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 إعالن المطابقة
بموجب هذه الوثيقة؛ تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-230 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس 

األوروبي EC/1999/5 األساسية وشروطه األخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعالن المطابقة على الموقع 
.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

0434
حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وNokia Care وNavi وVisual Radio هي عالمات تجارية أو عالمات 
 تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune وVisual Radio عالمتين صوتيتين خاصتين بشركة

Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات تجارية أو 
أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

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

 This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 
© 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 
© 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

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

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

هذا المنتج مرخص طبًقا لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) لالستخدام الشخصي غير التجاري 
 للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك ألغراض األنشطة الشخصية غير التجارية

و(ii) لالستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. ال يتم منح ترخيص أو ُيشار إليه ألي 
 استخدام آخر. المعلومات اإلضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو االستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها

.<http://www.mpegla.com> انظر .MPEG LA, LLC من

 تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أيٍّ من منتجاتها المبينة
في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، ال تعد NOKIA بأي حال من األحوال أو أيٍّ من مرخصيها 
مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب 

تلك األضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم 
ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات



 NOKIA الضمنية للرواج والصالحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ
بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

 Nokia إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختالف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل
للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يتوافق هذا الهاتف مع توجيه المجلس األوروبي EC/2002/95 لقيود استخدام مواد خطيرة معينة مع المعدات اإللكترونية 
والكهربائية.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الواليات المتحدة أو البلدان األخرى. يمنع 
إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

 ال ضمانات
ربما قد تم إنشاء تطبيقات األطراف األخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملًكا ألشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس 
لها صلة بها. ال تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، ال تتحمل 

Nokia أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات وال بخصوص المعلومات 
المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. ال توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات األطراف األخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريًحا 
أم ضمنًيا وإلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات 

التابعة لها ال تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواًء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو مالءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق 

التطبيقات لبراءات االختراع أو حقوق النشر والطبع أو العالمات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير. 
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لسالمتك

اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا وربما مخالًفا للقانون. توجد معلومات 
إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

االستعمال اآلمن  
 ال تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوًرا أو عندما تسبب خطًرا 

أو تشويًشا.

السالمة على الطريق أواًل  
يجب االلتزام بكافة القوانين المحلية. ال تستخدم الهاتف يدوًيا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السالمة 

على الطريق تأتي أواًل.

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

أغلق الهاتف في المستشفيات  
اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

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

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود  
ال تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. ال تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.

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

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة  
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. ال تلمس الهوائي 

بدون داع.

الخدمة المؤهلة  
ال يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصالحها إال من قبل موظفين مؤهلين.

التعزيزات والبطاريات  
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. ال توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

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

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

في جهازك.
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التوصيل بأجهزة أخرى  
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة للحصول على التعليمات 

المفصلة للسالمة. ال توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ  
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح اإلنهاء عدة مرات لمسح 

الشاشة والعودة إلى وضع االستعداد. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح االتصال . أخبرهم 
 المكالمة حتى ُيطلب منك ذلك.

ِ
بموقعك. ال تنه

معلومات عن الجهاز  n
GSM 900و GSM 850 الجهاز الالسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد لالستعمال على شبكات 

 وGSM 1800 وGSM 1900 وUMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع
مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا 
خصوصية اآلخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر. 

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات 
الرنين) والمحتويات األخرى. 

يدعم الجهاز اتصاالت إنترنت ووسائل االتصال األخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى 
الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل، وال تقم 

بقبول طلبات االتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التثبيتات إال من المصادر الموثوق فيها فقط. لرفع معدل 
 الحماية لجهازك، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات

جدار الحماية.
تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل   
 الهاتف. ال تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز الالسلكي محظوًرا أو عندما قد يسبب تشويًشا 

أو خطًرا.

خدمات الشبكة  n
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات األجهزة الالسلكية. تتطلب 
العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد ال تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب 
بعض الشبكات األخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن 

لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك اإلرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض 
الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد ال تدعم جميع توابع 

اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.
قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار 

هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيًضا تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، 
والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. 
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 .TCP/IP سيتم تشغيلها من خالل بروتوكوالت (SSLو HTTP) WAP 2.0 يدعم هذا الجهاز بروتوكوالت
عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل تصفح الويب والبريد اإللكتروني والضغط والتحدث والدردشة ورسائل الوسائط 

المتعددة، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن  n
تأكد من رقم الطراز ألي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص لالستخدام عند إمداده بالطاقة 

.CA-44 أو من مهايئ الشاحن DC-4 أو AC-5 أو AC-4 أو AC-3 من أجهزة الشحن
تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم   

تصميمها للعمل خصيًصا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص 
الهاتف، وقد يكون خطًرا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) 
وليس السلك. 

معلومات عامة

رموز الوصول  n

رمز القفل
يعمل رمز القفل (المكون من 5 أرقام) على حماية الهاتف من االستخدام غير المسموح به. الرمز 
الُمعد مسبًقا هو 12345. قم بتغيير الرمز، واحتفظ بالرمز السري الجديد وفي مكان آمن بعيد عن 

الهاتف. ولتغيير الرمز، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية"، الصفحة 74.
في حالة إدخال رمز القفل خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف اإلدخاالت التالية للرمز. 

لذا انتظر لمدة خمس دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى.
عندما يكون الهاتف مغلًقا، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

PIN رموز
 (UPIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (PIN) يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي

(من 4 إلى 8 أرقام) على حماية بطاقة SIM من االستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية"، 
.SIM عادًة ببطاقة PIN الصفحة 74. يتم إرفاق رمز

د بطاقة SIM برمز PIN2 (من 4 إلى 8 أرقام) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض  قد ُتزوَّ
الوظائف.
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يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. ُيرفق الرمز 
.SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM الشخصي للوحدة ببطاقة

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع إلجراء التوقيع الرقمي. ُيرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة 
.SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM

PUK رموز
 (UPUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (PUK) يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي

 PUK2 المقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز UPIN ورمز PIN (المكون من 8 أرقام) لتغيير رمز
لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول.

إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر
 يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من 4 أرقام) عند استخدام حظر المكالمات. انظر 

"حظر المكالمات"، الصفحة 78. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.
 إذا قمت بإدخال كلمة سر غير صحيحة ثالث مرات متتالية، يتم حظر كلمة السر هذه. اتصل

بمزود الخدمة.

دعم Nokia ومعلومات عن األسماء  n
يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت 

 بحاجة إلى االتصال بخدمة العمالء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على
www.nokia.com/customerservice

www.nokia.com/repair على Nokia لخدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة
تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإنتاج تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد يكون بإمكانك 
طلب هذه التحديثات من خالل تطبيق ُمحدث البرامج الخاصة بـ Nokia متوافق. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج 
 Microsoft Windows 2000 جهاز كمبيوتر به نظام تشغيل ،Nokia إلى تطبيق تحديث البرامج الخاصة بـ

أو نظام تشغيل XP، واتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق التصال جهازك بجهاز الكمبيوتر.
 لمزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق ُمحدث برامج Nokia، يرجى زيارة

www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.
9



لتبدأ  .1

إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية  n
قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

BP-5M يعمل هذا الهاتف باستخدام بطاريات
للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر 

لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

لفتح الغطاء الخلفي للهاتف للمرة األولى، ارفعه باستخدام الشريط البالستيكي الموجود خلف   .1
الجهاز (1). يمكنك بعد ذلك إزالة الشريط.

لفتح الغطاء الخلفي فيما بعد، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف 90 درجة لليسار أو لليمين   
عندما تكون مفاتيح أرقام الجزء السفلي في نفس جانب الشاشة، وارفع الغطاء الخلفي(2). إلزالة 

البطارية، قم برفعها كما هو موضح بالشكل (3). 

١ ٢ ٣

لتحرير حامل بطاقة SIM، قم بإزاحة الحامل للخلف (4)، وارفعه (5).  .2
قم بإدخال بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM (6). تأكد من أن بطاقة SIM أو بطاقة   

USIM قد تم إدخالها جيًدا وأن منطقة التماس ذات اللون الذهبي في البطاقة متجهة ألسفل، وأن 
الركن المشطوف متجه ألعلى.
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قم بإغالق حامل بطاقة SIM (7)، وقم بتحريكه لألمام لقفله (8).   

٤

٥ ٦

٧ ٨

قم بإعادة البطارية (9). قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه (10) و(11).   .3

٩ ١١

١٠

microSD فتحة بطاقة  n

 استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة فقط من Nokia لالستخدام مع هذا الجهاز. 
 تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض األنواع قد 

 ال تتوافق تماًما مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة 
والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

احفظ بطاقات microSD بعيًدا عن متناول األطفال.
يمكنك تمديد الذاكرة المتاحة بواسطة بطاقة ذاكرة microSD. يمكنك إدخال أو إزالة بطاقة 

microSD بدون غلق الهاتف.
هـــام: ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة   

في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.
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microSD إدراج بطاقة
الحظ أن بطاقة الذاكرة ربما ترفق مع الهاتف، 

وربما تكون مدرجة بالهاتف بالفعل.
افتح الباب الجانبي (1).  .1

ضع بطاقة microSD في الفتحة مع   .2
جعل منطقة التماس الذهبية متجهة ألسفل (2). 

ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها.
أغلق الباب الجانبي بإحكام (3).  .3

microSD إزالة بطاقة
افتح الباب الجانبي.  .1

ادفع البطاقة برفق لتحريرها. ويتم عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق". اسحب   .2
البطاقة للخارج، ثم اخترموافق.

أغلق الباب الجانبي بإحكام.  .3

شحن البطارية  n
صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.  .1
افتح الباب الجانبي (1)، وقم بتوصيل قابس جهاز   .2
الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن في الهاتف(2).

بعد الشحن، أغلق الباب الجانبي بإحكام.  .3
وإذا كانت البطارية فارغة تماًما، فقد يستغرق مؤشر الشحن 

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

 BP-5M يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. يستغرق شحن بطارية
. AC-5 حوالي 80 دقيقة بجهاز شحن

١
٣

٢

١
٣

٢

١٢ ١٢
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تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله  n
اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل. 

إذا طلب الهاتف إدخال الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، أدخل 
الرمز PIN، واختر موافق.

 إذا طلب الهاتف رمز القفل، فأدخله، واختر موافق. رمز القفل
االفتراضي هو 12345.

ضبط الوقت والتاريخ  n
 لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر الدولة التي

تتواجد فيها حالًيا ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

وضع التشغيل الطبيعي  n
استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.

مالحظة: وكما في أي جهاز إرسال السلكي آخر، ال تلمس أي هوائي بال   
سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، ال تلمس الهوائي الخلوي 

أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة 
االتصاالت الالسلكية وقد يؤدي إلى استهالك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب 

وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

لهاتفك هوائيات داخلية. 

الهوائي الخلوي (1)
(2) Bluetooth هوائي

ضبط التهيئة  n
يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف، قبل 
استخدام رسائل الوسائط المتعددة والدردشة والضغط 

والتحدث، والبريد اإللكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. 
وقد يقوم الهاتف آلًيا بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق 

بناًء على بطاقة SIM المستخَدمة. وقد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة، وتقوم بحفظها على الهاتف. 
ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

١

٢

١

٢
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عند استالم رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله آلًيا، يتم عرض رسالة جديدة. اخترعرض لفتح 
الرسالة. لحفظ الضبط، اختر الخيارات > حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من 

مزود الخدمة.

الهاتف  .2

المفاتيح واألجزاء  n
مفتاح التشغيل (1)

السماعة الخارجية (2)
سماعة األذن ( 3)

مفتاحا مستوى الصوت (4)
مفتاحا االختيار األيسر واأليمن (5)

 مفتاح القائمة (6)،
والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر القائمة"

مفتاح المسح (7)
مفتاح االتصال (8)
مفتاح اإلنهاء (9)

،(10) Navi™ مفتاح التنقل 
والمشار إليه فيما بعد بمفتاح االختيار

مفاتيح األرقام (11)
الميكروفون (12) 

(13) Nokia AV 2.5-mm منفذ التوصيل
سماعة خارجية (14)

منفذ توصيل جهاز الشحن (15)
(16) microSD فتحة بطاقة

(17) USB منفذ توصيل
منفذ األشعة تحت الحمراء (18)

١
٢

٤

٥
٦
٨
١١ ١٠

٩
٧

٣
١
٢

٤

٥
٦
٨
١١ ١٠

٩
٧

٣

١٢١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨١٢١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨
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مفاتيح الوسائط:
الترجيع والتصغير (19)

مفتاح التشغيل/ اإليقاف المؤقت/اإليقاف 
وااللتقاط (20)

التقديم السريع والتكبير (21) 
عدسة الكاميرا (22)
فالش الكاميرا (23)

األوضاع  n
يوجد بالهاتف خمسة أوضاع وظائف: وضع الهاتف (1) ووضع الكاميرا (2) ووضع الموسيقى (3) 
ووضع مكالمة الفيديو (4) ووضع عرض الفيديو (5). للتبديل بين األوضاع قم بإدارة الجزء السفلي 
للهاتف. هناك فترة توقف مؤقت قصيرة قبل تنشيط الوضع. في وضع الهاتف، ال تحاول إدارة الجزء 

السفلي من الهاتف أكثر من 90 درجة جهة اليسار أو 180 درجة جهة اليمين. إذا أدرت الجزء 
السفلي من الهاتف بالقوة أكثر من ذلك، سوف يتلف هاتفك. 

 ٣
٢

١
٤ ٥

وضع الهاتف
يتم تنشيط وضع الهاتف عندما تكون مفاتيح األرقام في الجزء السفلي في نفس جانب الشاشة.

وضع الكاميرا
لتنشيط وضع الكاميرا من وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف 90 درجة جهة اليسار 

بحيث تشير عدسة الكاميرا بعيًدا عنك عندما تنظر إلى الشاشة.
اللتقاط صورة ذاتية، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف 90 درجة جهة اليمين في وضع الهاتف 

بحيث تشير عدسة الكاميرا إليك عندما تنظر إلى الشاشة.

١٩٢٠ ٢١
٢٢ ٢٣

١٩٢٠ ٢١
٢٢ ٢٣
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وضع الموسيقى
لتنشيط وضع الموسيقى من وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف 180 درجة جهة اليمين 

بحيث تكون المفاتيح المستخدمة في التحكم في تشغيل الموسيقى في نفس جانب الشاشة.

وضع مكالمة الفيديو
أثناء مكالمات الفيديو يمكنك السماح لمستقبل المكالمة برؤية وجهك. قم بإدارة الجزء السفلي من 

الهاتف بحيث تشير عدسة الكاميرا إليك عندما تنظر إلى الشاشة. يمكنك أيًضا إدارة عدسة الكاميرا 
لالتجاه المعاكس.

وضع عرض الفيديو
 أثناء مشاهدتك للفيديو أو للصور الثابتة في وضع الهاتف

 يمكنك تنشيط وضع عرض الفيديو. قم بإدارة الجزء السفلي
 من الهاتف 90 درجة جهة اليسار بحيث تشير عدسة

 الكاميرا بعيًدا عنك. في وضع عرض الفيديو يتم تغيير
 الشاشة إلى الوضع العرضي ويمكنك وضع الهاتف على

المنضدة، على سبيل المثال، أثناء مشاهدة. 
لعرض الصور الثابتة التالية أو السابقة أو للتقديم السريع للفيديو 
أو للترجيع أضغط على مفتاح وسائط التقديم السريع أو الترجيع.

لتشغيل فيديو أو إيقافه مؤقًتا اضغط على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت /إيقاف. إليقاف الفيديو 
اضغط مع االستمرار على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت /إيقاف.

وضع االستعداد  n
عند تشغيل الهاتف وتسجيله لدى إحدى الشبكات، يكون الهاتف في وضع االستعداد وجاهز لالستخدام.

لفتح قائمة األرقام التي تم االتصال بها مؤخًرا، اضغط على مفتاح االتصال.
الستخدام األوامر الصوتية أو االتصال الصوتي، اضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األيمن.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر أحد األوضاع.
لبدء االتصال بالويب، اضغط مع االستمرار على المفتاح 0.

االستعداد النشط
ًنا؛ يمكنك استخدام الشاشة للوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة  عندما يكون االستعداد النشط ُممكَّ

 بشكل متكرر. الختيار إذا ما كان يتم إظهار وضع االستعداد النشط، اضغط على القائمة > 
الضبط > ضبط الهاتف > عام > تخصيص > وضع االستعداد > استعداد نشط > تشغيل أو إيقاف.
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للوصول إلى تطبيقات وضع االستعداد النشط، انتقل إلى التطبيق واختره. تظهر التطبيقات االفتراضية 
في وضع االستعداد النشط أعلى منطقة االستعداد النشط ويتم بيان التقويم والمهام وأحداث المشغل 

أدناها. الختيار تطبيق أو حدث معين، انتقل إليه، واختره.

وضع غير متصل بالشبكة
يتيح لك وضع غير متصل استخدام الهاتف دون االتصال بالشبكة. عندما يكون الوضع غير متصل 

نشًطا، يتم إيقاف االتصال بالشبكة الالسلكية، كما هو موضح بالرمز  في منطقة مؤشر قوة 
اإلشارة. يتم منع وصول جميع إشارات RF الالسلكية الواردة إلى الهاتف والصادرة عنه ويمكنك 

استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM أو USIM. استخدم وضع غير متصل بالشبكة في البيئات 
الحساسة لموجات الراديو- في الطائرات أو المستشفيات. يمكنك االستماع إلى الموسيقى باستخدام 

مشغل الموسيقى عندما يكون وضع غير متصل بالشبكة نشًطا.

للخروج من وضع غير متصل بالشبكة، اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضًعا آخر.
هـــام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم االتصال بالشبكة، ال يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات،   

أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك االتصال برقم الطوارئ 
الرسمي المبرمج في جهازك. إلجراء أي مكالمات، يجب أواًل تنشيط وظائف الهاتف من خالل تغيير 

الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

المؤشرات  n

.UTMS الهاتف متصل بشبكة  

.GSM الهاتف متصل بشبكة  

الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، وغير متصل بالشبكة الخلوية. انظر  
"وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة 17.

لقد استلمت رسالة أو أكثر في الحافظة صندوق الوارد في الرسائل.   

لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن ُبعد.  

توجد رسائل في انتظار اإلرسال في صندوق الحفظ. انظر "صندوق الحفظ"،   
الصفحة 35.

توجد مكالمات لم ُيرد عليها. انظر "آخر المكالمات"، الصفحة 28.  

يظهر إذا كان نوع الرنين مضبوًطا على صامت وكان نغمة التنبيه للرسائل  
ونغمة تنبيه البريد اإللكتروني مضبوطين على إيقاف. انظر "األوضاع"، الصفحة 59.
لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة 20.  
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تم تنشيط السماعة الخارجية  

التنبيه نشط.  

جار استخدام خط الهاتف الثاني. انظر الخط المستخدم في "المكالمات"، الصفحة 77.  

  / 
يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى صندوق بريد المكالمات أو إلى رقم آخر. إذا 

كان لديك خطا هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط األول هو  وللخط الثاني هو
.

تم توصيل طقم األذن بالهاتف.   

تم توصيل طقم السمع بالهاتف.  

.Bluetooth تم فقد االتصال بطقم أذن  

 /  توجد مكالمة بيانات نشطة.

اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط.  يشير إلى أن االتصال   
قيد االنتظار و يشير إلى أن االتصال متاح.

اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS.  يشير إلى أن   
 EGPRS االتصال قيد االنتظار و يشير إلى أن االتصال متاح. تشير الرموز إلى أن

 متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في
نقل البيانات.

اتصال حزم البيانات (UMTS) نشط.  يشير إلى أن االتصال قيد االنتظار و يشير إلى   
أن االتصال متاح.

Bluetooth قيد التشغيل.  

البيانات الجاري نقلها تستخدم Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة 84.  

اتصال األشعة تحت الحمراء نشط. وفي حالة تنشيط األشعة تحت الحمراء مع عدم وجود   
اتصال؛ يومض هذا المؤشر.

اتصال USB نشط.   

 قد تظهر مؤشرات أخرى. ولمعرفة مؤشرات الضغط والتحدث؛ انظر "الضغط والتحدث"، 
الصفحة 87.
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القائمة  n

يمكنك من خالل القائمة الوصول إلى الوظائف في الهاتف. للوصول للقائمة الرئيسية، اضغط على 
مفتاح القائمة، والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر القائمة".

لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إلى أيهما، ثم اضغط على مفتاح االنتقال.

لتغيير عرض القائمة، اختر القائمة > الخيارات > تغيير عرض القائمة ونوع العرض. في حالة تغيير 
الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب االفتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

إلغالق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج مرات عديدة بقدر ما هو مطلوب للرجوع إلى وضع 
االستعداد، أو اختر الخيارات > خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها؛ اضغط مع االستمرار على القائمة . تفتح نافذة التبديل بين 
اإلطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات المفتوحة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تطبيقه، اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو إللغاء 
تحديدها، اضغط مع االستمرار على #، ثم انتقل ألعلى أو ألسفل.

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

تطبيق مرحًبا  n

يبدأ التطبيق مرحًبا عند تشغيل الهاتف ألول مرة. وبواسطة التطبيق مرحًبا، يمكنك الوصول إلى 
التطبيقات التالية:

برنامج تعليمي - للمعرفة عن مزايا الهاتف وكيفية استخدامها.

معالج الضبط - لتهيئة ضبط االتصال.

النقل - لنسخ البيانات أو مزامنتها من هواتف متوافقة أخرى.

لفتح التطبيق "مرحًبا" فيما بعد، اختر القائمة > التطبيقات > مرحًبا.

برنامج تعليمي  n

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

القائمة > بر. تعليمي ثم عنصر تعليمي.
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التعليمات  n
يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. يمكن الوصول إلى "تعليمات" من أحد التطبيقات أو من 

القائمة الرئيسية.
للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر الخيارات > تعليمات. للتبديل بين 

 التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع االستمرار القائمة. اختر الخيارات ومن 
الخيارات التالية:

قائمة الموضوعات - لعرض قائمة بالموضوعات المتاحة في النوع المناسب
قائمة أنواع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات

بحث بكلمة رئيسية - للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام الكلمات الرئيسية
لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة > التطبيقات > تعليمات. اختر التطبيق المطلوب 
في قائمة أنواع التعليمات، لعرض قائمة بموضوعات التعليمات. للتبديل بين قائمة أنواع التعليمات، 

، انتقل إلى اليسار  ، وقائمة الكلمات األساسية، المشار إليها بالرمز  المشار إليها بالرمز 
أو إلى اليمين. ولعرض نص التعليمات المرتبط، اختره.

التحكم في مستوى الصوت  n
لضبط مستوى صوت سماعة األذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمة أو االستماع إلى ملف صوت؛ 

اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
لتشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر س. خارجيةس. خارجية.

إليقاف تشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر الهاتف.
تحذير:ال تضع الهاتف قرب األذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، ألن مستوى الصوت قد يكون   

مرتفعا جًدا. 

قفل لوحة المفاتيح )حارس المفاتيح(  n
لتفادي الضغط غير المقصود على المفاتيح، يمكنك قفل لوحة المفاتيح.

قفل لوحة المفاتيح في وضع الهاتف، اضغط على مفتاح االختيار األيسر و* في خالل 1.5 ثانية. 
 لضبط الهاتف لكي يقفل لوحة المفاتيح آلًيا بعد وقت معين، اختر القائمة > الضبط > 
 ضبط الهاتف > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل اآللي للمفاتيح > 

بتحديد المستخدم والوقت المطلوب.
 لقفل لوحة المفاتيح في وضع الموسيقى، اضغط على مفتاح التشغيل بسرعة، واختر 

قفل لوحة المفاتيح.
إللغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع الهاتف، اختر فتح القفل واضغط على * في خالل 1.5 ثانية. 

