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عالن المطابقة
علن نحن شركة NOKIA CORPORATION وحتت مسئوليتنا وحدنا أن املنتج NHM-1 مطابق لشروط 

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

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

حقوق النشر والطبع © Nokia 2003. جميع احلقوق محفوظة. 

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

 .Nokia Corporation عالمات جتارية مسجلة لشركة Pop-Portو Nokia Connecting Peopleو Nokia عد
ية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا املستند قد تكون عالمات جتارية أو أسماء جتارية تخص 

مالكيها. 

 .Nokia Corporation عالمة صوتية خاصة بشركة Nokia tune عد

 Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG، Inc.

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

  Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
  Java is a trademark of Sun Microsystems، Inc.
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حَظر استخدام هذا املنتج بأي شكل يتوافق مع املعيار املرئي لـ MPEG-4، فيما عدا االستخدام املتعلق 
مباشرة بـ (أ) البيانات أو املعلومات (١) االستخدام املتوفر والذي ميكن احلصول عليه مجاًنا من مستهلك 

ال يعمل في مؤسسة جتارية يختص عمله فيها بتوفير املنتج و(٢) لالستخدام الشخصي فقط؛ و(ب) 
.MPEG LA، L.L.C الستخدامات األخرى املرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة

 USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS
 PROHIBITED، EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED
 BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A
 BUSINESS ENTERPRISE، AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY
 AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA، L.L.C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الكيماوية. 
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 أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
ال تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم باإلرشادات واتبع كافة األنظمة أو 

القواعد. 



١٣
 استخدم الهاتف بطريقة معقولة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). ال تلمس الهوائي بال ضرورة. 

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

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

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

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

تأكد من امتالك نسخ احتياطية لكل البيانات املهمة. 

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

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

 . للرد على مكاملة، اضغط على 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

 مكالمات الطوارئ
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. اضغط على  

عدة مرات (مثال إلنهاء مكاملة، اخلروج من قائمة وإلخ) حتى إخالء الشاشة. أدخل 
. أخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة حتى ُيطلب  رقم الطوارئ، ثم اضغط على 

منك ذلك. 
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عند استخدام مزايا هذا اجلهاز، يجب االمتثال جلميع القوانني واحترام خصوصية اآلخرين 
حقوقهم الشرعية. 

א
 EGSM 900 لهاتف احملمول املوصوف في هذا الدليل معتمد لالستخدام على شبكات

 .UMTSو GSM 1800
عد الوضع الثنائي (التشغيل في كل من شبكتي GSM/EGSM وUMTS) إحدى املزايا 

لتي تعتمد على الشبكة. تأكد من مزود اخلدمات احمللي عما إذا كان بإمكانك االشتراك في 
هذه اخلدمة واستعمالها. 

دعم هذا الهاتف الالسلكي لإلصدار ٩٩ من تقنية 3GPP GSM لألجهزة الطرفية، ويدعم 
 GPRS وقد مت تصميمه أيًضا بحيث يدعم شبكات ،(GPRS) خدمة حزمة الراديو العامة
إلصدار ٩٧. ومع ذلك، ال ُيمكن ضمان األداء السليم على جميع شبكات اإلصدار ٩٧. ملزيد 

من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة أو موزع نوكيا احمللي. 
دعم هذا الهاتف بروتوكوالت WAP 2 (HTTP وSSL) التي تعمل على بروتوكوالت 

TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف مثل رسائل الوسائط املتعددة، والتصفح، وتنزيل احملتوى 
عبر املتصفح أو عبر رسائل الوسائط املتعددة دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات. 

عدد من املزايا املبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة يتم 
عدادها من خالل مزودي خدمة احملمول. وعليك أن تشترك في هذه اخلدمة أو اخلدمات 

من خالل مزود اخلدمة احمللي وحتصل على التعليمات الالزمة لتشغيلها قبل أن تستطيع 
الستفادة منها. 

 مالحظة: قد ال تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و / أو جميع اخلدمات. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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أكد من رقم النوع ألي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد 

.LCH-12 و DCV-14و ACP-12 الستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن
 تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن واملستلزمات املعتمدة فقط من قبل 

الشركة املنتجة والتي صممت للعمل خصيًصا مع طراز هاتفك. استخدام أنواع أخرى 
سيبطل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطًرا. 

لحصول على قائمة باملستلزمات املعتمدة، يرجى مراجعة املوزع. 
فصل التيار عن أي ملحق، اسحب املأخذ (الفيشة) وليس السلك. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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حتتوي امللصقات على معلومات هامة حول خدمات وأغراض دعم العمالء. احتفظ بهذه 

مللصقات في مكان آمن. 
رفق امللصق  ببطاقة دعوة نادي نوكيا املزودة مع حزمة البيع. 

رفق امللصق  ببطاقة الضمان.

א
• رمز الحماية: يتم تزويد هذا الرمز مع الهاتف. يحمي رمز احلماية الهاتف ضد االستخدام 

غير املسموح به. 
 الرمز املضبوط مسبًقا هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز وضبط الهاتف على طلبه باستخدام 

وظيفتي Change of access codes (تغيير رموز اخلدمة) وSecurity level (مستوى 
احلماية) في قائمة Security settings (ضبط احلماية) (انظر صفحة ١٠٢). احتفظ 

بسرية الرمز اجلديد مع وضعه في مكان آمن بعيًدا عن الهاتف. 
• رمز PIN: قد يتم تزويد رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) مع بطاقة SIM. وهو يحمي 

 PIN code ضد االستخدام غير املسموح به. إذا قمت بتنشيط وظيفة SIM بطاقة
request (طلب الرمز الشخصي) في قائمة Security settings (ضبط احلماية) (انظر 

صفحة ١٠٢)، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. 
 إذا قمت بإدخال رمز PIN خطأ لثالث مرات متتالية، يتم قفل بطاقة SIM. أدخل رمز 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PUK واضغط على OK (موافق). أدخل رمز PIN جديد واضغط على OK (موافق). أدخل 
الرمز اجلديد مرة أخرى واضغط على OK (موافق). 
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• رمز PIN2: قد يتم تزويد هذا الرمز مع بطاقة SIM وهو مطلوب للوصول إلى بعض 
الوظائف مثل عدادات وحدات الشحن. إذا قمت بإدخال رمز PIN2 خطأ لثالث مرات 

 .PUK2 متتالية، يتم مطالبتك بإدخال رمز
• رمزا PUK وPUK2: قد يتم تزويد رمزا PUK و PUK2 مع بطاقة SIM. في حالة عدم 

حدوث ذلك، اتصل مبزود اخلدمة. 
 Call barring كلمة سر الحظر: يلزم إدخال كلمة سر احلظر عند استخدام وظيفة •

service (خدمة حظر املكاملات)، في قائمة Security settings (ضبط احلماية)، انظر 
الصفحة ١٠٢.

• رمز المحفظة: يلزم إدخال رمز احملفظة الستخدام خدمات احملفظة، انظر الصفحة ١١٦.
• رمزا UPIN وUPUK: قد ُتزَود بطاقة USIM بالرمز UPIN وُتعد بطاقة USIM نسخة 

 .UMTS وهي مدعومة بواسطة الهواتف احملمولة SIM محسنة من بطاقة
 يحمي رمز UPIN بطاقة USIM ضد االستخدام غير املسموح به. 

 .UPIN وهو ضروري لفك قفل رمز USIM مع بطاقة UPUK قد يتم تزويد رمز 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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א − 6650

ن هاتف نوكيا 6650 هو هاتف وسائط متعددة له العديد من االستخدامات وهو يوفر 
لعديد من امليزات املالئمة لالستخدام اليومي. مت وصف بعض هذه امليزات بإيجاز هنا. 

א א א א
حتوي الهاتف على كاميرات مضمنة ميكن استخدامها اللتقاط الصور وتسجيل مقاطع 

لفيديو القصيرة بالصوت. بعد التقاط صورة أو مقطع فيديو، ميكنك إرفاقه برسالة وسائط 
متعددة وإرساله عبر خدمة رسائل الوسائط املتعددة MMS إلى جهاز متوافق (خدمة 

شبكة). 
ميكنك استخدام الصور الفوتوغرافية كورق حائط في وضع االستعداد أو كصور مصغرة في 

فتر الهاتف. 

UMTS GSM
 .UMTSو GSM 1800و GSM 900 مكنك استخدام الهاتف في شبكات

سمح شبكة UMTS باالتصاالت السريعة واالستخدام املتزامن للعديد من وظائف 
ملكاملات. عندما يستخدم الهاتف شبكة UMTS، على سبيل املثال، قم بالتقاط صورة أثناء 

ملكاملة وقم بإرسالها في رسالة وسائط متعددة دون إنهاء املكاملة (خدمة شبكة). 
ختار الهاتف شبكة GSM أو UMTS تلقائًيا بناًء على معلمات الشبكة واتفاقيات 

لتجوال بني مشغلي الشبكات. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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א  HSCSD GPRS
ميكنك استخدام الهاتف للحصول على خدمات البيانات عالية السرعة خلدمة حزمة الراديو 
لعامة (GPRS)، والبيانات املنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD). وتعد هذه اخلدمات 

خدمات شبكة. 

GPRS
ميكن استخدام GPRS للوصول إلى خدمات املتصفح وإرسال النصوص ورسائل الوسائط 

ملتعددة واستالمها وتنزيل ألعاب وتطبيقات ™Java (خدمات شبكة). عند توصيل الهاتف 
كمبيوتر متوافق، ميكنك أيًضا استخدام خدمات مختلفة لإلنترنت مثل شبكة الويب 

لعاملية (WWW) والبريد اإللكتروني (خدمات شبكة) من خالل اتصال بالكمبيوتر. 
 :GPRS الستخدام خدمة

• اشترك في خدمة GPRS من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
• احفظ ضبط GPRS للوظائف (على سبيل املثال رسائل الوسائط املتعددة وخدمات 

 .GPRS املتصفح) التي تريد استخدامها مع خدمة

HSCSD
ميكن استخدام HSCSD لنقل البيانات وتصفح اإلنترنت عند توصيل الهاتف بجهاز 

كمبيوتر متوافق. 
الحظ أن استخدام خدمة HSCSD يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من 

مكاملات الصوت العادي أو مكاملات البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء 
قل البيانات. 
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ميكنك بدء تسجيل صوتي أو إجراء مكاملة باستخدام االتصال الصوتي عن طريق مفتاح 

لصوت  على جانب الهاتف. 
. لتنشيط االتصال الصوتي، اضغط مع االستمرار  بدء تسجيل صوتي، اضغط على 
. انظر أيًضا ”االتصال الصوتي“ الصفحة ٨٥ و”األوامر الصوتية“ الصفحة ١٢٥. على 

دعم هذا الهاتف تقنية Java 2 Micro Edition (J2ME™)، والتي تعد أحد إصدارات 
قنية Java املصممة خصيًصا ملنتجات املستهلك اإللكترونية صغيرة احلجم. ويتضمن 

لهاتف بعض تطبيقات وألعاب جافا. 
ميكنك تثبيت تطبيقات وألعاب جديدة من الكمبيوتر باستخدام برنامج مثبت جافا أو 

نزيلها من خدمات املتصفح. انظر ”التطبيقات (القائمة ١٠)“ الصفحة ١٢٠.

א א USB
تضمن منفذ توصيل ™Pop-Port للهاتف منفذ ناقل تسلسلي عاملي (USB) والذي 

سمح بالنقل السريع للبيانات بني الهاتف وجهاز الكمبيوتر عبر كابل DKU-2. يلزم تزويد 
لكمبيوتر مبنفذ USB متوافق. يتم تزويد كابل DKU-2 بشكل منفصل. 

النسبة التصال USB، يجب تثبيت أحد أنظمة التشغيل التالية على الكمبيوتر: 
 .Windows XP أو Windows 2000 أو Windows Me أو Windows 98 SE
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



٢١

ي
و

ا

ُي
ا

ت
ا
ا

ي
ا
ُي

(OTA) א א א
 WAP لزم ضبط الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من استخدام خدمات الشبكة مثل

MMS وGPRS. إذا كان بإمكانك استالم الضبط كرسالة عبر األثير OTA، فستحتاج 
فقط إلى حفظه على الهاتف. ملعرفة مدى توفر الضبط، اتصل مبشغل الشبكة أو موفر 

خلدمة. 

א א א
مكن أن تشترك املزايا التالية املوجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة املشتركة وهي: دفتر 
لهاتف والرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة والصور ومقاطع الفيديو ونغمات الرنني 
في القائمة Gallery (االستوديو) وعالمات والتقومي ومالحظات املهام وألعاب وتطبيقات جافا. 
قد يتسبب استخدام أي من هذه املزايا في تقليل حجم الذاكرة املشتركة املتاح ألية مزايا 
ستخدم الذاكرة املشتركة. ويحدث ذلك على وجه اخلصوص عند االستخدام املفرط لهذه 

ملزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لهذه املزايا باإلضافة إلى مساحة 
لذاكرة املشتركة مع املزايا األخرى). 

على سبيل املثال قد يستهلك حفظ العديد من الصور كل مساحة الذاكرة املشتركة وقد 
عرض الهاتف رسالة تفيد بامتالء الذاكرة. وفي هذه احلالة، عليك حذف بعض املعلومات أو 

إلدخاالت احملفوظة على مزايا الذاكرة املشتركة قبل متابعة العمل. 
 Memory مكنك التحقق من مقدار الذاكرة املتاحة واملستخدمة باستخدام الوظيفة

status (حالة الذاكرة) في القائمة Phone settings (ضبط الهاتف)، انظر الصفحة ٩٦.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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١. مفتاح التشغيل 
 اضغط مع االستمرار على هذا املفتاح لتشغيل 

الهاتف أو إيقاف تشغيله. 
 عند الضغط على هذا املفتاح أثناء قفل لوحة 

املفاتيح، يتم تشغيل أضواء الهاتف ملدة ١٥ ثانية 
تقريًبا. 

٢. مفتاح الصوت 
 اضغط على هذا املفتاح لبدء التسجيل 

الصوتي. اضغط مع االستمرار على هذا املفتاح 
لتشغيل االتصال الصوتي. انظر أيًضا ”استخدام 

مفتاح الصوت“ الصفحة ٤١.
٣. مفتاحا ضبط مستوى الصوت

 اضغط على املفتاح العلوي لرفع مستوى 
الصوت أو املفتاح السفلي خلفضه. 
٤. مفاتيح االنتقال  و و و

 ُيمكنك االنتقال باستخدام هذه املفاتيح خالل 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

القوائم اخملتلفة مثل محتويات دفتر الهاتف 
ووظائف القوائم وحتريك املؤشر على سبيل املثال 

عند كتابة الرسائل. 
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٥. ثالثة مفاتيح اختيار
 Menu ُيؤدي كل مفتاح الوظيفة املعروضة فوقه. على سبيل املثال، يؤدي الضغط على 

(القائمة) في وضع االستعداد إلى فتح قائمة وظائف القائمة. 
٦.  يتصل برقم هاتف أو يرد على مكاملة. يؤدي الضغط على هذا املفتاح في وضع 

االستعداد إلى عرض آخر أرقام مت االتصال بها. 
٧.  ُينهي مكاملة جارية أو يرفض مكاملة. يخرج من أية وظيفة. 

٨.  -  إلدخال األرقام واحلروف. 
  و ُيستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة. 

א
عتمد وظيفة هذه املفاتيح على النص اإلرشادي الذي يظهر أعالها. 

) عادة بفتح قائمة من اخليارات املتعلقة بالوظيفة  قوم مفتاح االختيار األيسر (
ملعروضة حالًيا. وفي وضع االستعداد، يكون مفتاح االختيار هذا هو Gallery (االستوديو). 

)، الذي يوجد عادة في منتصف مفاتيح التنقل، العملية  ؤدي مفتاح االختيار األوسط (
 Menu الفتراضية للوظيفة احلالية. وفي وضع االستعداد، يكون مفتاح االختيار هذا هو

القائمة). 
) عادة إلى مستوى القائمة السابق في وظائف  نتقل بك مفتاح االختيار األمين (
لقائمة. في وضع االستعداد، تعتمد وظيفة هذا املفتاح على الضبط الذي في قائمة 

Personal shortcuts (اختصارات شخصية) حتت القائمة Settings (الضبط)، انظر الصفحة 
٩٢. في وضع االستعداد، يكون هذا املفتاح هو Names (األسماء) في حالة عدم تخصيص 
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وظائف أخرى إليه. وإال يصبح هذا املفتاح هو Go to (ذهاب إلى) والذي يسمح لك بالوصول 
بشكل سريع إلى الوظائف املوجودة في القائمة. 
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١. منفذ لألشعة حتت احلمراء لالتصال الالسلكي 

بجهاز متوافق.
٢. منفذ توصيل جهاز الشحن

٣. منفذ توصيل ™Pop-Port مزود مبنفذ 
USB مدمج. انظر "منفذ USB لالتصاالت احمللية 

السريعة" الصفحة ٢٠.

א א א א  
حينما يكون الهاتف جاهًزا لالستخدام، مع عدم إدخالك ألية حروف، يكون حينئذ في وضع 

الستعداد. 
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١. يعرض اسم الشبكة التي يستخدمها الهاتف 
أو شعار الشبكة. 

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

الشبكة. 
 يكون املؤشر املوجود أسفل الشريط هو  
 .UMTS عند استخدام الهاتف في شبكة
٣. ُيوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع 

الشريط، دل ذلك على زيادة الطاقة املتبقية في 
البطارية. 

٤. نصوص إرشادية ملفاتيح االختيار الثالثة، انظر 
الصفحة ٢٣. 

א א א
ميكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو "ورق حائط" أثناء وجود الهاتف في وضع 

الستعداد. 
ن الشاشة املؤقتة هي ميزة لترشيد استهالك الطاقة يتم تشغيلها في وضع االستعداد 

في حالة عدم استخدام الهاتف لفترة زمنية معينة. 
ملزيد من املعلومات، انظر "ضبط الشاشة" الصفحة ٩٨.
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א א א
 يتم استخدام الهاتف في شبكة UMTS. يظهر املؤشر في حالة دعمه 

بواسطة الشبكة. انظر أيًضا "دعم شبكتي GSM وUMTS" الصفحة ١٨.



٢٦
 لقد استلمت رسائل نصية أو مصورة. انظر ”قراءة رسالة نصية أو رسالة 
مصورة والرد عليها“ الصفحة ٥٩.

 لقد استلمت رسائل وسائط متعددة. انظر ”قراءة رسالة وسائط متعددة والرد 
عليها“ الصفحة ٦٦.

 لقد استلمت رسائل صوتية (خدمة شبكة). اضغط على Listen (سماع) 
لالتصال بصندوق البريد الصوتي. انظر أيًضا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٧٠.

 لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة املفاتيح (حارس املفاتيح)" 
الصفحة ٤٢.

 ال ُيصدر الهاتف رنيًنا عند استالم مكاملة واردة أو رسالة نصية ألنه مت ضبط 
Incoming call alert (تنبيه املكاملات الواردة) على وضع Off (ال تعمل)، وضبط 

Message alert tone (نغمة تنبيه للرسائل) على وضع Off (بدون نغمة). انظر 
"األوضاع (القائمة ٤)" الصفحة ٩١ و"ضبط النغمة" الصفحة ١٠٠.

 املنبه في وضع التشغيل. انظر الصفحة ١١٠.
 موقت العد التنازلي في وضع التشغيل. انظر الصفحة ١٢٦.
 ساعة اإليقاف تعمل حالًيا في اخللفية. انظر الصفحة ١٢٧.

 اتصال GPRS نشط. 
 اتصال GPRS معلق، ويتم ذلك على سبيل املثال في حالة تلقي مكاملة أو 

إجراء مكاملة أثناء االتصال بـ GPRS. يظهر املؤشر في شبكات GSM فقط. 
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 اتصال األشعة حتت احلمراء نشط. عندما يومض املؤشر، يعني ذلك أن الهاتف 
 "IR يحاول االتصال باجلهاز اآلخر، أو أنه قد حدث فقدان لالتصال. انظر "وصلة

الصفحة ١٣٢.
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ل

 مت حتويل جميع مكاملاتك إلى رقم آخر. انظر Call divert (حتويل املكاملات) 
الصفحة ٩٤.

 مكبر الصوت نشط. انظر "استخدام مكبر الصوت" الصفحة ٤٠.
 املكاملات مقصورة على مجموعة مستخدمني محددة. انظر "ضبط احلماية" 

الصفحة ١٠٢.
 مت تشغيل الوضع املوقت. انظر "األوضاع (القائمة ٤)" الصفحة ٩١.

 أو  أو 
مت توصيل سماعة رأس أو وحدة حتدث عن بعد أو ملحق طقم السمع بالهاتف. 

 الكاميرا نشطة. يتحول لون املؤشر إلى اللون األحمر عند تسجيل مقطع فيديو. 
انظر "استخدام الكاميرا" الصفحة ٣٣.

 ميزة بلوتوث في وضع التشغيل. عندما يومض املؤشر، يعني ذلك أنه يتم 
تأسيس اتصال بلوتوث. انظر "تقنية بلوتوث الالسلكية" الصفحة ١٢٩.

ضبط الهاتف لعرض الوقت والتاريخ في وضع االستعداد، انظر ضبط Clock (الساعة) و 
Date (التاريخ) في القائمة Time and date settings (ضبط الوقت والتاريخ)، انظر الصفحة 

.٩٣
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א א א  א
حتوي الهاتف على كاميرات مضمنة ميكن تشغيلها عن طريق 

فتح غطاء العدسة املوجود في اجلهة اخللفية للهاتف.
فتح الغطاء وقم بإزاحته إلى أسفل الهاتف إلى الوضع املوضح في 

لشكل. 
عند التوقف عن استخدام الكاميرا، أغلق غطاء العدسة بحرص. 

نظر أيًضا "استخدام الكاميرا" الصفحة ٣٣.
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א

.٢
א SIM

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

حذرًا أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
• قم دوًما بإيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر قبل 

تركيب بطاقة SIM أو سحبها. 

١. لسحب الغطاء اخللفي: اضغط على 
زر حترير الغطاء (١) وارفع الغطاء بعيًدا عن 

الهاتف (٢).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



٣٠
٢. أزح بطاقة SIM في ماسك البطاقة (٣). تأكد 
من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد أيًضا 

من اجتاه ناحية االتصال الذهبية املوجودة على البطاقة 
إلى أسفل.

٣. قم مبحاذاة منافذ التوصيل الذهبية على 
البطارية مع منافذ التوصيل املقابلة على الهاتف 
(٤). ادفع الطرف العكسي للبطارية نحو الهاتف 

حتى تستقر البطارية في مكانها.

٤. أدخل ماسكي الغطاء في الفتحات املقابلة 
على الهاتف (٥). اضغط على الغطاء حتى 

يستقر في مكانه (٦).
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א
عند احلاجة إلى سحب البطارية: 

١. اسحب الغطاء اخللفي. 
٢. ادفع ماسك البطارية إلى أسفل 

الهاتف (١).
٣. ارفع البطارية بعيًدا عن الهاتف (٢). 

٤. قم بتركيب بطارية جديدة وإعادة 
وضع الغطاء بنفس طريقة تركيب 

.SIM بطاقة

א  
• ال تقم بشحن البطارية عند سحب الغطاء اخللفي للهاتف. انظر أيًضا ”معلومات 

البطارية“ الصفحة ١٥٠.
١. صل السلك اخلارج من جهاز الشحن بأسفل 

الهاتف.
٢. صل جهاز الشحن مبصدر تيار متردد. 

 في حالة تشغيل الهاتف، تظهر العبارة 
Charging (جاري الشحن) لفترة وجيزة ويبدأ 
شريط مؤشر الشحن في التمرير. إذا كانت 

البطارية فارغة متاًما، فقد متر دقائق قليلة قبل 
ظهور مؤشر الشحن على شاشة العرض. 
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• يستغرق شحن البطارية املزودة مع الهاتف ساعتني تقريًبا عند استخدام جهاز 
 .ACP-12 الشحن



٣٢

ا

ا

• في حالة عرض العبارة Not charging (ال يشحن)، انتظر قليًال ثم قم بفصل جهاز 
الشحن وتوصيله مرة أخرى وإعادة احملاولة. في حالة استمرار فشل الشحن، اتصل 

باملوزع. 
• ُيمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن. 

٣. عند شحن البطارية بشكل كامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. افصل 
جهاز الشحن عن مصدر التيار املتردد والهاتف. 

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

قد يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا.
. ضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل 

• إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز 
احلماية، فأدخل الرمز واضغط على OK (موافق). انظر أيًضا 

”رموز الوصول“ الصفحة ١٦.
• إذا عرض الهاتف العبارة Insert SIM card (أدخل البطاقة) 

حتى في حالة إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح، أو إذا ظهرت 
عبارة SIM card not supported (البطاقة غير مدعومة)، 
فاتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. ال يدعم الهاتف 

بطاقات SIM ٥ فولت، ورمبا حتتاج إلى تغيير البطاقة. 
لوضع العادي: أمسك الهاتف كما تفعل مع أي هاتف آخر مع اجتاه 
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الهوائي إلى أعلى وفوق الكتف. 
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ا
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ت

صائح حول التشغيل الفعال: للهاتف هوائي مضمن خارجي. 
كما في أي جهاز إرسال، ال تلمس الهوائي (املنطقة الزرقاء في 

لصورة) بال سبب أثناء عمل الهاتف. ملس الهوائي يؤثر على جودة 
ملكاملة وقد يؤدي إلى استهالك الطاقة أكثر من الالزم. عدم ملس 
لهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى حتسني أداء أفضل للهوائي 

ملدة حتدث أطول. 

א א א  א
حتوي الهاتف على كاميرات مضمنة ُيمكن استخدامها اللتقاط 

لصور وتسجيل مقاطع الفيديو. للحصول على معلومات حول ضبط الكاميرا، انظر 
الكاميرا (القائمة ٦)“ الصفحة ١٠٤.

ستخدم الصور ومقاطع الفيديو الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 

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

١. افتح غطاء العدسة في اجلهة اخللفية للهاتف. انظر ”استخدام غطاء عدسة الكاميرا“ 
الصفحة ٢٨.

 تظهر الصورة احلية على شاشة العرض. ميكنك استخدام شاشة العرض كباحث 
للمشاهد. 

 يؤدي الضغط على Options (خيارات) إلى السماح بالوصول إلى الوظائف التالية. حدد
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• Change mode (تغيير الوضع) لضبط الكاميرا على وضع التشغيل املطلوب. 
حدد Standard photo (صورة عادية) اللتقاط صورة عادية (في االجتاه األفقي). حدد   

Portrait photo (صورة شخصية) اللتقاط صورة ميكن إرفاقها باسم محفوظ في دفتر 
الهاتف. حدد Video (فيديو) لتسجيل مقطع فيديو. 



٣٤
 حدد Night mode (الوضع الليلي) اللتقاط الصور عند انخفاض اإلضاءة وحاجة 
الكاميرا إلى وقت تعرض أطول. 

 ميكنك ضبط الوضع االفتراضي في القائمة Camera (الكاميرا)، انظر 
الصفحة ١٠٤.

  تلميح: لتغيير وضع الكاميرا بشكل سريع، اضغط مع االستمرار على  أو  عند 
عرض الصورة احلية على شاشة العرض.

• Self-timer (املوقت الذاتي) لضبط الكاميرا اللتقاط الصورة في خالل ١٠ ثوان بعد 
الضغط على Start (بدء). 

 أثناء تشغيل املوقت الذاتي، يظهر عداد آخر في أعلى شاشة العرض ويتم سماع 
 Camera صوت تنبيه. ميكن تشغيل هذا الصوت أو إيقاف تشغيله باستخدام الضبط

sounds (أصوات الكاميرا) في القائمة Camera (الكاميرا). 

 Video (صامت) إليقاف تشغيل امليكروفون عندما يكون وضع الكاميرا احملدد هو Mute •
(فيديو). 

• Open Gallery (فتح االستوديو) لعرض الصور في احلافظة املطلوبة في القائمة 
Gallery (االستوديو). 

٢. اضغط على Capture (جلب) اللتقاط صورة أو Record (تسجيل) لتسجيل مقطع 
فيديو. 

 إذا لم تقم بالضغط على Capture (جلب) أو Record (تسجيل)، في خالل دقيقة 
واحدة، فاضغط على Continue (استمرار) لتنشيط الكاميرا مرة أخرى. 

• يظهر العدد التقريبي للصور التي ُيمكن حفظها في الهاتف في أعلى شاشة 
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العرض. يتم حتديد إعداد هذا العدد بواسطة Image quality (جودة الصورة) ووضع 
الكاميرا احملدد ومقدار الذاكرة املتاحة. 

إذا كانت املسافة بني الكاميرا والهدف أكبر من ٣٠ سنتيمتر، فقد يؤثر ذلك على حدة   
الصورة. 
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• أثناء تسجيل أحد مقاطع الفيديو، يتم عرض مقدار الوقت املتبقي للتسجيل أعلى 
شاشة الهاتف. وأقصى طول افتراضي ملقطع الفيديو هو ١٥ ثانية. ميكنك تغيير هذا 
الوقت باستخدام الضبط Video clip length (طول لقطة الفيديو كليب) في القائمة 

Camera (الكاميرا). 

 إليقاف التسجيل وحفظ مقطع الفيديو، اضغط على Stop (إيقاف). 
 إليقاف التسجيل، اضغط على Pause (إيقاف مؤقت). الستئناف التسجيل، اضغط 

على Continue (استمرار). 
 Images ٣. يتم عرض الصورة أو مقطع الفيديو وحفظها باالسم االفتراضي في احلافظة

(الصور) أو Video clips (مقاطع فيديو) في القائمة Gallery (االستوديو). ُيمكنك تعريف 
 JPEG (الكاميرا). يتم حفظ الصور بتنسيق Camera االسم االفتراضي في القائمة

 .3GP ومقاطع الفيديو بتنسيق
 حلذف الصورة املعروضة، اضغط على Delete (مسح). لعرض مقطع الفيديو، اضغط 

 Back (تشغيل). اللتقاط صورة جديدة أو مقطع فيديو جديد، اضغط على Play على
(رجوع). 

 عند الضغط على Options (خيارات)، ُيمكن حتديد خيار، على سبيل املثال، إعادة تسمية 
الصورة أو مقطع الفيديو، أو إرسالها في رسالة وسائط متعددة (خدمة شبكة) أو عبر 
اتصال األشعة حتت احلمراء أو اتصال بلوتوث إلى جهاز متوافق. ُيمكنك أيًضا إرفاق صورة 

شخصية باسم أو رقم هاتف في دفتر الهاتف. 
 الحظ أنه ُيمكن إرسال مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة إذا كان طول املقطع ال 

يزيد عن ١٥ ثانية. 
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١. أدخل رقم الهاتف، متضمًنا رمز املنطقة. إذا أدخلت حرًفا خاطًئا، فاضغط على  أو  
لتحريك املؤشر وClear (مسح) حلذف احلرف املوجود على يسار املؤشر. 

 إلجراء مكالمة دولية: اضغط على  مرتني إلدخال احلرف + (يحل محل رمز الوصول 
الدولي) وأدخل رمز البلد ورمز املنطقة (احذف الصفر البادئ إذا لزم األمر) ورقم الهاتف. 

٢. اضغط على  لطلب الرقم. 
 لضبط مستوى الصوت: استخدم مفتاحي الصوت على جانب الهاتف. اضغط على 

املفتاح العلوي لرفع مستوى الصوت أو املفتاح السفلي خلفضه. 
 اللتقاط صورة وإرسالها في رسالة وسائط متعددة (في شبكات UMTS فقط): افتح غطاء 

العدسة واضغط على Capture (جلب). إلرسال صورة إلى هاتف متوافق (خدمة 
شبكة)، اضغط على Options (خيارات) وحدد Send (إرسال). للتعرف على التفاصيل، 

انظر ”كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها“ الصفحة ٦٣. 
 الستخدام طقم التحدث عن بعد في الهاتف: انظر ”استخدام مكبر الصوت“ 

الصفحة ٤٠.
 انظر أيًضا ”الوظائف املتاحة أثناء املكاملة“ الصفحة ٤٠.

٣. اضغط على  إلنهاء املكاملة أو إللغاء محاولة االتصال. 
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ضغط على  أو  في وضع االستعداد. أدخل احلرف (احلروف) األولى من االسم الذي 
. لعرض رقم الهاتف  مت حفظه مع رقم الهاتف. انتقل إلى االسم باستخدام  أو 

الفتراضي احملفوظ مع االسم، اضغط على Details (التفاصيل) أو اضغط مع االستمرار 
. اضغط على  إلجراء املكاملة.  على 

א א
ضغط مرة واحدة على  في وضع االستعداد لعرض آخر عشرين رقًما قمت 

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

التصال بآخر رقم مت االتصال به، اضغط على  مرتني في وضع االستعداد. 

א א
التصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار 

 . على  أو اضغط على  و
ذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على OK (موافق). 

نظر أيًضا ”الرسائل الصوتية“ الصفحة ٧٠.

א
مكنك االتصال برقم هاتف بنطق كلمة واحدة أو أكثر والتي مت إرفاقها بهذا الرقم. انظر 

االتصال الصوتي“ الصفحة ٨٥.
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ذا قمت بتخصيص رقم هاتف ألحد املفاتيح من  إلى  (انظر ”االتصال السريع“ 

لصفحة ٨٨)، فيمكنك االتصال برقم الهاتف بالطرق التالية: 
. أو:  • في وضع االستعداد، اضغط على مفتاح الرقم املطلوب و

• في حالة ضبط وظيفة Speed dialling (االتصال السريع) على وضع التشغيل (انظر 
الصفحة ٩٥)، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم في وضع االستعداد حتى تبدأ 

املكاملة. 

א
عد املكاملة اجلماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في 

فس املكاملة. 
١. قم بإجراء مكاملة باملشارك األول. 

٢. إلجراء مكاملة مبشارك جديد، اضغط على Options (خيارات) وحدد New call (مكاملة 
جديدة). 

 .  أدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في دفتر الهاتف واضغط على Call (مكاملة) أو 
ُتوضع املكاملة األولى قيد االنتظار. 

٣. عند الرد على املكاملة اجلديدة، قم بضم املشارك األول إلى املكاملة بالضغط على 
Options (خيارات) وحتديد Conference (مكاملة جماعية). 

٤. إلضافة مشارك جديد إلى املكاملة، كرر اخلطوتني ٢ و٣.
٥. إلجراء محادثة منفردة مع أحد املشاركني: 
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 اضغط على Options (خيارات) وحدد Private (محادثة خاصة) وحدد املشارك املطلوب. 
 Options بعد احملادثة، قم باالنضمام مرة أخرى إلى املكاملة اجلماعية بالضغط على

(خيارات) وحتديد Conference (مكاملة جماعية). 
 . ٦. إلنهاء املكاملة اجلماعية، اضغط على 
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א א
 Silence ضغط على  للرد على املكاملة. إذا أردت كتم نغمة الرنني، فاضغط على

صامت). 
رفض املكاملة، اضغط على  أو اضغط على Options (خيارات) وحدد Reject (رفض). 
 Divert if busy سيتم حتويل املكاملة املرفوضة إذا قمت بتشغيل خيار حتويل املكاملات مثل

التحويل عند انشغال اخلط). 
في حالة توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف، مثل HDB-4 أو HDW-2، ميكنك الرد على 

مكاملة وإنهائها بالضغط على زر سماعة الرأس. 
عند استالم مكاملة، قد يعرض الهاتف رقم هاتف املتصل أو اسمه. يظهر االسم في حالة 

حفظه مع رقم هاتف املتصل في دفتر الهاتف. في حالة حفظ نفس رقم الهاتف مع 
لعديد من األسماء، سيتم عرض رقم الهاتف. إذا لم تقم الشبكة بإعالم الهاتف برقم 

هاتف املتصل، سيتم عرض العبارة Private number (الرقم اخلاص) أو Call (مكاملة). 

א
 Call waiting ميكنك الرد على مكاملة أخرى أثناء املكاملة اجلارية في حالة تشغيل وظيفة
خدمة انتظار املكاملات) في القائمة Call settings (ضبط املكاملات) (انظر الصفحة ٩٤). 

هذه اخلدمة هي خدمة شبكة. 
ثناء املكاملة، اضغط على Answer (رد) أو  للرد على املكاملة قيد االنتظار. أو: اضغط 

على Options (خيارات) وحدد Answer (رد). ُتوضع املكاملة األولى قيد االنتظار. 
. لرفض املكاملة قيد االنتظار،  لتبديل بني املكاملتني، اضغط على Swap (األخرى) أو 
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اضغط على Options (خيارات) وحدد Reject (رفض). إلنهاء املكاملة النشطة، اضغط  
أو اضغط على Options (خيارات) وحدد End call (إنهاء املكاملة). إلنهاء املكاملتني، اضغط 

على Options (خيارات) وحدد End all calls (إنهاء كل املكاملات). 
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א א א
مكنك الضغط على Options (خيارات) إلتاحة بعض وظائف التالية أثناء املكاملة: 

 End(إنهاء املكاملة) و End call(تشغيل امليكرفون) و Unmute (غلق امليكرفون) أو Mute
all calls (إنهاء كل املكاملات) وContacts (األسماء) وMenu (القائمة) وHold (تعليق) 
 Conference(مكاملة جديدة) (خدمة شبكة) و New call(إنهاء التعليق) و Unhold و

مكاملة جماعية) (خدمة شبكة) وPrivate (محادثة خاصة) (خدمة شبكة) وAnswer (رد) 
 (DTMF إرسال) Send DTMF(املكاملة األخرى) (خدمة شبكة) و Swap(رفض) و Reject

وLoudspeaker (امليكرفون) أو Handset (سماعة اليد) وLock keypad (قفل لوحة املفاتيح) 
Transfer (حتويل) (خدمة شبكة) وHeadset (سماعة األذن) وHandsfree (طقم حترير 

ليدين) وActivate infrared (تشغيل IR) وRecord (تسجيل). 
حدد

• Send DTMF (إرسال DTMF) إلرسال سالسل نغمات DTMF، على سبيل املثال، كلمات 
السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في دفتر الهاتف. ميكنك إدخال حرف انتظار 

 . (w) أو إيقاف مؤقت (p) عن طريق الضغط بشكل متكرر على 
• Transfer (حتويل) لربط املكاملة قيد االنتظار باملكاملة احلالية وقطع اتصالك باملكاملة. 

• Headset (سماعة األذن) أو Handsfree (طقم حترير اليدين) لتحويل املكاملة اجلارية إلى 
امللحق املتوافق املناسب عند توصيل امللحق بالهاتف. 

• Activate infrared (تشغيل IR) لتشغيل منفذ األشعة حتت احلمراء عند استالم مكاملة 
بيانات في حالة الرغبة في استخدام اتصال األشعة حتت احلمراء مع جهاز متوافق. 

א א א
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يحتوي الهاتف على مكبر صوت يسمح لك باستخدام وحدة التحدث عن بعد في الهاتف 
أثناء املكاملة. ال تضع الهاتف على أذنك أثناء تشغيل مكبر الصوت. 

• لتشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكاملة: اضغط على Options (خيارات) وحدد 
Loudspeaker (امليكرفون) أو اضغط على .Loudsp (امليكرفون)، إذا كان ذلك متاًحا. 
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• إليقاف تشغيل مكبر الصوت: اضغط على Options (خيارات) وحدد Handset (سماعة 
اليد) أو اضغط على Handset (سماعة اليد)، إذا كان ذلك متاًحا. 

 في حالة توصيل الهاتف بعدة سيارة متوافقة مثل CARK112 أو CARK126 أو 
سماعة رأس مثل HDB-4 أو ،HDW-2 ُيستبدل خيار Handset (سماعة اليد) باخليار 

Handsfree (طقم حترير اليدين) أو Headset (سماعة األذن)، ويتغير مفتاح االختيار 
Handset (سماعة اليد) إلى .Handsfr (حر اليدين) أو Headset (سماعة األذن)، 

على الترتيب. 
 يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت آلًيا عند إنهاء املكاملة أو عند إنهاء محاولة االتصال أو 

عند توصيل عدة السيارة أو سماعة الرأس بالهاتف. 

א א א
) املوجود على جانب الهاتف لتسجيل الصوت والتعرف  ميكن استخدام مفتاح الصوت (

على الصوت. 

א
مكنك تسجيل اسم ورقم هاتف، على سبيل املثال، وكتابتهما الحًقا. 

ضغط على  لبدء التسجيل الصوتي. عند التسجيل، أمسك الهاتف في الوضع 
لطبيعي بالقرب من أذنك. 

 Recordings يتم حفظ التسجيل في احلافظة . إليقاف التسجيل، اضغط على 
تسجيالت) بالقائمة Gallery (االستوديو)، انظر الصفحة ١٠٦.
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ُيمكن أيًضا استخدام التسجيل الصوتي أثناء املكاملة (اضغط على Options (خيارات) 
وحدد Record (تسجيل)). أثناء تسجيل املكاملة، سيسمع كل أطراف املكاملة صوت تنبيه 

خافت تقريبًا كل خمس ثواٍن. 
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ضغط مع االستمرار على  لتشغيل االتصال الصوتي (انظر الصفحات من ٣٧ إلى 
٨٥) أو الستخدام األوامر الصوتية، انظر الصفحة ١٢٥. ميكن استخدام هذه الوظائف في 

ضع االستعداد فقط.  

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

ضع الهاتف داخل احلقيبة. 
قفل لوحة املفاتيح: في وضع االستعداد، اضغط على Menu (القائمة) ثم اضغط على 

 في غضون ١٫٥ ثانية. 
إللغاء قفل لوحة املفاتيح: في وضع االستعداد، اضغط على Unlock (إلغاء القفل) ثم 

ضغط على  في غضون ١٫٥ ثانية. 
عند قفل لوحة املفاتيح: 

 . • يظهر املؤشر 
• ُيمكن استخدام الكاميرا بشكل معتاد. 

. أثناء املكاملة، ُيمكن تشغيل الهاتف بطريقة عادية.  • للرد على مكاملة، اضغط على 
يتم قفل لوحة املفاتيح آليا عند إنهاء مكاملة أو رفضها. 

ميكنك ضبط لوحة املفاتيح بالهاتف بحيث يتم قفلها تلقائًيا بعد فترة زمنية معينة. انظر 
Automatic keyguard (قفل املفاتيح آلًيا) الصفحة ٩٦.

 مالحظة: عندما يكون حارس املفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ 
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املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ 
. سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.  واضغط على 
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مكنك إدخال نص، على سبيل املثال، الرسائل أو مالحظات التقومي باستخدام اإلدخال 

لتنبئي للنص أو اإلدخال التقليدي للنص. 

א
في اإلدخال التنبئي للنص، ُيمكنك إدخال احلروف بالضغط على أحد مفاتيح احلروف مرة 

احدة لكل حرف. تستخدم طريقة اإلدخال هذه قاموًسا مضمًنا في الهاتف. 

א א
عند كتابة نص، اضغط على Options (خيارات) وحدد Dictionary (القاموس). 

• لتشغيل اإلدخال التنبئي للنص، حدد اللغة التي تريدها من قائمة القواميس. يتوفر 
اإلدخال التنبئي للنص للغات املوجودة في القائمة فقط. 

• للعودة إلى طريقة اإلدخال التقليدي للنص، حدد Dictionary off (القاموس ال يعمل). 
 تلميح: لضبط تشغيل اإلدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله بشكل سريع عند كتابة 

النص، اضغط على  مرتني أو اضغط مع االستمرار على Options (خيارات).

א א א
الستخدام طريقة إدخال النص هذه، حتقق من ظهور  في أعلى شاشة العرض. 

. اضغط على كل مفتاح مرة  ١. اكتب كلمة باستخدام املفاتيح من  إلى 
واحدة فقط لكتابة حرف واحد. قد تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. 
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 .   مثال: لكتابة ”Nokia“، اضغط على     



٤٤
• لتحريك املؤشر إلى اليمني أو اليسار أو ألعلى أو ألسفل، اضغط على  أو  أو  
 . أو 

• حلذف حرف على يسار املؤشر، اضغط على Clear (مسح). اضغط مع االستمرار على 
Clear (مسح) حلذف عدة حروف. 

• لتغيير حالة احلرف، اضغط عدة مرات على  وحتقق من املؤشر، على سبيل املثال، 
من وجود Abc في أعلى شاشة العرض. 

• إلدخال عالمة ترقيم شائعة، اضغط على  ثم  عدة مرات حتى يتم عرض 
عالمة الترقيم التي تريدها. 

، فاضغط على هذا   إذا لم تعثر على عالمة الترقيم بالضغط املتكرر على 
 Symbol (رمز). اضغط على Symbol املفتاح حتى يتغير مفتاح التحديد األوسط إلى

 . (رمز) وانتقل إلى احلرف واضغط على Use (استخدام) أو 
• إلدخال حرف خاص: اضغط مع االستمرار على  وانتقل إلى احلرف املطلوب 

 . واضغط على Use (استخدام) أو 
• إلدخال رقم، اضغط مع االستمرار على املفتاح املطلوب. إلدخال عدة أرقام، اضغط مع 

. االستمرار على  وأدخل األرقام. ملتابعة كتابة النص، اضغط مع االستمرار على 
٢. إذا لم تكن الكلمة املعروضة هي الكلمة املطلوبة، فاضغط على  (يتم إدخال 

مسافة)، واكتب الكلمة التالية. 
• إذا لم تكن الكلمة هي الكلمة املطلوبة، فاضغط على Options (خيارات) وحدد 
Matches (الكلمات املماثلة) والكلمة املطلوبة واضغط على Use (استخدام). أو: 

اضغط على  عدة مرات حتى تظهر الكلمة. 
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 لعرض الكلمة املماثلة السابقة، اضغط على .Prev (السابق).
• إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أنه ال توجد كلمات في القاموس مطابقة 
 Spell لضغطات املفاتيح التي قمت بها. إلضافة كلمة إلى القاموس: اضغط على

 Save (هجاء) وأدخل الكلمة باستخدام اإلدخال التقليدي للنص واضغط على
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(حفظ). عند امتالء القاموس، حتل الكلمة اجلديدة محل أقدم كلمة مت إضافتها. 
• لتحرير الكلمة السابقة، اضغط على  لتحديد الكلمة وتعديلها. 

٣. عند استخدام اإلدخال التنبئي للنص، ميكن أن يسمح الضغط على Options (خيارات) 
بالوصول إلى الوظائف التالية: 

• Matches (الكلمات املماثلة): تعرض قائمة بالكلمات التي تتطابق مع ضغطات 
املفاتيح. 

• Insert word (إدخال كلمة)/Edit word (تعديل كلمة): ميكنك إدخال كلمة باستخدام 
اإلدخال التقليدي للنص وحفظها في القاموس. يظهر Insert word (إدخال كلمة) في 
حالة عدم تسطير أية كلمة (وحتديدها للتعديل). يظهر Edit word (تعديل كلمة) في 

حالة تسطير إحدى الكلمات. 
• Insert symbol (إدخال رمز): ُيمكنك حتديد حرف خاص من القائمة. انتقل إلى أحد 

احلـروف مثل % واضغط على Use (استخـدام). ميكنك أيًضا االنتقال إلى أحد 
احلروف بالضغط على  أو  أو  أو  وحتديد احلرف بالضغط 

 . على 

. كرر هذا مع اجلزء األخير من الكلمة.  دخل اجلزء األول من الكلمة وأكده بالضغط على 
ستخدام اإلدخال التقليدي للنص

في اإلدخال التنبئي للنص، ميكنك إدخال احلروف بالضغط على أحد مفاتيح احلروف مرة 
واحدة أو أكثر لكل حرف. الستخدام طريقة إدخال النص هذه، حتقق من ظهور  في أعلى 
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شاشة العرض. 
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ا
ضغط على أحد املفاتيح مرة واحدة أو أكثر حتى يظهر احلرف املطلوب. لم يتم طباعة 
جميع احلروف املتوفرة على املفاتيح. تعتمد احلروف املتاحة على اللغة احملددة في قائمة 

Language settings (ضبط اللغة)، انظر الصفحة ٩٦.

 . • إلدخال مسافة، اضغط على 
• إذا كان احلرف التالي املطلوب يقع على نفس املفتاح مثل احلرف احلالي، فانتظر حتى 

يظهر املؤشر وأدخل احلرف. 
• إلضافة عالمة ترقيم شائعة أو حرًفا خاًصا، اضغط على  عدة مرات. أو بدًال من 

ذلك: اضغط على  وانتقل إلى احلرف املطلوب واضغط على Use (استخدام). 
• لتحريك املؤشر إلى اليمني أو اليسار أو ألعلى أو ألسفل، اضغط على  أو  أو  

 . أو 
• حلذف حرف على يسار املؤشر، اضغط على Clear (مسح). اضغط مع االستمرار على 

Clear (مسح) حلذف عدة حروف. 
• إلدخال رقم، اضغط مع االستمرار على املفتاح املطلوب. إلدخال عدة أرقام، اضغط مع 

. االستمرار على  وأدخل األرقام. ملتابعة كتابة النص، اضغط مع االستمرار على 
• لتغيير حالة احلرف، اضغط عدة مرات على  وحتقق من املؤشر في أعلى شاشة 

العرض.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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قدم الهاتف نطاًقا عريًضا من الوظائف اجملمعة داخل قوائم. 

مت تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة 
لقائمة املطلوبة وانتظر ملدة ١٥ ثانية. إلنهاء التعليمات، اضغط على Back (رجوع). 

مكنك ضبط التعليمات على التشغيل أو إيقاف التشغيل باستخدام وظيفة 
Help text activation (تشغيل التعليمات) في القائمة Phone settings (ضبط الهاتف)، 

نظر الصفحة ٩٦.

א א א
א א

١. اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد. 
 Settings ٢. انتقل عن طريق  أو  إلى القائمة الرئيسية، على سبيل املثال

(الضبط) واضغط على Select (اختيار) لفتحها. 
٣. انتقل إلى القائمة الفرعية، على سبيل املثال Call settings (ضبط املكاملات)، واضغط 

على Select (اختيار). 
 إذا كانت القائمة الفرعية حتتوي على املزيد من القوائم الفرعية، على سبيل املثال 

Speed dialling (االتصال السريع)، فكرر هذه اخلطوة. 

 Select (ال يعمل) واضغط على Off ٤. انتقل إلى أحد خيارات الضبط، على سبيل املثال
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(اختيار). 
 Exit (رجوع) للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على Back اضغط على 

(إنهاء) للخروج إلى وضع االستعداد. 



٤٨

ا
ا

א א
مت ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. ويظهر رقم االختصار هذا في أعلى ميني 

شاشة العرض. 
ضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد. أدخل رقم اختصار القائمة الرئيسية 

لتي تريد فتحها في غضون ثانيتني. كرر هذا للقائمة الفرعية وخيار الضبط. 
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٤٩
א
١. Messages (رسائل) 

١. