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א
نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن حتت مسئوليتنا وحدنا أن املنتج 

 .Council Directive: 1999/5/EC :مطابق لنصوص توجيه اجمللس التالي NHL-8
ميكن احلصول على نسخة من إعالن املطابقة على املوقع

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

حقوق النشر © Nokia 2003 جميع احلقوق محفوظة. 

ال يجوز إعادة طبع جميع محتويات هذا الدليل أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا. 

تعد Nokia وNokia Connecting People وXpress-on عالمات جتارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا الدليل قد تكون عالمات جتارية أو أسماء جتارية تخص مالكيها. 

 .Nokia Corporation عالمة صوتية خاصة بشركة Nokia tune تعد

 This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

 © 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

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

يُحَظر استخدام هذا املنتج بأي شكل يتوافق مع املعيار املرئي لـ MPEG-4، فيما عدا االستخدام املتعلق مباشرة بـ (أ) البيانات أو املعلومات (١) االستخدام املتوفر والذي ميكن احلصول عليه مجانًا من مستهلك ال يعمل في مؤسسة جتارية 
.MPEG LA, L.L.C يختص عمله فيها بتوفير املنتج و(٢) لالستخدام الشخصي فقط؛ و(ب) االستخدامات األخرى املرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. 

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

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

تتوفر محتويات هذا الدليل "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانني املطبقة، ال توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية 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 الدليل. حتتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا الدليل 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 املعلومات اإلرشادية البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات 
قد يكون خطرًا ورمبا مخالًفا للقانون. توجد معلومات إضافية 

مفصلة في هذا الدليل. 
 الرجاء الرجوع إلى دليل البداية السريعة اخلاص بهذا املنتج 

للحصول على اإلرشادات الالزمة للتشغيل والعناية والصيانة 
والتي تشمل معلومات األمان الهامة. 

 ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف  
 احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا. 

  السالمة في الطريق أوالً
  ال تستخدم الهاتف احملمول أثناء القيادة. 

 التشويش
 تتعرض كافة الهواتف احملمولة للتشويش مما قد  

 يؤثر على أدائها. 
 أغلق الهاتف في املستشفيات

 اتبع كافة التنظيمات أو القواعد. أغلق الهاتف أثناء  
 وجودك بالقرب من املعدات الطبية. 

 أغلق الهاتف داخل الطائرة
 قد تسبب األجهزة الالسلكية تشويًشا داخل الطائرة. 

 أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
 ال تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. ال  

 تستخدم الهاتف قرب الوقود أو املواد الكيماوية.

 أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
 ال تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات. التزم بالقيود  

 واتبع كافة التنظيمات أو القواعد. 
 استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

 استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على  
 األذن). ال تلمس الهوائي بدون داع. 

 اخلدمة املؤهلة
  ال يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصالحها إال من  

 قبل موظفني مؤهلني. 
 امللحقات والبطاريات

 استخدم امللحقات والبطاريات املعتمدة فقط. ال  
 توصل منتجات غير متوافقة أو غير معتمدة مع الهاتف. 

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

 النسخ االحتياطية
 تذكر عمل نسخ احتياطية من كافة البيانات الهامة. 

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

 أو غير معتمدة مع الهاتف. 
 االتصال

 تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة  
 اخلدمة. أدخل رقم الهاتف متضمًنا رمز املنطقة،

٦
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  اضغط على  إلنهاء مكاملة واضغط على   
 .  للرد على مكاملة واضغط على 

 مكاملات الطوارئ
 تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة  

 اخلدمة. اضغط على  عدة مرات (مثال إلنهاء مكاملة
  أو اخلروج من القائمة إلخ) ملسح الشاشة. أدخل  

. أخبرهم مبوقعك. ال    رقم الطوارئ ثم اضغط على 
 تنه املكاملة حتييطلب منك ذلك. 

א
مت اعتماد الهاتف الالسلكي املوضح في هذا الدليل لالستخدام على 

 .GSM 1900و GSM 1800و EGMS 900 شبكات
تعد Dualband إحدى املزايا التي تعتمد على الشبكة. تأكد 

من مزود اخلدمة عما إذا كان بإمكانك االشتراك في هذه اخلدمة 
واستخدامها. 

تسمى عدد من املزايا املبينة في هذا الدليل خدمات الشبكة. 
وهي عبارة عن خدمات خاصة يتم ترتيبها من خالل مزود اخلدمة 
الالسلكية.  عليك أوالً االشتراك في هذه اخلدمات من خالل مزود 

اخلدمة واحلصول على التعليمات الالزمة لتشغيلها حتى يتسنى لك 
االستفادة من تلك اخلدمات.

 مالحظة: قد ال تدعم بعض الشبكات جميع احلروف 
املعتمدة على اللغات و/أو اخلدمات. 

א א א
 مالحظة: تأكد من رقم املوديل ألي شاحن قبل استخدامه 

مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد لالستخدام بحيث يتم 
 ACP-12و ACP-8 تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن

.LCH-12و LCH-9و
 حتذير! استخدم البطاريات وأجهزة الشحن وامللحقات 

املعتمدة فقط من قبل الشركة املنتجة والتي صممت 
للعمل خصيًصا مع موديل هاتفك. قد يُبطل استخدام أنواع 
أخرى أي قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف، وقد يتسبب 

استخدام أية أنواع أخرى في حدوث خطر. 
للتأكد من توفر امللحقات املعتمدة، الرجاء مراجعة املوزع. 

لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب املأخذ (الفيشة) وليس السلك. 
عند استخدام مزايا هذا اجلهاز، يجب االمتثال جلميع القوانني واحترام 

خصوصية اآلخرين وحقوقهم الشرعية.
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.١ 

يوفر هاتف Nokia 3660 وظائف عديدة لالستخدام اليومي تتميز بالسهولة، مثل الكاميرا ومسجل 
الفيديو والرسائل والبريد اإللكتروني والساعة واملنبه واحلاسبة والتقومي. 

ملصقات غالف البيع
• حتتوي امللصقات على معلومات هامة حول اخلدمات وأغراض دعم العمالء. 

 يحتوى غالف البيع أيضاً على إرشادات حول كيفية إستخدام هذه امللصقات.

א
تظهر املؤشرات املوضحة أدناه عندما يكون الهاتف جاهزًا لالستخدام في حالة عدم إدخال أية حروف به. 

في هذه احلالة يكون الهاتف في "وضع االنتظار". في الشكل ١: 
A يعرض قوة إشارة الشبكة اخللوية عند موقعك احلالى. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة إشارة 

 when على وضع GPRS connection عند ضبط  GPRS الشبكة. يُستبدل رمز الهوائي برمز
available مع توفير االتصال بالشبكة، أو في اخللية احلالية. انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو 

العامة GPRS)" الصفحة ٣٣ و GPRS الصفحة ٣٨.
B يعرض ساعة تناظرية أو ساعة رقمية. انظر أيًضا "ضبط التاريخ والوقت" الصفحة ٣٩ و"ضبط وضع 

االنتظار"← "شكل اخللفية" الصفحة ٢٩.
C يشير إلى الشبكة اخللوية التي يستخدمها الهاتف حالًيا. 

D يعرض مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على ارتفاع كمية الطاقة املوجود في 
البطارية. 

E شريط املالحة: يعرض وضع التشغيل احلالي. في حالة حتديد الوضع General، يظهر التاريخ احلالي بدال 
من اسم الوضع. للحصول على معلومات إضافية، انظر "شريط املالحة – التحرك أفقًيا" الصفحة ١٣. 

و"األوضاع" الصفحة ٩٩.

شكل ١ وضع االنتظار مع 
صورة خلفية.  
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 . F يعرض االختصارات احلالية اخملصصة ملفتاحي االختيار  و 
 مالحظة: الهاتف مزود بشاشة مؤقتة. متحى شاشة الهاتف وتظهر شاشة مؤقتة 

في حالة عدم استخدام الهاتف ملدة خمس دقائق. انظر الصفحة ٣٠. اضغط على أي زر إليقاف 
تشغيل شاشة التوقف. 

א א א א א
قد يظهر رمز واحد أو أكثر من الرموز اآلتية أثناء وجود الهاتف في وضع االنتظار: 

 يشير إلى ورود رسائل جديدة إلى صندوق الوارد في "الرسائل". في حالة وميض املؤشر، يدل ذلك 
على امتالء ذاكرة الهاتف مما يتطلب حذف بعض البيانات. للحصول على معلومات إضافية، انظر "امتالء 

الذاكرة" الصفحة ١٤٠. 
 يشير إلى ورود رسالة بريد إلكتروني جديدة. 

 يشير إلى ورود رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "االتصال بصندوق البريد الصوتي" الصفحة ١٨
 يشير إلى وجود رسائل في صندوق احلفظ لم يتم إرسالها بعد. انظر الصفحة ٦٩.

 تظهر عند ضبط Incoming call alert على Silent، وضبط Message alert tone على Off في 
الوضع النشط حالًيا. انظر "األوضاع" الصفحة ٩٩.

 يشير إلى أن لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "دليل البداية السريعة". 
 يشير إلى وجود تنبيه نشط. انظر "الساعة" الصفحة ١١١.

 يشير إلى أن بلوتوث نشط حالًيا. الحظ أنه، عند نقل البيانات عبر بلوتوث،
 يظهر الشكل 

 يشير إلى حتويل كافة املكاملات الواردة إلى الهاتف. يشير إلى حتويل كافة املكاملات الواردة إلى 
الهاتف إلى صندوق بريد صوتي انظر "ضبط حتويل املكاملات" الصفحة ٢١. إذا كان لديك خطي هاتف، 
فسيكون مؤشر التحويل للخط األول هو الرمز  بينما سيكون مؤشر التحويل للخط الثاني هو 

. انظر "اخلط املستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ٣١. الرمز 

 تلميح! ميكنك تغيير 
اختصارات مفتاح االختيار 

وشكل اخللفية. انظر "ضبط 
وضع االنتظار" الصفحة ٢٩.
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 - يشير إلى إمكانية إجراء مكاملات من خالل اخلط ٢ فقط (خدمة شبكة). انظر "اخلط املستخدم 
(خدمة شبكة)" الصفحة ٣١.

א א א
• عندما يبدأ أحد التطبيقات في تأسيس اتصال بيانات، يومض أحد املؤشرات التالية في وضع 

االنتظار. 
• يدل ظهور أحد املؤشرات باستمرار على أن االتصال نشط. 

 ملكاملة البيانات، ويخصص الرمز  ملكاملة البيانات عالية السرعة، 
 GPRS نشط. و  في حالة وضع اتصال GPRS ويظهر  بدال من رمز الهوائي في حالة وجود اتصال

قيد االنتظار أثناء إجراء املكاملات الصوتية واملؤشر.  
 لالتصال بالفاكس، واملؤشر

 للتوصيل من خالل بلوتوث، واملؤشر 
 للتوصيل من خالل األشعة حتت احلمراء. 

א
• اضغط على  (زر قائمة) لفتح القائمة الرئيسية. ميكنك الوصول إلى جميع التطبيقات 

املوجودة بالهاتف من خالل القائمة. انظر الشكل ٢ الصفحة ١٠.
א א א

، لالنتقال لألعلى و  لالنتقال لألسفل و  لالنتقال لليمني و • اضغط على زر االنتقال 
 لالنتقال لليسار (تظهر في شكل أسهم زرقاء من ١ إلى ٤ في الشكل ٣، الصفحة ١١) للتحرك 

داخل القائمة. 

• انتقل إلى أحد التطبيقات أو احلافظات ثم اضغط على زر االنتقال في املنتصف  (يظهر على 
شكل سهم أزرق ٥ في الشكل ٣، الصفحة ١١) لفتحه. 

شكل ٢ القائمة الرئيسية 

اخليارات املوجود في القائمة هي: 
 List view / Grid viewو Open

 Move toو Moveو Deleteو
 Renameو New folderو folder

.Exitو Helpو
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א
• تراجع خطوة إلى اخللف بالضغط على Back عدة مرات حسب احلاجة للرجوع إلى وضع االنتظار 

  .Exit ← Options أو حدد
، يعود الهاتف إلى وضع االنتظار ويظل التطبيق مفتوًحا في  في حالة الضغط مع االستمرار على 

اخللفية. 
 مالحظة: دوًما ما يؤدي الضغط على  إلى إنهاء املكاملة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر 

نشط يجري عرضه على شاشة الهاتف. 

عند إيقاف تشغيل الهاتف، يتم إغالق التطبيقات مع حفظ البيانات التي لم يتم حفظها تلقائياً

א
ميكنك إعادة ترتيب القائمة بالطريقة التي تفضلها. ميكنك وضع التطبيقات التي يندر استخدامها في 

حافظات ونقل التطبيقات األكثر استخداًما من احلافظة إلى القائمة. وميكنك أيًضا إنشاء حافظات جديدة. 
١ انتقل إلى العنصر الذي ترغب في حتريكه وحدد Move ← Options. توضع عالمة اختيار بجانب 

التطبيق. 
 .OK ٢ حرك أداة االختيار إلى املكان الذي ترغب في وضع التطبيق به واضغط على

شكل ٣ استخدام زر االنتقال 
للتحرك داخل القوائم. 

 تلميح! حدد
 List view ← Options
إذا كنت ترغب في عرض 

التطبيقات على شكل قائمة.

١

٢
٤

٥
٣



١٢Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

א א
عند الرغبة في االنتقال بني أكثر من تطبيق مفتوح: اضغط مع االستمرار على  (زر قائمة) 

تُفتح قائمة التبديل بني التطبيقات ويظهر بداخلها قائمة بالتطبيقات املفتوحة حالًيا. انظر الشكل ٤، 
الصفحة ١٢. انتقل إلى أحد التطبيقات ثم اضغط على  للذهاب إليه. 

 مالحظة: قد يغلق الهاتف بعض التطبيقات بشكل تلقائي في حالة امتالء الذاكرة. يحفظ 
الهاتف أية بيانات لم يتم حفظها قبل إغالق التطبيق. 

א א א
في دليل املستخدم هذا، ميكنك مشاهدة أوامر قائمة اخليارات مدرجة على أحد جانبي الصفحة. توضح 

هذه القوائم األوامر املتوفرة في الشاشات واملواقف اخملتلفة. 
 مالحظة: تختلف األوامر املتوفرة تبًعا للشاشة التي تكون موجودة بها. 

 تلميح! في بعض املواقف عند الضغط على زر االنتقال، تظهر قائمة خيارات أقل حجًما 
يدرج بداخلها األوامر الرئيسية املتوفرة في الشاشة.

א א
يحتوي هاتف Nokia 3660 على إحدى الوظائف املساعدة التي ميكن الوصول إليها من أي تطبيق يتوفر به 

اخليار Options، وميكن الوصول إليها بالضغط على املفتاح  انظر الشكل ٥ الصفحة ١٣. 

شكل ٤ إطار التبديل بني 
التطبيقات

اخليارات
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– א א
في شريط املالحة، ميكنك مشاهدة ما يلي: 

• األسهم الصغيرة أو عالمات التبويب التي تخبرك عما إذا كان هناك مزيد من الشاشات أو 
احلافظات أو امللفات التي ميكن االنتقال إليها من عدمه. انظر الشكل ٦ الصفحة ١٣.

• مؤشرات التحرير، انظر "كتابة النص" الصفحة ٧١.
• معلومات أخرى، على سبيل املثال، في الشكل ٦، البند رقم 2/14 الذي يعني أن الصورة احلالية هي 

الصورة الثانية من بني ١٤ صورة موجودة باحلافظة. اضغط على  ملشاهدة الصورة التالية. 

א א א א א
• فتح عناصر لعرضها – عند عرض قائمة ملفات أو حافظات، انتقل إلى أحد العناصر واضغط 

على زر االنتقال أو حدد Open ← Options لكي تفتح هذا العنصر. 
• حترير عناصر – لفتح أحد العناصر لتحريره، فقد حتتاج أحيانًا لفتح العنصر لعرضه أوالً، ثم 

حتديد Edit ← Options وذلك إذا كنت ترغب في تغيير محتوياته. 
• إعادة تسمية عناصر – إلعطاء ملف أو حافظًة اسًما جديًدا، انتقل إليه وحدد

 .Rename ← Options
 . • إزالة عناصر أو حذفها – انتقل إلى العنصر وحدد Delete ← Options أو اضغط على 

حلذف عدة عناصر مرة واحدة، يلزم متييزها أوالً. انظر الفقرة التالية:  متييز أحد العناصر. 
• متييز أحد العناصر – توجد عدة طرق لتمييز عناصر أثناء وجودك داخل إحدى القوائم. 

 Mark ← Mark/Unmark ← Options لتحديد عنصر واحد في كل مرة، انتقل إليه وحدد •
أو اضغط على  مع الضغط على مفتاح االنتقال في ذات الوقت. توضع عالمة اختيار بجانب 

العنصر.
 .Mark all ← Mark/Unmark ← Options لتحديد كافة العناصر املوجودة في القائمة، حدد •

• متييز عناصر متعددة – اضغط مع االستمرار على  مع حتريك مفتاح االنتقال لألعلى أو 
لألسفل في ذات الوقت. أثناء حترك أداة االختيار، توضع عالمة اختيار بجوار العناصر. إليقاف عملية 

 . االختيار، توقف عن االنتقال بواسطة مفتاح االنتقال ثم حرر مفتاح 
 بعد حتديد جميع العناصر املطلوبة، ميكنك حتريكها أو حذفها بواسطة حتديد

 .Delete أو Move to folder ← Options

شكل ٦ األسهم وعالمات 
التبويب املوجودة على شريط 

املالحة. 

شكل ٥ موضوعات املساعدة 
الفورية.

 تلميح! للحصول على 
معلومات حول كيفية إدراج 
نصوص وأرقام، انظر "كتابة 

النص" الصفحة ٧١.
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• إللغاء متييز أحد العناصر، انتقل إليه وحدد Unmark ← Mark/Unmark ← Options أو اضغط 
على  مع الضغط على مفتاح االنتقال في ذات الوقت. 

• إنشاء حافظات – إلنشاء حافظة جديدة، حدد New folder ← Options. سوف يُطلب منك 
تسمية احلافظة (بحد أقصى ٣٥ حرف).

• نقل عناصر إلى حافظة – لنقل عناصر إلى حافظة أو لنقلها بني احلافظات، حدد
Move to folder ← Options (ال يظهر هذا اخليار في حالة عدم وجود حافظات). عند حتديد

Move to folder، يتم فتح قائمة تضم احلافظات املتوفرة حيث ميكنك أيًضا مشاهدة مستوى جذر التطبيق 
.OK (لنقل أحد العناصر خارج حافظة). حدد املوقع الذي ترغب في نقل العنصر إليه واضغط على

א
ميكنك البحث عن اسم أو ملف أو حافظة أو اختصار من خالل حقل البحث. تتعذر رؤية حقل البحث 
تلقائًيا في بعض األحيان، وميكن عندئذ تنشيط حقل البحث بواسطة حتديد Find ← Options، أو 

ميكنك القيام بذلك عن طريق كتابة احلروف. 
١ للبحث عن أحد العناصر، ابدأ في إدخال نص في حقل البحث. يبدأ الهاتف على الفور في البحث 

عن حاالت التماثل ويقوم بنقل أداة االختيار إلى أفضل حالة متاثل. انظر الشكل ٧ الصفحة ١٤.
 إلجراء البحث بصورة أكثر دقة، اكتب مزيد من احلروف وستتحرك أداة التحديد إلى العنصر الذي 

مياثل هذه احلروف بصورة أكثر دقة. 
٢ عند العثور على العنصر املالئم، اضغط على  لفتحه.

א א
• أثناء إجراء مكاملة أو عند االستماع إلى صوت ما اضغط على  أو  لرفع مستوى الصوت أو 

خفضه حسب الرغبة. 

شكل ٧ حقل البحث في 
جهات االتصال
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א
مت تزويد الهاتف مبكبر صوت مضمن يتيح لك مكبر الصوت إمكانية االستماع إلى الهاتف والتحدث 
إليه من مسافة قصيرة دون احلاجة لوضع الهاتف على األذن، على سبيل املثال وضعه على منضدة 

قريبه. ميكن استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكاملة مع تطبيقات الصوت، وكذا أثناء عرض رسائل 
الوسائط املتعددة. يستخدم ™RealOne Player مكبر الصوت بشكل افتراضي عند مشاهدة إحدى 

الصور. يتيح استخدام مكبر الصوت إمكانية استخدام تطبيقات أخرى بطريقة أكثر سهولة أثناء 
إجراء مكاملة. 

א
للتغيير إلى استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكاملة، حدد Activate loudsp. ← Options. يتم 
تشغيل نغمة، ويظهر  في شريط املالحة مع تغير مؤشر الصوت. انظر الشكل ٨ الصفحة ١٥

 مالحظة: ال ميكن تنشيط مكبر الصوت أثناء توصيل سماعة الرأس بالهاتف.
 هام: ال حتمل الهاتف قريًبا من األذن عندما يكون مكبر الصوت قيد االستخدام، فقد 

يكون مستوى الصوت مرتفًعا للغاية.

يلزم تنشيط مكبر الصوت بصورة منفصلة في كل مرة يتم فيها إجراء مكاملات، على حني تستخدم 
تطبيقات الصوت مثل امللحن ومسجل الصوت، مكبر الصوت بشكل افتراضي. 

א
.Activate handset ← Options عند إجراء مكاملة حدد •

א
لضبط مستوى الصوت عند توصيل سماعة الرأس بالهاتف، اضغط على  أو  أو استخدم مفاتيح 

سماعة الرأس إذا كان ُمتاًحا. 

     
شكل ٨ تظهر مؤشرات الصوت 

اخلاصة بأوضاع سماعة األذن 
ومكبر الصوت في شريط 

املالحة.  

رمزا مستوى الصوت: 
 - لوضع سماعة األذن، و
 - لوضع مكبر الصوت. 

انظر الشكل ٨، الصفحة ١٥.
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א א א
تستخدم وظائف الهاتف التالية ذاكرة مشتركة: جهات االتصال والرسائل النصية أو رسائل قصيرة 

ورسائل الوسائط املتعددة، واألشكال ونغمات الرنني ومسجل الفيديو و™RealOne Player، ومذكرات 
التقومي واملهام، وتطبيقات التي مت تنزيلها ويؤدي استخدام أي من هذه املزايا إلى تقليل حجم الذاكرة 
املتاحة للمزايا األخرى. ويظهر ذلك بوضوح عند استخدام أي من هذه املزايا بكثافة. على سبيل املثال 

قد يستهلك حفظ العديد من األشكال كل مساحة الذاكرة املشتركة وقد يعرض الهاتف رسالة تفيد 
بامتالء الذاكرة. وعليك في هذه احلالة حذف بعض املعلومات أو اإلدخاالت التي تشغل مساحة الذاكرة 

املشتركة. 



א
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א
١ أدخل رقم الهاتف في وضع االنتظار متضمًنا رمز املنطقة. اضغط على  أو  لتحريك املؤشر. 

اضغط على  إلزالة أحد األرقام. 
• إلجراء مكاملات دولية، اضغط على  مرتني إلدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز 

الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز املنطقة بدون الصفر ثم رقم الهاتف. 
 مالحظة: ميكن إجراء املكاملات الدولية املوضحة في بعض احلاالت فيما بني أقاليم البلد 

الواحد
٢ اضغط على  لالتصال بالرقم. 

٣ اضغط على  إلنهاء املكاملة (أو إللغاء محاولة االتصال). 

الوضع العادي: أمسك الهاتف بالطريقة التي متسك بها أي هاتف آخر. 

 مالحظة: يؤدي دوًما الضغط على  إلى إنهاء املكاملة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط 
مفتوح. 

إلجراء مكاملة باستخدام رموز صوتية، انظر "إجراء مكاملة باستخدام رمز صوتي” الصفحة ٤٩

א א א
 .Contacts ← Menu ١ لفتح دليل جهات االتصال، اذهب إلى

٢ للبحث عن جهة اتصال، انتقل إلى االسم املطلوب. أو أدخل احلروف األولى من االسم. يتم فتح 
حقل البحث تلقائًيا ويتم سرد جهات االتصال املتماثلة. 

٣ اضغط على  لبدء االتصال. 
 في حالة وجود أكثر من رقم هاتف جلهة االتصال، انتقل إلى الرقم املطلوب واضغط على  

لبدء االتصال. 

 تلميح! لضبط 
مستوى الصوت أثناء إجراء 

مكاملة، اضغط على  لرفع 
مستوى الصوت واضغط على 

 خلفضه.

شكل ١ إجراء مكاملة. 

٢. א



א
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א א א
يعد صندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) جهازًا خاًصا بالرد على املكاملات يتيح ملن يتعذر عليه الوصول 

إليك إمكانية ترك رسالة صوتية. 
• لالتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط على  و  في وضع االنتظار. 

• إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على OK. ميكنك احلصول 
على هذا الرقم من مزود اخلدمة. 

انظر أيًضا ضبط حتويل املكاملات الصفحة ٢١.
قد يكون لكل خط هاتف رقم البريد الصوتي اخلاص به، انظر "اخلط املستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ٣١.

א א
 Voice mailbox ← Tools ← Menu لتغيير رقم الهاتف اخلاص بصندوق البريد الصوتي، اذهب إلى

 .OK أدخل الرقم (يتم احلصول عليه من مزود اخلدمة) واضغط على .Change number ← Options وحدد

א א
، انظر "تعيني مفاتيح اتصال سريع"  ١ خصص رقم هاتف ألحد مفتاحي االتصال السريع من  إلى 

الصفحة ٤٩.
٢ لالتصال بالرقم في وضع االنتظار، اضغط على مفتاح االتصال السريع املقابل واضغط على  

في وضع االنتظار. في حالة ضبط وظيفة Speed dialling على On: اضغط مع االستمرار على مفتاح 
االتصال السريع املقابل حتى يبدأ االتصال. 

א
تعد املكاملة اجلماعية إحدى خدمات الشبكة التي تتيح للمستخدم إمكانية إجراء مكاملة جماعية مع ٦ 

مشاركني بحد أقصى مبا فيهم أنت. 
١ قم باالتصال باملشارك األول.

 تلميح! في حالة 
مطالبة البريد الصوتي بإدخال 
كلمة مرور في كل مرة تتصل 

فيها لالستماع إلى رسائل 
البريد الصوتي، يلزم إضافة رقم 
DTMF بعد رقم صندوق البريد 

الصوتي. وبذلك يتم إدخال 
كلمة املرور تلقائًيا في كل مرة 

تتصل فيها بالبريد الصوتي. 
على سبيل املثال، جند رقم 

 +441234567p1234# الهاتف
 p حيث 1234 هي كلمة املرور و

إلدراج توقف مؤقت.

 إلظهار شبكة االتصال 
 ← Menu السريع، اذهب إلى

 .Speed dial ← Tools
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٢ لالتصال مبشارك جديد، حدد New call ← Options. أدخل رقم الهاتف اخلاص باملشارك أو ابحث 
عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على OK. توضع املكاملة األولى قيد االنتظار تلقائًيا. 

.Conference ← Options ٣ أضف املشارك األول إلى املكاملة اجلماعية عند الرد على املكاملة اجلديدة.  حدد
← Conference ← Options ٤ إلضافة مشارك جديد إلى املكاملة، كرر اخلطوة رقم ٢ ثم حدد

 .Add to conference

• إلجراء محادثة خاصة مع أحد املشاركني في املكاملة اجلماعية: حدد
 .Private انتقل إلى املشارك املطلوب واضغط على .Private ← Conference ← Options

توضع املكاملة اجلماعية قيد االنتظار بالنسبة للهاتف الذي تتحدث منه، وميكن لباقي املشاركني 
مواصلة احلديث مع بعضهم البعض أثناء إجرائك ملكاملة خاصة مع أحد املشاركني في املكاملة 

 Add to ← Options اجلماعية. بعد االنتهاء من احملادثة اخلاصة مع أحد املشاركني، حدد
conference للعودة إلى املكاملة اجلماعية مرة أخرى. 

 Drop ← Conference ← Options الستبعاد أحد املشاركني من املكاملة اجلماعية، حدد •
.Drop ثم انتقل إلى املشارك الذي ترغب في استبعاده واضغط على participant

 . ٥ إلنهاء املكاملة اجلماعية احلالية، اضغط على 

א
 . • للرد على مكاملة واردة واضغط على 

 . • إلنهاء مكاملة، اضغط على 
. سوف يسمع املتصل النغمة الدالة على  في حالة عدم الرغبة في الرد على مكاملة، اضغط على 

انشغال اخلط. 
 تلميح! إذا قمت بتنشيط وظيفة If busy ← Call divert لتحويل املكاملات إلى صندوق البريد 

الصوتي على سبيل املثال، فسيؤدي رفض مكاملة واردة أيًضا إلى حتويلها. انظر ضبط حتويل 
املكاملات الصفحة ٢١.

عند ورود مكاملة، اضغط على Mute إلسكات نغمة الرنني بطريقة سريعة.

شكل ٢ مكاملة جماعية بني 
مشاركني اثنني. 

 تلميح! تعد أسرع 
طريقة إلجراء مكاملة جديدة هي 
االتصال بالرقم والضغط على  

لبدء االتصال. توضع املكاملة 
احلالية قيد االنتظار تلقائًيا. 
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 مالحظة: من املمكن أن يقوم الهاتف بتعيني اسم خطأ لرقم الهاتف. يحدث ذلك في حالة 
عدم تخزين رقم الهاتف اخلاص باملتصل في "جهات االتصال" بالهاتف مع مطابقة األرقام السبعة 
األخيرة من رقم هاتف املتصل مع رقم آخر مسجل في "جهات االتصال" بالهاتف. في هذه احلالة، 

ال يتم تعريف املكاملة بطريقة صحيحة. 

( ) א א
إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار املكاملات، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكاملة جديدة أثناء إجراء 

مكاملة حالية. انظر "انتظار املكاملات: (خدمة شبكة)" الصفحة ٣٠.
١ اضغط على  للرد على مكاملة قيد االنتظار أثناء إجراء املكاملة. توضع املكاملة األولى قيد 

.Swap االنتظار. للتبديل بني املكاملتني، اضغط على
٢ اضغط على  إلنهاء املكاملة.

א א א א
  Options تعد الكثير من اخليارات التي ميكنك استخدامها أثناء إجراء مكاملة خدمات شبكة. اضغط على

أثناء إجراء مكاملة الستعراض بعض اخليارات التالية: 
 Conferenceو New callو Unhold أو Holdو End all callsو End active callو Unmute أو Mute

 .Rejectو Answerو Drop participantو Privateو
يستخدم اخليار Swap للتبديل بني املكاملة احلالية واملكاملة قيد االنتظار. 

يستخدم Transfer لتوصيل مكاملة واردة أو مكاملة قيد االنتظار مبكاملة حالية، كما يستخدم لقطع 
االتصال عن كلتا املكاملتني. 

يستخدم خيار Send DTMF إلرسال سالسل نغمات DTMF، مثل كلمات املرور أو أرقام احلسابات البنكية. 
 مسرد: نغمات DTMF هي تلك النغمات التي تسمعها عند الضغط على مفاتيح األرقام 

املوجودة على لوحة املفاتيح بالهاتف. تتيح لك نغمات DTMF إمكانية االتصال بصناديق البريد 
الصوتي واألنظمة الهاتفية املتحكم فيها بالكمبيوتر على سبيل املثال.

 تلميح! لضبط رنني 
الهاتف للتكيف مع البيئات 

واألحداث اخملتلفة، على سبيل 
املثال، عندما ترغب في جعل 

الهاتف صامًتا، انظر "األوضاع" 
الصفحة ٩٩.

 تلميح! إلنهاء املكاملتني 
في نفس الوقت، حدد

 End all calls ← Options
.OK واضغط على

شكل ٣ اخليارات املتاحة أثناء 
إجراء مكاملة. 
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. يصدر عن كل ضغطة مفتاح نغمة DTMF تُـنقل أثناء  ١ أدخل األرقام بالضغط على  - 
إجراء املكاملة. اضغط على  بشكل متكرر إلصدار *، p (يدرج وقفة قصيرة مدتها ثانيتان تقريًبا 

قبل حروف DTMF أو بينها)، وw (إذا استخدمت هذا احلرف، فلن يتم إرسال التسلسل املتبقي إلى أن 
تضغط على Send مرة أخرى أثناء املكاملة). اضغط على  إلصدار #. 

  .OK ٢ إلرسال النغمة، اضغط على
 تلميح! ميكنك أيًضا تخزين سلسلة نغمات DTMF لبطاقة اتصال. ميكنك استرداد التسلسل 

عند االتصال بجهة اتصال. أضف نغمات DTMF إلى رقم الهاتف أو حقول DTMF املوجودة 
ببطاقة االتصال.

א א
في حالة تنشيط خدمة الشبكة هذه، ميكنك توجيه املكاملات الواردة إلى رقم آخر مثل رقم صندوق البريد 

الصوتي. للحصول على التفاصيل، اتصل مبزود اخلدمة. 
• حدد أحد خيارات التحويل، على سبيل املثال، حدد If busy لتحويل املكاملات الصوتية حينما يكون 

رقمك مشغوالً أو عند رفض مكاملة واردة. 
• حدد Activate ← Options، لتشغيل ضبط التحويل، و Cancel إليقاف تشغيل ضبط 

التحويل، أو حدد Check status ملعرفة ما إذا كان قد مت تشغيل التحويل أم ال. 
 .Cancel all diverts ← Options إللغاء كل التحويالت النشطة، حدد •

للحصول على معلومات حول مؤشرات التحويل، انظر "املؤشرات املتعلقة باإلجراءات" الصفحة ٩.
 مالحظة: ال ميكن تشغيل خدمة حظر املكاملات الواردة وخدمة حتويل املكاملات في نفس الوقت. 

انظر "حظر املكاملات (خدمة شبكة)" الصفحة ٤٣.

 ← Menu اذهب إلى 
 .Call divert ← Tools
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א א א − א
ميكنك عن طريق السجل مراقبة املكاملات الصادرة والواردة من وإلى الهاتف والرسائل القصيرة واتصاالت 

حزم البيانات واتصاالت البيانات والفاكس التي مت تسجيلها بواسطة الهاتف. ميكنك تصفية السجل 
لعرض نوع واحد من األحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل. 

 مالحظة: تظهر االتصاالت التي جتري بصندوق البريد عن بُعد أو مبركز رسائل الوسائط 
املتعددة أو بصفحات املتصفح على أنها اتصاالت بيانات أو اتصاالت حزمة بيانات في سجل 

االتصاالت العامة. 

א א
يسجل الهاتف أرقام مكاملات لم يرد عليها واملكاملات املستلمة واملكاملات الصادرة ومدة املكاملات التقريبية 
وتكلفتها. يسجل الهاتف مكاملات لم يرد عليها واملكاملات املستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه 

الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة 
الشبكة. 

א א
لعرض قائمة بآخر عشرين رقًما حاولت االتصال بك مؤخرًا دون أن ينجح أٍي منها في محاوالته (خدمة 

 .Missed calls ← Recent calls ← Log شبكة)، اذهب إلى
 تلميح! في حالة ظهور مالحظة في وضع االنتظار حول مكاملات لم يرد عليها، اضغط على 
Show للدخول إلى قائمة مكاملات لم يرد عليها. انتقل إلى الرقم أو االسم الذي ترغب في 

االتصال به واضغط على  ملعاودة االتصال. 

لعرض قائمة بآخر عشرين رقم هاتف أو آخر عشرين اسًما قمت بالرد على مكاملات منها مؤخرًا (خدمة 
 .Received calls ← Recent calls ← Log شبكة)، اذهب إلى

א א
 تلميح! اضغط على  في وضع االنتظار لفتح شاشة عرض األرقام الصادرة. انظر الشكل 

٤ الصفحة ٢٤.

 تلميح! لعرض قائمة 
الرسائل املرسلة، اذهب إلى 

 .Sent ← Messaging

← Log ← Menu اذهب إلى 
 .Recent calls

اخليارات املتاحة في شاشة 
"مكاملات لم يرد عليها"

و"املكاملات املستلمة" و"املكاملات 
الصادرة" هي:

 Deleteو Use numberو Call 
 Add to Contactsو Clear listو

 .Exitو Helpو

.Log ← Menu اذهب إلى 
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لعرض آخر عشرين رقًما قمت باالتصال بها أو حاولت االتصال بها مؤخرًا، اذهب إلى
 .Dialled nos. ← Recent calls ← Log

مسح قوائم املكاملات األخيرة

• ملسح كافة قوائم املكاملات األخيرة من شاشة العرض الرئيسية للمكاملات األخيرة حدد
 .Clear recent calls ← Options

 .Clear list ← Options ملسح أحد سجالت املكاملات، افتح السجل الذي ترغب في مسحه وحدد •
 . • ملسح حدث واحد، افتح أحد السجالت وانتقل إلى احلدث املراد مسحه واضغط على 

א
يتيح لك إمكانية عرض مدة املكاملات الواردة واملكاملات الصادرة. 

 مالحظة: يتفاوت مبلغ الفاتورة للمكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود اخلدمة حسب 
خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية والضرائب إلخ. 

مسح موقتات مدة املكاملات – حدد Clear timers ← Options. يلزم لتنفيذ ذلك إدخال رمز القفل، 
 . انظر "احلماية" الصفحة ٣٩. ملسح حدث واحد، انتقل إليه ثم اضغط على 

( ) א
يتيح لك خيار تكلفة املكاملات إمكانية مراجعة تكلفة آخر مكاملة أو كافة املكاملات التي قمت بإجرائها. 

.SIM يتم عرض تكلفة املكاملات لكل بطاقة

 ← Menu اذهب إلى 
 .Call duration ← Log

 تلميح! ملشاهدة موقت 
مدة املكاملات أثناء إجراء مكاملة، 
 ← Settings ← Options حدد
 .Yes ← Show call duration

 اذهب إلى
 .Call costs ← Log

الرموز:  ملكاملات لم يرد عليها 
و  للمكاملات املستلمة و  

للمكاملات الصادرة. 
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 مالحظة: يتفاوت مبلغ الفاتورة للمكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود اخلدمة حسب 
خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية والضرائب إلخ. 

א
ميكن ملزود اخلدمة أن يحدد تكلفة مكاملاتك مبقدار معني من وحدات الشحن أو وحدات العملة. في حالة 

تشغيل وضع الشحن احملدد، ميكن فقط إجراء املكاملات مبا ال يتعدى حدود الرصيد املسموح به (حدود 
تكلفة املكاملة) ويتم ذلك فقط إذا كنت متصالً بشبكة تدعم خاصية حدود تكلفة املكاملات. تظهر 

الوحدات املتبقية أثناء املكاملة وكذا في وضع االنتظار. عند انتهاء صالحية وحدات الشحن، تظهر املالحظة 
Call cost limit reached. اتصل مبزود اخلدمة للحصول على معلومات حول وضع حدود الشحن وأسعار 

وحدات الشحن. 
تظهر التكلفة في صورة وحدات شحن أو وحدات عملة.

• ميكنك ضبط الهاتف ليعرض وقت التحدث املتبقي بوحدات الشحن أو العملة. لتنفيذ ذلك، يلزم 
إدخال رمز التعريف الشخصي PIN2، انظر الصفحة ٣٩.

 .Unitsو Currency اخلياران املتوفران هما .Show costs in ← Settings ← Options ١ حدد
٢ إذا حددت Currency، فستظهر مالحظة تطلب منك كتابة تكلفة الوحدة. أدخل تكلفة الشحن 

 .OK اخلاصة بالشبكة التي تستخدمها أو رصيد الوحدات واضغط على
 .GBP ٣ اكتب اسًما للعملة. استخدم اختصارًا يتكون من ثالثة حروف، على سبيل املثال

 مالحظة: عند انتهاء وحدات الشحن أو وحدات العملة، سيكون من املمكن إجراء مكاملات فقط 
إلى رقم الطوارئ املبرمج بالهاتف (مثل رقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر طوارئ). 

شكل ٤ شاشة عرض األرقام 
الصادرة. 
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א
 .On ← Call cost limit ← Settings ← Options ١ حدد

٢ يطالبك الهاتف بإدخال احلد بالوحدات. لتنفيذ ذلك، يلزم إدخال رمز التعريف الشخصي PIN2. أدخل 
 .Show costs in مقدار وحدات التكلفة أو العملة استنادًا إلى ضبط

 Reset all calls' cost counter يتوقف العداد عند أقصى قيمة ميكن الوصول إليها ويتم عرض املالحظة
عند الوصول إلى حد التكلفة الذي قمت بضبطه لنفسك. لكي تتمكن من إجراء مكاملات، اذهب إلى 
Off ← Call cost limit ← Settings ← Options. لتنفيذ ذلك، يلزم إدخال رمز التعريف الشخصي 

PIN2، انظر الصفحة ٣٩.