إللغاء قفل لوحة المفاتيح في وضع الموسيقى، اختر فتح القفل > موافق.
20



 عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ المبرمج 
في هاتفك. 

توصيل سماعة أذن متوافقة  n
 ال تقم بتوصيل منتجات ينتج منها إشارة خرج، آلن 

 هذا قد يسبب تلف للجهاز. ال تقم بتوصيل أي مصدر 
 .Nokia AV للفولطية بمنفذ توصيل

عند توصيل أي أجهزة خارجية أو سماعة أذن 
- غير معتمدة من قبل Nokia لالستخدام مع 

هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه 
لمستويات الصوت.

USB توصيل كبل بيانات  n
 لضبط وضع اتصال USB االفتراضي؛ اخترالقائمة >
 الضبط > التوصيل > USB > وضع USB والوضع

 المطلوب. لضبط إذا ما كان الوضع االفتراضي هو التنشيط
آلًيا، اختر السؤال عند االتصال > ال 

توصيل رباط المعصم  n
قم بتوصيل رباط المعصم طبًقا للشكل. 

وظائف االتصال  .3

إجراء مكالمة صوتية  n
في وضع االستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمًنا رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح   .1 

إلزالة الرقم.
إجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الحرف + محل    

 رمز االتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة 
إذا لزم األمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.

١٢ ١٢
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ولالتصال بالرقم، اضغط على مفتاح االتصال.  .2
لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.  

وإلنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة االتصال، اضغط على مفتاح اإلنهاء.  .3
إلجراء مكالمة من األسماء، اختر القائمة > األسماء. انتقل حتى تصل إلى االسم الذي تريده، أو اكتب 
الحروف األولى من االسم ثم انتقل إلى االسم المطلوب. ولالتصال بالرقم، اضغط على مفتاح االتصال.

لالتصال بصندوق بريد المكالمات (خدمة شبكة)، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم 1 في وضع 
االستعداد. يجب تحديد رقم صندوق البريد قبل أن تتمكن من االتصال بصندوق البريد الخاص بك. 

انظر "صندوق بريد المكالمات"، الصفحة 71.
لالتصال بآخر رقم تم االتصال به، اضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال في وضع االستعداد. 

يعرض الهاتف قائمة بآخر 20 رقًما قمت باالتصال بها أو حاولت االتصال بها. انتقل إلى الرقم 
المطلوب، ثم اضغط على مفتاح االتصال.

إلجراء مكالمة الضغط والتحدث، انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة 87.

االتصال السريع
يمكنك تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح االتصال السريع من 2 إلى 9. انظر "تخصيص مفاتيح 

االتصال السريع"، الصفحة 41، أو "االتصال السريع"، الصفحة 72.
اتصل برقم االتصال السريع بأي من الطرق التالية:

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

 حتى تبدأ المكالمة. لضبط االتصال السريع على تشغيل، اختر القائمة > الضبط >
ضبط الهاتف > الهاتف > المكالمات > االتصال السريع > تشغيل.

االتصال الصوتي
يتم إضافة بصمة صوتية آلًيا لجميع القيود في األسماء.

استخدم أسماء طويلة وتجّنب استخدام األسماء المتشابهة ألرقام مختلفة.

إجراء مكالمة اتصال صوتي
بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. استخدم البصمة الصوتية في بيئة هادئة.

مالحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ،   
لذلك ينبغي عليك عدم االعتماد على االتصال الصوتي فقط في كل األحوال.

في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األيمن. يصدر الهاتف نغمة   .1
قصيرة، ويتم عرض تكلم اآلن.

في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود بمفتاح طقم األذن، اضغط مع االستمرار على مفتاح   
طقم األذن.
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انطق بصمة الصوت بوضوح. يشغل الهاتف األمر الصوتي ألعلى المتطابقات تطابًقا. يقوم   .2
الهاتف، بعد مرور 1.5 ثانية، باالتصال بالرقم؛ فإذا كانت النتيجة غير صحيحة؛ فقبل االتصال؛ 

اختر التالي، واختر قيًدا آخر .
يتشابه استخدام األوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الهاتف مع االتصال الصوتي. انظر "األوامر الصوتية"، 

الصفحة 71.

إجراء مكالمة جماعية )خدمة شبكة(
اتصل بالمشارك األول.  .1

إلجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات > مكالمة جديدة. توضع المكالمة األولى قيد  .2 
االنتظار آلًيا.

لضم المشارك األول إلى المكالمة الجماعية بعد الرد على المكالمة الجديدة؛ اختر الخيارات >   .3
مكالمة جماعية.

إلضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم 2، ثم اختر الخيارات > مكالمة جماعية >   
 إضافة إلى الجماعية. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما

فيهم أنت.
إلجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر الخيارات > مكالمة جماعية > خاص. اختر   .4

أحد المشاركين وخاص. توضع المكالمة الجماعية قيد االنتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين 
 اآلخرين االستمرار في المكالمة الجماعية. للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر الخيارات >

إضافة إلى الجماعية.
إلسقاط أحد المشاركين الخيارات > مكالمة جماعية > إسقاط مشارك، انتقل إلى المشارك  .5 

واختر إسقاط. 
وإلنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح اإلنهاء.  .6

الرد على مكالمة أو رفضها  n
للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح االتصال. 

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
لكتم نغمة الرنين، اختر صامت.

تلميح: عند توصيل طقم أذن متوافق بالهاتف، اضغط على مفتح طقم األذن للرد على  
مكالمة وإنهائها.

ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح اإلنهاء أو اختر الخيارات > رفض. يسمع المتصل النغمة الدالة 
على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط الخيار تحويل المكالمات وعند انشغال الخط لتحويل 

المكالمات، سيؤدي رفضك للمكالمة إلى تحويلها.
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 إلرسال رسالة نصية إلى المتصل إلخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالمة، اختر
الخيارات > إرسال رسالة نصية. يمكنك تنشيط الرسالة النصية والرد وتعديل النص في الرسالة. 

انظر رفض مكالمة بإرسال SMS ونص الرسالة في "المكالمات"، الصفحة 77.

انتظار المكالمات )خدمة شبكة(
أثناء المكالمة، للرد على المكالمة قيد االنتظار، اضغط على مفتاح االتصال. توضع المكالمة األولى 

قيد االنتظار. وإلنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح اإلنهاء.
لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات، اختر القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > الهاتف > المكالمات > 

انتظار المكالمات > تنشيط.
للتبديل بين المكالمتين، اختر األخرى.

الخيارات أثناء مكالمة
تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة خدمات شبكة. ولمعرفة مدى التوفر، 

اتصل بمزود الخدمة.
اختر الخيارات أثناء المكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية:

تحويل - لتوصيل مكالمة ُمعلَّقة بمكالمة نشطة وقطع اتصالك بالمكالمتين
استبدال - إلنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعة قيد االنتظار

إرسال DTMF - إلرسال سالسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة 
،(p) أو حرف إيقاف مؤقت (w) أو ابحث عنها في األسماء. إلدخال حرف انتظار DTMF 

اضغط على * بشكٍل متكرر. إلرسال النغمة، اختر موافق.
تلميح: يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل DTMF في بطاقة اسم.  

إجراء مكالمة فيديو  n
عند إجراء مكالمة فيديو، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف اآلخر. 

 صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم
مكالمة الفيديو.

 .UMTS والتواجد داخل تغطية شبكة USIM لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، ربما تحتاج لبطاقة
لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو واالشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة 
.ISDN فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل 

 ال يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء
اتصال بيانات.
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 أنت ال تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به ال يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة
ال ترسلها).

 لقد رفضت اإلرسال بالفيديو من جهازك.
أدخل رقم الهاتف في وضع االستعداد، أو اختر القائمة > األسماء وانتقل إلى االسم المطلوب.  .1

اختر الخيارات > اتصال > مكالمة فيديو.  .2
قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض جار انتظار صورة الفيديو. في حالة عدم   
نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان 

الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة 
بداًل من مكالمة الفيديو.

مكالمة الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد   
يرفض مستلم المكالمة اإلرسال بالفيديو، وفي هذه الحالة تسمع صوًتا وقد ترى صورة ثابتة أو 

رسم بخلفية رمادية. أثناء مكالمات الفيديو وبينما يكون الهاتف في وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء 
السفلي من الهاتف بحيث تشير عدسة الكاميرا إليك لكي تسمح لمستلم المكالمة برؤية وجهك أو قم 

بإدارة الجزء السفلي لالجاه المعاكس لعرض الصورة بعيًدا عنك.
لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.  

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر تمكين أو تعطيل > أو إرسال فيديو أو   
إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.

لتكبير الصورة الخاصة بك أو تصغيرها، اختر تكبير أو تصغير. يظهر مؤشر التكبير والتصغير   
في أعلى الشاشة.

لتغيير أماكن صور الفيديو المرسلة والمستلمة على الشاشة، اختر تغيير ترتيب الصور.  
حتى إذا رفضت إرسال فيديو خالل إجراء مكالمة فيديو، فسوف يتم حساب المكالمة أيًضا على   

أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.
وإلنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح اإلنهاء.  

الرد على مكالمة فيديو  n

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.
اضغط على مفتاح االتصال للرد على المكالمة. تظهر الرسالة السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟. 
في حالة اختيار نعم، سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز للمتكلم. 

 في حالة اختيار ال، أو عدم إجراء أي شيئ، فال يتم تنشيط إرسال الفيديو، وستظهر شاشة رمادية
مكان الفيديو.
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حتى إذا رفضت إرسال فيديو خالل إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيًضا على أنها مكالمة 
فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

وإلنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح اإلنهاء.

مشاركة الفيديو  n
استخدم مشاركة الفيديو إلرسال فيديو مباشر من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء 

مكالمة صوتية.

متطلبات مشاركة الفيديو
ألن مشاركة الفيديو تتطلب اتصااًل من خالل نظام 3G العالمي لالتصاالت الالسلكية عبر المحمول 
(UMTS)، فتعتمد قدرتك على استخدام مشاركة الفيديو على مدى توفر شبكة 3G. اتصل بمزود 

الخدمة للسؤال عن مدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذا التطبيق. الستخدام 
مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

تأكد من ضبط الهاتف على اتصاالت شخص بشخص.  •
تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا بدأت   •

جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدوث النقل إلى GSM، تنقطع 
جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية.

تأكد أن المرسل والمستلم مسجالن في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة   •
 UMTS مشاركة وكان هاتف هذا الشخص مغلق، أو كان غير موجود في نطاق تغطية شبكة 

فلن يعرف أنك ترسل إليه دعوة. ومع ذلك، سوف تستلم رسالة خطأ توضح أن المستلم ال يمكنه 
قبول الدعوة.

الضبط
ُيعرف اتصال شخص بشخص أيًضا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط 

وضع SIP في جهازك قبل استخدام مشاركة الفيديو.
اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة 

بإرسال الضبط عبر الهواء.
 إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك إدخاله في بطاقة االسم الخاصة بالشخص.

SIP < اختر القائمة > األسماء واسم والخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل 
sip:username@domainname بتنسيق SIP أو مشاركة العرض. أدخل عنوان 

(يمكنك استخدام عنوان IP بداًل من اسم المجال). 
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مشاركة فيديو مباشر
الستالم جلسة مشاركة، يجب أن يقوم المستلم بتثبيت مشاركة الفيديو وتهيئة الضبط المطلوب على 

الهاتف المحمول المتوافق. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.
الستالم دعوات المشاركة، يجب أن تكون مسجاًل في الخدمة، وأن يكون لديك اتصال UMTS نشط 

.UMTS وأن تكون داخل تغطية شبكة

الفيديو المباشر
عند وجود مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو > فيديو مباشر.  .1

يقوم هاتفك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة االتصال الخاصة   .2
بالمستلم.

إذا كان المستلم له العديد من عناوين SIP في بطاقة األسماء، اختر عنوان SIP الذي تريد   
إرسال الدعوة إليه، واختيار إلرسال الدعوة.

إذا كان عنوان SIP للمستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر موافق إلرسال الدعوة.  
تبدأ المشاركة آلًيا عندما يقبل المستلم الدعوة.  .3

تم تنشيط السماعة الخارجية يمكنك أيًضا استخدام سماعة األذن الستكمال مكالمة الفيديو أثناء   
مشاركة فيديو مباشر.

اختر إيقاف مؤقت إليقاف جلسة المشاركة مؤقًتا. اختر استمرار الستئناف المشاركة.  .4
إلنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. وإلنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح اإلنهاء.  .5

قبول دعوة
.SIP عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان 

إذا كان الجهاز غير مضبوط على صامت، فإن الهاتف يرن عند استالم دعوة.
إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استالم دعوة، اختر من الخيارات التالية:
قبول - لبدء جلسة مشاركة وتنشيط وضع العرض.

رفض - لرفض الدعوة. يستقبل الُمرسل رسالة ُتفيد رفضك للدعوة. يمكن أيًضا الضغط على مفتاح 
اإلنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

إلنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف.
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السجل  n

يمكنك من خالل السجل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واتصاالت حزم البيانات 
ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف.

تظهر االتصاالت التي تجري بصندوق البريد البعيد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات 
المتصفح على أنها مكالمات بيانات أو اتصاالت حزم البيانات في سجل االتصاالت العام.

مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص   
الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

مالحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء االستخدام أو   
أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

آخر المكالمات
 يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات الُمستَلمة والمكالمات الصادرة
 والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الهاتف المكالمات التي لم ُيَرد عليها والمكالمات الُمستَلمة فقط

 إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وكان الهاتف في حالة التشغيل وموجودًا داخل منطقة
خدمة الشبكة.

 لعرض آخر المكالمات (خدمة شبكة)؛ اختر القائمة > السجل > آخر المكالمات واختر نوع
المكالمة.

 لمسح كل قوائم آخر المكالمات في شاشة عرض آخر المكالمات، اختر الخيارات >
مسح آخر المكالمات. لمسح أحد سجالت المكالمات فقط، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر 

الخيارات > مسح القائمة.

السجل العام
لعرض السجل العام، اختر القائمة > السجل، ثم انتقل لليمين.

لترشيح السجل، اختر الخيارات > ترشيح ونوع الترشيح.

لمسح كل محتويات السجل بشكل نهائي؛ اختر الخيارات > مسح السجل > نعم.
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كتابة نص  .�

أثناء كتابة النص، يظهر الرمز  في أعلى يمين الشاشة مشيًرا إلى اإلدخال التنبؤي للنص، أو 
يظهر الرمز  مشيًرا إلى اإلدخال التقليدي للنص. لضبط اإلدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو 

إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على * واختر تشغيل النص التنبؤي أو النص التنبؤي > إيقاف.
تعرض الرموز  أو  أو  بجانب مؤشر إدخال النص، موضحة حالة الحرف. 

لتغيير حالة الحرف؛ اضغط على المفتاح #.
 يشير إلى وضع األرقام. للتبديل بين وضعي الحروف واألرقام، اضغط على # بشكل متكرر 

حتى يتم تنشيط وضع األرقام أو اضغط على * واختر األرقام العربية أو وضع الحروف.

اإلدخال التقليدي للنص  n
اضغط على أحد مفاتيح األرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. ال يتم طباعة 
كل الحروف المتاحة من خالل مفتاح معين على المفتاح. يعتمد توفُّر الحروف على لغة الكتابة التي تم 

اختيارها. انظر لغة الكتابة في "اللغة"، الصفحة 73.
إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، 

(أو انتقل إلى األمام إلنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
إلدراج رقم، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم.

تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1. للمزيد من الحروف، 
اضغط مع االستمرار على *.

 لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع االستمرار على
مفتاح المسح.

إلدارج مسافة، اضغط على 0. لتحريك المؤشر للسطر التالي، لضغط على 0 ثالث مرات.

اإلدخال التنبؤي للنص  n
إلدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة، استخدام اإلدخال التنبؤي للنص. الختيار اإلدخال التنبؤي 
للنص، اضغط على *، واختر تشغيل النص التنبؤي. يؤدي ذلك إلى تنشيط اإلدخال التنبؤي للنص 

لجميع المحررين في الهاتف.
لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة للحصول   .1

على حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
لكتابة عالمات الترقيم األكثر شيوًعا، اضغط على 1. للمزيد من عالمات الترقيم والحروف   

الخاصة، اضغط مع االستمرار على *.
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لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع االستمرار على   
مفتاح المسح.

عند االنتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلتأكيدها، انتقل إلى األمام أو قم بإدراج مسافة.  .2 
إذا كانت الكلمة غير صحيحة، ولعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو 

األخرى، اضغط على * بشكل متكرر.
إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة؛ فيعني هذا أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس.   

إلضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء. أدخل الكلمة (حتى 32 حرف) باستخدام اإلدخال التقليدي 
للنص، ثم اختر موافق. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتالء القاموس، تحل الكلمة 

الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

كتابة كلمات مركبة
اكتب النصف األول من الكلمة المركبة، ثم انتقل إلى األمام لتأكيدها. اكتب الجزء األخير من الكلمة 

المركبة وإلتمام الكلمة المركبة، اضغط على مفتاح الرقم 0 إلضافة مسافة.

نسخ نص ومسحه  n

الختيار حروف وكلمات، اضغط مع االستمرار على #، مع االنتقال إلى اليسار أو إلى اليمين   .1
في نفس الوقت. كلما تحرك التحديد يتم تظليل النص. الختيار سطور من النص، اضغط مع 

االستمرار #، مع االنتقال ألعلى أو أسفل في نفس الوقت. 
لنسخ نص إلى الحافظة، اضغط مع االستمرار على #، مع اختيار نسخ في نفس الوقت.  .2 

وإذا أردت مسح النص المحدد من المستند، اضغط على مفتاح المسح.
إلدراج النص، انتقل إلى نقطة اإلدراج، ثم اضغط مع االستمرار على #، وفي نفس الوقت  .3 

اختر لصق.

الرسائل  .5

يمكنك إنشاء وإرسال واستالم وعرض وتعديل وتنظيم الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، 
ورسائل البريد اإللكتروني، والعروض والمستندات. يمكنك أيًضا استقبال رسائل وبيانات باستخدام 

تقنية Bluetooth الالسلكية، استقبال وإعادة توجيه رسائل مصورة، استقبال رسائل الخدمة ورسائل 
اإلذاعة المحمولة، وإرسال أوامر الخدمة.
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لفتح قائمة الرسائل اختر القائمة > الرسائل. يمكنك االطالع على الوظيفة رسالة جديدة وقائمة 
بالحافظات االفتراضية:

 صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد اإللكتروني ورسائل اإلذاعة 
المحمولة. يتم حفظ رسائل البريد اإللكتروني في حافظة صندوق البريد. لقراءة رسائل اإلذاعة 

المحمولة، اختر الخيارات > إذاعة محمولة.

 حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات

 صندوق البريد - لالتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك اإللكتروني الجديدة أو 
عرض رسائل بريدك اإللكتروني التي قمت بجلبها في وضع غير متصل بالشبكة. بعد تحديد الضبط 

لصندوق بريد جديد، يتم عرض االسم المعطى لهذا الصندوق بداًل من كلمة صندوق البريد.

 المسودات - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 الرسائل المرسلة - تقوم بحفظ الرسائل التي تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها 
.Bluetooth باستخدام

 صندوق الحفظ - تقوم بالحفظ المؤقت للرسالة المنتَظر إرسالها.

 التقارير (خدمة شبكة) - تقوم بحفظ تقارير التسليم للرسائل القصيرة، وأنواع الرسائل الخاصة 
مثل بطاقات األعمال ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. قد ال يمكن استالم تقرير تسليم رسالة 

وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

كتابة رسائل وإرسالها  n
يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال 

الرسائل األطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفًقا لذلك. تشغل 
الحروف التي تستخدم عالمات اإلعراب أو العالمات األخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما ُيحّد من 

عدد األحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. 

ربما تحدد الشبكة الالسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة الُمدرجة الحد 
.(MMS) المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خالل رسائل الوسائط المتعددة

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استالم رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة 
الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناًدا إلى جهاز االستقبال.

قبل إرسال واستقبال رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو قبل االتصال 
بصندوق البريد البعيد، يلزم ضبط االتصال ضبًطا صحيًحا. انظر "ضبط الرسائل"، الصفحة 36.

إلنشاء رسالة، اختر القائمة > الرسائل > رسالة جديدة ونوع الرسالة. وإلنشاء رسالة صوتية،   .1
انظر "الرسائل الصوتية"، الصفحة 32.
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اضغط على مفتاح االنتقال الختيار مستلمين أو مجموعات من األسماء أو أدخل رقم الهاتف  .2 
أو عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى. افصل بين المستلمين بالفاصلة 

المنقوطة (؛).
عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل ألسفل إلى حقل الموضوع، ثم   .3

اكتب موضوع الرسالة.
انتقل ألسفل إلى حقل الرسالة، ثم اكتب الرسالة.  .4

أثناء كتابة الرسائل النصية، يعرض مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في   
الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني 10 (2) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم 

إرساله كرسالتين قصيرتين منفصلتين.
الستخدام نموذج للرسالة القصيرة، اختر الخيارات > إدراج > نموذج. إلنشاء عرض قائم على   

نموذج ليتم إرساله كرسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات > إنشاء عرض. الستخدام نموذج 
نصي لرسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات > إدراج كائن > نموذج.

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

. إدراج ملف جديد > صورة، مقطع صوت، مقطع فيديو أو شريحة. عند إضافة صوت، يظهر 
إلضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات > إدراج > صورة، مقطع صوت،   

مقطع فيديو، مالحظة، غير ذلك أو نموذج.
إلرسال الرسالة، اختر الخيارات > إرسال.  .5

الرسائل الصوتية
الرسائل الصوتية هي رسائل وسائط متعددة تتكون من مقطع صوت واحد. إلنشاء رسالة صوتية 

وإلرسالها:
اختر القائمة > الرسائل > رسالة جديدة > رسالة صوتية.  .1

في الحقل إلى، اضغط على مفتاح االنتقال الختيار المستلمين من األسماء، أو أدخل رقم الهاتف  .2 
أو عنوان البريد اإللكتروني. انتقل ألسفل إلى حقل الرسالة.

لتسجيل مقطع صوت جديد، اضغط على مفتاح االنتقال، أو اختر الخيارات > إدراج مقطع صوت >   .3
مقطع صوت جديد. يبدأ التسجيل.

والستخدام مقطع صوت تم تسجيله من قبل؛ اختر الخيارات > إدراج مقطع صوت > من األستوديو،   
وانتقل إلى مقطع الصوت ثم اختره. ويجب أن يكون مقطع الصوت بتنسيق amr.. ولتشغيل مقطع 

الصوت، اختر الخيارات > تشغيل مقطع الصوت.
إلرسال الرسالة، اختر الخيارات > إرسال.  .4
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ضبط البريد اإللكتروني
قبل استخدام البريد اإللكتروني، يلزم عمل ما يلي:

تهيئة نقطة وصول لإلنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "االتصال" الصفحة 79.  •

تحديد ضبط البريد اإللكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد اإللكتروني"، الصفحة 38.  •

اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود خدمة البريد اإللكتروني ومزود خدمة اإلنترنت.

صندوق الوارد - استقبال الرسائل  n

اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد.

. عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى 

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة.
هـــام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما   

تلحق أضراًرا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

عرض كائنات الوسائط
 لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر

 الخيارات > الكائنات. يمكنك حفظ الملف في هاتفك أو إرساله باستخدام تقنية Bluetooth أو
كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق آخر.

أنواع الرسائل الخاصة
يمكن لهذا الهاتف استقبال أنواع كثيرة من الرسائل، مثل شعارات الُمشغِّل وبطاقات األعمال وقيود 

التقويم ونغمات الرنين.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة. ويمكنك 
 حفظ محتوى الرسالة الخاصة على هاتفك. على سبيل المثال؛ لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم؛

اختر الخيارات > حفظ في التقويم.
مالحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة. يمكن   

فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استالم الرسائل المصورة وعرضها. إن 
مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناًدا إلى جهاز االستقبال.
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رسائل الخدمة
تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات بأمور معينة على (سبيل المثال، عناوين األخبار) وقد 
تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة متصفح. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة واالشتراك بها، 

اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي  n
يمكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.
 اختر القائمة > الرسائل > حافظاتي. إلنشاء حافظة، اختر الخيارات > حافظة جديدة، ثم أدخل

اسًما للحافظة.

صندوق البريد  n
اختر القائمة > الرسائل > صندوق البريد.

عند فتح صندوق البريد، يتم عرض الرسالة اتصال بصندوق البريد؟. اختر نعم لالتصال بصندوق 
البريد (خدمة شبكة) أو ال لعرض رسائل البريد اإللكتروني التي قمت بجلبها مسبًقا في وضع عدم 

االتصال بالشبكة.
ولالتصال بصندوق البريد بعد ذلك؛ اختر الخيارات > اتصال.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل االسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد. 
يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى 6 صناديق بريد).

 عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، إلنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر
الخيارات > فصل.

جلب رسائل البريد اإللكتروني من صندوق البريد
هـــام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد اإللكتروني على فيروسات أو ربما تلحق   

أضراًرا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

اختر القائمة > الرسائل > صندوق البريد > الخيارات > اتصال.  .1
اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني ومن الخيارات التالية:  .2

جديد - لجلب جميع رسائل البريد اإللكتروني الجديدة إلى هاتفك  
المحددة - لجلب رسائل البريد اإللكتروني التي تم تحديدها فقط  

الكل - لجلب جميع رسائل البريد اإللكتروني من صندوق البريد  
بعد جلب رسائل البريد اإللكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء االتصال بالشبكة. اختر  .3 

 الخيارات > فصل إلغالق االتصال ولعرض رسائل البريد اإللكتروني والعناوين التي قمت
بجلبها في وضع عدم االتصال بالشبكة.
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لفتح رسالة بريد إلكتروني، اخترها. في حالة عدم جلب رسالة البريد اإللكتروني في وضع  .4 
 عدم االتصال بالشبكة مع اختيار فتح، يتم االستفسار عن رغبتك في جلب الرسالة من

صندوق البريد. 

، اختر الخيارات > المرفقات.  لعرض مرفقات رسالة البريد اإللكتروني، المشار إليها بالرمز   
يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها في تنسيقات مدعومة.

مسح رسائل البريد اإللكتروني
لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع االحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر القائمة > 

الرسائل > صندوق البريد > الخيارات > مسح > الهاتف فقط. يبقى عنوان رسالة البريد اإللكتروني 
 في الهاتف. إلزالة العنوان أيًضا، قم بمسح رسالة البريد اإللكتروني من صندوق البريد البعيد أواًل،

ثم اتصل من الهاتف بصندوق البريد البعيد لتحديث الحالة.

 لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد عن ُبعد، اختر الخيارات > مسح >
الهاتف ومركز الخدمة.

إللغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة البريد 
اإللكتروني التي تم تحديدها ليتم مسحها في االتصال التالي، ثم اختر الخيارات > إلغاء المسح.

صندوق الحفظ  n

ُيعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل التي قيد االنتظار ليتم إرسالها.

للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ، اختر القائمة > الرسائل > صندوق الحفظ. حاالت الرسائل:

جار اإلرسال - يقوم الهاتف بإرسال الرسالة.

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

إعادة إرسال في ... (وقت) - فشل اإلرسال سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة 
زمنية. إلعادة محاولة إرسال الرسالة فوًرا، اختر الخيارات > إرسال.

مؤجل - لضبط المستندات لتكون قيد االنتظار أثناء وجودها في حافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى 
رسالة يتم إرسالها، ثم اختر الخيارات > تأجيل اإلرسال.

لم يتم - لقد وصلت ألقصى عدد مسموح من محاوالت اإلرسال.
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SIM عرض الرسائل المسجلة على بطاقة  n
قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات 

في الهاتف.
.SIM اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > رسائل بطاقة  .1

حدد الرسائل التي تريد نسخها.  .2
لنسخ الرسائل المحددة، اختر الخيارات > نسخ، واختر الحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها.  .3

اإلذاعة المحمولة  n
يمكن استقبال رسائل من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور (خدمة شبكة). لتشغيل 

الخدمة، انظر إذاعة محمولة في "ضبط اإلذاعة المحمولة"، الصفحة 39.
اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > إذاعة محمولة.
قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال اإلذاعة المحمولة.

محرر أوامر الخدمة  n
إلدخال أوامر خدمة وإرسالها (تعرف أيًضا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات 
الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > أوامر الخدمة. إلرسال األمر، 

اختر الخيارات > إرسال.

ضبط الرسائل  n

ضبط الرسالة القصيرة
اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة ومن الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل المحددة
مركز الرسائل المستخدم - لتحديد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية وأنواع الرسائل 

الخاصة مثل بطاقات األعمال
 ترميز الحروف > دعم كامل - الختيار كافة الحروف في الرسالة ليتم إرسالها كما هي معروضة.
في حالة اختيار دعم ناقص، يتم تحويل الحروف ذات العالمات اإلعرابية والعالمات األخرى إلى 

حروف أخرى.
استالم تقرير (خدمة شبكة) - عند الضبط على نعم، تظهر حالة الرسالة الُمرسَلة (قيد التسليم، لم يتم، 

تم تسليمه) في التقارير.
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صالحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، يتم حذف 
الرسالة من مركز خدمة الرسائل. الحظ أنه ال بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة.

تم إرسال الرسالة كـ - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. اإلعداد االفتراضي يكون نص.

االتصال المفضل - يمكنك إرسال رسائل نصية باستخدام شبكة GSM العادية أو حزم البيانات، إذا 
كانت الشبكة تدعمها.

 رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - إذا اخترت نعم، وإذا قام الُمستلم بالرد على رسالتك،
 يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. ال تقدم بعض الشبكات

هذا الخيار.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة
اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط ومن الخيارات التالية:

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة. في حالة اختيار األصلية، فلن يتم 
ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة اختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعالمك إذا قمت بإرسال رسائل 
غير مدعومة من قبل المستلم. لضبط الهاتف كي يمنعك من إرسال الرسائل غير المدعومة، اختر 
محظور. وفي حالة اختيار حر، يكون إنشاء الرسائل غير محظور، ولكن قد ال يتمكن المستلم من 

عرض رسالتك.

 نقطة الوصول المستخدمة - الختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لرسائل الوسائط
المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - الستقبال رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية 
 الخاصة بك، اختر آليا في الشبكة المحلية. الستقبال رسائل وسائط متعددة دوًما، اختر آلي دائمًا.

 لجلب الرسائل يدوًيا، اختر يدويًا. إليقاف استقبال أية رسائل وسائط متعددة أو إعالنات،
اختر إيقاف.

سماح بالرسائل المجهولة - لرفض الرسائل الواردة من ُمرسل مجهول، اختر ال.

استالم إعالنات - لتحديد إذا ما كنت ترغب في استالم إعالنات في رسائل وسائط متعددة أم ال.

استالم تقرير - إذا أردت إظهار حالة الرسالة الُمرسَلة (قيد التسليم أو لم يتم، أو تم تسليمه) في 
التقارير التقارير، اختر نعم. قد ال يمكن استالم تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى 

عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير > نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم.
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 سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها،
يتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

ضبط البريد اإللكتروني

ضبط صناديق البريد
اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > صناديق البريد وصندوق بريد.

في حالة عدم تحديد ضبط صندوق البريد، يتم االستفسار عن رغبتك في تحديد الضبط.

ضبط االتصال > البريد اإللكتروني الوارد والبريد اإللكتروني الصادر - لتحديد الضبط الصحيح، 
اتصل بمزود خدمة البريد اإللكتروني.

ضبط المستخدم
اختر ضبط المستخدم ومن الضبط التالي:

اسمي - إلدخال اسًما ليتم عرضه في البريد اإللكتروني الصادر.

 إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لضبط موعد إرسال رسائل البريد اإللكتروني، اختر في الحال أو
خالل االتصال التالي.

 إرسال نسخة لنفسي - اختر نعم إلرسال نسخة من البريد اإللكتروني إلى العنوان المحدد في
عنواني للبريد اإللكتروني.

إرفاق التوقيع - اختر نعم إلرفاق التوقيع برسائل البريد اإللكتروني أو إلنشاء نص توقيع أو تعديله.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لمنع استقبال التنبيهات الخاصة ببريد إلكتروني جديد، اختر إيقاف.

ضبط الجلب
اختر ضبط الجلب ومن الضبط التالي:

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

والمرفقات، اختر الرسائل والمرفقات. الخيارين أقصى حجم والرسائل والمرفقات متاحين فقط مع 
.POP3 صناديق بريد

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

 يمكنك أيًضا تحديد عدد الرسائل المراد جلبها من الحافظات المشترك فيها في من الحافظات
(صناديق بريد IMAP4 فقط).
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 مسار حافظة IMAP4 (فقط صناديق بريد IMAP4) - لتحديد مسار الحافظة لصناديق
.IMAP4 بريد

اشتراكات الحافظة (صناديق بريد IMAP4 فقط) - الختيار حافظات صندوق البريد التي تريد 
 االشتراك فيها. لالشتراك أو إلغاء االشتراك في حافظة، انتقل إليها، ثم اختر الخيارات > اشتراك

أو إلغاء االشتراك.

جلب آلي
اختر جلب آلي ومن الضبط التالي:

إشعارات البريد اإللكتروني - لجلب العناوين إلى الجهاز آلًيا عند استالم إخطار ببريد إلكتروني جديد 
في صندوق البريد البعيد، في استالم وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

جلب البريد إلكتروني - لجلب عناوين البريد اإللكتروني آلًيا عند فواصل زمنية محددة، اختر تمكين 
أو إذا أردت فقط جلب العناوين في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر في الشبكة المحلية فقط. يمكن 
جلب العناوين آلًيا لصندوقي بريد على األكثر. يمكنك تحديد في أي األيام، في أي األوقات يتم جلب 

العناوين، وعدد مرات تكرار ذلك في أيام الجلب وساعات الجلب والفترة الزمنية للجلب. 

ال يمكن تشغيل إشعارات البريد اإللكتروني وجلب البريد إلكتروني في نفس الوقت.

ضبط رسائل الخدمة
اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة ومن الضبط التالي:

رسائل الخدمة - للسماح باستقبال رسائل الخدمة أو رفضها.

تنزيل رسائل - لتنزيل الرسائل آلًيا أو يدوًيا.

ضبط اإلذاعة المحمولة
تحقق من مزود الخدمة حول توفر اإلذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام 

الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة ومن الضبط التالي:

استقبال - الختيار تشغيل أو إيقاف.

اللغة - الختيار اللغات التي ترغب في استقبال رسائل اإلذاعة المحمولة بها.

اكتشاف الموضوعات - لحفظ عدد الموضوعات غير المعروفة السابقة في رسائل اإلذاعة المحمولة 
آلًيا، اختر تشغيل.
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خيارات الضبط األخرى
اختر القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > أخرى ومن الضبط التالي:

حفظ الرسائل المرسلة - الختيار حفظ نسخة من كل رسالة نصية مرسلة أو رسالة وسائط متعددة أو 
بريد إلكتروني في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة 
في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة - الختيار تخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

قارئ الرسائل  n

بواسطة قارئ الرسائل، يمكنك االستماع للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد 
اإللكتروني التي تم استالمها.

لالستماع إلى رسالة في صندوق الوارد أو صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة أو قم رسائل، واختر 
الخيارات > استماع. لتخطي الرسالة التالية، انتقل ألسفل.

تلميح: عند عرض رسالة جديدة أو بريد إلكتروني جديد في وضع االستعداد، اضغط مع   
االستمرار على مفتاح االختيار األيسر إلى أن يبدأ قارئ الرسائل لالستماع إلى الرسائل 

المستلمة.

األسماء  .6

يمكنك حفظ معلومات األسماء وإدارتها، مثل األسماء وأرقام الهواتف والعناوين.

إدارة األسماء  n

اختر القائمة > األسماء.

إلضافة اسم جديد، اختر الخيارات > اسم جديد. امأل الحقول التي تريدها ثم اخترتم.

لتعديل أحد األسماء، انتقل إلى االسم المطلوب، ثم اختر الخيارات > تعديل.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم، اختره، ثم اختر الخيارات > االفتراضي. انتقل إلى 
الخيار االفتراضي المطلوب، ثم اختر تخصيص.
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< SIM إلى الهاتف، اختر الخيارات > األسماء في بطاقة SIM لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة 
 دليل SIM. انتقل إلى االسم الذي تريد نسخه أو حدد األسماء المطلوبة، ثم اختر الخيارات >

نسخ إلى األسماء.
لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من األسماء إلى بطاقة SIM، انتقل إلى االسم الذي تريد 

.SIM نسخه، ثم اختر الخيارات > نسخ > إلى دليل
< SIM لعرض قائمة بأرقام االتصال الثابت، اختر الخيارات > األسماء في بطاقة 
.SIM أسماء االتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة

عندما يكون االتصال بأرقام محددة نشًطا؛، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إدارة مجموعات األسماء  n
يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة 

مستلمين في وقت واحد.
اختر القائمة > األسماء.  .1

انتقل إلى اليمين، ثم اختر الخيارات > مجموعة جديدة.  .2
ل اسًما للمجموعة، ثم اختر المجموعة.

ِ
أدخ  .3

اختر الخيارات > إضافة أعضاء.  .4
حدد األسماء التي تريد إضافتها للمجموعة، واختر موافق.  .5

إضافة نغمة رنين  n
يمكنك ضبط نغمة رنين (ونغمة رنين فيديو أيًضا) لكل اسم ومجموعة. 

اختر القائمة > األسماء.  .1
إلضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر االسم والخيارات > نغمة الرنين ونغمة الرنين المطلوبة.  .2

إلضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات، ثم انتقل إلى مجموعة   
االسم. اختر الخيارات > نغمة الرنين ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة.

لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر النغمة االفتراضية كنغمة رنين.

تخصيص مفاتيح االتصال السريع  n
 يعد االتصال السريع طريقًة سريعًة لالتصال بأرقام الهواتف التي يتم االتصال بها بصورة

متكررة. يمكنك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح االتصال السريع من 2 إلى 9. ويكون مفتاح الرقم 1 
محجوًزا لصندوق البريد المكالمات. يجب تشغيل االتصال السريع قبل استخدام االتصال السريع.
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 لتنشيط االتصال السريع، اختر القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > الهاتف > المكالمات >
االتصال السريع > تشغيل.

اختر القائمة > األسماء وأحد األسماء.  .1
انتقل إلى أحد األرقام، واختر الخيارات > تخصيص الطلب السريع. انتقل إلى مفتاح االتصال   .2
السريع المطلوب، ثم اختر تخصيص. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات األسماء، يشير 

الرمز  الموجود بجوار الرقم إلى االتصال السريع المخصص.
لالتصال باالسم باالتصال السريع؛ في وضع االستعداد؛ اضغط على مفتاح االتصال السريع ثم مفتاح 

االتصال، أو اضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال السريع.

االستوديو  .7

استخدم االستوديو لتخزين وتنظيم الصور، والفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم 
التشغيل وروابط التدفق وملفات ram. والعروض.

اختر القائمة > االستوديو. لفتح حافظة (مثل الصور)، قم باختيارها.
لفتح ملف، قم باختياره. يتم فتح الملف في التطبيق المناظر له.

يتم حفظ الفيديو الذي تقوم بتنزيله أو نقله في مقاطع الفيديو. للوصول إلى مقاطع الفيديو في وضع 
االستعداد، اختر مقاطع الفيديو أو اختر القائمة > االستوديو > مقاطع الفيديو، أو اختر القائمة > 

الوسائط > مقاطع الفيديو.
يمكنك نقل الفيديو لهاتفك من كمبيوتر متوافق أو بتنزيل مقاطع فيديو من خدمات فيديو اإلنترنت 

المتوافقة باستخدام حزم البيانات.

وظائف االستوديو  n
لتعيين صورة كخلفية شاشة، اختر الصور، ثم انتقل إلى الصورة. اختر الخيارات > استخدام الصورة > 

تعيين كصورة خلفية. لتخصيص الصورة إلى اسم، اختر تخصيص لالسم.
لضبط فيديو كنغمة رنين فيديو، اختر مقاطع الفيديو وانتقل للفيديو. اختر الخيارات > استخدام الفيديو > 

تعيين كنغمة رنين. لتخصيص الفيديو إلى اسم، اختر تخصيص لالسم.
 لنسخ ملفات إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة؛ انتقل إلى الملف أو حدد الملفات؛ واختر

الخيارات > تنظيم > نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة.
 إلنشاء حافظات صور أو فيديو ونقل الملفات لهم، اختر الصور أو مقاطع الفيديو وانتقل للملف.

اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة والذاكرة وأدخل اسم الحافظة. حدد الملفات التي تريد نقلها 
للحافظة، واختر الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة والحافظة.
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عرض الصور والفيديو
أثناء مشاهدتك للفيديو أو للصور الثابتة في وضع الهاتف، يمكنك تنشيط وضع عرض الفيديو. قم 
بإدارة الجزء السفلي من الهاتف 90 درجة جهة اليسار بحيث تشير عدسة الكاميرا بعيًدا عنك. في 
وضع عرض الفيديو يتم تغيير الشاشة إلى الوضع العرضي ويمكنك وضع الهاتف على المنضدة، 

على سبيل المثال، أثناء المشاهدة.
لعرض الصور الثابتة التالية أو السابقة، اضغط على مفتاح وسائط التقديم السريع أو الترجيع.

للتقديم السريع للفيديو أو للترجيع، اضغط على مفتاح وسائط التقديم السريع أو الترجيع. لتشغيل فيديو 
أو إيقافه مؤقًتا اضغط على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف. إليقاف الفيديو اضغط مع 

االستمرار على مفتاح الوسائط تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف.

تعديل الصور
لتعديل الصور في االستوديو؛ انتقل إلى الصورة، واختر الخيارات > تعديل.

 القتصاص صورة، اختر الخيارات > تطبيق التأثير > اقتصاص. القتصاص حجم الصورة يدوًيا،
اختر يدوي أو نسبة ناعية محددة مسبًقا من القائمة. إذا قمت باختيار يدوي، تظهر عالمة متقاطعة 

في الركن األيسر العلوي من الصورة. انتقل الختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. 
تظهر عالمة متقاطعة أخرى في الركن األيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. 

لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أواًل، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطياًل حيث يشكل 
الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبًقا، اختر الركن األيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم 
المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح االنتقال. لتحريك 
المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح االنتقال. الختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على 

مفتاح االنتقال.
لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات > تطبيق التأثير > تقليل العين الحمراء. حرك 
العالمة على العين ثم اضغط على مفتاح االنتقال. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لمالءمة 

حجم العين، انتقل ألعلى أو ألسفل أو لليسار أو لليمين. لتقليل االحمرار، اضغط على مفتاح االنتقال.
االختصارات في محرر الصور:

لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على *. للعودة للعرض العادي، اضغط على *   •
مرة أخرى.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.  •
للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.  •

للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.  •
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تعديل مقاطع الفيديو
لتعديل مقاطع فيديو في االستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر 

الخيارات > محرر الفيديو > الخيارات > تعديل مقطع الفيديو.
في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني 
لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع االنتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط 

الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

تعديل الفيديو
لتعديل مقطع فيديو، اختر من خيارات تعديل مقطع الفيديو التالية:

قص - لقص مقطع الفيديو في شاشة عرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان - إلضافة مؤثر ألوان على مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة - ليبطئ سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت أو تشغيل الصوت - لكتم صوت مقطع الفيديو األصلي أو إعادة تشغيله.

نقل - لنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

ضبط الصوت - لضبط مستوى الصوت.

حذف - لحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

تكرار - لعمل نسخة من مقطع الفيديو المختار.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون 
النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيظل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تحرير الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد 
الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة وإلعداد خلفية أو مؤثر ألوان للصورة.

تعديل مقطع الصوت (يظهر فقط في حالة إضافة مقطع صوت) - لقص مقطع الصوت أو نقله أو 
لتعديل طوله، أو لحذف المقطع أو إعادة نسخه.

تعديل مقطع انتقالي - هناك ثالثة أنواع من المقاطع االنتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية 
عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع األخرى. يمكن اختيار مقطع انتقالي افتتاحي عندما 

يكون مقطع الفيديو االنتقالي األول نشًطا.

إدراج - الختيار مقطع فيديو أو صورة أو نص أو مقطع صوت، أو مقطع صوت جديد.

فيلم - لمعاينة الفيلم في وضع الشاشة كامل أو كصورة مصغرة، أو لحفظ الفيلم أو إرساله، أو لقص 
الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب إلرساله في رسالة وسائط متعددة.
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ألخذ لقطة من مقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر الخيارات > التقاط لقطة. في شاشة 
عرض معاينة الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح االنتقال، ثم اختر التقاط لقطة.

لحفظ الفيديو، اختر الخيارات > فيلم > حفظ. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر الخيارات > اإلعدادات.

 .IR أو بـ Bluetooth إلرسال الفيديو، اختر إرسال > بالوسائط المتعددة أو بالبريد اإللكتروني أو بـ
اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد األقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن 

إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من الالزم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر 
. الرمز 

نقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر
.Bluetooth أو اتصال USB لنقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق، استخدم كابل

متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الفيديو:

نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)  •

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.82 أو أحدث منها  •

تطبيق Nokia Video Manager (تطبيق يتم إضافته لمجموعة برامج الكمبيوتر  • 
(Nokia PC Suite

لنقل مقاطع الفيديو، استخدم Nokia Video Manager، وقم بتوصيل كابل USB متوافق أو قم 
بتنشيط اتصال Bluetooth واختر PC Suite كوضع اتصال.

< USB < االفتراضي؛ اختر القائمة > الضبط > التوصيل USB لتغيير وضع اتصال 
.USB وضع

تم تصميم التطبيق Nokia Video Manager على أفضل وجه من أجل تشفير ونقل ملفات 
الفيديو. وللحصول على معلومات عن نقل الفيديو بواسطة تطبيق Nokia Video Manager؛ 

.Nokia Video Manager انظر التعليمات الخاصة بتطبيق

تنزيل الملفات
اختر القائمة > االستوديو، والحافظة لنوع الملف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة التنزيل (على سبيل 

المثال، الصور > تنزيل رسوم). يفتح المتصفح. اختر عالمة للموقع الذي تريد التنزيل منه.
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مشغل الموسيقى  .8

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد   
 يضر السمع. ال تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت ألن الصوت قد يكون

مرتفًعا للغاية.

لتنشيط وضع الموسيقى وبدء مشغل الموسيقى، قم بإدارة الجزء السفلي إلى جهة اليمين بحيث تكون 
مفاتيح التحكم في التشغيل في نفس جانب الشاشة.

يمكنك كذلك االستماع إلى الموسيقى عند تنشيط وضع غير متصل. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، 
الصفحة 17.

لمعرفة كيفية إضافة أغاني إلى الجهاز؛ انظر "نقل الموسيقى"، الصفحة 48.
لمزيد من المعلومات عن حماية حقوق الطبع والنشر؛ انظر "مفاتيح التنشيط"، الصفحة 98.

االستماع إلى الموسيقى  n
تنشيط وضع الموسيقى.  .1

في ق الموسيقى، اختر الفئة مثل كل األغاني أو األلبومات.  .2
اختر الموسيقى التي ترغب في تشغيلها.  .3
استخدم مفاتيح الوسائط للتحكم في التشغيل.

