على عصا التحكم. 

وإلرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على عصا التحكم. وللعودة إلى 
قائمة احملادثات بدون إغالق احملادثة، اختر رجوع.

ولبدء محادثة جديدة، اختر اخليارات > محادثة جديدة > حدد املستلم 
لالختيار من قائمة بأسماء الدردشة احملفوظة واجلاري اتصالها بالشبكة حالًيا،

أو اختر إدخال هوية املستخدم. إلدخال هوية املستخدم.
وإلغالق احملادثة، اختر اخليارات > إنهاء احملادثة. يتم إغالق احملادثات اجلارية آلًيا 

عند اخلروج من الدردشة.
وحلفظ مستخدم في أسماء الدردشة، انتقل إلى هذا املستخدم، واختر 

اخليارات > إضافة إلى أسماء الدردشة.
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وملنع استالم رسائل من مستخدمني معينني، اختر اخليارات > خيارات احلظر 
ومما يلي:

إلى القائمة احملظورة - حلظر الرسائل القادمة من املستخِدم اُملحَدد حالًيا.
إضافة تعريف للقائمة يدويًا - أدخل هوية املستخدم اخلاصة باملستخدم، ثم 

اضغط على عصا التحكم.
عرض القائمة احملظورة - ملعرفة املستخدمني الذين مت حظر رسائلهم.

إلغاء احلظر - اختر املستخدم املطلوب حذفه من القائمة احملظورة، ثم اضغط 
على عصا التحكم.

א
اختر القائمة > التوصيل > دردشة > أسماء الدردشة.

ميكن االطالع على قائمة بأسماء الدردشة احملفوظة، فالرمز  يشير إلى 
األسماء اجلاري اتصالها بالشبكة، والرمز  يشير إلى األسماء غير املتصلة.

وإلنشاء اسم جديد، اختر اخليارات > اسم جديد للدردشة. امأل احلقلني اسم 
الكنية وهوية املستخدم، ثم اختر مت.

ولعرض تفاصيل اسم، انتقل إلى أحد األسماء، واختر اخليارات > تفاصيل 
االسم.

انتقل إلى اسم، واختر اخليارات ثم من اخليارات التالية:
فتح محادثة - بدء محادثة جديدة أو االستمرار في محادثة جارية مع هذا 

االسم.
تفاصيل االسم - عرض تفاصيل االسم.

تشغيل التتبع - لإلخطار بكل مرة يتم فيها اتصال اسم الدردشة بالشبكة 
أو انفصاله عنها.

خاص باجملموعات - ملعرفة اجملموعات التي انضم إليها اسم الدردشة.
خيارات احلظر - منع استالم رسائل من االسم أو السماح بذلك.

حتميل تواجد مستخدمني - حتديث املعلومات حول كون األسماء متصلة 
بالشبكة أو غير متصلة بها. ال يكون هذا اخليار متاًحا في حالة حتديد 

إعادة حتميل التواجد > آلًيا في ضبط الدردشة.
خيارات التعديل - تعديل تفاصيل االسم أو مسحه أو نقله أو اإلخطار بتغيُّر 

حالة االسم.
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اختر القائمة > التوصيل > دردشة > مجموعات الدردشة > اخليارات > 
إنشاء مجموعة جديدة. أدخل الضبط اخلاص باجملموعة.

لع عليها  اسم اجملموعة وموضوع اجملموعة ورسالة الترحيب التي َيطَّ
املشتركون عند انضمامهم إلى اجملموعة.

حجم اجملموعة - حتديد أقصى عدد لألعضاء املسموح لهم باالنضمام إلى 
اجملموعة.

السماح بالبحث - حتديد هل ميكن لألشخاص اآلخرين العثور على مجموعة 
الدردشة بواسطة البحث أم ال.

حقوق التعديل - انتقل إلى أعضاء مجموعة الدردشة املطلوب إعطائهم 
حقوق تعديل وتصريح بدعوة أسماء لالنضمام إلى اجملموعة.

أعضاء اجملموعة - انظر "تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة"، الصفحة ١١٣.
املمنوعة - عرض قائمة باملستخدمني املمنوعني.

السماح بالرسائل اخلاصة - السماح بإرسال الرسائل اخلاصة فيما بني 
األعضاء أو منع ذلك.

هوية اجملموعة - يتم إنشاء هوية اجملموعة آلًيا وال ميكن تغييرها.

اختر القائمة > التوصيل > دردشة > مجموعات الدردشة.
ميكنك تعديل ضبط مجموعة دردشة إذا كنت أنت املنشئ لها أو أن منشئ 
اجملموعة قد أعطاك حقوق التعديل اخلاصة بها في شاشة عرض مجموعات 

الدردشة، انتقل إلى اجملموعة املطلوبة، ثم اختر اخليارات > اجملموعة > 
الضبط. انظر "إنشاء مجموعة دردشة جديدة"، الصفحة ١١٣.

א
ميكن جعل مجموعة الدردشة مجموعة مغلقة من خالل إنشاء قائمة 

بأعضاء اجملموعة. وهكذا، ال يتم السماح باالنضمام إلى اجملموعة إال 
للمستخدمني املوجودين بالقائمة فقط. اختر شاشة عرض مجموعات 

الدردشة، وانتقل إلى اجملموعة، ثم اختر اخليارات > اجملموعة > الضبط > 
أعضاء اجملموعة > احملدد فقط.

وإلضافة مستخدم إلى القائمة، اختر إضافة > من أسماء الدردشة > أو 
أدخل هوية املستخدم.

وحلذف مستخدم من القائمة، انتقل إليه، ثم اختر حذف.
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وملسح القائمة والسماح لكل مستخدمي الدردشة باالنضمام إلى اجملموعة 
مرة أخرى، اختر حذف الكل. 

א
اختر القائمة > التوصيل > مدير االتصال.

من خالل مدير االتصال، ميكن تعريف حالة اتصاالت البيانات املتعددة، وعرض 
التفاصيل حول مقدار البيانات التي مت إرسالها واستقبالها وإنهاء االتصاالت 

غير املستخدمة. وميكن عرض التفاصيل حول اتصاالت البيانات فقط. مع 
العلم بأنه ال يتم تدوين املكاملات الصوتية.

وعند فتح مدير االتصال، ميكن االطالع على ما يلي:
• اتصاالت البيانات املفتوحة؛ حيث يشير الرمز  إلى مكاملة بيانات، 

ويشير الرمز  إلى حزم بيانات.
• حالة كل اتصال.

• مقدار البيانات التي يتم حتميلها وتنزيلها لكل اتصال (اتصاالت حزم 
البيانات فقط).

• مدة كل اتصال (اتصاالت مكاملات البيانات فقط).
 مالحظة: يتفاوت املبلغ الفعلي لفاتورة املكاملات واخلدمات التي يقدمها 

لك مزود اخلدمة تبًعا خلصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية اخلاصة 
مبعلومات الدفع والضرائب إلخ.

א
لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى هذا االتصال، ثم اختر اخليارات > 

التفاصيل. فيتم عرض ما يلي:
االسم - اسم نقطة الوصول لإلنترنت (IAP) املستخدمة.
احلامل - نوع اتصال البيانات: مكاملة بيانات أو حزم بيانات

احلالة - احلالة احلالية لالتصال:
مستلم - مقدار البيانات التي مت استالمها على الهاتف (ُمقاًسا بالبايت).

مرسل - مقدار البيانات التي مت إرسالها من الهاتف (ُمقاًسا بالبايت).
املدة - طول املدة الزمنية منذ أن مت فتح االتصال.

السرعة - السرعة احلالية إلرسال البيانات واستالمها بالكيلو بايت في 
الثانية الواحدة.
١١٤



التوصيل
اتصال (مكاملة بيانات) أو ن. الوصول (حزم بيانات) - اتصال برقم أو اسم 
لنقطة وصول مستخدمة.

مشترك (ال يظهر إذا لم يكن االتصال مشترًكا) - عدد التطبيقات التي 
تستخدم االتصال نفسه.

א
إلنهاء اتصال، انتقل إلى االتصال، واختر اخليارات > قطع االتصال.

وإلغالق جميع االتصاالت النشطة حالًيا، اختر اخليارات > قطع االتصال 
عن الكل.

א א
ُتعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت.) (خدمة شبكة) اتصاًال صوتًيا 
مباشًرا عبر خدمة IP (خدمة شبكة) وهي متاحة عبر شبكة GSM أو 
شبكة GPRS. وتوفر خدمة "الضغط والتحدث" اتصاًال صوتًيا مباشًرا 

عن الطريق الضغط على أحد املفاتيح. وميكن استخدام خدمة "الضغط 
والتحدث" إلجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص.

وقبل استخدام خدمة "الضغط والتحدث"، يلزم حتديد نقطة الوصول لهذه 
اخلدمة وحتديد الضبط اخلاص بها. وميكن استقبال هذا الضبط على شكل 

رسالة تكوين من مزود خدمة "الضغط والتحدث".
وفي اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يسمعه اآلخرون 

ن املتحدثون من الرد على  من خالل السماعة اخلارجية اُملضَمنة. وذلك مع متكُّ
بعضهم البعض في نوبات للتحدث. ونظًرا ألنه ال يتحدث إال عضو واحد من 
اجملموعة في كل مرة، فإن احلد األقصى ملدة نوبة التحدث يكون محدوًدا. وفي 

العادة، يتم ضبط احلد األقصى ملدة نوبة التحدث على ٣٠ ثانية. وملعرفة 
التفاصيل حول مدة نوبة التحدث في شبكتك، اتصل مبشغل الشبكة أو 

مبزود اخلدمة.
ودائًما ُتعطى األولوية للمكاملات الهاتفية على مكاملات "الضغط والتحدث".

وباإلضافة إلى عدَّادات حزم البيانات، يقوم الهاتف بتسجيل مكاملات بني 
شخصني فقط في قوائم "املكاملات األخيرة" املوجودة في السجل. لذا يجب 
أن يؤكد املشاركون استالم أية اتصاالت حيثما كان ذلك مناسًبا، إذ ال يوجد 

أي تأكيد آخر على أن املستلمني قد استمعوا إلى املكاملة أم ال.
وملعرفة مدى توفر اخلدمة وتكلفتها واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة 

أو مبزود اخلدمة. ويجب مالحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة 
أكبر من خدمات الشبكة احمللية.
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وأثناء االتصال بخدمة "الضغط والتحدث"، ميكن استخدام وظائف الهاتف 
األخرى. ومن اجلدير بالذكر أن كثيًرا من اخلدمات املتاحة للمكاملات الصوتية 

التقليدية (على سبيل املثال، صندوق البريد الصوتي) ليست متاحة التصاالت 
"الضغط والتحدث".

א א
يطلب كثير من مزودي اخلدمة منك أن تستخدم نقطة وصول لإلنترنت 

كنقطة الوصول االفتراضية اخلاصة بك. بينما يسمح لك آخرون باستخدام 
نقطة وصول WAP. ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة.

وفي حالة عدم توفر اتصال WAP لديك، فقد حتتاج إلى االتصال مبزود اخلدمة 
ملساعدتك في احلصول على هذا االتصال.

א א א א
للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل مبشغل الشبكة أو 

مبزود اخلدمة. قد تستقبل الضبط عبر األثير في شكل رسالة تكوين.
لعرض ضبط "الضغط والتحدث" وتغييره، اختر القائمة > التوصيل > 

ض. وت. > اخليارات > الضبط.

א
مكاملات ض. وت. واردة - اختر إخطار، لالطالع على إخطار باملكاملات الواردة. 
وللرد على مكاملات "الضغط والتحدث" آلًيا، اختر قبول آلي. وفي حالة عدم 

الرغبة في استقبال هذه املكاملات،اختر غير مسموح.
نغمة تنبيه مكاملات ض. وت. - اختر نغمة ملكاملات "الضغط والتحدث" 

الواردة. وفي حالة الرغبة في جعل ضبط تنبيه املكاملات الواردة لـ "الضغط 
والتحدث" - يتبع ضبط الوضع اخلاص بك، اختر ضبط حسب الوضع. على 
سبيل املثال، في حالة ضبط وضعك على "صامت"، يتم ضبط "الضغط 

والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND)، وفيما عدا "طلبات الرد"، يكون االتصال 
بك غير متاح ملن يستخدم اتصال "الضغط والتحدث".

نغمة طلب الرد - اختر نغمة لطلبات الرد.
بدء التطبيق - اختر آلي دائمًا لبدء اتصال "الضغط والتحدث" آلًيا. ولبدء 

الضغط والتحدث آلًيا أثناء تواجدك في الشبكة احمللية فقط، اختر آلي في 
الشبكة احمللية.
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الكنية االفتراضية - أدخل الكنية املعروضة للمستخدمني اآلخرين. رمبا قد 
قام مزود اخلدمة بتعطيل إمكانية تعديل هذا اخليار في هاتفك.

عرض عنوان ض.وت. - اختر مطلقاً، عند الرغبة في إخفاء عنوانك اخلاص 
بخدمة الضغط والتحدث عن اآلخرين في قنوات "الضغط والتحدث" 

ومكاملات بني شخصني.
إظهار حالة تسجيل الدخول - اختر نعم عند الرغبة في عرض حالتك، أو 

اختر ال عند الرغبة في إخفاء احلالة.

א
اجملال - أدخل اسم اجملال الذي حصلت عليه من مزود اخلدمة.

اسم نقطة الوصول - أدخل اسم نقطة الوصول اخلاص بخدمة "الضغط 
 GSM والتحدث". يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال بشبكة

.GPRS أو شبكة
عنوان مركز اخلدمة - أدخل عنوان IP أو اسم اجملال اخلاص مبركز خدمة 

"الضغط والتحدث" الذي حصلت عليه من مزود اخلدمة.
اسم املستخدم - أدخل اسم املستخدم الذي حصلت عليه من مزود اخلدمة.
كلمة السر - أدخل كلمة السر املستخدمة للدخول إلى خدمة "الضغط 

والتحدث".

א א א
اختر القائمة > التوصيل > ض. وت. يتم تسجيل الدخول في خدمة 

"الضغط والتحدث" آلًيا عندما يتم البدء في هذه اخلدمة.
وعند النجاح في تسجيل الدخول، تتصل خدمة الضغط والتحدث آلًيا 

بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة ُأغلق فيها هذا التطبيق. وفي حالة 
فقد االتصال، يحاول اجلهاز آلًيا إعادة تسجيل الدخول إلى أن تخرج من خدمة

الضغط والتحدث.
يشير الرمز  إلى اتصال خدمة "الضغط والتحدث".

ويشير الرمز  إلى ضبط خدمة "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" 
.(DND)

א א א
اختر القائمة > التوصيل > ض. وت. > اخليارات > خروج. فيتم عرض 

الرسالة "إيقاف خاصية الضغط والتحدث بعد اخلروج من التطبيق؟"
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اختر نعم لتسجيل اخلروج وإغالق اخلدمة. وعند الرغبة في االحتفاظ بهذا 
التطبيق نشًطا في اخللفية، اختر ال.

א
 حتذير: ال متسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت ألن 

الصوت قد يكون مرتفًعا للغاية.
١. اختر القائمة > التوصيل > ض. وت. > اخليارات > أسماء الضغط 

والتحدث، وانتقل إلى االسم املطلوب التحدث معه، ثم اختر اخليارات > 
حتدث بني شخصني.

٢. وعندما يتم تأسيس االتصال، ولتتحدث مع املشارك اآلخر، اضغط مع 
االستمرار على مفتاح االتصال طوال فترة التحدُّث. وعند انتهاءك من 

التحدث، اترك مفتاح االتصال ليتمكن املشارك اآلخر من التحدث.
 اختر اخليارات > إلغاء تنشيط سماعة خارجية أو تنشيط السماعة 

اخلارجية الستخدام سماعة األذن أو السماعة اخلارجية في اتصال الضغط 
والتحدث. فعند اختيار إلغاء تنشيط سماعة خارجية، ميكنك االستمرار 

في وضع الهاتف بشكل طبيعي على أذنك.
٣. وإلنهاء مكاملة "ضغط وحتدث"، اختر قطع االتصال، وإذا كانت هناك عدة 

مكاملات "ضغط وحتدث"، اختر اخليارات > قطع االتصال.

א א א
إذا اخترت اخليارات > الضبط > ضبط املستخدم > مكاملات ض. وت. واردة > 

إخطار، يتم إخطارك بنغمة قصيرة بورود مكاملة مجموعة أو مكاملة بني 
شخصني. ولقبول املكاملة، اختر قبول. وإلسكات النغمة، اختر صامت. ولرفض 

املكاملة، اضغط على مفتاح اإلنهاء.
وعند استالم مكاملة "بني شخصني" من شخص مت حفظ بياناته في األسماء، 

يتم عرض االسم احملفوظ، وإال، يتم عرض كنية املتصل فقط.

א א א
وإلجراء اتصال جماعي، اختر اخليارات > أسماء الضغط والتحدث، واختر 

اخليارات > اتصال ضغط وحتدث جماعي، ثم حدد األسماء املطلوب االتصال 
بها باالنتقال إليها والضغط على عصا التحكم، ثم اضغط على مفتاح 

االتصال.
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א א א א
لالشتراك أو عدم االشتراك في حالة تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط 

والتحدث لآلخرين، اختر اخليارات > أسماء الضغط والتحدث، ثم انتقل 
إلى االسم، واختر اخليارات > إظهار حالة تسجيل الدخول، أو إخفاء حالة 

تسجيل الدخول.

א
א

عند قيام شخص بإرسال "طلب رد" إليك، يتم عرض الرسالة "طلب رد جديد" 
في وضع االستعداد. اختر عرض لفتح صندوق طلبات الرد. اختر اسًما، ثم 

اخليارات > حتدث بني شخصني.

عند إجراء مكاملة بني شخصني ولم تتلقى رًدا عليها، ميكنك إرسال طلب 
إلى الشخص الذي أجريت االتصال معه لكي يرد االتصال عليك. ميكنك 

إرسال طلب رد بطرق مختلفة:
• إلرسال طلب رد من أسماء الضغط والتحدث، انتقل إلى أحد األسماء، ثم 

اختر اخليارات > إرسال طلب رد.
• وإلرسال طلب رد من األسماء، انتقل إلى أحد األسماء، ثم اختر اخليارات >

خيارات الضغط والتحدث > إرسال طلب رد.

א
في حالة تلقي طلب رد من شخص غير موجود في قائمة األسماء اخلاصة 

بك، ميكنك حفظ هذا االسم في تلك القائمة.
١. اختر صندوق طلبات الرد.

٢. وانتقل إلى طلب رد جاء من الشخص املطلوب إضافته إلى األسماء، ثم 
اختر اخليارات > إضافة إلى األسماء.

א א
عندما يتم توصيلك بقناة ما، يتمكن جميع األعضاء في هذه القناة من 

سماعك وأنت تتحدث وميكن تنشيط خمس قنوات في وقت واحد. وفي حالة 
تنشيط أكثر من قناة في وقت واحد، اختر املكاملة األخرى للتحويل إلى القناة 

املطلوب التحدث إليها.
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ويتم تعريف كل عضو في القناة باسم مستخدم خاص ُيعطى له من مزود 
اخلدمة. وميكن ألعضاء القناة اختيار ُكنية ُتستخدم في كل قناة على حدة، 

ويتم عرض هذه الكنية كتعريف للمتصل.
ويتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان URL. حيث ميكن ألحد املستخدمني 

أن يسجل عنوان URL للقناة في الشبكة بانضمامه ألول مرة إلى القناة.

א א
١. اختر اخليارات > قنوات الضغط والتحدث.

٢. اختر اخليارات > قناة جديدة > إنشاء جديد.
٣. أدخل اسم القناة.

٤. اختر مستوى سرية القناة.
٥. أدخل الكنية اخلاصة بك في اسم الكنية في القناة.

٦. وفي حالة إضافة صورة مصغرة للمجموعة، اختر صورة مصغرة للقناة، 
ثم اختر صورة.

٧. اختر مت. وعندما يتم إنشاء قناة، يتم االستفسار عن رغبتك في إرسال 
دعوات قناة. وتعتبر دعوات القناة رسائل قصيرة.

 وميكن لألعضاء الذين تدعوهم إلى القنوات املفتوحة كذلك أن يقوموا 
بدعوة مزيد من األعضاء إلى هذه القنوات.

א
ُتعد القناة التي مت تهيئتها مسبًقا مجموعة حتدُّث يتم إنشاؤها بواسطة 

مزود اخلدمة. وال يتم السماح باالنضمام إلى القناة واستخدامها إال 
للمستخدمني الذين مت تهيئتهم مسبًقا. وعند االنضمام إلى قناة موجودة، 

يلزم إدخال عنوان URL للقناة.
وملزيد من التفاصيل حول القنوات، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 

وقد تتلقى التفاصيل في رسالة قصيرة.
١. اختر اخليارات > قنوات الضغط والتحدث.

٢. اختر اخليارات > قناة جديدة > إضافة املوجود.
٣. أدخل اسم القناة وعنوان القناة واسم الكنية في القناة. كما ميكن 

إضافة صورة مصغرة للقناة.
٤. اختر مت.
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א
حلفظ دعوة قناة مت استالمها، اختر اخليارات > حفظ قناة ضغط وحتدث. فيتم 
حفظ القناة في "أسماء الضغط والتحدث" في شاشة عرض القنوات. وعندما 

يتم حفظ دعوة القناة، يتم االستفسار عن رغبتك في االتصال بالقناة.
وفي حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم تخزينها في صندوق الوارد في 

الرسائل. ولالنضمام إلى القناة في وقت الحق، افتح رسالة الدعوة، ثم اختر 
اخليارات > اتصال بالقناة.

א א
يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكاملات في شاشة "الضغط 

والتحدث"بحيث تعطي معلومات عن حالة هذه اجللسات:
 يشير إلى جلسة "الضغط والتحدث" النشطة حالًيا.

انتظر - ُتعرض عند الضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال بينما 
شخص آخر مازال يتحدث في جلسة الضغط والتحدث.

حتدث - ُتعرض عند الضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال واحلصول 
على تصريح بالتحدُّث.

يقوم حقل النص بعرض اسم كنية مكاملات بني شخصني أو اسم القناة 
ملكاملات القناة الواردة. ويتم عرض مكاملة جماعية ملكاملة جماعية صادرة. وقد 

تكون املعلومات األخرى حول حالة االتصال أو الوقت املنقضي منذ آخر نوبة 
حتدُّث واردة.

اختر اخليارات للوصول إلى ما يلي:
تنشيط السماعة اخلارجية أو إيقاف السماعة خارجية - لتشغيل السماعة 

اخلارجية أو إيقاف تشغيلها.
قطع االتصال - لقطع اتصال جلسة "الضغط والتحدث" وإغالق نافذة املكاملة

أسماء الضغط والتحدث - لفتح قائمة أسماء "الضغط والتحدث"
قنوات الضغط والتحدث - لفتح قائمة قنوات "الضغط والتحدث"

صندوق طلبات الرد - لفتح صندوق طلبات الرد
سجل الضغط والتحدث - لعرض سجل "الضغط والتحدث"

الضبط - للوصول إلى الضبط الرئيسي خلدمة "الضغط والتحدث"
ويوجد خيارات إضافية متاحة للمكاملات اجلماعية والقنوات:
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 التوصيل
األعضاء النشطون - لعرض قائمة بأعضاء اجملموعة النشطني
إرسال دعوة - لبدء عرض الدعوة (متاح فقط لقنواتك اخلاصة والقنوات التي 

مت ضبط سرية القناة لها على عامة)

א א
اختر القائمة > التوصيل > تزامن.

تزامن ميكنك من مزامنة تقوميك أو األسماء أو مالحظاتك مع تقومي مختلف 
وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على اإلنترنت.

ويستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML إلجراء التزامن. وللحصول على 
املعلومات اخلاصة بالتوافق مع SyncML، اتصل مبزود التقومي أو تطبيق دفتر 

العناوين املطلوب إجراء تزامن لبيانات الهاتف معه.

א
١. إذا لم يتم حتديد أية أوضاع، يستفسر الهاتف عن رغبتك في إنشاء وضع 

جديد. اختر نعم. 
 وإلنشاء وضع جديد باإلضافة إلى األوضاع املوجودة، اختر اخليارات > وضع 
التزامن اجلديد. اختر استخدام قيم الضبط االفتراضي أو نسخ القيم من 

وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع اجلديد.
٢. حدد التطبيقات املطلوب إجراء تزامن لها.

 اختر تطبيًقا، واضغط على عصا التحكم، ثم قم بتعديل ضبط التزامن:
 تضمني في التزامن - لتمكني أو لتعطيل التزامن

 قاعدة بيانات بعيدة - اسم قاعدة البيانات البعيدة املستخدمة
 نوع التزامن - اختر عادي إلجراء التزامن للبيانات املوجودة على الهاتف 

وقاعدة البيانات البعيدة، أو اختر مع الهاتف فقط إلجراء التزامن للبيانات 
املوجودة على الهاتف فقط، أو اختر مع اخلادم فقط إلجراء التزامن 

للبيانات املوجودة على قاعدة البيانات البعيدة فقط.
 وقد تتنوع التطبيقات املتاحة التي ميكنك إجراء التزامن لها. ملزيد من 

املعلومات، راجع مزود اخلدمة.
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التوصيل
٣. حدد ضبط االتصال:
 إصدار مركز اخلدمة - اختر إصدار بروتوكول مركز اخلدمة.

 معرف مركز اخلدمة - معرف مركز اخلدمة (يظهر فقط مع إصدار مركز 
اخلدمة ١٫٢)

.Bluetooth حامل البيانات - اختر اإلنترنت أو 
 نقطة الوصول - اختر نقطة وصول مطلوب استخدامها التصال البيانات.

 عنوان املضيف - اتصل مبزود اخلدمة أو مسؤول النظام للحصول على 
القيم الصحيحة.

 املنفذ - اتصل مبزود اخلدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم 
الصحيحة.

 اسم املستخدم - هوية املستخدم اخلاصة بك ملركز خدمة التزامن. اتصل 
مبزود اخلدمة أو مبسؤول النظام للحصول على هوية املستخدم الصحيحة.

 كلمة السر - أدخل كلمة السر اخلاصة بك. اتصل مبزود اخلدمة أو 
مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

 سماح بطلبات التزامن > نعم - للسماح للخادم ببدء التزامن
 قبول كل طلبات التزامن > ال - لطلب تأكيد قبل بدء اخلادم التزامن

HTTP التحقق من الشبكة > نعم - لطلب التحقق من 
HTTP اسم مستخدم الشبكة - اسم املستخدم للتحقق من 
HTTP كلمة السر اخلاصة بالشبكة - كلمة السر للتحقق من 

א א
في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد األوضاع، ثم اختر اخليارات > 

تزامن يتم عرض حالة التزامن.
وإللغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على إلغاء.

يتم إخطارك عندما تتم عملية التزامن.
بعد إمتام عملية التزامن، اختر اخليارات > عرض السجل لفتح ملف سجل 
يعرض حالة التزامن (مت أو لم يتم) وعدد قيود التقومي أو قيود األسماء التي 
متت إضافتها أو حتديثها أو مسحها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في 

الهاتف أو على اخلادم.
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 التوصيل
USB א
ميكن استخدام كبل البيانات USB لنقل البيانات فيما بني الهاتف وجهاز 

 Nokia PC Suite مع USB كمبيوتر متوافق. كما ميكن استخدام كبل البيانات
(مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا).

اختر القائمة > التوصيل > كبل البيانات. اختر التطبيق الذي ُيستخدم 
من أجله اتصال كبل البيانات USB: مشغل الوسائط أو PC Suite أو نقل 

البيانات. وجلعل اجلهاز يستفسر عن الهدف من االتصال في كل مرة يتم 
فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند االتصال.

وبالنسبة التصال نقل البيانات واتصال مشغل الوسائط، يكون الهاتف في 
وضع غير متصل بالشبكة، وال ميكن تلقي مكاملات أو إجراء مكاملة.

بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز 
الكمبيوتر.
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א .١٥
א א

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. الحظ أن األداء 
الكامل للبطارية اجلديدة يحصل بعد دورتني أو ثالث دورات تامة من الشحن والتفريغ. 

ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات املرات، ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. عندما 
يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره 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.
عند استخدام البطارية البديلة ألول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة 

طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى
لبدء الشحن.

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

يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم 
تفريغها تلقائًيا مبرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة متاًما، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر 
على شاشة الهاتف، أو قد متر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكاملات.
استخدم البطارية للغرض املقصود فقط. ال تستعمل أبًدا أي جهاز شحن أو بطارية 

تالفة.
ال حتدث تالمس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تالمس في الدائرة دون 
قصد عندما يتم توصيل مباشر ببني القطبني املوجب (+) والسالب (-) للبطارية 
بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (األشرطة 

املعدنية على ظهر البطارية متثل القطبني.) 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.
إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثالً صيًفا أو شتاًء، 
يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دوًما االحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة ما 
بني ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة فهرنهايت). قد ال يعمل اجلهاز لفترة مؤقتة 
إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء 

البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة احلرارة أقل من درجة التجمد.
ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات 
أيًضا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفًقا للتنظيمات احمللية. يرجى إعادة 

تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكًنا. ال تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.
١٢٥
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א א א
استخدم دوًما بطاريات نوكيا األصلية حفاًظا على سالمتك. ولكي تتأكد من احلصول 
على بطارية نوكيا األصلية؛ قم بشرائها من أحد وكالء نوكيا املعتمدين، وابحث عن 

شعار أجهزة التعزيز األصلية من نوكيا املوجود على العبوة، وافحص امللصق البارز من 
خالل اتباع اخلطوات اآلتية:

ال يعد استكمال اخلطوات األربعة بنجاح ضمانًا تاًما ألصلية وتوثيق البطارية. إذا كان 
هناك سبب يدعو إلى االعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا األصلية املوثوق 

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

مركز اخلدمة أو وكيل نوكيا 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 امللصقات البارزة
١. ينبغي عند النظر إلى امللصق البارز؛ أن يظهر 
أمامك رمز اليدين املتشابكتني اخلاص بنوكيا من 

إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز األصلية من نوكيا 
عند النظر إلى العالمة نفسها من زاوية أخرى

٢. عند إمالة امللصق إلى اليسار ثم اليمني ثم 
ألسفل ثم ألعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول 
شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، 
(٢) نقطتان إلى اليمني، (٣) ثالث نقاط ألسفل، (٤) 

أربع نقاط ألعلى.

٣. اخدش جانب امللصق حتى يظهر رمز ُمكون من 
عشرين رقًما مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف 
البطارية بحيث تكون األرقام متجهًة ألعلى. تبدأ 
قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف 

السفلي.
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٤. تأكد من أن الرمز املُكون من عشرين رقًما صاحلًا 
وذلك من خالل اتباع التعليمات املوجودة على املوقع 

.www.nokia.com/batterycheck

إلنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز املُكون من عشرين رقًما كالرمز التالي مثالً 
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤+.

تنطبق التكاليف احمللية والدولية على هذه الرسالة.
ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثًقا أم ال.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟
إذا كنت ال تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي حتمل ملصق نوكيا البارز 

هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك 
أن تأخذها إلي أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي حتصل على املساعدة 
الالزمة. قد يكون من اخلطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل املُصنع؛ حيث 

قد يؤدي ذلك إلى ضعف األداء باإلضافة إلى إحلاق الضرر باجلهاز والتعزيزات اخلاصة به. 
كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على املزيد حول بطاريات نوكيا األصلية؛ قم بزيارتنا على املوقع: 
 .www.nokia.com/battery
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العناية والصيانة
א א
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 

االقتراحات أدناه ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان.
• 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.

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

اإللكترونية.
• افتح اجلهاز وفًقا للتعليمات املفصلة في هذا الدليل فقط.

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

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

• ال تطلي اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.
• استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل 

الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
• استعمل الهوائي املزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. 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) قبل إرسال الهاتف إلى مركز اخلدمة.

كافة االقتراحات املذكورة أعاله تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز 
الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه األجهزة، 

اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
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قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن متناول 
األطفال.

א
عليك اتباع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائًما 

عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويًشا أو خطرًا. استخدم الهاتف 
في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا املنتج بإرشادات التعرض ملوجات 

(RF) عند استعماله إّما في وضع االستعمال العادي على األذن أو عند وضعه على 
مسافة ٢٫٢ سم (٨/٧ بوصة) على األقل من اجلسم. عند استعمال حقيبة حمل 
أو مشبك باحلزام أو حامل لتشغيله وهو على اجلسم، فينبغي أال يحتوي أيِّ منها 

على معدن، وينبغي وضع الهاتف على املسافة املذكورة أعاله من اجلسم. كي يتمكن 
من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي اجلودة 
بالشبكة. 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.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن. ال تضع بطاقات االئتمان أو 
وسائط التخزين املمغنطة األخرى قرب الهاتف ألن املعلومات اخملزنة عليها قد متحى.

א א
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 

 RF ملعرفة فيما إذا كانت املعدات مزودة باحلماية الوافية من الترددات الالسلكية
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.

أجهزة ضبط نبضات القلب
ينصح منتجو هذه األجهزة باحملافظة على مسافة ال تقل عن ١٥٫٣ سم (٦ بوصات) 

ما بني جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف احملمول وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل 
جلهـاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة لألبحاث املستقلة التي قام 
بها معهد أبحاث التقنية الالسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. 

على األشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:
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• احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب مبسافة تزيد عن ١٥٫٣ سم 
(٦ بوصة).

• ال حتمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.
• أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط نبضات 

القلب وذلك لتقليل احتماالت التشويش إلى أقصى حد ممكن.
إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيداً.

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

هذه احلالة بإمكانك مراجعة مزود اخلدمة.

א א
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي RF سلًبا على األنظمة اإللكترونية في السيارة 

(كمنظم حقن الوقود ونظام عدم االنزالق وحتديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، 
وذلك إذا كانت هذه األنظمة مركبة تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. 
ملزيد من املعلومات، يرجى مراجعة الشركة املنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك 

أوبخصوص املعدات اإلضافية.
يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص املؤهلني فقط. 

التركيب اخلاطئ أو الصيانة اخلاطئة قد تكون 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 تعزيزاته. 

بالنسبة للسيارات املزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح 
بقوة شديدة. ال تضع األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة 

أو في الفراغ اخملصص النتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت األجهزة غير مركبة تركيًبا 
صحيحا 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.

أغلق هاتفك في أية 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 بالوقو د مثل مضخات الغاز في محطات اخلدمة. نذكر 
باحلاجة إلى االنتباه إلى األماكن التي حتظر استخدام أجهزة البث واإلرسال داخل
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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، والشاحنات التي تستخدم الغازات املسالة (كالبروبني أو البوتان) واملناطق 
التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو الغبار أو مساحيق املعادن.

א א
 هـــام: تعمل الهواتف الالسلكية، ومن ضمنها هذا اجلهاز، باستخدام 
اإلشارات الالسلكية والشبكات الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة 

إلى وظائف يحددها املستخدم. ولذلك 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:
١. قم بتشغيل اجلهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة 

كافية. 
 قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية املفعول في اجلهاز.

٢. اضغط على مفتاح اإلنهاء عدة مرات ملسح الشاشة وجتهيز الهاتف للمكاملات. 
٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي ملنطقتك احلالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من 

منطقة إلى أخرى.
٤. اضغط على مفتاح االتصال.

إذا كانت بعض اخلصائص قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى إغالقها قبل أن تتمكن من 
إجراء مكاملة طوارئ. في أوضاع عدم االتصال بالشبكة، عليك بتغيير الوضع لتنشيط 
وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكاملة طوارئ. وملزيد من املعلومات راجع هذا 

الدليل أو مزود اخلدمة.
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)
يتوافق طراز اجلهاز هذا مع اإلرشادات الدولية اخلاصة بالتعرض ملوجات الراديو.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال السلكي. وهو مصمم بحيث ال يتجاوز 
مستوى التعرض لللموجات الالسلكية املوصي به من ِقَبل اإلرشادات الدولية. مت تطوير 
تلك اإلرشادات من قبل املؤسسة العملية املستقلة 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 أو Specific Absorption Rate أو (SAR). احلد األقصى لـ SAR كما مت حتديده 

من ِقَبل اإلرشادات الدولية ICNIRP و ٢٫٠ واط/كجم مبعدل متوسط أعلى من 
١٠ 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 مصصم الستخدام الطاقة املطلوبة فقط لالتصال 

بالشبكة. ويتغير هذا املقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة 
الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها اإلرشادات الدولية ICNIRP الستخدام اجلهاز على 

األذن هي ٠٫٦٤ واط/كجم.
 SAR وقد يؤدي استخدام االكسسوارات 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
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إنهاء ٢٤
تبديل ٢٦
حتويل ٩٧
حظر ٩٧

اخليارات املتاحة أثناء املكاملة ٢٦
دولية ٢٤
رد ٢٦

رفض ٢٦
٢٦ SMS رفض مع

صندوق البريد الصوتي ٢٤
الطوارئ ٧، ١٣١

مكاملة جماعية ٢٥
مالحظات ٨٠

منبه. انظر "الساعة".
املهام ٧٨

املوضوعات ٧٤
١٣٥
ضبط الوسائط املتعددة ٤٢
الضبط

االتصال ٨٩
اإلدخال التنبؤي للنص ٨٧

التاريخ ٩٤
التعزيزات ٩٨

حزم البيانات ٩٢
احلماية ٩٤
الشاشة ٨٨

لغة الكتابة ٨٧
لغة الهاتف ٨٦
مكاملات ٨٨

مكاملة بيانات ٩٣
الهاتف ٨٦

وضع االستعداد ٨٧
الوقت ٩٤

ع
عصا التحكم
اختيار ٢١
انتقال ٢١

العالمات
إرسال ٦٩
إضافة ٦٩
حفظ ٧٠
عرض ٦٨

ق
القائمة

تغيير شاشة العرض ٢٢
الوصول إلى الوظائف ٢١

قفل لوحة املفاتيح ٢٣
ك

الكاميرا ٦٠
كبل البيانات ١٢٤

كتابة النص انظر إدخال النص
م

املؤشرات ٢٠
مؤشرات اتصال البيانات ٢٠
متصفح احملمول. انظر ويب.



B
Bluetooth

األجهزة املقترنة ١٠٧
إرسال البيانات ١٠٥

استقبال البيانات ١٠٧
ضبط االتصال ١٠٥
قطع االتصال ١٠٧

R

RealPlaye

تشغيل ٦١
الضبط ٦٢

S
١٣١ SAR
٩٣ SIP

U
USB. انظر كبل البيانات.
ن
نقطة الوصول

استقبال الضبط ٩٠
الضبط ٩٠
نقل البيانات ١٠٢

و
وحدة احلماية ٩٧
وضع االتصال ١٨
١٣٦

وضع االستعداد النشط ١٩
وضع االستعداد

االختصارات ٢٠
الضبط ٨٧

وضع االستعداد النشط ١٩
وضع الكاميرا ١٨
وضع املوسيقى ١٩

الويب
التصفح ٧٠
التوصيل ٦٨

حفظ صفحة ٧٠
حماية االتصال ٦٩
دعم نوكيا ١١
الضبط ٦٧

ضبط املتصفح ٧٢
عرض العالمات ٦٨

عرض صفحة محفوظة ٧٠
قطع االتصال ٧١

r
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