ملسح عدادات تكلفة املكاملات – حدد Clear counters ←  Options. لتنفيذ ذلك، يلزم إدخال رمز 
التعريف الشخصي PIN2، انظر الصفحة ٣٩. ملسح حدث واحد، انتقل إليه ثم اضغط على  . 

GPRS א
 .GPRS يتيح لك إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي مت إرسالها واستقبالها أثناء اتصال حزمة بيانات

ميكن مثالً حساب تكلفة اتصاالت GPRS بحساب كم البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها. 

א א
ميكنك عن طريق السجل العام مشاهدة اسم املرسل أو اسم املستلم أو رقم الهاتف أو اسم مزود 

اخلدمة أو نقطة الوصول وذلك لكل حدث من أحداث االتصال على حده. انظر الشكل ٥ الصفحة ٢٦. 
 مالحظة: يتم تسجيل األحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من 

جزء، واتصاالت حزمة البيانات وذلك في صورة حدث اتصال واحد. 

 ← Log اذهب إلى 
 .GPRS counter

 ← Menu اذهب إلى 
 . Log ثم اضغط على 

الرموز:  للمكاملات الواردة و  
للمكاملات الصادرة و  لعرض 
أحداث االتصاالت التي لم يتم 

الرد عليها.
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تصفية السجل
١ حدد Filter ← Options. يتم فتح قائمة املرشحات. 

.Select ٢ انتقل إلى أحد املرشحات واضغط على
مسح محتويات السجل

• حدد Clear log ← Options وذلك ملسح كافة محتويات السجل وسجل املكاملات األخيرة ومسح 
 .Yes تقارير تسليم الرسائل بصورة دائمة. أكد ما قمت به بالضغط على

عداد حزم البيانات وموقت االتصال

 ،GPRS لعرض كم البيانات الذي مت نقله مقاًسا بالكيلوبايت، والوقت الذي استغرقه اتصال •
 .View details ← Options انتقل إلى حدث وارد أو صادر من خالل رمز نقطة الوصول  وحدد

ضبط السجل

• حدد Settings ← Options. يتم فتح قائمة الضبط. 
• Log duration – تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم 

مسحها تلقائًيا لتفريغ الذاكرة. 
 مالحظة: إذا حددت No log، فسُتحذف كافة محتويات السجل وسجل املكاملات األخيرة 

وتقارير توصيل الرسائل بصورة دائمة. 
• ملعرفة Call duration وShow costs in وCall cost limit، انظر قسم مدة املكاملات وقسم تكلفة 

املكاملات (خدمة شبكة) املوجود في بداية هذا الفصل. 
شكل ٥ السجل العام. 
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SIM

ا "نسخ  ـً ميكن أن توفر بطاقة SIM خدمات إضافية ميكنك الوصول إليها في هذه احلافظة. انظر أيض
جهات اتصال بني بطاقة SIM وذاكرة الهاتف" الصفحة ٤٥، و"تأكيد إجراءات خدمات البطاقة" الصفحة ٤١، 

و"ضبط االتصال بأرقام محددة" الصفحة ٤٠، و"عرض الرسائل املسجلة على بطاقة SIM" الصفحة ٩١.
 مالحظة: اتصل مبزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود اخلدمة أو أي بائع آخر ملعرفة مدى 

توافر خدمات SIM ومعدالتها واحلصول على معلومات حولها. 

 ،SIM وذلك من خالل مراجعة دليل SIM ميكنك مشاهدة األسماء واألرقام اخملزنة على بطاقة •
وميكنك إضافة أسماء أو أرقام أخرى أو حتريرها باإلضافة إلى إمكانية إجراء املكاملات. 

 Menu اذهب إلى 
 .SIM ←

 SIM اخليارات املتاحة في دليل
 Newو Callو Open  :هي

 Deleteو Editو SIM contact
 Copy toو Mark/Unmarkو
 My numbersو Contacts

 .Exitو Helpو SIM detailsو
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א .٣ 

א א
١ انتقل إلى مجموعة ضبط واضغط على  لفتحها. 

٢ انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على  للقيام مبا يلي:
 .On/Off التبديل بني اخليارات في حالة وجود خيارين اثنني فقط وهما •

• لفتح قائمة خيارات أو محرر. 
• لفتح شاشة عرض أداة التدرج املنزلقة، اضغط على  أو  لزيادة القيمة أو تقليلها، 

حسب الرغبة، انظر الشكل ١ الصفحة ٢٨.
 مالحظة: قد تتمكن من استالم بعض الضبط من مزود اخلدمة في شكل رسالة نصية. 

انظر "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٨٣.

א
عام 

• Phone language – ميكنك تغيير اللغة التي تظهر بها النصوص على شاشة الهاتف. سوف يؤثر 
هذا التغيير كذلك على صيغة التاريخ والوقت والفواصل املستخدمة، على سبيل املثال في العمليات 

احلسابية. توجد ثالث لغات مثبتة بالهاتف. إذا حددت Automatic، فسيحدد الهاتف اللغة طبًقا 
للمعلومات املوجودة على بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة، يجب إعادة تشغيل الهاتف. 

 مالحظة: يؤثر تغيير الضبط في Phone language أو Writing language على كل 
تطبيق بالهاتف ويظل التغيير ساري املفعول إلى أن تعيد تغيير هذا الضبط مرة أخرى. 

• Writing language – ميكنك تغيير لغة الكتابة بالهاتف بصفة دائمة. يؤثر تغيير اللغة على

شكل ١ أداة التدرج املنزلقة 
اخلاصة بالضبط. 

 ← Menu اذهب إلى 
 .Settings ← Tools
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،( • احلروف املتاحة عند الضغط على أي مفتاح من ( إلى 
• القاموس املستخدم في طريقة اإلدخال التنبئي للنص، و

 . • احلروف اخلاصة املتاحة عند الضغط على مفتاحي  و 
 مثال: تستخدم هاتف يعرض نصوص الشاشة باللغة اإلجنليزية لكنك تريد كتابة كل 

الرسائل بالفرنسية. بعد تغيير اللغة، يبحث القاموس املستخدم في طريقة اإلدخال التنبئي 
للنص عن كلمات باللغة الفرنسية، كما يبحث عن أكثر الرموز أو عالمات الترقيم شيوًعا 

 . واملستخدمة في اللغة الفرنسية املتوفرة حينما تضغط على مفتاحي  و 
• Dictionary – لضبط اإلدخال التنبئي للنص على On أو Off لكل احملررات املوجودة بالهاتف. كما 

ميكنك أيًضا تغيير هذا الضبط أثناء استخدامك ألحد احملررات. اضغط على  وحدد
 .Off أو Dictionary on ← Dictionary

 مالحظة: ال يتوفر القاموس املستخدم في طريقة اإلدخال التنبئي للنص لكل اللغات. 
• Welcome note or logo – اضغط على  لفتح الضبط. يتم عرض رسالة الترحيب أو الشعار 

لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. حدد Default إذا أردت استخدام الشكل 
 Image لكتابة رسالة ترحيب (بحد أقصى ٥٠ حرًفا). حدد Text  االفتراضي أو الرسم املتحرك. حدد

 .Images لتحديد شكل أو صورة من
• Orig. phone settings – ميكنك إعادة ضبط بعض اإلعدادات إلى قيمها األصلية. للقيام بذلك، 

يلزم إدخال رمز القفل. انظر الصفحة ٣٩. بعد إعادة ضبط اإلعدادات، قد يستغرق الهاتف وقًتا أطول 
لبدء التشغيل. 

 مالحظة: تظل جميع املستندات وامللفات التي مت إنشاؤها كما هي. 
وضع االنتظار

 Yes ميكنك حتديد أي شكل كصورة خلفية في وضع االنتظار. حدد – Background image •
 .Images لتحديد الشكل الذي تريده من

• Left selection key وRight selection key – ميكنك تغيير االختصارات التي تظهر فوق مفتاح 
االختيار األيسر  ومفتاح االختيار األمين  في وضع االنتظار. باإلضافة إلى التطبيقات، 

 .New message ميكنك استخدام نقطة االختصار للوصول إلى أية وظيفة، على سبيل املثال

 مالحظة: ال ميكن عمل اختصار لتطبيق قمت بتثبيته. 

 تلميح! ميكنك أيًضا 
إجراء هذا التغيير في بعض 

احملررات. اضغط على  وحدد 
 .Writing language:
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شاشة العرض 
• Contrast – لتغيير تباين الشاشة إلى تباين أكبر أو تباين أقل. انظر الشكل ١ الصفحة ٢٨.

• Colour palette – لتغيير لوحة األلوان املستخدمة فى شاشة الهاتف.
• Screen saver timeout – يتم تشغيل الشاشة املؤقتة فور انتهاء املهلة الزمنية احملددة 

للشاشة املؤقتة. حينما تكون الشاشة املؤقتة في وضع التشغيل، تكون شاشة الهاتف خالية 
وميكنك رؤية شريط شاشة التوقف. انظر الشكل ٢ الصفحة ٣٠.

• اضغط على أي مفتاح إليقاف تشغيل الشاشة املؤقتة. 
• Screen saver – حدد ما يتم عرضه على شريط الشاشة املؤقتة، سواء كان وقًتا وتاريًخا أو 

نًصا تكتبه بنفسك. انظر الشكل ٢، الصفحة ٣٠. يتغير موقع ولون خلفية شريط الشاشة املؤقتة 
كل دقيقة.  كما تتغير الشاشة املؤقتة لتشير إلى عدد الرسائل اجلديدة أو املكاملات التي لم يتم الرد 

عليها.  

א
 .Call divert ← Tools ← Menu مالحظة: لتغيير الضبط اخلاص بتحويل املكاملات، اذهب إلى 

انظر "ضبط حتويل املكاملات" الصفحة ٢١.

إرسال معّرف هويتي
• تتيح لك خدمة الشبكة هذه ضبط رقم هاتفك بحيث يتم عرضه (Yes) أو إخفاؤه (No) عن 

الشخص الذي تتصل به. أو قد يتم تعيني القيمة من قبل مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة عند 
 .(Set by network) اشتراكك
انتظار املكاملات: (خدمة شبكة)

• سوف تعلمك الشبكة في حالة ورود مكاملة جديدة أثناء إجراء مكاملة. حدد Activate ملطالبة 
الشبكة بتنشيط خاصية انتظار املكاملات، وحدد Cancel ملطالبة الشبكة بإلغاء تنشيط هذه 

اخلاصية، أو حدد Check status ملعرفة ما إذا كانت هذه اخلاصية نشطة من عدمه. 

شكل ٢ الشاشة املؤقتة. 
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معاودة االتصال آلًيا
• أثناء تنشيط هذا الضبط، سوف يجري الهاتف عددًا من احملاوالت (بحد أقصى عشر محاوالت) 

إلجراء املكاملة بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على  إليقاف تشغيل خاصية معاودة 
االتصال آلًيا. 

ملخص بعد املكاملة
• قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يعرض الهاتف مدة آخر مكاملة وتكلفتها. لعرض التكاليف، 

يلزم تنشيط خيار Call cost limit لبطاقة SIM. انظر الصفحة ٢٤.
االتصال السريع

 ( • حدد On وسوف ميكنك االتصال باألرقام اخملصصة ملفاتيح االتصال السريع (من  إلى 
بالضغط مع االستمرار على املفتاح. انظر أيًضا "تعيني مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٤٩.

ضغط أي مفتاح للرد
• حدد On وسيمكنك الرد على مكاملة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، باستثناء 

 . املفاتيح  و  و 
اخلط املستخدم (خدمة شبكة)

• يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي املشترك االثنني، أي تدعم خطي 
هاتف. حدد خط الهاتف املراد استخدامه (سواء Line 1 أو Line 2) إلجراء مكاملات وإرسال رسائل 

نصية. ميكن الرد على مكاملات كال اخلطني بغض النظر عن اخلط احملدد. 
 مالحظة: إذا حددت Line 2 ولم تكن مشترًكا بهذه اخلدمة، فلن تتمكن من إجراء أية 

مكاملات.  
ملنع حتديد اخلط، حدد Disable ← Line change إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. لتغيير هذا الضبط 

  .PIN2 يلزم إدخال رمز

مؤشرات الرسائل الصوتية 
 أو  أو  التي 

تظهر في حالة ورود رسالة 
صوتية واحدة أو أكثر. 

 تلميح! للتبديل بني 
خطي الهاتف، اضغط مع 

االستمرار على  في وضع 
االنتظار.
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א
א א א

.Access points ← Connection ← Settings لتعريف الضبط الالزم لنقاط الوصول، اذهب إلى
يلزم توفير اتصال بيانات لالتصال بنقطة وصول. يدعم الهاتف ثالثة أنواع من اتصاالت البيانات: 

 ،( ) GSM مكاملة بيانات •
)، أو • أو مكاملة بيانات GSM عالية السرعة (

 .( ) GPRS اتصال حزمة بيانات •
توجد ثالثة أنواع مختلفة من نقاط الوصول التي ميكنك تعريفها: نقطة الوصول إلى MMS ونقطة الوصول 
إلى املتصفح ونقطة الوصول إلى اإلنترنت (IAP). حتقق من مزود اخلدمة ملعرفة نوع نقطة الوصول املطلوب 

للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. يلزم تعيني ضبط نقطة الوصول، إذا أردت على سبيل املثال،
• إرسال رسائل وسائط متعددة واستالمها،

• إرسال بريد إلكتروني واستالمه،
• تصفح صفحات املتصفح،

Java™ تنزيل تطبيقات •
• استخدام حتميل الصور،

• استخدام الهاتف كمودم،
انظر أيًضا "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٠.

GSM مكاملات بيانات

تتيح مكاملة بيانات GSM معدالت نقل بيانات بحد أقصى ١٤٫٤ كيلو بت في الثانية. ملعرفة مدى توفر 
خدمات البيانات واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 

 مسرد: نقطة الوصول 
– هي النقطة التي يتصل 
عندها الهاتف باإلنترنت عن 

طريق مكاملة بيانات أو اتصال 
حزمة بيانات. ميكن توفير نقطة 

وصول، على سبيل املثال، من 
 (ISP) قبل مزود خدمة اإلنترنت
أو مزود خدمة املتصفح لألجهزة 

احملمولة أو مشغل الشبكة.
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احلد األدنى املطلوب إلجراء مكاملة بيانات

 ← Connection ← Settings األساسية، اذهب إلى GSM إلدخال مجموعة من ضبط مكاملة بيانات •
 Data bearer: GSM :امأل البيانات اآلتية .New access point ← Options وحدد Access points

 Maximumو Data call type:  Analogueو Session mode: Permanentو Dial-up numberو data
 .data speed: Automatic

(HSCSD ، א א א (א א א
 مسرد: تتيح البيانات عالية السرعة معدالت نقل بيانات بحد أقصى ٤٣٫٢ كيلو بت في الثانية، 

وهو ما يعد أسرع ثالث مرات من معدالت نقل بيانات شبكة GSM القياسية. تعد سرعة 
HSCSD مشابهة لسرعة كثير من أجهزة املودم اخلاصة بالكمبيوتر التي تتصل باستخدام 

شبكات الهاتف املوجودة حالًيا. 

ملعرفة مدى توفر خدمات البيانات عالية السرعة واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
 مالحظة: قد يؤدي إرسال البيانات باستخدام وضع HSCSD إلى استنزاف طاقة بطارية الهاتف 

مبعدل أسرع منه مع املكاملات الصوتية العادية أو مكاملات البيانات العادية، كما قد يرسل الهاتف 
البيانات بصورة متكررة إلى الشبكة. 

(GPRS א א א ) א
 مسرد: تستخدم حزمة البيانات أو خدمة حزمة الراديو العامة GPRS، تكنولوجيا حزم البيانات 

حيث يتم إرسال املعلومات على شكل دفقات صغيرة من البيانات عبر شبكة احملمول. تتميز 
عملية إرسال البيانات على شكل حزم عن غيرها في أن الشبكة تكون مشغولة فقط عند 

إرسال البيانات أو استالمها. ونظرًا ألن GPRS يستخدم الشبكة بكفاءة، فهو يتيح إمكانية 
إعداد اتصال بيانات سريع، كما يتيح سرعات نقل عالية للبيانات. 

א א א א א  الضبط
• يلزم االشتراك في خدمة GPRS. ملعرفة مدى توفر GPRS واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة 

أو مزود اخلدمة. 
 New ← Options ثم حدد Access points ← Connection settings ← Settings اذهب إلى •

access point. امأل البيانات اآلتية: Data bearer: GPRS و:Access point name أدخل االسم الذي 
تسلمته من مزود اخلدمة. انظر "إنشاء نقطة وصول" الصفحة ٣٤ للحصول على معلومات إضافية.

 تلميح! يساعدك 
برنامج معالج "الضبط" 

املضمن في مجموعة برامج 
الكمبيوتر اخلاصة بهاتف  
Nokia 3660 على تكوين 

ضبط نقطة الوصول وصندوق 
البريد اإللكتروني. ميكنك أيًضا 

نسخ الضبط املوجود، على 
سبيل املثال، من الكمبيوتر 

إلى الهاتف. انظر األسطوانة 
املضغوطة املرفقة بغالف البيع. 
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أسعار حزم البيانات والتطبيقات
يتكلف كل من اتصال GPRS والتطبيقات املستخدمة عبر GPRS رسوًما مالية، مثل استخدام اخلدمات  
وإرسال البيانات والرسائل النصية واستالمهما. ملزيد من املعلومات التفصيلية حول الرسوم، اتصل مبشغل 

الشبكة أو مزود اخلدمة. انظر أيًضا "عداد حزمة البيانات وموقت االتصال" الصفحة ٢٦.

توجد إعدادات ضبط مسبقة لنقطة الوصول بهاتف Nokia 3660. أو ميكنك احلصول على ضبط نقطة 
الوصول في شكل رسالة ذكية من أحد مزودي اخلدمة انظر "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٨٣. 
في حالة عدم وجود نقاط وصول معرفة عند فتح Access points، سيطلب منك حتديد ما إذا كنت 

ترغب في إنشاء نقطة جديدة من عدمه.  
إذا وجدت بالفعل نقاط وصول معّرفة، ورغبت في إنشاء نقطة وصول جديدة، فحدد

New access point ← Options وحدد: 
• Use default settings الستخدام الضبط االفتراضي. قم بإجراء التغييرات املطلوبة ثم اضغط 

على Back حلفظ الضبط. 
• Use existing settings الستخدام معلومات الضبط املوجودة كأساس لضبط نقطة الوصول اجلديدة. 
يتم فتح قائمة تضم نقاط الوصول املوجودة. حدد إحدى النقاط ثم اضغط على OK. تفتح إعدادات 

ضبط نقطة الوصول مع إظهار حقول مملوءة بالفعل. 
حترير نقطة وصول

عند فتح نقاط الوصول، تظهر قائمة تضم نقاط الوصول املتوفرة، انظر الشكل ٣ الصفحة ٣٤. انتقل 
 . إلى نقطة الوصول التي ترغب في حتريرها، ثم اضغط على 

 .Delete ← Options في قائمة نقاط الوصول، انتقل إلى نقطة الوصول املراد إزالتها وحدد

اخليارات املتاحة في قائمة 
 Newو Edit :نقاط الوصول هي
 Helpو Deleteو access point

 .Exitو

شكل ٣ قائمة نقاط الوصول 
باستخدام اتصاالت البيانات 

اخملتلفة. 
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א
ميكنك هنا االطالع على شرح قصير لكل ضبط قد يكون مطلوبًا التصاالت البيانات اخملتلفة ونقاط الوصول. 

 مالحظة: ابدأ ملء الضبط من أعلى حيث إنه استنادًا لنوع اتصال البيانات احملدد 
(Data bearer)، أو سواء كنت ترغب في إدراج Gateway IP address من عدمه، تتوفر فقط 

بعض حقول الضبط. 
 مالحظة: اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزود اخلدمة بحرص. 

• Connection name – أعط اسًما وصفًيا لالتصال. 
• Data bearer – اخليارات املتاحة هي: GSM data وHigh speed GSM وGPRS. استنادًا لنوع 

اتصال البيانات احملدد، ستتوفر حقول ضبط معينة فقط. امأل احلقول املميزة بعبارة
"يجب حتديدها". أو بعالمة جنمية حمراء. من املمكن ترك بعض احلقول األخرى فارغة ما لم تتلق 

إرشادات خالف ذلك من مزود اخلدمة. 
 مالحظة: كي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة 

.SIM هذه امليزة، وإذا لزم األمر فقم بتنشيطها لبطاقة
• Access point name (حلزم البيانات فقط) – يلزم إدخال اسم نقطة الوصول إلجراء اتصال 

بشبكة GPRS. ميكنك احلصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
• Dial-up number – (لبيانات GSM والبيانات عالية السرعة فقط) – رقم هاتف املودم اخلاص 

بنقطة الوصول. 
• User name – اكتب اسم املستخدم في حالة مطالبة مزود اخلدمة بذلك. قد يكون اسم 

املستخدم مطلوبًا إلجراء اتصال بيانات وغالًبا ما يوفره مزود اخلدمة. عادة ما يدعم اسم املستخدم 
حتسس حالة األحرف.

• Prompt password – إذا تطلب األمر إدخال كلمة مرور جديدة في كل مرة عند تسجيل الدخول 
 .Yes إلى اخلادم، أو في حالة عدم معرفة كيفية حفظ كلمة املرور بالهاتف، فحدد

• Password – قد يتطلب األمر إدخال كلمة املرور إلجراء اتصال بيانات، وغالًبا ما يوفرها مزود 
اخلدمة. عادة ما تدعم كلمة املرور حتسس حالة األحرف. أثناء كتابة كلمة املرور، تظهر رموزها لفترة 

وجيزة ثم تتغير على شكل عالمات جنمية (*). تعد أسهل طريقة إلدخال األرقام هي الضغط على  
وحتديد Insert number ثم متابعة إدخال احلروف. 

اخليارات املتاحة عند حترير 
 Change :نقطة وصول هي

 Helpو Advanced settingsو
 .Exitو

 تلميح! انظر أيًضا 
"الضبط املطلوب لرسائل 

الوسائط املتعددة" الصفحة 
٧٧ و"الضبط املطلوب للبريد 

اإللكتروني" الصفحة ٧٩ 
و"ضبط الهاتف خلدمة 

املتصفح" الصفحة ١١٧.

 تلميح! أثناء الكتابة، 
اضغط على  لفتح جدول 
يضم الرموز اخلاصة. اضغط 
على  إلدخال مسافة. 
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 Normal / Secure – Authentication  •
•  Gateway IP address – عنوان IP الذي تستخدمه بوابة املتصفح املطلوبة. 

• Homepage – استنادًا ملا تقوم بضبطه، فإما أن تكتب: 
• عنوان اخلدمة، أو

• عنوان مركز رسائل الوسائط املتعددة. 
• Connection security – حدد ما إذا كان سيتم استخدام حماية طبقة االتصال (TLS) إلجراء 

االتصال من عدمه. اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزود اخلدمة. 
 .Permanent / Temporary – Session mode •

• Data call type (لبيانات GSM والبيانات عالية السرعة فقط) – Analogue أو ISDN v.110 أو 
ISDN v.120 يوضح ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصاالً تناظريًا أو رقمًيا. يعتمد هذا الضبط على كل 

من مشغل شبكة GSM ومزود خدمة اإلنترنت ISP، حيث إن بعض شبكات GSM ال تدعم أنواًعا 
معينًة من اتصاالت ISDN. ملعرفة التفاصيل، اتصل مبزود خدمة اإلنترنت ISP. في حالة توفر اتصاالت 

ISDN، فسيتم إجراء االتصاالت بسرعة أكبر من الطرق التناظرية. 
• Maximum data speed (لبيانات GSM والبيانات عالية السرعة فقط) – اخليارات هي 

Automatic / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200، استنادًا إلى ما يتم اختياره 
في Session mode وData call type. يتيح لك هذا اخليار إمكانية حتديد أقصى سرعة لالتصال عند 

استخدام البيانات عالية السرعة. قد تزيد تكلفة معدالت البيانات األعلى وذلك اعتمادًا على مزود 
خدمة الشبكة. 

 مالحظة: متثل السرعات أعاله احلد األقصى من السرعة التي سيتم بها إجراء االتصال. قد 
تقل سرعة التشغيل أثناء االتصال حسب أحوال الشبكة. 

 مسرد: تعد اتصاالت 
ISDN إحدى طرق إجراء مكاملة 

بيانات بني الهاتف ونقطة 
 ISDN الوصول. تعد اتصاالت
مثاالً لالتصاالت الرقمية بني 
طرفي االتصال، وبالتالي توفر 

وقت إعداد أقل ومعدالت بيانات 
أعلى سرعة من االتصاالت 

التناظرية. كي تستخدم اتصال 
ISDN، يجب أن يدعم ذلك 

كل من مزود خدمة اإلنترنت 
ومشغل الشبكة.
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Advanced settings ← Options

• Phone IP address – عنوان IP اخلاص بالهاتف. 
• Primary name server:i – عنوان IP اخلاص بخادم DNS األساسي. 
• Second. name server:i – عنوان IP اخلاص بخادم DNS الثانوي. 

 مالحظة: إذا احتجت إلى إدخال Phone IP address أو Primary name server أو 
Second. name server:i فاتصل مبزود خدمة اإلنترنت للحصول على هذه العناوين. 

يظهر الضبط التالي إذا حددت مكاملة البيانات والبيانات عالية السرعة كنوع اتصال: 
• Use callback – يتيح هذا اخليار للخادم إمكانية إعادة االتصال بك مبجرد إجرائك املكاملة األولى، 

لذا يتوفر لديك اتصال دون دفع قيمة املكاملة. اتصل مبزود اخلدمة لالشتراك في هذه اخلدمة. 
 مالحظة: قد تطبق الرسوم على أنواع معينة من املكاملات املستلمة، مثل مكاملات 

التجوال أو مكاملات البيانات عالية السرعة. اتصل مبشغل شبكة GSM ملزيد من املعلومات. 
 مالحظة: يتوقع الهاتف ورود مكاملة رد اتصال الستخدام نفس ضبط مكاملات البيانات 
التي مت استخدامها في مكاملة طلب رد االتصال. يجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من 

املكاملات في كال االجتاهني، من وإلى الهاتف. 
• Callback type – اخليارات هي .Use server no. / Use other no. اطلب من مزود اخلدمة الضبط 

الصحيح الذي ينبغي استخدامه، ويعتمد ذلك على تكوين مزود اخلدمة. 
• Callback number – أدخل رقم هاتف بيانات هاتفك الذي يستخدمه خادم معاودة االتصال. وعادة 

ما يكون هذا الرقم هو رقم هاتف مكاملة البيانات اخلاصة بهاتفك. 
• Use PPP compression – عند ضبطه على Yes، يزيد هذا اخليار من سرعة ناقل البيانات، 

وذلك في حالة دعمه من قبل خادم PPP البعيد. إذا واجهتك مشاكل عند تأسيس االتصال فجرب 
ضبط Use PPP compression على No. اتصل مبزود اخلدمة للحصول على اإلرشادات اخلاصة بذلك. 

.Yes / No :اخليارات املتاحة هي – Use login script •
• Login script – أدخل نص تسجيل الدخول. 

• Modem initialisation (سلسة تهيئة املودم) – تتحكم في هاتفك من خالل أوامر AT اخلاصة 
باملودم. إذا لزم األمر، فأدخل احلروف املعينة من قبل مزود خدمة شبكة GSM أو مزود خدمة اإلنترنت. 

 DNS :مسرد 
- خدمة اسم اجملال. هي خدمة 

على اإلنترنت تتيح إمكانية 
ترجمة أسماء اجملال مثل 

www.nokia.com إلى عناوين 
IP مثل 192.100.124.195.

 PPP :مسرد 
(بروتوكول من نقطة إلى 

نقطة) - هو بروتوكول برامج 
شبكات شائع االستخدام، يتيح 

ألي كمبيوتر مزود مبودم وخط 
هاتف إمكانية االتصال مباشرة 

باإلنترنت. 
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GPRS
يؤثر ضبط GPRS على كافة نقاط الوصول باستخدام اتصال حزمة البيانات. 

GPRS connection – إذا حددت When available وكنت ضمن شبكة تدعم حزمة البيانات، فسيتم 
تسجيل الهاتف لدى شبكة GPRS وسيتم إرسال رسائل نصية عبر GPRS. كما يصبح اتصال حزمة 
 ،When needed البيانات النشطة أسرع، على سبيل املثال إلرسال بريد إلكتروني واستالمه. إذا حددت

فسيستخدم الهاتف اتصال حزمة البيانات فقط في حالة بدء تشغيل أحد التطبيقات أو اإلجراءات التي 
حتتاج إلى ذلك. يتم غلق اتصال GPRS ما لم يتم استخدامه من قبل أي تطبيق. 

 مالحظة: إذا لم تتوفر تغطية GPRS مع حتديد When available، فسيحاول الهاتف بصفة 
دورية تأسيس اتصال حزمة البيانات. 

Access point – يلزم إدخال اسم نقطة الوصول عند الرغبة في استخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات 
للكمبيوتر لديك. ملزيد من املعلومات حول اتصاالت املودم، انظر الصفحة ١٣٨.

א
يؤثر ضبط املكاملات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكاملة البيانات العادية ومكاملة البيانات عالية 

السرعة. 
Online time – في حالة عدم إمتام أية إجراءات، يتم قطع مكاملة البيانات تلقائًيا بعد انتهاء الوقت. 

 .Unlimited في حالة ما إذا حددت وقًتا، أو ،User defined :اخليارات املتاحة هي

 ← Settings اذهب إلى 
 .GPRS ← Connection

 ← Settings اذهب إلى 
 .Data call ← Connection
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א א
• يتيح لك ضبط التاريخ والوقت إمكانية تعريف التاريخ والوقت املستخدم في الهاتف، وكذلك تغيير 
صيغة التاريخ والوقت والفواصل. حدد Analogue ← Clock type أو Digital لتغيير الساعة التي 

تظهر في وضع االنتظار. حدد Auto time update إذا أردت أن تقوم شبكة الهاتف بتحديث معلومات 
الوقت والتاريخ وتوقيت املنطقة املوجود بالهاتف (خدمة شبكة). 

 مالحظة: لكي يسري مفعول الضبط Auto time update، يلزم إعادة تشغيل الهاتف. 

א

SIM א
التفسيرات اخلاصة برموز احلماية اخملتلفة التي قد تكون مطلوبة: 

• الرمز الشخصي PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام) – يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة 
.SIM عادة ببطاقة PIN من االستخدام غير املسموح به. يرفق رمز SIM

 PIN بطريقة غير صحيحة لثالث مرات متتالية، يتم قفل الرمز. إذا كان رمز PIN بعد إدخال رمز 
مقفوالً، فسيلزم إلغاء قفل رمز PIN قبل استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر املعلومات حول رمز 

 .PUK
• رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) – يلزم إدخال رمز PIN2 املرفق ببطاقات SIM للوصول إلى بعض 

الوظائف، مثل عدادات تكلفة املكاملات. 
• رمز القفل (٥ أرقام) – ميكن استخدام رمز القفل لقفل الهاتف ولوحة املفاتيح لتفادي االستخدام 

غير املسموح به. 
 مالحظة: ضبط املصنع لرمز القفل هو 12345. قم بتغيير رمز القفل، لتجنب االستخدام 

غير املسموح به للهاتف. احتفظ بالرمز اجلديد في مكان سري آمن بعيًدا عن الهاتف. 

 تلميح! انظر أيًضا 
"ضبط اللغة" الصفحة ٢٨.
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 PIN (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير رمز PUK (٨ أرقام) – يلزم إدخال رمز PUK2و PUK رمزا •
 ،SIM املقفل. إذا لم يتم تزويد الرموز ببطاقة PIN2 لتغيير رمز PUK2 املقفل. يلزم إدخال الرمز
فاتصل باملشغل الذي تستعمل بطاقة SIM اخلاصة به واملوجودة بالهاتف للحصول على الرموز.

ميكنك تغيير الرموز اآلتية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. من املمكن أن تشمل هذه الرموز فقط األرقام 
من 0 إلى 9.

 مالحظة: الحظ أنه ينبغي عليك جتنب استخدام رموز اخلدمة املشابهة ألرقام الطوارئ، مثل رقم 
١١٢، لتفادي االتصال غير املقصود برقم الطوارئ. 

PIN code request – عندما يكون رمز PIN نشًطا، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل 
 .PIN قد ال تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز SIM الهاتف. الحظ أن بعض بطاقات
PIN code / PIN2 code / Lock code – افتح هذا الضبط إذا أردت تغيير الرمز. 

Autolock period – ميكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائًيا وميكن 
 None استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. أدخل رقًما للمهلة الزمنية بالدقائق أو حدد

إليقاف تشغيل فترة القفل الذاتي. 
• إللغاء قفل الهاتف، أدخل رمز القفل. 

 مالحظة: عندما تكون ميزة إغالق الهاتف في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم 
الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر طوارئ). 

Lock if SIM changed – حدد Yes إذا أردت أن يطلب الهاتف إدخال رمز القفل فيما إذا لم يكن معلوًما، 
أو عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف 

باسم بطاقات املالك. 
Fixed dialling – ميكنك قصر مكاملاتك الصادرة على أرقام هواتف محددة إذا كانت بطاقة SIM اخلاصة 
بك تدعم هذه الوظيفة. يلزم إدخال رمز PIN2 إلمتام هذه الوظيفة. أثناء تنشيط هذه الوظيفة، ميكنك 

االتصال فقط بأرقام الهاتف املضمنة في قائمة االتصال بأرقام محددة أو التي تبدأ بنفس الرقم أو األرقام 
مثل رقم الهاتف املوجود في القائمة. 

 مالحظة: عندما تكون ميزة االتصال بأرقام محددة في وضع التشغيل، بإمكانك طلب أرقام 
طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر طوارئ). 

 تلميح! لقفل الهاتف 
. يتم  يدويًا، اضغط على 

فتح قائمة حتتوي على األوامر. 
 .Lock phone حدد

 لعرض قائمة باألرقام 
 ← Menu محددة، اذهب إلى

.Fixed dialling ← SIM

اخليارات املوجودة في شاشة 
االتصال بأرقام محددة هي:  

 New contactو Callو Open
 Add toو Deleteو Editو
 Add fromو Contacts

 .Exitو Helpو Contacts
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 Add أو New Contact ← Options إلضافة أرقام جديدة إلى قائمة االتصال بأرقام محددة، حدد •
 .from Contacts

Closed user group (خدمة شبكة) – ميكنك حتديد مجموعة من األشخاص ميكن تبادل االتصاالت 
معهم. ملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. حدد: Default لتنشيط اجملموعة 

االفتراضية املتفق عليها مع مشغل الشبكة، حدد On إذا أردت استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة 
  .Off رقم فهرس اجملموعة) أو حدد

 مالحظة: أثناء قصر املكاملات على مجموعة مستعملني محددة، ميكن االتصال بأرقام طوارئ 
معينة في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر طوارئ). 

Confirm SIM services (خدمة شبكة) – لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل تأكيد عند استخدام 
 .SIM خدمة بطاقة

א א א
في شاشة العرض الرئيسية إلدارة الشهادات، ميكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق احملفوظة بالهاتف. 

اضغط على  ملشاهدة قائمة شهادات املستخدم في حالة توفرها. 
 مسرد: تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات املتصفح والبرامج املثبتة. 

ومع ذلك ال ميكن الوثوق بالصفحات إال إذا مت التأكد من أن أصل الشهادة موثوق به. 

يلزم وجود الشهادات الرقمية إذا كنت: 
• ترغب في االتصال ببنك فوري أو موقع آخر بعيد أو خادم عن بُعد لعمل إجراءات تستلزم نقل 

معلومات سرية، أو

اخليارات املوجودة في شاشة 
العرض الرئيسية إلدارة 

 Certificate :الشهادات هي
 Trustو Deleteو details

 Mark/Unmarkو settings
.Exitو Helpو
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• ترغب في تقليل مخاطر إصابة الكمبيوتر بفيروسات أو برامج مدمرة والتأكد من صالحية البرامج عند 
تنزيل البرامج وتثبيتها. 

 هام: الحظ أنه رغم أن استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من اخملاطر احملتمل 
حدوثها في أثناء االتصاالت عن بُعد وتثبيت البرامج، إال أنه يجب استخدامها بشكل صحيح 
لكي تستفيد من ميزة احلماية اإلضافية املتوفرة بها. ال يوفر وجود الشهادة في حد ذاتها أية 

حماية، حيث إن إدارة الشهادات يجب أن حتتوي على الشهادات الصحيحة واملوثوقة أو املصدقة 
وذلك ضمانًا لتوفير أكثر درجات احلماية. 

– א א
ميكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لبوابة املتصفح أو اخلادم أثناء التحقق من التوقيع وفترة 

صالحية بوابة املتصفح أو شهادة اخلادم. 
سيتم إخطارك على شاشة الهاتف: 

• إذا لم يتم التحقق من هوية خادم املتصفح أو البوابة أو 
• إذا لم يكن لديك شهادة احلماية الصحيحة في الهاتف. 

للتأكد من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى الشهادة وحدد Certificate details ← Options. عند فتح 
تفاصيل الشهادة، تقوم إدارة الشهادات مبراجعة صالحية الشهادة وقد تظهر إحدى املالحظات اآلتية: 
• Certificate not trusted – لم تقم بتعيني أي تطبيق الستخدام الشهادة. ملزيد من املعلومات، 

انظر القسم التالي تغيير ضبط الثقة لشهادة مصادقة. 
•  Expired certificate – انتهت فترة صالحية الشهادة احملددة. 

• Certificate not valid yet – لم تبدأ فترة صالحية الشهادة احملددة بعد. 
• Certificate corrupted – ال ميكن استخدام الشهادة. اتصل مبُصدر الشهادة. 

 مسرد: يتم استخدام 
شهادات التحقق من قبل 

بعض اخلدمات. و التحقق من 
التوقيعات وشهادات اخلادم 
وشهادات املصادقة األخرى. 

 مسرد: يتم 
إصدار شهادات املستخدم 

للمستخدمني من قبل مصدر 
رسمي موثوق به.
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 Certificate not valid yet أو Expired certificate هام: عمر الشهادات محدد. إذا ظهرت العبارة 
حتى لو كانت الشهادة صاحلة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت حالًيا بالهاتف. 

تغيير ضبط الثقة لشهادة مصادقة

• انتقل إلى شهادة املصادقة وحدد Trust settings ← Options. استنادًا لنوع الشهادة، تظهر 
قائمة بالتطبيقات التي ميكنها استخدام الشهادة احملددة. على سبيل املثال: 

 Services / Yes – بإمكان الشهادة التحقق من مواقع املتصفح. 
Application manager / Yes – بإمكان الشهادة التحقق من أصل البرنامج اجلديد. 

Internet / Yes – ميكن للشهادة التحقق من خادمات البريد اإللكتروني والصور. 
 هام: قبل تغيير الضبط، يجب عليك التأكد من أنك تثق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي 

فعال إلى املالك املدون. 

( ) א
تتيح لك خدمة حظر املكاملات إمكانية تقييد إمكانية إجراء املكاملات واستالمها بالهاتف. 

١ يلزم للقيام بهذه الوظيفة إدخال كلمة مرور احلظر، والتي ميكنك احلصول عليها من مزود اخلدمة. 
انتقل إلى إحدى خيارات احلظر. 

 Cancel ملطالبة الشبكة بتشغيل خدمة تقييد املكاملات، وحدد Activate ← Options ٢ حدد
إليقاف تشغيل خدمة تقييد املكاملات، أو حدد Check status ملعرفة ما إذا كان قد مت حظر املكاملات 

من عدمه. 
• حدد Edit barrings passw. ← Options لتغيير كلمة مرور حظر املكاملات. 

• حدد Cancel all barrings ← Options إللغاء كل احلظر املفروض على املكاملات. 
 مالحظة: أثناء حظر املكاملات، ميكن االتصال بأرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل رقم 

١١٢ أو أي رقم رسمي آخر طوارئ). 
 مالحظة: يؤثر حظر املكاملات على كل املكاملات، مبا في ذلك مكاملات البيانات. 

 مالحظة: ال ميكن تشغيل خدمة حظر املكاملات الواردة وخدمة حتويل املكاملات في نفس الوقت. 
انظر "ضبط حتويل املكاملات" الصفحة ٢١ أو "االتصال بأرقام محددة" الصفحة ٤٠.
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א
اختيار الشبكة

• حدد Automatic لضبط الهاتف للبحث تلقائًيا عن الشبكات اخللوية املتوفرة داخل منطقتك واختيار 
إحداها، أو

• حدد Manual إذا أردت حتديد الشبكة املطلوبة بطريقة يدوية من قائمة شبكات. إذا فقد االتصال 
بالشبكة احملددة بطريقة يدوية، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه حلدوث خطأ ويطلب منك حتديد 

الشبكة مرة أخرى. يجب أن يتوفر للشبكة احملددة اتفاقية جتوال مع الشبكة احمللية لديك، أي املشغل 
حائز بطاقة SIM املوجودة بالهاتف. 

عرض معلومات اخلاليا
• حدد On لضبط الهاتف بحيث يوضح أنه يتم استخدامه داخل شبكة خلوية مبنية على أساس 

تقنية الشبكة اخللوية الصغيرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات اخلاليا النشطة. 

א
انتقل إلى حافظة أحد امللحقات ثم افتح الضبط: 

• حدد Default profile لتحديد الوضع املراد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل ملحق معني 
بالهاتف. انظر "األوضاع" الصفحة ٩٩.

• حدد Automatic answer لضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة تلقائًيا بعد خمس ثواٍن. إذا مت 
ضبط تنبيه املكاملات الواردة على Beep once أو Silent، فلن يتم استخدام وظيفة الرد التلقائي. 

 مالحظة: إذا كنت تستخدم طقم سمع، فسيلزم تنشيطه بشكل منفصل. افتح 
حافظة طقم السمع وحدد Yes ← Use loopset. إذا قمت بتنشيط طقم سمع، فستستخدم 

سماعة الرأس نفس الضبط املستخدم لطقم السمع. 

 مسرد: اتفاقية 
التجوال - وهي اتفاقية بني 

مزودي خدمة شبكات أو أكثر 
لتمكني املستخدمني التابعني 

ملزود خدمة واحد من استخدام 
خدمات مزودي اخلدمة اآلخرين. 

املؤشرات التي تظهر في وضع 
االنتظار:

 - مت توصيل سماعة رأس 
بالهاتف. 

 - مت توصيل طقم سمع. 
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א .٤ 

في جهات االتصال، ميكنك تخزين معلومات االتصال وإدارتها، مثل األسماء وأرقام الهواتف والعناوين. انظر 
الشكل ١ الصفحة ٤٥.

تستخدم جهات االتصال الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦.
ا إضافة نغمات رنني شخصية أو رمز صوتي أو صورة صغيرة إلى بطاقة اتصال. ميكنك أيًضا  ـً ميكنك أيض
إنشاء مجموعة التى تتيح لك ارسال الرسائل النصية و البريد اإللكترونى ملزيد من املستقبلني فى نفس 

الوقت.
 مسرد: ميكن أن تكون الرموز الصوتية عبارة عن أي كلمة منطوقة على سبيل املثال االسم األول 
ألحد األشخاص. تتيح لك الرموز الصوتية إمكانية إجراء مكاملات هاتفية عن طريق نطق الكلمة 

بصوت عال. 

א
١ افتح جهات االتصال وحدد New contact ← Options. يتم فتح بطاقة اتصال فارغة. 

٢ امأل احلقول التي تريدها واضغط على Done. يتم حفظ بطاقة االتصال في ذاكرة الهاتف ثم يتم 
إغالقها، بعد ذلك ميكنك مشاهدتها في دليل جهات االتصال. 
א א SIM א

 .SIM directory ← SIM ← Menu إلى الهاتف، اذهب إلى SIM لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة •
 .Copy to Contacts ← Options حدد االسم / األسماء التي ترغب في نسخها وحدد

• إذا أردت نسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من جهات االتصال إلى بطاقة SIM اخلاصة بك، 
 Copy to SIM ← Options فانتقل إلى جهات االتصال، وافتح بطاقة اتصال، ثم انتقل إلى الرقم، وحدد

.direct

 لفتح جهات االتصال، 
اضغط على  في وضع 

 ← Menu االنتظار أو اذهب إلى
 .Contacts

شكل ١ دليل جهات االتصال. 
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١ في دليل جهات االتصال، انتقل إلى بطاقة االتصال التي ترغب في حتريرها واضغط على  لفتحها. 

 .Edit ← Options ٢ لتغيير املعلومات املرفقة بالبطاقة، حدد
 .Done ٣ حلفظ التغييرات التي يتم إجراؤها والعودة إلى شاشة عرض بطاقة االتصال، اضغط على

א
• في دليل جهات االتصال، انتقل إلى بطاقة االتصال التي ترغب في حذفها وحدد

 .Delete ← Options

א
١ حدد البطاقات التي ترغب في حذفها. انتقل إلى جهة االتصال التي ترغب في حذفها وحدد 

Mark ← Options. توضع عالمة اختيار بجانب بطاقة االتصال.
 .Delete ← Options ٢ بعد حتديد كافة جهات االتصال التي ترغب في حذفها، حدد

 تلميح! ميكنك أيًضا حتديد عناصر كثيرة بالضغط مع االستمرار على  مع الضغط 
على  في نفس الوقت. انظر أيًضا "اإلجراءات املشتركة بني جميع التطبيقات"، 

الصفحة ١٣.

א א
 .Edit ← Options ١ افتح بطاقة اتصال وحدد

 .Add detail ← Options ٢ إلضافة حقل إضافي، حدد
 .Delete detail ← Options حلذف حقل ال حتتاجه، حدد 

 .Edit label ← Options إلعادة تسمية عنوان حقل بطاقة اتصال، حدد 
א א

هناك نوعان مختلفان من الصور ميكن إضافتهما إلى بطاقة اتصال. ملزيد من املعلومات حول كيفية 
التقاط صور وتخزينها انظر "الكاميرا واألشكال" الصفحة ٥٣

اخليارات املتاحة في دليل جهات 
 Callو Open :االتصال هي
 Newو Create messageو

 Deleteو Editو contact
 Add to groupو Duplicateو

وBelongs to groups و
 Sendو Mark /Unmark

 .Exitو Helpو Contacts infoو

اخليارات املتاحة أثناء حترير 
بطاقة اتصال هي:

 Remove / Add thumbnail 
 Add detailو thumbnail

 Edit labelو Delete detailو
 .Exitو Helpو

א
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← Options ثم حدد Edit ← Options إلرفاق شكل صغير ببطاقة اتصال، افتح بطاقة االتصال وحدد •
ا عندما تتصل بك جهة  ـً Add thumbnail. انظر الشكل ٢ الصفحة ٤٧. يظهر الشكل الصغير أيض

االتصال. 
 Add thumbnail مالحظة: بعد إرفاق صورة مصّغرة ببطاقة االسم، ميكنك حتديد 

الستبدال الصورة بصورة مصّغرة أخرى أو Remove thumbnail إلزالة الصورة املصغرة من 
بطاقة االسم.

• إلضافة شكل إلى بطاقة اتصال، افتح إحدى بطاقات االتصال ثم اضغط على  لفتح شاشة 
 .Add image ← Options إلرفاق شكل، حدد .( عرض الصور (

א
) كافة املعلومات املدرجة في بطاقة االتصال. اضغط على  تعرض شاشة عرض معلومات جهة االتصال (

 .(  لفتح شاشة عرض الشكل (

 مالحظة: تعرض فقط احلقول التي حتتوي على معلومات في شاشة عرض جهة االتصال. إذا كنت 
 ← Options ترغب في مشاهدة كافة احلقول وإضافة مزيد من البيانات إلى جهة االتصال، فحدد

 .Edit

א א
ميكنك تعريف أرقام وعناوين معينة ترغب في استخدامها كعناوين وأرقام افتراضية وذلك عند الرغبة في 
زيادة سرعة االتصال وسرعة إرسال الرسائل في حالة توفر أرقام هاتف وعناوين بريد إلكتروني عديدة لدى 

إحدى جهات االتصال. 
• افتح بطاقة اتصال وحدد Default ← Options. يتم فتح إطار منبثق مدرج به قائمة باخليارات 

اخملتلفة. 
 مثال: انتقل إلى Phone number واضغط على Assign. تظهر قائمة تضم أرقام الهواتف 

املوجودة في بطاقة االتصال احملددة. انتقل إلى رقم الهاتف الذي ترغب في تعيينه كرقم افتراضي 
. ميكنك مشاهدة الرقم االفتراضي مسطر عند العودة إلى شاشة عرض  ثم اضغط على 

بطاقة االتصال. انظر الشكل ٢ الصفحة ٤٧.

شكل ٢ شاشة عرض معلومات 
جهة االتصال

اخليارات عند عرض بطاقة 
االتصال، عندما يكون االختيار 

 Createو Call  :على رقم هاتف
 Deleteو Editو message

 / Add voice tagو Defaultsو
 Assign speedو Voice tags
 Remove speed dial / dial

 Copy to SIMو Ringing toneو
 .Exitو Helpو Sendو direct

א
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א א
ميكن إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق الرمز الصوتي الذي يتم إضافته إلى بطاقة االتصال. ميكن أن 

تستخدم أية كلمة / كلمات منطوقة كرمز صوتي. قبل استخدام االتصال الصوتي، الحظ أن: 
• ال تعتمد الرموز الصوتية على لغة معينة. بل تعتمد على صوت املتكلم. 

• تتأثر الرموز الصوتية بالضوضاء الصادرة من حولها. لذا ننصحك بالتواجد في بيئة هادئة وقت 
تسجيل الرموز الصوتية. 

• ال يتم قبول األسماء القصيرة جًدا. استخدم أسماء طويلة وجتنب تسجيل أسماء متشابهة ألرقام 
مختلفة.  

 مالحظة: يجب أن تكون طريقة نطق االسم عند محاولة االتصال مطابقة متاًما للطريقة التي مت 
تسجيله بها. وقد يصعب القيام بذلك وخاصة، في األماكن املليئة بالضوضاء وأثناء الطوارئ، لذا ال 

ينبغي أن تعتمد كليًة على االتصال الصوتي في كل األحوال. 

 مالحظة: ميكن إضافة الرموز الصوتية فقط إلى أرقام الهواتف اخملزنة في ذاكرة الهاتف. انظر 
"نسخ جهات اتصال بني بطاقة SIM وذاكرة الهاتف" الصفحة ٤٥.

١ في دليل جهات االتصال، انتقل إلى جهة االتصال التي ترغب في إضافة رمز صوتي لها واضغط 
على  لفتح بطاقة االتصال.

 .Add voice tag ← Options ٢ انتقل إلى الرقم الذي ترغب في إضافة رمز صوتي له وحدد
 مالحظة: ميكن اختيار رمز صوتي واحد فقط لكل بطاقة اتصال.

.Press Start, then speak after tone ٣ يظهر النص
 أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، 

انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات التي ترغب في تسجيلها كرمز صوتي. 
• اضغط على Start لتسجيل رمز صوتي. يُصدر الهاتف نغمة استهاللية ويعرض املالحظة 

 .Speak now
٤ بعد االنتهاء من عملية التسجيل، يقوم الهاتف بتشغيل الرمز الصوتي الذي مت تسجيله ويعرض 
 .Quit إذا كنت ال ترغب في حفظ ما قمت بتسجيله فاضغط على .Playing voice tag مالحظة

٥ عندما يتم حفظ الرمز الصوتي بنجاح، تظهر املالحظة Voice tag saved مع إصدار رنني منخفض. 
) بجوار الرقم املوجود في بطاقة االتصال. ميكن مشاهدة الرمز (

 مالحظة: ميكن أن يستوعب الهاتف حتى ٢٥ رقم هاتف باإلضافة إلى رموز صوتية.
 احذف بعض الرموز الصوتية في حالة امتالء الذاكرة. 

 مثال:  ميكنك استخدام 
اسم شخص ما كرمز صوتي، 
على سبيل املثال "هاتف عادل".

 Options تلميح! حدد 
 Voice ← Contacts info ←
tags في دليل جهات االتصال 
لعرض قائمة بالرموز الصوتية 

التي قمت بتعيينها.
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א א
 مالحظة: يجب أن تكون طريقة نطق الرمز الصوتي مطابقة متاًما للطريقة التي مت تسجيله بها. 

١ اضغط مع االستمرار على  في وضع االنتظار. تسمع نغمة قصيرة وتظهر املالحظة 
 .Speak now

٢ ميكن تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكاملة باستخدام الرمز الصوتي. أمسك الهاتف على 
مسافة قصيرة من الفم والوجه وانطق الرمز الصوتي بوضوح. 

٣ يعرض الهاتف الرمز الصوتي األصلي، ويعرض االسم والرقم، وبعد ثانية ونصف يطالب بإدخال 
الرقم اخلاص باألمر الصوتي احملدد. 

• عند عرض الهاتف للرمز الصوتي اخلاطئ أو في حالة معاودة االتصال باستخدام الرمز الصوتي، اضغط 
 .Retry على

 مالحظة: ال ميكن إجراء مكاملة باستخدام االتصال الصوتي وذلك في حالة استخدام أحد 
التطبيقات خلاصية طلب البيانات أو عند قيام اتصال GPRS بإرسال البيانات واستقبالها. إلجراء 

مكاملة باستخدام رمز صوتي، قم بإنهاء كافة اتصاالت البيانات النشطة. 

إلعادة تشغيل رمز صوتي أو مسحه أو تغييره، افتح بطاقة اتصال وانتقل إلى الرقم الذي يحتوي على 
) وحدد Voice tags ← Options ثم حدد أيًا مما يلي: الرمز الصوتي (يشار إليه بالشكل 

• Playback – لالستماع إلى الرمز الصوتي مرة أخرى، أو
• Delete – ملسح الرمز الصوتي، أو

• Change – لتسجيل رمز صوتي جديد بدالً من الرمز الصوتي القدمي. اضغط على Start لبدء 
التسجيل. 

א א
يعد االتصال السريع طريقًة سريعًة لالتصال بأرقام الهواتف التي يتم االتصال بها بصورة متكررة. ميكنك 

تعيني مفاتيح لالتصال السريع بحد أقصى ثمانية أرقام هواتف. يخصص الرقم ١ لصندوق
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١. افتح بطاقة االتصال التي ترغب في تعيني مفتاح اتصال سريع لها وحدد
Assign speed dial ← Options. يتم فتح شبكة االتصال السريع وتظهر األرقام من ١ إلى ٩. انظر 

الشكل ٣، الصفحة ٥٠.
٢. انتقل إلى الرقم واضغط على Assign. عند العودة إلى شاشة عرض جهة االتصال، ميكنك 

مشاهدة رمز االتصال السريع بجوار الرقم. انظر الشكل ٢ الصفحة ٤٧.
• اذهب إلى وضع االنتظار واضغط على مفتاح االتصال السريع واضغط على الرمز  لالتصال 

بجهة االتصال املطلوبة من خالل إمكانية االتصال السريع. 

א
ميكن ضبط نغمة رنني لكل بطاقة أو مجموعة.اتصال عند ورود مكاملة من جهة االتصال أو عضو 

مجموعة االتصال هذه، يُصدر الهاتف نغمة الرنني احملددة (في حالة ظهور رقم الهاتف أثناء املكاملة وتعّرف 
الهاتف على هذا الرقم). 

١ اضغط على  لفتح بطاقة اتصال أو اذهب إلى القائمة "اجملموعات" وحدد مجموعة اتصال. 
٢ حدد Ringing tone ← Options. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنني. 

٣ استخدم زر االنتقال الختيار نغمة الرنني التي ترغب في استخدامها جلهة أو جملموعة اتصال 
 .Select واضغط على

Default tone إلزالة نغمة الرنني، حدد •
 مالحظة: يستخدم الهاتف دوماً آخر نغمة رنني يتم تعيينها لكل جهة اتصال على حده. ولهذا، 
فإذا قمت أوالً بتغيير نغمة الرنني إلحدى مجموعات االتصال، ثم قمت بتغيير نغمة الرنني اخلاصة 
بجهة اتصال واحدة تنتمي لتلك اجملموعة، تصدر نغمة الرنني اخلاصة بجهة االتصال هذه عندما 

تتصل بك هذه اجلهة في املرة القادمة.

شكل ٣ شبكة االتصال 
السريع.
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א
١ في دليل جهات االتصال، انتقل إلى البطاقة التي ترغب في إرسالها.

٢ حدد Send ← Options ثم حدد الطريقة، حيث تتوفر اخليارات التالية:
Via text message أو Via e-mail (تتوفر فقط في حالة وجود ضبط البريد اإللكتروني الصحيح 
في مكانه) أو via Infrarxed، أو via Bluetooth. لقد حتولت اآلن بطاقة االتصال التي ترغب في 

إرسالها إلى "بطاقة أعمال". للحصول على معلومات إضافية، انظر فصل "الرسائل" و"إرسال بيانات 
واستقبالها من خالل األشعة حتت احلمراء" الصفحة ١٣٦، و"إرسال بيانات عبر بلوتوث"، الصفحة ١٣٢.

• ميكنك إضافة بطاقات األعمال املستلمة إلى دليل جهات االتصال. انظر "استالم الرسائل الذكية" 
الصفحة ٨٣ للحصول على معلومات إضافية. 

א א
ميكنك إنشاء مجموعات اتصال، والتي ميكن استخدامها على سبيل املثال كقوائم توزيع إلرسال رسائل 

قصيرة وبريد إلكتروني. للتعّرف على كيفية إضافة نغمة رنني إلى مجموعة اتصال، انظر أيًضا الصفحة ٥٠. 

א
١ في "دليل جهات االتصال" اضغط على  لفتح قائمة "اجملموعات". 

٢ حدد New group ← Options. انظر الشكل ٤ الصفحة ٥٢.
 .OK واضغط على Group ٣ اكتب اسًما للمجموعة أو استخدم االسم االفتراضي

א
١ في دليل جهات االتصال، انتقل إلى جهة االتصال التي ترغب في إضافتها إلى إحدى اجملموعات 

وحدد Add to group: ← Options. يتم فتح قائمة تضم مجموعات االتصال املتاحة.

 مسرد: يُستخدم 
مصطلح "بطاقة أعمال" عند 

إرسال معلومات اتصال أو 
استالمها. تعد بطاقة األعمال 

إحدى بطاقات االتصال التي 
يتم حتديد تنسيق لها يتناسب 
مع إمكانية إرسالها في شكل 

رسالة نصية، غالًبا ما تتخذ 
.vCard شكل تنسيق

اخليارات املتاحة في شاشة 
عرض قائمة "اجملموعات" هي:  
 Deleteو New groupو Open

 Ringing toneو Renameو
 .Exitو Helpو Contacts infoو
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 . ٢ انتقل إلى اجملموعة التي ترغب في إضافة جهة االتصال إليها ثم اضغط على 

א
 .Add members ←  Options ١ في القائمة "اجملموعات"، افتح إحدى اجملموعات وحدد

٢ انتقل إلى جهة اتصال واضغط على  لتحديدها. كرر هذه اخلطوات مع كل جهات االتصال 
التي ترغب في إضافتها واضغط على OK إلضافتها إلى اجملموعة احملددة. 

א
 . ١ اذهب إلى القائمة "مجموعات"، ثم انتقل إلى اجملموعة التي ترغب في تعديلها، واضغط على 

.Remove from group ← Options ٢ انتقل إلى جهة االتصال التي ترغب في حذفها وحدد
٣ اضغط على Yes حلذف جهة االتصال من اجملموعة. 

א א א א
ميكنك نقل بيانات التقومي واألسماء واملهام من العديد من هواتف نوكيا اخملتلفة إلى هاتف نوكيا 3660 

باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة بتطبيق استيراد البيانات لهاتف نوكيا 3660. وتوجد إرشادات 
حول استخدام التطبيق في املساعدة الفورية جملموعة برامج الكمبيوتر في القرص املضغوط.

شكل ٤ إنشاء مجموعة اتصال. 
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א א א .٥ 

ميكنك من خالل الكاميرا التقاط صور ألشخاص أو أحداث أثناء حتركها. يتم حفظ الصور تلقائًيـا في 
ا إرسال الصور  ـً تطبيق الصور، حيث ميكنك إعادة تسميتها وتنظيمها داخل حافظات. ميكنك أيض

الفوتوغرافية إلى أصدقائك مرفقة برسالة وسائط متعددة أو في شكل مرفق برسالة بريد إلكتروني، أو 
 .JPEG عبر اتصال بلوتوث أو األشعة حتت احلمراء. يتم حفظ صور الكاميرا بامتداد

 JPEG أحد التنسيقات القياسية للصور املضغوطة. ميكن عرض صور JPEG مسرد: يعد 
باستخدام أشهر برامج عرض الصور ومحررات الصور ومتصفحات اإلنترنت. ميكنك التعرف على 

 .JPG هذه امللفات من خالل امتداد

א
 مالحظة: يجب اتباع القوانني احمللية التي تنظم عملية التقاط الصور. ال تستخدم هذه 

امليزة بطريقة غير مشروعة. 
 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف 

حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا. 
١ اضغط على Camera في وضع االنتظار. يتم فتح تطبيق الكاميرا وميكنك مشاهدة املشهد الذي 

ترغب في التقاطه. 
 في الشكل ١، الصفحة ٥٣؛ ميكن رؤية باحث املشاهد وخطوط احلواف التي تظهر لك مساحة 

الصورة التي سيتم التقاطها. ميكنك أيًضا رؤية عداد الصور الذي يتيح لك إمكانية معرفة عدد الصور 
حسب جودة الصور احملددة، والتي تناسب مساحة ذاكرة الهاتف. 

 . ٢ اللتقاط صورة اضغط على 

اخليارات املتوفرة قبل التقاط 
 Goو Capture  :الصورة هي

 Helpو Settingsو to Images
 .Exitو

شكل ١ البحث عن مشهد 
اللتقاطه. 

 Camera اضغط على 
في وضع االنتظار أو اذهب إلى 

 .Camera ← Menu
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 مالحظة: ال حترك الهاتف قبل أن يبدأ تطبيق الكاميرا في حفظ الصورة. يتم حفظ الصور 
تلقائًيا في تطبيق األشكال. 

بعد أن يتم حفظ الشكل: 
• حدد Delete ← Options إذا كنت ال ترغب في حفظ الصورة في تطبيق األشكال. 

 . • للعودة إلى باحث املشاهد اللتقاط صورة جديدة، اضغط على 
• ميكنك إدراج صورة ببطاقة اتصال انظر "إدراج صورة ببطاقة اتصال” الصفحة ٤٦.

 مالحظة: إذا مرت دقيقة دون الضغط على أي مفتاح، تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة 
البطارية. اضغط على  لالستمرار في التقاط الصور. 

א
من خالل ضبط تطبيق الكاميرا، ميكنك ضبط جودة الصور وتغيير االسم االفتراضي للصورة. 

 .Settings ← Options ١ حدد
٢ انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره: 

• High – Image quality وNormal وBasic. كلما ارتفعت جودة الصور، كلما استهلكت مزيًدا من 
مساحة الذاكرة. انظر أيًضا "الصور واستهالك الذاكرة" الصفحة ٥٦.

• Default image name – تقوم الكاميرا افتراضًيا بتسمية الصور الفوتوغرافية التي يتم 
حفظها بتنسيق Image.jpg. يتيح لك Default image name إمكانية تعيني اسم للصور التي 

يتم التقاطها. انظر املثال املوجود في جانب الصفحة. 
• Memory in use – حدد ما إذا كنت ترغب في حفظ األشكال في ذاكرة الهاتف أو بطاقة 

الذاكرة، إذا كنت تستخدم إحداها. 
א א א א

ميكنك من خالل أوضاع الكاميرا اخملتلفة التأثير على حجم الصورة التي ترغب في التقاطها واجتاهها. انظر 
الشكل ٢، الصفحة ٥٥. عند التقاط الصورة، اضغط على  أو  للتنقل بني األوضاع اخملتلفة. حدد: 

• Standard عندما ترغب في التقاط صور ملناظر طبيعية عادية.
• Portrait عندما ترغب في التقاط صورة رأسية صغيرة بحجم الرموز الصغيرة، والتي ميكن 

إضافتها إلى بطاقة اتصال، أو

اخليارات املتوفرة بعد التقاط 
 New image :الصورة هي

 Renameو Sendو Deleteو
 Go to Imagesو image
 .Exitو Helpو Settingsو

 مثال: إذا قمت بتعيني 
اسم افتراضي للصور مثل 
"الشاطئ"، فسوف تعطي 

الكاميرا كل الصور التي تقوم 
بالتقاطها اسم "الشاطئ"، 

فتكون "الشاطئ" (١)، 
و"الشاطئ" (٢)، وهكذا، حتى 

تقوم بتغيير الضبط مرة أخرى. 

 تلميح! جرِّب أوضاع 
الكاميرا اخملتلفة لترى مدى 
تأثيرها على الصور امللتقطة.
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• Night عندما تكون اإلضاءة معتمة وحتتاج الكاميرا إلى فترة تعرض أطول للضوء كي تأتي الصور 
بجودة عالية. الحظ أنه في ظروف اإلضاءة املعتمة، قد تؤدي أية حركة مفاجئة أثناء التقاط الصورة 

 .Nightو Standard إلى عدم وضوحها. يكون حجم الصورة وتوجيهها واحًدا لكل من
  

Nightو Portraitو Standard شكل ٢ أوضاع
• عند التقاط صورة في الوضع Standard أو الوضع Night، تكون دقة باحث املشاهد هي 

 .80x96 إلى Portrait 160 بكسل، بينما تصل دقة الوضعx120
 ،(VGA) 640 بكسلx480 بتنسيق Night أو Standard يتم حفظ الصور امللتقطة في الوضع •

ويتم حفظ الصور امللتقطة في الوضع Portrait بتنسيق 80x96 بكسل. 
• عند عرض الصور، يتم تدريجها لتالئم شاشة العرض التي تصل دقتها إلى 176x208 بكسل. يعني 
هذا أن صور وضعي Standard وNight ستظهر أكثر وضوًحا عند عرضها على شاشة بدقة أعلى، 

على سبيل املثال، صورة جهاز كمبيوتر أو عند عرضها مكبرة في "الصور". 

 Resolution :مسرد 
– هو مقياس لدقة الصورة 
ووضوحها. تشير الدقة إلى 

عدد النقاط (وحدات البكسل) 
املوجودة في الصورة أو شاشة 
العرض. كلما زاد عدد وحدات 

البكسل، ازداد وضوح تفاصيل 
الصورة. تقاس عادًة درجة وضوح 
الشاشة بوحدات البكسل، على 

 640x480=300 ،سبيل املثال
 (kpix) = 0.3 كيلوبكسل، حيث

 .(Mpix) ميجابكسل
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א א א א
يوجد بالهاتف مساحة ٣ ميجابايت خالية من مساحة الذاكرة اخملصصة للصور ومعلومات االتصال 
والتقومي، والرسائل، إلخ.انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦. دوًما ما تكون صور الوضع الطولي 

(امللتقطة دوًما باجلودة العالية) صغيرة جًدا وبالتالي فإنها تستهلك مقدارًا صغيرًا جًدا من مساحة 
الذاكرة. تستهلك الصور امللتقطة بضبط اجلودة العالية وتلك امللتقطة في وضع "الليل" معظم مساحة 

الذاكرة. 
إذا مت استهالك واحد ميجابايت من مساحة الذاكرة للصور فقط، فإن ذلك يعني أنه قد مت حفظ ما يوازي 

نحو ٢٢ صورة تقريًبا من تلك الصور ذات اجلودة العادية في الوضع "القياسي". ميكنك في اجلدول التالي 
رؤية عدد الصور التقريبي التي يستهلك حفظها مساحة واحد ميجابايت.

جودة الصورة
عالي عادي أساسي نوع الصورة

 Standard ١٥ ٢٢ ٥٥
 Night ١٨ ٢٥ ٥٠

 Portrait - - ٣٠٠<
 تلميح! ميكن باستخدام بطاقة الذاكرة زيادة عدد األشكال التي ميكن تخزينها. 

א  – א
 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف 

حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا. 

تتيح لك "الصور" إمكانية عرض الصور الفوتوغرافية وتنظيمها وحذفها وإرسالها، إضافة إلى الصور 
احملفوظة في الهاتف. ميكنك من خالل "الصور" تنظيم الصور: 

 اذهب إلى
 .Images ← Menu
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• الصور امللتقطة بالكاميرا،
• يتم إرسالها إلى صندوق الوارد في رسالة وسائط متعددة أو رسالة مصورة أو كمرفق برسالة بريد 

إلكتروني أو من خالل األشعة حتت احلمراء أو عبر بلوتوث. بعد استالم الصورة في صندوق الوارد، يلزم 
حفظها في "الصور". 

في الشكل ٣ الصفحة ٥٨، ميكنك رؤية شاشة عرض "الصور" الرئيسية وهي عبارة عن قائمة بالصور 
الفوتوغرافية واحلافظات. ميكنك في القائمة مشاهدة: 

• تاريخ ووقت التقاط الصورة الفوتوغرافية أو الصور أو حفظهما.
• صورة شكل صغير، وهو معاينة للصورة،

• عدد العناصر داخل إحدى احلافظات، و 
• عالمة تبويب توضح ما إذا كانت الصور أو احلافظات موجودة في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة 

الذاكرة، في حالة استخدام أي منها. 

א
 مالحظة: عند فتح Images واستخدام بطاقة الذاكرة، يتم حتديد عالمة تبويب البدء 

 .Memory in use حسب الذاكرة احملددة على اعتبار أنها
١ اضغط على  أو  لالنتقال من عالمة التبويب اخلاصة بإحدى الذاكرتني إلى عالمة التبويب 

األخرى. 
 . ٢ لتصفح األشكال، اضغط على  و 

٣ اضغط على  لفتح أحد األشكال. أثناء فتح الصورة، ميكنك رؤية اسم الصورة وعدد الصور 
املوجودة باحلافظة أعلى الشاشة. 

يؤدي الضغط على  أو  أثناء مشاهدة األشكال إلى االنتقال إلى الصورة التالية أو السابقة في 
احلافظة احلالية. 

ميكنك عرض ملفات GIF املتحركة بنفس الطريقة مثل باقي الصور األخرى. يتم عرض الرسوم املتحركة 
مرة واحدة فقط. عند توقف الرسم املتحرك، تظهر صورة ثابتة. يجب إغالق الرسم املتحرك ثم إعادة 

فتحه إن أردت إعادة عرضه مرة أخرى. 

اخليارات املتوفرة في "الصور" 
 Imageو Sendو Open :هي

 Move toو Deleteو uploader
Mark/و New folderو folder

 Receiveو Renameو Unmark
via infrared (فقط من كاميرا 

رقمية تدعم بروتوكول
IrTran-P، وإال فيستخدم 

االتصال "باألشعة حتت احلمراء"، 
انظر الصفحة ١٣٦)

 Add toو View detailsو
 Updateو Favourites

 .Exitو Helpو thumbnails

اخليارات املتوفرة أثناء عرض 
 Rotateو Send :الصور هي

 Fullو Zoom outو Zoom inو
 Renameو Deleteو screen

 Add toو View detailsو
 .Exitو Helpو Favourites
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التكبير / التصغير
١ حدد Zoom in ← Options أو Zoom out. تظهر نسبة التكبير / التصغير أعلى الشاشة، انظر 

الشكل ٤، الصفحة ٥٩. انظر أيًضا القسم اختصارات لوحة املفاتيح فيما بعد في هذا الفصل.
٢ اضغط على Back للعودة إلى شاشة العرض األول

 مالحظة: ال يتم تخزين معدل التكبير / التصغير بصفة دائمة. 
 مالحظة: ال ميكنك تكبير رسوم GIF أثناء تشغيلها. 

א
عند حتديد Full screen ← Options، يتم إزالة األجزاء احمليطة بالصورة حتى ميكنك رؤية أكبر قدر ممكن 

منها. اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض األولى. 

א
عند تكبير / تصغير الصورة أو عرضها في وضع ملء الشاشة، استخدم زر االنتقال لتحريك البؤرة يسارًا 
أو مييًنا أو لألعلى أو لألسفل، حتى ميكنك إلقاء نظرة أكثر قربًا على جزء من الصورة، على سبيل املثال، 

ركن الصورة األمين العلوي، كما في الشكل ٤ الصفحة ٥٩.

א
حدد Left ← Rotate ← Options لتدوير الصورة مبقدار ٩٠ درجة عكس اجتاه عقارب الساعة أو حدد 

Right لتدوير الصورة باجتاه عقارب الساعة. ال يتم تخزين حالة التدوير بصفة دائمة. 

شكل ٣ شاشة عرض الصور 
الرئيسية
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א א א
• التدوير:  عكس اجتاه عقارب الساعة، و باجتاه عقارب الساعة.

- ألعلى،  - أسفل،  - لليسار،  - لليمني. • االنتقال: 
•  التكبير و التصغير، اضغط مع االستمرار للعودة إلى وضع العرض العادي. 

•  التغيير بني وضع ملء الشاشة والوضع العادي.

א
• لعرض معلومات مفصلة حول إحدى الصور، انتقل إلى الصورة املطلوبة وحدد
 View details ← Options. تظهر قائمة تضم املعلومات اخلاصة بالصورة: 

 JPEG – Format أو GIF أو PNG أو TIFF أو MBM أو BMP أو WBMP أو OTA أو WMF أو 
 .Unknown أو Unsupported

 Date وTime – وقت إنشاء الصورة أو حفظها،

 Resolutn. حجم الصورة بالبكسل، انظر شرح املسرد، الصفحة ٥٥
 ،(kb) احلجم بالبايت أو بالكيلوبايت – Size 

 True colour – Colour أو 65536icolours أو 4096icolours أو 256icolours أو 16icolours أو 
 .Black/white أو Greyscale

شكل ٤ تكبير البؤرة وحتريكها
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א א
 .Delete ← Options إلزالة صورة أو حافظة، انتقل إلى هذه الصورة أو احلافظة وحدد •

• إلعادة تسمية صورة أو حافظة، انتقل إلى الصورة أو احلافظة التي ترغب في إعادة تسميتها وحدد 
 . Rename ← Options. اكتب االسم اجلديد ثم اضغط على 

انظر "اإلجراءات املشتركة بني جميع التطبيقات" الصفحة ١٣ للحصول على معلومات إضافية حول 
كيفية إنشاء حافظات وحتديد عناصر ونقلها إلى حافظات. 

ميكنك إرسال صور فوتوغرافية أو أشكال عبر خدمات املراسلة اخملتلفة. 
 .Send ← Options ١ انتقل إلى الشكل الذي ترغب في إرساله وحدد

Via infraredو Via e-mailو Via multimedia ٢ ثم حدد الطريقة، حيث تتوفر اخليارات التالية
 .Via Bluetoothو

• إذا حددت إرسال الشكل في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة وسائط متعددة، فسيتم فتح محرر. 
اضغط على  الختيار املرسل إليه / إليهم من دليل "جهات االتصال" أو اكتب رقم الهاتف أو 
عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باملستلم / املستلمني في احلقل  :To. أضف نًصا أو صوتًا وحدد 

Send ← Options. ملزيد من املعلومات، انظر "إنشاء رسائل جديدة وإرسالها" الصفحة ٧٤.
• إذا أردت إرسال الشكل من خالل األشعة حتت احلمراء أو عبر بلوتوث، فانظر "إرسال بيانات خالل 

بلوتوث" الصفحة ١٣٢، و"إرسال بيانات واستقبالها من خالل األشعة حتت احلمراء" الصفحة ١٣٦ 
ملزيد من املعلومات. 

 تلميح! ميكنك إرسال 
أشكال عديدة في وقت واحد 
من خالل األشعة حتت احلمراء 

أو عبر بلوتوث. إلرسال عدة 
أشكال مرة واحدة، يلزم متييزها 

أوالً. لتحديد عدة أشكال في 
وقت واحد، استخدم األوامر 

  Mark/Unmark ← Options
أو اضغط مع االستمرار على  

وفي نفس الوقت اضغط على 
. أثناء حترك أداة االختيار،  أو 

توضع عالمة اختيار بجانب 
األشكال. إلنهاء االختيار، توقف 

عن االنتقال عن طريق إيقاف 
الضغط على زر االنتقال ثم حرر 

 . الزر 



אא
א

٦١ Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

א א
ميكنك في حافظة الرسائل املصورة العثور على الرسومات املرسلة إليك داخل رسائل مصورة. 

إذا أردت حفظ رسم تسلمته في رسالة مصورة، فاذهب إلى Inbox ← Messaging وافتح الرسالة وحدد 
 .Save picture ← Options

א
. يتم فتح الصورة. اضغط على   ١ انتقل إلى الصورة التي ترغب في عرضها واضغط على 

لعرض الصورة التالية في احلافظة. 
٢ اضغط على Back للعودة إلى شاشة عرض الصور الرئيسية. 

اخليارات املتوفرة في حافظة 
 Open :الرسائل املصورة هي

Mark/و Deleteو Sendو
 Viewو Renameو Unmark

 .Exitو Helpو details
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א .٦ 

 مالحظة: يجب اتباع القوانني احمللية التي تنظم عملية التصوير بالفيديو. ال تستخدم 
هذه امليزة بطريقة غير مشروعة.

 مالحظة: يجب تشغيل الهاتف الستخدام مسجل الفيديو. ال تستخدم الهاتف حني 
يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا.

ميكنك من خالل مسجل الفيديو تسجيل مقاطع فيديو وتشغيل مقاطع فيديو ُمخزنة على الهاتف 
أو على بطاقة الذاكرة. كما أن مسجل الفيديو يتكامل مع مزايا الرسائل بحيث ميكن إرسال مقاطع مت 

إنشاؤها بسهولة.
يستخدم مسجل الفيديو الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦.

ميكنك تسجيل مقاطع فيديو يصل حجمها إلى ٩٥ كيلوبايت، أو تبلغ مدتها ١٠ ثوانٍ تقريًبا.
.3gp. يتم حفظ مقاطع الفيديو املسجلة بتنسيق

 مسرد: يعد تنسيق امللف 3gp. (3GPP) هو التنسيق القياسي مللفات الفيديو اخلاصة 
برسائل الوسائط املتعددة.

١ لبدء التسجيل، افتح مسجل الفيديو وحدد Record ← Options وعندئذ ميكنك رؤية املشهد 
املراد تسجيله. انظر الشكل ١ الصفحة ٦٢.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل.
يشير شريط التقدم املوجود أسفل الشاشة إلى مدة التسجيل املتبقية. إليقاف التسجيل مؤقًتا في 

. أي وقت اضغط على 
 . لتشغيل مقطع فيديو فور االنتهاء من تسجيله، اضغط على 

 ← Menu اذهب إلى 
.Video recorder

شكل ١ تسجيل مقطع فيديو
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يتم حفظ مقطع الفيديو إما إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة، وذلك استنادًا إلى الضبط اخلاص 
بـ Memory in use. انظر ضبط مسجل الفيديو، الصفحة ٦٣.

ملشاهدة مقطع فيديو من قائمة مقاطع الفيديو اخلاصة مبسجل الفيديو:
١ افتح مسجل الفيديو.

٢ انتقل إلى مقطع فيديو وحدد Play ← Options. انظر الشكل ٢ الصفحة ٦٣.
مبجرد تشغيل مقطع الفيديو، تتوفر لديك خيارات مشابهة مثل تلك اخليارات التي تتوفر عند تشغيل 

مقطع فيديو في ™RealOne Player. انظر ™RealOne Player، الصفحة ٦٤.

ميكن إرسال مقاطع فيديو بواسطة اخليار Send من قائمة مقاطع الفيديو.
.Send ← Options ١ انتقل إلى مقاطع الفيديو التي ترغب في إرسالها وحدد

 Via أو Via e-mail أو Via multimedia :٢ حدد إحدى الطرق األربعة املتوفرة لديك إلرسال مقاطع الفيديو
.Via infrared أو Bluetooth

א
ميكنك حتديد ما إذا كنت ستقوم بتخزين مقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، إذا 

توفرت لديك إحداها، مع حتديد كيفية تسمية مقاطع الفيديو.
حدد Settings ← Options وسيتوفر لديك:

.Memory cardو Phone memory اختر ما بني – Memory in use •
• Default video name – حدد االسم االفتراضي ملقاطع الفيديو.

 مثال: إذا قمت بضبط كلمة "اإلجازة" بحيث تكون هي االسم االفتراضي ملقطع فيديو، 
فسيقوم مسجل الفيديو بتسمية مقاطع الفيديو بأسماء "اإلجازة" واإلجازة (١) واإلجازة (٢) 

وهكذا حتى يتم تغيير الضبط مرة أخرى.

اخليارات املتاحة في شاشة 
عرض مقطع الفيديو اخلاص 
 Play :مبسجل الفيديو هي
 Deleteو Sendو Recordو

 Aboutو Settingsو Renameو
.Exitو Helpو product

شكل ٢ قائمة مقاطع الفيديو
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RealOne Player™ .٧
 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف حني يكون 

استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا. 
باستخدام مشغل ™RealOnePlayer، ميكنك تشغيل ملفات الوسائط احملفوظة في ذاكرة الهاتف أو 

بطاقة الذاكرة، أو تشغيل ملفات املوسيقى والفيديو واحملتويات املباشرة املتدفقة من اإلنترنت. 
 املسرد: ملفات الوسائط هي املقاطع املصورة ومقاطع املوسيقى والصوت التي ميكنك تشغيلها 

 .3gp امللفات ذات االمتدادات RealOne يدعم مشغل .RealOne في مشغل وسائط مثل مشغل
 .rvو .raو .ramو .rmو .mp4و .amrو

ال يدعم مشغل RealOne بالضرورة جميع أنواع تنسيقات امللفات املدعومة. على سبيل املثال، سيحاول 
مشغل RealOne فتح جميع ملفات mp4. ولكن قد تتضمن بعض ملفات mp4. محتويات غير متوافقة 
مع معايير 3GPP وبالتالي ال يدعمها هاتف نوكيا 3660. وفي هذا احلالة، قد تفشل العملية وينتج عنها 

تشغيل جزئي أو رسالة خطأ. 
يستخدم مشغل RealOne الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦. 

تعرض قائمة اخليارات خيارات إتاحة مختلفة كما يلي: 
 Aboutو Settingsو New folderو Open :عندما ال حتتوي القائمة على ملفات أو ارتباطات أو حافظات •

.Exitو Helpو product
• عندما يكون العنصر احملدد هو ملف محلي: Play وOpen وRename (في حالة عدم متييز أية عناصر) 

 Settingsو Add to Favouritesو Sendو Mark/Unmarkو Move to folderو New folderو Deleteو
.Exitو Helpو About productو

 Open(في حالة عدم متييز أية عناصر) و Play :عندما يكون العنصر احملدد هو ارتباط شبكة •
 Add toو Sendو Mark/Unmarkو Move to folderو New folderو Deleteو Edit linkو Renameو

.Exitو Helpو About productو Settingsو Favourites
• عند متييز إحدى احلافظات: Open folder (في حالة عدم متييز أية عناصر) وOpen وRename (في 
 About productو Settingsو Mark/Unmarkو New folderو Deleteحالة عدم متييز أية عناصر) و

.Exitو Helpو
 Mark/Unmarkو Move to folderو New folderو Deleteو Open :عند حتديد العديد من العناصر •

.Exitو Helpو About productو Settingsو Add to Favouritesو Sendو

 ← Menu اذهب إلى 
.RealOne Player

اخليارات هي: انظر القائمة 
اجملاورة.
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Media Guide
من داخل مشغل RealOne، ميكنك فتح صفحة متصفح حتتوي على Media Guide به ارتباطات إلى 

مواقع وملفات وسائط متدفقة. انظر "التدفق من اإلنترنت" الصفحة ٦٥.

א
ميكنك تشغيل أي ملف موسيقى أو ملف مصور من القائمة التي تظهر عند بدء تشغيل 

مشغل RealOne، أو تشغيله مباشرة من اإلنترنت.

الشكل ٢، تشغيل ملف وسائط محلي
• لتشغيل ملف وسائط محفوظ في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، افتح مشغل RealOne وانتقل 

إلى امللف وحدد Play ← Options. انظر الشكل ١ الصفحة ٦٥ والشكل ٢، الصفحة ٦٥.
• لتشغيل ملف وسائط مباشرة من اإلنترنت:

.URL address ← Open ← Options ١ حدد
٢ أدخل عنوان URL اخلاص باملوقع الذي تريد تشغيل احملتوى أو تشغيل تدفق احملتوي اخلاص به.

 Default Access مالحظة: ال ميكنك االتصال بأحد املواقع ما لم تقم بتكوين نقطة وصول؛ انظر ضبط 
 (IAP) الصفحة ٦٧. سيطلب منك العديد من مزودي اخلدمة استخدام نقطة وصول إنترنت Point

كنقطة الوصول االفتراضية اخلاصة بك. سيسمح لك مزودو اخلدمة اآلخرون باستخدام نقطة وصول 
WAP. اتصل مبزود اخلدمة اخلاص بك للحصول على اإلرشادات ومعرفة مدى توفر هذه الوظيفة.

الشكل ١ قائمة املقاطع 
املوسيقية ومقاطع الفيديو

 مسرد: التدفق هو 
تشغيل الصوت أو الصورة في 
الوقت الفعلي الذي يتم فيه 

تنزيلهما من اإلنترنت وهو على 
عكس حفظ الصوت أو الصورة 

في ملف محلي أوالً.
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 مالحظة: في مشغل RealOne، ميكنك فقط فتح عنوان rtsp:// URL. وال ميكنك فتح عنوان 
http:// URL ولكن سيتعرف مشغل RealOne على ارتباط http مبلف ram. وذلك نظرًا ألن ملف 

 .rtsp هو ملف نصي يحتوي على ارتباط .ram

א א
• لتشغيل تدفق احملتوي املباشر من اإلنترنت (خدمة شبكة)، قم أوالً بتكوين نقطة وصول افتراضية، 

انظر "املالحظة" الصفحة ٦٥ ثم:
١ افتح مشغل RealOne وحدد Guide ← Open ← Options. افتح Media Guide للبحث عن 

ارتباط مبوقع تدفق تفضله.
.WAP ٢ حدد االرتباط. سيتم مطالبتك بفصل نقطة وصول

• إذا كنت قد قمت بتكوين نقطة وصول إنترنت (IAP) كنقطة الوصول االفتراضية اخلاصة بك في 
l.(مبوافقة مزود اخلدمة)، فاقبل املطالبة RealOne مشغل

• إذا كنت قد قمت بتكوين نقطة وصول WAP كنقطة الوصول االفتراضية اخلاصة بك في مشغل 
RealOne (مبوافقة مزود اخلدمة)، فارفض املطالبة.

يجب أن تبدأ جلسة التدفق اآلن.
قبل أن يبدأ تشغيل ملف الوسائط أو التدفق اخلاص بك، سيقوم الهاتف باالتصال باملوقع وحتميل امللف. 

انظر الشكل ٣ الصفحة ٦٦.
ملزيد من املعلومات حول إعداد هاتف نوكيا 3660 للتدفق مع مشغل RealOne, يرجى زيارة 

.http//www.nokia.com/phones/3660/support

الشكل ٣، تشغيل تدفق ملف وسائط من اإلنترنت؛ االتصال ثم التخزين املؤقت ثم التشغيل.

 مسرد: التخزين املؤقت 
هو تخزين جزء من احملتوى 
املتدفق بشكل مؤقت قبل 
تشغيله في ذاكرة الهاتف. 
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א א
• لرفع مستوى الصوت، اضغط على  أو اضغط على  خلفضه. 

 . • لكتم الصوت، اضغط مع االستمرار على  حتى يتم عرض املؤشر 
، انظر الشكل ٢، الصفحة ٦٥. • لتشغيل الصوت، اضغط مع االستمرار على  إلى أن يظهر املؤشر 

ميكن إرسال ملفات وسائط بواسطة اخليار Send من قائمة مقاطع الفيديو.
.Send ← Options ١ انتقل إلى امللف الذي ترغب في إرساله وحدد

 Via أو Via Bluetooth أو Via infrared :٢ حدد إحدى الطرق األربع املتوفرة إلرسال امللف، عبر
.Via e-mail أو multimedia

א
لتغيير الضبط الـخاص بـ Video، حدد Video ← Settings ← Options لفتح قائمة الضبط التالية:

• Video quality - حدد Sharp images للحصول على جودة أفضل للصور ولكن مع معدل حركة 
إطارات أقل أو High framerate للحصول على معدل حركة إطارات أعلى ولكن مع جودة أقل للصور. 

• Automatic scaling - حدد On إلجراء حتجيم لشكل الصورة.
لتغيير الضبط اخلاص بـ Playback، حدد Playback ← Settings ← Options لفتح الضبط التالي:

• Repeat - حدد On إلعادة تشغيل ملفات الفيديو أو الصوت تلقائًيا بعد انتهاء تشغيلها.
لتغيير الضبط اخلاص بـ Network، حدد Network ← Settings ← Options لفتح قائمة الضبط التالية:

• Default Access Point – كما هي معرفة في Connection settings، انظر "نقاط الوصول"، 
الصفحة ٣٤. انظر أيًضا اإلرشادات في اخلطوة ٢ الصفحة ٦٥. 

• Bandwidth – حدد Automatic للحصول على أفضل معدل تسليم متوفر.
• Maximum bandwidth – حدد أقصى عرض للنطاق الترددي للمحتوى املتدفق.

• Connection time-out – افتح شاشة عرض مربع التمرير لتغيير وقت االنتظار لالتصال األولي باخلادم 
في إحدى جلسات التدفق. 

• Server time-out – افتح شاشة عرض مربع التمرير لتغيير الوقت املسموح به لعدم االستجابة من اخلادم.
• Highest Port وLowest Port - أدخل أرقام املنافذ للتدفق. إذا لم تكن متأكًدا من األرقام، فاتصل مبزود اخلدمة.

لتغيير الضبط اخلاص بـ Proxy، حدد Proxy ← Settings ← Options لفتح قائمة الضبط التالية:
• Use Proxy / Host address / Port – حدد ما إذا كان يتم استخدام بروكسي.

 تلميح! عند حتديد 
ضبط معني، يتم فتح شاشة 

عرض عالمات التبويب.
اضغط على  أو  

لالنتقال بني عالمات التبويب 
اخملتلفة للضبط. تشير الرموز 

التالية إلى الضبط املستخدم:  
 لـ Video و

 لـ Playback و 
 لـ Network و 

.Proxy لـ 
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א .٨
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام الوظائف املوجودة ضمن 

احلافظة Messaging. ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو 
عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا. 

في "الرسائل"، ميكنك إنشاء رسائل قصيرة وإرسالها واستالمها وعرضها وحتريرها وتنظيمها: 
• رسائل نصية.

• رسائل الوسائط املتعددة:
• رسائل البريد اإللكتروني. و

• الرسائل الذكية، وهي عبارة عن رسائل نصية خاصة حتتوي على بيانات. 
باإلضافة إلى ما سبق، فيمكنك استالم رسائل وبيانات من خالل األشعة حتت احلمراء أو عبر بلوتوث، 

واستالم رسائل خدمات املتصفح ورسائل خلية النشر مع إمكانية إرسال أوامر اخلدمة. 
تستخدم الرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة 

.١٦
عند فتح الرسائل، ميكن مشاهدة وظيفة Create message وقائمة احلافظات االفتراضية: 

 Inbox – يحتوي على الرسائل املستلمة فيما عدا رسائل البريد اإللكتروني، رسائل خلية النشر: 
يتم حفظ رسائل البريد اإللكتروني في Mailbox. ميكن قراءة رسائل خلية النشر عن طريق حتديد 

.Cell broadcast ← Options

 My folders – لتنظيم الرسائل اخلاصة بك في حافظات. 
 Mailbox – ميكنك مبجرد فتح هذه احلافظة االتصال بصندوق البريد عن بُعد السترداد رسائل البريد 
اإللكتروني اجلديدة أو عرض رسائل البريد اإللكتروني التي سبق استردادها دون االتصال باإلنترنت. للحصول 

على معلومات إضافية حول وضع االتصال، ووضع دون االتصال، انظر الصفحة ٨٦. بعد تعريف الضبط 
لصندوق بريد جديد، يحل االسم اجلديد محل كلمة Mailbox التي تظهر على شاشة العرض الرئيسية. 

انظر ضبط البريد اإللكتروني الصفحة ٩٦.

 اذهب إلى
 .Messaging ← Menu

اخليارات املتاحة في شاشة 
العرض الرئيسية للرسائل هي:  
 ،Connectو Create message

(يظهر هذا اخليار في حالة 
تعيني الضبط اخلاص بصندوق 

البريد)، أو Disconnect، (يظهر 
هذا اخليار في حالة وجود اتصال 

 SIMنشط بصندوق البريد)، و
 Cell broadcastو messages

 Service commandsو
 .Exitو Helpو Settingsو

 تلميح! اعمل على 
تنظيم الرسائل اخلاصة بك عن 
طريق إضافة حافظات جديدة 
ضمن "احلافظات الشخصية".
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 Drafts – يعمل هذا اخليار على تخزين مسودة الرسائل التي لم يتم إرسالها. 
 Outbox – هو مكان تخزين مؤقت للرسائل املنتظر إرسالها. 

 Sent – يحتفظ هذا اخليار بآخر ١٥ رسالة مت إرسالها. لتغيير عدد الرسائل التي ترغب في 
حفظها، انظر ضبط حافظة الرسائل املرسلة الصفحة ٩٨.

 Reports – ميكن مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استالم للرسائل النصية والرسائل الذكية ورسائل 
  ←  Settings ← Options الوسائط املتعددة التي مت إرسالها. لتشغيل استقبال تقرير التسليم، حدد

 .Yes وحدد Receive report ثم انتقل إلى Multimedia message أو Text message

 مالحظة: ال ميكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة مت إرسالها إلى عنوان 
بريد إلكتروني. 

 مالحظة: اكتب رسالة بريد إلكتروني أو اتصل بصندوق البريد عن بُعد وذلك قبل إنشاء 
رسالة وسائط متعددة، يلزم إدخال ضبط االتصال بطريقة صحيحة في املكان املناسب. انظر 
الضبط املطلوب للبريد اإللكتروني الصفحة ٧٩ والضبط املطلوب لرسائل الوسائط املتعددة 

الصفحة ٧٧.

 – א
تتراوح حالة الرسالة دوًما ما بني مسودة أو رسالة مرسلة أو رسالة مستلمة. ميكن حفظ الرسائل 

في حافظة املسودات قبل إرسالها. يتم وضع الرسائل مؤقتاً في "صندوق احلفظ" انتظارا لإلرسال. بعد 
إرسال الرسالة، ميكن احلصول على نسخة منها في احلافظة "الرسائل املرسلة". تظل الرسائل املستلمة 
والرسائل املرسلة في حالة "القراءة فقط" حتى يتم حتديد Reply أو Forward، حيث يتم نسخ الرسالة 

إلى أحد احملررات. الحظ أنه ال ميكنك توجيه رسائل بريد إلكتروني قمت بإرسالها بنفسك. 
 مالحظة: ال يتم حفظ الرسائل أو البيانات التي مت إرسالها من خالل األشعة حتت احلمراء 

أو عبر اتصال بلوتوث، في حافظة "املسودات" أو حافظة "الرسائل املرسلة". 

 تلميح! عند فتح 
إحدى احلافظات االفتراضية، 

على سبيل املثال Sent، ميكنك 
االنتقال بني احلافظات بسهولة: 

بالضغط على  لفتح 
حافظة (Outbox)، أو بالضغط 

على  لفتح احلافظة 
 .(Drafts) السابقة
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• عند استالم رسالة، يتم عرض  واإلشارة new message 1 في وضع االنتظار. اضغط على 
Show لفتح الرسالة. 

• إذا كان لديك أكثر من رسالة جديدة، فاضغط على Show لفتح صندوق الوارد ملشاهدة عناوين 
 . الرسائل. . لفتح رسالة موجودة في صندوق الوارد، انتقل إليها واضغط على 

توجد طرق عديدة إلضافة مستلم عند كتابة رسالة: 
• إضافة مستلمني من "دليل جهات االتصال". لفتح دليل جهات االتصال، اضغط على  أو  

في احلقل :To أو احلقل :Cc أو حدد Add recipient ← Options. انتقل إلى جهة اتصال واضغط على 
 لتحديدها. ميكن متييز عدة مستلمني في وقت واحد. اضغط على Ok للعودة إلى الرسالة. تدرج 

قائمة املستلمني في احلقل :To ويتم فصلها تلقائًيا بفاصلة منقوطة (;). 
• اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني في احلقل :To أو 

• انسخ معلومات املستلم من تطبيق آخر وألصقها في احلقل :To. انظر نسخ النصوص الصفحة ٧٣.
اضغط على  حلذف اسم مستلم موجود على يسار املؤشر. 

 To: مالحظة: في حالة كتابة عدة أرقام هواتف أو عدة عناوين بريد إلكتروني في احلقل 
يجب عليك أن تتذكر إضافة فاصلة منقوطة (;) بني كل عنصر لفصله عن بقية العناصر. تضاف 

الفاصلة املنقوطة تلقائًيا عند استرداد بيانات املستلمني من "دليل جهات االتصال". 

א א
لتغيير كيفية إرسال رسالة، حدد Sending options ← Options عند حترير الرسالة. عند حفظ 

الرسالة، يتم حفظ ضبط اإلرسال اخلاص بها أيًضا. 

 مثال:
 +44 123 456; 050 456 876
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א
ميكنك إدخال نص بطريقتني مختلفتني، باستخدام الطريقة التقليدية املستخدمة في الهواتف احملمولة أو 

بطريقة أخرى تسمي اإلدخال التنبئي للنص. 

א א א א
عند كتابة نص بالطريقة التقليدية يظهر املؤشر  في أعلى ميني شاشة الهاتف. 

) بشكل متكرر إلى أن يظهر احلرف املطلوب كتابته. الحظ  • اضغط على مفاتيح األرقام ( - 
أنه توجد حروف متوفرة حتت مفاتيح األرقام أكثر من تلك احلروف املطبوعة على كل املفتاح. 

• إلدراج رقم، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم. 
 .  للتبديل بني وضعي احلروف واألرقام، اضغط مع االستمرار على 

• إذا كان احلرف التالي يقع على نفس املفتاح املوجود به احلرف احلالي، فانتظر حتى يظهر املؤشر، 
(أو اضغط على  إلنهاء املهلة احملددة بني كتابة احلروف)، ثم أدخل احلرف. 

• في حالة وقوع خطأ، اضغط على  إلزالة احلرف. اضغط مع االستمرار على  ملسح أكثر من 
حرف. 

. اضغط على  بشكل متكرر للوصول إلى عالمة  • تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا ضمن 
الترقيم املطلوبة. 

 اضغط على  لفتح قائمة باحلروف اخلاصة. استخدم زر االنتقال للتنقل داخل القائمة واضغط على 
Select الختيار حرف. 

• اضغط على  إلدراج مسافة. اضغط ثالث مرات على  لنقل املؤشر إلى السطر التالي. 
• اضغط على  للتبديل بني احلروف الكبيرة والصغيرة. 

א א א א
لتشغيل اإلدخال التنبئي للنص؛ اضغط على  وحدد Dictionary on. فيؤدي ذلك إلى تنشيط اإلدخال 

التنبئي للنص لكل احملررين بالهاتف: يظهر املؤشر  في أعلى شاشة الهاتف. 
. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل  ١ اكتب الكلمة املطلوبة بالضغط على األزرار  - 

حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

 تلميح! لتشغيل 
اإلدخال التنبئي للنص أو 

إيقاف تشغيله، اضغط على  
مرتني بسرعة أثناء كتابة النص. 

 يشير الرمزان: 
 و  إلى احلالة 
احملددة. يوضح الرمز  أن 
احلرف األول من الكلمة التالية، 
يتم كتابته بحروف كبيرة بينما 

سيتم كتابة جميع احلروف 
األخرى تلقائًيا باحلروف الصغيرة. 

يشير رمز  إلى وضع 
األرقام. 
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 مالحظة: ال تهتم مبا يظهر على شاشة الهاتف. في حالة ظهور كلمة مماثلة 
للكلمة التي تكتبها، فانتظر حتى تنتهي من إدخال الكلمة بأكملها قبل مراجعة ما تكتبه. 

على سبيل املثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار قاموس اللغة اإلجنليزية، اضغط على
 لكتابة حرف "N"، و  للحرف "o"، و  للحرف "k"، و  للحرف "i"، و  للحرف 

."a"
كما ترى في الشكل ١ الصفحة ٧٢ يتغير اقتراح الكلمة بعد كل ضغطة على املفتاح. 

٢ بعد االنتهاء من إدخال الكلمة تأكد من صحتها. 
• إذا كانت الكلمة صحيحة؛ فيمكن تأكيدها بالضغط على  أو بالضغط على  إلدراج 

مسافة. يختفي اخلط املوجود أسفل الكلمة وعندئذ ميكنك كتابة كلمة جديدة. 
• إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون أمامك اخليارات التالية: 

• اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات املتطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو 
األخرى. 

• اضغط على  وحدد Matches ← Dictionary لعرض قائمة بالكلمات املتطابقة. 
انتقل إلى الكلمة التي ترغب في استخدامها واضغط على  الختيارها. 

• إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فسيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة 
بالقاموس. إلضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على Spell، وأدخل الكلمة (بحد أقصى ٣٢ حرًفا) 
مستخدًما اإلدخال التقليدي للنص واضغط على OK. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند 

امتالء القاموس، حتل أحدث كلمة محل أقدم كلمة متت إضافتها.  
• اضغط على  إلزالة عالمة ؟ ومسح احلروف واحًدا تلو اآلخر. 

. א א א א
• اضغط مع االستمرار على  ملسح حرف. اضغط مع االستمرار على  ملسح أكثر من حرف. 

. الحظ أنك إذا ضغطت  • للتبديل بني حاالت احلروف اخملتلفة Abc أو abc أو ABC، اضغط على 
على  مرتني بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل اإلدخال التنبئي للنص. 

• إلدخال رقم في وضع االنتظار، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم املطلوب. 
 .OK ثم أدخل الرقم املطلوب واضغط على ،Insert number أو اضغط على  وحدد 

 .  للتبديل بني وضعي احلروف واألرقام، اضغط مع االستمرار على 

شكل ١ اإلدخال التنبئي للنص
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. اضغط على  ثم  بشكل متكرر للوصول إلى  • تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا ضمن 
عالمة الترقيم املطلوبة. 

 اضغط مع االستمرار على  لفتح قائمة باحلروف اخلاصة. استخدم زر االنتقال للتنقل داخل القائمة 
 .Insert symbol الختيار حرف. أو اضغط على  وحدد Select واضغط على

• اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات املتطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو األخرى. 
، وحتديد Dictionary ثم اختيار ميكنك أيًضا الضغط على 

• Matches – لعرض قائمة بالكلمات التي تتطابق مع الكلمات التي تقوم بإدخالها. انتقل إلى 
 . الكلمة املطلوبة واضغط على 

• Insert word – إلضافة كلمة إلى القاموس (بحد أقصى ٣٢ حرًفا) باستخدام طريقة اإلدخال 
التقليدي للنص. عند امتالء القاموس، حتل أحدث كلمة محل أقدم كلمة متت إضافتها.  

• Edit word – لفتح شاشة عرض ميكنك من خاللها حترير الكلمة، ويتوفر هذا اخليار فقط إذا 
كانت الكلمة نشطة (مسطر). 

كتابة كلمات مركبة
. اكتب اجلزء األخير من الكلمة املركبة  • اكتب النصف األول من الكلمة وأكده بالضغط على 

واستكملها بالضغط على  إلدراج مسافة. 

א א
• اضغط على  وحدد Off ← Dictionary إليقاف تشغيل اإلدخال التنبئي للنص جلميع احملررين 

بالهاتف. 

א
إذا رغبت في نسخ نص إلى احلافظة فسنورد فيما يلي أسهل الطرق املستخدمة في ذلك: 

. واضغط في الوقت نفسه على  أو   ١ الختيار حروف وكلمات، اضغط مع االستمرار على 
كلما حترك التحديد يتم متييز النص. 

. واضغط في الوقت نفسه على    الختيار سطور من أحد النصوص، اضغط مع االستمرار على 
 . أو 

 .( ٢ إلنهاء عملية االختيار، توقف عن ضغط زر االنتقال (مع استمرار الضغط على 

 تلميح! تعتمد تقنية 
اإلدخال التنبئي للنص على 

تخمني أي من عالمات الترقيم 
األكثر استخداًما (.،أو ؟!) هي 

العالمة املطلوبة. يعتمد ترتيب 
عالمات الترقيم وتوفرها على 

لغة القاموس املستخدمة. 
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 . ٣ لنسخ نص إلى احلافظة، اضغط على Copy مع استمرار الضغط على 
 أو حرر  ثم اضغط عليه مرة واحدة لفتح قائمة تضم أوامر التحرير، على سبيل املثال Copy أو 

 .Cut
 اضغط على  إذا كنت ترغب في إزالة النص احملدد من املستند. 

.Paste ٤ إلدراج النص في مستند، اضغط مع االستمرار على  واضغط على
.Paste أو اضغط على  مرة واحدة وحدد 

א א
تظهر اخليارات التالية عند الضغط على  (تبًعا لوضع التحرير واملوقف احلالي): 

Number mode(اإلدخال التقليدي للنص) و Alpha mode(اإلدخال التنبئي للنص) و Dictionary •
• Cut وCopy – يتوفر هذا اخليار فقط إذا مت حتديد النص أوالً. 

• Paste – يتوفر هذا اخليار فقط عند قص النص أو نسخه إلى احلافظة. 
• Insert number وInsert symbol و

• Writing language:i – يساعد هذا اخليار على تغيير لغة اإلدخال جلميع احملررين بالهاتف. انظر "ضبط 
الهاتف" الصفحة ٢٨.

 مالحظة: ميكن أن يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل الكلمة Sent. تشير هذه الكلمة إلى أن 
الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل املبرمج في الهاتف. ال يشير ذلك 

إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. ملزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، 
حتقق من ذلك مع مزود اخلدمة. 

ميكنك البدء في إنشاء رسالة بطريقتني: 
• حتديد Text message ← Create: ← New message أو Multimedia message أو E-mail فى 

شاشة العرض الرئيسية للرسائل، أو. 
• ابدأ في إنشاء رسالة من تطبيق يتوفر به خيار Send. في هذه احلالة يتم إضافة امللف الذي مت 

اختياره (مثل شكل أو نص) إلى الرسالة.  شكل ٢ إنشاء رسالة، وأنواع 
الرسائل. 
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١ حدد New message. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة. انظر الشكل ٢ الصفحة ٧٤.
٢ حدد :Text message ← Create. يتم فتح احملرر مع ظهور املؤشر في احلقل  :To. اضغط على  

الختيار مستلم / مستلمني من "دليل جهات االتصال" أو اكتب رقم هاتف املستلم. 
 اضغط على  إلضافة فاصلة منقوطة ( ; )  للفصل بني كل مستلم. اضغط على  لالنتقال 

إلى حقل الرسالة. 
٣ اكتب الرسالة. 

 مالحظة: يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل قصيرة في آن واحد، ولذا فمن املمكن 
أن يتخطى عدد حروف الرسائل ١٦٠ حرًفا للرسالة القصيرة الواحدة. إذا تخطى عدد حروف 

الرسالة ١٦٠ حرًفا، فسيقوم الهاتف بتقسيم هذا النص إلى رسالتني أو أكثر مما سيزيد من 
تكلفة اإلرسال. 

 في شريط املالحة، ميكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠. على 
سبيل املثال ١٠ (٢) وهو ما يعني أنه مازال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص الذي سيتم إرساله في 

شكل رسالتني.  
 . ٤ إلرسال الرسالة، حدد Send ← Options أو اضغط على 

א א
تعتبر الرسائل الذكية رسائل نصية خاصة وميكن أن حتتوي على بيانات. ميكن إرسال رسائل ذكية مثل: 

• الرسائل املصورة
 ،vCard بطاقات أعمال حتتوي على معلومات في شكل تنسيق نوعي •

 .(vCalendar تنسيق) مالحظات التقومي •

اخليارات املتاحة في محرر 
 Send :الرسائل القصيرة هي

 Insertو Add recipientو
 Message detailsو Deleteو

 Helpو Sending optionsو
.Exitو

 تلميح! ميكنك أيًضا 
استالم نغمات رنني، أو شعارات 
املشغل أو الضبط من مزودي 

اخلدمة، انظر الصفحة ٨٣.
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ملزيد من املعلومات، انظر "إرسال معلومات اتصال" الصفحة ٥١ و"إرسال إدخاالت التقومي" الصفحة ١٠٥، 
و"إرسال عالمات" الصفحة ١١٩.

א א
يتيح لك الهاتف إمكانية إرسال رسائل مصورة واستالمها. الرسائل املصورة عبارة عن رسائل نصية حتتوي 

 Picture على رسومات صغيرة باللون األبيض واألسود. تتوفر العديد من الصور االفتراضية في حافظة
 .Images في msgs.

 مالحظة: ميكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعمة من قبل مشغل الشبكة 
أو مزود اخلدمة. ميكن فقط للهواتف التي توفر مزايا إرسال الصور أن تستلم الرسائل املصورة 

وتعرضها

إلرسال رسالة مصورة: 
١ توجد وسيلتان للقيام بذلك إما: 

 ،Send ← Options وحتديد صورة إلرسالها. أو حتديد Picture msgs. ← Images الذهاب إلى •
أو

.Picture ← Insert وحدد Create: Text message ← New message ← Messaging حتديد •
٢ أدخل معلومات املستلم وأضف النص. انظر الشكل ٣ الصفحة ٧٦.

 . ٣ حدد Send ← Options أو اضغط على 
 مالحظة: تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. وبالتالي قد تزيد تكلفة إرسال 

رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة. 

א א
ميكن أن حتتوي رسالة الوسائط املتعددة على مزيج من املقاطع النصية ومقاطع الفيديو، أو النصوص 

والصور واملقاطع الصوتية، وليس مزيج من الصور ومقاطع الفيديو. 
 مالحظة: ميكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعمة من قبل مشغل الشبكة 
أو مزود اخلدمة. ميكن فقط لألجهزة التي توفر مزايا رسائل وسائط متعددة، أو مزايا البريد 

اإللكتروني، قد تستقبل رسائل الوسائط املتعددة وتعرضها. أما األجهزة التي ال تتوفر فيها هذه 
املزايا فستتلقى التفاصيل اخلاصة بإحدى االرتباطات بإحدى صفحات ويب. 

اخليارات املتاحة في محرر 
 Send :الرسائل املصورة هي

 Insertو Add recipientو
 Deleteو Remove pictureو
 Helpو Message detailsو

.Exitو

شكل ٣ حترير رسالة مصورة.
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א א א א
ميكن استالم الضبط في صورة رسالة ذكية من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. انظر استالم الرسائل 

الذكية الصفحة ٨٣.
ملعرفة مدى توفر خدمات البيانات واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 

١ اذهب إلى Access points ← Connection settings ← Settings ← Tools ← Menu وعّرف 
الضبط اخلاص بنقطة وصول رسائل الوسائط املتعددة: 

 Connection name – أعط اسًما وصفًيا لالتصال. 
 .GPRS أو High speed GSM أو GSM data :حدد نوع اتصال البيانات – Session mode 

 Gateway IP address – أدخل العنوان، انظر املثال املوجود في جانب الصفحة. 
 Homepage – أدخل عنوان مركز رسائل الوسائط املتعددة. 

• إذا حددت GSM data أو High speed GSM، فامأل: Dial-up number – أحد أرقام 
الهواتف ملكاملة البيانات. 

• إذا حددت GPRS، فامأل: Access point name – االسم الذي حصلت عليه من مزود 
اخلدمة. 

للحصول على معلومات إضافية حول اتصاالت البيانات اخملتلفة، انظر أيًضا "ضبط التوصيل" الصفحة 
.٣٢

٢ اذهب إلى Multimedia message ← Settings ← Options ← Messaging. افتح 
Preferred connection وحدد نقطة الوصول التي قمت بإنشائها باعتبارها نقطة الوصول املفضلة 

لديك. انظر أيًضا ضبط رسائل الوسائط املتعددة الصفحة ٩٤.

א א א א
يحدد خيار الذاكرة املستخدمة ما إذا كانت ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة هي املستخدمة بشكل 

افتراضي. لتحديد الذاكرة املستخدمة: 
• اذهب إلى Memory in use ← Sent folder ← Settings ← Options ← Messaging وحدد 

ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، وذلك في حالة استخدام إحداها. 

اخليارات املتاحة في محرر 
رسائل الوسائط املتعددة 

 Add recipientو Send :هي
 Preview messageو Insertو

 Deleteو Remove و Objectsو
 Sendingو Message detailsو

 .Exitو Helpو options

 مثال:  ميكن 
ترجمة أسماء اجملال مثل 

www.nokia.com إلى عناوين 
IP مثل 192.100.124.195. 
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إنشاء رسائل وسائط متعددة

 مالحظة: عند إرسال رسالة وسائط متعددة إلى أي هاتف من طراز آخر غير Nokiai3650 أو 
Nokiai3660 أو Nokiai7650، فيوصى باستخدام صورة صغيرة احلجم ومقطع صوتي ال يزيد 

طوله عن ١٥ ثانية. الضبط االفتراضي هو Image size: Small. إذا رغبت في معرفة ضبط حجم 
لصورة، فاذهب إلى Multimedia message ← Settings ← Options ← Messaging أو حدد 

Sending options ← Options عند إنشاء رسالة وسائط متعددة. عند إرسال رسالة وسائط 
متعددة إلى عنوان بريد إلكتروني  إلى هاتف Nokiai3650 أو Nokiai3660 أو Nokiai7650 آخر 

ـ إن أمكن ذلك ـ استخدم أكبر حجم متاح للصورة (يعتمد ذلك على الشبكة). لتغيير الضبط 
حدد Large ← Image size ← Sending options ← Options عند إنشاء رسالة وسائط 

متعددة. 
 . ١ في الرسائل حدد Multimedia message ← Create:i← New message واضغط على 

٢ اضغط على  الختيار املرسل إليه / إليهم من دليل "جهات االتصال" أو اكتب رقم الهاتف أو 
عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باملستلم / املستلمني في احلقل :To. أضف فاصلة منقوطة ( ; ) 

لفصل كل مستلم. اضغط على  لالنتقال إلى احلقل.
٣ ميكنك إضافة الكائنات اخملتلفة اخلاصة برسالة الوسائط املتعددة بالترتيب الذي تريده. 

 .New image أو Image ← Insert ← Options إلضافة شكل، حدد •
 تلميح! عند إرسال رسالة وسائط متعددة إلى عنوان بريد إلكتروني، ينصح بتغيير حجم 

 .Large ← Image size ← Sending options ← Options الصورة إلى احلجم األكبر، حدد
 .Small عند إرسال رسالة وسائط متعددة إلى هاتف آخر، استخدم احلجم االفتراضي
• إلضافة صوت، حدد Sound clip ← Insert ← Options أو New sound clip. بعد إضافة 

الصوت، يظهر الرمز  في شريط املالحة. انظر الشكل ٤ الصفحة ٧٨.
 .Video clip ← Insert ← Options إلضافة فيديو: حدد •

 . • لكتابة نص اضغط على 
• إذا حددت Image ← Insert أو Sound clip أو Video clip أو Template، تفتح قائمة 

 .Select عناصر. انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته واضغط على
 مالحظة: عند اختيار Image يجب أوالً حتديد ما إذا كانت الصورة مخزنة في ذاكرة الهاتف 

أو في بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام إحداها. 

شكل ٤ إنشاء رسالة وسائط 
متعددة
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• إذا حددت New image ← Insert، يتم فتح الكاميرا وميكنك عندئٍذ التقاط صورة جديدة. 
اضغط على Remove إلزالة الصورة والتقاط صورة أخرى بدال منها. 

• إذا حددت New sound clip ← Insert، يتم فتح املسجل وميكنك تسجيل صوت جديد. 
يتم حفظ الصورة أو الصوت اجلديدين تلقائًيا ويتم إدراج نسخة بالرسالة. 

 مالحظة: ميكن أن حتتوي رسالة الوسائط املتعددة على صورة واحدة ومقطع صوتي 
أومقطع مصور واحد فقط. 

. ٤ إلرسال الرسالة، حدد Send ← Options أو اضغط على 

 .Preview message ← Options ملشاهدة شكل رسالة الوسائط املتعددة عند املعاينة، حدد

א
إلزالة كائن وسائط متعددة Image Video clip ← Remove ← Options أو Sound clip. اضغط على 

 إلزالة النص. 
العمل مع كائنات وسائط مختلفة

ملشاهدة جميع كائنات الوسائط اخملتلفة املوجودة ضمن رسالة وسائط متعددة، افتح رسالة وسائط 
متعددة وحدد Objects ← Options لفتح شاشة عرض "الكائنات". 

في شاشة عرض "الكائنات"، ميكن تغيير ترتيب الكائنات اخملتلفة أو حذف كائنات أو فتح كائن في تطبيق مقابل.
في الشكل ٥ الصفحة ٧٩، ميكنك مشاهدة قائمة تضم كائنات مختلفة كما ميكن مشاهدة أحجام 

ملفات تلك الكائنات. 

א א
א א א

قبل إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستالمها واستردادها والرد عليها وحتويلها، يجب عليك: 
• إنشاء نقطة وصول إلنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط التوصيل" الصفحة ٣٢.

• تعيني الضبط للبريد اإللكتروني بطريقة صحيحة.  انظر ضبط البريد اإللكتروني الصفحة ٩٦.

شكل ٥ شاشة عرض كائنات 
الوسائط املتعددة. 

اخليارات املتاحة في شاشة 
 Open :عرض الكائنات هي
 Place image firstو Insertو
 Removeو / Place text first

 .Exitو Helpو
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 مالحظة: اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة اإلنترنت. 

١ حدد E-mail ← Create: ← New message. يتم فتح احملرر. 
٢ اضغط على  الختيار املرسل إليه / إليهم من دليل "جهات االتصال" أو اكتب عناوين البريد 

اإللكتروني اخلاص باملستلم في احلقل :To. أضف فاصلة منقوطة (;) لفصل كل مستلم. إذا رغبت 
في إرسال نسخة من رسالة البريد اإللكتروني إلى شخص ما، فاكتب عنوان هذا الشخص في احلقل      

:Cc. اضغط على  لالنتقال إلى احلقل التالي. 
 Insert ← Options ٣ اكتب الرسالة. إذا رغبت في إضافة مرفقات إلى رسالة بريد إلكتروني فحدد
← Image أو Sound clip أو Video clip أو Note. يظهر الرمز  في شريط املالحة للداللة على 
أن رسالة البريد اإللكتروني حتتوي على مرفقات. يضيف Template نًصا مكتوبًا مسبًقا إلى البريد 

اإللكتروني. 
 كما ميكن إضافة مرفقات إلى رسالة البريد اإللكتروني باختيار Attachments ← Options في 

رسالة بريد إلكتروني مفتوحة. يتم فتح شاشة عرض "املرفقات" حيث ميكنك إضافة املرفقات وعرضها 
وإزالتها.

  مالحظة: عند حتديد Image يجب أوالً حتديد ما إذا كانت الصورة مخزنة في 
ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام إحداها. 

 .Remove ← Options ٤ إلزالة مرفق، انتقل إليه وحدد
 . ٥ إلرسال البريد اإللكتروني، حدد Send ← Options أو اضغط على 

 مالحظة: يتم وضع رسائل البريد اإللكتروني في صندوق احلفظ تلقائًيا 
قبل إرسالها. في حالة حدوث خطأ ما أثناء إرسال الهاتف لرسالة بريد إلكتروني، يتم ترك 

 .Failed الرسالة في صندوق احلفظ باحلالة

اخليارات املتاحة في محرر 
 Send :البريد اإللكتروني هي

 Insertو Add recipientو
 Deleteو Attachmentsو

 Sendingو Message detailsو
 .Exitو Helpو options

 تلميح! إذا رغبت في 
إرسال ملفات أخرى كمرفقات 

غير الصور واألصوات واملالحظات، 
افتح التطبيق املناسب لذلك 

 Via ← Send وحدد اخليار
e-mail إذا كان متاًحا. 
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א – א א א
ميكن استالم الرسائل والبيانات عبر رسائل قصيرة أو من خالل خدمة الوسائط املتعددة أو من خالل األشعة 
. حتت احلمراء أو عبر اتصال بلوتوث. في حالة وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى 

في صندوق الوارد، تخبرك رموز الرسائل عن نوعية كل رسالة. هاهي بعض الرموز التي ميكن أن تشاهدها: 
 يشير إلى رسالة نصية غير مقروءة ويشير  إلى رسالة ذكية غير مقروءة.

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

 يشير إلى البيانات املستلمة من خالل األشعة حتت احلمراء،
 يشير إلى البيانات املستلمة عبر بلوتوث، و

 يشير إلى رسالة مجهولة النوع. 

א א א א
 . • لفتح رسالة، انتقل إليها واضغط على 

 استخدم زر االنتقال للتحرك لألعلى ولألسفل داخل الرسالة. اضغط على  أو  لالنتقال 
إلى الرسالة السابقة أو التالية في احلافظة. 

א א א א א
تعتمد اخليارات املتاحة على نوع الرسالة التي يتم فتحها لعرضها: 

 .Picture msgs ← Images يحفظ هذا اخليار الرسالة في – Save picture •
• Reply – ينسخ عنوان املرسل إلى احلقل :To. حدد To all ← Reply لنسخ عنوان املرسل وحقل 

املستلمني وحقل .Cc إلى الرسالة اجلديدة.  
• Forward – ينسخ هذا اخليار محتويات الرسالة إلى محرر. 

 . • Call – يسمح هذا اخليار بإجراء االتصال بالضغط على 

اخليارات املتاحة في صندوق 
الوارد هي:

 Create messageو Open
 Message detailsو Deleteو
 Mark /و Move to folderو

 .Exitو Helpو Unmark
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• View image – يتيح لك هذا اخليار إمكانية عرض الشكل وحفظه. 
• Play sound clip – يتيح لك هذا اخليار إمكانية االستماع إلى الصوت املوجود في الرسالة. 

• Objects – يعرض هذا اخليار قائمة بكافة كائنات الوسائط املتعددة اخملتلفة املوجودة في رسالة 
الوسائط املتعددة. 

• Attachments – يعرض هذا اخليار قائمة بامللفات التي مت إرسالها كمرفقات برسالة البريد 
اإللكتروني. 

• Message details – يعرض هذا اخليار معلومات مفصلة عن إحدى الرسائل. 
• Move to folder / Copy to folder – يتيح لك هذان اخلياران إمكانية نقل أو نسخ رسالة 

/ رسائل إلى احلافظات الشخصية أو إلى صندوق الوارد أو إلى أية حافظات أخرى سبق لك إنشاؤها. 
انظر "نقل عناصر إلى حافظة"، الصفحة ١٤.

• Add to Contacts – يتيح لك هذا اخليار إمكانية نسخ رقم الهواتف أو عنوان البريد اإللكتروني 
اخلاص باملرسل إلى دليل "جهات االتصال". حدد ما إذا كنت ترغب في إنشاء بطاقة اتصال جديدة أو 

إضافة املعلومات إلى بطاقة اتصال موجودة من عدمه.
• Find – يتيح هذا اخليار إمكانية البحث داخل الرسالة عن أرقام الهاتف وعناوين البريد اإللكتروني 

وعناوين اإلنترنت. بعد عملية البحث، ميكنك إجراء اتصال أو إرسال رسالة إلى الرقم أو عنوان البريد 
اإللكتروني الذي مت العثور عليه، أو ميكنك حفظ البيانات في "جهات االتصال"، أو كعالمة املتصفح. 

א א א א
ميكنك التعرف على رسائل الوسائط املتعددة من خالل رمز  اخلاص بها: 

. ميكنك مشاهدة صورة وقراءة رسالة  • لفتح رسالة وسائط متعددة، انتقل إليها واضغط على 
وسماع صوت في آن واحد. 

 Stop اضغط على  أو  عند االستماع إلى الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه. اضغط على
إذا كنت ترغب في كتم الصوت. 

א א
• ملشاهدة أنواع كائنات الوسائط التي حتتويها رسالة الوسائط املتعددة، افتح الرسالة وحدد 

Objects ← Options. في شاشة عرض الكائنات، ميكن مشاهدة امللفات املضمنة في رسالة 
الوسائط املتعددة. ميكنك االختيار بني حفظ امللف بالهاتف أو إرساله على سبيل املثال من خالل 

األشعة حتت احلمراء إلى جهاز آخر. 
 . • لفتح ملف، انتقل إليه واضغط على 

اخليارات املتاحة في شاشة 
 Open :عرض الكائنات هي

 .Exitو Helpو Sendو Saveو
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هـام: قد حتتوي كائنات رسالة الوسائط املتعددة على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا بالهاتف أو 
بالكمبيوتر. ال تفتح أي مرفق إذا لم تكن متأكًدا من هوية املرسل. ملزيد من املعلومات، انظر "إدارة 

الشهادات"، الصفحة ٤١.

א א א
يشار إلى الكائنات الصوتية في رسالة الوسائط املتعددة باملؤشر  في شريط املالحة. يتم تشغيل 

األصوات بشكل افتراضي من خالل مكبر الصوت. إليقاف تشغيل الصوت، اضغط على Stop أثناء تشغيل 
 . الصوت. ميكن تغيير مستوى الصوت بالضغط على  أو 

• إذا رغبت في االستماع إلى الصوت مرة أخرى بعد عرض جميع الكائنات وبعد إيقاف تشغيل 
 .Play sound clip ← Options الصوت، فحدد

א א א
ميكن أن يستقبل الهاتف العديد من أنواع الرسائل الذكية، والرسائل النصية التي حتتوي على بيانات 

ا تسمى رسائل عبر األثير OTA). لفتح رسالة ذكية مستلمة، افتح صندوق الوارد ثم انتقل إلى  ـً (أيض
 . ، واضغط على  الرسالة الذكية 

• Picture message – حلفظ الصورة في احلافظةPicture msgs.i في Images الستخدامها فيما 
 .Save picture ← Options بعد، حدد

.Save business card ← Options حلفظ معلومات جهة االتصال، حدد – Business card •
 مالحظة: لن يتم حفظ الشهادات أو امللفات الصوتية املرفقة ببطاقات األعمال. 

 .Save ← Options حلفظ نغمة الرنني في “امللحن"، حدد – Ringing tone •
• Operator logo – حلفظ الشعار، حدد Save ← Options. ميكن مشاهدة شعار املشغل اآلن 

في وضع االنتظار بدال من هوية مشغل الشبكة. 

 مثال:  ميكنك فتح 
ملف vCard وحفظ معلومات 

جهة االتصال في امللف إلى 
"جهات االتصال". 

 تلميح! إذا استلمت 
ملف vCard مرفًقا به صورة، 

فسيتم حفظ الصورة أيًضا في 
"جهات االتصال". 
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 .Save to Calendar ← Options حلفظ الدعوة في “التقومي"، حدد – Calendar entry •
• WAP message – حلفظ العالمة، حدد Save to bookmarks ← Options. يتم إضافة 

العالمة إلى قائمة العالمات املوجودة في خدمات املتصفح. 
 Options إذا كانت الرسالة حتتوي على كل من ضبط نقطة الوصول للمتصفح والعالمات، فحدد 

← Save all حلفظ البيانات. أو حدد View details ← Options لعرض العالمة ومعلومات نقطة 
الوصول بشكل منفصل. إذا رغبت في عدم حفظ كل البيانات، فحدد أحد أنواع الضبط أو العالمات 
ثم افتح التفاصيل وحدد Save to settings ← options أو Save to bookmarks استنادًا إلى ما 

يظهر على شاشة الهاتف. 
• E-mail notification – يُعلمك هذا اخليار بعدد رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة في صندوق البريد 

عن بُعد. ميكن عرض معلومات أكثر تفصيال بواسطة إفادة ملحقة، على سبيل املثال املوضوع واملرسل 
واملرفقات وهكذا. 

• وباإلضافة إلى ما سبق، ميكنك استالم رقم خدمة الرسائل النصية أو رقم صندوق البريد الصوتي 
أو ضبط وضع التزامن عن بُعد أو ضبط نقطة الوصول للمتصفح أو رسائل الوسائط املتعددة أو 

رسائل البريد اإللكتروني أو ضبط النص اخلاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول أو ضبط البريد 
اإللكتروني. 

 Save to أو Save to Voice mail أو Save to SMS sett. ← Options حلفظ الضبط، حدد 
 .Save to e-mail sett. أو Save to Settings أو settings

א
ميكن طلب رسائل اخلدمة (رسائل موجهة) من مزودي اخلدمة. تعد رسائل اخلدمة مبثابة إخطارات مبعلومات 

مثل رؤوس موضوعات األخبار، وقد حتتوي رسالة نصية أو عنوان اخلدمة. للتحقق من توفر هذه اخلدمة 
واالشتراك بها، اتصل مبزود اخلدمة. 

ميكن ملزودي اخلدمة حتديث رسالة اخلدمة احلالية في كل مرة يتم فيها استالم رسالة خدمة املتصفح. 
ميكن حتديث الرسائل حتى في حالة نقلها من صندوق الوارد إلى حافظة أخرى. عند انتهاء مدة صالحية 

رسائل اخلدمة، يتم حذفها من صندوق الوارد تلقائًيا. 

 تلميح! لتغيير ضبط 
نقطة الوصول االفتراضية 
خلدمات املتصفح أو رسائل 

الوسائط املتعددة فيما 
 Services بعد، اذهب إلى

 Settings ← Options ←
← Default access point أو 

 Options ← Messaging
 Multimedia ← Settings ←

 Preferred ← message
 .connection

اخليارات املتاحة أثناء عرض 
 Download :رسالة خدمة هي
 Move to folder و message
 Help و Message details و

 .Exit و
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א א א
 . ) واضغط على  ١ في صندوق الوارد، انتقل إلى رسالة اخلدمة (

 Downloading يتم عرض املالحظة .Download message ٢ لتنزيل اخلدمة أو عرضها، اضغط على
message. يبدأ الهاتف في عمل اتصال بيانات إذا احتاج األمر إلى ذلك. 

٣ اضغط على Back للعودة إلى صندوق الوارد. 
. א

أثناء التصفح، حدد Read service msgs.i← Options لتنزيل خدمة الرسائل اجلديدة وعرضها. 

א א
في "احلافظات الشخصية"، ميكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية 

احلافظات وحذفها. حدد Move to folder ← Options أو New folder أو Rename folder.  ملزيد من 
املعلومات، انظر "نقل عناصر إلى حافظة" الصفحة ١٤.

א
• ميكن استخدام مناذج نصية لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد. إلنشاء 

 .New template ← Options منوذج جديد، حدد

א א
ميكن عند فتح هذه احلافظة االتصال بصندوق الوارد عن بُعد: 

• السترداد عناوين أو رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة، أو 
• لعرض عناوين أو رسائل البريد اإللكتروني التي سبق استردادها أثناء وضع دون االتصال. 

اخليارات املتاحة في احلافظات 
 Newو Open  :الشخصية هي

 Messageو Deleteو message
 Move to folderو details
 Renameو New folderو

 .Exitو  Helpو
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إذا كنت قد حددت E-mail ← Create: ← New message أو Mailbox في شاشة عرض "الرسائل" 
الرئيسية مع عدم إعداد حساب بريدك اإللكتروني، فسيطلب منك القيام بذلك. انظر الضبط املطلوب 

للبريد اإللكتروني الصفحة ٧٩.
عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل االسم الذي حتدده لصندوق البريد محل كلمة Mailbox املوجودة في 

شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ميكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (بحد أقصى ٦ صناديق بريد). 

א
عند فتح صندوق البريد، ميكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد اإللكتروني وعناوين البريد 

اإللكتروني التي مت استردادها من قبل دون االتصال باإلنترنت أو بواسطة االتصال بخادم البريد اإللكتروني 
من عدمه. 

؛ يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في  • عند االنتقال إلى صندوق البريد والضغط على 
?Connect to mailbox. حدد Yes لالتصال بصندوق البريد أو No لعرض رسائل البريد اإللكتروني التي 

سبق استردادها دون اتصال. 
 .Connect ← Options توجد طريقة أخرى لبدء االتصال وهي حتديد •

א א א
عند االتصال باإلنترنت، تتوفر لك بشكل مستمر إمكانية االتصال بصندوق البريد عن بُعد من خالل 

مكاملة بيانات أو اتصال حزمة بيانات. انظر أيًضا "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٠، و"مكاملات بيانات 
GSM" الصفحة ٣٢، و"حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة GPRS)" الصفحة ٣٣.

مالحظة: في حالة استخدام بروتوكول POP3، ال يتم حتديث رسائل البريد اإللكتروني تلقائًيا في 
وضع االتصال باإلنترنت. ملشاهدة أحدث رسائل البريد اإللكتروني، يلزم قطع االتصال وبدء اتصال 

جديد بصندوق البريد. 

 تلميح! يساعد برنامج 
معالج “الضبط" املضمن في 

مجموعة برامج الكمبيوتر 
 Nokiai3660 اخلاصة بهاتف

على تكوين ضبط نقطة 
الوصول وصندوق البريد. ميكنك 
أيًضا نسخ ضبط موجود، على 

سبيل املثال، من الكمبيوتر 
إلى الهاتف. انظر األسطوانة 

املضغوطة املرفقة بغالف البيع. 
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א א א
يتم قطع اتصال الهاتف بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد اإللكتروني دون االتصال 
باإلنترنت. قد يساعدك هذا الوضع على توفير تكاليف االتصال. للحصول على معلومات إضافية، انظر 

الصفحة ٣٢. 
لعرض رسائل البريد اإللكتروني دون االتصال باإلنترنت، يلزم أوالً استرداد رسائل البريد اإللكتروني من 

صندوق البريد، انظر القسم التالي. حدد Disconnect ← Options إلنهاء اتصال البيانات بعد استرداد 
رسائل البريد اإللكتروني إلى الهاتف. 

ميكن االستمرار في قراءة عناوين البريد اإللكتروني و/ أو رسائل البريد اإللكتروني التي مت استردادها دون 
االتصال باإلنترنت. ميكن كتابة رسائل بريد إلكتروني جديدة والرد على رسائل البريد اإللكتروني التي 

مت استردادها وإعادة توجيه رسائل البريد اإللكتروني. ميكنك تنظيم إرسال رسائل البريد اإللكتروني بحيث 
يتم إرسالها عند االتصال بصندوق البريد في املرة التالية. عند فتح Mailbox في املرة التالية مع الرغبة 

في عرض رسائل البريد اإللكتروني وقراءتها دون االتصال باإلنترنت، أجب بـ No عند ظهور االستفسار 
 .Connect to mailbox?

א א א א א
• في حالة عدم االتصال باإلنترنت، حدد Connect ← Options لبدء االتصال بصندوق البريد عن بُعد.

يقترب شكل شاشة صندوق البريد عن بُعد من شكل شاشة حافظة صندوق الوارد املوجودة في 
. تستخدم الرموز  "الرسائل". ميكنك االنتقال لألعلى ولألسفل في القائمة بالضغط على  أو 

التالية لعرض حالة البريد اإللكتروني: 
- بريد إلكتروني جديد (وضع دون اتصال أو وضع االتصال). لم يتم استرداد احملتوى من صندوق البريد 

إلى الهاتف (يشير السهم املوجود في الرمز إلى اخلارج). 
 بريد إلكتروني جديد، مت استرداد احملتوى من صندوق البريد (يشير السهم إلى الداخل). 

 لرسائل البريد اإللكتروني التي متت قراءتها. 
 لعناوين البريد اإللكتروني املقروءة وحملتوى الرسائل التي حذفت من الهاتف. 

← Retrieve ← Options ١ عندما يكون لديك اتصال مفتوح إلى صندوق بريد عن بعد، فحدد

اخليارات املتاحة أثناء عرض 
عناوين البريد اإللكتروني هي:  

 New messageو Open
 Connect / Disconnectو

 Deleteو Retrieveو
 Copyو Message detailsو

 .Exitو Helpو Mark/Unmarkو
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• New – السترداد كافة رسائل البريد اإللكترونى إلى الهاتف
• Selected – السترداد رسائل البريد اإللكتروني التي مت متييزها فقط. استخدم األوامر

 Mark / Unmark ←Mark/Unmark لتحديد الرسائل واحدة في كل مرة. للحصول على 
معلومات حول كيفية حتديد عدة عناصر في ذات الوقت، انظر الصفحة ١٣. 

• All – السترداد جميع الرسائل من صندوق البريد. 
 .Cancel إللغاء عملية االسترداد، اضغط على

٢ بعد استرداد رسائل البريد اإللكتروني، ميكنك متابعة عرضها أثناء االتصال باإلنترنت. حدد 
Disconnect ← Options إلنهاء االتصال وعرض رسائل البريد اإللكتروني دون االتصال باإلنترنت. 

إذا كنت ترغب في نسخ رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد عن بُعد إلى حافظة ضمن "احلافظات 
 .OK حدد حافظة من القائمة واضغط على .Copy ← Options الشخصية" فحدد

א א
• عند عرض رسائل البريد اإللكتروني سواء في وضع االتصال باإلنترنت أو وضع دون االتصال 

باإلنترنت، فانتقل إلى رسالة البريد اإللكتروني التي ترغب في عرضها واضغط على  لفتحها. في 
حالة عدم استرداد رسالة البريد اإللكتروني (يشير السهم املوجود بالرمز جهة اخلارج) في وضع عدم 

االتصال أثناء اختيار Open، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق 
البريد من عدمه. الحظ أن اتصال البيانات يظل مفتوح بعد استرداد رسائل البريد اإللكتروني. حدد 

Disconnect ← Options إلنهاء اتصال البيانات. 

א א
 GPRS وذلك إلنهاء مكاملة البيانات أو اتصال Disconnect ← Options أثناء االتصال باإلنترنت، حدد

بصندوق البريد عن بُعد. انظر أيًضا "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٠.

شكل ٦ عرض رسائل البريد 
اإللكتروني. 

اخليارات املتاحة أثناء عرض 
رسالة بريد إلكتروني هي:  
 Deleteو Forwardو Reply
 Messageو Attachmentsو

 Addو Move to folderو details
 Helpو Findو to Contacts

.Exitو
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א א
، وحدد Attachments ← Options لفتح شاشة  • افتح رسالة حتتوي على مؤشر املرفقات 

عرض املرفقات. في شاشة عرض املرفقات، ميكنك استرداد املرفقات أو فتحها أو حفظها. ميكنك أيًضا 
إرسال املرفقات من خالل األشعة حتت احلمراء أو عبر بلوتوث. 

 هام: قد حتتوي مرفقات رسائل البريد اإللكتروني على فيروسات أو قد ُحتدث أضراراً 
بالهاتف أو بالكمبيوتر. ال تفتح أي مرفق إذا لم تكن متأكًدا من هوية املرسل. ملزيد من املعلومات، 

انظر "إدارة الشهادات"، الصفحة ٤١.

א א א א
• إذا ظهر باملرفق مؤشر خافت، فإن ذلك يدل على عدم استرداده إلى الهاتف. السترداد املرفق، انتقل 

 .Retrieve ← Options إليه وحدد
 مالحظة: ميكنك أن تقرر استرداد عناوين رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل فقط أو 

الرسائل واملرفقات إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4. تتوفر خيارات عناوين 
رسائل البريد اإللكتروني فقط أو الرسائل واملرفقات عند استخدام بروتوكول POP3. للحصول 

على معلومات إضافية، انظر الصفحة ٩٦.
א

١ في شاشة عرض املرفقات. انتقل إلى أحد املرفقات واضغط على  لفتحه. 
• أثناء االتصال باإلنترنت، يتم استرداد املرفق مباشرة من اخلادم ثم فتحه في التطبيق املُناظر. 

• يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في استرداد املرفق إلى الهاتف في حالة عدم االتصال 
باإلنترنت. إذا كانت اإلجابة بـ Yes، فسيبدأ إجراء االتصال بصندوق البريد عن بعد. 

٢ اضغط على Back للعودة إلى عارض البريد اإللكتروني. 

א
حلفظ مرفق، حدد Save ← Options في شاشة عرض املرفقات. يتم حفظ املرفق في التطبيق 

املُناظر. على سبيل املثال، ميكن حفظ األصوات في "املسجل"، وميكن حفظ امللفات النصية TXT. في 
"املالحظات". 

 مالحظة: ميكن حفظ املرفقات مثل الصور في بطاقة الذاكرة، إن وجد. 

اخليارات املتاحة في شاشة 
 Open :عرض املرفقات هي
 Sendو Saveو Retrieveو

.Exitو Helpو Deleteو

 تلميح! تتوفر قائمة 
تضم تنسيقات األشكال 
املدعمة في الصفحة ٥٨. 

ملشاهدة قائمة تضم تنسيقات 
امللف األخرى املدعمة بواسطة 

هاتف Nokia 3660 ميكنك 
االطالع على املعلومات 

اخلاصة باملنتج على املوقع 
.www.nokia.com

 تلميح! لتوفير 
مساحة بالذاكرة، ميكنك إزالة 

املرفقات من إحدى رسائل البريد 
اإللكتروني مع االحتفاظ بها 
في خادم البريد اإللكتروني. 

حدد Delete ← Options في 
شاشة عرض املرفقات. 
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א א
• حلذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع االحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد.  

 .Phone only ← Delete ← Options حدد 
  مالحظة: يعكس الهاتف عناوين البريد اإللكتروني املوجودة في صندوق البريد 

عن بُعد. وبذلك يظل عنوان الرسالة موجودًا في الهاتف على الرغم من حذف محتواها. فإذا 
رغبت في حذف العنوان أيًضا؛ فيجب حينئذ حذف رسالة البريد اإللكتروني من صندوق البريد 
عن بعد ثم إنشاء االتصال من الهاتف إلى صندوق البريد عن بعد مرة أخرى لتحديث احلالة. 

• حذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومن صندوق البريد عن بُعد أيًضا. 
 .Phone and server ← Delete ← Options حدد 

 مالحظة: إذا لم تكن متصالً باإلنترنت فستحذف رسالة البريد اإللكتروني أوالً من الهاتف. 
وعندما يتم االتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بعد فستحذف الرسالة تلقائًيا.

إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3 فسيتم إزالة الرسائل احملددة للحذف بعد إغالق االتصال 
بصندوق البريد عن بعد فقط. 

א א א
إللغاء عملية حذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومن اخلادم، فانتقل إلى إحدى رسائل البريد 

 .Undelete ← Options اإللكتروني التي مت متييزها متهيًدا حلذفها أثناء االتصال التالي (  )، وحدد
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א
يعد صندوق احلفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل املنتظر إرسالها. 

حالة الرسائل املوجودة في صندوق احلفظ
• Sending – جاري عمل اتصال، وجاري إرسال الرسالة. 

• Queued / Waiting – على سبيل املثال، إذا كان هناك نوعان متشابهان من الرسائل في صندوق 
احلفظ، فستنتظر إحداهما حتى يتم إرسال األخرى. 

• Resend at (وقت) – فشل اإلرسال. سوف يحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة 
زمنية محددة. اضغط على Send إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل اإلرسال في احلال. 

• Deferred – ميكنك ضبط املستندات لتكون "قيد االنتظار" أثناء وجودها في "صندوق احلفظ". 
 .Defer sending ← Options انتقل إلى إحدى الرسائل التي يجري إرسالها وحدد

• Failed – مت استنفاذ احلد األقصى حملاوالت اإلرسال. فشل اإلرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة، 
فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط اإلرسال. 

SIM א א
قبل عرض الرسائل املسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى أحد احلافظات في الهاتف. 

 .SIM messages ← Options ١ في شاشة العرض الرئيسية للرسائل، حدد
٢ حدد Mark ← Mark/Unmark ← Options أو Mark all لتمييز الرسائل. 

٣ حدد Copy ← Options. يتم فتح قائمة باحلافظات. 
٤ حدد حافظة واضغط على OK. اذهب إلى احلافظة لعرض الرسائل. 

( ) א
ميكن استالم رسائل حول عدة موضوعات من مزود اخلدمة، مثل حالة الطقس وأحوال املرور. للحصول على 
املوضوعات املتوفرة وأرقام املوضوعات ذات الصلة، اتصل مبزود اخلدمة. في شاشة العرض الرئيسية ميكنك 

مشاهدة: 

 مثال: يتم وضع الرسائل 
في صندوق احلفظ، على سبيل 

املثال، عندما يكون الهاتف 
خارج نطاق منطقة تغطية 

ا وضع  ـً الشبكة. ميكنك أيض
رسائل البريد اإللكتروني التي 

ترغب في إرسالها في املرة 
القادمة عند االتصال بصندوق 

البريد عن بُعد.

 في شاشة العرض 
الرئيسية للرسائل، حدد 

 .Cell broadcast ← Options



٩٢

א

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

• حالة املوضوع:  -للرسائل اجلديدة املشترك فيها و للرسائل اجلديدة غير املشترك فيها. 
) لوضعه قيد املتابعة. سوف يتم إبالغك في  • رقم واسم املوضوع، وما إذا كان قد مت اإلشارة إليه (

حالة وصول رسائل تنتمي إلى موضوعات متت اإلشارة إليها. 
 مالحظة: قد مينع اتصال حزمة بيانات GPRS استقبال خلية النشر. اتصل مبشغل 

الشبكة للحصول على ضبط GPRS الصحيح. للحصول على معلومات إضافية حول ضبط 
GPRS، انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة GPRS)" الصفحة ٣٣.

א א
ا بأوامر  ـً ميكنك إرسال طلبات خدمة، على سبيل املثال أوامر تنشيط خدمات الشبكة (تعرف أيض

USSD)، إلى مزود اخلدمة. ملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. إلرسال طلب: 
• في وضع االنتظار، أو في حالة إجراء اتصال، أدخل رقم / أرقام األمر واضغط على Send أو

 .Service commands ← Options ← Messaging إذا احتجت إلى إدخال حروف وأرقام، فحدد •

א
مت تقسيم ضبط الرسائل إلى مجموعات تبًعا لألنواع اخملتلفة للرسائل. انتقل إلى الضبط التي ترغب في 

 . حتريره واضغط على 

اخليارات املتاحة في خلية النشر 
Open :هي

 Subscribe / Unsubscribeو
 Hotmark / Unhotmarkو
 Helpو Settingsو Topicو

 .Exitو

 في شاشة العرض 
الرئيسية للرسائل، حدد 
 Service ← Options

 .commands



٩٣

א

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

א א
اذهب إلى Messaging وحدد Text message ← Settings ← Options لفتح قائمة الضبط التالية: 

• Message centres يعرض قائمة بجميع مراكز خدمة الرسائل القصيرة املعرفة. انظر إضافة 
مركز رسائل نصية جديد، الصفحة ٩٣.

• Msg. centre in use – (مركز الرسائل املستخدم)- يقوم هذا اخليار بتعريف مركز الرسائل 
املستخدم لتسليم الرسائل النصية والرسائل الذكية على سبيل املثال الرسائل املصورة. 

• Receive report  (تقارير التسليم) – عند تعيني خدمة الشبكة إلى Yes، فستظهر حالة 
الرسالة املرسلة (Pending وFailed وDelivered) في السجل.انظر الصفحة ٢٢.

• Message validity – في حالة تعذر وصول الرسالة إلى املستلم في الفترة املسموح بها، 
فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل القصيرة. الحظ أنه ال بد أن تدعم الشبكة هذه 

امليزة. Maximum time هو احلد األقصى للوقت املسموح به من قبل الشبكة. 
• Message sent as – اخليارات املتاحة هي: Text وFax وPaging وE-mail. للحصول على 

معلومات إضافية، اتصل مبشغل الشبكة. 
 مالحظة: قم بتغيير هذا اخليار في حالة التأكد من قدرة مركز اخلدمة على حتويل الرسائل 

القصيرة إلى التنسيقات األخرى هذه. 
• Preferred connection – ميكن إرسال رسائل قصيرة من خالل شبكة GSM العادية أو عبر 

 "(GPRS خدمة حزمة الراديو العامة) إذا كانت الشبكة تدعمها. انظر "حزمة البيانات ،GPRS
الصفحة ٣٣.

• Reply via same ctr.i (خدمة شبكة) – عن طريق ضبط هذا اخليار على Yes، إذا قام املستلم 
بالرد على رسالتك، فسيتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم اخلاص مبركز خدمة الرسائل 

القصيرة. الحظ أن ذلك قد ال يعمل بني كل املشغلني. 

.New msg. centre ← Options وحدد Message centres ١ افتح
 .OK واكتب اسماً ملركز اخلدمة واضغط على ، ٢ اضغط على 

اخليارات املتاحة أثناء حترير 
ضبط مركز الرسائل القصيرة 
 Editو New msg. centre :هي

 .Exitو Helpو Deleteو



٩٤

א

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

، ثم اضغط على  واكتب رقم مركز خدمة الرسائل النصية (يجب حتديده).  ٣ اضغط على 
اضغط على OK. يلزم إدخال رقم مركز الرسائل إلرسال رسائل نصية ورسائل مصورة. ميكنك احلصول 

على الرقم من مزود اخلدمة. 
 ،Msg. Centre in use الستخدام الضبط اجلديد، ارجع إلى شاشة عرض الضبط. انتقل إلى •

واضغط على  وحدد مركز اخلدمة اجلديد. 

א א
اذهب إلى Messaging وحدد Multimedia message ← Settings ← Options لفتح قائمة الضبط 

التالية:
• Preferred connection (يجب حتديده) – حدد نقطة الوصول املستخدمة كاتصال مفضل ملركز 

رسائل الوسائط املتعددة. انظر الضبط املطلوب لرسائل الوسائط املتعددة الصفحة ٧٧.
 مالحظة: في حالة استالم ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة ذكية ثم حفظه، 

فسيتم استخدام الضبط املستلم تلقائًيا لالتصال املفضل. انظر استالم الرسائل الذكية 
الصفحة ٨٣.

• .Secondary conn – حدد نقطة الوصول املستخدمة كاتصال ثانوي ملركز رسائل الوسائط 
املتعددة. 

 مالحظة: يجب أن يتوفر لكل من Preferred connection و.Secondary conn ذات الضبط 
اخلاص بـ Homepage مشيراً إلى نفس مركز خدمة الوسائط املتعددة. يكون اتصال البيانات 

فقط مختلًفا. 
 مثال: إذا كان االتصال املفضل يستخدم اتصال حزمة بيانات، فقد ترغب في استخدام 

البيانات عالية السرعة أو مكاملة بيانات التصال ثانوي. وتصبح بهذه الطريقة قادرًا على إرسال 
رسائل الوسائط املتعددة واستقبالها حتى عندما ال تكون مع شبكة تدعم حزمة البيانات. 

ملعرفة مدى توفر خدمات البيانات واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. انظر 
أيًضا "معلومات عامة حول اتصاالت البيانات ونقاط الوصول" الصفحة ٣٢.

• Multimedia reception – حدد:  
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 .Only in home net – عند الرغبة في استالم رسائل وسائط متعددة فقط عندما تكون متصال 
بالشبكة احمللية فقط. يتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال الرسائل متعددة الوسائط عندما تكون 

خارج نطاق الشبكة احمللية. 
 Always on – عند الرغبة في استالم رسائل وسائط متعددة دوًما. 

 Off – عند الرغبة في عدم استالم رسائل وسائط متعددة أو إعالنات على اإلطالق. 

هــام: 

• ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة أو استقبالها عندما تكون خارج نطاق 
الشبكة احمللية. 

• إذا مت حتديد الضبط على .Only in home net أو Always on فعندئذ ميكن للهاتف أن يقوم 
بإجراء اتصال بيانات نشط أو اتصال GPRS بدون إفادتك. 

• .On receiving msg فحدد: 
 Retr. immediately – إذا رغبت في أن يقوم الهاتف باسترداد رسائل الوسائط املتعددة على الفور. 

إذا كانت هناك رسائل على احلالة Deferred، فسيتم استردادها أيًضا. 
 Defer retrieval – إذا رغبت في حفظ الرسالة في مركز رسائل الوسائط املتعددة الستردادها فيما 

.Retr. Immediately على .On receiving msg.iبعد. السترداد الرسالة فيما بعد، اضبط
 Reject message – إذا رغبت في رفض رسائل الوسائط املتعددة. سوف يقوم مركز رسائل 

الوسائط املتعددة بحذف الرسائل. 
• Allow anon. Messages – حدد No إذا رغبت في رفض رسائل مرسلة من مرسل مجهول. 

• Receive adverts – يحدد هذا اخليار ما إذا كنت ترغب في استالم إعالنات رسائل وسائط متعددة 
أم ال. 

• Receive Report – حدد هذا اخليار على Yes إذا رغبت في ظهور حالة الرسالة املسجلة 
(Pending وFailed وDelivered) في السجل.انظر الصفحة ٢٢.

 مالحظة: قد ال ميكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة مت إرسالها إلى عنوان 
بريد إلكتروني. 
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• Deny report sending – حدد Yes إذا كنت ال ترغب في إرسال الهاتف لتقارير استالم خاصة 
برسائل الوسائط املتعددة املستلمة.

• Message validity – في حالة تعذر الوصول إلى مستلم الرسالة في الفترة املسموح بها، 
فسيتم إزالة الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط املتعددة. الحظ أنه ال بد أن تدعم الشبكة 

هذه امليزة. Maximum time هو احلد األقصى للوقت املسموح به من قبل الشبكة. 
• Image size – يحدد هذا اخليار احلجم املناسب للشكل في رسالة وسائط متعددة. اخليارات 

املتاحة هي: Small (احلد األقصى ١٦٠ × ١٢٠ بكسل) وLarge (احلد األقصى ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل). 
• Default Speaker – حدد Loudspeaker أو Handset، إذا رغبت في تشغيل الصوت في رسالة 
وسائط متعددة عبر مكبر الصوت أو عبر سماعة األذن. ملزيد من املعلومات انظر "مكبر الصوت 

املضمن" الصفحة ١٥.

א א
.E-mail ← Settings ← Options وحدد Messaging اذهب إلى

افتح Mailbox in use الختيار صندوق البريد املستخدم. 

א
حدد Mailboxes لفتح قائمة بصناديق البريد التي مت تعريفها. إذا لم يتم تعريف صناديق بريد، فستطالب 

بذلك. تظهر قائمة الضبط التالية: 
• Mailbox name – اكتب اسًما وصفًيا لصندوق البريد. 

• Access point in use (يجب حتديده) – نقطة وصول إنترنت IAP املستخدمة لصندوق البريد. 
حدد نقطة وصول إنترنت IAP من القائمة. ملزيد من املعلومات حول كيفية إنشاء نقطة وصول إنترنت 

IAP، انظر أيًضا "ضبط التوصيل" الصفحة ٣٢.
• My mail address (يجب حتديده) – اكتب عنوان البريد اإللكتروني الذي تسلمته من مزود 

اخلدمة. ال بد أن يحتوي العنوان على احلرف @. لقد مت إرسال ردود على رسائلك على هذا العنوان. 
• Outgoing mail server:i (يجب حتديده) – اكتب عنوان IP أو اسم املضيف للكمبيوتر الذي يقوم 

بإرسال رسالة البريد اإللكتروني. 
• Send message – حدد كيفية إرسال رسالة البريد اإللكتروني من الهاتف. Immediately – يبدأ 

االتصال بصندوق البريد تلقائًيا بعد اختيار .Send. During next conn – يُرسل البريد اإللكتروني عند 
أول اتصال بصندوق البريد. 

اخليارات املتاحة أثناء حترير 
ضبط البريد اإللكتروني هي: 

 Deleteو New mailboxو  Edit
 .Exitو Helpو
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• Send copy to self – حدد Yes حلفظ نسخة من رسالة البريد اإللكتروني في صندوق البريد عن 
 .My mail address بُعد وفي العنوان املعني في

• Include signature – حدد Yes إذا رغبت في إرفاق توقيع برسائل البريد اإللكتروني ثم ابدأ في 
كتابة نص التوقيع أو حتريره. 

• :User name – اكتب اسم املستخدم اخلاص بك، والذي حصلت عليه من مزود اخلدمة. 
• :Password – اكتب كلمة املرور اخلاصة بك. إذا تركت هذا احلقل فارغاً، فسيطلب منك إدخال 

كلمة املرور عند محاولة االتصال بصندوق البريد عن بعد. 
• :Incoming mail server (يجب حتديده) – عنوان IP أو اسم املضيف بالكمبيوتر والذي يقوم 

باستالم رسائل البريد اإللكتروني. 
• :Mailbox type – يّعرف بروتوكول البريد اإللكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن 

 .IMAP4و POP3 بُعد. اخليارات املتاحة هي
 مالحظة: ميكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط وال ميكن تغييره إذا قمت بحفظه أو 

خرجت من ضبط صندوق البريد. 
• Security – يستخدم هذا اخليار مع بروتوكوالت POP3 وIMAP4 وSMTP لتأمني االتصال بصندوق 

البريد عن بُعد. 
• APOP secure login – يستخدم هذا اخليار مع بروتوكول POP3 لتشفير عملية إرسال كلمات 

 Mailbox type: لـ IMAP4 املرور إلى خادم البريد اإللكتروني عن بُعد. ال يظهر هذا اخليار في حالة حتديد
• Retrieve attachment (ال يظهر هذا اخليار في حالة ضبط بروتوكول البريد اإللكتروني إلى 

POP3) – السترداد البريد اإللكتروني باملرفقات أو بدونها. 
• Retrieve headers – للحد من عدد عناوين البريد اإللكتروني التي ترغب في استردادها إلى 

الهاتف. اخليارات املتاحة هي All وUser defined تستخدم مع بروتوكول IMAP4 فقط.

 الر
عند الذهاب إلى Messaging واختيار Service message ← Settings ← Options، يتم فتح قائمة 

الضبط التالية: 
• Service messages – حدد ما إذا كنت ترغب في استالم رسائل خدمة أم ال. 

• Authentic. needed – حدد ما إذا كنت ترغب في استالم رسائل خدمة من مصادر مصدقة فقط 
أم ال. 
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א
حتقق من مزود اخلدمة حول توفر خلية النشر وما هي املوضوعات املتاحة وأرقام املوضوعات املتعلقة بذلك. 

.Cell broadcast ← Settings ← Options ← Messaging لتغيير الضبط، اذهب إلى
 .Off أو On – Reception •

• All – Language يتيح لك هذا اخليار إمكانية استالم رسائل خلية النشر بكافة اللغات املمكنة. 
يتيح لك خيار Selected إمكانية اختيار اللغة التي ترغب في استالم رسائل خلية النشر بها. إذا لم 

 .Other تكن اللغة التي تريدها موجودة بالقائمة فحدد
• Topic detection – إذا استلمت رسالة ال تنتمي إلى أي من املوضوعات املوجودة، فيمكنك عن 
طريق خيار On ← Topic detection حفظ رقم املوضوع تلقائًيا. يتم حفظ رقم املوضوع في 
قائمة املوضوع ويتم عرضه بدون اسم. حدد Off إذا كنت ال ترغب في حفظ أرقام املوضوعات 

اجلديدة تلقائًيا. 

اذهب إلى Messaging وحدد Other ← Settings ← Options لفتح قائمة الضبط التالية: 
• Save sent messages – حدد ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة نصية أو رسالة 

وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة "العناصر املرسلة". 
• No. of saved msgs.i – حتديد عدد الرسائل املرسلة التي ستحفظ في حافظة العناصر املرسلة في 

كل مرة. احلد االفتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة األقدم عند بلوغ احلد. 
• Memory in use حتديد مخزن الذاكرة. اخلياران هما ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة، إن وجد. 
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א .٩
ميكنك ضبط نغمات الهاتف وتخصيصها تبًعا ألحداث وبيئات مختلفة، أو تبعاً جملموعات من املتصلني 

 Meetingو Silentو General :وذلك من خالل "األوضاع". توجد خمسة أوضاع معينة مسبقاً وهي
وOutdoor وPager حيث ميكنك تخصيصها لتتناسب مع احتياجاتك. 

ميكنك مشاهدة الوضع احملدد حالياً في أعلى شاشة الهاتف أثناء وجودك الهاتف في وضع االنتظار. يظهر 
التاريخ احلالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع املستخدم. 

ميكن أن تكون النغمات عبارة عن نغمات الرنني االفتراضية، أو النغمات املؤلفة في "امللحن"، أو النغمات 
املستلمة في رسالة، أو النغمات املنقولة إلى الهاتف عبر االشعة حتت احلمراء أو بلوتوث أو من خالل 

االتصال بالكمبيوتر ثم حفظها بالهاتف. 

א
١ اذهب إلى Profiles ← Menu. يتم فتح قائمة باألوضاع. انظر الشكل ١ الصفحة ٩٩.

 .Activate ← Options ٢ في القائمة "األوضاع"، انتقل إلى أحد األوضاع وحدد

א
 ← Options ١ لتعديل أحد األوضاع، انتقل إلى الوضع املطلوب في القائمة "األوضاع" وحدد

Personalise. يتم فتح قائمة ضبط األوضاع. 

٢ انتقل إلى الضبط املطلوب تغييره واضغط على  لفتح االختيارات التالية: 
• Ringing tone – لتعيني نغمة الرنني للمكاملات الصوتية، حدد نغمة رنني من القائمة. أثناء التنقل 
خالل القائمة، ميكنك التوقف عند إحدى النغمات لكي تستمع إليها قبل اختيارها. اضغط على أي 

مفتاح إليقاف الصوت. عند استخدام بطاقة الذاكرة يظهر الرمز  بجوار اسم النغمات اخملزنة فيها. 
 نغمات الرنني تستخدم الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦

 ← Menu اذهب إلى 
.Profiles

 اختصار: اضغط على
 لتغيير الوضع في وضع 

االنتظار. انتقل إلى الوضع الذي 
ترغب في تنشيطه ثم اضغط 

.OK على

شكل ١ قائمة األوضاع. 
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 مالحظة: ميكنك تغيير نغمات الرنني من خالل موقعني: "األوضاع" أو "جهات االتصال". انظر 
"إضافة نغمة رنني لبطاقة أو مجموعة" الصفحة ٥٠.

• Incoming call alert – عند اختيار Ascending، يبدأ صوت الرنني من املستوى األول ثم يأخذ في 
االرتفاع تدريجياً حتى يصل إلى مستوى الصوت احملدد.

• Ringing volume – لتعيني مستوى الصوت لنغمات الرنني ونغمات تنبيه الرسائل. 
• Message alert tone – لتعيني نغمة الرسائل. 

• Vibrating alert – لتعيني اهتزاز الهاتف عند ورود رسائل أو مكاملات صوتية. 
• Keypad tones – لتعيني مستوى الصوت لنغمات لوحة املفاتيح. 

• Warning tones – يصدر الهاتف نغمة حتذيرية، على سبيل املثال عند نفاد طاقة البطارية. 
• Alert for – لتعيني رنني الهاتف عند ورود مكاملات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلني 
محددين. تظل باقي املكاملات الواردة من أية متصلني آخرين خارج مجموعة املتصلني احملددين بدون 
نغمة تنبيه. اخليارات املتوفرة بالهاتف هي All calls / (قائمة تضم مجموعات املتصلني في حالة 

إنشاء تلك اجملموعات). انظر "إنشاء مجموعات أتصال" الصفحة ٥١.
• Profile name – ميكنك إعادة تسمية أحد األوضاع بأي اسم تريده. ال ميكن إعادة تسمية الوضع 

"عام". 

شكل ٢ ضبط األوضاع



א

١٠١ Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

א .١٠ 

 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف 
حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا.

ميكنك االستعانة بـ "املفضلة" لتخزين االختصارات، واالرتباطات اخلاصة بالصور التي تفضلها، واملقاطع 
املصورة، واملذكرات، وملفات تسجيل الصوت، وعالمات املتصفح، وصفحات املتصفح احملفوظة. 

االختصارات االفتراضية هي:  - لفتح محرر املالحظات، و  لفتح التقومي على التاريخ اخملتار، و  
لفتح الرسائل الواردة. انظر الشكل ١ الصفحة ١٠١.

א א
ميكن إضافة اختصارات من التطبيقات الفردية فقط. ال تتمتع التطبيقات األخرى بتلك اإلمكانية. 

١ افتح التطبيق ثم انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته كاختصار إلى "املفضلة". 
 .OK واضغط على ،Add to Favourites ← Options ٢ حدد

 مالحظة: يتم حتديث االختصار داخل "املفضلة" تلقائياً في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه، 
على سبيل املثال في حالة نقله من إحدى احلافظات إلى حافظة أخرى.  

في "املفضلة": 
. يتم فتح امللف في التطبيق املُناظر.  • لفتح اختصار، انتقل إلى الرمز واضغط على 
 Delete ← Options حلذف اختصار، انتقل إلى االختصار الذي ترغب في إزالته ثم حدد •

shortcut. ال تؤثر عملية إزالة االختصار على امللف الذي تشير إليه. 
• لتغيير عنوان االختصار، حدد Edit shortcut name ← Options. اكتب االسم اجلديد. يؤثر هذا 

التغيير على االختصار فقط دون أن ميتد هذا التأثير إلى امللف أو العنصر الذي يشير إليه االختصار. 

 ← Menu اذهب إلى 
.Favourites

شكل ١ شاشة العرض 
الرئيسية للمفضلة. 

اخليارات املوجودة في شاشة 
العرض الرئيسية لـ "املفضلة" 

 Edit shortcutو Open :هي
 Shortcut iconو name

 Moveو Delete shortcutو
  List view /Grid viewو

.Exitو Helpو
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 مالحظة:  يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف 
حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا. 

في "التقومي" ميكنك حفظ املواعيد واالجتماعات وتواريخ امليالد واألعياد السنوية وأية أحداث أخرى. ميكنك 
ا ضبط تنبيه التقومي لكي يذكرك بأحداث قادمة.  ـً أيض

يستخدم التقومي الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦.

א
١ حدد New entry ← Options وحدد:

• Meeting لكي يذكرك مبيعاد محدد بالوقت والتاريخ. 
• Memo لكتابة إدخال عام ألحد األيام. 

• Anniversary لكي يذكرك بتاريخ ميالد أو تواريخ خاصة. يتم تكرار إدخاالت األعياد السنوية كل 
عام. 

٢ مللء احلقول، انظر قسم حقول إدخال التقومي الصفحة ١٠٣. انظر الشكل ١، الصفحة ١٠٢. استخدم زر 
االنتقال لالنتقال بني احلقول. اضغط على  للتغيير بني احلروف الالتينية الكبيرة واحلروف الصغيرة. 

 .Done ٣ حلفظ اإلدخال، اضغط على

א
١ في شاشة عرض "اليوم"، انتقل إلى اإلدخال ثم اضغط على  لفتحه. 

 .Done ٢ اكتب في حقول اإلدخال ثم اضغط على

 ← Menu اذهب إلى 
Calendar

اخليارات املتاحة أثناء حترير 
 Sendو Delete :إدخال تقومي

 .Exitو Helpو

شكل ١ حترير إدخال تقومي. 
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• في حالة حترير إدخال متكرر، حدد كيفية تفعيله كما تريد. 
  All occurrences – يتم تغيير كافة اإلدخاالت املتكررة / This entry only – يتم تغيير اإلدخال 

احلالي فقط. 

א
Delete ← Options في شاشة عرض "اليوم"، انتقل إلى اإلدخال الذي ترغب في حذفه وحدد •

أو اضغط على  اضغط على Yes لتأكيد احلذف.
• في حالة حذف إدخال متكرر، حدد كيفية تفعيل التغيير.

  All occurrences – يتم حذف كافة اإلدخاالت املتكررة / This entry only – يتم حذف اإلدخال 
احلالي فقط. 

א
• Subject / Occasion – اكتب وصفاً للحدث. 

• Location – مكان االجتماع، اختياري. 
 .End dateو Start dateو End timeو Start time •

 .Alarm dateو Alarm time اضغط على  لتنشيط حقول – Alarm •
• Repeat – اضغط على  لتغيير اإلدخال الذي ترغب في تكراره. يظهر على شكل  في شاشة 

عرض اليوم. 
 مثال: ميكنك التحكم في وظيفة التكرار حسب الرغبة إذا كان لديك حدث يحدث بصورة 
متكررة، سواء أكان ذلك أسبوعياً، أو في منتصف األسبوع أو أحداث متكررة بصورة يومية 

ترغب في تذكرها. 
• Repeat until – ميكنك ضبط تاريخ االنتهاء لإلدخال املتكرر، على سبيل املثال, تاريخ انتهاء دورة 

أسبوعية تنتظم بها. يظهر هذا اخليار فقط في حالة اختيار تكرار احلدث. 
• Syncronisation – في حالة اختيار Private بعد إجراء التزامن ميكنك وحدك مشاهدة إدخال 

التقومي دون أن يتم عرضه على اآلخرين ممن لهم حق الدخول الفوري ملشاهدة التقومي. يعد ذلك مفيداً 
عندما تقوم مثالً مبزامنة التقومي مع تقومي آخر موجود على جهاز كمبيوتر متوافق أثناء العمل. إذا 

قمت بتحديد Public، يظهر إدخال التقومي لآلخرين ممن لديهم حق الوصول ملشاهدة التقومي اخلاص بك 
قيد االتصال. في حالة حتديد None، لن ميكن نسخ إدخال التقومي إلى جهاز الكمبيوتر عند مزامنة 

التقومي. 

 مثال: مت إلغاء فئة 
األسبوع. لقد قمت بضبط 

التقومي لكي يذكرك أسبوعياً. 
حدد This entry only وسوف 
يُذكرك التقومي مرة أخرى في 

األسبوع القادم. 



א
א

١٠٤Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

א
شاشة عرض الشهر

في شاشة عرض "الشهر"، ميثل الصف الواحد أسبوعاً واحداً. يكون تاريخ "اليوم" ُمسطر. يتم متييز 
التواريخ التي حتتوي على إدخاالت تقومي مبثلث صغير في أسفل الركن األمين. يتم إحاطة التاريخ احملدد حالياً 

بإطار. انظر الشكل ٢ الصفحة ١٠٤.
 . • لفتح شاشة عرض "اليوم"، انتقل إلى التاريخ الذي ترغب في فتحه ثم اضغط على 
 .OK للذهاب إلى تاريخ معني. اكتب التاريخ واضغط على Go to date ← Options حدد •

شكل ٢  شاشات عرض "الشهر"، و"األسبوع”، و"اليوم"، في "التقومي". 

شاشة عرض األسبوع

في شاشة عرض "األسبوع"، تظهر إدخاالت التقومي لألسبوع احملدد في ٧ مربعات متثل أيام األسبوع. يكون 
تاريخ اليوم ُمسطر. يتم إدخال وضع "املذكرات" و"األعياد السنوية" قبل الساعة الثامنة. يتم متييز إدخاالت 

االجتماعات بواسطة شرائط ملونة تبعاً لوقت البدء واالنتهاء. انظر الشكل ٢ الصفحة ١٠٤.
• لعرض أحد إدخاالت التقومي أو حتريره، انتقل إلى اخللية التي حتتوي على اإلدخال واضغط على  

لفتح شاشة عرض "اليوم" ثم انتقل إلى اإلدخال واضغط على  لفتحه. 

 تلميح! عند الضغط 
على  في شاشة عرض 
"الشهر" أو "األسبوع" أو 

"اليوم"، يتم تظليل تاريخ اليوم 
تلقائياً. يتم إضاءة تاريخ اليوم 

تلقائياً. 

رموز إدخال التقومي، في شاشة 
عرض "اليوم" و"األسبوع":

،Meeting 
،Memo و

.Anniversary  و

رموز التزامن في شاشة عرض 
الشهر.

 Private،و
 Public،و 
 None،و 

 يوجد بهذا اليوم أكثر من 
إدخال واحد. 
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א
ميكن مشاهدة إدخاالت التقومي لليوم احملدد في شاشة عرض "اليوم". يتم تنظيم اإلدخاالت في شكل 

مجموعات تبعاً لتاريخ البدء. يتم إدخال وضع "املذكرات" و"األعياد السنوية" قبل الساعة الثامنة. انظر 
الشكل ٢ الصفحة ١٠٤.

 . • لفتح أحد اإلدخاالت لتحريره، انتقل إليه ثم اضغط على 
• اضغط على  لالنتقال إلى اليوم التالي أو اضغط على  لالنتقال إلى اليوم السابق. 

א
حدد Settings ← Options وحدد:  

• Default view – لتحديد شاشة العرض التي تظهر مبجرد فتح "التقومي". 
• Week starts on – لتغيير اليوم الذي يبدأ به األسبوع. 

• Week view title – لتغيير عنوان شاشة عرض األسبوع بحيث يصبح رقم األسبوع أو تواريخ 
األسبوع. 

א
١ أنشئ إدخال "اجتماع" أو إدخال "عيد سنوي" جديد أو فتح إدخال سبق إنشائه. 
 .Alarm dateو Alarm time ثم اضغط على  لفتح حقل Alarm ٢ انتقل إلى

٣ اضبط وقت التنبيه وتاريخه. 
٤ اضغط على Done. يظهر مؤشر التنبيه  بجانب اإلدخال في شاشة عرض "اليوم". 

א
• مدة التنبيه دقيقة واحدة. بعد انقضاء وقت التنبيه، اضغط على Stop إلنهاء تنبيه التقومي. في 

حالة الضغط على أي زر آخر، يتم ضبط التنبيه على غفوة. 

א
• في شاشة عرض "اليوم"، انتقل إلى اإلدخال الذي ترغب في إرساله وحدد Send ← Options. ثم 

حدد الطريقة، واخليارات املتاحة هي: Via text message، أو Via e-mail (تتوفر فقط في حالة ضبط 
 .Via infrared أو ،Via Bluetooth البريد اإللكتروني الصحيح في مكانه)، أو

للحصول على معلومات إضافية، انظر فصل "الرسائل" و"إرسال بيانات واستقبالها من خالل األشعة حتت 
احلمراء" الصفحة ١٣٦، و"إرسال بيانات خالل بلوتوث"، الصفحة ١٣٢.

اخليارات املتاحة في شاشات 
عرض التقومي اخملتلفة هي: 

New entryو Open
 Week view / Month viewو
 Sendو Go to dateو Deleteو

 .Exitو Helpو Settingsو

 اختصار:  لتدوين إدخال 
تقومي, اضغط على أي من أزرار  (
) في أي شاشة من   - 
شاشات عرض التقومي. يتم فتح 

إدخال االجتماع ويتم إضافة 
احلروف التي مت إدخالها إلى حقل 

.Subject
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א
ميكنك االحتفاظ بقائمة من املهام التي حتتاج إلى العمل انظر شكل ٣ صفحة ١٠٦

تستخدم قائمة املهام الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦.
) لبدء تدوين مذكرة مهام. يتم فتح احملرر ويومض املؤشر بعد  ١ اضغط على أي من املفاتيح ( - 

إدخال احلروف.
٢ اكتب املهمة في حقل Subject. اضغط على  إلضافة حروف خاصة. 

• لضبط التاريخ املطلوب إلجناز املهمة، انتقل إلى حقل Due date وأدخل التاريخ. 
 . • لتعيني األولوية ملذكرة مهام، انتقل إلى Priority ثم اضغط على 

 .Done ٣ حلفظ مذكرة املهام، اضغط على
 مالحظة: عند حذف كافة احلروف ثم الضغط على Done، يتم حذف املذكرة السابقة.

 
 . • لفتح مذكرة مهام، انتقل إليها واضغط على 

 . • حلذف مذكرة مهام، انتقل إليها وحدد Delete ← Options أو اضغط على 
 .Mark as done ← Options لتمييز مذكرة مهام كمذكرة تامة، انتقل إليها وحدد •

 .Mark as not done ← Options الستعادة مذكرة مهام، حدد •
 .Normal - (ال يوجد رمز)و Low -  و High -   :رموز األولوية هي

رموز احلالة هي:   متت املهمة و  - لم تتم املهمة. 

א א א א
ميكنك نقل بيانات التقومي واألسماء واملهام من العديد من هواتف نوكيا اخملتلفة إلى هاتف نوكيا 3660 

باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة بتطبيق استيراد البيانات لهاتف نوكيا 3660. وتوجد 
إرشادات حول استخدام التطبيق في املساعدة الفورية جملموعة برامج الكمبيوتر في القرص املضغوط.

شكل ٣  املهام في قائمة 
املهام

To- ← Menu اذهب إلى 
.do
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א .١٢
 مالحظة:  يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام الوظائف املوجودة ضمن حافظة 

"Extras".  ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب 
خطرًا أو تشويًشا. 

א
١ أدخل أول رقم من العملية احلسابية التي تقوم بإجرائها. اضغط على  ملسح خطأ في كتابة 

الرقم. 
٢ انتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على  لتحديدها. 

 استخدم  للجمع أو  للطرح أو  للضرب أو  للقسمة. 
٣ أدخل الرقم الثاني. 

 . ٤ لتنفيذ العملية احلسابية، انتقل إلى  واضغط على 
 مالحظة: ودقة احلاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء حتويلية، السيما مع عمليات القسمة 

الطويلة. 
• اضغط على  إلضافة كسر عشري. 

• اضغط مع االستمرار على  ملسح ناجت العملية احلسابية السابقة.  
• استخدم  و  لعرض العمليات احلسابية السابقة واالنتقال داخل الصفحة. 

 . • حدد  حلفظ الرقم في الذاكرة املشار إليه باحلرف M. السترداد الرقم من الذاكرة حدد 
• حدد Last result ← Options السترداد ناجت آخر عملية حسابية  

 ← Menu اذهب إلى 
Calculator ← Extras

 Last result :خيارات احلاسبة
 Clear screenو Memoryو

 .Exitو Helpو

 تلميح! اضغط بشكل 
متكرر على  لالنتقال بني 

الوظائف. ميكنك مشاهدة تغير 
التحديد بني الوظائف.
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א
يتيح لك "امللحن" إمكانية وضع نغمة الرنني اخملصصة اخلاصة بك. الحظ أنه ال توجد إمكانية لتحرير 

نغمة رنني افتراضية. 
  .New tone ← Options ١ لفتح احملرر وبداية التلحني حدد
• استخدم املفاتيح إلضافة نغمات وسكنات. انظر اجلدول. 

 أو حدد Insert symbol ← Options لفتح قائمة النغمات والسكنات. 
 املدة االفتراضية للنغمة تساوي ٤/١.

 Stop لالستماع إلى النغمة. اضغط على Play ← Options اضغط على  أو حدد •
إليقاف تشغيل النغمة. 

• لضبط مستوى الصوت حدد Volume ← Options قبل أن بدء تشغيل النغمة. 
• لضبط سرعة اللحن، حدد Tempo. ← Options لزيادة سرعة اللحن أو تقليلها تدريجًيا؛ اضغط 
، على التوالي. يتم قياس السرعة بعدد النقرات في الدقيقة. أقصي  مع االستمرار على  أو 
عدد من النقرات هو ٢٥٠ نقرة، بينما تكون السرعة االفتراضية لنغمة جديدة هي ١٦٠ نقرة، وأقل 

عدد من النقرات هو ٥٠ نقرة. 
• الختيار عدة نغمات أو سكنات في نفس الوقت، اضغط مع االستمرار على  واضغط مع 

االستمرار على  أو  في الوقت نفسه. 
 Legato ← Style ← Options لتطبيق أساليب تشغيل مختلفة، حدد نغمتني أو أكثر ثم حدد •

 Staccato يتم تشغيل النغمات بشكل سلس وهادئ أو حدد نغمة واحدة أو أكثر ثم حدد –
– يتم تشغيل النغمات بشكل منفصل إلصدار أصوات قصيرة وحادة.  

• لتحريك نغمة / نغمات نصف درجة لألعلى أو لألسفل في السلم املوسيقي، انتقل إلى النغمة 
 . واضغط على  أو 

• إلصدار نغمة #C اضغط مع االستمرار على  و 
٢ اضغط على Back للحفظ.

خيارات شاشة العرض الرئيسية 
 Newو Open :للملحن هي

 Mark/Unmarkو Deleteو tone
 Helpو Duplicateو Renameو

.Exitو

اخليارات املتاحة أثناء التلحني 
 Insert symbolو Play :هي
 Volumeو Tempoو Styleو

 .Exitو Helpو

 ← Menu اذهب إلى 
 Composer ← Extras
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   املفتاح والوظيفةالنغمةاملفتاح

  c .يقلل املدى الزمني للنغمة / النغمات، السكنة / السكنات املوسيقية احملددة في خطوات     

  d .يطيل املدى الزمني للنغمة / النغمات، السكنة / السكنات املوسيقية احملددة في خطوات     

     e  .يدرج سكنة موسيقية        

     f  .اضغط على   لفتح قائمة بالنغمات والسكنات      

     g  .يحول املقاطع الثمانية، ويتم نقل النغمة / النغمات، أو السكنة / السكنات احملددة إلى املقطع الثماني التالي         

     a  .يحذف النغمة / النغمات احملددة        

     
b  .ينتج عن الضغط لفترة على مفاتيح    -    صدور نغمة أو سكنة طويلة أو يحد من نغمة طويلة      

א
 (Metres) إلى وحدة أخرى (Yards) من وحدة Length في "احملول"، ميكنك حتويل مقاييس مثل

 مالحظة: دقة "احملول" محدودة ويحتمل حدوث أخطاء حتويلية. 

א א
١ انتقل إلى حقل Type واضغط على  لفتح إحدى قوائم املقاييس. انتقل إلى املقياس الذي 

 .OK ترغب في استخدامه واضغط على
٢ انتقل إلى حقل Unit األول واضغط على  لفتح إحدى قوائم الوحدات املتاحة. حدد الوحدة 

 .OK التي ترغب في التحويل منها واضغط على
 انتقل إلى حقل Unit التالي وحدد الوحدة التي ترغب في التحويل إليها. 

٣ انتقل إلى حقل Amount األول وأدخل القيمة التي ترغب في حتويلها. يتغير حقل Amount اآلخر 
تلقائياً لعرض القيمة التي مت حتويلها.  

 Eاضغط على  إلضافة كسر عشري واضغط على  إلدخال رموز + و– (لدرجات احلرارة)، و 
(األس). 

 ← Menu اذهب إلى 
 Converter ← Extras

 Select :اخليارات في احملول هي
 unit / Change currency

 Currencyو Conversion typeو
.Exitو Helpو rates
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 مالحظة: يتغير ترتيب التحويل عند الكتابة في حقل الكمية Amount الثاني. تظهر 
النتيجة في حقل Amount الكمية األول. 

א
قبل القيام بتحويل عمالت، فإنك حتتاج إلى اختيار عملة أساسية (العملة الوطنية عادًة) وإضافة أسعار 

حتويل العمالت.  
 مالحظة: يكون ١ هو سعر العملة األساسية دوماً. ُحتدد العملة األساسية معدل 

التحويل للعمالت األخرى.  
١ حدد Currency لتكون منوذج للقياس وحدد Currency rates ← Options. يتم فتح قائمة 

بالعمالت وميكنك مشاهدة العملة األساسية احلالية في املقدمة. 
٢ انتقل إلى العملة (العملة الوطنية عادًة)، وحدد Set as base curr. ← Options لتغير العملة 

األساسية احملددة سلفاً 
 هام:  عند تغيير العملة األساسية يتم ضبط أسعار صرف العمالت السابقة على صفر 

وبالتالي يلزم إدخال أسعار صرف عمالت جديدة. 
٣ إلضافة أسعار صرف العملة، انتقل إلى العملة وأدخل سعر صرف جديد، مبعنى، عدد وحدات العملة 
التي تساوي وحدة واحدة من العملة األساسية التي قمت بتحديدها. انظر املثال املوجود في جانب 

الصفحة. 
٤  بعد إدراج كافة أسعار صرف العمالت املطلوبة، فيمكن إجراء حتويل العمالت، انظر "وحدات 

التحويل" الصفحة ١٠٩.

א
ميكنك ربط مالحظات باملفضلة وإرسالها إلى أجهزة أخرى. ميكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (تنسيق 

TXT) التي يتم استالمها في املالحظات. 
) لبدء الكتابة. اضغط على  ملسح احلروف. اضغط على Done للحفظ.  • اضغط على ( - 

 تلميح! إلعادة تسمية 
عملة, اذهب إلى شاشة عرض 

أسعار العمالت وانتقل إلى 
 ← Options العملة، وحدد

.Rename currency

 مثال: عند ضبط اليورو 
EUR ليكون العملة األساسية، 

تصبح قيمة اجلنيه اإلجنليزي 
GBP 1.63575 من اليورو 
تقريًبا. وهكذا، يتم كتابة 

1.63575 كمعدل حتويل للجنيه 
اإلجنليزي.

 ← Menu اذهب إلى 
Notes ← Extras
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א
א

• حدد Settings ← Options املوجودة في الساعة. لتغيير الوقت أو التاريخ.  لتغيير الساعة التي 
 Analogue ← Clock type وحدد Date and time تظهر في وضع االنتظار، انتقل لألسفل في ضبط

  .Digital أو
א

 .Set alarm ← Options ١  لضبط تنبيه جديد حدد
 . ٢ أدخل وقت التنبيه واضغط على OK.  عند تنشيط التنبيه، يظهر مؤشر 

 مالحظة: يعمل املنبه حتى أثناء إغالق الهاتف. 
 .Remove alarm ← Options إللغاء التنبيه، اذهب إلى الساعة وحدد  •

א
• اضغط على Stop إليقاف تشغيل املنبه. 

• عند سماع رنني التنبيه، اضغط على أي زر أو اضغط على Snooze إليقاف التنبيه ملدة خمس 
دقائق ثم يستأنف التنبيه الرنني بعد ذلك. ميكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات. 

عند حلول وقت التنبيه وكان الهاتف في وضع إيقاف التشغيل، فسيتم تشغيل الهاتف تلقائيا ويبدأ في 
إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على Stop فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تنشيط الهاتف 

إلجراء املكاملات. اضغط على No إليقاف تشغيل الهاتف أو على Yes إلجراء املكاملات واستقبالها. 
 مالحظة: ال تضغط على Yes عندما يكون استخدام الهواتف احملمولة محظوراً، أو 

عندما تتسبب في حدوث خطراً أو تشويشاً. 

 ← Menu اذهب إلى 
Clock ← Extras

 Set :خيارات الساعة هي
 Reset alarmو alarm

 Settingsو Remove alarmو
.Exitو Helpو
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א
يتيح لك مسجل الصوت إمكانية تسجيل احملادثات الهاتفية واملالحظات الصوتية. عند تسجيل مكاملة 

هاتفية، سيسمع كال الطرفان املتحدثان نغمة كل خمس ثوان أثناء تسجيل املكاملة. 
 مالحظة: اتبع جميع القوانني احمللية التي تنظم عملية تسجيل املكاملات. ال تستخدم 

هذه امليزة بطريقة غير مشروعة. 
• حدد Record sound clip ← Options وانتقل إلى إحدى الوظائف، ثم اضغط على  

لتحديدها. استخدم:  - للتسجيل و  - لإليقاف لبرهة و  - للتوقف و  - للتقدمي 
السريع و  - للترجيع السريع أو  - لتشغيل ملف صوتي مفتوح. 

  GPRSمالحظة: ال ميكن تشغيل املسجل أثناء إجراء مكاملة بيانات أو عندما يكون اتصال 
نشطاً. 

א
. للحصول على  لبدء لعبة، اضغط على Games ← Menu، انتقل إلى رمز اللعبة واضغط على 

Help ← Options تعليمات حول طريقة ممارسة إحدى األلعاب، غضغط على

א א
ميكن في حالة توفر بطاقة ذاكرة، استخدامها لتخزين ملفات الوسائط املتعددة مثل املقاطع املصورة 

وامللفات الصوتية والصور ومعلومات الرسائل وإنشاء نسخة احتياطية من املعلومات املوجودة في ذاكرة 
الهاتف. 

قد حتتوي بطاقة الذاكرة املوجودة في حزمة البيع على مواد ترويجية ألطراف ثالثة والتي مبكنك حذفها. 

 Open  :خيارات املسجل هي
 Deleteو Record sound clipو

 Moveو Move to phone mem.و
 Mark/Unmarkو to mem. Card
 Sendو sound clipو Renameو
 Settingsو Add to Favouritesو

.Exitو Helpو

 ← Menu اذهب إلى 
.Memory card ← Extras

 ← Menu اذهب إلى 
.Recorder ← Extras

 ← Menu اذهب إلى 
.Games
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 هام: احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة الصغيرة بعيًدا عن متناول األطفال. 

 مالحظة: ميكن معرفة تفاصيل استخدام بطاقة الذاكرة مع املزايا والتطبيقات املوجودة في هاتف 
Nokia 3660 بالرجوع إلى األقسام التي تشرح تلك املزايا والتطبيقات. 

: א א

شكل ١ وضع بطاقة الذاكرة وتثبيتها
١ تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف. فإذا لم يكن قد مت إيقاف تشغيله، فاستمر في الضغط على  

حتى إيقاف تشغيل الهاتف. 
٢ وظهر الهاتف يتجه إليك، أزح الغطاء لفتحه وأخرج البطارية، انظر "دليل البداية السريعة" و"إدخال 

بطاقة SIM والبطارية" ملعرفة التعليمات اخلاصة بكيفية فك الغطاء. 
٣ ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة اخملصصة لها كما هو موضح في الشكل ١ أ، الصفحة ١١٣.

 تأكد أن مناطق االتصال الذهبية في البطاقة متجهة لألسفل. 
٤ أزح املاسك الفضي فوق بطاقة الذاكرة لتثبيتها في موضعها، انظر الشكل ١ ب، الصفحة ١١٣.

اخليارات املتاحة في بطاقة 
 Backup phone :الذاكرة هي

 Restore fromو mem.
 Format mem. Cardو card

 Memory card nameو
 Changeو Set passwordو

 Removeو password
 Unlock memoryو password
 Helpو Memory detailsو card

 .Exitو
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٥ بعد تثبيت البطاقة في موضعها، أعد وضع البطارية ثم أعد وضع الغطاء بواسطة إزاحته مرة 
أخرى إلى مكانه. 

 هام: ال ترفع بطاقة الذاكرة أثناء إجراء أية عمليات بالهاتف. تأكد من إغالق كافة 
تطبيقات بطاقة الذاكرة قبل إخراجها.

 هام: في حالة تثبيت أحد التطبيقات على بطاقة الذاكرة، وتطلب األمر إعادة تشغيل الهاتف، 
فال تخرج البطاقة إال بعد إمتام عملية التشغيل. وإال فقد تفقد ملفات التطبيق.

א א
يجب تشكيل بطاقة الذاكرة قبل استخدامها للمرة األولى. 

.Format mem. Card ← Options حدد •
سيطلب منك تأكيد هذا األمر، ومبجرد املوافقة، تبدأ عملية التشكيل،

انظر الشكل ٢، الصفحة ١١٤.

א א א
ميكن إنشاء نسخة احتياطية من املعلومات املوجودة في ذاكرة الهاتف وحفظها في بطاقة الذاكرة.

 .Backup phone mem. ← Options حدد •
ميكن استعادة املعلومات املوجودة في بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف. 

.Restore from card ← Options حدد •
א א

ميكن حتديد كلمة مرور لقفل بطاقة الذاكرة من االستخدام غير املسموح به. 
 مالحظة: يتم تخزين كلمة املرور على الهاتف وال يتطلب األمر إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام 
بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. أما إذا رغبت في استخدامها في هاتف آخر، فسيطلب منك 

إدخال كلمة مرور. 

شكل ٢ تشكيل بطاقة الذاكرة
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א א
 .Remove password أو Change password أو Set password ← Options حدد •

سيلزم إدخال كلمة املرور وتأكيدها عند حتديد أي خيار. ميكن أن يصل طول كلمة املرور إلى ثمانية حروف.
 هام:  مبجرد إزالة كلمة املرور يتم إلغاء القفل عن بطاقة الذاكرة وميكن حينئذ 

استخدامها على أي هاتف آخر وبدون كلمة مرور.

א
إذا أدخلت في الهاتف بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة مرور، فسيطلب منك إدخال كلمة املرور اخلاصة 

بالبطاقة. إللغاء قفل البطاقة:
Unlock memory card ← Options حدد •

א א א
ميكن من خالل اخليار Memory details معرفة حجم الذاكرة التي تشغلها مجموعات البيانات اخملتلفة 

واحلجم املتبقي من الذاكرة لتثبيت تطبيقات أو برامج جديدة على بطاقة الذاكرة.
 .Memory details ← Options حدد •
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XHTML .١٣ 

 مالحظة: يجب تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف حني يكون 
استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويًشا. 

يحتفظ العديد من مزودي اخلدمة على اإلنترنت بالصفحات املصممة خصيًصا للهواتف احملمولة، حيث 
يوفرون خدمات مثل األخبار وتقارير الطقس واملعامالت املصرفية ومعلومات السفر والترفيه واأللعاب. 

ميكنك من خالل متصفح XHTML، عرض هذه اخلدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة WML أو صفحات 
XHTML مكتوبة بلغة XHTML أو بلغة خليط من اللغتني مًعا. 

 مالحظة: حتقق من توفر اخلدمات والرسوم من مشغل الشبكة و / أو مزود اخلدمة. سيوفر لك 
مزود اخلدمة أيًضا تعليمات حول كيفية استخدام اخلدمات التي يقدمها. 

א א א
• احفظ الضبط املطلوب للوصول إلى خدمة الويب التي ترغب في استخدامها. انظر القسم التالي 

"ضبط الهاتف خلدمة املتصفح". 
• إجراء اتصال باخلدمة. انظر الصفحة ١١٧.

• تصفح صفحات الويب. انظر الصفحة ١١٩.
• إنهاء االتصال باخلدمة. انظر الصفحة ١٢٢.

 Menu اذهب إلى 
← Services أو اضغط مع 
االستمرار على  في وضع 

االنتظار.

 مسرد: يدعم متصفح 
XHTML الصفحات املكتوبة 

بلغة متييز النصوص التشعبية 
املوسعة (XHTML) ولغة 

.(WML) التمييز الالسلكية

شكل ١ شاشة عرض العالمات 
من خالل حقل "ذهاب إلى" في 

األسفل.
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א א
א א

ميكنك استالم ضبط اخلدمة في رسالة نصية خاصة أو فيما يُعرف بالرسالة الذكية من مشغل الشبكة 
أو مزود اخلدمة الذي يقدم اخلدمة. انظر "استالم رسائل ذكية" الصفحة ٨٣. ملزيد من املعلومات، اتصل 

مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
א

اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزود اخلدمة. 
١ اذهب إلى Access points ← Connection settings ← Settings وقم بتعيني الضبط اخلاص 

بإحدى نقاط الوصول. انظر "ضبط التوصيل" الصفحة ٣٢.
٢ اذهب إلى Add bookmark ← Options ← Services. اكتب اسًما للعالمة وعنوان صفحة 

املتصفح املعينة لنقطة الوصول احلالية. 

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

توجد ثالث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات املتصفح: 
) اخلاصة مبزود اخلدمة، • حدد صفحة البدء (

• حدد إحدى العالمات من شاشة عرض العالمات، أو 
• اضغط على املفاتيح من  إلى  لبدء كتابة عنوان إحدى خدمات املتصفح. ينشط حقل 

"ذهاب إلى" املوجود أسفل شاشة الهاتف في احلال، حيث ميكنك متابعة كتابة العنوان هناك. 
بعد حتديد إحدى الصفحات أو كتابة أحد العناوين، اضغط على  لبدء تنزيل الصفحة. انظر أيًضا 

"مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٠.

 تلميح! قد يتوفر 
الضبط على سبيل املثال، على 

املوقع اخلاص مبشغل الشبكة أو 
مزود اخلدمة.

 تلميح! للوصول إلى 
شاشة عرض العالمات أثناء 

التصفح، اضغط مع االستمرار 
. للعودة مرة أخرى  على 

لشاشة عرض املتصفح، حدد 
.Back to page ← Options
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א
في حالة ظهور مؤشر األمان  أثناء إجراء االتصال، يدل ذلك على أنه قد مت تشفير وتأمني عملية نقل 

املعلومات بني الهاتف وبوابة املتصفح. 
 مالحظة: ال يشير رمز األمان إلى أن عملية نقل البيانات بني البوابة وخادم احملتوى (مكان 

مخصص لتخزين مسافة) آمنة. يحق ملزود اخلدمة أن يقوم بتأمني نقل البيانات بني البوابة وخادم 
احملتوى. 

א
 WAP مسرد: تتكون العالمة من عنوان إنترنت (إلزامي) وعنوان عالمة ونقطة وصول لـ 

وقد يتطلب األمر استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور. 
 مالحظة: قد يحتوى الهاتف على بعض العالمات التي سبق تثبيتها ملواقع ال تنتمي لنوكيا. ال 

تضمن نوكيا هذه املواقع وال تقرها. إذا اخترت الوصول إلى تلك املواقع، فيجب عليك حينئذ اتخاذ 
ذات االحتياطات اخلاصة باألمان أو احملتوى كما يحدث مع أي موقع. 

في شاشة عرض العالمات، ميكنك مشاهدة عالمات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات الويب. يُشار 
إلى العالمات بالرموز التالية: 

 - صفحة البدء املعينة لنقطة الوصول للمتصفح. إذا استخدمت نقطة وصول أخرى إلى الويب 
للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبًعا لهذا التغيير. 

 - آخر صفحة متت زيارتها. عند قطع اتصال الهاتف باخلدمة، يظل عنوان آخر صفحة متت زيارتها 
ا في الذاكرة حتى تتم زيارة صفحة جديدة أثناء االتصال التالي.  محفوًظً

 - عالمة توضح العنوان. 
 أثناء انتقالك بني العالمات، ميكنك مشاهدة عنوان العالمة املميزة في احلقل "ذهاب إلى" أسفل شاشة 

الهاتف. انظر الشكل ١ الصفحة ١١٦.

اخليارات املتاحة في شاشة 
عرض العالمات (حتديد عالمة 

 Open :أو حافظة) هي
 Back to pageو Downloadو

 Go to URL addressو Sendو
 Addو / Find bookmark

 Deleteو Editو bookmark
 Read service msgs.و

 Move toو Disconnectو
 Mark/و New folderو folder
 Clearو Renameو Unmark

 Add toو Detailsو cache
 Helpو Settingsو Favourites

 .Exitو
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 .Add bookmark ← Options ١ في شاشة عرض العالمات، حدد
٢ ابدأ في ملء احلقول، انظر الشكل ٢ الصفحة ١٢٠. يجب تعيني العنوان فقط. يتم تعيني نقطة 

الوصول االفتراضية للعالمة إذا لم يتم حتديد نقطة أخرى. اضغط على  إلدخال حروف خاصة مثل / 
و. و: و@. اضغط على  ملسح حروف. 
٣ حدد Save ← Options حلفظ العالمة. 

.Via text message ←Send ← Options إلرسال عالمة، انتقل إليها وحدد •

א
على أية صفحة من صفحات املتصفح، تظهر االرتباطات اجلديدة ُمسطرة باللون األزرق، بينما تظهر 

االرتباطات التي متت زيارتها باللون األرجواني. تظهر الصور التي تعمل كارتباطات محاطة بإطار أزرق حولها. 
انظر شكل ٣ الصفحة ١٢٠.

اخليارات املتاحة أثناء التصفح 
 Service optionsو Open :هي

 Goو Historyو Bookmarksو
 Viewو to URL address

 Read serviceو image
 Save as bookmarkو msgs.
 Reloadو Send bookmarkو

 Show imagesو Disconnectو
 Save pageو Clear cacheو

 Sessionو Detailsو Findو
 Helpو Settingsو Securityو

 .Exitو
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א א א א א
• اضغط على  لفتح أحد االرتباطات. 

• اضغط على مفتاح االنتقال لالنتقال عبر شاشة الهاتف. 
. اضغط على  إلدخال  • إلدخال حروف وأرقام في أحد احلقول، اضغط على املفاتيح من  إلى 

حروف خاصة مثل / و. و: و@. اضغط على  ملسح حروف. 
• اضغط على Back للرجوع إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح. إذا لم يكن اخليار Back متوفرًا، 
فحدد History ← Options لعرض قائمة مرتبة ترتيًبا زمنًيا للصفحات التي قمت بزيارتها أثناء 
إحدى جلسات التصفح. يتم مسح قائمة احملفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح. 

• اضغط على  لوضع عالمة اختيار داخل خانات االختيار وإجراء التحديدات. 
 .Reload ← Options السترداد آخر محتوى من اخلادم، حدد •

• لفتح قائمة فرعية حتتوي على األوامر أو اإلجراءات اخلاصة بصفحة ويب املفتوحة حالًيا، حدد 
 .Service options ← Options

• اضغط مع االستمرار على  لقطع االتصال بخدمة ويب 
א א اجلديدة

لتنزيل وعرض رسائل خدمة جديدة أثناء التصفح: 
١ حدد Read service msgs. ← Options (يظهر فقط في حالة ورود رسائل جديدة). 

٢ انتقل إلى الرسالة واضغط على  لتنزيلها ثم فتحها. 
ملزيد من املعلومات حول رسائل اخلدمة، انظر "رسائل اخلدمة" الصفحة ٨٤.

 .Save as bookmark ← Options حلفظ عالمة أثناء التصفح، حدد •
• حلفظ عالمة ُمستلمة في رسالة ذكية، افتح الرسالة املوجودة في "صندوق الوارد" ضمن "الرسائل" 

وحدد Save to bookmarks ← Options. انظر أيًضا "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٨٣.

الشكل ٣ إحدى صفحات الويب. 

الشكل ٢ تعديل عالمة
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א א
إذا كنت تتصفح صفحات بصفة منتظمة حتتوي على معلومات ال تتغير كثيرًا، على سبيل املثال، جدول 

مواعيد القطارات، فيمكنك حفظها ثم تصفحها دون االتصال باإلنترنت.
 .Save page ← Options حلفظ صفحة أثناء التصفح، حدد •

يُشار إلى الصفحات احملفوظة بالرموز التالية: 
 - صفحة ويب احملفوظة. 

في شاشة عرض الصفحات احملفوظة، ميكنك أيًضا إنشاء حافظات لتخزين صفحات ويب احملفوظة. 
يُشار إلى احلافظات بالرموز التالية: 

 - حافظة حتتوى على صفحات ويب احملفوظة.

• لفتح شاشة عرض "الصفحات احملفوظة"، اضغط على  في شاشة عرض العالمات، انظر 
الشكل ٤ الصفحة ١٢١. في شاشة عرض "الصفحات احملفوظة"، اضغط على  لفتح صفحة 

محفوظة. 
 .Reload ← Options إذا رغبت في بدء االتصال بخدمة الويب واسترداد الصفحة مرة أخرى، فحدد

ميكنك أيًضا ترتيب الصفحات في حافظات. 
 مالحظة: يظل الهاتف متصالً باإلنترنت بعد القيام بإعادة حتميل الصفحة. 

א
ميكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنني والصور وشعارات الشبكة ومقاطع الفيديو من خالل املتصفح 

احملمول. ميكن أن تتوفر هذه العناصر مجانًًا أو مبقابل. 
مبجرد التنزيل، يتم التعامل مع العناصر من خالل التطبيقات املالئمة لكل عنصر بالهاتف، على سبيل 

 .Images املثال، يتم حفظ إحدى الصور التي مت تنزيلها في
 مالحظة: املعلومات أو اخلدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. 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 

.Clear cache ← Options الذاكرة، حدد

الشكل ٤ شاشة عرض 
الصفحات احملفوظة. 

اخليارات املتاحة في شاشة 
عرض الصفحات احملفوظة 

 Back to pageو Open :هي
 Readو Removeو Reloadو

 Disconnectو service msgs.
 New folderو Move to folderو

 Renameو Mark/Unmarkو
 Addو Detailsو Clear cacheو

 Settingsو to Favourites
 .Exitو Helpو
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التنزيل مباشرًة من صفحة الويب
لتنزيل العنصر مباشرًة من صفحة الويب: 

 .Open ← Options انتقل إلى االرتباط احملدد وحدد •
א

 مالحظة: قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنني 
واحملتويات األخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة توجيهها. 

لتنزيل العنصر: 
 .Open ← Options انتقل إلى االرتباط، وحدد •

• اختر اخليار الصحيح لشراء العنصر، على سبيل املثال شراء.

ميكنك مشاهدة تفاصيل عنصر ما قبل تنزيله. قد تتضمن تفاصيل العنصر، سعره ووصًفا مختصرًا له وحجمه. 
 مالحظة: تأكد من إمكانية توفر هذه اخلدمة من مزود اخلدمة. 

 .Open ← Options انتقل إلى االرتباط وحدد •
 تظهر التفاصيل اخلاصة بالعنصر على شاشة الهاتف. انظر الشكل ٥ الصفحة ١٢٢.

• إذا كنت ترغب في متابعة التنزيل فاضغط على Accept أو اضغط على Cancel إذا كنت ترغب 
في إلغائه. 

א
• حدد Disconnect ← Options أو 

• اضغط مع االستمرار على  إلنهاء التصفح والعودة إلى وضع االنتظار.  الشكل ٥ مثال للتفاصيل 
املوجودة في ملف محتوى.

 مسرد: يعد نظام إدارة 
احلقوق الرقمية (DRM) أحد 
أنظمة حماية حقوق النشر 
والطبع للمحتويات الرقمية 

التي يتم توزيعها فوريًا. 
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• Default access point – إذا كنت ترغب في تغيير نقطة الوصول االفتراضية، فاضغط على 

 لفتح قائمة تضم نقاط الوصول املتوفرة. يتم متييز نقطة الوصول االفتراضية احلالية. ملزيد من 
املعلومات، انظر "ضبط التوصيل" الصفحة ٣٢.

• Show images – اختر ما إذا كنت ترغب في عرض الصور أثناء التصفح. إذا اخترت No، فيمكنك 
 .Show images ← Options حتميل صور فيما بعد أثناء التصفح بواسطة حتديد

 Largeو Normalو Smallو Smallest .ميكنك اختيار خمس أحجام للخط في املتصفح – Font size •
 .Largestو

• Default encoding – للتأكد من أن املستعرض يقوم بعرض احلروف النصية بشكل صحيح، حدد نوع 
اللغة املناسب.

• Cookies – Allow / Reject. ميكنك متكني خدمة استالم بيانات االسترجاع وإرسالها أو عدم متكني 
ذلك. 

• Conf. DTMF sending – Always / First time only. يدعم املتصفح الوظائف التي ميكنك الوصول 
إليها أثناء التصفح. ميكنك: إجراء مكاملة صوتية أثناء وجودك على إحدى صفحات املتصفح وإرسال 
نغمات DTMF أثناء إجراء مكاملة صوتية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى صفحات املتصفح في 

جهات االتصال. اختر ما إذا كنت تريد التأكيد قبل إرسال الهاتف لنغمات DTMF أثناء إجراء مكاملة 
صوتية. انظر أيًضا "نغمات DTMF" الصفحة ٢٠.

• Text wrapping – اختر Off إذا كنت ال تريد التفاف النص املوجود ضمن إحدى الفقرات تلقائًيا أو 
On اختر
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Java™  .١٤ 

 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام هذه الوظيفة. ال تستخدم الهاتف 
حينما يكون استخدام الهواتف محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

في شاشة العرض الرئيسية للتطبيقات، ميكنك فتح تطبيقات جافا املثبتة كما ميكنك إزالتها. في 
 .(.JAR أو .JAD يتراوح امتداد امللفات بني) شاشة عرض "التثبيت"، ميكنك تثبيت تطبيقات جافا جديدة
 PersonalJava™ ال تقم بتنزيل تطبيقات .J2ME™Java مالحظة: يدعم هاتفك تطبيقات 

على الهاتف حيث إنه ال ميكن تثبيتها. 

عند فتح "التطبيقات"، ميكن مشاهدة قائمة تضم تطبيقات جافا التي مت تثبيتها بالهاتف. انظر الشكل 
١ الصفحة ١٢٥.

• انتقل إلى أحد التطبيقات وحدد View details ← Options لعرض: 
• Installed – Status أو Running أو Downloaded (يظهر فقط في شاشة عرض التثبيت)،

• Version – رقم إصدار التطبيق،
• Supplier – مزود أو صانع التطبيق،

• Size – حجم ملف التطبيق بالكيلوبايت،
• Type – وصف مختصر للتطبيق،

• URL – عنوان لصفحة معلومات على اإلنترنت و
• Data – حجم بيانات التطبيق مثل النتائج املرتفعة بالكيلوبايت.

 ← Menu اذهب إلى 
.Applications

اخليارات املوجودة في شاشة 
عرض التطبيقات الرئيسية: 

 View detailsو Open
 Goو Removeو Settingsو

 Updateو to URL address
 .Exitو Helpو
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• انتقل إلى أحد التطبيقات وحدد Go to URL address ← Options لبدء اتصال البيانات ولعرض 
معلومات إضافية حول هذا التطبيق. 

• انتقل إلى أحد التطبيقات وحدد Update ← Options لبدء اتصال بيانات والتحقق من توفر حتديثات 
خاصة بالتطبيق. 

تستخدم التطبيقات الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٦.

ميكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر، أو تنزيلها من خالل التصفح، أو إرسالها في 
شكل رسالة وسائط متعددة، كمرفق برسالة بريد إلكتروني، أو من خالل بلوتوث، أو بواسطة األشعة حتت 
احلمراء. في حالة استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة بـ Nokia 3660 لنقل امللف، قم بوضعه 

في حافظة c:/nokia/installs املوجودة بالهاتف.  
 هـام: عليك تثبيت البرامج الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد الفيروسات وأية 

برامج أخرى تسبب أية أضرار.  
 .Downloaded ١ في شاشة عرض "التطبيقات" الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة عرض

 مالحظة: في شاشة عرض "التثبيت"، ميكنك فقط تثبيت ملفات تثبيت برامج 
 .JAR أو .JAD جافا ذات االمتداد

 .Install ← Options ٢ لتثبيت أحد التطبيقات، انتقل إلى أحد ملفات التثبيت وحدد
 أو ابحث في ذاكرة الهاتف عن ملف التثبيت، وحدد امللف، ثم اضغط على  لبدء عملية التثبيت. 

انظر املثال املوجود في جانب الصفحة. 

شكل ١ شاشة عرض 
التطبيقات الرئيسية

اخليارات املوجودة في شاشة 
 Install :عرض التثبيت هي

 Helpو Deleteو View detailsو
.Exitو
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٣ اضغط على Yes لكي تؤكد عملية التثبيت. 
 تتطلب عملية التثبيت وجود ملف JAR. سيطالب الهاتف بتحميله في حالة عدم وجوده. في حالة 

عدم حتديد نقطة وصول خاصة بالتطبيقات، فسيطلب منك حتديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف 
JAR. قد تدخل اسم املستخدم وكلمة السر للخادم. ميكنك احلصول على كل ما سبق من مزود أو 

صانع التطبيق. يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل احلزمة التي ترغب في تثبيتها أثناء عملية التثبيت. 
يعرض الهاتف معلومات حول عمليات التحقق التي مت تنفيذها ويتم توفير خيارات إما باالستمرار 
في عملية التثبيت أو إلغاؤها. مبجرد حتقق الهاتف من تكامل حزمة البرامج، يتم تثبيت التطبيق 

بالهاتف. 
٤ يخبرك الهاتف عند االنتهاء من عملية التثبيت. 

 البد من الذهاب إلى شاشة عرض "التطبيقات" الرئيسية لفتح تطبيق جافا بعد عملية التثبيت. 
 تلميح! أثناء تصفح صفحات WAP أو صفحات املتصفح ميكن تنزيل أحد ملفات التثبيت 

ثم تثبيته في احلال. الحظ أنه على الرغم من ذلك، فإن اتصال املوجود في اخللفية يظل قائماً 
أثناء عملية التثبيت. 

• انتقل إلى أحد التطبيقات في شاشة العرض الرئيسية لـ "التطبيقات" واضغط على  لفتح 
التطبيق. 

 .Remove ← Options حدد التطبيق املوجود في شاشة العرض الرئيسية للتطبيقات وحدد •

 مثال: عند تلقي ملف 
التثبيت في صورة مرفق برسالة 

بريد إلكتروني، انتقل إلى 
صندوق البريد وافتح البريد 

اإللكتروني، ثم افتح شاشة 
عرض "املرفقات"، وانتقل إلى 

ملف التثبيت، ثم اضغط على  
لبدء عملية التثبيت. 
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 حدد Default access point ← Settings ← Options – لتعريف نقطة وصول افتراضية لتنزيل 
مكونات التطبيق املفقودة. انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ٣٥ ملعرفة املزيد من املعلومات اخلاصة بإنشاء 

نقاط الوصول.
حدد أحد التطبيقات وحدد Settings ← Options ثم حدد واحداً مما يلى: 

•  Access point – حدد نقطة وصول لكي يتم استخدامها من قبل التطبيق لتحميل بيانات إضافية. 
• Network connection – تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء اتصال بالبيانات لنقطة وصول 

معّرفة. في حالة عدم حتديد نقطة وصول، فسوف تكون مطالب بتحديد نقطة وصول. اخليارات املتاحة 
هي: 

Allowed – يتم إجراء اتصال في احلال بدون إبالغ. 
Ask first – سوف يتم االستفسار منك أوالً قبل أن يقوم التطبيق بإجراء االتصال.

Not allowed – غير مسموح بإجراء اتصاالت.  
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א א א – א א .١٥
 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام الوظائف املوجودة ضمن احلافظة 

Tools. ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا 
أو تشويًشا. 

ميكنك عن طريق إدارة التحكم تثبيت تطبيقات وحزم برامج جديدة، وإزالة تطبيقات من الهاتف. كما 
ا مراجعة مقدار استهالك الذاكرة.   ـً ميكنك أيض

عند فتح إدارة التحكم ميكنك مشاهدة قائمة حتتوي على: 
• حزم برامج التثبيت التي مت حفظها في إدارة التحكم،
)، و • التطبيقات املثبتة جزئًيا (املشار إليها بـالرمز 

 .( • التطبيقات املثبتة بالكامل التي ميكنك إزالتها (يشار إليها بــالرمز 
 مالحظة: في إدارة التحكم، ميكنك فقط استخدام ملفات تثبيت أجهزة البرامج ذات 

 .SIS االمتداد
 Versionو Name لعرض View details ← Options انتقل إلى أحد ملفات التثبيت وحدد •

وType وSize وSupplier وStatus اخلاصة بحزمة البرامج. 
• انتقل إلى إحدى حزم البرامج وحدد View certificate ← Options لعرض تفاصيل شهادة األمان 

اخلاصة بحزمة البرامج. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ٤١.
 هام: عليك تثبيت البرامج الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد الفيروسات وأية برامج 

أخرى تسبب أية أضرار.  
ملساعدتك، يستخدم نظام تثبيت البرامج التوقيعات الرقمية والشهادات عند تثبيت البرامج. ال تثبت 

التطبيق في حالة إعطاء إدارة التحكم حتذيراً أثناء التثبيت. 

 ← Menu اذهب إلى 
.Manager ← Tools

 تلميح! لتثبيت 
تطبيقات ™Java (امتداد 

امللفات (JAD. أو JAR.)، اذهب 
 .Applications إلى التطبيقات

ملزيد من املعلومات، "انظر 
التطبيقات" (™Java) الصفحة 

.١٢٤

خيارات شاشة العرض الرئيسية 
 View  :إلدارة التحكم هي
 View certificateو details

 View logو Removeو Installو
 Memory detailsو Send logو

.Exitو Helpو
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א א
 .Symbian أو املناسبة لنظام التشغيل Nokia 3660 ميكنك تثبيت التطبيقات املعدة خصيصاً لهاتف

تتكون حزمة البرامج عادة من ملف كبير مضغوط يحتوي على ملفات مكونات عديدة. 
 مالحظة: في حالة قيامك بتثبيت أحد البرامج غير املعدة خصيصاً لهاتف Nokia 3660، فرمبا 

يبدو مختلفاً في الشكل وفي أداء وظيفته عن تطبيقات Nokia 3660 املعتادة. 
 هام: في حالة تثبيت ملف يحتوي على حتديثات أو إصالحات ألحد التطبيقات املوجودة، فيمكنك 

فقط استعادة ملف التثبيت األصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي متت 
إزالتها. الستعادة التطبيق األصلي، قم بإزالة التطبيق أوالً ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت 

األصلي أو من النسخة االحتياطية. 
١ ميكن نقل حزم التثبيت إلى الهاتف من خالل جهاز كمبيوتر، أو تنزيلها أثناء التصفح، أو إرسالها في 
شكل رسالة وسائط متعددة، أو في كمرفق برسالة بريد إلكتروني، أو من خالل بلوتوث أو بواسطة 

األشعة حتت احلمراء. في حالة استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة لهاتف Nokia 3660 لنقل 
امللف، قم بوضعه في احلافظة c:/nokia/installs املوجودة بالهاتف.  

٢ افتح إدارة التحكم، وانتقل إلى حزمة التثبيت، وحدد Install ← Options لبدء عملية التثبيت. 
 أو بدالً من ذلك، ابحث في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة عن ملف التثبيت، وحدد امللف، ثم 

اضغط على  لبدء عملية التثبيت. انظر املثال املوجود في جانب الصفحة. 
في حالة تثبيت برنامج ال يوجد به توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الهاتف بتحذيرك من خطورة تثبيت هذا 

البرنامج. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد متاماً من أصل حزمة البرامج ومحتوياتها. 
يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل احلزمة التي ترغب في تثبيتها أثناء عملية التثبيت. يعرض الهاتف 

معلومات حول عمليات التحقق التي مت تنفيذها ويتيح لك خيارات إما باالستمرار أو إلغاء عملية التثبيت. 
مبجرد حتقق الهاتف من تكامل حزمة البرامج، يتم تثبيت التطبيق بالهاتف. 

  تلميح! حدد 
View log ← Options ملعرفة 
حزم البرامج التي مت تثبيتها أو 

إزالتها ومتى مت ذلك.

 مثال:  عند تلقي 
ملف التثبيت في صورة مرفق 
برسالة بريد إلكتروني، انتقل 

إلى صندوق البريد وافتح البريد 
اإللكتروني، ثم افتح شاشة 
عرض "املرفقات"، وانتقل إلى 

ملف التثبيت، اضغط على  
لبدء عملية التثبيت. 
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א א א
 .Remove ← Options ١ إلزالة حزمة برامج، انتقل إليها وحدد

٢ اضغط على Yes لتأكيد عملية اإلزالة. 
 هام: في حالة إزالة أحد البرامج، ميكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج األصلية، 

أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي متت إزالتها. في حالة إزالة إحدى 
حزم البرامج، فقد ال تتمكن من فتح مستندات مت إنشائها باالستعانة بهذا البرنامج. في حالة 

وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج 
األخرى عن العمل. للحصول على تفاصيل راجع مستند تثبيت حزمة البرامج. 

א א א
 .Memory details ← Options لفتح شاشة عرض الذاكرة، حدد •

 مالحظة: إذا كان لديك بطاقة ذاكرة مثبتة في الهاتف، يكون أمامك خيارا 
عرض؛ أحدهما للهاتف أو Phone memory واآلخر لبطاقة الذاكرة Memory card. فإن لم 

 .Phone memory تتوفر لديك بطاقة الذاكرة فليس لديك إال عرض
عند فتح أحدى شاشات عرض الذاكرة؛ يحسب الهاتف كمية الذاكرة املتوفرة لتخزين البيانات وتثبيت 

 Calendar :البرامج اجلديدة. ميكن شاشة عرض الذاكرة عرض استهالك الذاكرة جملموعات البيانات اخملتلفة
 Mem. inو Applicationsو Video clipsوSound filesو Imagesو  Messagesو DocumentsوContactsو

.Free memoryوuse

 تلميح! إذا أصبحت املساحة املتوفرة قليلة، احذف بعض املستندات، أو انقلها إلى بطاقة 
الذاكرة. انظر أيًضا الفصل "استكشاف املشكالت وإصالحها"، الصفحة ١٤٠.

 تلميح! إلرسال 
سجالت التثبيت اخلاصة بك 
إلى أحد مراكز اخلدمة لكي 

تتمكن من معرفة ما مت تثبيته 
 Options وما مت إزالته، حدد
 Via text ← Send log ←

message أو Via e-mail (يتوفر 
ذلك فقط في حالة وضع ضبط 
البريد اإللكتروني الصحيح في 

مكانه).
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 مالحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف الستخدام الوظائف املوجودة ضمن احلافظة 
Connectivity. ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما 

تسبب خطرًا أو تشويشاً 

ميكنك نقل البيانات من هاتف إلى جهاز أخر متوافق معه، على سبيل املثال، من هاتف آخر أو من جهاز 
كمبيوتر، أو من خالل بلوتوث أو من خالل األشعة حتت احلمراء. 

א
 مالحظة: مالحظة: مت تصميم هاتف Nokia 3660 لكي يتماشى مع مواصفات بلوتوث ١٫١. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن قابلية التشغيل بني الهاتف واملنتجات األخرى باستخدام تقنية بلوتوث 
الالسلكية تعتمد أيًضا على األوضاع والبروتوكوالت املستخدمة. ملزيد من املعلومات حول التوافق 

بني أجهزة بلوتوث، الرجاء استشارة املوزع.
يتيح بلوتوث إمكانية إجراء اتصال السلكي مجاني بني األجهزة اإللكترونية في نطاق يبلغ احلد األقصى 

له ١٠ أمتار. ميكن استخدام اتصال بلوتوث إلرسال صور أو فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو مذكرات 
تقومي، أو االتصال السلكياً بأجهزة تعمل بدعم بلوتوث مثل أجهزة الكمبيوتر. 

طاملا أن أجهزة بلوتوث تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو، ال يحتاج الهاتف وأجهزة بلوتوث 
األخرى إلى أن توضع في مواجهة بعضها البعض. انظر الشكل ١ الصفحة ١٣١.

يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معا في نطاق ال يتعدى ١٠ أمتار، على الرغم من أن االتصال قد 
يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل احلوائط أو األجهزة اإللكترونية. 

شكل ١ استخدام بلوتوث

 Menu اذهب إلى 
 ← Connectivity ←

Bluetooth
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الحظ أن استخدام بلوتوث يستهلك طاقة البطارية، كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. يجب أن يوضع ذلك 
في احلسبان عند إمتام عمليات أخرى باستخدام الهاتف. 

قد تكون هناك قيود على استخدام أجهزة بلوتوث. حتقق من ذلك مع السلطات احمللية.

عند تنشيط تطبيق بلوتوث ألول مرة، فستكون مطالباً بإعطاء اسم بلوتوث للهاتف. 
 مالحظة: بعد تنشيط بلوتوث وتغيير My phone’s visibility إلى Shown to all، فسوف 

تكون رؤية الهاتف واالسم متاحة ملستخدمي أجهزة بلوتوث آخرين. 
• اكتب اسًما (بحد أقصى٣٠ حرًفا). في حالة إرسال بيانات عبر بلوتوث قبل إعطاء اسم بلوتوث 

منفرد إلى الهاتف، فسوف يتم استخدام االسم االفتراضي. 

 . لتعديل ضبط بلوتوث، انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره واضغط على 
 ،Off إذا كنت ترغب في استخدام بلوتوث. في حالة ضبط بلوتوث على On حدد – Bluetooth •

فسيتم إنهاء جميع اتصاالت بلوتوث النشطة، ولن تتاح إمكانية استخدام بلوتوث إلرسال البيانات 
واستقبالها. 

• My phone’s visibility – في حالة حتديد Shown to all، ستتمكن أجهزة بلوتوث األخرى من 
العثور على الهاتف عند إجراء عملية البحث. إذا قمت بتحديد Hidden، فلن تتمكن األجهزة األخرى 

من الوصول للهاتف أثناء عملية البحث عن األجهزة. 
 My phone's عرف اسم بلوتوث للهاتف.  بعد تنشيط بلوتوث وتغيير – My Bluetooth name •
visibility إلى Shown to all، فسوف تكون رؤية االسم متاحة ملستخدمي أجهزة بلوتوث آخرين. 
 تلميح! عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض أجهزة بلوتوث عناوين بلوتوث الفريدة فقط 
(عناوين اجلهاز). ملعرفة عنوان بلوتوث الفريد اخلاص بالهاتف، أدخل الكود #2820#* في وضع 

االنتظار. 

 مالحظة: ال ميكن أن يكون هناك أكثر من اتصال بلوتوث نشط في املرة الواحد

شكل ٢ ضبط بلوتوث
 تلميح! إلرسال نص 

من خالل بلوتوث (بدالً من 
إرسال رسائل نصية)، اذهب إلى 

Notes، واكتب النص وحدد 
 via ← Send ← Options

.Bluetooth
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١ افتح أحد التطبيقات في املكان احملفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله.  على سبيل املثال، 
إلرسال صورة إلى جهاز آخر، عليك فتح تطبيق "األشكال". 

 ← Send ← Options ٢ انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله، ولتكن صورة فوتوغرافية مثالُ، وحدد
 .Via Bluetooth

٣ يبدأ الهاتف في البحث عن األجهزة املوجودة في نطاق االتصال. تبدأ األجهزة التي تعمل بدعم 
بلوتوث املوجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحًدة تلو األخرى. انظر الشكل ٣ 

الصفحة ١٣٣. ميكنك رؤية رمز جهاز، واسم جهاز بلوتوث، ونوع اجلهاز، أو اسم قصير. تظهر األجهزة 
 . املقترنة في شكل 

 مالحظة: عند البحث في البداية عن أجهزة بلوتوث، فستظهر أوالً قائمة باألجهزة 
التي مت العثور عليها مسبقاً. حدد More devices، لبدء عملية بحث جديدة. في حالة 

إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة األجهزة مما يستلزم بدء عملية البحث عن األجهزة 
مرة أخرى قبل إرسال البيانات. 

• اضغط على Stop إليقاف عملية البحث. تتجمد قائمة األجهزة وميكنك بدء تشكيل اتصال 
لواحد من األجهزة التي مت العثور عليها بالفعل. 

٤ انتقل إلى اجلهاز الذي ترغب في االتصال به واضغط على Select. يتم نسخ العنصر اجلاري 
 .Connecting إرساله إلى "صندوق الصادر" ويتم عرض مذكرة

٥ اإلقران (في حالة عدم طلبه بواسطة جهاز آخر، انتقل إلى اخلطوة رقم ٦) 
• إذا استلزم اقتران اجلهاز اآلخر قبل إرسال البيانات، فستسمع صوت نغمة ويُطلب منك 

إدخال رمز مرور. 
• أنشئ رمز مرور خاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفاً أو رقماً)، مع التنسيق بينك وبني حائز 

جهاز بلوتوث اآلخر الستخدام نفس الرمز. يستخدم رمز املرور هذا مرة واحدة فقط، لذا ال توجد 
حاجة حلفظه في الذاكرة. 

• يتم حفظ اجلهاز في شاشة عرض األجهزة املقترنة بعد االنتهاء من عملية االقتران.
٦ تظهر مالحظة Sending data بعد تكوين االتصال بنجاح. 

 مالحظة: ميكن العثور على البيانات التي مت استقبالها من خالل بلوتوث في حافظة الوارد 
في "الرسائل". للحصول على معلومات إضافية، انظر الصفحة ٨١. 

شكل ٣ إرسال صورة من خالل 
بلوتوث، يبدأ الهاتف في البحث 

عن األجهزة. 

 مسرد: اإلقران يعني 
طريقة التحقق. يلزم اتفاق 

مستخدمي األجهزة التي تعمل 
بدعم بلوتوث على حتديد رمز 
املرور، مع استخدامهم نفس 
الرمز لكال اجلهازين إلقرانهما. 
يتوفر رمز مرور ُمعد من قبل 

املصنع لألجهزة التي ال حتتوي 
على واجهة املستخدم.
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 مالحظة: يتم حذف الرسالة أو البيانات في حالة فشل اإلرسال. ال يتم حفظ الرسائل 
املرسلة من خالل بلوتوث في حافظة املسودات في "الرسائل". 

التحقق من حالة اتصال بلوتوث
• عند عرض  في وضع االنتظار، يشير ذلك إلى أن بلوتوث نشط. 

• عندما يومض  ، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول االتصال بجهاز آخر.  
• عند ظهور   بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال بلوتوث نشط. 

א א
ينتج عن اقتران أحد األجهزة بجهاز آخر سهولة، وسرعة البحث عن األجهزة. حيث أن األجهزة املقترنة 
ميكن أن تدرك بعضها البعض بسهولة، ويشار إلى تلك األجهزة بالرمز   املوجود في قائمة نتيجة 

 .( البحث. في شاشة عرض بلوتوث الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة باألجهزة املقترنة (
االقتران بأحد األجهزة

١ حدد New paired device ← Options في شاشة عرض "األجهزة املقترنة". يبدأ الهاتف في 
البحث عن األجهزة املوجودة في نطاق االتصال. أو في حالة البحث في بداية العمل عن أجهزة بلوتوث، 

فستظهر قائمة باألجهزة التي سبق العثور عليها. حدد More devices، لبدء عملية بحث جديدة. 
 .Select ٢ انتقل إلى اجلهاز الذي ترغب في االقتران به ثم اضغط على

٣ لتبادل رموز املرور، انظر اخلطوة رقم ٥ "االقتران" في القسم السابق. يتم إضافة اجلهاز إلى قائمة 
األجهزة املقترنة. 

إلغاء االقتران
• في شاشة عرض "األجهزة املقترنة"، انتقل إلى اجلهاز الذي ترغب في إلغاء االقتران به، ثم اضغط 
على  أو حدد Delete ← Options. يتم إزالة اجلهاز من قائمة "األجهزة املقترنة" ويتم إلغاء 

االقتران. 
 .Delete all ← Options إذا أردت إلغاء كافة االقترانات، حدد •

 مالحظة: في حالة حذف اقترانك بأحد األجهزة التي تتصل بها حالياً، فسيتم إزالة 
االقتران في احلال بينما يظل االتصال قائماً مع ذلك اجلهاز. 

خيارات شاشة عرض 
 New :األجهزة املقترنة هي
 Connectو paired device

 Assign shortو / Disconnect
 Delete allو Deleteو name

 Set as authorised / Set asو
 .Exitو Helpو unauthorised

رموز أجهزة بلوتوث مختلفة: 
Computer -  

Phone -  و 
Other -  و 

 .Unknown -  و 

ا  ـً  تلميح! ميكن أيض
ممارسة األلعاب فيما بني هاتف 
وهاتف آخر من خالل بلوتوث. 
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ميكنك تعيني اسم مختصر (لقب، أو اسم مستعار) للمساعدة في التعرف على جهاز معني. يتم تخزين 
هذا االسم في ذاكرة الهاتف وال ميكن االطالع عليه من قبل مستخدمي جهاز بلوتوث اآلخرين.

• لتعيني اسم مختصر، اذهب إلى اجلهاز وحدد Assign short name ← Options. اكتب االسم 
 .Ok اخملتصر ثم اضغط على

 مالحظة: حدد اسماً يسهل تذكره والتعرف عليه. عند محاولة البحث عن أجهزة أو 
في حالة مطالبة أحد األجهزة بإجراء اتصال، فسيتم استخدام االسم الذي تختاره للتعّرف على 

اجلهاز. 

.
بعد االقتران مع أحد األجهزة، ميكن ضبط مصادقة هذا اجلهاز أو عدم مصادقته.

Unauthorised (افتراض) – يلزم قبول طلبات االتصال الواردة من هذا اجلهاز بشكل منفصل في كل مرة. 

Authorised – ميكن إجراء اتصاالت بني هاتفك وهذا اجلهاز بدون إفادتك. ال يلزم احلصول على موافقة أو 
مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه احلالة مع األجهزة لديك فقط، على سبيل املثال، جهاز الكمبيوتر 

لديك، أو األجهزة التي تنتمي إلى شخص تثق به. يتم إضافة الرمز  إلى األجهزة التي متت مصادقتها 
في شاشة عرض "األجهزة املقترنة". انظر الشكل ٤ الصفحة ١٣٥.

• في شاشة عرض "األجهزة املقترنة"، انتقل إلى اجلهاز وحدد
 .Set as authorised / Set as unauthorised ← Options

א א
عند استقبال بيانات عبر بلوتوث، يصدر صوت إلحدى النغمات مع االستفسار عما إذا كنت ترغب في 

قبول رسالة بلوتوث أم ال.  يظهر الشكل  في حالة املوافقة، ويوضع العنصر في حافظة الوارد في 
. للحصول على معلومات إضافية، انظر الصفحة ٨١.  "الرسائل". يشار إلى رسائل بلوتوث بالشكل 

 مثال: أعط اسًما 
مختصراً للجهاز الذي يعمل 

بدعم بلوتوث اخلاص بصديقك 
أو أعط اسماً مختصراً جلهاز 
الكمبيوتر حتى تتمكن من 
التعرف عليه بسهولة أكبر. 

شكل ٤ ضبط مصادقة 
جهازين. 
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א
يتم قطع اتصال بلوتوث تلقائياً بعد إرسال البيانات أو استقبالها. 

א א א א
ميكن إرسال بيانات أو استقبالها من خالل األشعة حتت احلمراء، مثل بطاقات األعمال ومذكرات التقومي من 

وإلى هاتف متوافق أو جهاز بيانات. 
ال توجهه أشعة IR (األشعة حتت احلمراء) إلى عني أي شخص، وال تسمح بتداخلها مع أجهزة IR أخرى. 

يعد هذا اجلهاز أحد منتجات الليزر من الفئة األولي. 

א א א א
 مالحظة: توضع جميع العناصر املستلمة عبر األشعة حتت احلمراء في حافظة صندوق 

 . الوارد في الرسائل Messaging. يشار إلى رسائل األشعة حتت احلمراء اجلديدة بالشكل 
للحصول على معلومات إضافية، انظر الصفحة ٨١. 

١ تأكد أن منافذ األشعة حتت احلمراء اخلاصة بأجهزة اإلرسال واالستقبال تتجه إلى بعضها البعض 
مع التأكد من عدم وجود عوائق بني األجهزة. يُفضل أال تزيد املسافة الفاصلة بني اجلهازين عن متر 

واحد على األكثر. للبحث عن منفذ األشعة حتت احلمراء، انظر صورة املفاتيح واألجزاء اخملتلفة في دليل 
البداية السريعة. 

٢ يقوم مستخدم اجلهاز املستقبل بتنشيط منفذ األشعة حتت احلمراء. 
 لتنشيط منفذ األشعة حتت احلمراء بالهاتف الستقبال البيانات من خالل األشعة حتت احلمراء، 

 . اذهب إلى infrared ← Connectivity ← Menu ثم اضغط على 
٣ يحدد مستخدم جهاز اإلرسال وظيفة األشعة حتت احلمراء املطلوبة لبدء نقل البيانات. 

 ← Send ← Options إلرسال بيانات من خالل األشعة حتت احلمراء، في أحد التطبيقات، حدد 
 .via infrared

في حالة عدم بدء نقل البيانات في خالل دقيقة واحدة من تنشيط منفذ األشعة حتت احلمراء، فسيتم 
إلغاء االتصال ويجب إعادة تشغيله مرة أخرى. 

 لبدء االتصال من خالل 
األشعة حتت احلمراء، اذهب إلى 
 ← Connectivity ← Menu

.Infrared

ا  ـً  تلميح! ميكن أيض
ممارسة األلعاب فيما بني هاتف 
وهاتف آخر من خالل األشعة 

حتت احلمراء. 
 مثال: إلرسال بطاقة 

اتصال من خالل األشعة حتت 
احلمراء: (١) اطلب من املستقبل 

تنشيط منفذ األشعة حتت 
احلمراء املوجود في اجلهاز اخلاص 
به / بها. (٢) اذهب إلى جهات 
االتصال، ثم انتقل إلى إحدى 

 ← Options البطاقات وحدد
 via ← Send business card

 .infrared
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 مالحظة: Windows 2000: إلمكانية استخدام األشعة حتت احلمراء لنقل البيانات بني هاتف 
Nokia 3660 وجهاز كمبيوتر متوافق؛ اذهب إلى "لوحة التحكم" وحدد "Wireless Link". في 
"Wireless Link" في عالمة التبويب "نقل امللفات" ضع عالمة اختيار عند  "السماح لآلخرين" 

إلرسال امللفات إلى الكمبيوتر باستخدام األشعة حتت احلمراء. 

א א א א
، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول االتصال باجلهاز اآلخر، أو أن االتصال مفقود.  • عندما يومض 
• في حالة ظهور  بصفة مستمرة، فإن ذلك يعني أن اتصال األشعة حتت احلمراء نشط، وأن 

الهاتف مستعد إلرسال البيانات واستقبالها عبر منفذ األشعة حتت احلمراء املوجود به. 

א
للحصول على معلومات إضافية حول كيفية إجراء االتصال بجهاز كمبيوتر متوافق من خالل األشعة 

 ،Nokia 3660 حتت احلمراء، أو من خالل بلوتوث، وكذا كيفية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف
انظر دليل تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف Nokia 3660 املوجود على القرص املضغوط املوجود 
في قسم "التثبيت". للحصول على معلومات إضافية حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر 

لهاتف Nokia 3660، انظر املساعدة الفورية جملموعة برامج الكمبيوتر. 

א א א א
يجب أن يبدأ تشغيل القرص املضغوط تلقائياً بعد قيامك بوضعه في محرك األقراص املضغوطة في جهاز 

الكمبيوتر املتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فقم باتباع اإلجراءات كما يلي: 
 .Windows Explorer ← (برامج) Programs وحدد  Windows (ابدأ) لتشغيل Start ١ انقر فوق الزر
٢ في محرك األقراص املضغوطة، حدد مكان ملف يسمى Nokia3660.exe وانقر نقراً مزدوجاً عليه. 

يتم فتح واجهة تطبيق القرص املضغوط. 
٣ ميكن العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف Nokia 3660 في قسم "التثبيت". انقر نقراً 

مزدوجاً فوق "مجموعة برامج الكمبيوتر لـ Nokia 3660". سوف يقوم معالج التثبيت بإرشادك أثناء 
عملية التثبيت. 



א

١٣٨Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

א א אא
 Nokia ميكن احلصول على تعليمات التثبيت املفصلة في دليل البداية السريعة خليارات املودم لهاتف

3660 على القرص املضغوط املزود مع الهاتف.

א – א Sync

 مالحظة: يجب تنزيل تطبيق Sync من موقع نوكيا على الويب 
.www.nokia.com/phones/3660/support

يتيح لك تطبيق Sync إمكانية مزامنة التقومي أو جهات االتصال مع العديد من تطبيقات التقومي أو 
سجل العناوين على أي كمبيوتر متوافق أو على اإلنترنت. ويتم التزامن من خالل مكاملة بيانات GSM أو 

اتصال حزمة البيانات.
يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML إلمتام عملية التزامن. للحصول على معلومات حول توافق 

SyncML، الرجاء االتصال مبزود تطبيق التقومي أو سجل العناوين الذي تريد مزامنة بيانات الهاتف معه.

א
١ إذا لم يتم حتديد وضع، فإن الهاتف يطلب منك إنشاء وضع جديد.

.Yes حدد 
.New sync profile ← Options إلنشاء وضع جديد باإلضافة إلى الوضع املوجود، حدد 

 اختر ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط االفتراضية أو نسخ القيم من وضع موجود الستخدامها 
كأساس للوضع اجلديد.

٢ حدد ما يلي:
 Sync profile name – اكتب اسًما وصفًيا للوضع.

 ← Menu انتقل إلى 
Sync ← Connectivity

 مسرد: وضع التزامن 
هو الضبط اخلاص باخلادم عن 
بُعد. ميكنك إنشاء عدة أوضاع 
إذا كنت تريد مزامنة البيانات 
مع عدة خادمات أو تطبيقات.
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 Bearer type / Host address / Port / HTTP authentication – اتصل مبزود اخلدمة أو مسئول 
النظام ملعرفة القيم الصحيحة.

 Access point – حدد نقطة وصول لكي تستخدمها التصال البيانات. ملزيد من املعلومات، انظر 
"ضبط التوصيل" الصفحة ٣٢.

 User name – هوية املستخدم اخلاصة بك خلادم التزامن. اتصل مبزود اخلدمة أو مسئول النظام ملعرفة 
الهوية الصحيحة.

 Password – اكتب كلمة املرور اخلاصة بك. اتصل مبزود اخلدمة أو مسئول النظام ملعرفة القيمة 
الصحيحة.

 Calendar – حدد Yes إذا كنت ترغب في مزامنة التقومي.
 Remote calendar – أدخل املسار الصحيح للتقومي عن بُعد املوجود على اخلادم. يجب حتديده في 

.Yes إلى Calendar حالة تعيني الضبط السابق لـ
 Contacts – حدد Yes إذا كنت ترغب في مزامنة جهات االتصال.

 Remote contacts – أدخل املسار الصحيح لسجل العناوين عن بُعد على اخلادم. يجب حتديده في 
.Yes إلى Contacts حالة تعيني الضبط السابق لـ

٣ اضغط على Done حلفظ الضبط.

א א
ميكنك في شاشة العرض الرئيسية لـ Sync مشاهدة األوضاع اخملتلفة: انظر الشكل ٥، الصفحة ١٣٩. 

كما ميكنك معرفة البروتوكول الذي يستخدمه الوضع: سواء كان  http أو  WAP وكذلك نوع 
البيانات التي سيتم مزامنتها: التقومي أو جهات االتصال أو كالهما.

١ في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد األوضاع وحدد Synchronise ← Options. تظهر 
حالة التزامن في اجلزء السفلي من الشاشة.

.Cancel إللغاء التزامن قبل انتهائه، اضغط على 
٢ يتم إعالمك عند اكتمال التزامن.

• بعد اكتمال عملية التزامن، اضغط على View log أو حدد View log ← Options لفتح ملف 
السجل وعرض حالة التزامن (Complete أو Incomplete) وعدد إدخاالت التقومي أو سجل العناوين 
التي مت إضافتها أو حتديثها أو حذفها أو التخلص منها (لم يتم مزامنتها بعد) في الهاتف أو على 

اخلادم.

اخليارات املتاحة في شاشة 
العرض الرئيسية للتزامن عن 

 Newو Synchronise :بعد هي
 Edit syncو sync profile

 View logو Deleteو profile
.Exitو Helpو

الشكل ٥ شاشة العرض 
الرئيسية للتزامن عن بعد 
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א א
يدل ظهور املالحظات التالية على نفاد ذاكرة الهاتف وينبغي 

 Not enough :عليك حذف بعض البيانات املسجلة بذاكرة الهاتف
memory to perform operation. Delete some data first أو 

Memory low. Delete some data. لعرض نوع البيانات املوجودة 
وحجم الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات، اذهب إلى 

 .Memory details ← Options وحدد  Manager

قد ترغب في حذف العناصر التالية بانتظام لتجنب نفاد 
الذاكرة:

• الرسائل املوجودة في حافظات صندوق الوارد "Inbox"، واملسودات 
"Drafts"، والرسائل املرسلة "Sent" في الرسائل "Messaging". و

• رسائل البريد اإللكتروني التي مت استردادها من ذاكرة الهاتف. و
• صفحات املتصفح احملفوظة، و

."Images" األشكال والصور املوجودة في •
عند الرغبة في حذف معلومات اتصال أو مذكرات تقومي أو موقتات 

اتصال، أو موقتات تكلفة املكاملات، أو نتائج األلعاب أو أية بيانات 
أخرى، اذهب إلى التطبيقات اخلاصة بذلك إلزالة تلك البيانات.

إذا كنت تقوم بحذف عناصر متعددة ومت عرض أي من املالحظات 
 Not enough memory to perform operation. Delete :التالية
some data first. أو Memory low. Delete some data، فحاول 

حذف العناصر واحد تلو اآلخر (بدًءا من أصغر العناصر).

مسح ذاكرة التقومي – إلزالة أكثر من حدث في كل مرة، اذهب إلى 
شاشة عرض "الشهر" وحدد Delete entry ← Options ثم إما:
• Before date – حلذف كافة مذكرات التقومي التي حدثت قبل 

تاريخ محدد. أدخل التاريخ الذي يتم حذف كافة مذكرات التقومي 
التي حدثت قبله، أو

• All entries – إلزالة كافة مذكرات التقومي. 
مسح معلومات السجل – ملسح كافة محتويات السجل، وسجل 

املكاملات األخيرة، وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اذهب إلى 
 ← Settings أو اذهب إلى Clear log ← Options وحدد Logs

 .No log ← Log duration

الطرق اخملتلفة لتخزين البيانات: 
 Nokia 3660 استعن مبجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف •

لالحتفاظ بنسخه احتياطية من كافة البيانات على جهاز 
الكمبيوتر، انظر الصفحة ١٣٧. 

• إرسال أشكال إلى عنوان البريد اإللكتروني ثم حفظها على 
الكمبيوتر، أو 

• إرسال بيانات من خالل األشعة حتت احلمراء أو عبر بلوتوث 
إلى جهاز آخر. 

א א .١٧
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א א
א

• سؤال: ملاذا تظهر نقاط مفقودة أو نقاط متغيرة اللون أو 
نقاط براقة على الشاشة في كل مرة أقوم بتشغيل الهاتف؟  

 جواب: هذه ميزة أساسية في شاشة املصفوفة النشطة. 
فشاشة الهاتف حتتوي على عناصر تبديل متعددة للتحكم 

في البيكسل. ولذا قد يوجد عدد قليل من النقاط املفقودة أو 
متغيرة اللون أو البراقة. 

א א
• سؤال: ملاذا تظهر األشكال معتمة عند التقاط صورة 

بالكاميرا، أو عند عرض أشكال؟ 
 جواب: يؤثر ضبط تباين الشاشة على مظهر األشكال. حتقق 

من ضبط تباين الشاشة وقم بضبطها على درجة التباين األقل. 
اذهب إلى

 .Contrast ← Display ← Phone settings ← Settings
• سؤال: ملاذا تبدو األشكال ملطخة؟ 

 جواب: تأكد من نظافة إطار حماية عدسات الكاميرا. 
لتنظيف اإلطار، اتبع اإلرشادات املوجودة في "العناية والصيانة" 

الصفحة ١٤٥.

• سؤال: ملاذا ال ميكنني إنهاء اتصال بلوتوث؟ 
 جواب: في حالة اقتران جهاز آخر مع جهاز الهاتف مع 

عدم إرسال أية بيانات فيما بني اجلهازين، مع ترك اتصال اجلهاز 
مفتوًحا، فإن الطريقة الوحيدة إللغاء االتصال هي إلغاء تنشيط 

ارتباط بلوتوث لدى اجلهازين معاً. اذهب إلى Bluetooth وحدد 
 .Off ← Bluetooth الضبط

• سؤال: ال ميكنني العثور على هاتف أحد أصدقائي الذي يدعم 
بلوتوث. 

 جواب: حتقق من تنشيط بلوتوث في كال اجلهازين. 
حتقق أن املسافة الفاصلة بني اجلهازين ال تتعدى مسافة ١٠ أمتار، 

وكذا حتقق من عدم وجود حوائط أو أية عوائق بني اجلهازين. 

تأكد أن اجلهاز اآلخر غير موجود في الوضع "مخفي". 

א א
• سؤال: ماذا يجب علي فعله عندما يخبرني الهاتف أنه ال 
ميكن استقبال رسالة وسائط متعددة ألن الذاكرة ممتلئة؟ 

 جواب: يشار إلى مساحة الذاكرة املطلوبة في رسالة اخلطأ 
 Not enough memory to retrieve message. Delete :التالية
some data first. لعرض نوع البيانات املوجودة وحجم الذاكرة 

التي تستهلكها مجموعات البيانات، اذهب إلى Manager وحدد 
Memory details ← Options. بعد حترير مساحة من الذاكرة، 

يحاول مركز رسائل الوسائط املتعددة إرسال رسائل الوسائط 
املتعددة مرة أخرى تلقائياً. 

• سؤال: ماذا يجب علي فعله عند ظهور الرسالة التالية على 
 Unable to retrieve multimedia message. Network :الهاتف

.connection already in use؟
 جواب: قم بإنهاء كافة اتصاالت البيانات النشطة. ال ميكن 

استقبال رسائل الوسائط املتعددة إذا كان اتصال البيانات اآلخر 
الذي يستخدم عنوان عّبارة مختلف نشطاً الستقبال املتصفح أو 

رسائل البريد اإللكتروني. 
• سؤال: كيف ميكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الهاتف 
 Retrieving :اتصال بيانات مرة بعد أخرى؟ تظهر املالحظتان

message أو Trying to retrieve message again لفترة وجيزة. 
ماذا يحدث؟ 

 جواب: يحاول الهاتف استرداد رسائل الوسائط املتعددة من 
مركز رسائل الوسائط املتعددة. 
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حتقق من تعريف ضبط رسائل الوسائط املتعددة بطريقة صحيحة، 
وكذا حتقق من عدم وجود أخطاء في كتابة رقم الهاتف أو العناوين. 

اذهب إلى Messaging وحدد
 .Multimedia message ← Settings ← Options

ملنع الهاتف من إجراء اتصال بالبيانات، فسيتوفر أمامك ما يلي. 
اذهب إلى Messaging وحدد

.Multimedia message ← Settings ← Options
• حدد .Defer retrieval ← On receiving msg إذا كنت 

ترغب في أن يحفظ مركز رسائل الوسائط املتعددة الرسائل التي 
يتم استردادها فيما بعد، على سبيل املثال بعد التحقق من 

الضبط. بعد إجراء هذا التغيير، فما يزال الهاتف في حاجة إلى 
إرسال مذكرات إلى الشبكة. السترداد الرسائل فيما بعد، حدد 

.Retr. Immediately
• حدد On receiving msg  ثم Reject message – إذا كنت 

ترغب في رفض كافة رسائل الوسائط املتعددة الواردة. بعد إجراء 
هذا التغيير، فسيحتاج الهاتف إلى إرسال مذكرات إلى الشبكة، 

وسوف يقوم مركز رسائل الوسائط املتعددة بإزالة كافة رسائل 
الوسائط املتعددة املنتظر إرسالها إليك. 

• حدد Off ← Multimedia reception – إذا كنت ترغب في 
جتاهل كافة رسائل الوسائط املتعددة الواردة.  بعد إجراء هذا 

التغيير، لن يقوم الهاتف بإنشاء أية اتصاالت بالشبكة تتعلق 
برسائل الوسائط املتعددة. 

א
• سؤال: هل يدعم الهاتف تنسيق الصورة التي أحاول فتحها؟ 
جواب: انظر الصفحة ٥٨ للحصول على معلومات إضافية حول 

تنسيقات األشكال املدعمة. 

א
• سؤال: ملاذا ال ميكنني اختيار جهة اتصال؟ 

 جواب: إذا لم تكن قادراً على اختيار اتصال في دليل "جهات 
االتصال"، فال يتوفر لبطاقة االتصال رقم هاتف أو عنوان بريد 

إلكتروني. أضف املعلومات املفقودة إلى بطاقة االتصال في 
تطبيق "جهات االتصال". 

א
• سؤال: ملاذا أرقام األسابيع مفقودة؟ 

 جواب: إذا قمت بتغيير ضبط التقومي بحيث يبدأ األسبوع من 
يوم آخر غير يوم االثنني، فلن تظهر أرقام األسبوع. 

א
 No valid access point defined. Define one in :سؤال •

 .Services settings
 جواب: قم بأدخل ضبًطا صحيًحا للمتصفح. اتصل مبزود 

خدمة  للحصول على إرشادات. انظر "ضبط الهاتف خلدمة 
املتصفح" الصفحة ١١٧.

א
• سؤال: ملاذا يظهر السجل فارًغا؟ 

 جواب: رمبا قمت بتنشيط أحد عوامل التصفية على حني 
لم يتم تسجيل أحداث اتصال تالئم هذا املرشح. ملشاهدة كافة 

 .All communication ← Filter ← Options األحداث، حدد
א

• سؤال: ملاذا تواجهني مشاكل عند توصيل الهاتف 
بالكمبيوتر؟ 

 جواب: تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف 
Nokia 3660 وتشغيلها على الكمبيوتر. انظر دليل تثبيت 

مجموعة برامج الكمبيوتر املوجود على القرص املضغوط في 
قسم "Install” "التثبيت". للحصول على معلومات إضافية 

 Nokia حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف
3660، انظر املساعدة الفورية جملموعة برامج الكمبيوتر. 
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א
• سؤال: ما هي كلمة املرور اخلاصة برموز القفل والتعريف 

الشخصي وPUK؟ 
 جواب: رمز القفل االفتراضي هو 12345. اتصل بوكيل 

الهاتف إذا فقدت رمز القفل أو نسيته. 
 في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو ضياعه، أو في 

حالة عدم حصولك على تلك الرموز، فاتصل مبشغل الشبكة. 

 للحصول على معلومات حول كلمات املرور، اتصل مبزود 
نقطة الوصول، على سبيل املثال مزود خدمة إنترنت التجاري 

ISP ومزود اخلدمة، أو مشغل الشبكة. 

א
ا ال يستجيب؟  ـً • سؤال: كيف تغلق تطبيقـ

 جواب: افتح إطار تبديل التطبيقات بالضغط مع االستمرار 
. ثم انتقل إلى التطبيق، واضغط على  إلغالق  على 

التطبيق.
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א א
• يتم تزويد الهاتف بالطاقة عن طريق بطارية ميكن إعادة 

شحنها. 
• الحظ أنه ميكن الوصول إلى األداء األمثل للبطارية اجلديدة 

فقط بعد دورتني أو ثالث من الشحن والتفريغ! 
• ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات املرات، ولكن حتماً 

سوف تبلى في النهاية. حينما يقل وقت التشغيل (وقت التحدث 
ووقت االنتظار) عن املعدل الطبيعي، سيعني هذا أنه قد حان 

وقت شراء بطارية جديدة. 
• استخدم فقط البطاريات املعتمدة من قبل الشركة املنتجة 

للهاتف، وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن 
املعتمدة من قبل الشركة املنتجة. افصل جهاز الشحن حينما 

ال يكون قيد االستخدام. ال تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن 
ملدة أطول من أسبوع، ما دامت زيادة الشحن تؤدي إلى تقصير 
عمر البطارية. إذا تركت البطارية املمتلئة متاًما دون استخدام، 

فسوف تفصل نفسها مبرور الوقت. 
• من املمكن أن تؤثر درجات احلرارة املرتفعة على قدرة البطارية 

على الشحن. 
• استخدم البطارية فقط للغرض اخملصص لها. 
• ال تستخدم أي شاحن تالف أو بطارية تالفة. 

• ال تقم بتقصير الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث  
تقصير غير مقصود للدائرة الكهربائية حني يتسبب جسم 

معدني (مثل العملة املعدنية، أو الدبوس أو القلم) في اتصال 
مباشر بني وصالت + و- للبطارية (خطوط معدنية على 

البطارية) على سبيل املثال حينما حتمل بطارية في جيبك أو 
في كيس النقود. قد يتسبب تقصير الدائرة الكهربية في تلف 

البطارية أو اجلسم املتصل. 
• ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة 

املغلقة في الصيف أو في أجواء شتوية، سوف يقلل سعة 
البطارية وعمرها االفتراضي. حاول دوًما االحتفاظ بالبطارية 

في درجة حرارة بني ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ فهرنهايت). 
قد يتوقف الهاتف عن العمل مؤقتاً عندما ترتفع درجة حرارة 

البطارية أو تنخفض حتى إذا كانت مشحونة شحناً تاماً. يكون 
أداء البطاريات محدودًا بصفة خاصة في درجات احلرارة حتت نقطة 

التجمد. 
• ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار! 

• تخلص من البطاريات وفًقا لإلرشادات احمللية (مثل إعادة 
تصنيعها). ال تتخلص منها كنفايات منزلية. 
• يتم إخراج البطارية عند إغالق الهاتف فقط. 

א .١٨
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إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب 
معاملته بعناية. االقتراحات أدناه ستساعدك على االحتفاظ بكل 
شروط الضمان، كما تتيح لك االستمتاع باجلهاز لسنوات طويلة. 
• أبق الهاتف وجميع مستلزماته وأجزائه بعيًدا عن متناول يد 

األطفال. 
• أبق هاتفك جاًفا. األمطار والرطوبة والسوائل حتتوي على 

معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. 
• ال تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. 

األجزاء املتحركة قابلة للتلف. 
• احتفظ بالهاتف بعيًدا عن احلرارة. احلرارة املرتفعة قد تقصر 
من عمر األجهزة اإللكترونية، وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب 

بعض أنواع البالستيك. 
• احفظ هاتفك في أماكن باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى 

درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يلحق 
ضرراً بألواح الدوائر اإللكترونية. 

• ال حتاول فتح الهاتف. إصالح اجلهاز بال خبرة كافية قد يسبب 
ضررًا. 

• ال تسقـطه أو تدقه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد حتطم 
األلواح الداخلية للدوائر. 

• ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو 
املنظفات القوية لتنظيفه. 

• ال تدهن الهاتف. الدهان قد يسد األجزاء املتحركة ومينع 
التشغيل العادي. 

• استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف 
عدسة الكاميرا.

• استخدم الهوائي اجملهز مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. 
استخدام هوائيات أو تعديالت مستلزمات غير معتمدة قد ينتهك 

تعليمات استخدام األجهزة الالسلكية. 
جميع االقتراحات املذكورة أعاله تضمن اجلودة لهاتفك أو بطاريتك أو 
جهاز الشحن أو أي مستلزمات أخرى. إذا تعطـل الهاتف أو البطارية 

أو جهاز الشحن أو أي ملحق، خذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. 
سيساعدك املوظفون هناك ويتخذون الترتيبات الالزمة للصيانة إن 

اقتضى األمر ذلك. 

א א .١٩
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א א
ال تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في 

املمسك بصورة محكمة دائماً 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 خطرًا. 

استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). 

لاللتزام بتوجيهات التعرض ألشعة RF، استخدم فقط ملحقات 
نوكيا املعتمدة. عند تشغيل الهاتف وعند ارتداءه حول اجلسم، 

استخدم دائًما أغطية حمل معتمدة من قبل نوكيا. بعض أجزاء 
الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن، وعلى من يستخدم 

أجهزة سمع أن ال ينبغي أن يستخدم الهاتف على أذنه عند 
استخدامه. 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 تكون هناك بعض األجهزة اإللكترونية غير 
محمية من إشارات التردد الالسلكي الصادرة عن هاتفك اخللوي. 

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتجو هذه األجهزة باحملافظة 
على مسافة ال تقل عن ٢٠ سم (٦بوصات) ما بني اجلهاز والهاتف 

احملمول اليدوي وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل جلهـاز ضبط 
النبض. إن هذه التوصيات مطابقة لألبحاث املستقلة التي قام 

 Wireless Technology Research بها معهد العلوم الالسلكي
ولتوصياته. على األشخاص احلاملني ألجهزة ضبط النبضات أن يراعوا 

ما يلي: 
• أبق الهاتف على بعد ٢٠ (٦بوصات) سم على األقل من 

اجلهاز عندما يكون الهاتف في وضع االستخدام.
• عدم حمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.

• استخدام األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط النبض وذلك 
لتقليل احتماالت التشويش إلى أقصى حد ممكن. 

• إذا اعتقدت إنه يوجد أي تشويش، أغلق الهاتف فورًا. 
أجهزة السمع بعض الهواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب 

تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه احلالة بإمكانك مراجعة 
وكيل اخلدمة. 

أجهزة طبية أخرى 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 فيما إذا 

كانت املعدات مزودة باحلماية الوافية من التردد الالسلكي اخلارجي أو 
إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند 

.٢٠
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وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم املستشفيات 
 RF ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية

اخلارجية. 
السيارات قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي سلباً 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. 

التسهيالت معلنة يجب إغالق هاتفك في أي مكان يسمح فيه 
بإجراء ذلك. 

א א א
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 إصابة أو حتى إلى الوفاة. 

ينصح بإغالق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). 
نذكر باحلاجة لالنتباه إلى األماكن التي حتظر استخدام أجهزة 

إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) واملصانع 
الكيماوية أو املناطق التي جترى فيها أعمال التفجير. 

إن املناطق القابلة لالنفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن 
ليس دائًما. منها األماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق حتويل أو 

خزن 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. 

א א
يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص 

املؤهلون فقط. التركيب اخلاطئ أو الصيانة اخلاطئة قد تكون خطرًا 
ورمبا يبطل 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 يوجد 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. 

ممنوع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعـود 
إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف اخللوي داخل الطائرة قد يشكل 

خطرًا على عمل الطائرة ومخال 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 باالثنني مًعا.
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א א
 هام: إن هذا الهاتف، كأي هاتف السلكي، يعمل باستخدام 

اإلشارات الالسلكـية والشبكات الالسلكية والشبكات األرضية 
باإلضافة إلى وظائف يحددها املستخدم. ولذلك ال ميكن ضمان 
االتصاالت في جميع األحوال. لذا ال تعتمد كليًة 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 
خصائص الهاتف قيد االستخدام. تأكد من ذلك من املورد للخدمات 

اخللوية. 

: א א
١ افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحا. تأكد من وجود إشارة 

كافية. 
 بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية املفعول 

في الهاتف. 
٢ اضغط على  عدة مرات (مثال: إلنهاء مكاملة أو للخروج 

من القائمة إلخ) ملسح شاشة العرض وجتهيز الهاتف للمكاملات. 
٣ أدخل رقم الطوارئ ملنطقتك احلالية (مثل رقم ١١٢ أو أي 

رقم طوارئ رسمي آخر). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر. 
٤ اضغط على الزر  

إذا كانت بعض اخلصائص قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى إغالقها 
قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل 

اخلدمة للخدمات اخللوية. 
عند عمل نداء، احرص على إعطاء كافة املعلومات املطلوبة بدقة. 

تذكر أن هاتفك احملمول هو رمبا الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع 
احلادث – فال تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك. 

(SAR)
يالئم تصميم هذا الهاتف متطلبات االحتاد األوروبي فيما يتعلق 

بالتعرض ملوجات الراديو.
جهاز هاتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. هذا اجلهاز مصمم 

ومصنوع بحيث ال يتعدي حدود طاقة التعرض ملوجات الراديو 
الترددية RF املوصي بها من قبل مجلس االحتاد األوروبي. تعد هذه 

احلدود جزءاً من دليل شامل ومستويات معدة ومسموح بها لطاقة 
الراديو الترددية RF للبشر بصفة عامة. هذه اإلرشادات تعتمد على 
مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه 

املستويات من خالل تقديرات دراسات علمية دورية. تتضمن هذه 
احلدود حيز أمان واسع يضمن سالمة األشخاص بغض النظر عن عمر 

األشخاص أو حالتهم الصحية.
تشمل مواصفات التعرض للهواتف احملمولة وحدة قياس تسمى قيمة 

االستيعاب احملددة أو معدل االمتصاص احملدد (SAR). أوصي مجلس 
االحتاد األوروبي بحدود معدل االمتصاص وهي  ٢٫٠ W/kg.* وقد 

مت إجراء اختبارات SAR باستخدام وظائف تشغيل قياسية للهاتف 
مع حتويله إلي أعلي مستوى مسموح به للطاقة في جميع نطاقات 

التردد التي مت اختبارها. 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 تقترب من 

قاعدة هوائي شبكة االتصال، كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.
 R&TTE البد من عرض املوافقة اإلدارية مع تعليمات االحتاد األوروبي
قبل إتاحة بيع الهاتف للجمهور. تتضمن هذه التعليمات مطلب 

أساسي وهو توفير األمان واحلماية الصحية للمستخدم وأي شخص 
آخر.
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 W/kg املسموح بها لهذا الهاتف ٠٫٧٥ SAR احلد األقصي لقيمة
وذلك عندما مت اختبار مدي مسايرته للمعايير. وعلي الرغم من 

وجود اختالفات بني مستويات SAR للهواتف علي اختالفها واختالف 
وظائفها فإنها تلتزم مبتطلبات االحتاد األوروبي فيما يخص تأثير  

.RF موجات الراديو الترددية
يفي هذا املنتج باخلطوط اإلرشادية ملوجات (RF) عند استعماله إّما 
مبوقع االستعمال العادي على األذن أو عند وضعه على مسافة ١٫٥ 
سم على األقل من اجلسم. وعند استعمال علبة حمل، أو مشبك 

باحلزام أو حامل لتشغيله وهو على اجلسم، فينبغي أن ال يحتوي أّي 
منها على معدن، وينبغي وضع املنتج على مسافة ١٫٥ سم على 

األقل من اجلسم.

*يعد ٢٫٠ وات/كجم (W/kg) هو احلد SAR املسموح به للهواتف 
احملمولة علي كل عشرة جرامات من النسيج في املتوسط. هذا 

اجملال يشمل حيزًا 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 املعلومات الواردة حتت 

 www.nokia.com معلومات املنتج على موقع
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 البيانات عبر بلوتوث ١٣٧

 البيانات من خالل األشعة حتت احلمراء 
١٣٨

 نغمات الرنني وشعارات املشغل 
والضبط، انظر الرسائل الذكية

االستماع إلى الرسائل ١٨
أسعار حزم البيانات ٣٤
األشعة حتت احلمراء ١٣٨

األشكال ٥٧
 التنسيقات ٥٩

 ملء الشاشة ٥٩
 اختصارات لوحة املفاتيح عند عرض 

األشكال ٥٩
 استهالك الذاكرة ٥٧

 حتريك البؤرة ٥٩
 التنظيم ٦٠

 حافظة الرسائل املصورة ٦٢
 استقبال بيانات من كاميرا رقمية ٥٨

 التدوير ٥٩
 عرض تفاصيل األشكال ٥٩

 التكبير / التصغير ٥٩
األشكال الصغيرة

 في بطاقة اتصال ٤٧
األصوات ١٠١

 حذف نغمة رنني خاصة ٥١

االقتران، توضيح املسرد ١٣٥
اكتشاف املشكالت وإصالحها ١٤٢

اإلنشاء
 بطاقات االتصال ٤٦

٤٩ USSD أوامر
األوضاع ١٠١

 إعادة التسمية ١٠٢
 الضبط ١٠١
أوضاع األشكال ٥٥

اإليقاف
 املنبه ١١٣

 تنبيه التقومي ١٠٧
ب

البرامج
 التثبيت ١٣١
 اإلزالة ١٣٢

 نقل ملف SIS. إلى الهاتف ١٣١
البريد اإللكتروني ٨١

 املرفقات ٩١
 احلذف ٩٢

 دون االتصال ٨٩
 متصل ٨٨
 الفتح ٩٠

 صندوق البريد عن بُعد ٨٧
 االسترداد من صندوق البريد ٨٩

 حفظ املرفقات ٩١
 الضبط ٩٨

א
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بطاقات االتصال
 إضافة رموز صوتية ٤٨

 تعيني أرقام وعناوين افتراضية ٤٧
 تعيني أرقام االتصال السريع ٤٩

 إرفاق نغمات رنني ٥٠
 تغيير رموز صوتية ٥٠
 حذف رموز صوتية ٤٩

 إدراج صور ٤٧
 االستماع إلى رموز صوتية ٥٠

 التزامن عن بُعد ١٣٨
 إزالة نغمات رنني ٥١

٢١ DTMF تخزين نغمات 
 الرموز الصوتية ٤٨

SIM بطاقة
 نسخ أسماء وأرقام ٤٦

 الرسائل ٩٣
 األسماء واألرقام ٢٧

٦٢ SIM عرض الرسائل على 
بطاقة أعمال، توضيح املسرد ٥٢

 اإلرسال ٥٢
بطاقة الذاكرة ١١٤

 النسخة االحتياطية ١١٦
 الكاميرا ٥٧

 االستهالك ١١٧
 تنسيق ١١٦

 كلمة املرور ١١٦
 استعادة ١١٦

 إلغاء القفل ١١٧
 املقاطع املصورة ١١٤

بلوتوث ١٣٣
 إلغاء االقتران ١٣٦

 طلبات االتصال ١٣٥
 مؤشرات حالة االتصال ١٣٦

 رموز اجلهاز ١٣٦
 قطع االتصال ١٣٨

 رمز املرور املعد من قبل املصنع ١٣٥
 االقتران ١٣٥

 طلبات االقتران ١٣٥
 رمز املرور، توضيح املسرد ١٣٥

 استقبال البيانات ١٣٧
 إرسال البيانات ١٣٤

 الضبط ١٣٤
 األسماء اخملتصرة لألجهزة املقترنة ١٣٧

 عنوان فريد جلهاز ١٣٤
البيانات عالية السرعة، توضيح املسرد ٣٣

ت
التاريخ، الضبط ٣٩

التبديل بني التطبيقات ١٢
تتابع البث

 توضيح املسرد ٦٦
تثبيت البرامج ١٣١

التحرير
 إدخاالت التقومي ١٠٤
 بطاقات االتصال ٤٧

 النص ٧٢
التحكم في مستوى الصوت ١٤

 أثناء املكاملة ١٧
حتويل املكاملات ١٩

التخزين املؤقت، توضيح املسرد ١٢٥
 التفريغ ١٢٤

تخزين في ذاكرة مؤقتة
 توضيح املسرد ٦٧
التزامن عن ُبعد ١٤٠

التزامن
 انظر التزامن عن بُعد.

تسجيل الفيديو ٦٣

تسجيل رموز صوتية ٤٩
تشغيل الفيديو ٦٤، ٦٥
تشغيل مكبر الصوت ١٥

التصفح ١٢١
التطبيقات ١٢٦

 تثبيت تطبيق جافا ١٢٧
 ضبط تطبيق جافا ١٢٨
 فتح تطبيق جافا ١٢٨

 إلغاء تثبيت تطبيق جافا ١٢٨
التقارير ٧٠

تقارير التسليم ٧٠
التقاط الصور ٥٤

التقومي ١٠٤
 التنبيه ١٠٧

 حقول إدخال التقومي ١٠٥
 حذف إدخاالت عديدة
 في وقت واحد ١٤٢

 التزامن عن بُعد ١٤١
 إرسال إدخاالت ١٠٧ الضبط ١٠٧

 إيقاف التنبيه ١٠٧
 الرموز ١٠٦

 شاشات العرض ١٠٦
التكاليف

 حزم البيانات ٣٤
التكبير / التصغير ٥٩

vCard تنسيق
تنسيقات امللف

١٣٠ JARو JAD 
٦٥ RealOne Player 

١٣٠ SIS ملف 
 مدعم ٩١
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التنظيم
 القائمة ١١

ح
احلاسبة ١٠٩

احلافظات الشخصية ٨٧
احلافظات، واإلنشاء، وتنظيم عناصر في 

احلافظات ٤١
حالة السكون

 انظر وضع االنتظار
حد تكلفة املكاملات ٢٤
حد تكلفة املكاملات

 إعادة تعيني العداد ٢٤
 الضبط بواسطة مزود اخلدمة ٢٤

احلذف
 إدخاالت التقومي ١٠٥
 بطاقات االتصال ٤٧

حر اليدين
 انظر مكبر الصوت

حزم البيانات ٣٣
 موقت االتصال ٢٦
 عداد البيانات ٢٦
 توضيح املسرد ٣٣

 التسعير ٣٤
 الضبط ٣٩
حظر املكاملات ٤٤
حظر املكاملات ٤٤
حقول البحث ١٤

احلماية
 رموز اخلدمة ٤٠

 شهادات احلماية ٤٢
 الضبط ٤٠

خ
خدمة املعلومات ٩٣

د
دفتر الهاتف

 انظر جهات االتصال
دقة العرض، توضيح املسرد ٥٦

دون االتصال ٨٩
ذ

الذاكرة املشتركة ١٦
ر

الرد اآللي ٤٥
الرد على مكاملة ١٩

  آلي ٤٥
رسائل اخلدمة ٨٦
الرسائل الذكية

 االستقبال ٨٥
 اإلرسال ٧٧

الرسائل الصوتية ١٨
الرسائل النصية ٧٦

 الكتابة واإلرسال ٧٦
رسائل الوسائط املتعددة ٧٨

 اإلنشاء ٧٩
 تشغيل األصوات ٨٥

 العرض ٨٤
رسائل خلية النشر ٩٣

الرسائل
 تقارير التسليم ٧٠
 صندوق الوارد ٨٣

 شاشة العرض الرئيسية ٦٩
٩٣ SIM الرسائل املوجودة على بطاقة 

 رسائل الوسائط املتعددة ٧٨

 احلافظات الشخصية ٨٧
 صندوق احلفظ ٩٣

 الرسائل املصورة ٧٧
 حفظ رسومات الرسائل املصورة ٦٢

 ضبط حافظة الرسائل املرسلة ١٠٠ 
 الضبط ٩٤

 الرسائل النصية ٧٦
 كتابة رسائل البريد اإللكتروني ٨١

 كتابة النص ٧٢
رسالة خدمة

 الضبط ٩٩
رسوم GIF املتحركة ٥٨
الرسوم املتحركة ٥٨
رفض املكاملات ١٩

٤٠ PIN رمز
 فتح القفل ٤٠

رمز القفل ٤٠
رموز اخلدمة ٤٠

الرموز الصوتية ٤٨
 اإلضافة ٤٩
 التغيير ٥٠
 احلذف ٥٠

 توضيح املسرد ٤٦
 االستماع ٥٠

 إجراء املكاملات ٥٠
الرموز لـ

 إدخاالت التقومي ١٠٦
س

الساعة ١١٣
 التنبيه ١١٣
 الضبط ١١٣
سجل املكاملات 

 انظر السجل 
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سجل املكاملات األخيرة ٢٢
 وحدات تكلفة املكاملات ٢٤
 حدود تكلفة املكاملات ٢٤

 تكلفة املكاملات ٢٣
 مدة املكاملة ٢٣

 األرقام الصادرة ٢٢
 مسح قوائم املكاملات ٢٣
 مكاملات لم يرد عليها ٢٢

 املكاملات املستلمة ٢٢
السجل

 مسح احملتويات ٢٦
 التصفية ٢٥

 املكاملات األخيرة ٢٢
 الضبط ٢٦
سماعة الرأس ١٥

ش
الشاشة املؤقتة
 الضبط ٣٠
الشهادات ٤٢

 ضبط الثقة ٤٣
ص

WAP صفحات
 املتصفح ١١٨

XHTML صفحات
 املتصفح ١١٨
صندوق البريد ٨٧

 قطع االتصال ٩٠
صندوق البريد الصوتي ١٨

 تغيير الرقم ١٨
 حتويل املكاملات إلى صندوق البريد 

الصوتي ٢١
صندوق البريد عن ُبعد ٨٧

 قطع االتصال ٩٠
صندوق احلفظ ٩٣

الصور
 االلتقاط ٥٤
 العرض ٥٨

ض
الضبط ٢٨

 رموز اخلدمة ٤٠
 امللحقات ٤٥

١٢٨ (Java™) التطبيقات 
 بلوتوث ١٣٤
 التقومي ١٠٧

 حظر املكاملات ٤٤
 حتويل املكاملات ٢١

 الكاميرا ٥٥
 الشهادات ٤٢
 الساعة ١١٣
 االتصال ٣٢

 التاريخ والوقت ٣٩
 ضبط اجلهاز ٢٨

 العرض ٣٠
 البريد اإللكتروني ٩٨

 االتصال بأرقام محددة ٤١
 خدمة املعلومات ١٠٠

 رمز القفل ٤٠
 السجل ٢٦
 الرسائل ٩٤

 الرسائل، حافظة الرسائل املرسلة ١٠٠
٤٠ PIN رمز 

٦٨ RealOne Player 
 احلماية ٤٠

 رسائل اخلدمة ٩٩
 األصوات ١٠١

 الرسائل النصية ٩٥
 مسجل الفيديو ٦٤

ضبط االتصال ٣٢
الضبط العام ٢٨
ضبط العرض ٣٠

ط
طقم السمع

 التنشيط ٤٥
ع

عرض معلومات اخلاليا ٤٥
العرض

 رسوم GIF املتحركة ٥٨
 األشكال ٥٨

العالمة، توضيح املسرد ١٢٠
عنوان IP، توضيح املسرد ٣٨

غ
غفوة ١١٣
ق

القائمة ١٠
 مفتاح القائمة ١٠

 إعادة ترتيب القائمة الرئيسية ١١
القرص املضغوط ١٣٩

قطع االتصال
 بلوتوث ١٣٨

القطع
 النص ٧٥

ك
الكاميرا ٥٤

 أنواع األشكال ٥٥
 بطاقة الذاكرة ٥٧
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 استهالك الذاكرة ٥٧
 الضبط ٥٥

الكتابة ٧٢
 اإلدخال التنبئي للنص ٧٢

 اإلدخال التنبئي للنص، إيقاف التشغيل ٧٤
 اإلدخال التقليدي للنص ٧٢

كلمة املرور
 بطاقة الذاكرة ١١٦

ل
اللصق

 النص ٧٥
اللغة

 للكتابة ٢٩
م

املؤشرات ٩
 اتصاالت البيانات ١٠

مؤشرات االتصال
 بلوتوث ١٣٦

 اتصاالت البيانات ١٠
 األشعة حتت احلمراء ١٣٩

١١٨ XHTML متصفح
املتصفح

 نقاط الوصول إلى املتصفح، انظر 
نقاط الوصول
 االتصال ١١٩

 تفريغ الذاكرة ١٢٤
 إنهاء االتصاالت ١٢٤

 الرموز ١٢٠
١١٨ WAP صفحات 

١١٨ XHTML صفحات 
متصل ٨٨

مجموعات االتصال ٥٢

 إضافة عدة أعضاء في آن واحد ٥٣
 إضافة نغمات رنني ٥١

 إزالة أعضاء ٥٣
مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف 

٩٣ Nokia 3660
محرر أوامر اخلدمة ٩٤

احملول ١١١
 إضافة أسعار حتويل العمالت ١١٢

 حتويل العمالت ١١٢
 وحدات التحويل ١١١

 إعادة تسمية العمالت ١١٢
محول الوحدات ١١١

املرفقات
 االسترداد ٩١
 العرض ٩١

مركز خدمة الرسائل القصيرة
 إضافة جديد ٩٥

مزود اخلدمة التصاالت البيانات، توضيح 
املسرد ٣٢

املساعدة الفورية ١٢
مسجل الصوت ١١٤
مسجل الفيديو ٦٣

 بطاقة الذاكرة ٦٤
 حفظ املقاطع املصورة ٦٤
 إرسال املقاطع املصورة ٦٤

 الضبط ٦٤
 املقاطع املصورة ٦٤

املسجل، تسجيل األصوات ١١٤
مسح الذاكرة 

 إدخاالت التقومي ١٤٢
 معلومات السجل ١٤٢

املسح
 عداد تكلفة املكاملات ٢٥

 السجل ٢٦
 سجل املكاملات األخيرة ٢٣

مشغل الفيديو
RealOne Player انظر 

معلومات األمان
 العناية والصيانة ١٤٧

 األجهزة اإللكترونية ١٤٨
 مكاملات الطوارئ ١٥٠
 بيئة التشغيل ١٤٨

 أماكن التفجيرات احملتملة ١٤٧
 أمان املرور ١٤٨
 السيارات ١٤٩

معلومات البطارية ١٤٤
املفضلة ١٠٣

 إضافة اختصار ١٠٣
املقاطع املصورة

 انظر ملفات الوسائط
مقطع 

 انظر مسجل الفيديو
املكاملات اجلماعية ١٨
مكاملات الطوارئ ١٤٨
املكاملات املستلمة ٢٢

مكاملات لم يرد عليها ٢٢
املكاملات

 الرد على املكاملات ١٩
 وحدات الشحن ٢٤

 املكاملات اجلماعية ١٨
 حد التكلفة ٢٤

 املكاملات الصادرة ٢٢
 التحويل ١٩

 املدة ٢٣
 املكاملات الدولية ١٧

 مكاملات لم يرد عليها ٢٢
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 اخليارات املتاحة أثناء املكاملة ٢٠
 املكاملات املستلمة ٢٢

 رفض املكاملات ١٩
 الضبط ٣٠

 ضبط التحويل ٢١
 االتصال السريع ١٨

 النقل ٢٠
 استخدام دليل جهات االتصال ١٧

مكبر الصوت ١٥
 التنشيط ١٥

 إيقاف التشغيل ١٥
املالحظات ١١٢

امللحقات
 الضبط ٤٥
امللحن ١١٠

 ضبط مستوى الصوت ١١٠
 ضبط معدل السرعة ١١٠

 تغيير منط النغمة ١١٠
 االستماع إلى النغمات ١١٠

١٣٠ SIS ملف
١٣٠ JARو JAD ملفات

ملفات املوسيقى
 انظر ملفات الوسائط

ملفات الوسائط
 تنسيقات امللفات ٦٥

 توضيح املسرد ٦٥
 التشغيل ٦٥
ملفات صوتية

 انظر ملفات الوسائط
ملفات صوتية

 انظر ملفات الوسائط
املنبه ١١٣

 غفوة ١١٣

املهام ١٠٨
املودم

 استخدام الهاتف كمودم ١٤٠
ن

النسخ
 االتصاالت بني بطاقة SIM وذاكرة 

الهاتف ٤٦
 النص ٧٥
النغمات ١٠١

نغمات DTMF، توضيح املسرد ٢٠
نغمات الرنني ١٠١

 إضافة نغمة رنني خاصة ٥١
 كتم الصوت ١٩

 استقبال الرسائل في شكل رسالة 
ذكية ٨٥

 الضبط ١٠١
نفاد الذاكرة

 اكتشاف املشكالت وإصالحها ١٤٢
 عرض استهالك الذاكرة ١١٧، ١٣٢

نقاط الوصول ٣٢
 الضبط ٣٦

 الضبط، خيارات متقدمة ٣٨
IAP نقاط الوصول إلنترنت

 انظر نقاط الوصول
نقاط الوصول، توضيح املسرد ٣٢.

نقل املكاملات ٢٠
النماذج النصية ٨٧

و
وضع االنتظار ٨
 املؤشرات ٩
 الضبط ٢٩

الوقت، الضبط ٣٩

EN
DNS، خدمة اسم اجملال، توضيح املسرد 

٣٨
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 دليل الوسائط ٦٧
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