اضغط على مفاتيح تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف لتشغيل أغنية أو إيقافها بشكل مؤقت. اضغط مع   •
االستمرار على المفتاح إليقاف التشغيل.

اضغط على مفتاح الترجيع لترجيع األغنية أو االنتقال للخلف.  •
اضغط على مفتاح التقديم السريع لتقديم األغنية بسرعة، أو لالنتقال إلى األمام.  •

يمكنك أيًضا استخدام مفتاح التنقل للتحكم في الُمشغل.
لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.

)؛ اختر الخيارات > عشوائي. لتشغيل التشغيل العشوائي أو إيقاف تشغيله (
)، أو إليقاف تشغيل التكرار؛ اختر  )، أو كل األغاني ( لتكرار األغنية الجاري تشغيلها (

الخيارات > تكرار.
لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى؛ اختر الخيارات > معادل الصوت.

لضبط ارتفاع الصوت أو توسيع االستريو؛ اختر الخيارات > إعدادات الصوت.
لتشغيل عرض مرئي أثناء تشغيل األغنية؛ اختر الخيارات > بدء العرض المرئي.

للعودة إلى وضع االستعداد وترك المشغل في الخلفية، اضغط على مفتاح اإلنهاء. إذا كان استعداد نشط 
هو تشغيل، فسيتم عرض األغنية الجارية تشغيلها في وضع االستعداد. للوصول إلى مشغل الموسيقى
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من وضع االستعداد، اختر األغنية الجاري تشغيلها. للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح؛ اضغط مع 
االستمرار على القائمة.

قائمة الموسيقى  n
الختيار مزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها في شاشة عرض تشغيل اآلن؛ اختر الخيارات > انتقال إلى 

قائمة الموسيقى. للعودة إلى عرض تشغيل اآلن، اختر الخيارات > ذهاب إلى التشغيل اآلن.
تقوم قائمة الموسيقى بعرض الموسيقى المتاحة على الهاتف وعلى بطاقة الذاكرة المتوافقة (إذا كانت 

موجودة في الجهاز). وتقوم كل األغاني بعرض كل الموسيقى الموجودة. ولعرض األغاني المصنفة؛ 
اختر األلبومات أو الفنانون أو األنواع أو المؤلفون. لعرض قوائم التشغيل؛ اخترقوائم التشغيل.

 لتحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار األغنية على الهاتف؛ اختر الخيارات >
تحديث مكتبة الموسيقى.

قوائم التشغيل  n
لعرض قوائم التشغيل وإلداراتها؛ في قائمة الموسيقى؛ اختر قوائم التشغيل. فتظهر قوائم التشغيل 

التالية آلًيا: المسارات األكثر تشغياًل، والمواد المشغلة حديًثا، واإلضافات األخيرة.
لعرض تفاصيل قائمة التشغيل؛ اختر الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل
اختر الخيارات > إنشاء قائمة تشغيل.  .1

ل اسًما لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
ِ
أدخ  .2

اختر فنانين للعثور على األغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على مفتاح التنقل   .3
 إلضافة عناصر. لعرض قائمة األغاني باسم فنان معين؛ انتقل لليمين. إلخفاء قائمة األغاني؛

انتقل لليسار.
بعد قيامك باالختيارات؛ اختر تم. في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة   .4

التشغيل عليها.
إلضافة مزيد من األغاني فيما بعد؛ اختر الخيارات > إضافة أغان عند عرض قائمة التشغيل.

إلضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة 
 الموسيقى؛ اختر عنصر والخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو

قائمة تشغيل جديدة.
لحذف أغنية من قائمة تشغيل اختر الخيارات > حذف من قائمة التشغيل. عملية الحذف هذه ال تحذف 

األغنية من الهاتف؛ وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.
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 إلعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل؛ انتقل إلى األغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات >
ترتيب القائمة > سحب، وانتقل إلى موضع جديد، واختر إسقاط.

متجر الموسيقى  n
في متجر الموسيقى (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على 

هاتفك. علًما بأنه قد يختلف تنوع خدمات متجر الموسيقى وشكلها. للتعرف على مزيٍد من المعلومات 
وعلى مدى توفر متجر الموسيقى، اتصل بمزود الخدمة.

 ويجب أن يتوفر لديك الضبط الخاص بمتجر الموسيقى واتصاالت صالحة باإلنترنت لكي تتمكن
 من استخدام هذه الخدمة. لمزيٍد من التفاصيل؛ انظر "ضبط متجر الموسيقى"، الصفحة 48،

و"نقاط الوصول"، الصفحة 79.
للذهاب إلى متجر الموسيقى، في مشغل الموسيقى، اختر الخيارات > ذهاب لمتجر الموسيقى.

ضبط متجر الموسيقى
قد يختلف مدى توفر ضبط متجر الموسيقى وشكله. وكذلك قد يكون هذا الضبط محدًدا مسبًقا وال 

يمكنك تعديله.
في متجر الموسيقى؛ قد تتمكن من تعديل الضبط عن طريق اختيار الخيارات > إعدادات.

وإذا كان الضبط غير محدد مسبًقا؛ فقد ُيطلب منك إدخال الضبط التالي:
العنوان - يجب تحديد عنوان الويب الخاص بخدمة متجر الموسيقى.

نقطة الوصول - اختر نقطة الوصول التي تستخدمها عند االتصال بمتجر الموسيقى.
ل اسم المستخدم الخاص بك لمتجر الموسيقى.

ِ
اسم المستخدم - أدخ

ل كلمة السر الخاصة بك لمتجر الموسيقى.
ِ
كلمة المرور - أدخ

إذا تركت حقلي اسم المستخدم وكلمة المرور فارغين؛ فقد ُتضطر إلى إدخالهما عند تسجيل الدخول.

نقل الموسيقى  n
يمكن شراء الموسيقى الخاضعة لحماية WMDRM من متاجر الموسيقى الموجودة على شبكة 

اإلنترنت، ونقل الموسيقى إلى هاتفك.
يمكنك نقل موسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق أو أجهزة أخرى متوافقة باستخدام كبل USB متوافق 
أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيًضا استخدام اتصال األشعة تحت الحمراء. ولمزيٍد من التفاصيل، 

انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة 84، أو "األشعة تحت الحمراء"، الصفحة 93. ال يمكنك نقل 
ملفات الموسيقى الخاضعة لحماية WMDRM باستخدام اتصال Bluetooth أو اتصال األشعة 

تحت الحمراء. 
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لتحديث مكتبة الموسيقى بعد تحديث اختيار األغنية على الهاتف؛ في ق الموسيقى؛ اختر الخيارات > 
تحديث مكتبة الموسيقى

متطلبات جهاز الكمبيوتر لشراء ونقل الموسيقى:
نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)  •
Windows Media Player إصدار متوافق من التطبيق  •

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.82 أو أحدث منها  •

نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر
يمكنك استخدام ثالث طرق مختلفة لنقل الموسيقى:

لعرض هاتف على جهاز كمبيوتر كقرص صلب خارجي حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات،  • 
قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت 
تستخدم كبل USB؛ فاختر نقل البيانات كوضع االتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة 

في الهاتف. ال يمكنك نقل ملفات الموسيقى الخاضعة لحماية WMDRM باستخدام نقل البيانات.
لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player؛ قم بتوصيل كبل USB المتوافق   •

ثم اختر مشغل الوسائط كوضع االتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الهاتف.
الستخدام التطبيق Nokia Music Manager الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر  • 

 Bluetooth المتوافق أو قم بتنشيط اتصال USB ؛ قم بتوصيل كبلNokia PC Suite
ثم اختر PC Suite كوضع االتصال. ال يمكنك نقل ملفات الموسيقى الخاضعة لحماية 

.PC Suite باستخدام WMDRM
.USB وضع < USB < االفتراضي؛ اختر القائمة > الضبط > التوصيل USB لتغيير وضع اتصال
لقد تم تصميم التطبيقين Windows Media Player وNokia Music Manager الموجودين 
في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على أفضل وجه من أجل نقل ملفات الموسيقى. 
وللحصول على معلومات عن نقل الموسيقى بواسطة التطبيق Nokia Music Manager؛ انظر 

.Nokia PC Suite دليل المستخدم لمجموعة برامج الكمبيوتر

Windows Media Player نقل الموسيقى بواسطة التطبيق
 قد يختلف مستوى أداء تزامن الموسيقى فيما بين اإلصدارات المختلفة من التطبيق

Windows Media Player. ولمزيد من المعلومات؛ انظر أدلة االستخدام والتعليمات الخاصة 
.Windows Media Player بكل إصدار من إصدارات التطبيق
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الوسائط  .9

اإلذاعة المرئية  n
يمكنك استخدام تطبيق اإلذاعة المرئية كراديو FM به موالفة آلية ومحطات سابقة الضبط، أو 

معلومات مرئية مماثلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا تم التوليف على المحطات التي تقدم خدمة اإلذاعة 
المرئية. علًما بأن خدمة اإلذاعة المرئية تستخدم تقنية حزم البيانات (خدمة شبكة).

الستخدام خدمة اإلذاعة المرئية، يجب تحقيق الشروط التالية:
البد أن يدعم هذه الخدمة كال من محطة اإلذاعة ومزود الخدمة.  •

يجب تحديد نقطة الوصول لإلنترنت للوصول لمركز خدمة اإلذاعة المرئية الخاص بمركز الخدمة.  •
البد أن يتوفر لمحطة اإلذاعة هوية خدمة اإلذاعة المرئية صحيحة ومحددة وتكون خدمة اإلذاعة   •

المرئية ُممكَّنة.
فال يمكن بدء تشغيل اإلذاعة المرئية عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخالف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو 
تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد   
 يضر السمع. ال تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت ألن الصوت قد يكون

مرتفًعا للغاية.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء االستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت 
الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لفتح اإلذاعة المرئية، اختر القائمة > الوسائط > اإلذاعة.
إليقاف تشغيل الراديو، اختر خروج.

توليف محطة إذاعة وحفظها
للبدء في البحث عن محطة عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر  أو  . يتوقف 

البحث عند العثور على إحدى المحطات. لحفظ المحطة، اختر الخيارات > حفظ المحطة. اختر موقًعا 
للمحطة. أدخل اسم المحطة، ثم اختر موافق.

وظائف اإلذاعة
لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

اختر  أو  للتنقل إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. إذا لم يكن هناك محطات محفوظة 
فإن األزرار تكون غير نشطة.
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 عند استخدام طقم أذن متوافق، اضغط على مفتاح طقم أذن لالنتقال إلى محطة اإلذاعة
المحفوظة التالية.

 ولحفظ المحطة الحالية، اختر الخيارات > حفظ المحطة، ومحطة مسبقة الضبط، ثم أدخل
اسم المحطة.

لضبط تردد المحطة يدوًيا، اختر الخيارات > الموالفة اليدوية.
 لالستماع إلى اإلذاعة في الخلفية والذهاب إلى وضع االستعداد، اختر الخيارات >

تشغيل في الخلفية.

قائمة المحطات
عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر الخيارات > المحطات. تستخدم قائمة المحطات في 

إدارة محطات اإلذاعة المحفوظة.

إعداد المحطة
 انتقل إلى محطة في قائمة المحطات، اضغط على مفتاح االنتقال، ثم اختر تعديل لتغيير

معاِمالت المحطة.

عرض المحتوى المرئي
للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، ولالشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

. ولعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية، اختر 
إذا لم يتم حفظ هوية الخدمة المرئية في قائمة المحطات، يتم طلبها منك. أدخل هوية الخدمة المرئية 

 واختر موافق. وإذا لم يكن لديك هوية الخدمة المرئي؛ اختر جلب للوصول إلى دليل المحطات
(خدمة شبكة).

وإلنهاء التغذية بالمحتوى المرئي دون إغالق راديو FM، اختر إغالق.
ولضبط الضوء ومدة موفر الطاقة، اختر الخيارات > ضبط العرض.

ضبط اإلذاعة المرئية
عندما تكون اإلذاعة في وضع التشغيل، اختر الخيارات > الضبط ثم ما يلي:

نغمة بدء التشغيل - لتمكين نغمة بدء التشغيل أو تعطيلها
خدمة التشغيل اآللي - لتمكين العرض اآللي للمحتوى المرئي أو تعطيله

نقطة الوصول - للوصول إلى نقطة الوصول
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دليل المحطات
يمكنك بواسطة دليل المحطات (خدمة شبكة) اختيار محطات إذاعة مرئية في وضع التشغيل أو 

محطات إذاعية تقليدية من قائمة، موضوعة في مجموعات في حافظات.

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، ولالشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

الوصول من شاشة عرض المحتوى المرئي
لجلب هوية الخدمة المرئية ولبدء محتوى مرئي لمحطة اإلذاعة التي يتم توليفها حاليا، اختر  

وجلب. بعد تأسيس االتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع لموقعك الحالي من قائمة حافظات، 
واضغط على مفتاح االنتقال.

يقوم الجهاز بمقارنة الترددات لمحطات اإلذاعة التي بالقائمة مع المحطة الجاري توليف ترددها. إذا 
وجد تردد مماثل، يتم عرض هوية الخدمة المرئية لمحطة اإلذاعة التي تم توليفها. اختر موافق لبدء 

عرض المحتوى المرئي.

إذا كان هناك أكثر من محطة إذاعة بترددات مماثلة، يتم عرض محطات اإلذاعة وهوية الخدمة 
المرئية الخاصة بها في قائمة.

 اختر محطة اإلذاعة المطلوبة. يتم عرض محطة اإلذاعة التي تم توليفها وهوية الخدمة المرئية.
اختر موافق لبدء عرض المحتوى المرئي.

الوصول من الخيارات
للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة) من قائمة المحطات، اختر الخيارات > دليل المحطات.

بعد االتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع من موقعك الحالي من قائمة مواقع.

يتم اإلشارة إلى محطات اإلذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز  .

اختر محطة اإلذاعة المطلوبة ومن الخيارات التالية:

استماع - لتوليف محطة اإلذاعة المظللة. ولتأكيد ضبط التردد؛ اختر نعم.

بدء الخدمة المرئية - لفتح المحتوى المرئي لمحطة اإلذاعة المختارة (إذا توفر)

حفظ - لحفظ تفاصيل محطة اإلذاعة المختارة في قائمة المحطات

التفاصيل - لعرض معلومات القناة
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الكاميرا  n
لتنشيط وضع الكاميرا من وضع الهاتف، قم بإدارة الجزء السفلي من الهاتف 90 درجة جهة اليسار 

 بحيث تشير عدسة الكاميرا بعيًدا عنك عندما تنظر إلى الشاشة. اللتقاط صورة ذاتية، قم بإدارة
 الجزء السفلي من الهاتف 90 درجة جهة اليمين في وضع الهاتف بحيث تشير عدسة الكاميرا

 إليك عندما تنظر إلى الشاشة. ويشير  على الركن األيسر العلوي للشاشة على وضع
الصورة الثابتة.

اللتقاط صورة، اضغط على مفتاح االلتقاط. يمكنك التقاط صورة بالضغط على مفتاح االنتقال. ويتم 
د، اختر 

ِ
حفظ الصورة على الصور في االستوديو، ويتم عرض الصورة. للعودة إلى باحث الَمشاه

رجوع. لمسح الصورة، اضغط على مفتاح المسح.
للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح الوسائط للتقديم السريع أو الترجيع.

اللتقاط صور بتسلسل، اختر الخيارات > وضع التسلسل > تشغيل. وعند الضغط على مفتاح االنتقال؛ 
تلتقط الكاميرا ست صور بفواصل زمنية قصيرة وتعرض الصور في شبكة.

 لتشغيل الفالش، اختر الخيارات > فالش > تشغيل. في حالة اختيار آلي، يتم استخدام الفالش آلًيا
عند الضرورة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفالش. ال تجرب استخدام الفالش على األشخاص أو الحيوانات على نطاق 
قريب. ال تغط الفالش أثناء التقاط الصور.

وفي اإلضاءة المعتمة، والستخدام الوضع الليلي، اختر الخيارات > وضع التشغيل الليلي > تشغيل.
الستخدام الموقِّت الذاتي، اختر الخيارات > موقت ذاتي واختر الوقت الذي تريد من الكاميرا أن 

تنتظره قبل التقاط الصورة. اضغط على مفتاح االنتقال، فيبدأ الموقِّت.
لضبط موازنة اللون األبيض أو درجة اللون، اختر الخيارات > ضبط > موازنة اللون األبيض أو 

درجة اللون.
لتسجيل فيديو، اختر الخيارات > وضع الفيديو، أو انتقل لليمين. ويشير  في الركن األيسر 

 العلوي للشاشة إلى وضع الفيديو. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح االلتقاط أو مفتاح االنتقال.
إليقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على مفتاح االلتقاط. إليقاف التسجيل، اضغط مع االستمرار 

على مفتاح االلتقاط.
الستخدام وضع منظر شامل، اختر الخيارات > وضع منظر شامل، أو انتقل لليمين. ويشير  

في الركن األيسر العلوي للشاشة إلى وضع منظر شامل. اضغط على مفتاح االلتقاط لبدء التقاط 
صورة منظر شامل. ويتم عرض معاينة المنظر الشامل على الشاشة. لف إلى اليمين أو اليسار ببطء. 

 ال يمكنك تغيير االتجاه. إذا كان السهم الموجود على الشاشة أحمر، فإن هذا يعني أنك تدور تلف
بشكل أسرع من الالزم. إليقاف المنظر الشامل، اضغط على مفتاح االلتقاط مرة أخرى.
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ضبط الكاميرا
يدعم جهازك دقة التقاط صورة بمقدار 1600 × 1200 بكسل.

يمكنك تغيير ضبط الكاميرا للصور الثابتة. في وضع الكاميرا، اختر الخيارات > الضبط > صورة 
ومن الضبط التالي:

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

عرض الصورة الملتقطة - لعدم عرض الصورة بعد التقاطها، اختر ال.

اسم الصورة االفتراضي - لتغيير كيفية تسمية الصور الملتقطة.

الذاكرة المستخدمة - الختيار ما إذا كنت تريد حفظ صورك على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

 يمكنك تغيير ضبط الكاميرا للفيديو. في وضع الكاميرا، اختر الخيارات > الضبط > فيديو ومن
الضبط التالي:

الطول - إذا تم ضبطه على األقصى، يتقيد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة من الذاكرة فقط. 
.MMS وإذا تم ضبطه على قصير، يجعل ذلك وقت التسجيل مثالي إلرسال رسائل

دقة الفيديو - الختيار دقة الفيديو.

مقطع الفيديو االفتراضي - الختيار كيفية تسمية مقاطع الفيديو.

 الذاكرة المستخدمة - الختيار ما إذا كنت تريد حفظ مقاطع الفيديو على ذاكرة الهاتف أو على
بطاقة الذاكرة.

مؤلف األفالم  n

األفالم القصيرة عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة معدلة يمكن أن تحتوي على فيديو وصور وموسيقى 
ونص. يتم إنشاء فيلم قصير آلًيا من خالل مخرج األفالم بعد اختيار النمط الخاص بالفيلم القصير. 
يستخدم مخرج األفالم الموسيقى االفتراضية والنص االفتراضي المرتبطين باألسلوب المختار. في 
فيلم قصير مخصص يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص بك، كما يمكنك 

.MMS كذلك إضافة رسالة استهاللية أو رسالة ختامية. يمكنك إرسال أفالم قصيرة باستخدام

..3gp في االستوديو بتنسيق ملف muvee يمكن حفظ مقطع

 إلنشاء فيلم قصير، اختر القائمة > الوسائط > مخرج األفالم. قم بتحديد صور وفيديو، واختر
.muvee الخيارات > إنشاء
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إنشاء فيلم muvee سريع
إلنشاء فيلم قصير، اختر القائمة > الوسائط > مخرج األفالم. اختر مقاطع الفيديو للفيلم القصير،   .1

.muvee وانتقل لليمين الختيار الصور، واختر الخيارات > إنشاء
اختر أسلوًبا للفيلم muvee من قائمة األساليب.  .2

إنشاء فيلم muvee مخصص
إلنشاء فيلم قصير مخصص، اختر القائمة > الوسائط > مخرج األفالم. اختر مقاطع الفيديو   .1

للفيلم القصير، وانتقل لليمين الختيار الصور، واختر الخيارات > إنشاء muvee. يتم فتح شاشة 
عرض اختيار األسلوب.

انتقل إلى األسلوب المطلوب، ثم اختر الخيارات > تخصيص.  .2
في مقاطع فيديو وصور، قم بإعادة ترتيب العناصر المختارة وتعديلها، أو إضافة عناصر أو   .3

حذفها من الفيلم القصير يمكنك تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في الفيلم القصير. 
اختر الملف الذي ترغب في نقله. انتقل إلى الملف الذي تريد وضع الملف المحدد أدناه، ثم اضغط 

على مفتاح التنقل. إلضافة أو حذف صور ومقاطع فيديو من الفيلم القصير، اختر الخيارات > 
إضافة/إزالة.

في موسيقى؛ اختر الحافظة موسيقى للفيلم القصير.  
إلضافة ألبومات ومحتوياتها إلى الفيلم القصير، في شاشة عرض قائمة الصور ومقاطع الفيديو،   

اختر الخيارات > األلبومات.
في رسالة، يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير.  

في الطول، يمكنك تحديد طول الفيلم القصير. اختر مما يلي:  
رسائل وسائط متعددة - لتعديل طول الفيلم القصير إلى أفضل درجة إلرسال رسالة   

وسائط متعددة
تحديد آلي - لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير  

مثل الموسيقى - لضبط مدة الفيلم القصير بحيث تماثل مدة مقطع الموسيقى المختار  
بتحديد المستخدم - لتحديد طول الفيلم القصير  

اختر الخيارات > إنشاء muvee. يتم فتح شاشة عرض معاينة.  .4
لمعاينة الفيلم القصير المخصص قبل حفظه، اختر الخيارات > تشغيل.  .5

لحفظ الفيلم القصير، اختر الخيارات > حفظ.  .6
إلنشاء فيلم قصير مخصص جديد باستخدام نفس ضبط األسلوب، اختر الخيارات > إعادة إنشاء.
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اختر المحتوى
لقص مقاطع الفيديو المختارة، في حافظة مقاطع فيديو وصور، اختر الخيارات > اختيار المحتويات. 

يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. في مربع التنقل، 
األخضر لألجزاء المضمنة واألحمر لألجزاء المستبعدة والرمادي لألجزاء المحايدة.

لتضمين جزء من مقطع الفيديو في الفيلم القصير، انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر الخيارات > تضمين. 
 الستبعاد أحد األجزاء، اختر الخيارات > استبعاد. الستبعاد إحدى اللقطات، اختر الخيارات >

استبعاد لقطة.
لتمكين مخرج األفالم من التضمين أو االستبعاد العشوائي ألحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك 
الجزء ثم اختر الخيارات > تحديد كمقطع محايد. لتضمين أجزاء من المقطع أو استبعادها عشوائًيا، 

اختر الخيارات > تحديد الكل كمقاطع محايدة.

الضبط
في شاشة عرض اختيار األسلوب، اختر الخيارات > تخصيص > الضبط لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة - الختيار مكان حفظ األفالم القصيرة.
الدقة - الختيار مستوى دقة األفالم القصيرة. اختر آلي الستخدام الدقة المثلى استناًدا إلى رقم وطول 

مقاطع الفيديو التي قد قمت باختيارها.
اسم muvee االفتراضي - لوضع اسم افتراضي لألفالم القصيرة.

الفيديو  n
للوصول إلى حافظة الفيديو في االستوديو، اختر القائمة > الوسائط > مقاطع الفيديو.

المسجل  n
ُيمكنك مسجل الصوت من تسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة 

هاتفية، يسمع جميع األطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل.
يتم حفظ الملفات المسجلة في االستوديو. انظر "االستوديو"، الصفحة 42.

اختر القائمة > الوسائط > المسجل. لتسجيل مقطع صوت، اختر الخيارات > تسجيل مقطع صوت، 
أو اختر  . لالستماع إلى التسجيل، اختر  .

RealPlayer  n
من خالل RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة 

 الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر األثير عن طريق فتح رابطة تدفق.
ال يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو األشكال المختلفة من صيغ الملفات.
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لفتح RealPlayer، اختر القائمة > الوسائط > RealPlayer. لتشغيل ملف وسائط، اختر 
الخيارات > فتح > أحدث المقاطع أو مقطع محفوظ.

لتدفق محتوى عبر األثير:
اختر رابطة تدفق محفوظة في االستوديو.  •

افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.  •
 إلمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول االفتراضية الخاصة بك أواًل.

انظر "نقاط الوصول"، الصفحة، 79. اتصل بمزود الخدمة لمزيٍد من المعلومات.
 ،http:// URL ال يمكنك فتح عنوان .rtsp:// URL ؛ يمكنك فقط فتح عنوانRealPlayer في

ولكن، يتعرف RealPlayer على رابط http على ملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي 
.rtsp يحتوي على رابط

تحذير: ال تضع الهاتف قرب األذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، ألن مستوى الصوت قد يكون  
مرتفعا جًدا. 

من خالل RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة 
 الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر األثير عن طريق فتح رابطة تدفق.

.RealPlayer < اختر القائمة > الوسائط ،RealPlayer لفتح
ال يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو األشكال المختلفة من صيغ الملفات.

تشغيل ملفات الوسائط
لتشغيل ملف وسائط في RealPlayer، اختر الخيارات > فتح ومما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملفات الوسائط التي تم تشغيلها مؤخًرا
مقطع محفوظ - لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في الهاتف أو بطاقة الذاكرة

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

افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.  •
 إلمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول االفتراضية الخاصة بك أواًل.

انظر "نقاط الوصول" الصفحة 79.
يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى اإلنترنت (IAP) كنقطة الوصول 
االفتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد 

من المعلومات، راجع مزود الخدمة. 
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 ،http:// URL ال يمكنك فتح عنوان .rtsp:// URL ؛ يمكنك فقط فتح عنوانRealPlayer في
ولكن، يتعرف RealPlayer على رابط http على ملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي 

.rtsp يحتوي على رابط
تحذير:ال تضع الهاتف قرب األذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، ألن مستوى الصوت قد يكون  

مرتفعا جًدا. 

االختصارات أثناء التشغيل
انتقل إلى أعلى للبحث لألمام في ملف الوسائط أو ألسفل للبحث في اتجاه الخلف

اضغط على مفتاحي مستوى الصوت لرفع أو لخفض مستوى الصوت.

مشغل الفالش  n
 يمكنك، عن طريق مشغل الفالش، عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فالش المنتَجة ألجل

أجهزة المحمول.
اختر القائمة > الوسائط > مشغل فالش.
لفتح حافظة أو تشغيل ملف فالش، اختره.

التخصيص  .10

الموضوعات  n
لتغيير شكل شاشة الهاتف، قم بتنشيط موضوع. يمكن أن يشتمل الموضوع على ورق حائط وموفر 

طاقة وضع االستعداد. يمكنك تعديل موضوع لجعل هاتفك أكثر خصوصية.
اختر القائمة > تخصيص > الموضوعات. لتشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة، اختر عامة. ُيشار 

إلى الموضوع النشط بواسطة عالمة اختيار.
لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر الخيارات > معاينة. لتنشيط الموضوع الذي تمت 

معاينته، اختر تعيين.
 في الموضوعات، يمكنك ضبط نوع عرض القائمة، وضبط خلفية مخصصة، وتخصيص مظهر

موفر الطاقة.

موضوع الصوت
لتطبيق أو تعديل موضوع صوت، اختر القائمة > تخصيص > الموضوعات > موضوعات الصوت.

لتطبيق موضوع صوت، اختر موضوع صوت نشط ثم الموضوع المطلوب.
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يمكنك تخصيص األصوات المرتبطة بحدث أو وظيفة. 
ولحفظ الموضوع المخصص، في شاشة عرض موضوعات الصوت، اختر الخيارات > حفظ الموضوع 

وأدخل اسًما للموضوع.

األوضاع  n

في األوضاع؛ يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الهاتف لألحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين 
المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حالًيا في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع االستعداد. 

إذا كان الوضع عام هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط . 
اختر القائمة > تخصيص > األوضاع.
لتنشيط الوضع، اختر الوضع وتنشيط.

تلميح: للتبديل السريع إلى الوضع صامت؛ وأنت في أي وضع آخر؛ اضغط مع االستمرار   
على المفتاح #.

لتخصيص وضع، اختر الوضع وتخصيص ومن الخيارات التالية:
نغمة الرنين - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية، اختر نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح 

إليقاف الصوت. يمكن أيضا تغيير نغمات الرنين في األسماء. انظر "إضافة نغمة رنين"، الصفحة 41.
نغمة مكالمة فيديو - الختيار نغمة الرنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل - اختر تشغيل لجعل الهاتف ينطق باسم المتصل عندما يرن الهاتف.
نوع الرنين - عندما يتم اختيار تصاعدي يبدأ مستوى صوت الرنين من المستوى رقم (1) ويتزايد من 

مستوى آلخر إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه.
مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى صوت الرنين ونغمات التنبيه للرسائل.

نغمة التنبيه للرسائل - لضبط نغمة التنبيه للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.
نغمة تنبيه البريد اإللكتروني - لضبط نغمة التنبيه لرسائل البريد اإللكتروني.

التنبيه باالهتزاز - لضبط الهاتف على االهتزاز للتنبيه إلى المكالمات والرسائل الواردة.
نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات المفاتيح.
نغمات التحذير - لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات التحذير.

تنبيه لـ - لضبط الهاتف على إصدار رنيًنا فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة 
 اتصال محددة. المكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص خارج مجموعة االتصال المحددة ليس لها

نغمة تنبيه.
اسم الوضع - لتسمية الوضع. ال يظهر هذا الضبط للوضعين عام وغير متصل.
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عند استخدام وضع غير متصل،يكون الهاتف غير متصل بشبكة GSM. في حالة عدم إدخال بطاقة 
SIM، للوصول لبعض وظائف الهاتف، قم بتشغيله في وضع غير متصل.

هـــام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم االتصال بالشبكة، ال يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات،   
أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك االتصال برقم الطوارئ 

الرسمي المبرمج في جهازك. إلجراء أي مكالمات، يجب أواًل تنشيط وظائف الهاتف من خالل تغيير 
الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

النغمات ثالثية األبعاد  n

 بواسطة نغمات ثالثية األبعاد يمكنك تطبيق المؤثرات الصوتية ثالثية األبعاد على نغمات الرنين.
 ال تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثالثية. لتعديل ضبط النغمات ثالثية األبعاد، اختر

.3-D القائمة > تخصيص > نغمات
لتمكين المؤثرات ثالثية األبعاد، اختر نغمات D-3 > تشغيل. لتغيير نغمة الرنين، اختر نغمة الرنين 

ونغمة الرنين المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثالثي األبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت والمؤثر المطلوب. 
لتعديل المؤثر، اختر سرعة المسار أو تأثير دوبلر أو صدى الصوت. قد ال يتوفر الخيار تأثير دوبلر 

لكل المؤثرات.

لالستماع إلى نغمة رنين ذات مؤثر ثالثي األبعاد، اختر الخيارات > تشغيل نغمة.

في حالة تمكين النغمات ثالثية األبعاد ولكن لم يتم اختيار أي تأثير نغمات ثالثية األبعاد، يطبق توسيع 
استريو لنغمات الرنين.

الويب  .11

Mobile Search برنامج البحث  n

استخدم برنامج البحث Mobile Search للتمكن من الوصول إلى محركات البحث، وللعثور 
على خدمات محلية ومواقع ويب، وصور، ومحتوى لألجهزة المحمولة، ولالتصال بكل ذلك. يمكنك 
استخدام هذا التطبيق للعثور على مطاعم ومتاجر محلية ولالتصال بها، ويمكنك استخدام تقنية تحديد 

المواقع المتقدمة لمساعدتك على العثور على مواقع هذه األماكن.

اختر القائمة > الويب > بحث.
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عندما تقوم بفتح برنامج البحث Mobile Search، تظهر قائمة فئات على الشاشة. اختر فئة 
ل عبارة البحث في حقل البحث. اختر بحث. تظهر نتائج البحث 

ِ
(صور، على سبيل المثال)، ثم أدخ

على الشاشة.
للحصول على مزيد من التعليمات واإلرشادات حول هذا التطبيق؛ اختر خيارات > تعليمات.

 ولمزيد من المعلومات حول هذا التطبيق أيًضا؛ قم بزيارة الموقع: 
.www.mobilesearch.nokia.com/

الويب  n
لتصفح صفحات الويب المكتوبة بلغة XHTML أو WML أو HTML، اختر القائمة > الويب > 

المتصفح، أو اضغط مع االستمرار على 0 في وضع االستعداد.
تحقق من توفر الخدمات واألسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. يقدم لك مزودي الخدمة 

أيًضا إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

إعداد الهاتف لخدمة المتصفح
يمكن أن يقوم جهازك بتكوين ضبط نقاط الوصول لإلنترنت ونقاط وصول WAP آلًيا بحسب بطاقة 

SIM الخاصة بك.
يمكنك استخدام معالج الضبط لتهيئة WAP أو ضبط نقطة الوصول لإلنترنت. انظر "معالج الضبط"، 

الصفحة 81.
ويمكن استقبال هذا الضبط على شكل رسالة تكوين من مزود الخدمة.

لتحديد نقطة الوصول يدوًيا، انظر نقاط الوصول في "االتصال"، الصفحة 79.

إجراء اتصال
للوصول إلى صفحات الويب، قم بما يلي:

) لمزود الخدمة. اختر الصفحة الرئيسية (  •
اختر عالمة من شاشة عرض العالمات.  •

في شاشة عرض العالمات، م بإدخال عنوان صفحة الويب، واختر ذهاب إلى.  •

العالمات
قد يحتوي جهازك على عالمات أو روابط مثبتة مسبًقا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى 
مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع األطراف األخرى ال تتبع Nokia وNokia ال تقر هذه المواقع 
أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ االحتياطات بالنسبة ألمان 

أو الحماية.

يشار إلى العالمات بالرموز التالية:
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 صفحة البداية ُمعينة لنقطة الوصول االفتراضية.
) التي تم جمعها آلًيا أثناء تصفح الصفحات.  تحتوي حافظة العالمات اآللية على العالمات (

 أية عالمة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعالمة.
. يمكن أن يحل رمز موقع الويب محل  و

إضافة عالمات يدوًيا
في شاشة عرض العالمات، اختر الخيارات > مدير العالمات > إضافة عالمة.  .1

امأل الحقول.  .2
اختر الخيارات > حفظ.  .3

إرسال العالمات
انتقل إلى عالمة أو حدد العديد من العالمات، اختر الخيارات > األدوات > إرسال وأحد الخيارات.

حماية االتصال
إذا تم عرض مؤشر األمان  أثناء إجراء االتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل 

المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.
ال يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ األصل المطلوب) آمن. 

يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

لعرض تفاصيل حول االتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر 
الخيارات > األدوات > معلومات الصفحة

قد يتطلب األمر توفر ميزات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية 
من االتصاالت ستحتاج إلى شهادات حماية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضا 

"إدارة الشهادات" الصفحة 75.

تصفح صفحات الويب
مفاتيح وأوامر التصفح

لفتح ارتباط أو التعليم في مربعات االختيار أو عمل اختيارات، اضغط على مفتاح التنقل.
للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر رجوع. وإذا لم يكن الخيار رجوع متاًحا، اختر 

الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ لعرض قائمة مرتبة ترتيًبا زمنًيا بالصفحات التي تمت زيارتها 
أثناء جلسة تصفح. الختيار الصفحة المطلوبة، انتقل لليسار أو لليمين، واخترها. يتم مسح قائمة 

المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.
لحفظ عالمة أثناء التصفح، اختر الخيارات > حفظ كعالمة.
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لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل.
لفتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزٍء خاٍل من الصفحة واضغط على مفتاح التنقل.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح
1 - يقوم بفتح العالمات.

2 - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
3 - يقوم بالعودة إلى الصفحة السابقة.

5 - يقوم بسرد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.
8 - يقوم بعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على 8 مرة أخرى للتكبير وعرض القسم 

المطلوب من الصفحة.
9 - إلدخال عنوان ويب جديد.
0 - للذهاب إلى صفحة البداية.

* أو # - لتكبير الصفحة أو لتصغيرها.

الخريطة المصغرة
تساعدك خريطة مصغرة على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبير من المعلومات. 

قم بتشغيل خريطة مصغرة في ضبط المتصفح. انظر "ضبط المتصفح"، الصفحة 65. انتقل خالل 
صفحة ويب كبيرة، يتم فتح خريطة مصغرة ويتم عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. 

للتحرك داخل خريطة مصغرة، قم بالتنقل. وعند التوقف عن التنقل، تختفي خريطة مصغرة ويتم 
عرض المنطقة المفصلة في خريطة مصغرة.

عرض مصغر للصفحة
بواسطة عرض مصغر للصفحة، يمكنك التحرك بسرعة أكبر إلى جزء صفحة الويب المطلوب. قد ال 

يكون الخيار عرض مصغر للصفحة متوفًرا لجميع الصفحات.
لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية، اضغط على 8. للعثور على نقطة مطلوبة في الصفحة، انتقل 

ألعلى أو ألسفل. اضغط على 8 مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

روابط إخبارية ومدونات
الروابط اإلخبارية هي عبارة عن ملفات xml في صفحات ويب ُتستخدم على نحو واسع لمشاركة 

أحدث عناوين رئيسية خاصة بالمدخالت أو نصها بالكامل، على سبيل المثال، أخبار حديثة في 
شكل روابط إخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكرات الويب. تستخدم أغلب الروابط 

.ATOMو RSS اإلخبارية تقنية
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يقوم المتصفح بالكشف آلًيا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. لالشتراك في رابط 
إخباري، اختر الخيارات > اشتراك، ورابط، أو انقر فوق االرتباط. لعرض الروابط إخبارية التي قد 

قمت باالشتراك فيها، في شاشة عرض العالمات، اختر روابط إخبارية.
لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر الخيارات > تحديث.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط اإلخبارية، اختر الخيارات > الضبط > روابط إخبارية.

الصفحات المحفوظة
يمكنك حفظ الصفحات وعرضها الحًقا في وضع غير متصل بالشبكة.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر الخيارات > األدوات > حفظ الصفحة. 
 لفتح الصفحات المحفوظة، في شاشة عرض العالمات، اختر الصفحات المحفوظة. لفتح صفحة،

قم باختيارها.
 ولبدء اتصال بخدمة المتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى، اختر الخيارات > خيارات التنقل >

إعادة تحميل. يظل الهاتف متصاًل بعد إعادة تحميل الصفحة.

التنزيل
يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو 

باستخدام متصفح المحمول.
ويتم معالجة العناصر بمجرد تنزلها بواسطة التطبيقات الخاصة بها في الهاتف، كحفظ صورة في 

االستوديو بعد تنزلها على سبيل المثال.
هـــام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج األخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات   

.Java VerifiedTM أو تلك التي اجتازت اختبار Symbian المعتمدة من

إنهاء االتصال
 إلنهاء االتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع عدم االتصال بالشبكة، اختر الخيارات >

األدوات > فصل. إليقاف التصفح والعودة إلى وضع االستعداد اختر الخيارات > خروج.

تفريغ الذاكرة الوسيطة
الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى 

معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات 
التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر القائمة > الويب > المتصفح > 

الخيارات > مسح بيانات السرية > مسح الذاكرة الوسيطة.
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 لمسح جميع معلومات الخصوصية، بما في ذلك الذاكرة الوسيطة، وملفات االسترجاع، وكلمات
 سر بيانات النماذج، وتاريخ التصفح، اختر القائمة > الويب > المتصفح > الخيارات >

مسح بيانات السرية > الكل.

ضبط المتصفح
اختر الخيارات > الضبط > عام أو الصفحة أو السرية أو روابط إخبارية، ومما يلي:

عام
نقطة الوصول - الختيار نقطة الوصول االفتراضية.

الصفحة الرئيسية - لتحديد عنوان الصفحة الرئيسية المطلوبة.
خريطة مصغرة - للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

قائمة التاريخ - الختيار أن يتم عرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية 
عند اختيار رجوع.

تحذيرات الحماية - إلخفاء إشعارات الحماية أو إلظهارها.
نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو لتعطيلها.

الصفحة
 تحميل المحتوى - الختيار نوع المحتوى الذي يتم تحميله آلًيا أثناء التصفح. في حالة اختيار

نص فقط، لتحميل صور أثناء التصفح، اختر الخيارات > األدوات > تحميل صور.
حجم الشاشة - الختيار كيفية استخدام مساحة الشاشة لعرض الصفحات.

الترميز االفتراضي - عند اختيار آلي، يحاول المتصفح آلًيا اختيار الترميز الصحيح للحروف.
حظر النوافذ المنبثقة - للسماح بفتح النوافذ المنبثقة آلًيا أو منعها أثناء التصفح.

إعادة التحميل آليًا - لتمكين التحديث اآللي لصفحات المتصفح أو لتعطيله.
حجم الخط - الختيار حجم الخط.

الخصوصية
عالمات آلية - اختر تشغيل إذا كنت تريد حفظ العالمات آلًيا في حافظة عالمات آلية عند زيارة 

صفحة. في حالة اختيار إخفاء حافظة، تستمر إضافة العالمات إلى الحافظة آلًيا.
حفظ بيانات النموذج - إذا كنت ال ترغب في حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج مختلفة على 

صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى هذه الصفحة، اختر إيقاف.
ملفات االسترجاع - لتمكين أو تعطيل استالم وإرسال ملفات االسترجاع (وسيلة لمزودي المحتوى 

لتحديد المستخدمين وما يفضلونه بالنسبة للمحتوي المستخدم كثيًرا).
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الروابط اإلخبارية
تحديثات آلية - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تحديث الروابط اإلخبارية آلًيا أم ال، وعدد المرات التي 

ترغب في تحديثها. قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب الروابط اإلخبارية آلًيا إلى إرسال كميات 
كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول 

تكاليف نقل البيانات.

نقطة الوصول للتحديث اآللي - الختيار نقطة الوصول المطلوبة للتحديث (يكون هذا الخيار متاح فقط 
في حالة تشغيل تحديثات آلية).

المنظم  .12

الساعة  n

اختر القائمة > المنظم > الساعة.

ضبط الساعة
 لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الخيارات > الضبط. لمزيد من المعلومات عن الضبط، انظر

"التاريخ والوقت"، الصفحة 73.

ضبط المنبه
لضبط منبه جديد، انتقل يميًنا إلى المنبه، واختر الخيارات > منبه جديد.  .1

أدخل وقت التنبيه، واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك، واختر تم. عند تنشيط منبه،   .2
. يظهر الرمز 

إللغاء تنبيه، انتقل إلى التنبيه ثم اختر الخيارات > حذف المنبه. إللغاء تنشيط منبه متكرر، اختر 
الخيارات > إلغاء تنشيط المنبه.

إغالق المنبه
اختر إيقاف إلغالق المنبه. 

اختر غفوة إليقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، ُيستأنف بعدها التشغيل.

ل الجهاز نفسه تلقائًيا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت 
ِ
عند حلول وقت التنبيه أثناء إغالق الجهاز، سُيشغ

على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على ال إليقاف تشغيل الجهاز
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أو نعم إلجراء مكالمات واستالمها. ال تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف الالسلكي 
تشويًشا أو خطًرا.

التوقيت الدولي
 لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر العالم. إلضافة مدن إلى القائمة، اختر الخيارات >

إضافة مدينة.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات > تعيين كمدينة حالية. تظهر المدينة في 
شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبًقا للمدينة المحددة. تحقق من صحة 

التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التقويم  n
اختر القائمة > المنظم > التقويم.

يمكنك في التقويم تتبع مواعيدك واالجتماعات وأعياد الميالد والتواريخ السنوية واألحداث األخرى. 
تستطيع أيًضا ضبط منبه تقويم لتذكيرك باألحداث الوشيكة.

إنشاء إدخاالت التقويم
اختر الخيارات > قيد جديد ونوع القيد. يتم تكرار قيود   .1

تاريخ سنوي كل عام.  

امأل الحقول.  .2

تكرار - اضغط على مفتاح االنتقال لتغيير القيد المراد تكراره. يشار إلى قيد تكرار بالرمز    
في شاشة عرض اليوم.

تكرار حتى - لضبط تاريخ إنهاء للقيد المكرر، ومثال على ذلك، آخر تاريخ لدورة أسبوعية تقوم   
بحضورها. يتم عرض هذا الخيار في حالة اختيارك لتكرار الحدث فقط.

التزامن > خاص - بعد التزامن يمكنك وحدك رؤية قيد التقويم، وال ُيعَرض لآلخرين حتى إذا كان   
لديهم منفذ وصول على اتصال بالشبكة لعرض التقويم. عام - ليتم عرض قيد التقويم لآلخرين 

ممن لديهم حق الوصول لعرض التقويم الخاص بك أثناء االتصال بالشبكة. ال شيء - ال يتم نسخ 
قيد التقويم عند قيامك بمزامنة التقويم الخاص بك. 

لحفظ القيد، اختر تم.  .3
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شاشات عرض التقويم
اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو األسبوع أو اليوم لتظليل تاريخ اليوم آلًيا.

إلنشاء قيد اجتماع، اضغط على أحد مفاتيح األرقام من (0–9) في أية شاشة عرض تقويم.
للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ. اكتب التاريخ، واختر موافق.

المهام
اختر الخيارات > عرض المهام.

في عرض عرض المهام، تستطيع االحتفاظ بقائمة المهام التي تحتاج إلى إنجازها.
إنشاء مذكرة مهام

للبدء في كتابة مذكرة مهام، اضغط على أحد مفاتيح األرقام من (0–9).  .1
اكتب المهمة في حقل الموضوع. اضبط وقًتا محدًدا وأولوية للمهمة.  .2

لحفظ مذكرة المهام، اختر تم.  .3

مالحظات  n
اختر القائمة > المنظم > مالحظات.

لكتابة مذكرة جديدة، ابدأ في الكتابة. لحفظ المذكرة، اختر تم.
يمكنك حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT.) التي تتسلمها في مالحظات.

الحاسبة  n
اختر القائمة > المنظم > الحاسبة.

أدخل الرقم األول من عمليتك الحسابية.  .1
ثم انتقل إلى وظيفة حسابية واخترها.  .2

أدخل الرقم الثاني.  .3
. لتنفيذ العملية الحسابية، اختر   .4
إلضافة كسر عشري، اضغط على #.

مالحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها إلجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.  

ل الُمحوِّ  n
اختر القائمة > المنظم > المحول.

تستطيع في المحول، أن تحول معامالت القياس مثل الطول من وحدة إلى أخرى، مثال على ذلك، من 
ياردة إلى متر.
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دقة "المحول" محدودة وقد تحدث أخطاء تحويلية.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العمالت
قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) 

وإضافة أسعار صرف العمالت.
يكون 1 هو سعر العملة األساسية دوًما. ُتحدد العملة األساسية أسعار تحويل العمالت األخرى.

اختر العملة كنوع القياس، ثم اختر الخيارات > أسعار العملة.  .1
لتغيير العملة األساسية، انتقل إلى العملة (عادة تكون عملتك المحلية)، ثم اختر الخيارات >  .2 

ضبط كعملة أساسية.
أضف أسعار الصرف، انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديًدا، أي؛ عدد وحدات العملة التي   .3

تساوي وحدة واحدة من العملة األساسية التي قمت باختيارها. 
بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك تحويل العملة.  .4

مالحظة: عند تغيير العملة األساسية، يتم إدخال أسعار صرف العمالت الجديدة، حيث يتم مسح جميع   
أسعار صرف العمالت السابقة.

وحدات التحويل
لتحويل عملة، يلزم أواًل ضبط سعر الصرف. انظر "ضبط عملة أساسية وأسعار الصرف" الصفحة 69.

اختر النوع ونوع القياس للتحويل، ثم اختر موافق.  .1
اختر حقل الوحدة األول، الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر موافق.  .2

اختر حقل الوحدة التالي والوحدة التي تريد التحويل إليها.  .3
في حقل المبلغ األول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ اآلخر آلًيا ليعرض  .4 

القيمة المحولة.
 اضغط على # إلضافة كسر عشري واضغط على * إلدخال رموز +، - (لدرجات الحرارة)،

وE لرمز (األس).
يتغير نظام التحويل إذا كتبت قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ األول.
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التطبيقات  .13

التطبيق تنزيل  n

تنزيل (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى األجهزة المحمولة متاح على جهازك. وقد يكون بإمكانك 
تنزيل بعض المحتويات مجاًنا.

باستخدام تنزيل يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشرائها وتنزيلها 
وتحديثها. يتم تصنيف العناصر أسفل الكتالوجات والحافظات المقدمة بواسطة مزودي خدمة مختلفين. 

يعتمد المحتوى المتاح علي مزود الخدمة.

اختر القائمة > التطبيقات > تنزيل.

يقوم تطبيق تنزيل باستخدام خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات 
حول العناصر اإلضافية المتاحة من خالل التطبيق تنزيل؛ ُيرجى االتصال بمزّود الخدمة، أو بمزود 

العنصر أو الشركة المنتجة له.

تطبيقاتي  n
للوصول إلى التطبيقات التي قمت بتنزيلها في هاتفك، اختر القائمة > التطبيقات > تطبيقاتي.

GPS بيانات
هذه الخاصية غير مصممة لدعم طلبات تحديد المواقع للمكالمات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة 

لمزيد من المعلومات حول كيفية توافق الهاتف مع القواعد الحكومية حول خدمات االتصال بالطوارئ 
باستخدام الموقع.

بيانات GPS هي تطبيق GPS (النظام العالمي لتحديد المواقع) ُيمكِّنك من استعراض موقعك 
الحالي ومعرفة طريقك إلى موقع مطلوب وتتبُّع المسافة. وهذا التطبيق يتطلب جهاز GPS بتقنية 

 Bluetoothو GPS ليعمل. ويجب أيًضا أن تقوم بتمكين طريقة تحديد الموقع بتقنية Bluetooth
في القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > عام > تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع.

.GPS اختر القائمة > التطبيقات > تطبيقاتي > بيانات

في بيانات GPS والمواقع، يتم التعبير على اإلحداثيات بصيغة الدرجات والدرجات العشرية 
.WGS-84 باستخدام نظام اإلحداث
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المواقع
المواقع هي إحداثيات ألماكن جغرافية يمكنك حفظها في الجهاز الستخدامها فيما بعد في الخدمات 
 GPS المختلفة التي تعتمد على األماكن. ويمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق يعمل بتقنية 

وBluetooth أو شبكة (خدمة شبكة).
اختر القائمة > التطبيقات > تطبيقاتي > المواقع.

الضبط  .1�

األوامر الصوتية  n
 الختيار الوظائف التي يتم استخدامها بواسطة األوامر الصوتية، اختر القائمة > الضبط >

أوامر صوتية. تتواجد األوامر الصوتية الخاصة بتغيير األوضاع في حافظة األوضاع.
لتنشيط أمر صوتي جديد ألجل تطبيق ما، اختر الخيارات > تطبيق جديد، ثم اختر التطبيق.

إلدارة األوامر الصوتية، انتقل إلى وظيفة، واختر الخيارات ومن الخيارات التالية:
تغيير األمر أو حذف التطبيق - لتغيير األمر الصوتي للوظيفة التي تم اختيارها أو تعطيله

سماع - لتشغيل األمر الصوتي الذي تم تنشيطه
الستخدام األوامر الصوتية، انظر "االتصال الصوتي" الصفحة 22.

لتغيير ضبط أمر صوتي، اختر الخيارات > الضبط ومن الخيارات التالية:
 مؤلف - لتنشيط أو تعطيل مؤلف النص إلى كالم الذي ينطق األمر الصوتي الذي تم تمييزه

بصوت عال.
حذف إعدادات ضبط الصوت - إلعادة ضبط تكييف الصوت. يتكيف الهاتف مع صوت المستخدم 

لتمييز األوامر الصوتية بشكل أفضل.

صندوق بريد المكالمات  n
 يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق

بريد المكالمات.
 لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات في حالة عدم ضبط رقم بالفعل، اختر القائمة > الضبط >

 بريد مكالمات وعند عرض رقم صندوق بريد المكالمات الصوتية:، أدخل رقم صندوق
بريد المكالمات.
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 لتغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر القائمة > الضبط > بريد مكالمات > الخيارات >
تغيير الرقم، وأدخل الرقم. 

االتصال السريع  n
لتخصيص أرقام هواتف لمفاتيح االتصال السريع، اختر القائمة > الضبط > طلب سريع، وانتقل إلى 

رمز المفتاح، ثم اختر الخيارات > تخصيص. اختر االسم ثم الرقم الخاص باالتصال السريع. 
 ولعرض الرقم المخصص لمفتاح اتصال سريع، انتقل إلى رمز المفتاح، ثم اختر الخيارات >

عرض الرقم. ولتغيير الرقم أو حذفه، اختر تغيير أو مسح.

ضبط الهاتف  n

عام
اختر القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > عام > تخصيص أو التاريخ والوقت أو الجهاز الملحق أو 

الحماية أو ضبط المصنع أو تحديد الموقع.

التخصيص
اختر الشاشة، وضع االستعداد أو النغمات أو اللغة أو الموضوعات أو األوامر الصوتية.

الشاشة
الحساسية للضوء - لضبط جهاز اإلحساس بالضوء الذي يالحظ ظروف الضوء ويضبط إضاءة الشاشة

حجم الخط - الختيار حجم الخط المستخدم في القوائم والمحررين
مدة موفر الطاقة - لضبط مدة المهلة التي يتم تنشيط موفر الطاقة بعدها

الترحيب أو الشعار - ليتم عرض مالحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها 
بتشغيل الهاتف.

مهلة اإلضاءة - لضبط مهلة اإلضاءة إلضاءة الشاشة

وضع االستعداد
استعداد نشط - لتمكين االستعداد النشط أو تعطيله. انظر "االستعداد النشط" الصفحة 16.

االختصارات - لتخصيص اختصارات لمفتاحي االختيار األيمن واأليسر للتنقل في كل االتجاهات أو 
الضغط على مفتاح االنتقال في وضع االستعداد. ال تتوفر اختصارات مفتاح االنتقال في حالة ضبط 

استعداد نشط على تشغيل.
تطبيقات االستعداد النشط - الختيار االختصارات الخاصة بالتطبيق لتظهر في وضع االستعداد النشط. 

هذا الضبط متاح فقط في حالة ضبط استعداد نشط على تشغيل.
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شعار المشغل - يكون هذا الضبط متاًحا فقط في حالة استالم شعار مشغل وحفظه. يمكنك تحديد ما إذا 
كان شعار المشغل سيعرض أم ال.

النغمات
قم بتغيير نغمات الساعة والتقويم والوضع النشط حالًيا. انظر "األوضاع"، الصفحة 59.

اللغة
 لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في هاتفك. قد يؤثر هذا التغيير في التنسيق المستخدم

للبيانات والوقت والفواصل المستخدمة في األعمال الحسابية كمثال. في حالة اختيار آلي، يختار 
 الهاتف اللغة طبقا للمعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد أن يتم تغيير لغة نصوص الشاشة،

يتم إعادة تشغيل الهاتف.
لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة في هاتفك. يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة 

عند كتابة النص، وعلى قاموس النص التنبؤي المستخدم.
النص التنبؤي - لضبط اإلدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف لكافة المحررين في الهاتف. 

اختر لغة إلدخال النص التنبؤي من القائمة.

الموضوعات
قم بتطبيق الموضوعات. انظر "الموضوعات"، الصفحة 58.

األوامر الصوتية
قم بتعديل األوامر الصوتية وضبط االتصال الصوتي. انظر "األوامر الصوتية"، الصفحة 71.

التاريخ والوقت
الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ.

المنطقة الزمنية - لضبط المنطقة الزمنية لموقعك. وعند ضبط وقت مشغل الشبكة > تحديث آلي، يتم 
عرض التوقيت المحلي.

صيغة التاريخ - الختيار صيغة لعرض التاريخ
فاصل التاريخ - الختيار فاصل التاريخ

صيغة الوقت - الختيار نظام 24 ساعة أو نظام 12 ساعة
فاصل الوقت - الختيار فاصل الوقت

نوع الساعة - الختيار عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية في وضع االستعداد. انظر 
"الساعة"، الصفحة 66.

نغمة منبه الساعة - الختيار نغمة منبه الساعة
أيام العمل - لتحديد األيام التي يتم تكرار التنبيهات فيها في أيام العمل فقط
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وقت مشغل الشبكة (خدمة شبكة) - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية 
في الهاتف. في حالة اختيار تحديث آلي، يتم قطع كل االتصاالت النشطة. وتأكد من عدم وجود أية 

إنذارات حتى ال تتأثر هذه االتصاالت.

األجهزة الملحقة
لتغيير الضبط الخاص بأحد األجهزة الملحقة، في شاشة عرض ضبط الجهاز الملحق، انتقل إلى 

الجهاز الملحق المطلوب، مثل سماعة األذن، اختر الخيارات > فتح ومن الخيارات التالية:
 الوضع االفتراضي - الختيار الوضع المطلوب تنشيطه في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز

الملحق بالهاتف
رد آلي - لضبط الهاتف على الرد اآللي على مكالمة واردة بعد خمس ثواٍن في حالة توصيل هذا 

الجهاز الملحق به. وفي حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، ال يمكن استخدام 
الرد اآللي، ويلزم الرد على المكالمات يدوًيا.

األضواء - لتشغيل أضواء الهاتف باستمرار أثناء استخدام الجهاز الملحق، اختر تشغيل.

الحماية
اختر الهاتف وبطاقة SIM أو إدارة الشهادات أو وحدة الحماية.

SIM الهاتف وبطاقة
يمكن تغيير الرموز التالية: رمز القفل ورمز PIN ورمز UPIN ورمز PIN2. من الممكن أن 

تشمل هذه الرموز فقط األرقام من 0 إلى 9. 
تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة ألرقام الطوارئ لتفادي االتصال غير المقصود برقم 

الطوارئ.
الرمز المستخدم - الختيار الرمز المستخدم، PIN أو UPIN، لبطاقة USIM النشطة. ويتم عرض 

ذلك فقط في حالة تدعيم بطاقة USIM النشطة لرمز UPIN، وعدم رفض هذا الرمز.
طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN - لضبط الهاتف على المطالبة بهذا الرمز في كل مرة يتم فيها 
تشغيل الهاتف. وقد ال تسمح بعض بطاقات SIM أن يكون طلب رمز PIN متوقف. في حالة اختيار 

الرمز المستخدم > UPIN، يتم عرض طلب رمز UPIN بداًل منه.
رمز PIN أو رمز UPIN، رمز PIN2، ورمز القفل - لتغيير الرموز

مدة القفل اآللي للمفاتيح > بتحديد المستخدم - لقفل لوحة المفاتيح آلًيا بعد مدة محددة يكون الهاتف فيها 
غير نشط

مدة القفل اآللي للهاتف - لضبط مدة زمنية يتم قفل الهاتف آلًيا بعدها. والستخدام الهاتف مرة أخرى، 
يلزم إدخال رمز القفل الصحيح. إليقاف تشغيل مدة القفل اآللي، اختر ال يوجد.
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 قفل عند تغيير بطاقة SIM - لضبط الهاتف على المطالبة بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة
 SIM جديدة غير معرفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي يتم الُتعرف عليها

كبطاقات المالك.
مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة من األشخاص يمكنك االتصال بهم ويمكنهم االتصال 

بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. ولتنشيط المجموعة االفتراضية المتفق عليها مع 
مزود الخدمة، اختر االفتراضي. وإذا كنت ترغب في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم 

فهرس المجموعة)، اختر تشغيل.
في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي 

المبرمج في هاتفك.

 تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض رسائل تأكيد عند استخدام
.SIM خدمة بطاقة

إدارة الشهادات
يتم عرض قائمة بالشهادات التفويض التي قمت بتخزينها في الهاتف في إدارة الشهادات. لمشاهدة 

قائمة بالشهادات الشخصية في حالة توفرها، انتقل لليمين.
يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت االتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد 

على اإلنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيًضا استخدام الشهادات الرقمية 
للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة األخرى والتأكد من التحقق من 

البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.
هـــام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في االتصاالت   

البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات األمان العليا. إن وجود 
شهادة حماية بحد ذاته ال يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف 

اإللكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من األمان. إن للشهادات 
فترة صالحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصالحية للشهادة 

"Certificate not valid yet المحددة) أو "(لم تبدأ فترة الصالحية للشهادة المحددة بعد) حتى 
لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالًيا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة 
تنتمي فعاًل إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة والتحقق من أصالتها
 يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صالحية

مركز الخدمة.
 ُيخبرك الهاتف بأن هوية مركز الخدمة غير أصلية أو أنك ال تملك شهادة الحماية الصحيحة

في الهاتف.
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 للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، ثم اختر الخيارات > تفاصيل الشهادة.
 أثناء فتح تفاصيل الشهادة، يقوم الهاتف بالتحقق من صالحية الشهادة وقد تظهر إحدى

المالحظات اآلتية:

شهادة منتهية - انتهت مدة صالحية الشهادة المختارة.

صالحية الشهادة لم تبدأ بعد - مدة الصالحية لم تبدأ بعد للشهادة المختارة.

الشهادة تالفة - ال يمكن استخدام الشهادة. اتصل بُمصدر الشهادة.

الشهادة غير موثوق بها - لم تقم بضبط أي تطبيق الستخدام الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق
قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة 

تنتمي فعاًل إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر الخيارات > ضبط الوثوق. استناًدا لنوع الشهادة، تظهر قائمة 
بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المختارة.

وحدة الحماية
قم بعرض أو تعديل وحدات الحماية.

ضبط المصنع
قم بإعادة ضبط بعض اإلعدادات إلى قيمها األصلية. تحتاج إلى رمز القفل. انظر "رمز القفل" 

الصفحة 8.

تحديد المواقع
 بواسطة خدمة تحديد الموقع؛ يمكنك استقبال معلومات من مزودي الخدمات عن موضوعات

 محلية مثل ظروف الطقس والمرور؛ وذلك بناًء على موقع المكان الذي يتواجد فيه الجهاز
(خدمة شبكة).

 ولتمكين طريق تحديد الموقع، اختر طرق تحديد الموقع، وانتقل إلى طريقة تحديد الموقع المطلوبة،
ثم اختر الخيارات > تمكين. وإليقاف استخدامها، اختر الخيارات > تعطيل.

لتحديد نقطة وصول مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول 
ونقطة الوصول المطلوبة. ثم بعد ذلك اختر عنوان مركز الخدمة، وأدخل اسم المجال أو عنوان 

URL لمركز الخدمة.
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الهاتف
اختر القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > الهاتف والمكالمات أو تحويل المكالمات أو حظر المكالمات 

أو الشبكة.

المكالمات
إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة، أو على (ال) كي ال 

يظهر الشخص الذي تتصل به. قد يتم ضبط القيمة بواسطة مزود الخدمة عند االشتراك في الخدمة 
(ضبط بالشبكة).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - لضبط الشبكة إلخبارك بوجود مكالمة واردة جديدة أثناء وجود 
مكالمة أخرى جارية. لكي تطلب من الشبكة تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر تنشيط. لكي 
تطلب من الشبكة إلغاء تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر إلغاء. للتأكد مما إذا كانت الوظيفة 

نشطة، اختر فحص الحالة.
 رفض مكالمة بإرسال SMS - لتمكين رفض مكالمات هاتفية بإرسال رسائل نصية. انظر

"الرد على مكالمة أو رفضها"، الصفحة 23.
نص الرسالة - إلدخال نص يتم إرساله عند رفضك مكالمة برسالة نصية

صورة في مكالمة فيديو - الختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بداًل من الفيديو عند رفض إرسال الفيديو 
في مكالمة فيديو

معاودة االتصال آليًا - لضبط الهاتف إلجراء 10 محاوالت لتوصيل المكالمة بعد محاولة اتصال غير 
ناجحة. اضغط على مفتاح اإلنهاء إليقاف معاودة االتصال آلًيا.

إظهار مدة المكالمات - لضبط الهاتف ليعرض مدة المكالمة أثناء مكالمة جارية
ملخص بعد المكالمة - لضبط الهاتف ليعرض بإيجاز المدة التقريبية آلخر مكالمة

االتصال السريع > تشغيل - لضبط الهاتف لالتصال باألرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح االتصال 
السريع من 2 إلى 9 بالضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم المناظر

الرد بأي مفتاح > تشغيل - للرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، ماعدا 
مفتاحي االختيار األيسر واأليمن ومفتاحي مستوى الصوت ومفتاح اإلنهاء

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من 
المشتركين، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف (الخط 1 أو الخط 2) الذي تريد استخدامه 

إلجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة.
يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. ال يمكنك إجراء 
مكالمات إذا اخترت الخط 2 ولم تكن اشتركت في خدمة الشبكة هذه. لمنع اختيار الخط، اختر تغيير الخط > 

.PIN2 لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز SIM إيقاف في حالة دعم بطاقة
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تحويل المكالمات 
يعد تحويل المكالمات خدمة شبكة.

اختر المكالمات التي تريد تحويلها: المكالمات الصوتية، أو مكالمات الفيديو والبيانات،  .1 
أو مكالمات الفاكس.

اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك   .2
مشغواًل أو عندما تقوم برفض المكالمات الواردة، اختر عند انشغال الخط.

لضبط تشغيل خيار التحويل أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات > تنشيط أو إلغاء. للتأكد مما إذا كانت   .3
الوظيفة نشطة، اختر فحص الحالة. ويمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

ال يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. 

حظر المكالمات
ُتمكُِّنك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) من تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها 

بواسطة الجهاز. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من 
مزود الخدمة.

انتقل إلى خيار الحظر المطلوب، واختر الخيارات > تنشيط لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر 
المكالمات. وإليقاف تشغيل حظر المكالمة المختارة، اختر إلغاء. وللتأكد من حظر المكالمات، اختر 
فحص الحالة. لتغيير كلمة سر الحظر، اختر تعديل كلمة سر الحظر. وإللغاء جميع عمليات حظر 

المكالمات النشطة، اختر إلغاء كل الحظر.
ال يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. 
في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من االتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة
وضع الشبكة - الختيار الشبكة التي ستستخدمها (تظهر فقط في حالة دعم مزود الخدمة لها). في حالة 
اختيار وضع مزدوج، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلًيا، طبًقا لمعلمات الشبكة واتفاقيات 

التجوال بين مشغلي الشبكة.
اختيار المشغل - لضبط الهاتف على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها آلًيا، اختر آلي. 

والختيار الشبكة المطلوبة يدوًيا من قائمة شبكات، اختر يدوي. في حالة فقد االتصال بالشبكة المحددة 
يدوًيا، يصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة 

 المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي ُتستخدم بطاقة SIM الخاصة به
في هاتفك.

 عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية
 تعمل على أساس تقنية شبكات الخاليا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية،

اختر تشغيل.
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االتصال
اختر القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > االتصال > Bluetooth أو USB أو نقاط الوصول أو 

.APN أو تهيئة أو التحكم في SIP حزم بيانات أو مكالمة بيانات أو ضبط

Bluetooth
 ،"Bluetooth انظر "اتصال .Bluetooth وتعديل ضبط Bluetooth قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل

الصفحة 84.

USB
قم بتعديل ضبط USB. انظر "كبل البيانات USB"، الصفحة 94.

نقاط الوصول
 لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكنك تحديد أنواع مختلفة من

نقاط الوصول:

نقطة الوصول MMS إلرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها  •

نقطة وصول WAP لعرض صفحات الويب  •

نقطة الوصول لإلنترنت (IAP) (على سبيل المثال، إلرسال واستقبال رسائل البريد اإللكتروني)  •

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة أي نوع من أنواع نقطة الوصول الذي تحتاجه للخدمة التي ترغب في 
الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات واالشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة، أو قد يكون لديك ضبط لنقطة 
وصول تم إعداده مسبقا في هاتفك.

إلنشاء نقطة وصول جديدة أو لتعديل نقطة وصول موجودة، اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة 
أو تعديل. إلنشاء نقطة وصول جديدة باستخدام ضبط نقطة وصول موجودة، انتقل إلى إحدى نقاط 

الوصول، ثم اختر الخيارات > نسخ نقطة الوصول.

اعتماًدا على نوع االتصال المختار في حامل البيانات، تتوفر خيارات الضبط المعينة. امأل كافة 
الحقول التي تجد أمامها العالمة يجب تحديده أو تجد أمامها عالمة نجمية.

 اتصل بمزود الخدمة للحصول على خيارات الضبط التالية: حامل البيانات، اسم نقطة الوصول
(لحزم البيانات فقط)، رقم االتصال (لمكالمة البيانات فقط)، اسم المستخدم، كلمة السر والتحقق 

 والصفحة الرئيسية ونوع مكالمة البيانات (لمكالمة البيانات فقط)، وسرعة البيانات القصوى
(لمكالمة البيانات فقط).

اسم االتصال - إلدخال اسًما وصفًيا لالتصال.
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طلب كلمة السر - إذا كان البد من إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز 
خدمة، أو إذا كنت ال ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، اختر نعم.

إذا لزم األمر، لتحديد إصدار بروتوكول اإلنترنت (IP)، عنوان IP للهاتف، مراكز خدمة نظام اسم 
المجال (DNS)، مركز خدمة البروكسي، وخيارات ضبط مكالمة البيانات المتقدمة، مثل الرد، ضغط 

PPP، نص تسجيل الدخول، سلسلة بدء المودم، اختر الخيارات > إعدادات متقدمة. اتصل بمزود 
الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

حزم البيانات
يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اتصال حزم بيانات - في حالة اختيار عندما يكون متاحًا أثناء التواجد في نطاق شبكة تدعم حزم 
 البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة حزم البيانات ويتم إرسال الرسائل النصية باستخدام

اتصال حزم البيانات. إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط 
إذا بدأت تطبيًقا أو وظيفة تحتاج إليه. ويمكن إغالق اتصال حزم البيانات في حالة عدم احتياج أي 

تطبيق إليه. 
وفي حالة عدم توفر خدمات حزم البيانات، وتم اختيار عندما يكون متاحًا، يقوم الهاتف بمحاولة 

لتأسيس اتصال حزم بيانات دورًيا.
 نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوًبا عندما ترغب في استخدام الهاتف كمودم

بالكمبيوتر. 

مكالمات البيانات
.GSM يؤثر ضبط مكالمة بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات

وقت االتصال بالشبكة - لضبط مكالمات البيانات على االنقطاع آليا بعد مهلة زمنية معينة إذا لم يكن 
هناك نشاط. وإلدخال مهلة زمنية، اختر يحدده المستخدم، ثم أدخل الوقت بالدقائق. في حالة اختيار 

غير محدود، ال يتم قطع مكالمة البيانات آلًيا.

SIP ضبط
.(SIP) قم بعرض وتعديل أوضاع بروتوكول بدء الجلسة

التهيئة
هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التكوين. يمكنك 

استالم هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهيئة"، الصفحة 13.
لمسح أحد التكوينات، انتقل إلى التكوين، ثم اختر الخيارات > مسح.
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التحكم في اسم نقطة الوصول
باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد استخدام نقاط وصول حزم البيانات. هذا 
الضبط يكون متاًحا فقط في حالة دعم بطاقة USIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط، يلزم 

.PIN2 إدخال رمز

التطبيقات
لعرض وتعديل ضبط التطبيقات المثبتة على هاتفك، اختر القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > 

التطبيقات.

الحديث  n
في حديث؛ يمكنك اختيار اللغة االفتراضية والصوت المستخدمين لقراءة الرسائل وضبط خصائص 

الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر القائمة > الضبط > حديث.
للكشف عن لغة رسالة وقراءة الرسالة باستخدام هذه اللغة، اختر الكشف عن اللغة > تشغيل. عند 

 قراءة رسالة، إذا لم يكن هناك صوًتا متاًحا للغة أو في حالة ضبط الكشف عن اللغة على إيقاف،
سيتم استخدام اللغة االفتراضية.

ولعرض تفاصيل أحد األصوات؛ انتقل إلى اليمين؛ وانتقل إلى الصوت المطلوب، واختر الخيارات > 
تفاصيل الصوت. الختبار صوت، انتقل إلى الصوت ثم اختر الخيارات > تشغيل الصوت.

معالج الضبط  n
يقوم معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط الُمشغِّل (MMS وGPRS واإلنترنت) وضبط البريد 

اإللكتروني بناًء على معلومات ُمشغِّل الشبكة.. كما يمكن التهيئة ألنواع أخرى من الضبط.
 والستخدام هذه الخدمات؛ قد تضطر إلى االتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو

خدمات أخرى.
اختر القائمة > الضبط > معالج الضبط.

الدردشة  n
تتيح لك الدردشة إمكانية التحدث مع اآلخرين واالنضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) 

تتناول موضوعات معينة (خدمة شبكة).
تحقق من توفر خدمات وأسعار ورسوم الدردشة مع مزود الخدمة الخاص بك. ويمدك مزود الخدمة 

أيًضا بتعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها. 
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االتصال بمركز خدمة الدردشة
اختر القائمة > الضبط > دردشة.

لتسجيل الدخول، اختر الخيارات > تسجيل دخول.  .1
أدخل هوية المستخدم وكلمة السر.  .2

لتسجيل الخروج، اختر الخيارات > تسجيل خروج.

ضبط الدردشة
اختر القائمة > الضبط > دردشة > الخيارات > ضبط.

لتعديل ضبط تطبيق الدردشة، اختر ضبط الدردشة. لضبط األشخاص المسموح لهم برؤيتك عندما 
تكون في وضع متصل بالشبكة، اختر إظهار تواجدي إلى. لضبط األشخاص المسموح لهم بإرسال 

رسائل أو دعوات إليك، اختر سماح بالرسائل من أو سماح بالدعوات من.
لتعديل ضبط اتصال مركز خدمة الدردشة، اختر مراكز الخدمة، انتقل إلى مركز الخدمة، ثم اختر 
الخيارات > تعديل. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط. لتحديد ضبط مركز خدمة جديد، 

اختر الخيارات > مركز الخدمة الجديد.
الختيار مركز الخدمة االفتراضي، اختر مركز الخدمة االفتراضي ومركز الخدمة.

 ليتم توصيلك آلًيا بمركز خدمة الدردشة أثناء األيام واألوقات التي تحددها، اختر
نوع تسجيل الدخول للدردشة > آليًا. وليتم توصيلك آلًيا بمركز الخدمة أثناء تواجدك في شبكة منزلية 
فقط، اختر آليا في شبكة منزلية. ليتم توصيلك آلًيا عند بدء تطبيق الدردشة، اختر عند بدء التطبيقات. 

وللتوصيل يدوًيا، اختر يدويًا.
 لضبط األيام واألوقات التي يتم فيها إنشاء اتصال آلًيا، اختر أيام تسجيل الدخول اآللي

وساعات تسجيل الدخول اآللي.

االنضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها
اختر القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة.

تتوفر مجموعات الدردشة فقط في حالة دعمها من قبل مزود الخدمة.
لالنضمام إلى مجموعة دردشة، اختر المجموعة، ثم أدخل اسم الشاشة. ولالنضمام إلى مجموعة 

دردشة ليست في القائمة ولكنك تعرف هويتها، اختر الخيارات > انضمام إلى مجموعة جديدة، ثم 
أدخل هوية المجموعة.

ولترك مجموعة الدردشة، اختر الخيارات > ترك مجموعة الدردشة.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة
للبحث عن المجموعات، اختر القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة > الخيارات > 

بحث. يمكن البحث في مجموعات الدردشة باستخدام اسم المجموعة، الموضوع أو األعضاء
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(هوية المستخدم). ولالنضمام إلى مجموعة تم العثور عليها في البحث أو حفظها، انتقل إلى هذه 
المجموعة، ثم اختر الخيارات > انضمام أو حفظ.

 للبحث عن أسماء جديدة، اختر أسماء الدردشة > الخيارات > اسم جديد للدردشة >
بحث على مركز الخدمة. ولبدء محادثة مع مستخدم جديد، انتقل إلى المستخدم، ثم اختر الخيارات > 

فتح المحادثة. لحفظ االسم الجديد، اختر إضافة إلى أسماء الدردشة.

الدردشة في مجموعة دردشة
اختر القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة.

بعد االنضمام إلى مجموعة دردشة، يمكن عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما 
يمكن إرسال الرسائل الخاصة بك. 

وإلرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح االنتقال أو مفتاح االتصال.

وإلرسال رسالة خاصة إلى أحد األعضاء (إذا كان ذلك مسموًحا)، اختر الخيارات > إرسال رسالة 
خاصة، ثم اختر المستلم، واكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح االنتقال.

وللرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، انتقل إلى هذه الرسالة، ثم اختر الخيارات > رد.

ولدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة لالنضمام إلى مجموعة الدردشة (إذا كان ذلك مسموًحا في 
المجموعة)، اختر الخيارات > إرسال دعوة، واختر األسماء المطلوب دعوتها، واكتب رسالة الدعوة، 

ثم اختر إرسال.

بدء المحادثات الفردية وعرضها
اختر القائمة > الضبط > دردشة > محادثات.

يتم عرض قائمة بمستخدمي الدردشة الذين تجري معهم محادثة حالية.

يشير الرمز  الموجود بجوار مستخدم إلى استالم رسالة جديدة من هذا المستخدم.

ولعرض محادثة جارية، اختر المستخدم. وإلرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح 
االنتقال. وللعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغالق المحادثة، اختر رجوع.

لبدء محادثة جديدة، اختر الخيارات > محادثة جديدة > اختيار من األسماء ومن قائمة أسماء الدردشة 
المحفوظة المتصلة بالشبكة حالًيا، أو اخترإدخال هوية المستخدم إلدخال هوية المستخدم.

لغلق المحادثة، اختر الخيارات > إنهاء المحادثة.

 ولحفظ مستخدم في أسماء الدردشة، انتقل إلى هذا المستخدم، واختر الخيارات >
إضافة إلى أسماء الدردشة.
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لمنع الرسائل من أحد المستخدمين، انتقل إلى المستخدم المطلوب، ثم اختر الخيارات > خيارات الحظر > 
إلى القائمة المحظورة.

أسماء الدردشة
اختر القائمة > الضبط > دردشة > أسماء الدردشة.

يمكن االطالع على قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة. فالرمز  يشير إلى األسماء الجاري اتصالها 
بالشبكة، والرمز  إلى األسماء المشغولة، والرمز  يشير إلى األسماء غير المتصلة.

 إلنشاء اسم جديد، اختر الخيارات > اسم جديد للدردشة > إدخال يدويًا. امأل الحقلين اسم الكنية
وهوية المستخدم، واختر تم.

ولبدء محادثة مع مستخدم أو متابعتها، انتقل إلى المستخدم، ثم اختر الخيارات > فتح المحادثة.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة
اختر القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة > الخيارات > إنشاء مجموعة جديدة. أدخل 

الضبط الخاص بالمجموعة.

تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة
إلنشاء مجموعة دردشة مغلقة، قم بإنشاء قائمة أعضاء للمجموعة. وهكذا، ال يتم السماح باالنضمام 

إلى المجموعة إال للمستخدمين الموجودين بالقائمة فقط. اختر شاشة عرض مجموعات الدردشة، 
وانتقل إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات > المجموعة > الضبط > أعضاء المجموعة > المحدد فقط.

االتصال  .15

PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر  n
يمكن استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصاالت أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات 

اتصاالت البيانات. وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، يمكن مزامنة األسماء والتقويم 
والمالحظات ومالحظات المهام فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ورابط التنزيل 
.www.nokia.com/pcsuite ،على الويب Nokia في منطقة الدعم على موقع

Bluetooth اتصال  n
 ُتمكِّن تقنية Bluetooth االتصاالت الالسلكية فيما بين األجهزة اإللكترونية في نطاق 10 أمتار

(33 قدًما) كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال Bluetooth إلرسال صور أو مقاطع فيديو أو نص
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أو بطاقات أعمال أو مالحظات تقويم، أو ُيستخدم لالتصال الالسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية 
Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر.

 ،Dial Up Networking :التي تدعم األوضاع التالية Bluetooth 2.0 يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات
 ،SIM Access ،Basic Imaging ،Headset ،Handsfree ،File Transfer ،Serial Port

and Advanced Audio Distribution ،Generic Access. لكي تضمن وجود التوافق بين األجهزة 
األخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق 

هاتفك مع األجهزة األخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه األجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا الالسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام 
خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهالك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلًبا على متوسط عمرها.

Bluetooth ضبط اتصال
.Bluetooth < اختر القائمة > الضبط > التوصيل

عند تنشيط تقنية Bluetooth ألول مرة، ُيطلب منك إعطاء اسم للهاتف.

Bluetooth - لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيلها.

رؤية هاتفي > إظهار للكل - للسماح بأن يتم التعرف على هاتفك من قبل األجهزة األخرى التي تعمل 
بدعم Bluetooth في كل األوقات. للسماح بأن يتم التعرف على هاتفك لفترة محددة من الوقت، 

اختر تحديد مدة. وألغراض الحماية، ُينصح باستخدام ضبط مخفي حيث أمكن.

اسم هاتفي - لتحديد اسم لهاتفك.

وضع استخدام SIM عن بعد > تشغيل - لتمكين استخدام بطاقة SIM الخاصة بالهاتف بواسطة جهاز 
.(SIM وضع الوصول لبطاقة) Bluetooth آخر( على سبيل المثال عدة السيارة) من خالل تقنية

عندما يكون جهازك في وضع استخدام SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استالم المكالمات إال من خالل العزيزات 
المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك الالسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام 

الطوارئ المبرمجة في جهازك. إلجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أواًل مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل 
رمز القفل إللغاء القفل أواًل.

إرسال بيانات
ال يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر المطلوب إرساله.  .1

.Bluetooth انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله واختر الخيارات > إرسال > بـ  .2
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وسيبدأ الهاتف في البحث عن األجهزة الموجودة في نطاق االتصال. ويشار إلى األجهزة المقترنة   .3
. بالرمز 

عند البحث عن األجهزة، قد تعرض بعض األجهزة العناوين الفريدة الخاصة باألجهزة فقط.   
ولمعرفة العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز #2820#* في وضع االستعداد.

إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أواًل قائمة باألجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد،   
 اختر أجهزة أخرى. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة األجهزة، ويلزم بدء البحث

عن األجهزة من جديد قبل إرسال البيانات.
اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.  .4

اقتران األجهزة  .5
في حالة طلب الجهاز اآلخر االقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة وُيطلب منك   •

إدخال رمز مرور.
قبل االقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (1 - 16 رقًما)، وباالتفاق مع صاحب   •

الجهاز اآلخر الستخدام نفس الرمز. وال تحتاج لحفظ رمز المرور.
بعد االقتران، يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض األجهزة المقترنة.  •

وبعد إنشاء االتصال بنجاح، يتم عرض المالحظة جار إرسال البيانات.  .6
 ويمكن العثور على البيانات التي تم استالمها بواسطة اتصال Bluetooth في صندوق الوارد

في الرسائل.

شاشة عرض األجهزة المقترنة
 Bluetooth ُيشار إلى األجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض

الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح قائمة باألجهزة المقترنة.
ال تقبل اتصال Bluetooth من مصادر ال تثق بها.

لالقتران مع أحد األجهزة، اضغط على الخيارات > جهاز مقترن جديد. اختر الجهاز الذي ترغب في 
إجراء اقتران معه. بادل رموز المرور.

وإللغاء االقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب 
في إلغاء كل عمليات االقتران، فاختر الخيارات > مسح الكل.

 ولضبط جهاز على أن يكون مصرًحا به، انتقل إلى هذا الجهاز، واختر الخيارات >
 ضبط كـ "مصرح به". والحظ أنه يمكن أن تتم االتصاالت بين هاتفك وهذا الجهاز بدون أن تعلم.
 ال يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع األجهزة الخاصة

بك فقط والتي ال يمكن آلخرين الوصول إليها، على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو األجهزة 
التي تخص شخًصا تثق به. ويتم إضافة  بجانب األجهزة المصرح لها في قائمة عرض األجهزة 

المقترنة. في حالة اختيار ضبط كـ "غير مصرح له"، يجب الموافقة على كل طلب اتصال من الجهاز 
بشكل منفصل.
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استالم بيانات
عند استالم بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، تصدر نغمة، مع االستفسار عما إذا كنت ترغب في 

قبول الرسالة أم ال. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في الرسائل.

Bluetooth قطع اتصال
يتم قطع اتصال Bluetooth آلًيا بعد إرسال أو استقبال بيانات.

مدير االتصال  n
من خالل مدير االتصال، يمكن تعريف حالة اتصاالت البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول 

مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء االتصاالت غير المستخدمة.
اختر القائمة > الضبط > التوصيل > م. االتصال.

مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص   
الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لعرض تفاصيل االتصال، انتقل إلى اتصال، ثم اختر الخيارات > التفاصيل.

 وإلنهاء اتصال، انتقل إلى االتصال، ثم اختر الخيارات > قطع االتصال. إلنهاء كل االتصاالت،
اختر الخيارات > قطع االتصال عن الكل.

الضغط والتحدث  n
 IP ُتعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت.) (خدمة شبكة) اتصااًل صوتًيا مباشًرا عبر خدمة
(خدمة شبكة) وهي متاحة عبر شبكة GSM أو شبكة GPRS. وتوفر خدمة الضغط والتحدث 

اتصااًل صوتًيا مباشًرا حيث يتم االتصال بالضغط على مفتاح واحد.
وقبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث؛ يجب عليك تحديد نقطة وصول لخدمة الضغط 

والتحدث وكذلك الضبط الخاص بها.
في اتصال الضغط والتحدث؛ يتحدث شخص واحد بينما يستمع اآلخرون إليه. ويأخذ كل متحدث دوره 
في التحدث رًدا على اآلخرين. يمكن أن يتكلم عضو مجموعة واحد فقط في المرة الواحدة. تكون المدة 

الزمنية المحددة لكل دور محدودة.
المكالمات الهاتفية لها األولوية دائًما على مكالمات الضغط والتحدث.

وباإلضافة إلى عدَّادات حزم البيانات، يقوم الهاتف بتسجيل مكالمات بين شخصين فقط في قوائم 
المكالمات األخيرة الموجودة في السجل. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استالم أية اتصاالت حيثما كان 

ذلك مناسًبا، إذ ال يوجد أي تأكيد آخر على أن المستلمين قد استمعوا إلى المكالمة أم ال.
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للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، ولالشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة. ويجب مالحظة أن 
خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن كثيًرا من الخدمات المتاحة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، 
صندوق بريد المكالمات) ليست متاحة التصاالت "الضغط والتحدث".

تحديد نقطة وصول الضغط والتحدث
يطلب كثير من مزودي الخدمة منك أن تستخدم نقطة وصول لإلنترنت كنقطة الوصول االفتراضية 

.WAP الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول

ضبط الضغط والتحدث
للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض ضبط الضغط والتحدث أو تغييره، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > ضغط وتحدث > 
الخيارات > الضبط > ضبط المستخدم أو ضبط االتصال.

ضبط المستخدم
مكالمات القائمة المقبولة - لالطالع على إخطار بالمكالمات الواردة، اختر إخطار. وللرد على 

مكالمات "الضغط والتحدث" آلًيا، اختر قبول آلي. وفي حالة عدم الرغبة في استقبال هذه المكالمات، 
اختر غير مسموح.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - الختيار نغمة للمكالمات الواردة. وفي حالة الرغبة في جعل ضبط تنبيه 
المكالمات الواردة لخدمة الضغط والتحدث يتبع ضبط الوضع الخاص بك، اختر ضبط حسب الوضع. 

 على سبيل المثال، في حالة ضبط وضعك على "صامت"، يتم ضبط "الضغط والتحدث" على
"بدون إزعاج" (DND)، وفيما عدا "طلبات الرد"، يكون االتصال بك غير متاح لمن يستخدم اتصال 

"الضغط والتحدث".
نغمة طلب الرد - الختيار نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - لبدء خدمة الضغط والتحدث آلًيا، اختر آلي دائمًا. لبدء خدمة الضغط والتحدث أثناء 
تواجدك في شبكة منزلية فقط، اختر آلي في الشبكة المحلية.

الكنية االفتراضية - إلدخال الكنية المعروضة للمستخدمين اآلخرين. ربما قد قام مزود الخدمة بتعطيل 
إمكانية تعديل هذا الخيار.

 عرض عنوان ض. وت. - اختر مطلقًا إذا كنت تريد إخفاء عنوان الضغط والتحدث الخاص بك
من اآلخرين.

إظهار حالة تسجيل الدخول - الختيار عرض الحالة الخاصة بك لآلخرين أم ال.
88



ضبط االتصال
اتصل بمزود خدمة اضغط والتحدث للحصول على ضبط االتصال.

تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث
اختر القائمة > الضبط > التوصيل > ضغط وتحدث. يتم تسجيل الدخول تلقائًيا إلى خدمة الضغط 

والتحدث عند تشغيلها.
عند النجاح في تسجيل الدخول؛ تتصل خدمة الضغط والتحدث آلًيا بالقنوات التي كانت نشطة في 

آخر مرة تشغيل لهذا لتطبيق. وفي حالة فقد االتصال؛ يحاول الجهاز إعادة تسجيل الدخول آلًيا حتى 
الخروج من خدمة الضغط والتحدث.

يشير الرمز  إلى اتصال خدمة الضغط والتحدث.
.(DND) "يشير الرمز  إلى ضبط خدمة "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج

الخروج من خدمة الضغط والتحدث
اختر القائمة > الضبط > التوصيل > ضغط وتحدث > الخيارات > خروج. يتم عرض تسجيل 

الخروج من خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟. اختر نعم لتسجيل الخروج وإغالق 
الخدمة. وعند الرغبة في االحتفاظ بهذا التطبيق نشًطا في الخلفية، اختر ال.

إجراء مكالمة بين شخصين
تحذير: ال تضع الهاتف قرب األذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، ألن مستوى الصوت قد يكون  

مرتفعا جًدا. 

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > ضغط وتحدث > الخيارات > األسماء، انتقل إلى االسم   .1
الذي تريد التحدث إليه، ثم اضغط على مفتاح االتصال.

وعندما يتم تأسيس االتصال، ولتتحدث مع المشارك اآلخر، اضغط مع االستمرار على مفتاح   .2
الضغط والتحدث أثناء فترة التحدُّث.

وإلنهاء مكالمة "ضغط وتحدث"، اختر قطع االتصال، أو إذا كانت هناك عدة مكالمات   .3 
"ضغط وتحدث"، اختر الخيارات > قطع االتصال.

الرد على مكالمة ضغط وتحدث
في حالة ضبط مكالمات القائمة المقبولة على إخطار في ضبط المستخدم، تصدر نغمة قصيرة 

إلخطارك بمكالمة واردة. ولقبول المكالمة، اختر قبول. ولكتم النغمة، اختر صامت. ولرفض المكالمة، 
اضغط على مفتاح اإلنهاء.
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إجراء مكالمة ضغط وتحدث جماعية
 إلجراء مكالمة جماعية؛ اختر الخيارات > األسماء، اختر الخيارات > تحدث إلى عدة أشخاص،

وحدد األسماء التي تريد االتصال بها، ثم اختر موافق.

طلبات الرد
إرسال طلب رد

عند إجراء مكالمة بين شخصين ولم تتلقى رًدا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت 
االتصال معه لكي يرد االتصال عليك.

إلرسال طلب رد من األسماء، انتقل إلى أحد األسماء، ثم اختر الخيارات > إرسال طلب رد.

الرد على طلب رد
عندما ُيرسل إليك شخص ما طلب رد؛ يتم عرض الرسالة 1 طلب رد جديد في وضع االستعداد. 

اختر عرض لفتح صندوق طلبات الرد. انتقل إلى أحد األسماء، واضغط على مفتاح االتصال.

القنوات
عندما يتم توصيلك بقناة ما، يتمكن جميع األعضاء في هذه القناة من سماعك وأنت تتحدث يمكن أن 
تكون هناك خمس قنوات نشطة بحد أقصى في نفس الوقت. وفي حالة تنشيط أكثر من قناة في وقت 

واحد، اختر تبديل للتحويل إلى القناة المطلوب التحدث إليها.
 URL حيث يمكن ألحد المستخدمين أن يسجل عنوان .URL ويتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان

للقناة في الشبكة بانضمامه ألول مرة إلى القناة.

إنشاء القناة الخاصة بك
اختر الخيارات > قنوات الضغط والتحدث.  .1

اختر الخيارات > قناة جديدة > إنشاء جديدة.  .2
أدخل اسم القناة.  .3

اختر مستوى سرية القناة.  .4
أدخل الكنية الخاصة بك في الكنية.  .5

وإذا أردت إضافة صورة مصغرة للمجموعة، اختر الصورة المصغرة وصورة.  .6
اختر تم. وعندما يتم إنشاء قناة، يتم االستفسار عن رغبتك في إرسال دعوات قناة. دعوات القناة   .7

هي رسائل نصية.
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االنضمام إلى قناة تم تهيئتها مسبًقا
ُتعد القناة التي تم تهيئتها مسبًقا مجموعة تحدُّث يتم إنشاؤها بواسطة مزود الخدمة. وال يتم السماح 

باالنضمام إلى القناة واستخدامها إال للمستخدمين الذين تم تهيئتهم مسبًقا.
اختر الخيارات > قنوات الضغط والتحدث.  .1

اختر الخيارات > قناة جديدة > إضافة الحالية.  .2
أدخل اسم القناة وعنوان القناة والكنية. يمكنك أيًضا إضافة الصورة المصغرة.  .3

اختر تم.  .4

الرد على دعوة قناة
لحفظ دعوة قناة تم تسلُّمها؛ اختر الخيارات > حفظ القناة. يتم إضافة القناة إلى أسماء الضغط والتحدث 

الخاصة بك، وشاشة عرض القنوات.

جلسات الضغط والتحدث
يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكالمات في شاشة "الضغط والتحدث" بحيث تعطي 

معلومات عن حالة هذه الجلسات:
انتظر - ُتعرض عند الضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال بينما شخص آخر مازال يتحدث في 

جلسة الضغط والتحدث
تحدث - ُتعرض عند الضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال والحصول على تصريح بالتحدُّث

 لتشغيل السماعة الخارجية أو إلغاء تشغيلها، اختر الخيارات > تنشيط السماعة الخارجية
أو إلغاء تنشيط سماعة خارجية.

لقطع اتصال جلسة الضغط والتحدث المختارة، اختر الخيارات > قطع االتصال.

التزامن عن ُبعد  n
 يمكنك التزامن من مزامنة تقويمك أو األسماء أو مالحظاتك مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل

 SyncML العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على اإلنترنت. ويستخدم تطبيق التزامن تقنية
إلجراء التزامن.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > التزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد
إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يستفسر الهاتف عن رغبتك في إنشاء وضع جديد. اختر نعم.  .1
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إلنشاء وضع جديد باإلضافة إلى األوضاع الموجودة، اختر الخيارات > وضع تزامن جديد.   
اختر استخدام قيم الضبط االفتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس 

للوضع الجديد.
حدد التطبيقات المطلوب إجراء التزامن لها.  .2

حدد أحد التطبيقات، وقم بتعديل ضبط التزامن:  
تضمين في التزامن - لتمكين التزامن أو تعطيله  

قاعدة بيانات بعيدة - اسم قاعدة البيانات البعيدة المستخدمة  
نوع التزامن - اختر كال االتجاهين إلجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف وقاعدة   

 البيانات البعيدة، مع الهاتف فقط إلجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف فقط، أو
إلى مركز الخدمة فقط إلجراء التزامن للبيانات الموجودة على قاعدة البيانات البعيدة فقط.

حدد ضبط االتصال :  .3
إصدار مركز الخدمة ومعرف مركز الخدمة وحامل البيانات وعنوان المضيف والمنفذ   

واسم المستخدم، وكلمة السر - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام للحصول على الضبط 
الصحيح لها.

نقطة الوصول - تكون متاحة في حالة اختيار اإلنترنت كـ حامل البيانات. اختر نقطة الوصول   
التي تريد استخدامها التصال البيانات.

سماح بطلبات التزامن > نعم - للسماح لمركز الخدمة ببدء التزامن  
قبول كل طلبات التزامن > ال - لطلب تأكيد قبل أن يبدأ مركز الخدمة التزامن  

التحقق من الشبكة - تكون متاحة في حالة اختيار اإلنترنت كـ حامل البيانات. الستخدام تحقق   
 HTTPS؛ اختر نعم، وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر في اسم مستخدم الشبكة

وكلمة السر الخاصة بالشبكة.

تزامن البيانات
 في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد األوضاع، ثم اختر الخيارات > تزامن. يتم عرض

حالة التزامن.
 بعد إتمام عملية التزامن، اختر الخيارات > عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن 

(تم أو لم يتم) وعدد قيود التقويم أو قيود األسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو التخلص 
منها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.
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األشعة تحت الحمراء  n
 يمكنك استخدام األشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل البيانات بينهما. باستخدام األشع

  تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات األعمال ومالحظات التقويم وملفات وسائط عبر
جهاز متوافق.

ال توجه األشعة تحت الحمراء إلى أعين أي شخص وال تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل باألشعة تحت 
الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة األولى.

إرسال البيانات واستالمها
تأكد من تواجه منافذ األشعة تحت الحمراء في الجهازين بعضها لبعض. وضع الجهازين أهم من   .1

الزاوية أو المسافة بينهما.
ولتشغيل األشعة تحت الحمراء في جهازك؛ اختر القائمة > الضبط > التوصيل > IR. قم   .2

بتشغيل األشعة تحت الحمراء في الجهاز اآلخر. انتظر لثواٍن قليلة حتى يتم تأسيس اتصال األشعة 
تحت الحمراء.

ولإلرسال، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو في مدير الملفات، ثم اختر   .3
.IR الخيارات > إرسال > بـ

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات بعد تشغيل منفذ األشعة تحت الحمراء بوقت قليل، فيعني ذلك أنه قد تم 
إلغاء االتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

 يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر األشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد
في الرسائل.

المودم  n
قبل التمكن من استخدام الهاتف كمودم:

يلزم توفر برنامج اتصال البيانات المناسب للكمبيوتر الخاص بك.  •
اشترك في خدمات الشبكة المناسبة لدى مزود الخدمة أو مزود خدمة اإلنترنت.  •

قم بتثبيت برامج التشغيل المناسبة على الكمبيوتر الخاص بك.  •
اختر القائمة > الضبط > التوصيل > المودم.

ولتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق باستخدام األشعة تحت الحمراء؛ اضغط على مفتاح االنتقال. تأكد 
من تواجه منافذ األشعة تحت الحمراء في الهاتف وفي الكمبيوتر مباشرة بعضها لبعض مع عدم وجود 

عوائق بينهما.
ولتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام تقنية Bluetooth الالسلكية؛ ابدأ االتصال من الكمبيوتر. 

< Bluetooth < في هاتفك، اختر القائمة > التوصيل Bluetooth ولتنشيط اتصال 
Bluetooth > مشغل.
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وفي حالة استخدام كبل لتوصيل هاتفك بالكمبيوتر؛ ابدأ االتصال من الكمبيوتر.

والحظ أنك قد ال تتمكن من استخدام بعض مزايا االتصال األخرى عند استخدام الهاتف كمودم.

USB كبل البيانات  n

 يمكن استخدام كبل البيانات USB لنقل البيانات فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. كما
.Nokia PC Suite مع مجموعة برامج الكمبيوتر USB يمكن استخدام كبل البيانات

 اختر القائمة > الضبط > التوصيل > USB. لضبط وضع اتصال USB االفتراضي؛ اختر
وضع USB والوضع المطلوب. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من االتصال في كل مرة يتم فيها 

توصيل الكبل، اختر السؤال عند االتصال > نعم.

الستخدام الهاتف مع مجموعة برامج Nokia PC Suite، اختر PC Suite. لمزامنة ملفات 
الوسائط، مثل الموسيقى، مع نسخة متوافقة من Windows Media Player اختر مشغل الوسائط. 

 للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقة ذاكرة تم إدخالها بوصفها وحدة تشغيل قابلة لإلزالة،
اختر نقل البيانات.

بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات  n

 بواسطة نقل البيانات؛ يمكنك نسخ أو مزامنة األسماء وقيود التقويم وغيرها من البيانات؛ مثل
مقاطع الفيديو والصور، من هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو األشعة تحت الحمراء. 

وفي حالة توفر كل من Bluetooth واألشعة تحت الحمراء على كال الجهازين؛ فمن المفضل 
.Bluetooth استخدام

وتبًعا لنوع الهاتف اآلخر، فقد ال يمكن إجراء عملية التزامن، ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.

ولنقل البيانات أو مزامنتها، قم بما يلي:

عند استخدام األشعة تحت الحمراء؛ ضع الجهازين بحيث تتواجه منافذ األشعة تحت الحمراء   .1
فيهما؛ وقم بتنشيط األشعة تحت الحمراء في كال الجهازين.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > النقل. وفي حالة عدم استخدام النقل من قبل، يتم عرض   
معلومات عن التطبيق. اختر استمرار لبدء نقل البيانات.

أما إذا تم استخدام النقل من قبل، فاختر نقل البيانات.  

اختر استخدام Bluetooth أو األشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. وعند استخدام Bluetooth؛   .2
يلزم أن تكون الهواتف مقترنة لكي يتم نقل البيانات.
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وتبًعا لنوع الهاتف اآلخر، فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تثبيته على الهاتف اآلخر لتمكين نقل   
البيانات. اتبع التعليمات.

اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى الهاتف.  .3
يتم نقل هذا المحتوى إلى الهاتف. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن   .4

إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت الحق.

مدير البيانات  .16

مدير التطبيقات  n
يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

تطبيقات J2METM المعتمدة على تقنية JavaTM ذات امتداد jad أو jar.. ال يمكن تثبيت   
تطبيقات PersonalJavaTM على هاتفك.

تطبيقات وبرامج أخرى مالئمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت التي يكون لها   
االمتداد sis.. قم بتثبيت البرنامج الُمصَمم خصيًصا من أجل هذا الهاتف فقط.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها 
 .Bluetooth في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام

يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر 
Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الهاتف أو بطاقة ذاكرة.

لفتح مدير التطبيقات، اختر القائمة > الضبط > مدير البيانات > م. التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات
هـــام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج األخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات   

.Java VerifiedTM أو تلك التي اجتازت اختبار Symbian المعتمدة من

 وقبل التثبيت في مدير التطبيقات، انتقل إلى ملف التثبيت واختر الخيارات > عرض التفاصيل
لعرض المعلومات مثل نوع التطبيق ورقم اإلصدار، ومزود التطبيق أو مصنعه.

 الملف ذو االمتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. ويطلب الهاتف تنزيله في حالة
عدم وجوده.

ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج:
. انتقل إلى ملف تثبيت. تتم اإلشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز   .1

اختر الخيارات > تثبيت.  .2
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وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، واضغط على مفتاح االنتقال   
لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الهاتف   
بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. ويمكن االستمرار في عملية 

التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.
ولعرض معلومات إضافية عن التطبيق، انتقل إلى التطبيق، واختر الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب. 

قد ال يتوفر هذا الخيار في كل التطبيقات.
لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات > عرض السجل.

حذف تطبيق
في شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية، انتقل إلى حزمة برامج، واختر الخيارات > حذف.

ضبط مدير التطبيقات
في مدير التطبيقات، اختر الخيارات > الضبط ومن خيارات الضبط التالية:

تثبيت البرامج - الختيار السماح بتثبيت كل تطبيقات نظام Symbian (الكل) أو التطبيقات الموقعة 
فقط (الموقعة فقط)

فحص شهادة على شبكة - الختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم مدير التطبيقات بفحص الشهادات 
الموجودة على الشبكة للتطبيق قبل تثبيتها.

 عنوان الويب االفتراضي - العنوان االفتراضي الذي يستخدم عند فحص الشهادات الموجودة
على الشبكة

قد تحاول تطبيقات Java، على سبيل المثال، إنشاء اتصال بيانات أو إرسال رسالة. لتعديل تصاريح 
تطبيق Java مثبت وتحديد نقطة الوصول التي سيستخدمها التطبيق، في الشاشة الرئيسية، انتقل إلى 

التطبيق، ثم اختر الخيارات > فتح.

مدير الملفات  n
يمكن في مدير الملفات أن تتصفح وتفتح وتدير الملفات والحافظات التي في ذاكرة الهاتف أو علي 

بطاقة الذاكرة.
لمشاهدة قائمة بالحافظات في ذاكرة الهاتف، اختر القائمة > الضبط > مدير البيانات > م. الملفات. 

انتقل إلى اليمين لرؤية الحافظات التي على بطاقة الذاكرة.
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عرض استهالك الذاكرة
انتقل إلى اليمين أو اليسار لعرض محتويات ذاكرة الهاتف أو محتويات بطاقة الذاكرة. لفحص استهالك 
الذاكرة للذاكرة الحالية، اختر الخيارات > بيانات الذاكرة. يقوم الهاتف بحساب مقدار مساحة للذاكرة 

الخالية التقريبي ألجل حفظ البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

 في شاشات عرض الذاكرة؛ يمكنك عرض استهالك الذاكرة ألنواع التطبيقات أو الملفات المختلفة.
في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

مدير الجهاز  n

يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات 
بالشركة.

لفتح مدير الجهاز، اختر القائمة > الضبط > مدير البيانات > م. الجهاز. في حالة عدم وجود أية 
أوضاع محددة لمركز الخدمة، يستفسر الهاتف عن رغبتك في تحديد أحدها.

 لالتصال بمركز خدمة واستالم ضبط التهيئة للهاتف، انتقل إلى وضع مركز الخدمة، واختر
الخيارات > بدء التهيئة.

ولتعديل وضع مركز خدمة، اختر الخيارات > تعديل الوضع ومن خيارات الضبط التالية:

سماح بالتكوين - الستالم ضبط التهيئة من مركز الخدمة، اختر نعم.

قبول كل الطلبات آليًا - إذا أردت أن يقوم الهاتف بالمطالبة بالتهيئة قبل قبول أي تهيئة من مركز 
خدمة، فاختر ال.

اتصل بمزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

بطاقة الذاكرة  n

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال.

اختر القائمة > الضبط > مدير البيانات > الذاكرة.

للتفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، انظر "لتبدأ" الصفحة 10. يمكنك استخدام بطاقة 
الذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى وملفات الصوت 

والصور وبيانات الرسائل، ولعمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف.
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تهيئة بطاقة الذاكرة
 عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض اآلخر يتطلب تهيئة.
اختر الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة.  .1

اختر نعم للتأكيد.  .2
وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسًما لبطاقة الذاكرة.  .3

تخزين واسترجاع المعلومات
 لتخزين المعلومات المأخوذة من ذاكرة الهاتف كاحتياطي في بطاقة الذاكرة، اختر الخيارات >

ذاكرة الهاتف االحتياطية.
 السترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة المتوافقة إلى ذاكرة الجهاز، اختر الخيارات >

استرجاع من البطاقة.
يمكنك تخزين ذاكرة الهاتف واسترجاعها لنفس الهاتف فقط.

قفل بطاقة الذاكرة
لضبط كلمة السر للمساعدة على منع االستخدام غير المصرح به، اختر الخيارات > ضبط كلمة السر. 

يطلب منك إدخال كلمة السر وتأكيدها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة
إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في هاتفك، فسُيطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. 

إللغاء قفل البطاقة، اختر الخيارات > إلغاء قفل البطاقة.

فحص استهالك الذاكرة
 لفحص استهالك الذاكرة ومقدار الذاكرة المتوفر على بطاقة الذاكرة؛ اختر الخيارات >

تفاصيل الذاكرة.

مفاتيح التنشيط  n
إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواًعا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في 
ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواًعا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة 

 ،WMDRM 10 الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلي المحتوى المحمي باستخدام
وOMA DRM 2.0 وOMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى؛
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قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق 
الرقمية المحمي. قد يؤدي اإللغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. ال 

يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية 
أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ االحتياطية من 
مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد ال تقوم 
بعض طرق النقل األخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من االستمرار 

 في استخدام محتوى
 OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيًضا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف

الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في 
حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيًضا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. 

قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. 
لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تتصل بعض مفاتيح التنشيط ببطاقة SIM معينة، ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمي فقط في حالة إدخال 
بطاقة SIM في الجهاز.

 اختر القائمة > الضبط > مدير البيانات > مفاتيح لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة
في الهاتف.

) المتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر، اختر مفاتيح صالحة. يتم  ولعرض المفاتيح الصالحة (
. لعرض المفاتيح الموجودة  اإلشارة إلى مجموعة مفاتيح، والتي تحتوي على عدة مفاتيح، بالرمز 

في مجموعة مفاتيح، اختر مجموعة المفاتيح.
) التي تم تجاوز المدة الزمنية الستخدام الملف المتصل بها،  ولعرض المفاتيح المنتهية الصالحية (
اختر مفاتيح غير صالحة. لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة االستخدام لملف وسائط، اختر 

مفتاح غير صالح والخيارات > الحصول على مفتاح جديد. قد ال يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في 
حالة تعطيل استالم رسالة خدمة الويب. انظر "ضبط رسائل الخدمة"، الصفحة 39.

ولعرض مفاتيح التنشيط غير المستخدمة، اختر غير مستخدمة. مفاتيح التنشيط غير المستخدمة ليست 
متصلة بملفات وسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصالحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل ألحد مفاتيح التنشيط 
وقم باختياره.
99



معلومات البطارية  .17

الشحن وتفريغ البطارية  n
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، 

ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ عن 
مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم 

بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تالئم 
هذا الجهاز.

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

حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. ال تترك البطارية المشحونة 
بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا ُتركت بطارية كاملة الشحن دون 

استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائًيا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماًما، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر 
عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. ال تستعمل أبًدا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

ال تحدث تالمس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تالمس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر 
ببين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. 
(وهي تشبه األشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية 

في جيبك أو محفظتك. إن تالمس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثاًل صيًفا أو شتاًء، يقلل من قدرة البطارية 
وعمرها. قم دائًما بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15° درجة مئوية و25° درجة مئوية (59° فهرنهايت 

و77° فهرنهايت). قد ال يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة 
الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيًضا في حالة تلفها. قم 
بالتخلص من البطاريات وفًقا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكًنا. ال تتخلص 

من البطاريات كنفايات منزلية.

ال تقم بتفكيك الخاليا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، ال تدع السائل يالمس جلدك أو عينيك. 
في حالة حدوث االرتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.
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Nokia اإلرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات  n
 Nokia األصلية حفاًظا على سالمتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia استخدم دوًما بطاريات

 Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز األصلية من Nokia األصلية؛ قم بشرائها من أحد وكالء
الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

ال يعد استكمال الخطوات األربع بنجاح ضماًنا تاًما ألصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبًبا يدعو إلى 
االعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia األصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف 

عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم الالزم. سوف 
يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية 

هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرًة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة
ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين  .1 

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

عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم ألسفل ثم ألعلى يجب أن تظهر  .2 
 أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (1) نقطة إلى اليسار،
(2) نقطتان إلى اليمين، (3) ثالث نقاط ألسفل، (4) أربع نقاط ألعلى.

اخدش جانب الملصق حتى يظهر رمز ُمكون من عشرين رقًما مثل  .3 
 (12345678919876543210). لف البطارية بحيث تكون األرقام متجهًة

ألعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

تأكد من أن الرمز الُمكون من عشرين رقًما صالًحا وذلك من خالل اتباع  .4 
.www.nokia.com/batterycheck التعليمات الموجودة على الموقع

إلنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز الُمكون من عشرين رقًما كالرمز التالي مثاًل 12345678919876543210، 
ثم أرسله إلى 200276 7786 44+.
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تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.
ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثًقا أم ال.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟
إذا كنت ال تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية 

موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد 
كي تحصل على المساعدة الالزمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل الُمصنع؛ حيث قد 

يؤدي ذلك إلى ضعف األداء باإلضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى 
إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

 ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia األصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:
 .www.nokia.com/battery

التعزيزات  .18
قواعد عملية حول الملحقات والتعزيزات

 جميع الملحقات والتعزيزات للهاتف بعيًدا عن متناول األطفال.
ِ
أبق  •

عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.  •
تأكد دائًما من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.  •
يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط..   •

العناية والصيانة
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات أدناه ستساعدك على 

الوفاء بكل شروط الضمان.
حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر   •

 اإللكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماًما قبل إعادة
تركيب البطارية.

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض األجزاء المتحركة   •
والمكونات اإللكترونية للتلف.

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

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون   •
رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر اإللكترونية.

افتح الجهاز وفًقا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.  •
ال ُتسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.  •
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ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.  •
 الجهاز. الطالء قد يعوق األجزاء المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.

ِ
ال ُتْطل  •

استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات   •
مستشعر الضوء.

استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديالت أو ملحقات إضافية   •
غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسلكية.

استخدم أجهزة الشحن داخلًيا.  •
قم دائًما بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب االحتفاظ بها مثل األسماء ومالحظات التقويم.  •
أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية إلعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.  •

تنطبق هذه اإلرشادات أيًضا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من 
هذه األجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من النفايات  
يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجالت المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو 

المطبوعات أو العبوة بأن في دول االتحاد األوربي، جميع المنتجات الكهربية واإللكترونية والبطاريات 
والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها االفتراضي. يجب عدم التخلص 

من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.
قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة اإلنسان ناتج عن التخلص غير 
المسئول من النفايات وتعزز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خالل موزع 

 المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي
 لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص باألمور البيئية

 .www.nokia.com أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع Eco-Declaration

معلومات إضافية لسالمتك

األطفال الصغار  n
قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن متناول األطفال.

بيئة التشغيل  n
يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إّما في وضع االستعمال العادي على األذن أو 

عند وضعه على مسافة 2.2 سم (7\8 بوصة) على األقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام 
أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أال يحتوي أيِّ منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة 

المذكورة أعاله من الجسم. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو 
الرسائل. أحياًنا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفًرا. تأكد من اتباع 

إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنًفا حتى إنهاء عملية اإلرسال.
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بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن ال تضع بطاقات االئتمان أو وسائط التخزين الممغنطة 
األخرى قرب الهاتف ألن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

األجهزة الطبية  n
إن عمل أي جهاز السلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحمـاية غير 
الكافية. استشر طبيًبا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من 
الترددات الالسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود 

تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات الالسلكية 
RF الخارجية.

األجهزة الطبية المزروعة
ينصح منتجو هذه األجهزة بالمحافظة على مسافة ال تقل عن 15.3 سم (6 بوصات) بين أي جهاز السلكي 

والجهاز الطبي المزروع مثل منظم ضربات القلب ومقوم نظم القلب المزيل للرجفان وذلك لتفادي أي تشويش 
محتمل للجهـاز الطبي. ويحب على األشخاص الذين لديهم هذه األجهزة:

احتفظ بالهاتف بعيًدا عن األجهزة الطبية بمسافة ال تقل عن 15.3 سنتيمتر (6 بوصة).  •
ال تحمل الهاتف في الجيب األمامي للصدر.  •

أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب األذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتماالت   •
التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش؛ فأغلق الهاتف فوًرا وحركه بعيًدا.  •
اقرأ تعليمات ُمصنِّع الجهاز الطبي المزروع واتبعها.  •

إذا كان لديك أي استفسار عن استخدام الهاتف المحمول في حالة وجود أجهزة طبية من ذلك النوع؛ فاستشر 
مسؤول الرعاية الصحية الخاص بك.

أجهزة السمع
 بعض الهواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة

مزود الخدمة.

السيارات  n
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي RF سلًبا على األنظمة اإللكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم 

االنزالق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه األنظمة مركبة تركيًبا خاطًئا أو غير 
محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو 

بخصوص المعدات اإلضافية.
يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة 
قد تكون خطًرا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف الالسلكي في سيارتك 

مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيًدا. ال تخزن أو تحمل السوائل القابلة لالشتعال أو الغازات أو المواد القابلة 
لالنفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية 
الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. ال تضع األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق 
الوسادة أو في الفراغ المخصص النتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيحا قد ينجم عن 

انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.
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يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استخدام األجهزة الخلوية داخل 
الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة ويكون مخاًل بشبكة االتصاالت الالسلكية ومخالًفا للقانون.

أماكن قابلة لالنفجار  n
أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. إن األماكن القابلة لالنفجار 

هي تلك المناطق التي يطلب منك عادًة فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمـل أن تسبب شرارة في مثل هذه 
 المناطق انفجاًرا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ُينصح بإغالق الهاتف بالقرب من

محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى االنتباه إلى األماكن التي تحظر 
استخدام أجهزة البث واإلرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو 
المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس 

دائًما. منها األماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم 
الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو 

الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ  n
هـــام: تعمل الهواتف الالسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام اإلشارات الالسلكية والشبكات   

الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك ال يمكن ضمان االتصاالت 
في جميع األحوال. لذا ال تعتمد كليًة على أي جهاز السلكي في االتصاالت الضرورية مثل حاالت 

الطوارئ الطبية.

إلجراء مكالمة طوارئ:
قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.   .1

قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.  

اضغط على مفتاح اإلنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.   .2

أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.  .3

اضغط على مفتاح االتصال.  .4

إذا كانت بعض الخصائص قيد االستخدام، فقد تحتاج إلى إغالقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في 
أوضاع عدم االتصال بالشبكة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء 

مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك الالسلكي هو 
 المكالمة حتى ُيطلب منك ذلك.

ِ
ربما الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع الحادث. ال تنه
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)SAR( معلومات عن شهادة  n
يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات الالسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال السلكي. وهو مصمم بحيث ال يتجاوز مستوى التعرض للموجات الالسلكية 
 ICNIRP َبل اإلرشادات الدولية. تم تطوير تلك اإلرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة

ِ
الموصى به من ق

وتتضمن حيز أمان يضمن سالمة جميع األشخاص بغض النظر عن األعمار أو صحة األشخاص.
 تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب المحددة أو

َبل اإلرشادات الدولية 
ِ
Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد األقصى لـ SAR كما تم تحديده من ق

 SAR هو 2.0 واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات ICNIRP
باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات 

التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد األقصى وذلك ألن الجهاز 
مصمم الستخدام الطاقة المطلوبة فقط لالتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقًا لعدة عوامل مثل مدى قربك من 

محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة SAR نصت عليها اإلرشادات الدولية ICNIRP الستخدام الجهاز على 
األذن هي 1.24 واط/كجم. 

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناًء 
 SAR على متطلبات التقرير واالختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم

.www.nokia.com في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب
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