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إعالن المطابقة
نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION حتت مسئوليتنا وحدنا أن املنتج NEM-1 مطابق 

.1999/5/EC :لشروط توجيهات اجمللس األوروبي التالية
ميكن العثور على نسخة من إعالن املطابقة على املوقع 

 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع Copyright © 2003 Nokia. جميع احلقوق محفوظة. 

ال يجوز إعادة طبع أو حتويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة 
كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا. 

تعد Nokia وNokia Connecting People وXpress-on وPop-Port عالمات جتارية أو عالمات جتارية 
مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا املستند 

قد تكون عالمات جتارية أو أسماء جتارية تخص مالكيها. 

 .Nokia Corporation عالمة صوتية خاصة بشركة Nokia tune تعد

 US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

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

 Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



تنتهج نوكيا سياسة التطوير املستمر. وحتتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وحتسينات على أي منتج من 
املنتجات املوصوفة في هذا املستند بدون إشعار مسبق. 

ولن تكون نوكيا في أي حال من األحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر 
سواًء كانت استثنائية أو طارئة أو الحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها. 

تتوفر محتويات هذا املستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانني املطبقة، ال توجد 
أية ضمانات من أي نوع تصريحيه كانت أو ضمنية، وتشمل - وال تقتصر على- ضمان صالحية 

التسويق املفهوم ضمًنا، وضمان املالءمة لغرض معني، هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات 
هذا املستند. حتتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا املستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق. 

قد يختلف توافر املنتجات اخلاصة حسب اختالف املناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا. 
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اقرأ هذه التعليمات اإلرشادية البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا 
ورمبا مخالًفا للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل. 

 ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف الالسلكية ممنوًعا أو 
عندما قد يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا. 

 السالمة في الطريق أوال
ال تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف املركبة أوالً. 

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

 أغلق الهاتف في المستشفيات
اتبع كافة األنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من املعدات الطبية. 

 أغلق الهاتف داخل الطائرة
قد تسبب الهواتف احملمولة تشويًشا داخل الطائرة. 

 أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
ال تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود. ال تستخدمه قرب الوقود أو املواد 

الكيماوية. 
 أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

ال تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم باإلرشادات واتبع كافة 
األنظمة والقواعد. 
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 استخدم الهاتف بطريقة معقولة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). ال تلمس الهوائي بال ضرورة. 

 استخدم الخدمة المؤَهلة
ال يجوز تركيب أو تصليح األجهزة إال من قبل موظفني مؤهلني. 

 الملحقات والبطاريات
استخدم امللحقات والبطاريات املعتمدة فقط. ال تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة. 

 التوصيل بأجهزة أخرى
عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة 

للحصول على التعليمات املفصلة للسالمة. ال تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة. 
 النسخ االحتياطية

تأكد من امتالك نسخ إضافية لكل البيانات املهمة. 

 مقاومة الماء
الهاتف ليس مقاوًما للماء. حافظ على بقائه جاًفا. 

 االتصال
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. أدخل رقم الهاتف، 
 . . إلنهاء مكاملة، اضغط على  ويشمل رمز املنطقة، ثم اضغط على 

 . للرد على مكاملة، اضغط على 
 مكالمات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. افصل كابل 
التوصيل، إذا كان متصالً. اضغط  على  مرات عديدة حسب احلاجة (مثل 
اخلروج من مكاملة، أو اخلروج من قائمة، الخ) ملسح شاشة العرض. أدخل رقم 
. أخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة حتى ُيطلب  الطوارئ، ثم اضغط على 

منك ذلك. 
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א
عند استخدام مزايا هذا اجلهاز، يجب االمتثال جلميع القوانني واحترام خصوصية 

اآلخرين وحقوقهم الشرعية. 
 تحذير: حتتاج جميع املزايا املوجودة في هذا الهاتف - باستثناء التنبيهات - إلى 
تشغيل الهاتف الستخدامها. ال تقم بتشغيل الهاتف عندما يسبب استخدام 

الهواتف الالسلكية خطًرا أو تشويًشا. 

א
الهاتف احملمول املوصوف في هذا الدليل معتمد لالستخدام على شبكتي 

 .GSM 1800و EGSM 900
يعد النطاق الثنائي Dualband إحدى املزايا التي تعتمد على شبكة االتصال. 
تأكد من مزود اخلدمات احمللي عما إذا كان بإمكانك االشتراك في هذه اخلدمة 

واستعمالها. 
عدد من املزايا املبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة 

يتم إعدادها من خالل مزودي خدمة احملمول. وعليك أن تشترك في هذه اخلدمة أو 
اخلدمات من خالل مزود اخلدمة احمللي وحتصل على التعليمات الالزمة لتشغيلها قبل 

أن تستطيع االستفادة منها. 
 مالحظة: قد ال تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و/أو جميع 

اخلدمات. 

א
تأكد من رقم النوع ألي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا اجلهاز 

.ACP-12و ACP-7 معد لالستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن
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 تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن واملستلزمات املعتمدة فقط 
من قبل الشركة املنتجة والتي صممت للعمل خصيًصا مع طراز هاتفك. 

استخدام أنواع أخرى سيبطل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف، وقد 
يكون خطًرا. 

للحصول على قائمة باملستلزمات املعتمدة، يرجى مراجعة املوزع. 
لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب املأخذ (الفيشة) وليس السلك. 
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א
حتتوي امللصقات على معلومات هامة حول خدمات وأغراض دعم العمالء. 

أرفق امللصق  على بطاقة الضمان اخلاصة بك.
أرفق امللصق  ببطاقة دعوة نادي نوكيا املرفقة مع حزمة البيع. 

א
• رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام): يحمي رمز احلماية الهاتف من االستخدام غير 
املسموح به، ويتم تزويده مع الهاتف. رمز إعادة الضبط هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير 

الرمز واحتفظ بالرمز السري اجلديد في مكان آمن بعيًدا عن الهاتف. لتغيير 
الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "ضبط احلماية" الصفحة ٩٥. 

• رمزا PIN وPIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف 
الشخصي) بطاقة SIM ضد االستخدام غير املسموح به. غالًبا ما تزود بطاقة 

.PIN برمز SIM
 اضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف، 

انظر "ضبط احلماية" الصفحة ٩٥. 
 قد تزود بطاقة SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، 

مثل عدادات وحدات الشحن. 
 إذا أدخلت رمز PIN خطأ ثالث مرات متتالية، فقد يعرض الهاتف العبارة مت 

تعطيل البطاقة ويطالبك بإدخال رمز PUK. اتصل مبزود اخلدمة للحصول على 
 .PUK رمز
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• رمزا PUK وPUK2 (٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) 
 PIN2 لتغيير رمز PUK2 املقفول. يلزم إدخال رمز PIN لتغيير الرمز الشخصي

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

الرموز املطلوبة. 
• كلمة سر الحظر (٤ أرقام): يلزم إدخال كلمة سر احلظر عند استخدام خدمة 

حظر املكاملات، انظر "ضبط احلماية" الصفحة ٩٥. ميكنك احلصول على كلمة 
السر من مزود اخلدمة. 

א א א
ميكن أن تشترك املزايا التالية املوجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة املشتركة 
وهي: دفتر الهاتف والرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة والصور ونغمات 

الرنني في االستوديو والتقومي ومالحظات املهام وتطبيقات وألعاب جافا. قد يتسبب 
استخدام أي من هذه املزايا في تقليل حجم الذاكرة املشتركة املتاح ألية مزايا 

تستخدم الذاكرة املشتركة. ويحدث ذلك على وجه اخلصوص عند االستخدام املفرط 
لهذه املزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لهذه املزايا باإلضافة 
إلى مساحة الذاكرة املشتركة مع املزايا األخرى). على سبيل املثال، قد يتسبب 
حفظ العديد من الصور أو تطبيقات جافا في شغل مساحة الذاكرة املشتركة 
بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتالء الذاكرة. وفي هذه احلالة، عليك 
حذف بعض املعلومات أو اإلدخاالت احملفوظة على مزايا الذاكرة املشتركة قبل 

متابعة العمل. 
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א
يوفر هاتف نوكيا 3300 وظائف عديدة لالستخدام اليومي، مثل مشغل ومسجل 
املوسيقى الرقمية والراديو االستريو الستقبال موجة FM والتقومي والساعة واملنبه 

واحلاسبة والعديد من الوظائف األخرى. كما تتوفر للهاتف مجموعة متنوعة 
من أغطية ™Nokia Xpress-on امللونة. لتغيير األغطية، انظر "تغيير األغطية" 

الصفحة ٣٦. 

א א
يوجد بالهاتف مشغل ومسجل موسيقى رقمية ُمدمج. ميكنك االستماع إلى 
ملفات املوسيقى MP3 وAAC املوجودة على بطاقة ذاكرة الهاتف باستخدام 

سماعة رأس أو عبر مكبر الصوت الداخلي. ميكنك تسجيل املوسيقى من الراديو 
أو من أجهزة صوتية خارجية. يتم حفظ مسارات املوسيقى املسجلة على 

بطاقة ذاكرة الهاتف. يدعم مشغل املوسيقى أيًضا قوائم التشغيل M3U. انظر 
"املوسيقى (القائمة ٧)" الصفحة ٩٨. 

ميكنك نقل ملفات املوسيقى وقوائم التشغيل من كمبيوتر متوافق إلى بطاقة 
ذاكرة الهاتف باستخدام برنامج الكمبيوتر "مدير صوت نوكيا" املوجود على 

القرص املضغوط في حزمة البيع. مبجرد تثبيت مدير صوت نوكيا، ميكن استخدام 
مستكشف Windows لنقل ملفات املوسيقى وقوائم التشغيل. انظر "مدير صوت 

نوكيا" الصفحة ١٣٨. 
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FM א
يوجد بالهاتف راديو ستيريو مدمج الستقبال موجة FM. ميكنك االستماع إلى 

الراديو باستخدام سماعة رأس متوافقة أو عبر مكبر الصوت الداخلي. انظر 
"املوسيقى (القائمة ٧)" الصفحة ٩٨. 

א
يحتوي الهاتف على مفتاح موسيقى خاص لتشغيل مشغل املوسيقى والراديو 

بشكل سريع. يتيح لك مفتاح املوسيقى التبديل بني تطبيقات املوسيقى بشكل 
سريع وإيقاف تشغيل املوسيقى. 

א
ميكنك االستماع إلى املوسيقى والراديو عبر مكبر الصوت املدمج. 

א א
يتكون الصوت اجملسم من عدة مكونات صوتية يتم تشغيلها من خالل مكبر 

صوت في وقت واحد كلحن حقيقي. ميكن استخدام األصوات اجملّسمة في نغمات 
الرنني ونغمات تنبيه الرسائل. يحتوي الهاتف على مكونات صوتية ألكثر من ١٢٨ 
آلة موسيقية ميكن استخدامها للحصول على األصوات اجملسمة، في حني يتمكن 

الهاتف من تشغيل ٢٤ آلة موسيقية في وقت واحد. يدعم الهاتف تنسيق 
 .(SP-MIDI) MIDI األصوات اجملسمة املتصاعدة

ميكنك تلقي نغمات رنني مجّسمة من خالل خدمة شبكة الوسائط املتعددة، انظر 
"قراءة رسالة الوسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٧٢، أو ميكنك إنزالها من 

خالل قائمة االستوديو (خدمة شبكة)، انظر "االستوديو (القائمة ٨)" الصفحة ١٠٦. 
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Java™
يدعم هذا الهاتف تقنية Java 2 Micro Edition (J2ME™)، والتي تعد أحد إصدارات 

تقنية Java املصممة خصيًصا ملنتجات املستهلك اإللكترونية صغيرة احلجم. 
يتضمن الهاتف بعض تطبيقات وألعاب Java، كما يدعم تنزيل تطبيقات وألعاب 
جديدة من خدمات WAP اخملتلفة. انظر "التطبيقات (القائمة ١١)" الصفحة ١١٣. 

(MMS) א א
ميكن للهاتف إرسال رسائل وسائط متعددة مكونة من نص وصورة، كما ميكنه 

استالم رسائل حتتوي على نص وصورة وصوت. ميكنك حفظ الصور ونغمات الرنني 
لتخصيص الهاتف. انظر "رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٦٩. تعد رسائل 

الوسائط املتعددة إحدى خدمات الشبكة. 

(GPRS) א א א
تتيح تقنية GPRS إمكانية استخدام الهواتف احملمولة في إرسال البيانات 

واستالمها عبر شبكة احملمول (خدمة شبكة). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية 
الوصول السلكًيا إلى شبكات البيانات مثل شبكة اإلنترنت. التطبيقات التي قد 
تستخدم GPRS هي خدمات WAP ونظاما الرسائل MMS وSMS وكذا خدمة 

تنزيل تطبيقات جافا. 
GPRS قبل استخدام تقنية

 GPRS اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة ملعرفة مدى توافر خدمة •
وتكلفتها وكيفية االشتراك بها. 

.GPRS لكل تطبيق من التطبيقات املستخدمة عبر GPRS احفظ ضبط •
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انظر "ضبط الهاتف خلدمة WAP" الصفحة ١٢٥ و"ضبط الرسائل" الصفحة ٧٧، 
و"الضبط عند حتديد GPRS كحامل البيانات" الصفحة ١٢٨.

(OTA) א א
 WAP يلزم ضبط الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من االستفادة من خدمات

وMMS وGPRS وباقي اخلدمات الالسلكية األخرى. وميكنك استالم الضبط مباشرًة 
في شكل رسالة عبر األثير OTA، وفي هذه احلالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط 
في الهاتف. وملزيد من املعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بأقرب موزع نوكيا 

معتمد. 

א א
يأتي الهاتف مزوًدا ببطاقة ذاكرة مثبتة ومهيأة مسبًقا تبلغ سعتها ٦٤ ميجابايت 

لتخزين ملفات املوسيقى وتطبيقات وألعاب جافا التي مت إنزالها ونغمات الرنني 
من نوع AAC/MIDI/MP3 التي استلمتها أو قمت بإنزالها. انظر "بطاقة الذاكرة" 

الصفحة ١٢٣. 
كما ميكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة لدفتر الهاتف والتقومي والرسائل 

النصية والعالمات من بطاقة الذاكرة وإليها. انظر "النسخ االحتياطي واالستعادة" 
الصفحة ١٢١. 

استخدم فقط بطاقات الذاكرة املتوافقة مع الهاتف. قد تظهر بطاقات الذاكرة 
التي متت تهيئتها والبيانات التي مت تخزينها بواسطة جهاز آخر تالفة على هاتف 
نوكيا ٣٣٠٠. ميكنك استخدام بطاقات ذاكرة متوافقة تبلغ سعتها ١٢٨ ميجابايت 

بحد أقصى في الهاتف. انظر "سحب بطاقة الذاكرة وتركيبها" الصفحة ٣١. 
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א .١
א א

١. مفتاح التشغيل 
 لتشغيل الهاتف وإيقاف 

تشغيله. 
 يتيح تغيير الوضع عند 

الضغط عليه لفترة وجيزة في 
وضع االنتظار. 
٢. مفتاح الصوت

 لضبط مستوى صوت سماعة 
األذن وسماعة الرأس ومكبر 

الصوت. 
٣. مفتاح الموسيقى 

غل املوسيقى والراديو وإيقاف تشغيلهما بشكل   مفتاح اختصار لتشغيل مشَّ
سريع. 

٤. مفتاح التنقل رباعي االتجاهات
.  ألعلى  وألسفل  ولليسار  ولليمني 

 يتيح التنقل بني األسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط. يتيح أيًضا، 
على سبيل املثال، البحث عن قنوات الراديو وضبط املوسيقى واستخدام وظائف 

املوسيقى مثل التشغيل واإليقاف والتقدمي والترجيع السريع. 
٥. مفتاح التسجيل 
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 لبدء التسجيل أثناء تشغيل الراديو أو عند توصيل أجهزة صوتية خارجية 
بالهاتف. 

٦. مفتاحا التحديد  و
 تعتمد وظيفة هذين املفتاحني على النص اإلرشادي الذي يظهر على شاشة 
الهاتف أعلى املفاتيح، على سبيل املثال القائمة واألسماء في وضع االنتظار. 
 ميكنك تغير وظيفة مفتاح االختيار األمين  إلى ذهاب إلى وكذلك ميكنك 

إنشاء قائمة اختصارات لوظائف مختلفة بالهاتف تستطيع الوصول إليها من 
خالل هذه االختصارات. انظر "االختصارات الشخصية" الصفحة ٨٥. 

  يتصل برقم هاتف ويرد على مكاملة. في وضع االنتظار، يعرض آخر أرقام مت 
االتصال بها. 

  ينهي مكاملة جارية. يخرج من أية وظيفة. 
٧.  -  إلدخال األرقام واحلروف. 

  و يستخدمان ألغراض عديدة في وظائف مختلفة. 
١. منفذ توصيل جهاز الشحن
 Pop-Port™ ٢. منفذ توصيل

لسماعات الرأس وكابل التوصيل وطقم 
السمع.

٣. منفذ استقبال صوتي لكابل 
الصوت لتوصيل الهاتف بأجهزة صوتية 

خارجية.
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א
حينما يكون الهاتف جاهًزا لالستخدام، مع عدم إدخالك ألية حروف، يكون حينئذ 

في وضع االنتظار. 
١. يشير إلى الشبكة اخللوية التي يستخدمها الهاتف 

حالًيا. 
٢. يعرض قوة إشارة الشبكة اخللوية في موقعك 
احلالي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة 

إشارة الشبكة. 
٣. يوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع 

الشريط، دل ذلك على زيادة الطاقة املتبقية في 
البطارية. 

٤. مفتاح التحديد األيسر، في وضع االنتظار يكون هو 
القائمة. 

٥. مفتاح التحديد األمين في وضع االنتظار يكون هو األسماء ما لم يتم تخصيصه 
لوظائف أخرى. وإال يصبح املفتاح ذهاب إلى. 

غل املوسيقى في وضع التشغيل.  ٦. ُيظهر عنوان املسار عندما يكون مشَّ
 ُيظهر قناة الراديو عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. 

لتمكني الهاتف من عرض الوقت والتاريخ في وضع االنتظار، انظر "الساعة" 
الصفحة ٨٥ و"التاريخ" الصفحة ٨٥. 

انظر أيًضا "املؤشرات األساسية في وضع االنتظار" الصفحة ٢٣. 

א א
يقوم الهاتف تلقائًيا بتشغيل الشاشة املؤقتة على شكل ساعة رقمية، وذلك 
لترشيد استهالك الطاقة في وضع االنتظار. يتم تنشيط الشاشة املؤقتة بعد 
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وقت معني في حالة عدم استخدام أي من وظائف الهاتف. انظر "الشاشة املؤقتة" 
الصفحة ٩٣. اضغط على أي مفتاح إليقاف تشغيل الشاشة املؤقتة. 

الحظ أنه في حالة عدم ضبط الوقت بالهاتف، فإنه يظهر على شكل ٠٠:٠٠. 
لضبط الوقت، انظر "الساعة" الصفحة ٨٥. 

א
ميكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط عندما يكون الهاتف في 

وضع االنتظار. انظر "ورق احلائط" الصفحة ٩٢. 

א א א א
 استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة 

نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها" الصفحة ٦٧. 
 استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة وسائط 

متعددة والرد عليها" الصفحة ٧٢. 
 استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الرسائل الصوتية" 

الصفحة ٧٦. 
 لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة املفاتيح (حارس املفاتيح)" 

الصفحة ٣٤. 
 مت ضبط تنبيه املكاملات الواردة ونغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة. 

انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٩٤. 
 مت ضبط املنبه على تشغيل. انظر "املنبه (القائمة ٦)" الصفحة ٩٧. 

 جاري تشغيل موقت العد التنازلي. انظر "موقت العد التنازلي" 
الصفحة ١١٩. 
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 جاري تشغيل ساعة اإليقاف في اخللفية. انظر "ساعة اإليقاف" 
الصفحة ١٢٠. 

 مت تأسيس اتصال GPRS. يتم عرض املؤشر أعلى يسار الشاشة. 
 اتصال GPRS معلق (قيد االنتظار)، ويتم ذلك على سبيل املثال في حالة 

 .GPRS وجود مكاملة واردة أو مكاملة صادرة أثناء االتصال بـ
 مت حتويل جميع مكاملاتك إلى رقم آخر، حتويل جميع املكاملات الصوتية. إذا 
كان لديك خطا هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط األول  وللخط 

. انظر "حتويل املكاملات" الصفحة ٨٦.  الثاني 
 أو  إذا كان لديك خطا هاتف، يبني خط الهاتف احملدد. انظر "خط املكاملات 

الصادرة" الصفحة ٨٨. 
 مت تشغيل مكبر الصوت. 

 املكاملات مقصورة على مجموعة مستخدمني محددة. انظر "ضبط احلماية" 
الصفحة ٩٥. 

 مت اختيار الوضع احملدد زمنًيا. انظر "األوضاع (القائمة ٤)" الصفحة ٨٣. 
 أو 

مت توصيل سماعة رأس أو ملحق طقم السمع بالهاتف. 
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א א א  
مرر احلزام من فتحات الهاتف كما هو ُموضح بالصورة 

واربطه بإحكام. 

א  
لتوصيل سماعة الرأس

أدخل طرف كابل سماعة الرأس في منفذ 
Pop-Port في أعلى الهاتف. 
لفصل سماعة الرأس

اسحب كابل سماعة الرأس من منفذ 
Pop-Port عن طريق جذب وسحب الفيشة 

وليس السلك. 
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ميكنك على سبيل املثال، حمل سماعة الرأس 
HDS-3H االستريو كما يظهر في الصورة.

يعمل سلك سماعة الرأس كهوائي للراديو، لذا 
اتركه يتدلى بحرية. 

للرد على مكالمة أثناء توصيل سماعة الرأس
ميكنك الضغط على مفتاح سماعة الرأس للرد 

على مكاملة وإنهائها. 
الحظ أنك عندما تستخدم سماعة رأس، 

ستقل قدرتك على سماع األصوات اخلارجية. 
ال تستخدم سماعة رأس عندما قد يسبب ذلك 

خطًرا على سالمتك. 

א א א א  
ميكنك توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق عن 

طريق كابل التوصيل DKU-2 املزود (١). استخدم برنامج مدير صوت نوكيا ملعاجلة 
ملفات املوسيقى ونقلها من الكمبيوتر إلى بطاقة ذاكرة الهاتف. انظر "مدير صوت 

نوكيا" الصفحة ١٣٨. 
 مالحظة: أغلق جميع التطبيقات املوجودة في الهاتف وافصل كابل الصوت 

قبل توصيل الهاتف بالكمبيوتر عن طريق كابل التوصيل.

الحظ أنه لن يكون بإمكانك إجراء مكاملات هاتفية أثناء اتصال الهاتف بالكمبيوتر. 
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لتسجيل املوسيقى، ميكنك توصيل الهاتف بأجهزة صوتية خارجية عن طريق كابل 
الصوت ADE-2 (٢) املزود. انظر "التسجيل" الصفحة ١٠٣.

 هــام! ال تقم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر قبل تثبيت برنامج كمبيوتر "مدير 
صوت نوكيا" من القرص املضغوط املوجود في حزمة البيع. 

א א
عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر، يظهر رمز Unplug Or Eject Hardware علي اليمني 
ضمن شريط مهام Windows، وذلك يوضح أنه قد مت توصيل جهاز تخزين ذو سعة 
كبيرة بجهاز الكمبيوتر عن طريق منفذ USB. لفصل الهاتف عن الكمبيوتر، انقر 

هذا الرمز واختر Stop USB Mass Storage Device - Nokia 3300. ميكنك فصل كابل 
التوصيل عند تنبيه Windows لك بأنه ميكن فعل ذلك بأمان. 
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 هــام!  لضمان إمتام جميع عمليات بطاقة الذاكرة بطريقة ميكن التحكم 
بها، ال تفصل كابل التوصيل حتى يعلمك Windows بأنه ميكن فعل ذلك 

بأمان. قد يتسبب إمتام عمليات بطاقة الذاكرة بطريقة غير متحكم بها في 
إتالف بطاقة الذاكرة والبيانات اخملزنة عليها. وقد تضطر إلي تهيئة بطاقة 

ذاكرة تالفة قبل استخدامها مرة أخري. عند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم فقد 
جميع البيانات املوجودة على البطاقة بشكل نهائي. 
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.٢
א SIM

• احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيًدا عن متناول األطفال. 
• ميكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل اخلدش أو الثني، لذا 

كن حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
• قم دوًما بإيقاف تشغيل الهاتف قبل إزالة الغطاء وافصله عن جهاز الشحن 
أو عن أي جهاز آخر. تأكد دوًما من إرفاق األغطية بالهاتف عند استخدامه أو 

تخزينه. 
١. لسحب غطاء الهاتف اخللفي بعيًدا عن الهاتف: 

 بينما تتجه مؤخرة الهاتف إليك، اضغط على زر حترير الغطاء اخللفي وأزح 
الغطاء اخللفي بعيًدا عن الهاتف (١). 

 إذا كانت البطارية مثبتة بالهاتف، فاسحبها برفعها بعد القبض على حافتها 
باإلصبع (٢).
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٢. لتحرير ماسك بطاقة SIM، أزح ماسك البطاقة للخلف (٣) وافتحه (٤).

٣. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة 
(٥). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة 

وتأكد أيًضا من اجتاه الركن املقطوع احلافة من 
البطاقة إلى أعلى ومن اجتاه ناحية االتصال 
الذهبية املوجودة على البطاقة إلى منافذ 

التوصيل على الهاتف.
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٤. أغلق ماسك بطاقة SIM واقفله (٦) و(٧).

٥. أعد وضع البطارية (٨). 
 إلعادة وضع الغطاء اخللفي، قم أوًال بإدخال ماسكي قفل الغطاء اخللفي في 

الفتحات املناسبة في الهاتف. أزح الغطاء حتى يستقر في مكانه (٩).

א א
ُيرفق مع الهاتف بطاقة ذاكرة سعتها ٦٤ ميجابايت مركبة وجاهزة لالستخدام.
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• احفظ جميع بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال. 
١. تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف. 

٢. بينما تتجه مؤخرة الهاتف إليك، أزح الغطاء اخللفي لفتحه واسحب البطارية. 
انظر اخلطوة رقم ١ في "تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ٢٩. 

٣. لسحب بطاقة الذاكرة، اضغط على زر حترير بطاقة الذاكرة (١) وارفع البطاقة 
بعيًدا عن الهاتف (٢). احرص على عدم خدش مواضع االتصال الذهبية على 

البطاقة.

 لتثبيت بطاقة الذاكرة، اضغط برفق 
على بطاقة الذاكرة لتثبيتها في مكانها (٣) 

أثناء الضغط مع االستمرار على زر حترير بطاقة 
الذاكرة (٤). تأكد من اجتاه مواضع االتصال 

الذهبية على البطاقة إلى أسفل.
٤. بعد تثبيت البطاقة في مكانها، أعد 

وضع البطارية ثم أعد وضع الغطاء بإزاحته 
حتى يعود إلى مكانه. انظر اخلطوة رقم ٥ في " 

تركيب بطاقة SIM والبطارية" الصفحة ٢٩. 
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א
١. صل السلك اخلارج من جهاز الشحن 

بالقابس املوجود أعلى الهاتف. 
٢. صل جهاز الشحن مبصدر تيار متردد. 

 تظهر العبارة جاري الشحن لفترة وجيزة 
في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت البطارية 

فارغة متاًما، فقد متر حلظات قليلة قبل 
ظهور مؤشر الشحن على شاشة العرض أو 

قبل أن تتمكن من إجراء أية مكاملات. 
ميكنك استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن. 

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية املستخدمني. على سبيل املثال، 
يستغرق شحن البطارية من موديل BLD-3 باستخدام جهاز الشحن من موديل 
ACP-7 أربع ساعات وثالثني دقيقة بحد أقصى إذا كانت البطارية فارغة متاًما. 

א
 تحذير: ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف الالسلكية ممنوًعا 

أو عندما قد يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا.
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 . اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل 
الحظ أنه إذا ظهرت عبارة أدخل البطاقة على شاشة الهاتف 

بالرغم من تأكدك من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا 
ظهرت عبارة البطاقة غير مدعومة، فاتصل مبشغل الشبكة أو 
مبزود اخلدمة. ال يدعم الهاتف بطاقات SIM ٥ فولت، ورمبا حتتاج 

إلى تغيير البطاقة. 
• إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN (ُيعرض على 

شكل**** ) واضغط على موافق. 
• إذا طلب الهاتف إدخال رمز حماية، فأدخل رمز احلماية (ُيعرض على شكل ****) 

واضغط على موافق. 
 انظر أيًضا "رموز الوصول" الصفحة ١٤. 

نصائح حول التشغيل الفعال: للهاتف هوائي داخلي. 
وكما في أي جهاز إرسال، ال تلمس الهوائي بال سبب 

أثناء عمل الهاتف. ملس الهوائي يؤثر على جودة املكاملة 
وقد يؤدي إلى استهالك الطاقة أكثر من الالزم. عدم ملس 

الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى حتسني أداء أفضل 
للهوائي وملدة حتدث أطول. 

( א ) א  
ميكنك قفل لوحة املفاتيح ملنع استجابة املفاتيح للضغط غير املقصود عليها، مثال 

عند وضع الهاتف داخل احلقيبة. 
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• قفل لوحة المفاتيح
 في وضع االنتظار، اضغط على القائمة ثم اضغط 

على  في غضون ١٫٥ ثانية. 
• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

 اضغط على إلغاء القفل ثم اضغط على  في 
غضون ١٫٥ ثانية. 

اضغط على  للرد على مكاملة أثناء تشغيل حارس 
املفاتيح. أثناء املكاملة، ميكن تشغيل الهاتف بطريقة 
طبيعية. يتم قفل لوحة املفاتيح آليا مرة أخرى عند 

إنهاء مكاملة أو رفضها. 
لقفل لوحة املفاتيح آلًيا، انظر "حارس املفاتيح اآللي" الصفحة ٨٩. 

لقفل لوحة املفاتيح أثناء إجراء مكاملة، انظر "اخليارات املتاحة أثناء املكاملة" 
الصفحة ٤٣. 

 مالحظة: عندما يكون حارس املفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم 
الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 

. سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال  أدخل رقم الطوارئ واضغط على 
آخر رقم به. 
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א
قم دوًما بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء، وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي 

جهاز آخر. تأكد دوًما من إرفاق األغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه. 
 SIM ١. اسحب غطاء الهاتف اخللفي. انظر اخلطوة رقم ١ في "تركيب بطاقة

والبطارية" الصفحة ٢٩. 
٢. إلخراج الغطاء األمامي، اسحب الغطاء 
برفق من اجلانبني وأخرجه بدًءا من طرفه 

العلوي (٢). 

٣. أعد وضع بساط املفاتيح على 
الهاتف (٣). 
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٤. إلعادة وضع الغطاء األمامي، ضع أوًال 
املاسكات املوجودة على اجلزء السفلي 

من الغطاء في الفتحات املقابلة لها في 
الهاتف (٤) ثم اضغط برفق على الغطاء 

لتثبيته في مكانه (٥). 
٥. أعد وضع غطاء الهاتف اخللفي. انظر 

 SIM اخلطوة رقم ٥ في " تركيب بطاقة
والبطارية" الصفحة ٢٩. 
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א .٣
ميكنك االستماع إلى ملفات املوسيقى MP3 وAAC اخملزنة على بطاقة ذاكرة 

الهاتف باستخدام مشغل املوسيقى أو ميكنك االستماع إلى الراديو. يتيح لك 
مفتاح املوسيقى اخلاص  في اجلزء العلوي األيسر من الهاتف تشغيل كل من 

غل املوسيقى والراديو وإيقاف تشغيلهما بشكل سريع.  مشَّ
ميكنك استخدم برنامج مدير صوت نوكيا إلنشاء ملفات املوسيقى الرقمية وقوائم 

التشغيل وتنظيمها على كمبيوتر متوافق ونقلها إلى بطاقة ذاكرة الهاتف. 
ستظهر قوائم التشغيل على شكل قوائم مسارات بالهاتف. انظر "مدير صوت 

نوكيا" الصفحة ١٣٨. 
ميكنك تسجيل املوسيقى أيًضا من الراديو أو من مصادر صوتية خارجية. انظر 

"التسجيل" الصفحة ١٠٣. 
لضبط مستوى صوت التشغيل، استخدم مفتاح مستوى الصوت في اجلزء العلوي 

األمين من الهاتف. 
 تحذير: استمع إلى املوسيقى في مستوى معدل. فقد يتسبب التعرض 

املستمر إلى األصوات العالية في أضرار بحاسة السمع. 

א א
غل املوسيقى.  اضغط على مفتاح املوسيقى وحدد مشَّ

يتيح لك مفتاح التنقل رباعي االجتاهات استخدام وظائف املوسيقى: 
• للتقدمي أو الترجيع السريع في املسار احلالي، اضغط مع االستمرار على  أو  

على الترتيب.
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• لالنتقال إلى املسار التالي أو السابق في قائمة املسارات، اضغط بشكل سريع 
على  أو  على الترتيب. 

 . • إليقاف التشغيل، اضغط على 
 . • ملتابعة التشغيل، اضغط على 

ميكنك الضغط على خيارات لفتح قائمة بخيارات مشغل املوسيقى املتاحة. من 
القائمة خيارات ميكنك على سبيل املثال، حتديد امليكرفون لالستماع إلى املوسيقى 

باستخدام مكبر الصوت الداخلي. 
غل املوسيقى اضغط على مفتاح املوسيقى وحدد إيقاف  إليقاف تشغيل مشَّ

املوسيقى. 
ملزيد من املعلومات، انظر "مشغل املوسيقى" الصفحة ٩٨. 

א א א
صل سماعة الرأس بالهاتف. انظر "سماعة الرأس" الصفحة ٢٥. يعمل سلك 

سماعات الرأس كهوائي للراديو، لذلك اتركه يتدلى بحرية. 
اضغط على مفتاح املوسيقى وحدد الراديو. 

لتوليف قناة راديو، اضغط مع االستمرار على  أو  لبدء البحث عن القنوات. 
يتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. 

ميكنك الضغط على خيارات لفتح قائمة باخليارات املتاحة. من القائمة خيارات على 
سبيل املثال، حدد ضبط التردد إلدخال تردد قناة الراديو يدوًيا. 

ملزيد من املعلومات، انظر "الراديو" الصفحة ١٠٠. 
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א .٤
א

ال ميكنك إجراء مكاملات هاتفية أثناء اتصال كابل التوصيل بالهاتف. افصل الكابل قبل إجراء 
مكاملة هاتفية. 

١. أدخل رقم الهاتف، متضمًنا رمز املنطقة. إذا أدخلت حرًفا خاطًئا، فاضغط على 
مسح حلذفه. 

 إلجراء مكاملات دولية، اضغط على  مرتني إلدخال البادئة الدولية ( يحل حرف + 
محل رمز االتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز املنطقة غير مسبوق بالصفر 
- في حالة الضرورة - ورقم الهاتف. ميكن إجراء املكاملات املوصوفة هنا على أنها 

دولية داخل مناطق نفس الدولة في بعض احلاالت. 
٢. اضغط على  لطلب الرقم. 

٣. اضغط على  إلنهاء املكاملة أو إللغاء محاولة االتصال. 
انظر أيًضا "اخليارات املتاحة أثناء املكاملة" الصفحة ٤٣. 

 مالحظة: أثناء املكاملات، يتم إيقاف تشغيل املوسيقى بشكل مؤقت وكتم 
صوت الراديو. تتم متابعة التشغيل وإعادة تشغيل الراديو آلًيا مرة أخرى بعد 

االنتهاء من إجراء املكاملة. 

א א א
• انظر "البحث عن اسم في دفتر الهاتف" الصفحة ٥٠. اضغط على  

لالتصال بالرقم املوجود على شاشة العرض. 
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א א
• في وضع االنتظار، اضغط مرة واحدة على  للوصول إلى قائمة تضم آخر 

عشرين رقًما قمت باالتصال بها أو حاولت االتصال بها. انتقل إلى الرقم أو 
االسم املطلوب، ثم اضغط على  لالتصال به. 

( ) א א א
 . ، أو اضغط على  و  • في وضع االنتظار، اضغط مع االستمرار على 

إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على موافق. 
انظر أيًضا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٧٦. 

א א
قبل استخدام االتصال السريع، قم بتخصيص رقم هاتف ألحد مفاتيح االتصال 
. انظر "االتصال السريع" الصفحة ٥٣. اتصل بالرقم بأي  السريع من  إلى 

من الطرق التالية: 
 . • اضغط على مفتاح االتصال السريع املطلوب ثم اضغط على 

• في حالة ضبط االتصال السريع على وضع التشغيل، اضغط مع االستمرار 
على أحد مفاتيح االتصال السريع حتى يبدأ االتصال. انظر "االتصال السريع" 

الصفحة ٨٧. 

א א
• ميكنك االتصال برقم هاتف بنطق كلمة واحدة أو أكثر والتي مت إرفاقها بهذا 

الرقم. انظر "االتصال الصوتي" الصفحة ٥٣. 
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א
تعد املكاملة اجلماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح باشتراك حتى ستة 

أشخاص في مكاملة جماعية. 
١. قم بإجراء مكاملة إلى املشارك األول. 

٢. إلجراء مكاملة مبشارك جديد، اضغط على خيارات وحدد مكاملة جديدة. 
٣. أدخل رقم هاتف املشارك اجلديد أو ابحث عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على 

مكاملة. توضع املكاملة األولى قيد االنتظار. 
٤. بعد الرد على املكاملة اجلديدة، قم بضم املشارك األول إلى املكاملة اجلماعية. 

اضغط على خيارات وحدد مكاملة جماعية. 
٥. إلضافة مشارك جديد إلى املكاملة اجلماعية، كرر اخلطوات من ٢ إلى ٤.

٦. إلجراء محادثة منفردة مع أحد املشاركني في املكاملة اجلماعية، قم مبا يلي: 
 اضغط على خيارات وحدد محادثة خاصة وحدد املشارك املطلوب. إلعادة 

االنضمام إلى املكاملة اجلماعية، اضغط على خيارات وحدد مكاملة جماعية. 
 . ٧. إلنهاء املكاملة اجلماعية، اضغط على 

א א
اضغط على  للرد على املكاملة الواردة واضغط على  إلنهاء املكاملة. 

اضغط على  لرفض املكاملة الواردة. 
إذا ضغطت على صامت، فسيتم كتم صوت نغمة الرنني فقط. وحينئٍذ ميكنك الرد 

على املكاملة أو رفضها. 
في حالة توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف، سيمكنك الرد على مكاملة 

وإنهائها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس. 



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.٤٣

 تلميح: إذا مت تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال اخلط لتحويل املكاملات، 
على سبيل املثال إلى صندوق البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكاملة واردة أيًضا 

إلى حتويلها. انظر "حتويل املكاملات" الصفحة ٨٦. 
الحظ أنه عندما يتصل بك شخص ما، ُيظهر الهاتف اسم املتصل أو رقمه أو 

ُيظهر النص الرقم اخلاص أو مكاملة. وإذا كان سجل الهاتف به أكثر من اسم له 
نفس رقم املتصل، فسيتم عرض رقم الهاتف فقط، إذا كان متاًحا. 

א א
أثناء املكاملة، اضغط على  للرد على املكاملة قيد االنتظار. توضع املكاملة األولى قيد 

االنتظار. اضغط على  إلنهاء املكاملة اجلارية. انتظار املكاملات هي خدمة شبكة. 
لتشغيل وظيفة خدمة انتظار املكاملات، انظر "انتظار املكاملات" الصفحة ٨٨. 

א א א א
تعد العديد من اخليارات التي ميكنك استخدامها أثناء املكاملة من بني خدمات 

الشبكة. اضغط على خيارات أثناء املكاملة إلتاحة بعض اخليارات التالية: 
غلق امليكرفون أو تشغيل امليكرفون أو إنهاء املكاملة أو إنهاء كل املكاملات أو األسماء 
أو القائمة و تعليق أو إنهاء التعليق أو مكاملة جديدة أو مكاملة جماعية أو محادثة 

خاصة أو رد أو رفض. 
قفل لوحة املفاتيح، لتشغيل قفل لوحة املفاتيح. 

تستخدم إرسال DTMF إلرسال سالسل نغمات DTMF، مثل كلمات السر أو أرقام 
احلسابات البنكية. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في دفتر الهاتف واضغط على 

. موافق. الحظ أنه ميكنك إدخال حرف االنتظار w وحرف التوقف p بالضغط املتكرر على 
وميكن استخدام املكاملة األخرى لالنتقال بني املكاملة اجلارية واملكاملة قيد االنتظار، كما ميكن 

استخدام حتويل لربط املكاملة قيد االنتظار مبكاملة أخرى جارية، ولقطع االتصال باملكاملات. 
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א א א א .٥
ميكنك إدخال نص، على سبيل املثال عند كتابة رسائل - باستخدام اإلدخال 
التقليدي للنص أو باستخدام اإلدخال التنبئي للنص. أثناء كتابة النص يشار 

إلى اإلدخال التقليدي للنص بالرمز  ويشار إلى اإلدخال التنبئي للنص بالرمز  
أعلى شاشة العرض. 

يشار إلى وضع احلروف احملدد بجانب مؤشر إدخال النص،  في وضع احلروف 
العربية، و في وضع األرقام، و في حالة األحرف الالتينية الكبيرة، و 
في حالة األحرف الالتينية الصغيرة، و في وضع األرقام. للتبديل بني أوضاع 
. أو بدًال من ذلك، اضغط على خيارات وحدد  احلروف املتوفرة كرر الضغط على 

الوضع املطلوب. 

א א א א
ميكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند اإلدخال التنبئي للنص على 

أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف ميكنك إضافة كلمات جديدة إليه. 
. اضغط على كل مفتاح  ١. ابدأ كتابة كلمة باستخدام املفاتيح من  إلى 

مرة واحدة لكتابة كل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. احلروف 
املتوفرة حتت املفاتيح اآلتية هي: 

  0 و 
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 إلدخال رقم أثناء التواجد في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح 
الرقم املطلوب. 

 ملزيد من اإلرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" 
الصفحة ٤٧. 

٢. بعد االنتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، أكدها بإضافة مسافة 
بالضغط على  أو بالضغط على أي من مفاتيح االنتقال. يؤدي الضغط على 

أحد مفاتيح االنتقال إلى حتريك املؤشر أيًضا. 
 إذا لم تكن الكلمة صحيحة،

 فكرر الضغط على  أو اضغط على خيارات وحدد الكلمات املماثلة. أكد 
الكلمة التي تريدها مبجرد ظهورها. 

 إذا ظهر احلرف ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها 
غير موجودة بالقاموس. إلضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على هجاء، ثم 
أدخل الكلمة (تستخدم طريقة اإلدخال التقليدي للنص) واضغط على حفظ. 

عند امتالء القاموس، حتل الكلمة اجلديدة محل أقدم كلمة مت إضافتها. 
٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية. 
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. اكتب اجلزء األخير من  أدخل اجلزء األول من الكلمة وأكده بالضغط على 
الكلمة وأكدها. 

א א
عند كتابة نص، اضغط على خيارات وحدد القاموس. 

• إليقاف تشغيل اإلدخال التقليدي للنص، حدد القاموس ال يعمل. 
• لتشغيل اإلدخال التنبئي للنص، حدد لغـة من اللغات املتوفرة في قائمة 

خيارات القاموس. يتوفر اإلدخال التنبئي للنـص للغات املوجودة في القائمة 
فقط. 

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

املطلوب. مت إدراج احلروف املتوفرة حتت كل مفتاح في الصفحة ٤٤. 
إلدخال رقم أثناء التواجد في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم 

املطلوب. 
• إذا كان احلرف التالي املطلوب يقع على نفس املفتاح مثل احلرف احلالي، فانتظر 

حتى يظهر املؤشر، أو اضغط على أي من مفاتيح االنتقال ثم أدخل احلرف. 
 . • تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا واحلروف اخلاصة حتت مفتاح الرقم 
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א
ميكن أن تتوفر أيًضا الوظائف التالية لكتابة النص: 

 . • إلدخال مسافة، اضغط على 
• لتحريك املؤشر إلى األمام أو اخللف أو ألسفل أو ألعلى، اضغط على  أو   

، حسب املطلوب.  أو  أو 
• حلذف آخر حرف مت إدخاله، اضغط على مسح. اضغط مع االستمرار على مسح 

حلذف احلروف بسرعة أكبر. 
• إلدراج كلمة أثناء استخدام طريقة اإلدخال التنبئي للنص، اضغط على خيارات 

وحدد إدخال كلمة. اكتب الكلمة باستخدام طريقة اإلدخال التقليدي للنص 
واضغط على حفظ. تضاف الكلمة أيًضا إلى القاموس. 

• إلدراج حرف خاص أثناء استخدام طريقة اإلدخال التقليدي للنص، اضغط على 
، أو عند استخدام طريقة اإلدخال التنبئي للنص، اضغط مع االستمرار على  

أو اضغط على خيارات وحدد إدخال رمز. 
 اضغط على أي من مفاتيح االنتقال لالنتقال إلى أحد احلروف واضغط على 

استخدام لتحديد احلرف. 
 ميكنك أيًضا االنتقال إلى أحد األحرف بالضغط على  أو  أو  أو  ثم 

 . حدد احلرف بالضغط على 
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( (א א .٦
ميكنك حفظ األسماء في ذاكرة الهاتف (دفتر الهاتف الداخلي) وفي ذاكرة بطاقة 

 .(SIM دفتر هاتف) SIM
• بإمكان دفتر الهاتف الداخلي حفظ حتى ٢٠٠ اسم مع أسماء وأرقام ومالحظات 

نصية لكل اسم. يتوقف عدد األسماء التي ُيمكن حفظها على طول تلك 
األسماء، وعلى عدد وطول أرقام الهواتف والعناصر النصية. 

 يستخدم دفتر الهاتف الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٥. 
• يدعم الهاتف أيًضا بطاقات SIM التي ميكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسًما. 

 . يشار إلى األسماء احملفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز 

א
اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد الضبط. حدد

• الذاكرة املستخدمة لتحديد دفتر الهاتف الذي ترغب في استخدامه. الستدعاء 
األسماء من كال دفتري الهاتف، حدد الهاتف والبطاقة. عند حتديد الهاتف 

والبطاقة، سيتم حفظ أسماء جديدة في ذاكرة الهاتف. 
• عرض األسماء لتحديد طريقة عرض األسماء (واألرقام) في دفتر الهاتف. 

• حالة الذاكرة ملعرفة عدد األسماء احملفوظة حالًيا والعدد الذي ميكن حفظه في 
دفتر الهاتف احملدد. 
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( א )
يتم حفظ األسماء في مساحة الذاكرة املستخدمة، انظر "حتديد ضبط دفتر الهاتف" 

أعاله. 
١. اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد إضافة 

اسم. 
٢. أدخل االسم واضغط على موافق. انظر "استخدام اإلدخال التقليدي للنص" 

الصفحة ٤٦.
٣. أدخل رقم الهاتف، واضغط على موافق. 

٤. عند حفظ االسم والرقم، اضغط على مت. 
 تلميح: الحفظ السريع في وضع االنتظار، أدخل رقم الهاتف. اضغط على 

خيارات وحدد حفظ. أدخل االسم واضغط على موافق ومت. 

א
ميكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهاتف وعناصر نصية قصيرة لكل اسم في 

دفتر الهاتف الداخلي. 
يتم تلقائًيا استخدام أول رقم مت حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول 
. حينما تختار اسًما من دفتر  املؤشر اخلاص بنوع الرقم، على سبيل املثال 

الهاتف، إلجراء مكاملة مثالً، يتم استخدام الرقم االفتراضي ما لم حتدد رقًما آخر. 
١. تأكد أن الذاكرة املستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "حتديد 

ضبط دفتر الهاتف" الصفحة ٤٨. 
٢. للوصول إلى قائمة باألسماء، اضغط على  أو  في وضع االنتظار. 

٣. انتقل إلى االسم احملفوظ في دفتر الهاتف الداخلي الذي تريد إضافة رقم أو 
عنصر نصي جديد إليه، ثم اضغط على التفاصيل. 
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٤. اضغط على خيارات وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل. 
الهاتف احملمول و املنزل و  ٥. حدد أحد أنواع األرقام التالية  عام و

املكتب و الفاكس.
 أو أنواع النص  بريد إلكتروني و عنوان اإلنترنت و عنوان بريدي و 

مالحظة. 
 حدد تغيير النوع في قائمة اخليارات لتغيير الرقم أو نوع النص. 

٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على موافق حلفظه. 
٧. اضغط على رجوع ثم اضغط على خروج للعودة إلى وضع االنتظار. 

א א א
اضغط على  أو  في وضع االنتظار، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط 
على التفاصيل. انتقل إلى الرقم املطلوب ضبطه ليكون هو الرقم االفتراضي. 

اضغط على خيارات وحدد الرقم االفتراضي. 

א א א
١. اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد بحث. 

٢. ميكنك إدخال احلروف األولى من االسم الذي تبحث عنه في حقل البحث. 
 اضغط على  و  للتنقل خالل األسماء في القائمة، و  و  لتحريك 

املؤشر في حقل البحث. 
٣. انتقل إلى االسم املطلوب واضغط على التفاصيل. انتقل لعرض تفاصيل االسم 

احملدد. 
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 تلميح: للعثور على اسم بشكل سريع، اضغط على  أو  في وضع 
االنتظار. أدخل احلرف / احلروف األولى من االسم، و/ أو انتقل إلى االسم الذي 

تريده. 
 تلميح: لعرض اسم معني ورقمه االفتراضي بشكل سريع، اضغط مع 

االستمرار على املفتاح  عند حتديد االسم أثناء التنقل خالل األسماء. 

א
ابحث عن االسم املطلوب تعديله واضغط على التفاصيل. انتقل إلى االسم أو 

الرقم أو العنصر النصي الذي تريد تعديله واضغط على خيارات. حدد تعديل االسم 
أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل وقم بتعديل االسم أو الرقم أو النص واضغط 

على موافق. 

اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد مسح. 
• حلذف األسماء واحًدا تلو اآلخر، حدد واحد كل مرة وانتقل إلى االسم الذي ترغب 

في حذفه. اضغط على مسح واضغط على موافق للتأكيد. 
• حلذف كل األسماء من دفتر الهاتف مرة واحدة، حدد مسح الكل ثم انتقل إلى 
دفتر الهاتف، ثم الهاتف أو البطاقة واضغط على مسح. اضغط على موافق 

وأكد عملية احلذف بإدخال رمز احلماية. 

א
ميكنك نسخ األسماء من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. 

١. اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد نسخ. 
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٢. حدد اجتاه النسخ، من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف. 
٣. حدد واحد كل مرة أو الكل أو األرقام االفتراضية. 

• إذا حددت واحد كل مرة، فانتقل إلى االسم الذي ترغب في نسخه واضغط 
على نسخ. 

 تظهر األرقام االفتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم 
نسخ األرقام االفتراضية فقط. 

٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في االحتفاظ باألسماء األصلية أو حذفها، حدد 
االحتفاظ باألصل أو نقل األصل. 

• إذا حددت الكل أو األرقام االفتراضية، فاضغط على موافق عند ظهور بدء 
النسخ؟ أو البدء في النقل؟. 

א
ميكنك إرسال واستالم معلومات االتصال اخلاصة بأحد األشخاص، مثل بطاقة 

األعمال، في شكل رسالة عبر األثير (OTA) (خدمة شبكة). 
استالم بطاقة أعمال

عند استالم بطاقة أعمال في شكل رسالة عبر األثير، اضغط على عرض. اضغط 
على حفظ حلفظ بطاقة األعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة األعمال، اضغط 

على خروج ثم اضغط على موافق. 
إرسال بطاقة أعمال

ميكنك إرسال بطاقة أعمال في شكل رسالة عبر األثير OTA إلى هاتف متوافق 
 .vCard يدعم معيار
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١. ابحث عن االسم الذي ترغب في إرساله من دفتر الهاتف واضغط على 
التفاصيل و خيارات وحدد إرسال بطاقة. 

٢. حدد برسالة نصية إلرسال بطاقة األعمال في شكل رسالة عبر األثير. 

א א
لتخصيص رقم ملفتاح اتصال سريع، اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى 
وحدد األسماء) وحدد االتصال السريع وانتقل إلى رقم مفتاح االتصال السريع الذي 

تريده. الحظ أن املفتاح  محجوز لرقم البريد الصوتي. 
اضغط على تخصيص واضغط على بحث وحدد االسم أوًال ثم الرقم املراد 

تخصيصه. في حالة وجود رقم مخصص بالفعل لهذا املفتاح، فاضغط على 
خيارات، وبإمكانك عرض الرقم اخملصص أو تغييره أو حذفه. في حالة إيقاف تشغيل 
وظيفة االتصال السريع، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. اضغط 

على نعم لتشغيل الوظيفة. انظر "االتصال السريع" الصفحة ٨٧. 
إلجراء مكاملة باستخدام مفاتيح االتصال السريع، انظر "االتصال السريع برقم هاتف" 

الصفحة ٤١. 

א א
ميكنك االتصال برقم هاتف بنطق كلمة واحدة أو أكثر ("رمز صوتي") مرفقة بهذا 

الرقم. ميكن أن يكون الرمز الصوتي، على سبيل املثال، أحد األسماء. 
ال ميكن استخدام االتصال الصوتي أثناء إرسال أو استالم البيانات عبر اتصال 

 .GPRS
يتم حفظ الرموز الصوتية بالهاتف. يتم مسح جميع الرموز الصوتية في حالة 

إدخال بطاقة SIM أخري بالهاتف وحفظ رموز صوتية جديدة. 
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א א א א
قبل استخدام االتصال الصوتي، الحظ ما يلي: 

• ال تعتمد األوامر الصوتية على اللغة. بل تعتمد على صوت املتكلم. 
• األوامر الصوتية حساسة جتاه الضوضاء احمليطة. قم بتسجيل هذه األوامر الصوتية 

وإجراء املكاملات من خاللها في بيئة هادئة. 
• عند تسجيل الرمز الصوتي أو وقت إجراء مكاملة بنطق الرمز الصوتي، أمسك الهاتف 

في الوضع الطبيعي بالقرب من أذنك. 
• ال ُتقبل األسماء القصيرة جًدا. استخدم أسماًء طويلة وجتنب استخدام األسماء 

املتشابهة لألرقام اخملتلفة. 
 مالحظة: يجب نطق االسم بنفس الطريقة التي مت تسجيله بها متاًما. قد 
يصعب ذلك على سبيل املثال في حالة التواجد في بيئة صاخبة أو أثناء 

الطوارئ، لذا ال يجب االعتماد على االتصال الصوتي في جميع األحوال. 

اضغط على  أو  في وضع االنتظار، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط 
على التفاصيل. اضغط على خيارات وحدد إضافة بصمة صوت. اضغط على بدء 

وانطق الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كرمز صوتي بوضوح. 

א א
في وضع االنتظار، اضغط مع االستمرار على مفتاح التحديد األمين  حتى تسمع 
نغمة قصيرة. انطق الرمز الصوتي بوضوح أثناء حمل الهاتف في الوضع الطبيعي 

قريًبا من األذن. يردد الهاتف الرمز الصوتي ثم يتصل برقم الهاتف املناظر. 
في حالة عدم وجود مثيل للرمز الصوتي أو إذا لم يتم التعّرف عليه، يعود الهاتف 

إلى وضع االنتظار. 
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في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة، اضغط مع االستمرار على زر سماعة 
الرأس حتى تسمع نغمة قصيرة ثم انطق الرمز الصوتي بوضوح. 

في وضع االنتظار، اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) 
وحدد بصمات الصوت. حدد االسم أو رقم الهاتف املطلوب، اضغط على خيارات ثم 

الوظيفة التي تريدها. 

א
ميكنك االتصال بأرقام املعلومات اخلاصة مبزود اخلدمة إذا كانت األرقام مضمنة في 
بطاقة SIM. ملعرفة مدى توفر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة 

اخلاص بك. 
اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد أرقام 

املعلومات. انتقل عبر إحدى الفئات إلى أحد أرقام املعلومات واضغط على  
لالتصال به. 

א
ميكنك االتصال بأرقام اخلدمة اخلاصة مبوفر اخلدمة لديك إذا كانت األرقام مضمنة 

.SIM في بطاقة
اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد أرقام اخلدمة. 

انتقل إلى أحد أرقام اخلدمة واضغط على  لالتصال به. 
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يتم حفظ أرقام الهواتف اخملصصة لبطاقة SIM في أرقامي إذا كانت البطاقة 
تسمح بذلك. لعرض األرقام، اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد 

األسماء) وحدد أرقامي. انتقل إلى االسم أو الرقم املطلوب، واضغط على عرض. 

א
ميكنك تقسيم األسماء احملفوظة في دفتر الهاتف إلى مجموعات متصلني. ميكنك 
ضبط الهاتف إلصدار نغمة رنني معينة وعرض رسم محدد على شاشة الهاتف 
لكل مجموعة متصلني عند تلقى مكاملة من أحد الهواتف املوجودة ضمن تلك 

اجملموعة. لضبط الهاتف للرنني فقط عند ورود مكاملات من أرقام هواتف تنتمي إلى 
مجموعة متصلني محددة، انظر تنبيه بـ في "ضبط النغمة" الصفحة ٩٤. 

اضغط على األسماء (أو اضغط على ذهاب إلى وحدد األسماء) وحدد املتصلون وحدد 
مجموعة املتصلني املطلوبة. حدد

•  اسم اجملموعة، أدخل اسًما جديًدا جملموعة املتصلني واضغط على موافق. 
• نغمة اجملموعة، وحدد نغمة الرنني للمجموعة. النغمة العادية هي نغمة الرنني 

احملددة للوضع النشط حالًيا. 
•  شعار اجملموعة وحدد تشغيل لضبط الهاتف لعرض شعار اجملموعة، أو حدد 

إيقاف لعدم عرضه، أو حدد عرض لعرضه. 
•  األفراد، إلضافة اسم إلى مجموعة املتصلني، اضغط على خيارات وحدد إضافة 

اسم. انتقل إلى االسم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على إضافة. 
 إلزالة اسم من مجموعة متصلني، انتقل إلى االسم املراد إزالته واضغط على 

خيارات وحدد مسح اسم. 
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א א א .٧
يقدم لك الهاتف نطاًقا شامًال من الوظائف اجملمعة داخل قوائم. مت تزويد معظم 
وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة 
التي تريدها ثم انتظر ملدة ١٥ ثانية. إلنهاء التعليمات، اضغط على رجوع. انظر 

"تشغيل التعليمات" الصفحة ٩٠. 

א א א
א א

١. اضغط على القائمة للوصول إلى القائمة. 
٢. انتقل عن طريق  أو   خالل القائمة وحدد، على سبيل املثال الضبط 

بالضغط على اختيار. 
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها، على سبيل 

املثال ضبط املكاملات. 
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية احملددة على قوائم فرعية أخرى، فكرر اخلطوة ٣. حدد 

القائمة الفرعية التالية، على سبيل املثال ضغط أي مفتاح للرد. 
٥. حدد الضبط املطلوب. 

٦. اضغط على رجوع للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على خروج 
للخروج من القائمة. 

א א
مت ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث ميكنك الوصول إلى 

معظمها عن طريق رقم مفتاح االختصار اخلاص بها. 
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• اضغط على القائمة للوصول إلى القائمة. أدخل بسرعة، في غضون ثانيتني، رقم 
الفهرس اخلاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الدخول إليها. 

 مثال: لضبط ضغط أي مفتاح للرد على الوضع يعمل، اضغط على القائمة 
. اضغط على رجوع للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة،  و و و و

واضغط على خروج للخروج من القائمة. 
الحظ أنه للوصول وظائف القائمة في القائمة ١، اضغط على القائمة وأدخل الرقم 

0 و1. ثم أدخل باقي األرقام اخلاصة برقم االختصار املطلوب. 
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א
١. رسائل 

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

٣. إنشاء بريد إلكتروني
٤. الرسائل املرسلة

٥. األرشيف
٦. مناذج

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

٣. دردشة
٤. الرسائل الصوتية

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

٢. املوضوعات

٣. اللغة
٤. مت حفظ موضوعات املعلومات 

بالبطاقة
٥. قراءة١

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

٢. سجل املكاملات 
١. مكاملات لم يرد 

عليها
٢. املكاملات املستلمة
٣. املكاملات الصادرة

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

٥. مدة املكاملات
١. مدة آخر مكاملة

٢. مدة املكاملات املستلمة
٣. مدة املكاملات الصادرة
٤. مدة جميع املكاملات

١. تظهر هذه القامة فقط في حالة استالم رسائل معلومات.
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٥. مسح املوقتات
٦. تكاليف املكاملات

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

GPRS ٧. عداد بيانات
١. البيانات املرسلة في اجللسة 

األخيرة
٢. البيانات املستلمة في اجللسة 

األخيرة
٣. جميع البيانات املرسلة
٤. جميع البيانات املستلمة

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

٢. مدة جميع اجللسات
٣. مسح املوقتات

٣. األسماء 
١. بحث

٢. إضافة اسم
٣. مسح
٤. نسخ
٥. الضبط

١. الذاكرة املستخدمة
٢. عرض األسماء
٣. حالة الذاكرة
٦. االتصال السريع

٧. بصمات الصوت
٨. أرقام املعلومات 
٩. أرقام اخلدمة

١٠.أرقامي
١١.املتصلون

٤. األوضاع 
١. عام

١. تشغيل
٢. ضبط خاص

٣. محدد
٢. صامت (نفس القوائم الفرعية 

كما في "عام")
٣. اجتماع (نفس القوائم الفرعية 

كما في "عام")
٤. في اخلارج (نفس القوائم الفرعية 

كما في "عام")
٥. جهاز املناداة )نفس القوائم 

الفرعية كما في "عام")
٥. الضبط 
١. اختصارات شخصية

١. مفتاح االختيار اليمني
٢. خيارات التحديد

٣. تنظيم
٢. ضبط الوقت والتاريخ

١. الساعة
٢. التاريخ
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٣. التحديث اآللي للتاريخ والوقت
٣. ضبط املكاملات
١. حتويل املكاملات

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

٥. خدمة انتظار املكاملات
٦. ملخص بعد املكاملة

٧. إرسال هويتي
٨. خط املكاملات الصادرة١

٤. ضبط الهاتف
١. اللغة

٢. قفل املفاتيح آليًا
٣. عرض معلومات اخلاليا

٤. رسالة الترحيب
٥. اختيار الشبكة

٦. تأكيد تطبيقات خدمات 
البطاقة

٧. تشغيل التعليمات
٨. نغمة التشغيل
٥. ضبط املوسيقى

١. معادل
٢. توازن

٣. ارتفاع الصوت

٤. تكبير االستريو
٥. استعادة الضبط االفتراضي 

للموسيقى
٦. ضبط الشاشة
١. ورق حائط

٢. أنظمة األلوان
٣. شعار الشبكة

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

١. تنبيه املكاملات الواردة
٢. نغمة الرنني

٣. مستوى صوت الرنني
٤. التنبيه باالهتزاز

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

٨. تنبيه بـ
٨. ضبط اجلهاز٢
١. سماعة األذن
٢. طقم السمع
٩. ضبط احلماية

١. طلب الرمز الشخصي
٢. خدمة حظر املكاملات
٣. االتصال بأرقام محددة

١. ملعرفة مدى توفرها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
٢. تظهر هذه القامة فقط إذا كان الهاتف متصال أو مت توصيله بسماعة رأس أو طقم سمع متاح للهاتف.
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٤. مجموعة مستعملني محددة
٥. مستوى احلماية
٦. رموز الوصول

١٠.استعادة ضبط املصنع
٦. املنبه 

٧. املوسيقى 
غل املوسيقى ١. مشَّ

٢. الراديو
٣. املسجل

٤. ضبط املوسيقى
٨. االستوديو 

١. عرض احلافظات
١. جرافيك
٢. النغمات

٢. إضافة حافظة
٣. مسح احلافظة
٤. إعادة تسمية
٥. تنزيل املعرض
١. تنزيل الصور
٢. تنزيل النغمات

٩. املنسق 
١. التقومي

٢. قائمة املهام

األلعاب  .١٠
١. اختر لعبة

٢. تنزيل األلعاب
٣. الذاكرة
٤. الضبط

١. أصوات األلعاب
٢. أضواء األلعاب

٣. االهتزاز

التطبيقات  .١١
١. حتديد التطبيقات
٢. تنزيل التطبيقات

٣. الذاكرة
امللحقات  .١٢

١. األوامر الصوتية
٢. احلاسبة

٣. موقت العد التنازلي
٤. ساعة إيقاف

٥. نسخة احتياطي واسترجاع
٦. بطاقة الذاكرة

خدمات  .١٣
١. صفحة البدء
٢. العالمات

٣. وصالت التنزيل
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٤. وارد اخلدمة
٥. ضبط

١. ضبط االتصال.
١. ضبط اخلدمة النشط

٢. تعديل ضبط اخلدمة النشط
٢. ضبط الشكل
١. التفاف النص
٢. حجم اخلط
٣. إظهار الصور

٣. ضبط احلماية
١. شهادات التفويض
٢. بيانات االسترجاع

٤. إعدادات صندوق اخلدمة للوارد
٦. ذهاب للعنوان
٧. تفريغ الذاكرة

خدمات البطاقة١  .١٤

١. تظهر هذه القامة فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويختلف االسم واحملتوي حسب 
.SIM بطاقة
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א .٨
(١ (א א

ميكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل 
الوسائط املتعددة ورسائل البريد اإللكتروني. يتم ترتيب كافة 

الرسائل في حافظات. تعتبر الرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة ورسائل 
البريد اإللكتروني خدمات شبكة. 

قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو املصورة أو رسائل البريد اإللكتروني، 
حتتاج إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل اخلاص بك، انظر "ضبط الرسائل" 

الصفحة ٧٧. 
 ،SMS مالحظة: عند إرسال رسائل أو رسائل بريد إلكتروني عبر خدمة شبكة 

قد يعرض الهاتف عبارة "مت إرسال الرسالة". يشير ذلك إلى أن الرسالة أو 
رسالة البريد اإللكتروني قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز الرسائل أو 

ملقم البريد اإللكتروني املبرمج بالهاتف. ال يعني ذلك أن الرسالة أو رسالة 
البريد اإللكتروني قد وصلت إلى الوجهة املقصودة. ملزيد من التفاصيل حول 

خدمات SMS، حتقق من ذلك من خالل مزود اخلدمة. 

א א
يدعم الهاتف إرسال رسائل متعددة األجزاء واستالمها، وهي تلك الرسائل التي 
تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وحتتسب تكلفة هذه امليزة 

طبًقا لعدد الرسائل العادية املطلوبة إلرسال رسالة متعددة األجزاء. 
ميكنك أيًضا إرسال واستالم رسائل نصية حتتوي على صور. تتكون كل رسالة 

مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة 
عن إرسال رسالة نصية واحدة. 
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 مالحظة: ميكن استخدام وظيفة الرسائل املصورة فقط إذا كانت مدعمة من 
قبل مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. ميكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل 

املصورة فقط استالم الرسائل املصورة وعرضها. 
تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" 

الصفحة ١٥. 

א
يظهر عدد احلروف املتاحة ورقم اجلزء احلالي للرسالة متعددة األجزاء في أعلى ميني 
شاشة الهاتف. على سبيل املثال، يبني الرقم ٢/١٠ أن بإمكانك إضافة ١٠ حروف 

للنص لكي يتم إرساله على شكل رسالتني. 
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة. 

  تلميح: اضغط على  في وضع االنتظار لفتح محرر الرسائل بشكل 
سريع.

٢. اكتب الرسالة. انظر "استخدام إدخال النص باللغة العربية" الصفحة ٤٤. إلدراج 
مناذج نصية أو صورة في الرسالة، انظر "النماذج" الصفحة ٦٨. 

٣. إلرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال. 
٤. أدخل رقم هاتف املستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في دفتر الهاتف. 

 اضغط على موافق إلرسال الرسالة. 

א
بعد كتابة إحدى الرسائل، اضغط على خيارات وحدد خيارات اإلرسال. 

• إلرسال رسالة إلى أكثر من مستلم، حدد لعدة أشخاص. بعد إرسال الرسالة 
إلى كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على مت. 
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• إلرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل، حدد وضع اإلرسال ثم وضع 
الرسالة املطلوب استخدامه. 

 لتعريف وضع الرسالة، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٧٧. 

قبل أن تتمكن من إرسال رسالة بريد إلكتروني عبر SMS (خدمة شبكة)، حتتاج 
إلى حفظ الضبط اخلاص بإرسال البريد اإللكتروني، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة 
٧٧. حلفظ عنوان بريد إلكتروني في دفتر الهاتف، انظر "حفظ أرقام وعناصر نصية 

عديدة لكل اسم" الصفحة ٤٩. 
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد إلكتروني. 

٢. أدخل عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باملستلم أو ابحث عنه في دفتر الهاتف 
واضغط على موافق. 

٣. إذا أردت، ميكنك إدخال موضوع رسالة البريد اإللكتروني ثم اضغط على موافق. 
٤. اكتب رسالة البريد اإللكتروني. انظر "استخدام إدخال النص باللغة العربية" 

الصفحة ٤٤. يظهر عدد احلروف التي ميكنك إدخالها أعلى ميني شاشة الهاتف. 
يتم تضمني عنوان البريد اإللكتروني واملوضوع في العدد الكلي للحروف. 

 انظر أيضًا "إدراج منوذج نصي برسالة أو برسالة بريد اإللكتروني" الصفحة ٦٨. ال 
ميكن إدراج الصور. 

٥. إلرسال رسالة البريد اإللكتروني، اضغط على خيارات وحدد إرسال البريد. إذا 
لم تكن قد قمت بحفظ الضبط اخلاص بإرسال رسائل البريد اإللكتروني، 

فسيطالبك الهاتف بإدخال رقم خادم البريد اإللكتروني. 
 اضغط على موافق إلرسال رسالة البريد اإللكتروني. 
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א א
عند استالم رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، يظهر املؤشر  وعدد الرسائل 

اجلديدة متبوًعا بالعبارة الرسائل الواردة: على شاشة الهاتف. 
يشير املؤشر الوامض  إلى امتالء ذاكرة الرسائل. قبل استالم رسائل جديدة، 

احذف بعًضا من الرسائل القدمية في احلافظة صندوق الوارد. 
١. اضغط على عرض لعرض الرسالة اجلديدة، أو اضغط على خروج لعرضها فيما 

بعد. 
 قراءة الرسالة فيما بعد: 

 اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد. 
٢. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يشار إلى 

الرسالة النصية غير املقروءة بـ  أمامها ويشار إلى الرسالة املصورة التي لم 
 . يتم عرضها بـ 

٣. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على خيارات. 
 ميكنك حتديد خيار، على سبيل املثال، حلذف أو إعادة إرسال أو تعديل رسالة 
في شكل رسالة نصية، كما ميكنك نقل الرسالة التي يجري قراءتها وإعادة 

تسميتها. الحظ أنه قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال 
بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات األخرى. 

 حدد نسخ إلى التقومي لنسخ النص املوجود في بداية الرسالة إلى تقومي الهاتف 
كمالحظة تذكير لليوم احلالي. 

 حدد تفاصيل الرسالة لعرض اسم املرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل 
املستخدم وتاريخ ووقت االستالم. 

 حدد استخدام التفاصيل الستخالص األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين 
مواقع الويب من الرسالة احلالية. 
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 عند قراءة رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة حلفظ الصورة املوجودة في احلافظة 
مناذج. 

٤. حدد رد للرد على رسالة. حدد النص األصلي لتضمني الرسالة األصلية في الرد، 
أو حدد رًدا قياسًيا لتضمينه في الرد أو حدد مسح الشاشة. 

 عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أوًال عنوان البريد اإللكتروني وموضوع 
الرسالة أو قم بتعديلهما. ثم اكتب رسالة الرد. 

٥. اضغط على خيارات، وحدد إرسال واضغط على موافق إلرسال الرسالة إلى 
الرقم املعروض. 

א א א
يحفظ الهاتف الرسائل النصية الواردة في احلافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ 

الرسائل املرسلة في احلافظة الرسائل املرسلة في القائمة الفرعية رسائل نصية. 
ميكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة 

األرشيف أو احلافظات الشخصية أو مناذج. 

א
يشتمل الهاتف على مناذج نصية، يشار إليها بالرمز  مناذج مصورة يشار إليها 

 . بالرمز 
للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ومناذج. 

א א א
• عند كتابة رسالة أو رسالة بريد إلكتروني أو الرد عليها، اضغط على خيارات. 

حدد استخدام منوذج وحدد النموذج املطلوب إدراجه. 
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א
• عند كتابة رسالة أو الرد عليها، اضغط على خيارات. حدد إدراج صورة وحدد 

صورة لعرضها. اضغط على إدراج إلدراج الصورة في رسالتك. يشير املؤشر  
املوجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. يتوقف عدد احلروف التي ميكنك إدخالها 

في الرسالة على حجم الصورة. 
 لعرض النص والصورة مًعا قبل إرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد 

معاينة. 

א א א
لتنظيم رسائلك، ميكنك نقل بعًضا منها إلى احلافظة األرشيف، أو ميكنك إضافة 

حافظات جديدة حلفظ رسائلك. 
أثناء قراءة رسالة، اضغط على خيارات. حدد نقل وانتقل إلى احلافظة التي تريد 

نقل الرسالة إليها واضغط على اختيار. 
إلضافة حافظة أو حذفها، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية 

واحلافظات الشخصية. 
• إلضافة حافظة، اضغط على خيارات وحدد إضافة حافظة. 

• حلذف حافظة، انتقل إلى احلافظة التي تريد حذفها، واضغط على خيارات وحدد 
مسح احلافظة. 

א א
 مالحظة: ميكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعمة من قبل 
مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. ميكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل 

الوسائط املتعددة فقط استالم رسائل الوسائط املتعددة وعرضها. 
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ميكن أن حتتوي رسالة الوسائط املتعددة على نص وصورة وصوت. بإمكان الهاتف 
استالم رسائل الوسائط املتعددة التي حتتوي على صوت ولكن ال ميكنه إرسالها. 

يدعم الهاتف رسائل الوسائط املتعددة التي يصل حجمها إلى ٤٥ كيلو بايت بحد 
أقصى. إذا جتاوز حجم الرسالة احلد األقصى املسموح به، فقد ال يتمّكن الهاتف من 
استالم الرسالة. اعتماًدا على نوع الشبكة، ميكن للهاتف استالم رسالة نصية بها 

عنوان اإلنترنت الذي ميكنك من خالله عرض رسالة الوسائط املتعددة. 
إذا كانت الرسالة حتتوي على صورة، فسيقوم الهاتف مبالءمة حجم الصورة لتناسب 

مساحة شاشة الهاتف. 
 مالحظة: في حالة ضبط خدمة السماح باستقبال رسائل الوسائط على 

وضع نعم أو وضع الشبكة احمللية، فقد يقوم مشغل الشبكة أو مزود 
اخلدمة بتحميلك تكلفة كل رسالة تتسلمها.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط املتعددة التنسيقات التالية: 
 .BMPو PNGو GIFو JPEG :الصور •

• األصوات: األصوات اجملسمة املتصاعدة MIDI (SP-MIDI) ونغمات الرنني أحادية 
 .WB-AMRو (RGN) الصوت

إذا مت استالم رسالة حتتوي على أية عناصر غير ُمدعمة، فقد يتم استبدالها باسم 
امللف والنص صيغة الكائن غير مدعومة. 

والحظ أنه ال ميكنك استالم أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكاملات أو 
ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات جافا األخرى أو أثناء اتصال WAP عبر 
بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط اخلدمة يدوًيا" الصفحة ١٢٦). نظًرا ألن تسليم 
رسائل الوسائط املتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فال تعتمد على هذا النوع من 

الرسائل فقط إلجراء االتصاالت الضرورية. 
تستخدم وظيفة رسائل الوسائط املتعددة الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" 

الصفحة ١٥. 
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א א
لضبط رسائل الوسائط املتعددة (خدمة شبكة)، انظر "ضبط رسائل الوسائط 

املتعددة" الصفحة ٧٨. 
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة. 

٢. اكتب الرسالة. انظر "استخدام إدخال النص باللغة العربية" الصفحة ٤٤.
 ميكنك إدراج صورة واحدة في رسالة الوسائط املتعددة. إلدراج صورة، اضغط على 

خيارات وحدد إدراج صورة. تظهر قائمة باحلافظات املتوفرة في االستوديو. افتح 
حافظة محددة، انتقل إلى الصورة املطلوبة، واضغط على خيارات وحدد إدراج. 

يشير املؤشر  املوجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. 
 الحظ أنه قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض 

الصور ونغمات الرنني واحملتويات األخرى. 
 إلدراج اسم من دفتر الهاتف، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدراج 

اسم. انتقل إلى االسم املطلوب واضغط على خيارات وحدد إدراج اسم. 
 إلدراج رقم، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم. أدخل الرقم أو 

ابحث عنه في دفتر الهاتف واضغط على موافق. 
٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اضغط على خيارات وحدد معاينة. 

٤. إلرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال إلى هاتف (أو إرسال إلى 
البريد). 

٥. أدخل رقم هاتف املستلم (أو عنوان البريد اإللكتروني) أو ابحث عنه في دفتر 
الهاتف. اضغط على موافق وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق احلفظ 

إلرسالها. 
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 قد يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقًتا أطول من إرسال رسالة نصية. 
يظهر املؤشر املتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط املتعددة، وفي تلك 

األثناء ميكنك استخدام وظائف الهاتف األخرى. إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء 
إرسالها، فسيعاود الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في 
ذلك، فستبقى الرسالة في احلافظة صندوق احلفظ حيث ميكنك محاولة إعادة 

إرسالها فيما بعد. 
 سيتم حفظ الرسائل التي مت إرسالها في احلافظة الرسائل املرسلة في حالة 
ضبط حفظ الرسائل املرسلة على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط 

املتعددة" الصفحة ٧٨. 

א א
. وبعد  أثناء تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر املؤشر املتحرك 
استالم الرسالة، يظهر املؤشر  والنص مت استالم رسالة وسائط متعددة. 

يشير املؤشر الوامض  إلى امتالء ذاكرة رسائل الوسائط املتعددة، انظر "امتالء 
ذاكرة رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٧٤. 

١. اضغط على عرض لعرض الرسالة، أو اضغط على خروج لعرضها فيما بعد. 
 قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط 

وصندوق الوارد. 
٢. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. اضغط 

على خيارات حيث قد تتوفر بعض اخليارات التالية: 
• مسح الرسالة حلذف الرسالة. 

• رد للرد على الرسالة. إلرسال الرد، اضغط على خيارات وحدد إرسال. يتم 
استخدام رقم هاتف املرسل (أو عنوان البريد اإللكتروني) كقيمة افتراضية. 
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• إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد إلعادة إرسال الرسالة إلى رقم 
هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. 

• تعديل لتعديل رسالة. ميكنك فقط تعديل الرسائل التي كتبتها. انظر 
"كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ٧١. 

• تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها وفئتها. 
• التفاصيل، لعرض تفاصيل الصورة أو الصوت املرفق. 
• تشغيل لالستماع إلى نغمة الرنني احملتواة بالرسالة. 

• حفظ مقطع صوت حلفظ نغمة الرنني في االستوديو. 
• حفظ الصورة حلفظ الصورة في االستوديو. 

 الحظ أنه قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض 
الصور ونغمات الرنني واحملتويات األخرى. 

א א א א א
يحفظ الهاتف رسائل الوسائط املتعددة املستلمة في احلافظة صندوق الوارد 

املوجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط. 
يتم نقل رسائل الوسائط املتعددة التي لم يتم إرسالها إلى احلافظة صندوق احلفظ 

املوجودة في القائمة الفرعية رسائل وسائط. 
ميكن حفظ رسائل الوسائط املتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة 

الرسائل احملفوظة املوجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط. 
يتم حفظ رسائل الوسائط املتعددة التي مت إرسالها إلى احلافظة الرسائل املرسلة 

املوجودة في القائمة الفرعية رسائل وسائط إذا كان الضبط حفظ الرسائل املرسلة 
مضبوًطا على نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٧٨. 
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א א א א
إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة قيد االنتظار أثناء امتالء ذاكرة الرسائل، 

فسيومض املؤشر  وتظهر العبارة الذاكرة ممتلئة، عرض الرسالة التي تنتظر. 
لعرض الرسالة قيد االنتظار، اضغط على عرض. حلفظ الرسالة، اضغط على 

خيارات وحدد حفظ الرسالة واحذف الرسائل القدمية بتحديد احلافظة أوًال ثم حتديد 
الرسالة القدمية املطلوب حذفها. 

لرفض الرسالة قيد االنتظار، اضغط على خروج ونعم. إذا ضغطت على ال، 
فسيمكنك عرض الرسالة. 

א
١. حلذف الرسائل النصية، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ومسح 

الرسائل. 
 حلذف رسائل الوسائط املتعددة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل 

وسائط ومسح الرسائل. 
٢. حلذف جميع الرسائل املوجودة بحافظة، حدد احلافظة التي تريد حذف الرسائل 

املوجودة بها واضغط على موافق. إذا كانت احلافظة حتتوي على رسائل غير 
مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيًضا 

أم ال. 
 حلذف جميع الرسائل من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد جميع الرسائل 

وعند ظهور العبارة مسح جميع الرسائل من جميع احلافظات؟، اضغط على 
موافق. إذا كانت احلافظة حتتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف 

عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيًضا أم ال. 
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א
ميكنك التحدث مع شخص آخر باستخدام تطبيق الرسائل النصية األكثر سرعة 
هذا (خدمة شبكة). حيث ال ميكنك حفظ الرسائل الواردة أو املرسلة، بل ميكنك 

عرضها أثناء الدردشة. يتم إرسال كل رسالة دردشة كرسالة نصية منفصلة. 
١. لبدء الدردشة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ودردشة. أدخل رقم الهاتف 
اخلاص بالشخص الذي تريد بدء جلسة دردشة معه أو ابحث عنه في دفتر 

الهاتف ثم اضغط على موافق. 
 يمكنك بدء الدردشة بواسطة طريقة أخرى وهي: عند استالمك لرسالة، اضغط 

على عرض لقراءتها. لبدء الدردشة، اضغط على خيارات وحدد دردشة. 
٢. أدخل كنيتك التي ستستخدمها في الدردشة واضغط على موافق. 

٣. اكتب رسالة الدردشة، انظر "استخدام إدخال النص باللغة العربية" الصفحة 
 .٤٤

٤. إلرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد إرسال. 
٥. تظهر رسالة الرد اخلاصة بالشخص اآلخر أعلى رسالتك األصلية. 

 للرد على الرسالة، اضغط على موافق وكرر اخلطوتني ٣ و٤.
٦. إلنهاء جلسة الدردشة، اضغط على خيارات وحدد إنهاء. 

لعرض أحدث رسائل جلسة الدردشة احلالية، اضغط على خيارات وحدد تاريخ 
الدردشة. يشار إلى الرسائل التي أرسلتها بالرمز "<" متبوًعا بكنيتك، ويشار إلى 

الرسائل التي استلمتها بالرمز ">" متبوًعا بكنية املرسل. اضغط على رجوع 
للعـودة إلى الرسالة التي تكتبها حالًيا. لتعديل كنيتك، حدد اخلـيار اسم 

الدردشة. 
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א א
صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد حتتاج إلى االشتراك بها أوالً. 

اضغط على القائمة وحدد رسائل والرسائل الصوتية. حدد
• سماع الرسائل الصوتية لالتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي 

قمت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي. 
 قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي اخلاص به، انظر "خط 

املكاملات الصادرة" الصفحة ٨٨. 
• رقم البريد الصوتي إلدخال أو البحث عن أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي 

واضغط على موافق حلفظه. 
إذا كان مدعًما من جهة الشبكة، فسيظهر املؤشر  عند استالم رسائل 

صوتية جديدة. اضغط على سماع لالتصال برقم صندوق البريد الصوتي. 
 تلميح: إذا قمت بحفظ رقم البريد الصوتي اخلاص بك، سيؤدي الضغط مع 

االستمرار على  إلى االتصال به. 

א
تسمح خدمة رسائل املعلومات - خدمة شبكة- باستالم رسائل حول موضوعات 

متعددة، من مزود اخلدمة. قد تتضمن هذه اخلدمات موضوعات حول الطقس أو حالة 
املرور على سبيل املثال. ملزيد من املعلومات حول املوضوعات املتوفرة وأرقامها، اتصل 

مبزود اخلدمة. 
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א
يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستالمها وعرضها. 

א א א א
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع اإلرسال. 
٢. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، فحدد الضبط 

املطلوب تغييره. 
• حدد رقم هاتف مركز الرسائل حلفظ رقم هاتف مركز الرسائل املطلوب 

إلرسال الرسائل النصية. ميكنك استالم هذا الرقم من مزود اخلدمة. 
• حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني 

أو جهاز مناداة أو فاكس. 
• حدد محاولة اإلرسال خالل لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خالله 

تسليم رسالتك. 
• بالنسبة لنوع الرسالة نص، حدد رقم املستلم االفتراضي حلفظ رقم افتراضي 

إلرسال الرسائل في هذا الوضع. 
بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني، حدد مركز البريد اإللكتروني حلفظ رقم   

خادم البريد اإللكتروني. 
• حدد تقارير التسليم ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة 

برسائلك (خدمة شبكة). 
• حدد استخدام GPRS لضبط GPRS كحـامل SMS املفضـل أينما يتاح 

ذلك. 
• حدد الرد عن طريق نفس املركز للسماح ملستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد 

إليك عبر مركز الرسائل اخلاص بك (خدمة شبكة). 
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• حدد إعادة تسمية وضع اإلرسال لتغيير اسم وضع الرسالة احملدد. يتم 
عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من 

مجموعة واحدة. 

א א
عند امتالء ذاكرة الرسائل النصية، لن يتمكن الهاتف من استالم أية رسائل جديدة 
أو إرسالها. وعلى الرغم من ذلك، ميكنك ضبط الهاتف الستبدال الرسائل النصية 

القدمية املوجودة في حافظتي صندوق الوارد والرسائل املرسلة برسائل جديدة. 
اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال الرسائل 

في صندوق الوارد أو استبدال في صندوق الرسائل املرسلة. حدد مسموح لضبط 
الهاتف الستبدال الرسائل النصية القدمية املوجودة في احلافظة صندوق الوارد أو 

احلافظة الرسائل املرسلة برسائل جديدة، حسب املطلوب. 

א א
اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد

• حفظ الرسائل املرسلة. حدد نعم لضبط الهاتف حلفظ رسائل الوسائط 
املتعددة املرسلة في حافظة الرسائل املرسلة. إذا حددت ال، فلن يتم حفظ 

الرسائل املرسلة. 
• السماح باستقبال رسائل الوسائط. حدد ال، إذا كنت ال ترغب في استخدام 
خدمة رسائل الوسائط املتعددة أو نعم أو الشبكة احمللية الستخدام خدمة 
رسائل الوسائط املتعددة. أما إذا حددت الشبكة احمللية، فسوف تتمكن من 

استالم رسائل الوسائط املتعددة داخل نطاق الشبكة احمللية فقط. 
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• رسائل الوسائط املتعددة الواردة (ُتعرض فقط في حالة السماح باستالم رسائل 
الوسائط أعاله). حدد استرجاع لضبط الهاتف جللب رسائل الوسائط املتعددة 

التي مت استالمها حديًثا بصورة تلقائية. حدد رفض لرفض رسائل الوسائط 
املتعددة وسيقوم مركز خدمة الرسائل بحذف الرسائل. 

• ضبط االتصال. قم بتعريف ضبط اتصال WAP الستالم رسائل الوسائط 
املتعددة. قم بتشغيل اجملموعة التي تريد حفظ ضبط االتصال بها ثم قم 
بتعديل الضبط. ملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة 

اخلاص بك. 
• اسم الضبط. أدخل االسم اجلديد جملموعة االتصال واضغط على موافق. 

• صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء اخلاصة بخدمة WAP التي ترغب في 
استخدامها، اضغط على  إلدخال نقطة، ثم اضغط على موافق. 

• وضع اجللسة. حدد دائمة أو مؤقتة. 
 .GPRS حامل البيانات. حدد •

• نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على موافق. يلزم 
إدخال اسم نقطة وصول إلنشاء اتصال بشبكة GPRS. ميكنك احلصول على 

اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
• عنوان بروتوكول IP. أدخل العنوان، اضغط على  إلدخال نقطة، واضغط على 

موافق. ميكنك احلصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة 
اخلاص بك. 

• طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي. 
• اسم املستخدم. أدخل اسم املستخدم واضغط على موافق. 

• كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق. 
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• السماح لإلعالنات. ميكنك السماح بإرسال اإلعالنات أو رفض إرسالها إليك عبر 
خدمات MMS اإلعالنية. 

الستالم ضبط اتصال الوسائط في شكل رسالة نصية
قد تتلقى ضبط اخلدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود 
اخلدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها (خدمة شبكة). 

للحصول على مزيد من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص 
بك. ميكنك أيًضا زيارة موقع الويب اخلاص بنادي نوكيا على العنوان التالي: 

www.club.nokia.com قد يختلف توفر هذه اخلدمة باختالف الدول. 

א
لتحديد حجم اخلط لقراءة وكتابة الرسائل، اضغط على القائمة وحدد رسائل 

وضبط الرسائل والضبط اآلخر وحجم اخلط. 

א א
أوامر اخلدمة هي خدمات شبكة. اضغط على القائمة وحدد رسائل وأوامر اخلدمة. 
أدخل وأرسل طلبات اخلدمة (وتعرف أيًضا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط 

خدمات الشبكة، إلى مزود اخلدمة اخلاص بك. 

(٢ (א א
يسجل الهاتف أرقام املكاملات التي لم يرد عليها، واملكاملات 

املستلمة، واملكاملات الصادرة، واملدة التقريبية للمكاملات 
وتكلفتها. 
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يسجل الهاتف املكاملات التي لم يرد عليها واملكاملات املستلمة فقط إذا كانت 
الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة 

الشبكة. 
عند الضغط على خيارات في قوائم مكاملات لم يرد عليها واملكاملات املستلمة 
واملكاملات الصادرة، ميكنك، على سبيل املثال، عرض وقت وتاريخ املكاملة أو تعديل 
رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في "األسماء" أو إرسال رسالة 

إلى ذلك الرقم. 

א א א
اضغط على القائمة وحدد سجل املكاملات ثم حدد 

• مكاملات لم يرد عليها لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام ألشخاص حاولوا االتصال 
بك (خدمة شبكة). يشير الرقم املوجود أمام (االسم أو) رقم الهاتف إلى عدد 

محاوالت االتصال التي قام بها ذلك املتصل. 
  تلميح: عند عرض مالحظة بخصوص املكاملات التي لم يرد عليها، اضغط 
على القائمة للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم املطلوب 

 . الرد عليه ثم اضغط على 
• املكاملات املستلمة لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها 

(خدمة شبكة). 
• املكاملات الصادرة لعرض قائمة بآخر عشرين رقم هاتف قمت باالتصال أو مبحاولة 
االتصال بها. انظر أيًضا "معاودة االتصال بآخر رقم مت االتصال به" الصفحة ٤١. 

• مسح قوائم املكاملات األخيرة حلذف قوائم املكاملات األخيرة. حدد ما إذا كنت 
ترغب في مسح جميع أرقام الهواتف في قوائم املكاملات األخيرة، أم فقط األرقام 

املوجودة في قائمة مكاملات لم يرد عليها، أو املكاملات املستلمة أو املكاملات 
الصادرة. ال ميكنك التراجع عن هذه العملية. 
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א א א א א א
 مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود 

اخلدمة تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية للفواتير 
والضرائب إلخ. 

اضغط على القائمة وحدد سجل املكاملات ثم حدد 
• مدة املكاملات وانتقل لعرض املدة التقريبية ملكاملاتك الواردة والصادرة، بالساعات 

والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز احلماية ملسح عدادات الوقت. 
 لكل خط هاتف عدادات الوقت اخلاصة به وتظهر عدادات اخلط احملدد على 

شاشة الهاتف. انظر "خط املكاملات الصادرة" الصفحة ٨٨. 
• تكاليف املكاملات (خدمة شبكة). حدد وحدات آخر مكاملة أو وحدات جميع 

املكاملات ملراجعة تكلفة آخر مكاملة أو كل املكاملات بالوحدات احملددة في 
الوظيفة عرض التكاليف بـ. 

 حدد ضبط تكلفة املكاملات ومسح العدادات ملسح العدادات، أو عرض التكاليف 
بـ لضبط الهاتف لعرض املدة املتبقية للتحدث بوحدات الشحن بالوحدات أو 
بوحدات العملة بالعملة. اتصل مبزود اخلدمة اخلاص بك ملعرفة أسعار وحدات 

الشحن. 
 حدد حدود تكلفة املكاملات لكي ُتِحد من تكلفة مكاملاتك لقدر ُمعني من 
وحدات الشحن أو وحدات العملة. يلزم إدخال رمز PIN2 لضـبط تكلفة 

املكاملات. 
 مالحظة: عند نفاد وحدات الشحن أو وحدات العملة، سيكون من املمكن 

إجراء مكاملات فقط إلى رقم الطوارئ املبرمج بالهاتف (على سبيل املثال رقم 
١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
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• عداد بيانات GPRS، انتقل ملراجعة مقدار البيانات املُرسلة والبيانات املستلمة 
في آخر جلسة، ومجمل البيانات املُرسلة ومجمل البيانات املستلمة وملسح 

العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز الـحماية ملسح 
العدادات. 

• موقت اتصال GPRS، انتقل ملراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو ُمجمل اتصاالت 
GPRS. كما ميكنك أيًضا مسح املوقتات. يلزم إدخال رمز احلماية ملسح عدادات 

الوقت. 

(٣ (א א
كما ميكن الوصول إلى الوظائف املوجودة بهذه القائمة في 
وضع االنتظار عن طريق الضغط على األسماء أو بالضغط 

أوًال على ذهاب إلى ثم حتديد األسماء. 
للحصول على مزيد من املعلومات، انظر "دفتر الهاتف (األسماء)" الصفحة ٤٨. 

 (٤ (א א
يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة ميكنك 

تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب األحداث والبيئات 
اخملتلفة. قم أوال بتخصيص األوضاع حسب رغبتك الشخصية 

وسوف حتتاج فقط بعدها إلى تنشيط الوضع متهيًدا الستخدامه. األوضاع املتاحة 
هي عام وصامت واجتماع وفي اخلارج وجهاز املناداة. 

اضغط على القائمة وحدد األوضاع. انتقل إلى أحد األوضاع واضغط على اختيار. 
• لتشغيل الوضع احملدد، حدد تشغيل. 
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• لضبط الوضع بحيث يكون نشًطا ملدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة، حدد محدد 
واضبط وقت االنتهاء. عند انقضاء الوقت اخلاص بالوضع، سيصبح الوضع 

السابق - الذي لم يتم حتديده - نشًطا. 
• لتخصيص الوضع، حدد ضبط خاص. حدد الضبط املطلوب تغييره ثم قم بإجراء 

التغييرات. 
 ميكن أيًضا تغيير الضبط في القائمة ضبط النغمة، انظر "ضبط النغمة" 

الصفحة ٩٤. 
 ميكنك أيًضا إعادة تسمية أحد األوضاع بالضغط على اسم الوضع. ال ميكن 

إعادة تسمية الوضع عام. 
 تلميح: لتغيير الوضع بشكل سريع في وضع االنتظار، اضغط على مفتاح 

، وانتقل إلى الوضع املراد تنشيطه واضغط على اختيار.  التشغيل 

(٥ (א א
א א א
א א

اضغط على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية ومفتاح االختيار اليمني 
لتغير وظيفة مفتاح االختيار اليمني في وضع االنتظار. اخليارات هي األسماء 

وذهاب إلى. 
في حالة اختيار ذهاب إلى، ميكنك حينئًذ حتديد وظائف الهاتف التي ميكن الوصول 

إليها عن طريق استخدام مفتاح االختيار اليمني في وضع االنتظار. 
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خيارات التحديد
اضغط على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية وخيارات التحديد لتحديد 
الوظائف التي ميكن الوصول إليها عن طريق استخدام مفتاح االختيار اليمني في 

وضع االنتظار. انتقل إلى الوظيفة املطلوبة واضغط على حتديد. 
حلذف وظيفة من قائمة الوظائف التي ميكن الوصول إليها، انتقل إلى الوظيفة 

املطلوبة واضغط على بال حتديد. ال ميكن حذف الوظيفة األسماء من القائمة.
حلفظ التغيرات، اضغط على مت ونعم. 

المنسق
اضغط على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية واملنسق لتغير ترتيب 

الوظائف التي ميكن الوصول إليها عن طريق استخدام مفتاح االختيار اليمني. انتقل 
إلى الوظيفة املطلوبة واضغط على حتريك وحدد اخليار املطلوب. 

حلفظ التغيرات، اضغط على مت ونعم. 

א א
א

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والساعة. 
حدد إظهار الساعة لعرض الوقت أعلى ميني شاشة الهاتف في وضع االنتظار. حدد 
ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح، وحدد صيغة الوقت لتحديد 

تنسيق الوقت، بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة. 
تقوم الساعة بخدمة الوظائف رسائل وسجل املكاملات واملنبه واألوضاع احملددة زمنًيا 

والتقومي والشاشة املؤقتة على سبيل املثال. 
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إذا مت سحب البطارية من الهاتف ملدة طويلة، فقد حتتاج إلى إعادة ضبط الوقت 
مرة أخرى. 

א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتاريخ. 

حدد إظهار التاريخ وسيتم عرض التاريخ في شاشة العرض عندما يكون الهاتف 
في وضع االنتظار. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. ميكنك أيًضا حتديد تنسيق 

التاريخ وفاصل التاريخ. 

א א א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتحديث اآللي للتاريخ 
والوقت (خدمة شبكة). لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلًيا طبًقا ملنطقة 
الوقت احلالية، حدد تشغيل. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد قبل التحديث، حدد 

التأكيد أوالً. 
التحديث اآللي للتاريخ والوقت ال يغير الوقت الذي مت ضبطه للمنبه أو التقومي أو 

مالحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبًقا للوقت األولي الذي قمت بضبطه. وقد 
يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها. 

א
א

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات وحتويل املكاملات (خدمة شبكة). 
ميكنك بواسطة حتويل املكاملات توجيه املكاملات الواردة إلى رقم آخر، على سبيل 
املثال، إلى رقم البريد الصوتي اخلاص بك. قد ال تظهر خيارات التحويل التي ال 

تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة. 
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حدد خيار التحويل املطلوب، على سبيل املثال، حدد التحويل عند انشغال اخلط 
لتحويل املكاملات الصوتية عندما يكون الرقم اخلاص بك مشغوًال أو عند رفض 

مكاملة واردة. 
لتشغيل ضبط التحويل، حدد تشغيل، ثم حدد املهلة التي يتم بعدها حتويل 

املكاملة، إذا كان ذلك متوفًرا في خيار التحويل. لضبط حتويل املكلمات على إيقاف 
التشغيل، حدد إلغاء. ملعرفة ما إذا كان خيار حتويل املكاملات قيد التشغيل أم 

ال، حدد معرفة الوضع، إذا كان ذلك متوفًرا في خيار التحويل. ميكن تشغيل عدة 
خيارات للتحويل في نفس الوقت. 

لرؤية مؤشرات التحويل في وضع االنتظار، انظر "وضع االنتظار" الصفحة ٢٢. 

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد ضغط أي مفتاح 
للرد. حدد يعمل وعندئذ ميكنك الرد على مكاملة واردة بالضغط لفترة وجيزة على 

أي مفتاح فيما عدا مفتاح  ومفتاحا االختيار  و ومفتاح املوسيقى  
 . ومفتاح التسجيل  و

א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد معاودة االتصال آلًيا. 

حدد تعمل وسوف يجري الهاتف عدًدا من احملاوالت بحد أقصى عشر محاوالت 
لالتصال باملكاملة بعد فشل محاولة االتصال. 

א א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات واالتصال السريع. حدد يعمل 

وسيمكنك االتصال باألسماء وأرقام الهاتف اخملصصة ملفاتيح االتصال السريع، من  
، وذلك بالضغط مع االستمرار على املفتاح املناظر.  إلى 
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א א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد خدمة انتظار املكاملات. 
حدد تشغيل وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكاملة واردة أثناء إجراء مكاملة 

أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار املكاملات" الصفحة ٤٣. 

א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد ملخص بعد املكاملة. 

حدد عرض وسيعرض الهاتف، بعد كل مكاملة، تكلفة (خدمة شبكة) ومدة املكاملة 
بالتقريب لفترة وجيزة. 

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد إرسال هويتي. حدد 
نعم وسيظـهر رقم هاتفك للشخـص الذي تتصل به (خـدمة شبكة). حدد 

ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضـبط املُتفق عليه مع مزود اخلـدمة 
اخلاص بك. 

א א
يعتبر خط املكاملات الصادرة أحد خدمات الشبكة الذي يستخدم لتحديد خط 

الهاتف ١ أو ٢ - خط رقم املشترك- إلجراء املكاملات. 
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات ثم حدد خط املكاملات الصادرة. 

إذا حددت اخلط ٢ ولم تكن مشترًكا بتلك اخلدمة التي تقدمها الشبكة، فلن 
تتمكن من إجراء أية مكاملات. من ناحية أخرى، ميكن الرد على مكاملات كال اخلطني 

بصرف النظر عن اخلط احملدد. 
ميكنك منع حتديد اخلط بواسطة حتديد اخليار قفل إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه 

اخلدمة. 



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.٨٩

ملزيد من املعلومات حول مدى توافر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود 
اخلدمة. 

 تلميح: في وضع االنتظار، ميكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع 
 . االستمرار علـى 

א
א

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اللغة. حدد لغة 
نصـوص الشاشة. في حالة حتديد اخليار آلي، سيحدد الهاتف اللغة طبًقا ملعلومات 

.SIM بطاقة

א
 مالحظة: عندما يكون حارس املفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم 

الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
. سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال  أدخل رقم الطوارئ واضغط على 

آخر رقم به. 
ميكنك ضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق تلقائًيا بعد فترة زمنية محددة 

مسبًقا عندما يكون الهاتف في وضع االنتظار وال يتم استخدام أي من وظائفه 
خالل تلك الفترة. 

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد قفل املفاتيح آلياً. 
• لتشغيل قفل املفاتيح آلًيا، حدد تشغيل وسيقوم الهاتف بعرض ضبط التأخير:. أدخل 

الوقت واضغط على موافق. ميكنك ضبط هذا الوقت من ١٠ ثوان إلى ٦٠ دقيقة. 
• إليقاف تشغيل قفل املفاتيح آلًيا، حدد إيقاف. 
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راجع أيًضا "قفل لوحة املفاتيح (حارس املفاتيح)" الصفحة ٣٤. 

א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد عرض معلومات اخلاليا. 
حدد يعمل لضبط الهاتف بحيث يظهر للمستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف 
قيد االستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات اخللوية 

 .(MCN) الصغيرة

א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد رسالة الترحيب. أدخل 

الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. حلفظ 
الرسالة، اضغط على خيارات وحدد حفظ. 

א א
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اختيار الشبكة. حدد 

آلي وسيحدد الهاتف آلًيا إحدى الشبكات اخللوية املتوفرة في منطقتك. 
إذا حددت يدوي، فسيمكنك حتديد شبكة تعقد اتفاقية جتوال مع مشغل الشبكة 

احمللية اخلاصة بك. البد من حتديد شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة ال ميكن االتصال 
بالشبكة. يظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم حتديد الوضع "آلي" أو يتم 

إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف. 

א א א
انظر "خدمات البطاقة (القائمة ١٤)" الصفحة ١٣٧. 

א
لضبط الهاتف لعرض أو عدم عرض التعليمات، اضغط على القائمة وحدد الضبط 

وضبط الهاتف وتشغيل التعليمات. 
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انظر أيًضا "استخدام القائمة" الصفحة ٩٠. 

א
لضبط الهاتف بحيث ُيصدر نغمة عند بدء التشغيل أو ال ُيصدر أية نغمات، 

اضغط على القائمة وحدد الضبط، ثم ضبط الهاتف، ثم نغمة التشغيل. 

א
المعادل 

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املوسيقى ومعادل. ميكنك حتديد أحد 
األمناط الصوتية التالية املعدة مسبًقا عادي أو روك أو بوب أو آر آند بي أو حتديد 
ضبط املستخدم لتعريف النمط الصوتي اخلاص بك وحفظه مع ضبط املعادل 

اخملصص اخلاص به. 
التوازن

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املوسيقى وتوازن لضبط التوازن. 
ارتفاع الصوت

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املوسيقى وارتفاع الصوت لتشغيل تأثير 
ارتفاع الصوت وإيقاف تشغيله. 

تكبير االستريو
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املوسيقى وتكبير االستريو لتشغيل تأثير 

تكبير االستريو وإيقاف تشغيله. 
استعادة ضبط الموسيقى االفتراضي

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املوسيقى واستعادة الضبط االفتراضي 
للموسيقى إلعادة ضبط املوسيقى إلى ِقيمه االفتراضية.
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انظر "ضبط املوسيقى" حتت "املوسيقى (القائمة ٧)" الصفحة ١٠٥ ملزيد من 
املعلومات. 

א
א

ميكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط عندما يكون الهاتف في 
وضع االنتظار. هناك بعض الصور احملفوظة مسبًقا في القائمة االستوديو. ميكنك 

أيًضا استالم الصور عبر رسائل الوسائط املتعددة، أو إنزالها من صفحات WAP ثم 
 .PNGو BMPو GIFو JPEG حفظها في االستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات

لتحديد صورة ورق حائط
١. اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط. 

٢. حدد تغيير الصورة وستظهر قائمة احلافظات املوجودة في القائمة االستوديو. 
٣. افتح أحد حافظات الصور وانتقل إلى الصورة املطلوبة. 

٤. لضبط الصورة كورق حائط، اضغط على خيارات وحدد ضبط كورق حائط. 
الحظ أنه ال يتم عرض ورق احلائط عند تشغيل الشاشة املؤقتة للهاتف. 

لتشغيل ورق الحائط أو إيقاف تشغيله
اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط. لتشغيل/إيقاف 

تشغيل ورق احلائط، حدد تشغيل/إيقاف على الترتيب. 

א א
ميكنك تغيير اللون املستخدم في بعض مكونات شاشة العرض، على سبيل املثال، 

املؤشرات وأشرطة اإلشارات. 
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اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وأنظمة األلوان. حدد نظام 
األلوان املطلوب. 

א
لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه، اضغط على القائمة وحدد الضبط 
وضبط الشاشة وشعار الشبكة. إذا لم يتم حفظ شعار الشبكة، تظهر القائمة 

شعار الشبكة بلون معتم. 
الحظ أنه ال يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة املؤقتة بالهاتف. 

 MMS أو SMS ملزيد من املعلومات حول مدى توفر شعار الشبكة من خالل خدمة
أو WAP، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 

א א
ُتستخدم الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة للحد من استهالك الطاقة في وضع 

االنتظار. يتم تشغيل الشاشة املؤقتة في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف 
لفترة زمنية معينة. اضغط على أي مفتاح إليقاف تشغيل الشاشة املؤقتة. يتم 

إيقاف تشغيل الشاشة املؤقتة أيًضا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية 
الشبكة. 

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة ومدة بدء الشاشة املؤقتة. حدد 
الفترة الزمنية الذي يتم بعدها تشغيل شاشة عرض الساعة الرقمية. ميكن أن 

يتراوح طول تلك املهلة ما بني خمس ثواٍن وستني دقيقة. 
الحظ أن الشاشة املؤقتة حتجب جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على 

شاشة الهاتف في وضع االنتظار. 

א
ميكنك تغيير مستوى وضوح شاشة العرض اخلاصة بالهاتف. 
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اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة ووضوح الشاشة. انتقل 
باستخدام  و  لتقليل مستوى الوضوح أو زيادته واضغط على موافق لقبول 

التغيير.

א
اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. ميكنك العثور على نفس 
الضبط في قائمة األوضاع. انظر "األوضاع (القائمة ٤)" الصفحة ٨٣. الحظ أن 

الضبط الذي تقوم بإجرائه، سُيغير الضبط في الوضع النشط. 
حدد تنبيه املكاملات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكاملة 

صوتية. اخليارات هي رنني وتصاعدي ورنة واحدة ونغمة تنبيه واحدة وال تعمل. 
حدد نغمة الرنني للمكاملات الصوتية الواردة. 

• لتحديد نغمات الرنني احملفوظة في االستوديو، حدد فتح االستوديو من قائمة 
نغمات الرنني. 

• لتحديد نغمات الرنني احملفوظة في بطاقة الذاكرة، حدد عرض بطاقة الذاكرة من 
قائمة نغمات الرنني. 

حدد مستوى صوت الرنني والتنبيه باالهتزاز للمكاملات الصوتية والرسائل الواردة. 
ال يعمل التنبيه باالهتزاز عندما يكون الهاتف متصًال بجهاز شحن أو حامل سطح 

املكتب أو عدة السيارة. 
 تلميح: في حالة استالم نغمة رنني عبر األثير OTA أو عن طريق التنزيل، 

ميكنك حفظ نغمة الرنني في االستوديو أو في بطاقة الذاكرة في الهاتف. 
حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو نغمات املفاتيح أو 
نغمات التحذير لضبط الهاتف إلصدار نغمات صوتية، عندما تكون البطارية فارغة، 

على سبيل املثال. 
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حدد تنبيه بـ لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيًنا فقط عند ورود مكاملات من أرقام 
هواتف تنتمي جملموعة متصلني محددة. انتقل إلى مجموعة املتصلني املطلوبة أو 

تنبيه بالكل واضغط على حتديد. 

א
تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف متصال أو مت توصيله بسماعة رأس أو 

طقم سمع متوافق. 
اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط اجلهاز. ميكنك حتديد سماعة األذن أو 

طقم السمع إذا كان امللحق املقابل متصًال بالهاتف. 
• حدد وضع اجلهاز لتحديد الوضع املراد تشغيله آلًيا عند توصيل امللحق احملدد 

بالهاتف. ميكنك حتديد وضع آخر أثناء توصيل امللحق بالهاتف. 
• حدد الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة تلقائًيا بعد 

مرور خمس ثواٍن. في حالة ضبط تنبيه املكاملات الواردة على الوضع نغمة تنبيه 
واحدة أو ال تعمل، لن يتم استخدام الرد التلقائي. 

א
 مالحظة: عند استخدام وظائف احلماية التي حتد من املكاملات (مثل حظر 
املكاملات ومجموعة مستعملني محددة واالتصال بأرقام محددة)، قد ميكنك 

االتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر 
للطوارئ). 

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط احلماية. حدد
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• طلب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة 
يتم فيها تشغيله. بعض بطاقات SIM ال تسمح بإلغاء املطالبة بإدخال الرمز 

 .PIN
• خدمة حظر املكاملات (خدمة شبكة) لتقييد املكاملات الواردة والصادرة من / إلى 

الهاتف. يلزم إدخال كلمة سر احلظر. 
• االتصال بأرقام محددة لتقييد املكاملات الصادرة إلى أرقام هاتف محددة إذا كانت 

 .PIN2 يلزم إدخال رمز ،SIM تلك الوظيفة مدعمة من ِقَبل بطاقة
 عند تشغيل خدمة االتصال بأرقام محددة، فلن تكون اتصاالت GPRS ممكنة 
فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. وفي هذه احلالة، يجب 

تضمني رقم هاتف املستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة االتصال بأرقام 
محددة. 

• مجموعة مستعملني محددة. مجموعة املستعملني احملددة هي خدمة شبكة 
حتدد مجموعة األشخاص الذين ميكنك تبادل املكاملات معهم. 

• مستوى احلماية. حدد الهاتف وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز احلماية في كل 
مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف. 

 حدد الذاكرة وسيطالب الهاتف بإدخال رمز احلماية عند اختيار ذاكرة بطاقة 
SIM مع الرغبة في تغيير الذاكرة اُملستخدمة (انظر "حتديد ضبط دفتر الهاتف" 
الصفحة ٤٨) أو الرغبة في النسخ من ذاكرة ألخرى (انظر "نسخ دفاتر الهاتف" 

الصفحة ٥١). 
• رموز الوصول لتغيير رمز احلماية، أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر احلظر. 

ميكن أن حتتوي الرموز على األرقام من صفر إلى ٩.
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א א
إلعادة ضبط إعدادات القائمة إلى قيمها األصلية، اضغط على القائمة وحدد 

الضبط واستعادة ضبط املصنع. أدخل رمز احلماية واضغط على موافق. الحظ أن 
البيانات التي قمت بإدخالها أو إنزالها، على سبيل املثال األسماء وأرقام الهواتف 

احملفوظة في دفتر الهاتف، ال يتم إلغاؤها. 

 (٦ (א א
يستخدم املنبه تنسيق الوقت الذي مت ضبطه للساعة. 
تعمل تنبيهات املنبه حتى حينما يكون الهاتف مغلًقا. 

اضغط على القائمة وحدد املنبه. أدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. حدد 
تشغيل، لتغيير وقت التنبيه. 
عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة املنبه!  والوقت احلالي على شاشة 
الهاتف. 

اضغط على إيقاف إليقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في إصدار نغمة التنبيه 
ملدة دقيقة، أو إذا ضغطت على غفوة، فسيتوقف التنبيه ملدة عشر دقائق تقريًبا ثم 

يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى. 
عند حلول وقت التنبيه أثناء إغالق الهاتف، سيشغل الهاتف نفسه تلقائيا ويبدأ 

في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت 
ترغب في تشغيله إلجراء املكاملات، تشغيل الهاتف؟. اضغط على ال، إليقاف تشغيل 

الهاتف أو على نعم إلجراء املكاملات واستالمها. ال تضغط على نعم عندما يسبب 
استخدام الهواتف احملمولة خطًرا أو تشويًشا. 
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 (٧ (א א
 AACو MP3 ميكنك االستماع إلى ملفات املوسيقى

باستخدام مشغل املوسيقى أو ميكنك االستماع إلى 
الراديو باستخدام الهاتف. ميكنك تسجيل املوسيقى أيًضا 

من الراديو أو من مصادر صوتية خارجية. ميكنك تسجيل أو نقل ملفات املوسيقى 
التي يقدر حجمها بساعتني بحد أقصى وتقترب في جودتها من جودة موسيقى 

األقراص املضغوطة إلى بطاقة ذاكرة سعتها ٦٤ ميجابايت.
لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح الصوت في اجلزء العلوي األمين من الهاتف. 

 تحذير! استمع إلى املوسيقى في مستوى معدل. فقد يتسبب التعرض 
املستمر إلى األصوات العالية في إحداث ضرر بحاسة السمع.

نقل ملفات املوسيقى وقوائم التشغيل من أحد أجهزة الكمبيوتر: انظر "مدير 
صوت نوكيا" الصفحة ١٣٨. 

استخدام مفتاح الموسيقى: ميكنك تشغيل وإيقاف تشغيل املوسيقى والتبديل بني 
تطبيقات املوسيقى بشكل سريع باستخدام مفتاح املوسيقى اخلاص املوجود في أعلى 
غل املوسيقى أو الراديو أو إيقاف املوسيقى.  الهاتف. اضغط على  لتحديد مشَّ

א
ميكنك االستماع إلى ملفات املوسيقى MP3 وAAC اخملزنة على بطاقة ذاكرة الهاتف 

باستخدام مشغل املوسيقى. 
ميكنك االستماع إلى املوسيقى باستخدام مكبر الصوت الداخلي أو سماعة رأس 

متوافقة. 
غل املوسيقى.  يجب إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف أوًال الستخدام مشَّ

غل املوسيقى.  غل املوسيقى اضغط على القائمة وحدد املوسيقى ومشَّ لتشغيل مشَّ
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غل املوسيقى، اضغط على خيارات وحدد عند تشغيل مشَّ
• تشغيل لتشغيل املسار، أو إيقاف إليقاف التشغيل. 

• قائمة املسارات لتشغيل قوائم املسارات التي قمت بإنشائها على الكمبيوتر على 
شكل قوائم تشغيل و نقلها إلى بطاقة الذاكرة بالهاتف. انظر "قائمة املسارات" 

الصفحة ١٠٤. 
• خيارات التشغيل. حدد عشوائي لتشغيل املسارات املوجودة في قائمة املسارات 
النشطة بترتيب عشوائي. حدد تكرار لتشغيل املسار احلالي أو قائمة املسارات 

النشطة بالكامل بشكل متكرر. 
• تنزيل املوسيقى، لالتصال بعنوان WAP امللحق باملسار احلالي. تتوفر هذه 

الوظيفة فقط عندما يكون هناك عنوان WAP ملحًقا باملسار احلالي. 
• حالة الذاكرة للتحقق من مقدار الذاكرة املتاحة واملستخدمة على بطاقة 

الذاكرة.
غل املوسيقى في   تلميح: عندما يكون الهاتف في وضع االنتظار ويكون مشَّ

وضع التشغيل، ميكنك التحكم في املشغل بالضغط بشكل متزامن على 
مفتاح املوسيقى والوظيفة املناسبة على مفتاح التنقل رباعي االجتاهات. 

א א
 . لترجيع املسار احلالي، اضغط مع االستمرار على 

 . للتقدمي السريع في املسار احلالي، اضغط مع االستمرار على 
لالنتقال إلى املسار التالي أو السابق في قائمة املسارات، اضغط بشكل سريع على 

 أو  على الترتيب. 
 تلميح: في وضع االنتظار، ميكنك االنتقال إلى املسار التالي أو السابق 

بالضغط بشكل متزامن على مفتاح املوسيقى و أو  على الترتيب. 
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لتحديد مسار من قائمة املسارات، اضغط على خيارات وحدد قائمة املسارات. انتقل 
إلى املسار املطلوب، واضغط على خيارات وحدد تشغيل. 

 . إليقاف التشغيل، اضغط على 
لالستماع إلى املوسيقى باستخدام مكّبر الصوت (أو سماعة الرأس)، اضغط على 

خيارات وحدد امليكروفون (أو سماعة األذن). 
 تلميح: عند استخدام سماعة رأس متوافقة، اضغط على مفتاح سماعة 

الرأس بشكل سريع لالنتقال إلى املسار التالي في قائمة املسارات.
ميكنك إجراء مكاملة أو الرد على مكاملة واردة أثناء االستماع إلى املوسيقى. أثناء 

املكاملة، يتم إيقاف تشغيل املوسيقى بشكل مؤقت. 

א א
لالستماع إلى الراديو املوجود بالهاتف، قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف. 

يعمل سلك سماعات الرأس كهوائي للراديو، لذلك اتركه يتدلى بحرية. 
الحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في هذه 

املنطقة اخلاصة. 
١. لتشغيل الراديو، اضغط على القائمة وحدد املوسيقى والراديو. يظهر رقم موقع 

القناة مع االسم الذي قمت بحفظة حملطة الراديو وتردد محطة الراديو على 
شاشة الهاتف. 

  تلميح: لتشغيل الراديو بشكل سريع، اضغط على مفتاح املوسيقى في 
أعلى الهاتف وحدد الراديو. 
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٢. إذا قمت بالفعل بحفظ قنوات الراديو، فيمكنك االنتقال إلى القناة التي ترغب 
في االستماع إليها، أو حتديد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح 

الرقم املناظر. 
  تلميح: عند استخدام سماعة رأس متوافقة، فاضغط على مفتاح سماعة 
الرأس لالنتقال إلى قناة الراديو التي مت حفظها والتي ترغب في االستماع 

إليها. 
٣. عندما يكون الراديو قيد التشغيل، اضغط على خيارات وحدد إطفاء إليقاف 

تشغيل الراديو. 
  تلميح: إليقاف تشغـيل الراديو بشكل سـريع، اضـغط مـع االستمرار 

. على 

א
عند تشغيل الراديو، اضغط مع االستمرار على  أو  لبدء البحث عن القنوات. 

يتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. حلفظ القناة، اضغط على خيارات 
وحدد حفظ القناة. أدخل اسم القناة واضغط على موافق. حدد املوقع املطلوب 

حفظ القناة به. 
 تلميح: حلفظ القناة بطريقة سريعة في أحد املواقع من ١ إلى ٩، اضغط مع 

االستمرار على مفتاح الرقم املقابل ثم أدخل اسم القناة واضغط على موافق. 

א א א א
عند تشغيل الراديو، اضغط على خيارات وحدد

• إطفاء إليقاف تشغيل الراديو. 
• حفظ القناة حلفظ قناة الراديو التي مت العثور عليها. أدخل اسم القناة واضغط 
على موافق. حدد املوقع املطلوب حفظ القناة به. ميكن حفظ حتى ٢٠ قناة من 

قنوات الراديو. 
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• توليف آلي. اضغط لفترة وجيزة على  أو  على مفتاح االنتقال لبدء 
البحث عن القنوات صعوًدا أو هبوًطا. يتوقف البحث عند العثور على قناة، 

اضغط على موافق. حلفظ القناة، انظر "حفظ القناة" أعاله. 
• توليف يدوي. اضغط لفترة وجيزة على  أو  على مفتاح االنتقال لتحريك 

البحث عن القناة ٠٫١ ميجاهرتز إلى أعلى أو إلى أسفل، أو اضغط مع االستمرار 
للبحث عن القناة بسرعة أكبر إلى أعلى أو إلى أسفل. حلفظ القناة التي مت 

العثور عليها، اضغط على موافق وانظر "حفظ القناة" أعاله. 
  تلميح: لتحديد اخليار توليف يدوي بطريقة سريعة، اضغط على  عندما 

تكون في القائمة الراديو. 
• ضبط التردد. إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في االستماع إليها 

(فيما بني ٨٧٫٥ ميجاهرتز و١٠٨٫٠ ميجاهرتز)، فأدخله واضغط على موافق. حلفظ 
القناة، انظر "حفظ القناة" أعاله. 

  تلميح: لتحديد ضبط التردد بطريقة سريعة، اضغط على  عندما تكون 
في القائمة الراديو. 

• مسح قناة. ملسح قناة محفوظة، انتقل إليها واضغط على مسح وحدد موافق. 
• إعادة تسمية. أدخل اسًما جديًدا للقناة احملفوظة واضغط على موافق. 

• امليكرفون (أو سماعة األذن) لالستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت (أو 
سماعة الرأس). ابق سماعة األذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك سماعة األذن 

كهوائي للراديو. 
• خرج أحادي (أو خرج استريو) لالستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو). 

ميكنك إجراء مكاملة أو الرد على مكاملة واردة بصورة عادية أثناء االستماع إلى 
الراديو. حيث سيتم غلق صوت الراديو. يتم إعادة تشغيل الراديو آلًيا مرة أخرى بعد 

االنتهاء من إجراء املكاملة. 
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عند قيام تطبيق يستخدم اتصال GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو 
استالمها، فقد يحدث تداخل بينه وبني الراديو. 

א
ميكنك تسجيل املوسيقى مباشرة من الراديو إلى الهاتف، أو ميكنك توصيل الهاتف 

مبصدر صوت خارجي متوافق وتسجيل املوسيقى املفضلة. يتم حفظ تسجيالتك 
على بطاقة الذاكرة بالهاتف. 

لتشغيل املسجل اضغط على القائمة وحدد املوسيقى واملسجل. 
لعرض قائمة تسجيالتك، حدد قائمة التسجيل. 

أثناء عرض قائمة التسجيل، ميكنك الضغط على خيارات وحتديد
• تشغيل، لتشغيل التسجيل احملدد. 

• مسح، حلذف التسجيل احملدد. 
• إعادة تسمية، لتغيير عنوان املسار واسم فنان التسجيل احملدد. 

א
للتسجيل من الراديو، اضغط على القائمة وحدد املوسيقى واملسجل. لبدء 

التسجيل، حدد تسجيل. 
للتسجيل من أجهزة صوت خارجية، قم بتوصيل اجلهاز املصدر مبنفذ االستقبال 

 .ADE-2 الصوتي في الهاتف عن طريق كابل الصوت
عند عرض مت توصيل اجلهاز، بدء التسجيل؟: 

• اضغط على نعم لبدء التسجيل. 
• اضغط على ال لالستماع فقط إلى املوسيقى التي يتم تشغيلها عن طريق 
اجلهاز املوّصل. ميكنك بدء التسجيل عن طريق حتديد املسجل وتسجيل من 

قائمة املوسيقى. 
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إليقاف التسجيل، اضغط على إيقاف. حلفظ التسجيل، اضغط على نعم عند 
عرض مالحظة تأكيد. حلذف التسجيل، اضغط على ال. 

• إذا حددت حفظ التسجيل، فأدخل عنوان املسار واضغط على موافق. أدخل اسم 
الفنان واضغط على موافق. 

 تلميح: لبدء التسجيل أثناء تشغيل الراديو أو عند توصيل أجهزة صوت 
 . خارجية بالهاتف، اضغط على مفتاح التسجيل 

ال ميكنك إجراء مكاملات هاتفية أثناء التسجيل. إلجراء مكاملة، قم أوًال بإيقاف 
التسجيل. 

إذا استلمت مكاملة هاتفية أثناء تسجيل املوسيقى، فسيستمر التسجيل ما 
لم تقم بالرد على الهاتف. إذا قمت بالرد على الهاتف، فسيتم إيقاف التسجيل 

وميكنك اختيار حفظ التسجيل الذي متت مقاطعته أو جتاهله. 

א א
باستخدام قائمة املسارات ميكنك تشغيل قوائم املسارات التي قمت بإنشائها على 

الكمبيوتر على شكل قوائم تشغيل و نقلها إلى بطاقة الذاكرة بالهاتف. لنقل 
قوائم التشغيل من الكمبيوتر، انظر "مدير صوت نوكيا" الصفحة ١٣٨. 

غل املوسيقى، اضغط على خيارات وحدد قائمة املسارات. بشكل  عند تشغيل مشَّ
افتراضي، تظهر جميع مسارات املوسيقى املوجودة على بطاقة ذاكرة الهاتف. وإذا 

قمت بتشغيل أحد قوائم املسارات، ستظهر فقط املسارات املوجودة بالقائمة التي 
مت تشغيلها. 

א א א
افتح قائمة املسارات، واضغط على خيارات وحدد تغيير قائمة املسارات. انتقل إلى 

قائمة املسارات التي ترغب في تنشيطها، ثم اضغط على اختيار. 
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إللغاء تنشيط قوائم املسارات وعرض جميع املسارات املوجودة في بطاقة ذاكرة 
الهاتف، حدد كل املسارات. 

א א א א א א
• تشغيل، لتشغيل املسار احملدد حالًيا. 

• إنعاش كل املسارات، لتحديث قائمة املسارات بعد نقل ملفات املوسيقى أو 
قوائم التشغيل من الكمبيوتر. يتوفر هذا اخليار فقط عند إلغاء تنشيط قوائم 

املسارات وظهور جميع املسارات املوجودة على بطاقة الذاكرة. 

א
ميكنك حتديد منط صوتي معد مسبًقا عن طريق الضبط اآللي للمعادل أو تعريف 
منط صوتي خاص بك عن طريق الضبط اخملصص للمعادل اخملصص. ميكنك أيًضا 
ضبط التوازن وتشغيل وإيقاف تشغيل تأثيري ارتفاع الصوت وتكبير االستريو. قد 

يؤدي ذلك إلى حتسني جودة وصوت التشغيل. ميكنك أيًضا إعادة ضبط إعدادات 
املوسيقى على قيمها االفتراضية. 

غل املوسيقى والراديو. أثناء التسجيل وعند  ينطبق ضبط املوسيقى على مشَّ
استخدام مكبر الصوت، يتم إيقاف تشغيل ضبط املوسيقى. ال ينطبق تأثير تكبير 

االستريو على الراديو. 
للوصول إلى ضبط املوسيقى، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط املوسيقى. 

لتحديد منط صوتي معد مسبًقا عن طريق الضبط اآللي للمعادل أو تعريف منط 
صوتي خاص بك عن طريق الضبط اخملصص، حدد معادل. 

• لتحديد منط صوتي معد مسبًقا، انتقل إلى النمط الذي تريده واضغط على 
موافق. األمناط الصوتية املتوفرة املعدة مسبًقا هي عادي أو روك أو بوب أو آر آند 

بي. 
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• لتعريف ضبط املعادل اخلاص بك، حدد ضبط املستخدم.  حدد شريط مربع مترير 
. قم بضبط موضع مربع التمرير باستخدام   التردد للضبط باستخدام  و 

. اضغط على موافق حلفظ الضبط.  و 
لضبط التوازن، حدد توازن. حّرك مربع التمرير إلى اليسار أو اليمني بالضغط على  

، على الترتيب. اضغط على اختيار حلفظ ضبط التوازن.  أو 
لتشغيل أو إيقاف تشغيل تأثير ارتفاع الصوت، حدد ارتفاع الصوت ثم تشغيل أو 

إيقاف. 
لتشغيل أو إيقاف تشغيل تأثير تكبير االستريو، حدد تكبير االستريو ثم تشغيل أو 

إيقاف. 
إلعادة ضبط إعدادات املوسيقى إلى قيمها االفتراضية، حدد استعادة الضبط 

االفتراضي للموسيقى. 

(٨ (א א
ميكنك حفظ الصور ونغمات الرنني، على سبيل املثال، التي 

مت استالمها في رسائل الوسائط املتعددة في حافظات 
االستوديو، انظر "قراءة رسالة وسائط والرد عليها" الصفحة ٧٢. 

يستخدم االستوديو الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٥. 
١. اضغط على القائمة وحدد االستوديو. تظهر قائمة اخليارات. 

٢. حدد عرض احلافظات لفتح قائمة باحلافظات. احلافظات األصلية في الهاتف هي 
جرافيك والنغمات. 

 اخليارات األخرى املتوفرة هي: 
• إضافة حافظة، إلضافة حافظة جديدة. أدخل اسًما للحافظة واضغط على 

موافق. 
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• مسح احلافظة، لتحديد احلافظة التي ترغب في حذفها. ال ميكنك حذف 
احلافظات األصلية املوجودة في الهاتف. 

• إعادة تسمية، لتحديد احلافظة التي تريد إعادة تسميتها. ال ميكنك إعادة 
تسمية احلافظات األصلية املوجودة في الهاتف. 

• تنزيل املعرض، (خدمة شبكة) لتنزيل مزيد من الصور والنغمات. حدد تنزيل 
الصور أو تنزيل النغمات، حسب املطلوب. تظهر قائمة بعالمات WAP املتوفرة. 
حدد مزيد من العالمات للوصول إلى قائمة عالمات WAP املوجودة في القائمة 

خدمات، انظر "العالمات" الصفحة ١٣٤. 
 حدد العالمة املناسبة لالتصال بصفحة WAP املطلوبة. في حالة فشل 

االتصال، قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات 
ضبط االتصال النشط حالًيا. وفي هذه احلالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم 

 "WAP بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى، انظر "إجراء اتصال بخدمة
الصفحة ١٢٩. ثم حاول االتصال بصفحة WAP مرة أخرى.  

 ملعرفة مدى توافر خدمات WAP اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل 
 .WAP مبشغل الشبكة و/أو مزود خدمة

 مالحظة: قم بتثبيت البرامج فقط من املصادر التي توفر حماية كافية 
من الفيروسات والبرامج الضارة األخرى. 

٣. حدد احلافظة املطلوبة وستظهر قائمة امللفات املوجودة باحلافظة. 
٤. انتقل إلى امللف الذي تريده. اضغط على خيارات وستتوفر بعض اخليارات التالية: 

• فتح، لفتح امللف احملدد. 
• مسح، حلذف امللف احملدد. 

• نقل، لنقل امللف إلى حافظة أخرى. 
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• إعادة تسمية، لتسمية امللف باسم جديد. 
• ضبط كورق حائط، لضبط امللف احملدد كورق حائط. 
• ضبط كنغمة رنني، لضبط امللف احملدد كنغمة رنني. 

• التفاصيل، ملشاهدة تفاصيل امللف، على سبيل املثال، حجم امللف. 
• تصنيف، لفرز امللفات واحلافظات حسب االسم أو التاريخ أو النوع أو احلجم. 

(٩ (א א
א

يساعدك التقومي على تتبع رسائل التذكير، واملكاملات 
التي حتتاج إلى إجرائها، واالجتماعات وتواريخ امليالد. 

يستخدم التقومي الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٥. 
اضغط على القائمة وحدد املنسق والتقومي. 

انتقل إلى اليوم الذي تريده. ُيشار إلى اليوم احلالي بوضع إطار حوله. يتم عرض 
اليوم بخط سميك في حالة وجود أية مالحظات خاصة به. لعرض مالحظات اليوم، 

اضغط على خيارات وحدد مالحظات اليوم. 
لعرض مالحظة واحدة، انتقل إلى املالحظة التي تريد عرضها، اضغط على خيارات 
وحدد عرض. ميكنك من خالل شاشة عرض املذكرة عرض تفاصيل املذكرة احملددة. 

ميكنك التنقل داخل املذكرة. 
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قد تتضمن الخيارات األخرى لشاشات عرض التقويم الخيارات التالية: 
• خيارات لتدوين مالحظة، وإلرسال مالحظة مباشرة إلى تقومي هاتف آخر متوافق 

أو كرسالة نصية. 
• خيارات حلذف مالحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها، باإلضافة إلى إمكانية نسخ 

مالحظة إلى يوم آخر. 
• ضبط، لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام 
األسبوع. في خيار املسح اآللي ميكنك ضبط الهاتف حلذف املالحظات القدمية 

تلقائًيا بعد مرور فترة زمنية معينة. وبالرغم من ذلك، ال يتم مسح املالحظات 
املتكررة، على سبيل املثال، مالحظات أعياد امليالد. 

ملعرفة كيفية إدخال احلروف واألرقام، انظر "استخدام إدخال النص باللغة العربية" 
الصفحة ٤٤.

اضغط على القائمة وحدد املنسق والتقومي. انتقل إلى التاريخ املطلوب، واضغط 
على خيارات وحدد تدوين مالحظة. حدد أحد أنواع املالحظات التالية: 

•  اجتماع - أدخل املالحظة (أو اضغط على خيارات وابحث عن االسم في 
دفتر الهاتف). اضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل مكان االجتماع واضغط 

على خيارات وحدد حفظ. أدخل وقت بدء االجتماع واضغط على موافق ثم 
أدخل وقت انتهاء االجتماع واضغط على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد 

بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
•  مكاملة، أدخل رقم الهاتف و اضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل االسم، 

واضغط على خيارات وحدد حفظ. (بدًال من كتابة رقم الهاتف، اضغط على 
خيارات للبحث عن االسم والرقم في دفتر الهاتف.) ثم أدخل وقت املكاملة 

واضغط على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد 
نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
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•  عيد ميالد - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على خيارات وابحث عنه في 
دفتر الهاتف) واضغط على خيارات وحدد حفظ. ثم أدخل عام امليالد، واضغط 
على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة 

تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
•  مذكرة - أدخل املالحظة، اضغط على خيارات وحدد حفظ. أدخل تاريخ 

انتهاء املالحظة واضغط على موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو 
صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 

•  تذكير - أدخل موضوع رسالة التذكير، اضغط على خيارات وحدد حفظ. 
لضبط التنبيه اخلاص باملالحظة، حدد تشغيل التنبيه ثم اضبط وقت التنبيه. 

عند ضبط املنبه، يظهر املؤشر  عند عرض املالحظات. 

א
يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر املالحظة. مع ظهور مالحظة مكاملة  على 

. إليقاف التنبيه وعرض  الشاشة، ميكنك االتصال بالرقم املعروض بالضغط على 
املالحظة، اضغط على عرض. إليقاف التنبيه بدون عرض املالحظة، اضغط على 

خروج. 

א
ميكنك حفظ مالحظة تتعلق مبهمة ما ينبغي عليك القيام بها، كما ميكنك حتديد 

مستوى األولوية للمالحظة وميكنك أيًضا وضع عالمة "متت" أمامها عند االنتهاء 
من املهمة. ميكنك تصنيف املالحظات حسب األولوية أو التاريخ. 

تستخدم "قائمة املهام" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٥. 
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اضغط على القائمة وحدد املنسق وقائمة املهام وستظهر قائمة باملالحظات. 
اضغط على خيارات أو انتقل إلى املالحظة املطلوبة ثم اضغط على خيارات. 

• إلضافة مالحظة جديدة، حدد إضافة. أدخل موضوع املالحظة. عند الوصول إلى 
احلد األقصى لعدد احلروف املسموح بكتابته في املالحظة، فلن يتم قبول أية 

حروف أخرى. اضغط على خيارات وحدد حفظ. حدد درجة أولوية املالحظة، سواًء 
كانت عليا أو متوسطة أو منخفضة. يضبط الهاتف تاريخ انتهاء املالحظة 

تلقائًيا بدون تنبيه. 
 القاموس، راجع "ضبط تشغيل اإلدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله" 

الصفحة ٤٦.
• ميكنك أيًضا عرض املالحظة احملددة وحذفها كما ميكنك حذف جميع املالحظات 

التي وضعت عالمة "متت" أمامها. ميكنك ترتيب املالحظات حسب درجة أولويتها 
أو تاريخ انتهائها، كما ميكنك إرسال املالحظة إلى هاتف آخر متوافق أو حفظها 

كمالحظة تقومي أو الدخول إلى التقومي. 
 أثناء عرض مالحظة، سيمكنك أيًضا وعلى سبيل املثال، حتديد أحد اخليارات 

لتعديل املالحظة احملددة، أو تعديل تاريخ انتهائها أو درجة أولويتها أو حتديدها 
بوضع عالمة "متت" أمامها. 

 (١٠ (א א

١. اضغط على القائمة وحدد األلعاب واختر لعبة. 
٢. انتقل إلى لعبة أو مجموعة ألعاب (يعتمد االسم على اللعبة). 

. في حالة حتديد لعبة  ٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على 
واحدة، فسوف يبدأ تشغيلها. 
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 وإال، فسيتم عرض قائمة باأللعاب املوجودة ضمن مجموعة األلعاب احملددة. لبدء 
لعبة واحدة، انتقل إلى اللعبة املطلوبة واضغط على خيارات وحدد فتح أو 

 . اضغط على 
 تلميح: ال تظهر أسماء مفاتيح االختيار في حالة شغل لعبة ما ملساحة 
شاشة العرض بالكامل. اضغط على مفتاح التحديد  أو  لعرض 

قائمة اخليارات. ثم حدد أحد اخليارات أو اضغط على رجوع لكي تستمر في 
ممارسة اللعبة. 

الحظ أن تشغيل بعض األلعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع 
(ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن). 

. א א א א
لالطالع على اخليارات املتوفرة لأللعاب، انظر "اخليارات األخرى املتوفرة لتطبيق أو 

جملموعة تطبيقات" الصفحة ١١٤. 

א
اضغط على القائمة وحدد األلعاب وتنزيل األلعاب (خدمة شبكة). تظهر قائمة 

 WAP املتوفرة. حدد مزيد من العالمات للوصول إلى قائمة عالمات WAP بعالمات
املوجودة في القائمة خدمات، انظر "العالمات" الصفحة ١٣٤.  

حدد العالمة املناسبة لالتصال بصفحة WAP املطلوبة. في حالة فشل االتصال، قد 
يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط االتصال النشط 

حالًيا. وفي هذه احلالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل ضبط مجموعة 
خدمات أخرى، انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٢٩. ثم حاول االتصال 

بصفحة WAP مرة أخرى. 
ملعرفة مدى توفر خدمات WAP اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل 

 .WAP الشبكة و / أو مزود خدمة
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لتنزيل مزيد من األلعاب، راجع أيًضا "تنزيل أحد التطبيقات" الصفحة ١١٥. 
الحظ أنه في حالة تنزيل أحد األلعاب، فقد يتم حفظها في قائمة التطبيقات بدًال 

من قائمة األلعاب. 
 مالحظة: قم بتثبيت البرامج فقط من املصادر التي توفر حماية كافية من 

الفيروسات والبرامج الضارة األخرى. 

א א
لعرض حجم الذاكرة املتاح لتثبيت األلعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد 

األلعاب والذاكرة. انظر أيًضا "حالة الذاكرة للتطبيقات" الصفحة ١١٦. 
تستخدم األلعاب الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٥. 

א
اضغط على القائمة وحدد األلعاب والضبط لضبط األصوات واألضواء واالهتزازات 

للعبة.ملزيد من 
املعلومات حول نادي نوكيا وتنزيل األلعاب، ُيرجى زيارة موقع www.club.nokia.com. قد 

يختلف توفر هذه اخلدمة باختالف الدول. 

(١١ (א א
تسمح هذه القائمة بإدارة تطبيقات جافا املثبتة على 
الهاتف. تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات جافا 

املصممة خصيًصا لهاتف نوكيا هذا. يقدم مزودو اخلدمة 
املتنوعون تطبيقات أخري من خالل خدمات WAP. ال ميكنك استخدام أي من تلك 

التطبيقات األخرى قبل تنزيلها علي الهاتف. 
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 مالحظة: قم بتثبيت البرامج فقط من املصادر التي توفر حماية كافية من 
الفيروسات والبرامج الضارة األخرى. 

א
١. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وحتديد التطبيقات. 

٢. انتقل إلى أحد التطبيقات أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد االسم على 
التطبيق). 

. إذا كان التحديد عبارة عن  ٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على 
تطبيق واحد، فسيتم تشغيله. 

 وإال، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات املوجودة ضمن مجموعة التطبيقات 
احملددة. لتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق املطلوب واضغط على خيارات 

 . وحدد فتح أو اضغط على 
 تلميح: ال يتم عرض أسماء مفاتيح التحديد في حالة شغل أحد التطبيقات 

ملساحة شاشة العرض بالكامل. اضغط على مفتاح التحديد  أو  
لعرض قائمة اخليارات. ثم حدد أحد اخليارات أو اضغط على رجوع لالستمرار 

في استخدام التطبيق. 

א א א א
• مسح، حلذف التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف. 

 الحظ أنك إذا حذفت تطبيًقا أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها على الهاتف، 
فيمكنك تنزيلها مرة أخرى إلى الهاتف من سوق برامج نوكيا: 

www.softwaremarket.nokia.com/wap أو 
.www.softwaremarket.nokia.com/3300
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• توصيل باإلنترنت، لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أوًال وسيقوم 
الهاتف بالسؤال عن الوصول للشبكة، أو حدد مسموح للسماح بالوصول إلى 

الشبكة أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة. 
• حتديث النسخة، للتحقق من توفر إصدار جديد للتطبيق لتنزيله من خدمات 

.WAP
• صفحة ويب، لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى 

صفحات اإلنترنت. يلزم دعم هذه امليزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في 
حالة إرفاق أحد عناوين إنترنت مع التطبيق. 

• التفاصيل، لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق. 
א

ميكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة (خدمة شبكة) بطرق مختلفة: 
• اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتنزيل التطبيقات وسيتم عرض قائمة 

بعالمات WAP املتوفرة. حدد مزيد من العالمات للوصول إلى قائمة عالمات 
WAP املوجودة في القائمة خدمات، انظر "العالمات" الصفحة ١٣٤.  

 حدد العالمة املناسبة لالتصال بصفحة WAP املطلوبة. في حالة فشل االتصال، 
قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط االتصال 
النشط حالًيا. وفي هذه احلالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل ضبط 
مجموعة خدمات أخرى، انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٢٩. ثم 

حاول االتصال بصفحة WAP مرة أخرى. 
 ملعرفة مدى توافر خدمات WAP اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل 

 .WAP مبشغل الشبكة و / أو مزود خدمة
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• اضغط على القائمة، وحدد خدمات للعثور على صفحة WAP لتنزيل تطبيق 
Java مناسب. انظر "تصفح صفحات خدمة WAP" الصفحة ١٣٠. 
• استخدم إمكانية تنزيل اللعبة، انظر "تنزيل األلعاب" الصفحة ١١٢. 

 الحظ أن نوكيا ال تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى 
غير تابعة لها. إذا حددت تنزيل تطبيقات جافا من هذه املواقع، فيجب اتخاذ 

نفس االحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرًصا على األمان أو احملتويات. 
الحظ أنه في حالة تنزيل أحد التطبيقات، فقد يتم حفظه في قائمة األلعاب بدًال 

من قائمة التطبيقات. 

א א
لعرض حجم الذاكرة املتاح لتثبيت األلعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد 

التطبيقات والذاكرة. 
تستخدم التطبيقات الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٥. 

(١٢ (א א
א א א

ميكنك الوصول إلى بعض وظائف القائمة بنطق أمر صوتي. 
ميكن أن يكون األمر الصوتي، على سبيل املثال، اسم وظيفة. 

قبل استخدام األوامر الصوتية، اقرأ "مالحظات حول استخدام االتصال الصوتي" 
الصفحة ٥٤. 

 .GPRS ال ميكن استخدام األوامر الصوتية أثناء إرسال أو استالم البيانات عبر اتصال



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.١١٧

א
اضغط على القائمة وحدد امللحقات واألوامر الصوتية. 

حدد احلافظة، األوضاع على سبيل املثال، التي حتتوي على الوظيفة املطلوبة، صامت 
على سبيل املثال. انتقل إلى الوظيفة، اضغط على خيارات وحدد إضافة أمر. 

اضغط على بدء وانطق الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كأمر صوتي بوضوح. 
إذا كانت الوظيفة مضاًفا لها رمًزا صوتًيا بالفعل، يظهر املؤشر  بجانب االسم. 

الحظ أنه يتم مسح جميع األوامر الصوتية في حالة إدخال بطاقة SIM أخري 
بالهاتف وحفظ أوامر صوتية جديدة. 

א א
في وضع االنتظار، اضغط مع االستمرار على مفتاح التحـديد األمين  حتى 

تسمع نغمة قصيرة. انطق األمر الصوتي بوضوح أثناء حمل الهاتف في الوضع 
الطبيعي قريًبا من األذن. يردد الهاتف األمر الصـوتي ويقوم بتنفيذ الوظيفة 

املرتبطة به. 
في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة، اضغط مع االستمرار على زر سماعة 

الرأس حتى تسمع نغمة قصيرة ثم انطق األمر الصوتي بوضوح. 
انظر أيًضا "إجراء مكاملة باستخدام رمز صوتي" الصفحة ٥٤. 
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اضغط على القائمة وحدد امللحقات واألوامر الصوتية. حدد احلافظة التي حتتوي 
على الوظيفة املطلوبة. انتقل إلى الوظيفة اضغط على خيارات وحدد تشغيل أو 

تغيير أو مسح. 

א
تقوم احلاسبة املضمنة بالهاتف بعمليات اجلمع، والطرح، والضرب، والقسمة، 

وحساب التربيع، واجلذر التربيعي، وحتويل قيم العمالت. 
دقة احلاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء حتويلية، السيما مع عمليات القسمة الطويلة. 

١. اضغط على القائمة وحدد امللحقات واحلاسبة. 
٢. عند ظهور الرقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم األول إلى احلاسبة، اضغط 

على  إلدخال العالمة العشرية. 
٣. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو اجلذر 

التربيعي أو تغيير اإلشارة. 
  تلميح: أو بدال من ذلك، اضغط مرة واحدة على  للجمع، أو مرتني للطرح، 

أو ثالث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة. 
٤. أدخل الرقم الثاني. 

٥. للحصول على الناجت، اضغط على خيارات وحدد يساوي. 
٦. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع االستمرار على مسح أوالً. 

א א
١. اضغط على القائمة وحدد امللحقات واحلاسبة. 
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٢. حلفظ سعر العملة، اضغط على خيارات وحدد سعر العملة. حدد أحد من 
اخليارات املعروضة. أدخل سعر العملة، اضغط على  إلدخال عالمة عشرية، 

واضغط على موافق. يظل سعر العملة محفوًظا في الذاكرة حتى تقوم 
باستبداله بسعر آخر. 

٣. إلجراء حتويل العملة، أدخل القدر املراد حتويله واضغط على خيارات وحدد 
بالعملة احمللية أو بالعملة األجنبية. 

 تلميح: ميكنك أيًضا إجراء حتويل العملة أثناء وجود الهـاتف في وضع 
االنتظار. أدخل القدر املراد حتويله واضغط على خيارات وحدد بالعملة احمللية 

أو بالعملة األجنبية. 

א א
اضغط على القائمة وحدد امللحقات وموقت العد التنازلي. أدخل وقت التنبيه 
بالساعات والدقائق واضغط على موافق. اكتب نص املالحظة التي ترغب في 

عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب في ذلك، ثم اضغط على موافق لبدء 
موقت العد التنازلي. 

• حدد تغيير الوقت لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد إيقاف املوقت إليقاف املوقت. 
عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع االنتظار، يصدر الهاتف نغمة 

ويومض نص املالحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف عبارة انتهى العد 
التنازلي. أوقف املنبه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، 

فسيتوقف التنبيه تلقائًيا في غضون ٣٠ ثانية. إليقاف التنبيه وحذف نص املالحظة، 
اضغط على موافق. 
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א
ميكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة اإليقاف. 

ميكن استخدام باقي وظائف الهاتف األخرى أثناء قياس الوقت. اضغط على  
لضبط تشغيل قياس الوقت في اخللفية. 

 مالحظة: الحظ أن استخدام ساعة اإليقاف يستهلك من البطارية، كما 
يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في اخللفية أثناء أداء 

عمليات أخرى بالهاتف. 

א א
١. اضغط على القائمة وحدد امللحقات وساعة إيقاف وتقسيم الوقت. ميكنك 

حتديد استمرار عند ضبط تشغيل قياس الوقت في اخللفية. 
٢. اضغط على بدء لبدء مراقبة الوقت. اضغط على تقسيم في كل مرة تريد 

فيها أخذ فترة انتقالية. يتم سرد الفترات االنتقالية أسفل وقت التشغيل على 
شاشة الهاتف. انتقل ملشاهدة األوقات. 

٣. اضغط على إيقاف إليقاف مراقبة الوقت. 
٤. اضغط على خيارات وحدد

 بدء، لبدء قياس الوقت مرة أخرى. يتم إضافة الوقت اجلديد إلى الوقت السابق. 
 حفظ، حلفظ الوقت. أدخل اسًما للوقت الذي مت قياسه واضغط على موافق. إذا 

لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت اإلجمالي كاسم للوقت. 
 إعادة ضبط، إلعادة ضبط الوقت بدون حفظه. 
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א א
اضغط على القائمة وحدد امللحقات وساعة إيقاف ووقت التداخل. اضغط على بدء 

لبدء مراقبة الوقت وحدد تداخل ألخذ وقت تداخل. اضغط على إيقاف إليقاف تداخل 
الوقت. اضغط على خيارات وسيتاح لك إمكانية حفظ أوقات التداخل أو إعادة 

ضبطها. راجع "مراقبة الوقت وتقسيمه" أعاله. 

א
اضغط على القائمة وحدد امللحقات وساعة إيقاف. 

إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة اإليقاف، فسيمكنك حتديد عرض األخير، لعرض أحدث 
زمن مت قياسه. حدد عرض األوقات وسيتم عرض قائمة باألسماء أو األوقات النهائية 

جملموعات الوقت، حدد مجموعة الوقت التي ترغب في عرضها. 
حدد مسح األوقات حلذف األوقات احملفوظة. حدد مسح الكل واضغط على موافق، أو 

حدد واحد كل مرة، وانتقل إلى األوقات التي ترغب في حذفها، واضغط على مسح 
واضغط على موافق. 

א א א
ميكنك إجراء نسخ احتياطي لـمعلومات األسماء والتقومي ورسائل نصية والعالمات 

املوجودة بالهاتف إلى بطاقة الذاكرة، وميكنك استرجاع املعلومات املطلوبة من 
بطاقة الذاكرة إلى الهاتف فيما بعد. ميكنك عمل نسخة احتياطية واحدة لكل 

نوع من املعلومات على بطاقة الذاكرة.
 مالحظة: يجب إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. 

يجب أيًضا حترير بعًضا من مساحة الذاكرة املتوفرة في بطاقة الذاكرة إلجراء 
نسخ احتياطي للمعلومات. 
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 تحذير: ال تقم بتوصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر أثناء نسخ املعلومات احتياطًيا 
أو استعادتها. حيث يؤدي توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر إلى إيقاف عمليتي 

النسخ االحتياطي واالستعادة، مما يؤدي إلى فقد املعلومات. 

א א א
١. اضغط على القائمة وحدد امللحقات ونسخة احتياطي واسترجاع ونسخة 

احتياطي. 
• إلجراء نسخ احتياطي ملعلومات األسماء والتقومي ورسائل نصية والعالمات مرة 

واحدة، حدد كل البيانات. 
• إلجراء نسخ احتياطي بصورة محددة، حدد البيانات احملددة. انتقل إلى 

املعلومات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها، ثم اضغط على حتديد. 
بعد حتديد جميع املعلومات التي تريد إجراء نسخ احتياطي لها، اضغط 

على مت. 
٢. اضغط على نعم حلفظ النسخ االحتياطي أو اضغط على ال إللغاء األمر. 

 سيتم إنشاء حافظة النسخ االحتياطي تلقائًيا على بطاقة الذاكرة إذا لم تكن 
موجودة بالفعل. 

الحظ أن إجراء نسخ احتياطي للمعلومات من الهاتف سيؤدي إلى استبدال 
املعلومات املقابلة في حافظة النسخ االحتياطي في بطاقة الذاكرة.

א א א
١. اضغط على القائمة وحدد امللحقات ونسخة احتياطي واسترجاع واسترجاع. 
٢. انتقل إلى املعلومات التي ترغب في استرجاعها، ثم اضغط على حتديد. بعد 

حتديد جميع املعلومات التي تريد استعادتها، اضغط على مت. 
٣. اضغط على نعم السترجاع املعلومات أو اضغط على ال إللغاء األمر. 
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الحظ أن استعادة املعلومات من بطاقة الذاكرة ستؤدي إلى استبدال املعلومات 
املقابلة في الهاتف. 

א א
تتيح لك هذه القائمة تهيئة بطاقة الذاكرة، وحذف امللفات املوجودة بها، وتثبيت 

تطبيقات جافا احملفوظة على بطاقة الذاكرة.
استخدم فقط بطاقات الذاكرة املتوافقة مع الهاتف. قد تظهر بطاقات الذاكرة 

التي متت تهيئتها واملعلومات التي مت تخزينها بواسطة جهاز آخر تالفة على هاتف 
نوكيا 3300. ميكنك استخدام بطاقات ذاكرة متوافقة تبلغ سعتها ١٢٨ ميجابايت 

بحد أقصى في الهاتف. انظر "سحب بطاقة الذاكرة وتركيبها" الصفحة ٣١. 
في حالة اكتشاف أن بطاقة الذاكرة اخلاصة بك تالفة، وكنت قد قمت بتثبيت 

برنامج "مدير صوت نوكيا" علي كمبيوتر متوافق، فقد ميكنك إصالح األخطاء املوجودة 
علي البطاقة باستخدام أداة Windows لكشف اخلطأ. ملزيد من املعلومات حول 

 .Windows كيفية استخدام هذه األداة، ارجع إلي التعليمات املرفقة مع نظام تشغيل

א
اضغط على القائمة وحدد امللحقات وبطاقة الذاكرة وتهيئة بطاقة الذاكرة. اضغط 

على نعم وأكد بإدخال رمز احلماية لبدء التهيئة أو اضغط على ال إللغاء األمر. 
ستؤدي التهيئة إلى إنشاء احلافظات التالية تلقائًيا على بطاقة الذاكرة: 

 ."Track lists"و "Tones"و "Recordings"و "Music"و "Backup"و "Applications"
 مالحظة: عند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم فقد جميع البيانات املوجودة على 

البطاقة بشكل نهائي.

א
اضغط على القائمة وحدد امللحقات وبطاقة الذاكرة ومسح ملف من بطاقة الذاكرة. 
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انتقل إلى احلافظة التي حتتوي على امللف الذي تريد حذفه واضغط على فتح. انتقل 
إلى امللف، اضغط على خيارات وحدد مسح. اضغط على موافق لتأكيد املسح. 

Java
اضغط على القائمة وحدد امللحقات وبطاقة الذاكرة وتثبيت التطبيق. تظهر قائمة 

تطبيقات جافا املوجودة في احلافظة Applications في بطاقة الذاكرة. انتقل إلى 
التطبيق الذي تريده واضغط على اختيار. 

سيتم تثبيت جميع تطبيقات جافا التي تقوم بتثبيتها من بطاقة الذاكرة، مبا في 
ذلك األلعاب وألعاب نوكيا األخرى، في قائمة التطبيقات. يتم تثبيت ألعاب نوكيا 

في القائمة األلعاب. انظر "تشغيل أحد التطبيقات" الصفحة ١١٤. 

(١٣ (א א
 WAP ميكنك الوصول إلى عدد متنوع من خدمات

(خدمة شبكة) باستخدام الهاتف. وهذه اخلدمات قد 
تتضمن اخلدمات املصرفية، واألخبار، وتقارير الطقس، ومواعيد 

رحالت الطيران. ورمبا مت تصميم هذه اخلدمات خصيًصا للهواتف احملمولة ويحرص 
مزودو خدمة WAP على احلفاظ عليها. 

تأكد من توافر خدمات WAP، ورسوم اخلدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و / أو 
مزود اخلدمة الذي ترغب في االستفادة من خدماته. سوف يوفر لك مزودو اخلدمة 

اإلرشادات الالزمة حول كيفية استخدام هذه اخلدمات. 
 WAP على صفحات (WML) لغة التعيني الالسلكية WAP تستخدم خدمات

اخلاصة بها. ال ميكن عرض صفحات الويب العادية اخلاصة باإلنترنت والتي تستخدم 
لغة تعيني النصوص التّشعبية (HTML) على الهاتف. 
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א א WAP א א א
١. احفظ ضبط اخلدمة املطلوب للوصول إلى خدمة WAP التي ترغب في 

استخدامها. انظر الصفحة ١٣٢. 
٢. اتصل بخدمة WAP التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٢٩. 

٣. ابدأ تصفح صفحات خدمة WAP. انظر الصفحة ١٣٠. 
٤. مبجرد االنتهاء من التصفح، قم بإنهاء االتصال بخدمة WAP. انظر 

الصفحة ١٣١. 

WAP א א
قد تتلقى ضبط اخلدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود 

اخلدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. ملزيد من املعلومات 
اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة، أو قم بزيارة موقع الويب اخلاص بنادي نوكيا 

 .www.club.nokia.com :على العنوان التالي
كما ميكنك إدخال الضبط يدويًا في ضبط االتصال. ملعرفة الضبط املالئم، اتصل 
مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. وقد يتوفر ضبط WAP على سبيل املثال، على 

موقع ويب اخلاص بها. 

א א
عند استالمك لضبط اخلدمة في شكل رسالة نصية، سيعرض الهاتف عبارة مت 

استالم ضبط اخلدمة. 
• حلفظ الضبط اُملستلم، اضغط على خيارات وحدد حفظ. 

 في حالة عدم حفظ أي ضبط في ضبط اخلدمة النشط، سيتم حفظ الضبط 
وتشغيله ضمن أول مجموعة اتصال خالية. 
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 وفي حالة وجود ضبط محفوظ من قبل في ضبط اخلدمة النشط، سيظهر 
السؤال تشغيل ضبط اخلدمة احملفوظ؟. لتشغيل الضبط احملفوظ، اضغط على 

نعم أو اضغط على ال حلفظه فقط. 
• لرفض الضبط اُملستلم، اضغط على خيارات وحدد رفض. 

• لعرض الضبط اُملستلم أوالً، اضغط على خيارات وحدد عرض. حلفظ الضبط، 
اضغط على حفظ. 

א
١. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط االتصال. 

٢. حدد ضبط اخلدمة النشط. 
 يلزم تشغيل اجملموعة التي ترغب في حفظ ضبط اخلدمة بها. يعتبر الضبط 

 .WAP مجموعة من اإلعدادات الالزمة إلجراء اتصال بإحدى خدمات
٣. انتقل إلى اجملموعة املطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. 

٤. حدد تعديل ضبط اخلدمة النشط. 
 حدد كل من ضبط اخلدمة التالي واحًدا تلو اآلخر ثم أدخل كافة اإلعدادات 

املطلوبة. 
• اسم الضبط - أدخل االسم اجلديد لضبط االتصال واضغط على موافق. 

• صفحة البدء - أدخل عنوان صفحة البدء اخلاصة بخدمة WAP التي ترغب 
في استخدامها، اضغط على  إلدخال نقطة، ثم اضغط على موافق. 

• وضع اجللسة - حدد دائمة أو مؤقتة. 
• تأمني االتصال - حدد يعمل أو ال يعمل. 

عندما يكون تأمني االتصال في الوضع يعمل، يحاول الهاتف إجراء اتصال آمن   
مع خدمة WAP. في حالة عدم توفر االتصال اآلمن، فلن يتم إجراء االتصال. 
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إذا رغبت في االتصال على أي حال، بدون تأمني االتصال، فيجب عليك ضبط 
تأمني االتصال على ال يعمل. 

• حامل البيانات - حدد بيانات GSM أو GPRS. ضبط احلامل احملدد، انظر 
"الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات احملدد" و"الضبط عندما 

تكون GPRS هي حامل البيانات احملدد" أدناه. 
 ملعرفة رسوم اخلدمة، وسرعة االتصال ومعلومات أخرى، اتصل مبشغل الشبكة 

أو موفر اخلدمة لديك. 

א א GSM א
• رقم االتصال - أدخل رقم الهاتف واضغط على موافق. 

• عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان، اضغط على  إلدخال نقطة، واضغط على 
موافق. ميكنك احلصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة اخلاص 

بك. 
• طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي. 

 .ISDN نوع مكاملة البيانات - حدد تناظري أو •
• سرعة مكاملة البيانات - حدد السرعة التي تريد استخدامها، أو حدد آلي. يتوفر 

آلي فقط إذا كان نوع مكاملة البيانات احملدد حالًيا هو تناظري. تعتمد سرعة 
مكاملة البيانات الفعلية على مزود اخلدمة. 

• نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي. إذا حددت آلي، فسيستخدم نوع الدخول اسم 
مستخدم وكلمة سر يتم إدخالهما في الضبط التالي. إذا حددت يدوي، فسيلزم 

إدخال معلومات الدخول عند تأسيس اتصال. 
• اسم املستخدم - أدخل اسم املستخدم واضغط على موافق. 

• كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على موافق. 
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א א GPRS א
• اتصال GPRS - حدد متصل دائًما لضبط الهاتف ليقوم بالتسجيل في شبكة 
 GPRSتلقائًيا عند تشغيله. عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام GPRS

، يتم إجراء اتصال بني الهاتف وبني الشبكة، وعندئذ ميكن نقل البيانات. عند 
إغالق التطبيق، يتوقف اتصال GPRS بينما يستمر التسجيل في شبكة 

 .GPRS
 إذا حددت عند احلاجة، يتم إجراء اتصال GPRS وتسجيله في حالة احتياج أحد 

التطبيقات إلى ذلك، ويغلق االتصال عند إغالق التطبيق. 
• نقطة وصول GPRS - أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على موافق. 

 يلزم إدخال اسم نقطة وصول إلنشاء اتصال بشبكة GPRS. ميكنك احلصول 
على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 

• عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان، اضغط على  إلدخال نقطة، واضغط على 
موافق. ميكنك احلصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود اخلـدمة 

اخلاص بك. 
• طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي. 

• نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي. إذا حددت آلي، فسيستخدم نوع الدخول اسم 
مستخدم وكلمة سر يتم إدخالهما في الضبط التالي. إذا حددت يدوي، فسيلزم 

إدخال معلومات الدخول عند تأسيس اتصال. 
• اسم املستخدم - أدخل اسم املستخدم واضغط على موافق. 

• كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على موافق. 
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WAP א א
تأكد أوًال من تشغيل ضبط اخلدمة اخلاص بخدمة WAP التي ترغب في 

استخدامها. لتشغيل الضبط: 
• اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط االتصال. حدد ضبط اخلدمة 

النشط وانتقل إلى مجموعة الضبط املطلوب تشغيلها ثم اضغط على 
تشغيل. 

ثانًيا، قم بإجراء اتصال بخدمة WAP. توجد ثالث طرق إلجراء االتصال: 
 :WAP افتح الصفحة الرئيسية خلدمة •

 اضغط على القائمة وحدد خدمات وصفحة البدء. 
  تلميح: اضغط مع االستمرار على  في وضع االنتظار لفتح الصفحة 

الرئيسية خلدمة WAP بطريقة سريعة. 
 أو

 :WAP حدد عالمة خاصة بخدمة •
 اضغط على القائمة وحدد خدمات والعالمات، وحدد عالمة. 

 إذا لم تعمل العالمة مع ضبط اخلدمة النشط حالًيا، فقم بتشغيل مجموعة 
ضبط خدمة أخرى، إن وجدت، وحاول مرة أخرى. 

 أو
 :WAP أدخل عنوان خدمة •

 ،WAP اضغط على القائمة وحدد خدمات ثم ذهاب للعنوان. أدخل عنوان خدمة 
اضغط على  إلدخال حروف خاصة، واضغط على موافق. 

 الحظ أنه ال يلزم إضافة البادئة //:http قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائًيا. 
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 WAP
بعد إجراء االتصال بخدمة WAP، ميكنك بدء تصفح الصفحات اخلاصة بها. قد 
تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختالف خدمات WAP. اتبع النصوص اإلرشادية 
 .WAP التي تظهر على شاشة الهاتف. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود خدمة

الحظ أنه إذا مت حتديد GPRS كحامل البيانات، فسوف يظهر املؤشر  أعلى يسار 
شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكاملة أو رسالة نصية أو قمت بإجراء 
مكاملة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر املؤشر  في أعلى ميني شاشة العرض 

ليوضح أن اتصال GPRS ُمعلًقا (قيد االنتظار). 

א א א א
 .WAP استخدم مفتاح التنقل  أو   لتصفح صفحة •

 . • لتحديد عنصر مظلل، اضغط على 
، وإلدخال حروف خاصة  • إلدخال حروف وأرقام، اضغط على املفاتيح من  إلى 

 . اضغط على املفتاح 

א א א א
اضغط على خيارات وحدد أحد اخليارات املتاحة. قد يعرض مزود اخلدمة خيارات أخرى 

أيًضا. حدد
 .WAP صفحة البدء، للعودة إلى صفحة البدء اخلاصة بخدمة •

• العالمات. انظر الصفحة ١٣٤. 
• اتصال / تعديل / فتح صف / فتح / فتح القائمة إلجراء اتصال، أو إلدخال نص 

 .WAP أو حتديد عنصر ُمظلل في صفحة
• إضافة عالمة، حلفظ صفحة WAP كعالمة. 
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 .WAP عرض الصورة، أو عرض الصور لعرض صور ورسوم متحركة من صفحة •
• ذهاب للعنوان، إلدخال عنوان خدمة WAP التي ترغب في الدخول إليها. 

• وارد اخلدمة، انظر الصفحة ١٣٦. 
• ضبط الشكل، انظر "ضبط شكل متصفح WAP" الصفحة ١٣٢. 

• ضبط ملف االسترجاع، انظر الصفحة ١٣٣. 
• استخدام التفاصيل لنسخ عنوان بريد إلكتروني، على سبيل املثال، من صفحة 

 .WAP
• إعادة حتميل، إلعادة حتميل صفحة WAP احلالية وحتديثها. 

• تفريغ الذاكرة، انظر "الذاكرة املؤقتة" الصفحة ١٣٧. 
• معلومات احلماية، لعرض معلومات احلماية اخلاصة باتصال WAP احلالي واخلادم. 

• إنهاء، انظر "إنهاء االتصال بـ WAP" الصفحة ١٣١. 
א א

يدعم متصفح WAP الوظائف التي ميكنك الوصول إليها أثناء التصفح. ميكنك 
إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، وميكن أيًضا 

 .WAP حفظ اسم ورقم هاتف في دفتر الهاتف من إحدى صفحات

WAP א
إلنهاء التصفح واالتصال، اضغط على خيارات وحدد إنهاء. عند ظهور السؤال إنهاء 

التصفح؟ اضغط على نعم. 
. إذا كان بيانات GSM هي حامل البيانات احملدد،  أو بدًال من ذلك، اضغط على 

 .WAP يقوم الهاتف بإنهاء االتصال بخدمة . فاضغط مرتني على 
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WAP
١. أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد ضبط الشكل، أو اضغط على القائمة 

في وضع االنتظار وحدد خدمات وضبط وضبط الشكل. 
٢. حدد التفاف النص أو إظهار الصور. 

٣. حدد تشغيل أو إيقاف لـ التفاف النص ونعم أو ال لـ إظهار الصور. 
 عند ضبط التفاف النص على تشغيل، يتم عرض باقي النص على السطر 

التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد. إذا حددت إيقاف، فسيتم اختصار النص 
إذا كان طويًال جًدا بشكل يصعب عرضه في سطر واحد. 

 عند ضبط إظهار الصور على ال، فلن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر 
 WAP يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح صفحات .WAP على صفحة

التي حتتوي على الكثير من الصور. 

WAP א
א א

الستخدام بعض خدمات WAP مثل اخلدمات البنكية، قد حتتاج إلى شهادات أمان. 
حيث يساعدك استخدام الشهادات في حتسني تأمني االتصاالت بني هاتفك وبني 

بوابة WAP أو ملقم WAP، هذا في حالة ضبط وظيفة تأمني الوصلة على خيار 
تشغيل. 

ميكنك تنزيل شهادة تفويض من صفحة WAP، إذا كانت خدمة WAP تدعم 
استخدام شهادات التفويض. بعد التنزيل، ميكنك عرض الشهادة ثم حفظها 

أو حذفها. إذا حفظت الشهادة، فسيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات املوجودة 
بالهاتف. 
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ُيظهر الهاتف مؤشًرا في حالة تعذر التحقق من هوية خادم أو بوابة WAP، أو إذا 
كانت شهادة خادم أو بوابة WAP غير أصلية، كما ُيظهر مؤشًرا أيًضا إذا لم يتوفر 

لديك شهادة التفويض الصحيحة على الهاتف. 
عرض قائمة شهادات التفويض اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط 

احلماية. حدد شهادات التفويض. انظر أيًضا معلومات احلماية، في "استخدام 
مفاتيح الهاتف أثناء التصفح" الصفحة ١٣٠.  

مؤشر احلماية ويظهر مؤشر احلماية  أثناء اتصال WAP، إذا كان نقل البيانات بني 
الهاتف وبوابة WAP أو خادم WAP (املّعرف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل 

ضبط اخلدمة النشط) مشفًرا. 
وال يشير رمز األمان إلى أن نقل البيانات بني البوابة وخادم احملتويات آمًنا. ويتم تأمني 

نقل البيانات بني البوابة وخادم احملتويات بواسطة مزود اخلدمة. 

א
ميكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استالم بيانات االسترجاع أو رفض 

استالمها. 
بيانات االسترجاع، هي البيانات التي يحفظها موقع WAP في الذاكرة املؤقتة 
اخلاصة مبتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثال معلومات املستخدم أو 
تفضيالت التصفح اخلاصة بك. يتم حفظ بيانات االسترجاع حتى يتم مسح 

البيانات احملفوظة بالذاكرة املؤقتة، انظر "الذاكرة املؤقتة" الصفحة ١٣٧. 
١. أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد ضبط ملف االسترجاع، أو اضغط على 

القائمة في وضع االنتظار وحدد خدمات وضبط وضبط احلماية. 
٢. حدد بيانات االسترجاع وحدد سماح أو رفض للسماح للهاتف باستالم أو رفض 

بيانات االسترجاع. 
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א
ميكنك حفظ عناوين صفحة WAP كعالمات في ذاكرة الهاتف. 

١. أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد العالمات، أو اضغط على القائمة في 
وضع االنتظار وحدد خدمات والعالمات. 

٢. انتقل إلى العالمة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على خيارات. 
٣. حدد أحد اخليارات التالية: 

 ذهاب إلى، إلجراء اتصال بصفحة WAP املرتبطة بالعالمة. 
 تعديل أو مسح، لتعديل أو حذف العالمة احملددة. 

 إرسال، إلرسال العالمة احملددة مباشرًة إلى هاتف آخر، حدد كعالمة، أو حدد 
كرسالة نصية إلرسال العالمة في شكل رسالة نصية. 

 عالمة جديدة، إلنشاء عالمة جديدة بدون االتصال بخدمة WAP. أدخل العنوان 
واالسم اخلاص بصفحة WAP واضغط على موافق. 

قد يكون في هاتفك بعض العالمات التي مت تثبيتها من مواقع أخرى ال تنتمي إلى 
نوكيا. ال تضمن نوكيا هذه املواقع وال تقرها. إذا اخترت الدخول إلى هذه املواقع، 

فيجب اتخاذ نفس االحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرًصا على األمان أو 
احملتويات. 

א
عند استالم عالمة، تظهر العبارة مت استالم عالمة. اضغط على عرض، ثم اضغط 

على خيارات وحدد عرض لعرض العالمة، أو حفظ حلفظها، أو رفض لرفضها. 
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א
 WAP الهاتف ُمزود بوصالت مثبتة مسبًقا (تشبه العالمات) خاصة بعناوين صفحة
وذلك لتنزيل محتويات مثل نغمات الرنني والصور واأللعاب والتطبيقات. ميكنك أيضًا 
إنشاء وصالت جديدة لعناوين صفحة WAP التي تعرض بعض احملتويات التي ميكن 

تنزيلها. 
١. أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد العالمات، أو اضغط على القائمة في 

وضع االنتظار وحدد خدمات ووصالت التنزيل. 
٢. حدد تنزيل النغمات أو تنزيل الصور أو تنزيل األلعاب، أو تنزيل التطبيقات. 

٣. انتقل إلى وصلة التنزيل التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على خيارات. 
٤. حدد أحد اخليارات التالية: 

 ذهاب إلى، إلجراء اتصال بصفحة WAP املرتبطة بوصلة التنزيل. 
 تعديل أو مسح، لتعديل أو حذف وصلة التنزيل احملددة. 

 إرسال، إلرسال وصلة التنزيل احملددة مباشرًة إلى هاتف آخر، حدد كعالمة، أو حدد 
كرسالة نصية إلرسال وصلة التنزيل في شكل رسالة نصية. 

 .WAP وصلة تنزيل جديدة، إلنشاء وصلة تنزيل جديدة بدون االتصال بخدمة 
ميكنك إدخال العنوان يدويًا أو حتديد أحد العناوين من العالمات. 

• إدخال العنوان، أدخل العنوان واالسم اخلاص بصفحة WAP واضغط على 
موافق. 

• اختيار عنوان، حدد أحد العالمات التي ترغب في استخدامها كوصلة تنزيل. 
قد يكون في هاتفك بعض وصالت التنزيل التي مت تثبيتها مسبقًا من مواقع أخرى ال 
تنتمي إلى نوكيا. ال تضمن نوكيا هذه املواقع وال تقرها. إذا اخترت الدخول إلى هذه 

املواقع، فيجب اتخاذ نفس االحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرًصا على 
األمان أو احملتويات. 
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א א
بإمكان الهاتف استالم رسائل خدمة - رسائل موجهة - مرسلة من قبل مزود 
اخلدمة (خدمة شبكة). قد تكون رسائل اخلدمة عبارة عن إخطارات بأموٍر عديدة 

 .WAP مثل عناوين األخبار، وقد حتتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة
للوصول إلى وارد اخلدمة في وضع االنتظار، عند استالم إحدى رسائل اخلدمة، اضغط 

على عرض. 
• إذا ضغطت على خروج، سيتم نقل الرسالة إلى وارد اخلدمة. للوصول إلى وارد 

اخلدمة فيما بعد، اضغط على القائمة وحدد خدمات ووارد اخلدمة. 
للوصول إلى وارد اخلدمة أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد وارد اخلدمة. انتقل 

إلى الرسالة التي تريدها، واضغط على خيارات وحدد
• تنزيل، لتشغيل متصفح WML وتنزيل احملتوى املبني. 

 مالحظة: قم بتثبيت البرامج فقط من املصادر التي توفر حماية كافية 
من الفيروسات والبرامج الضارة األخرى. 

• التفاصيل، لعرض معلومات مفصلة عن إخطار اخلدمة. 
• مسح، حلذف إخطار اخلدمة احملدد. 
א א א

اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق اخلدمة للوارد ورسائل 
اخلدمة. لتمكني الهاتف من استالم رسائل اخلدمة، حدد تشغيل. إذا حددت إيقاف، 

فلن يستلم الهاتف رسائل اخلدمة. 
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א א א
 مالحظة: املعلومات أو اخلدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف 

املؤقتة. الذاكرة املؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات 
مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية حتتاج إلى كلمات 
سر (مثل حسابك في البنك)، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال. 

لتفريغ الذاكرة املؤقتة،
• أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد تفريغ الذاكرة أو

• اضغط على القائمة في وضع االنتظار، وحدد خدمات وتفريغ الذاكرة. 

 (١٤ (א א
باإلضافة إلى الوظائف املتاحة بالهاتف، قد توفر لك بطاقة 
SIM خدمات شبكة إضافية ميكنك الوصول إليها من خالل 

هذه القائمة التي تظهر فقط إذا كانت مدعمة من قبل 
بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتماًدا كامًال على اخلدمة املتاحة. 
ميكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد املتبادلة بني الهاتف والشبكة عندما 

تستخدم خدمات البطاقة بتحديد اخليار نعم املوجود بالقائمة تأكيد تطبيقات 
خدمات البطاقة في القائمة ضبط الهاتف. 

الحظ أن الوصول إلى هذه اخلدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء 
مكاملة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها. 
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.٩
 ميكنك استخدم برنامج مدير صوت نوكيا لتحديد مسارات املوسيقى الرقمية على 
كمبيوتر متوافق ونقلها إلى بطاقة ذاكرة الهاتف. ويسمح لك "مدير صوت نوكيا" 

أيًضا بإنشاء قوائم تشغيل M3U على الكمبيوتر. 
لتمكني الكمبيوتر من الوصول إلى بطاقة ذاكرة الهاتف، يجب توصيل الهاتف 
مبنفذ USB املوجود بالكمبيوتر باستخدام كابل التوصيل DKU-2 املزود. انظر 

"توصيل الكابالت املزودة واستخدامها" الصفحة ٢٦. ميكن عرض محتويات بطاقة 
الذاكرة في منطقة Mobile Device من إطار Music Studio في برنامج مدير 

صوت نوكيا. الحظ أنه لن يكون بإمكانك إجراء مكاملات هاتفية أثناء اتصال الهاتف 
بالكمبيوتر. 

 مالحظة: ال تقم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر قبل تثبيت برنامج كمبيوتر 
مدير صوت نوكيا من القرص املضغوط املوجود في حزمة البيع.

قبل توصيل الهاتف بالكمبيوتر، اقرأ "فصل الهاتف عن الكمبيوتر" الصفحة ٢٧. 

א
لتثبيت واستخدام برنامج مدير صوت نوكيا، ستحتاج إلى ما يلي: 

 Windows ME أو Windows 98 متوافق يستخدم نظام التشغيل Intel كمبيوتر •
 .Windows XP أو Windows 2000 أو

 Windows الحظ أنه ال يتم دعم البرنامج على كمبيوتر متت ترقية نظامه من 
.Windows 98 95 أو 3.1 إلى
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• معالج Pentium MMX بسرعة ٢٦٦ ميجاهرتز (ينصح باستخدام معالج بسرعة 
٣٠٠ ميجاهرتز)،

• توفُّر مساحة خالية على القرص تبلغ ٣٥ ميجاهرتز على األقل. مساحة إضافية 
للمسارات املوسيقية،

• ينصح باستخدام ذاكرة سعتها ٤٨ ميجابايت، وذاكرة سعتها ٦٤ ميجابايت 
 .Windows 2000 لنظام التشغيل

• جهاز عرض تبلغ دقة شاشته ٨٠٠ × ٦٠٠ كما يستخدم ٦٥٥٣٦ لوًنا (ضبط 
األلوان العالي).

• اإلصدار ٤٫٠ أو األحدث من املتصفح Microsoft Internet Explorer أو 
 .Netscape Navigator

،USB منفذ •
• محرك أقراص مضغوطة. 

 .Windows ١. ابدأ تشغيل
٢. أدخل القرص املضغوط املزود في حزمة البيع، في محرك األقراص املضغوطة 

اخلاص بالكمبيوتر. 
٣. إذا لم يتم تشغيل القرص املضغوط تلقائًيا، فافتح مستكشف Windows وحدد 
محرك األقراص املضغوطة الذي قمت بإدخال القرص املضغوط به. انقر بزر الفأرة 

األمين على رمز "مدير صوت نوكيا" وحدد "Autorun" (تشغيل تلقائي). 
٤. اتبع اإلرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر إلكمال التثبيت بنجاح. 

٥. عند اكتمال التثبيت، سيتم إضافة احلافظة Nokia Audio Manger إلى 
Program files (ملفات البرامج) اخلاصة بك. 
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يجب إعادة تشغيل الكمبيوتر بعد تثبيت برنامج مدير صوت نوكيا. 

א א א א
١. في جهاز الكمبيوتر، افتح مدير صوت نوكيا. 

٢. أدخل قرًصا مضغوًطا يحتوي على موسيقى في محرك األقراص املضغوطة 
وانقر على عالمة تبويب CD Player لفتح إطار CD Player. يتم عرض معلومات 

املسارات. 
٣. حلفظ املسارات بالقرص الصلب اخلاص بك، حدد املسارات التي تريدها وانقر فوق 

 .Save Tracks الزر
 ال تقم بإخراج القرص املضغوط حتى تكتمل عملية احلفظ. سيظهر شريط 

تقدم يشير إلى املدة التي ستستغرقها عملية حفظ املسارات تقريًبا.  
 Music داخل إطار Add اضغط على الزر :Music Studio ٤. قم بنقل املسارات إلى
Studio وقم باستعراض مسارات املوسيقى احملفوظة. حدد املسار (أو املسارات) 

املطلوبة، انقر بزر الفأرة األمين وحدد Open (فتح) من القائمة اخملتصرة. 
ميكنك اآلن نقل املسارات املوجودة في Music Studio إلى بطاقة ذاكرة الهاتف. 

א א
١. احفظ املسارات وقوائم التشغيل في Music Studio في برنامج مدير صوت 

نوكيا. انظر "تعليمات مدير الصوت" للحصول على مزيد من اإلرشادات. 
٢. تأكد من توصيل الكمبيوتر بالهاتف عن طريق كابل التوصيل املزود. 

٣. في جهاز الكمبيوتر، افتح مدير صوت نوكيا. 
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 .Music Studio في منطقة الهاتف احملمول في Nokia 3300 ٤. انقر فوق رمز
٥. حدد املسارات أو قوائم التشغيل التي تريد نقلها إلى الهاتف. 

 .Transfer to Device ٦. انقر فوق
إذا حددت قدرًا كبيًرا من املوسيقى بحيث ال ميكن استيعابه في ذاكرة الهاتف، 

فستظهر لك رسالة خطأ. قم بإلغاء حتديد بعض مسارات املوسيقى حتى يتالءم 
التحديد مع مساحة الذاكرة. 

Windows א א א
مبجرد تثبيت مدير صوت نوكيا، ميكن استخدام مستكشف Windows لنقل 

مسارات املوسيقى MP3 أو ACC إلى الهاتف. 
 مالحظة: تأكد من توصـيل الكمبيوتر بالهاتف عن طريق كابل التوصـيل 

املزود.
١. افتح مستكشف Windows. سيظهر الهاتف كمحرك أقراص يسمى 

Nokia 3300 مع تعيني حرف محرك أقراص له. 
٢. قم بعرض احلافظة من املكان الذي تريد نقل املسارات منه. 

٣. حدد املسارات التي تريد نقلها إلى الهاتف واسحبها إلى محرك األقراص 
Nokia 3300. سيتم نقل املسارات اآلن إلى الهاتف وميكن تشغيلها عن طريق 

 .Music player

 إذا حددت قدرًا كبيًرا من املوسيقى بحيث ال ميكن استيعابه في ذاكرة الهاتف، 
فستظهر لك رسالة خطأ. قم بإلغاء حتديد بعض مسارات املوسيقى حتى 

يتالءم التحديد مع مساحة الذاكرة. 
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يتضمن مدير صوت نوكيا إطارًا لتصفح اإلنترنت. وبشكل افتراضي، يحتوي هذا 
املتصفح على الصفحة الرئيسية لنادي نوكيا. ميكن إدخال عنوان أية صفحة ويب 

في حقل املوقع. يجب تنزيل املسارات املوجودة على إنترنت إلى الكمبيوتر قبل 
إضافتها إلى إطار Music Studio لنقلها إلى الهاتف. 

الحظ أنه يجب أن يكون لديك اتصال باإلنترنت الستخدام هذه امليزة. 

א
א א א א

يدعم "مدير صوت نوكيا" مسارات املوسيقى MP3 وقوائم التشغيل M3U. ميكن 
إنشاء قوائم التشغيل في Music Studio. عند حتديد قائمة تشغيل لنقلها إلى 
الهاتف، يتم نقل املسارات احملددة في قائمة التشغيل فقط. حتتوي املسارات التي 

يتم إنشاؤها بواسطة مشغِّل األقراص املضغوطة على امللحق .ACC. وميكن تشغيل 
هذه امللفات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مدير صوت نوكيا، كما ميكن نقلها 

إلى الهاتف. 

א א א א א
عند عرض املسارات أو قوائم التشغيل في Music Studio، ميكن تعديل معلومات 

املسار والفنان بها. ملزيد من التفاصيل، انظر "تعليمات مدير صوت نوكيا". 
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א .١٠
א א

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية ميكن إعادة شحنها. 
الحظ أن الوصول إلى األداء األمثل للبطارية اجلديدة سيتحقق فقط بعد دورتني أو ثالثة من الشحن 

والتفريغ الكاملني! 
ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات املرات إلى أن تستهلك في نهاية األمر. عندما يقل زمن التشغيل 

(زمن التحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت 
لشراء بطارية جديدة. 

استخدم البطاريات املعتمدة فقط من قبل الشركة املصنعة للهاتف، وأعد شحن البطارية فقط 
باستخدام أجهزة الشحن املعتمدة من قبل الشركة املصنعة. حينما ال يكون جهاز الشحن قيد 

االستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. ال تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع، 
حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا ُتركت البطارية املشحونة بالكامل دون 

استخدام، فسيتم تفريغها تلقائًيا مبرور الوقت. 
تؤثر درجات احلرارة غير املعتدلة على قابلية البطارية للشحن. 

استخدم البطارية للغرض املراد منها فقط. 
ال تستخدم أبًدا أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية. 

ال تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة املفاجئ عندما يسبب جسم معدني 
(عملة أو مشبك أو قلم) اتصاال مباشًرا بني الوصالت املوجبة + والسالبة - للبطارية (األشرطة 

املعدنية على ظهر البطارية) على سبيل املثال عندما حتمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. 
قد ُيتلف تقصير دائرة الوصالت البطارية أو اجلسم املوصل. 

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة املغلقة سواء في األجواء الصيفية 
أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائًما االحتفاظ بالبطارية بني درجتي ١٥ و٢٥ درجة مئوية 

(٥٩ و٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقًتا، حتى 
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لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات احلرارة األقل من 
درجة التجمد. 

ال تلق البطاريات في النار! 
يجب التخلص من البطارية طبًقا للوائح الداخلية (على سبيل املثال، إعادة الدورة). ال تلق البطاريات 

القدمية مع النفايات املنزلية. 
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א א
إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك االقتراحات 

أدناه على اإليفاء بكل شروط الضمان، كما تتيح لك االستمتاع باجلهاز لسنوات طويلة. 
• احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته وامللحقات بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. 

• حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. حتتوي مياه املطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد 
معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر اإللكترونية. 

• ال تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. األجزاء املتحركة قابلة للتلف. 
• ال حتتفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. احلرارة املرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترونية، 

وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك. 
• ال حتتفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يدفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون 

رطوبة داخله مما قد يتلف لوحات الدائرة اإللكترونية. 
• ال حتاول فتح الهاتف. إصالح اجلهاز بال خبرة كافية قد يسبب ضررًا. 

• ال تسقطه أو تدقه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد حتطم اللوحات الداخلية للدوائر. 
• ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيفه. 
• ال تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء اجلهاز املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي. 

• استخدم الهوائي اجملهز مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. استخدام هوائيات أو تعديالت أو 
ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسليكة. 
االقتراحات املذكورة أعاله تضمن اجلودة لهاتفك أو بطاريتك أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا 
تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق، فخذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك املوظفون 

هناك ويجرون الترتيبات الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر ذلك. 
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א א
ال تستعمل الهاتف يدوًيا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في املمسك بصورة محكمة دائمًا وال 
تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه لإلفالت في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف 

فجائي. 
تذكر أن األمان على الطريق دائًما هو األهم! 

א
عليك اتباع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائًما عندما يكون 

استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. 
استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). 

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن ال 
يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوًما من إحكام وضع الهاتف على حامله، ألن املواد 

املعدنية قد تنجذب إلى سماعة األذن. ال تضع بطاقات االعتماد أو أي أغراض ممغنطة حلفظ املعلومات 
قرب الهاتف ألن املعلومات احملفوظة عليها قد متحى. 

א א
معظم األجهزة اإللكترونية احلديثة محمية من إشارات التردد الالسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك 

بعض األجهزة اإللكترونية غير محمية من إشارات التردد الالسلكي الصادرة عن هاتفك اخللوي. 
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א
ينصح منتجو هذه األجهزة باحملافظة على مسافة ال تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بني اجلهاز 

والهاتف احملمول اليدوي وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل جلهـاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات 
 Wireless Technology Research مطابقة لألبحاث املستقلة التي قام بها معهد العلوم الالسلكية

ولتوصياته. على األشخاص احلاملني أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي: 
• ابق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على األقل من اجلهاز عندما يكون الهاتف في وضع 

االستخدام.
• ال حتمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.

• استعمل األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتماالت التشويش إلى أقصى 
حد ممكن. 

• إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا. 

א
بعض الهواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه احلالة بإمكانك 

مراجعة وكيل اخلدمة. 

إن عمل أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل مع وظيفة املعدات الطبية ذات 
احلمـاية غير الكافية. استشر طبيًبا أو مجهز املعدات الطبية ملعرفة ما إذا كانت املعدات مزودة 
باحلماية الكافية من التردد الالسلكي اخلارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز 

الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل املستشفيات ومراكز الرعاية 
الطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية اخلارجية. 
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א א
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي 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. تأكد من املنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة 
املنتج لألجهزة املضافة في سيارتك. 

يجب إغالق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك. 

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. من احملتمـل 
أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة أو حتى إلى الوفاة. 

ُينصح بإغالق الهاتف في محطات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). نذكر باحلاجة لالنتباه إلى 
األماكن التي حتظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود) 

واملصانع الكيماوية أو املناطق التي جترى فيها أعمال التفجير. 
إن املناطق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. منها األماكن السفلية في 
الزوارق؛ ومناطق حتويل أو تخزين املـواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات املسالة (كالبروبني 
أو البوتان)، واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو الغبار أو مساحيق املعادن، 

وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك. 
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א א
يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص املؤهلني فقط. التركيب اخلاطئ أو 

الصيانة اخلاطئة قد تكون خطًرا ورمبا تبطل أي ضمان خاص باجلهاز. 
تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيًدا. 

ال تخزن أو حتمل السوائل السريعة االلتهاب أو الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس املكان الذي 
فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. 

بالنسبة للسيارات املزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. ال تضع 
األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت األجهزة 

غير مركبة تركيًبا صحيحا وتفتح الوسادة، رمبا ينجم عن ذلك إصابة خطيرة. 
يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف 
اخللوي داخل الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة و يكون مخال بشبكة االتصاالت الالسلكية 

ومخالفا للقانون. 
إن عـدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف اخلدمة ملنتهك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ 

إجراءات قانونية بحقه أو االثنني مًعا. 

א א
 هـــام: إن هذا الهاتف، كأي هاتف السلكي، يعمل باستخدام اإلشارات 

الالسلكـية والشبكات الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها 
املستخدم. ولذلك ال ميكن ضمان االتصال في كل األحوال. لذا ال تعتمد كلًيا على 

الهاتف الالسلكي في االتصاالت الضرورية (حاالت الطوارئ الطبية مثال). 
قد ال تكون مكاملات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف الالسلكية أو عندما تكون 

بعض خدمات الشبكة و / أو ميزات الهاتف قيد االستخدام. تأكد من ذلك من املزود احمللي للخدمات 
اخللوية. 
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: א א
١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحا. تأكد من وجود إشارة كافية. افصل كابل التوصيل، إذا كان 

متصالً. 
 بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية املفعول في الهاتف. 

٢. اضغط على  مرات عديدة حسب احلاجة (مثل اخلروج من مكاملة، أو اخلروج من قائمة، 
إلخ) ملسح شاشة العرض وجتهيز الهاتف للمكاملات. 

٣. أدخل رقم الطوارئ ملنطقتك احلالية (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام 
الطوارئ من مكان إلى آخر. 
. ٤. اضغط على املفتاح 

إذا كانت بعض امليزات قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع 
هذا الدليل مع وكيل اخلدمة احمللي للخدمات اخللوية. 

عند عمل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك احملمول هو 
رمبا الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع احلادث - فال تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك. 

(SAR)
موديل هذا الهاتف مطابق لمتطلبات التعرض لموجات الراديو.

جهاز هاتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز إرساله الالسلكي 
مستوى إرشادات التعرض للتردد الالسلكي (RF) املوصي عليها من قبل جلنة احلماية من اإلشعاعات 

(ICNIRP). هذا املستوى هو جزء من مواصفات شاملة ويحدد مستويات إشارات RF املسموحة جلميع 
السكان. هذه اإلرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت 

هذه املستويات من خالل تقديرات دراسات علمية دورية. هذه املواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن 
سالمة األشخاص بغض النظر عن األعمار أو صحة األشخاص. 
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 Specific تشمل مواصفات التعرض للهواتف احملمولة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب احملددة أو
Absorbtion Rate (SAR). احلد األقصى لـ SAR كما حددته املواصفات العاملية هو ٢٫٠ واط/كجم*. 

يتم حتديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى 
مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد اخملتبرة. ورغم أن SAR يتم حتديده في أقصى 

حالة إرسال معتمدة، يكون مستوى SAR الفعلي خالل تشغيل الهاتف أقل بكثير من احلد األقصى 
املسموح به. هذا ألن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة 
املطلوبة فقط للوصول لشبكة االتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من شبكة االتصال، كلما 

استعمل الهاتف طاقة أقل. 
مستوى SAR األقصى عند اختباره على األذن هو ٠٫٧٧ واط/كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى 

SAR خملتلف الهواتف ومختلف األوضاع، تلبي جميع املستويات متطلبات املواصفات العاملية بخصوص 
.RF التعرض ملوجات

* احلد األقصى لـ SAR املتعلق بالهواتف احملمولة املستخدمة لدى اجلمهور العام هو ٢٫٠ واط /كجم 
٢٫٠باملعدل لكل عشرة جرامات نسيج. هذه اإلرشادات تشمل حيًزا وافًيا من األمان لتوفير حماية 
إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات 

التقارير القومية ونطاق الشبكة. ملزيد من املعلومات حول SAR اخلاصة مبناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى 
.www.nokia.com املعلومات الواردة حتت معلومات املنتج على موقع


	Nokia 3300
	المحتويات
	لسلامتك
	معلومات عامة
	ملصقات حزمة البيع
	رموز الوصول
	الذاكرة المشتركة

	نظرة عامة حول وظائف الهاتف
	مشغل ومسجل الموسيقى الرقمية
	راديو ستيريو لاستقبال موجة FM
	مفتاح الموسيقى
	مكبر الصوت
	الصوت المجسم
	تطبيقات JavaTM
	خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
	خدمة الضبط عبر الأثير (OTA)
	بطاقة الذاكرة

	1. الهاتف
	المفاتيح ومنافذ التوصيل
	وضع الانتظار
	الشاشة المؤقتة
	ورق الحائط
	المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار

	وضع الهاتف في حزام اليد
	سماعة الرأس
	توصيل الكابلات المزودة واستخدامها
	فصل الهاتف عن الكمبيوتر


	2. لتبدأ
	تركيب بطاقة SIM والبطارية
	سحب بطاقة الذاكرة وتركيبها
	شحن البطارية
	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
	تغيير الأغطية

	3. وظائف الموسيقى
	الاستماع إلى الموسيقى
	الاستماع إلى الراديو

	4. وظائف الاتصال
	إجراء مكالمة
	الاتصال السريع برقم هاتف
	الاتصال الصوتي
	إجراء مكالمة جماعية

	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
	انتظار المكالمات

	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة

	5. استخدام إدخال النص باللغة العربية
	استخدام الإدخال التنبئي للنص
	كتابة كلمات مركبة
	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

	استخدام الإدخال التقليدي للنص
	تلميحات حول كتابة النص

	6. دفتر الهاتف (الأسماء)
	تحديد ضبط دفتر الهاتف
	حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)
	حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم
	تغيير الرقم الافتراضي


	البحث عن اسم في دفتر الهاتف
	تعديل اسم
	مسح أسماء
	نسخ دفاتر الهاتف
	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
	الاتصالات السريعة
	الاتصال الصوتي
	ملاحظات حول استخدام الاتصال الصوتي
	تسجيل رمز صوتي
	إجراء مكالمة باستخدام رمز صوتي
	إعادة تشغيل رمز صوتي أو تغييره أو مسحه

	أرقام المعلومات
	أرقام الخدمة
	أرقامي
	مجموعات المتصلين

	7. استخدام القائمة
	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة
	سرد وظائف القائمة

	8. وظائف القائمة
	الرسائل (القائمة 1)
	الرسائل النصية
	كتابة الرسائل وإرسالها
	خيارات إرسال رسالة
	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
	قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
	حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ
	النماذج
	حافظة الأرشيف والحافظات الشخصية

	رسائل الوسائط المتعددة
	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلة

	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة
	مسح الرسائل
	الدردشة
	الرسائل الصوتية
	رسائل المعلومات
	ضبط الرسائل
	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني
	ضبط الاستبدال
	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
	ضبط حجم الخط

	أوامر الخدمة

	سجل المكالمات (القائمة 2)
	قوائم المكالمات الأخيرة
	عدادات المكالمات وعدادات الوقت

	الأسماء (القائمة 3)
	الأوضاع (القائمة 4)
	الضبط (القائمة 5)
	الاختصارات الشخصية
	مفتاح الاختيار اليمين
	خيارات التحديد
	المنسق

	ضبط الوقت والتاريخ
	الساعة
	التاريخ
	التحديث الآلي للتاريخ والوقت

	ضبط المكالمات
	تحويل المكالمات
	ضغط أي مفتاح للرد
	معاودة الاتصال آليًا
	الاتصال السريع
	انتظار المكالمات
	ملخص بعد المكالمة
	إرسال هويتي
	خط المكالمات الصادرة

	ضبط الهاتف
	اللغة
	قفل المفاتيح آلياً
	عرض معلومات الخلايا
	رسالة الترحيب
	اختيار الشبكة
	تأكيد إجراءات خدمات البطاقة
	تشغيل التعليمات
	نغمة بدء التشغيل

	ضبط الموسيقى
	المعادل
	التوازن
	ارتفاع الصوت
	تكبير الاستريو
	استعادة ضبط الموسيقى الافتراضي

	ضبط الشاشة
	ورق الحائط
	أنظمة الألوان
	شعار الشبكة
	الشاشة المؤقتة
	وضوح الشاشة

	ضبط النغمة
	ضبط الملحقات
	ضبط الحماية
	استعادة ضبط المصنع

	المنبه (القائمة 6)
	الموسيقى (القائمة 7)
	مشغل الموسيقى
	الاستماع إلى الموسيقى

	الراديو
	توليف قناة راديو
	استخدام الراديو

	مسجل الصوت
	التسجيل

	قائمة المسارات
	تنشيط قوائم المسارات وإلغاء تنشيطها
	الخيارات الأخرى المتوفرة في قائمة المسارات

	ضبط الموسيقى

	الاستوديو (القائمة 8)
	المنسق (القائمة 9)
	التقويم
	تدوين ملاحظة تقويم
	حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة

	قائمة المهام

	الألعاب (القائمة 10)
	بدء لعبة
	الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب

	تنزيل الألعاب
	حالة الذاكرة للألعاب
	ضبط الألعاب

	التطبيقات (القائمة 11)
	تشغيل أحد التطبيقات
	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات

	تنزيل أحد التطبيقات
	حالة الذاكرة للتطبيقات

	الملحقات (القائمة 12)
	الأوامر الصوتية
	إضافة أمر صوتي لإحدى وظائف القائمة
	استخدام أمر صوتي
	تشغيل أمر صوتي أو تغييره أو مسحه

	الحاسبة
	إجراء تحويل العملات

	موقت العد التنازلي
	ساعة الإيقاف
	مراقبة الوقت وتقسيمه
	أوقات التداخل
	عرض الأوقات وحذفها

	النسخ الاحتياطي والاستعادة
	النسخ الاحتياطي للمعلومات في بطاقة ذاكرة
	استعادة المعلومات من بطاقة ذاكرة

	بطاقة الذاكرة
	تهيئة بطاقة ذاكرة
	حذف ملفات من بطاقة ذاكرة
	تثبيت تطبيقات Java


	الخدمات (القائمة 13)
	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها
	إعداد الهاتف لخدمة WAP
	حفظ ضبط الخدمة المُستَلم في شكل رسالة نصية
	إدخال ضبط الخدمة يدويًا
	الضبط عندما تكون بيانات GSM هي حامل البيانات المُحدد
	الضبط عندما تكون GPRS هي حامل البيانات المُحدد

	إجراء اتصال بخدمة WAP 
	تصفح صفحات خدمة WAP 
	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
	الاتصال المباشر

	إنهاء الاتصال بـ WAP
	ضبط شكل متصفح WAP
	ضبط الحماية لمتصفح WAP
	شهادات التفويض
	بيانات الاسترجاع

	العلامات
	استلام علامة

	وصلات التنزيل
	وارد الخدمة
	لتمكين الهاتف من استلام رسائل الخدمة

	الذاكرة المؤقتة

	خدمات البطاقة (القائمة 14)

	9. مدير صوت نوكيا
	متطلبات النظام
	تثبيت برنامج مدير صوت نوكيا
	حفظ مسارات القرص المضغوط باستخدام مدير صوت نوكيا
	نقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف
	نقل المسارات باستخدام مستكشف Windows
	إطار نادي نوكيا
	مزايا أخرى
	أنواع مسارات الموسيقى المدعومة
	تعديل الحقول في المسارات الموجودة على الكمبيوتر


	10. معلومات البطارية
	الشحن والتفريغ

	العناية والصيانة
	معلومات أمان هامة

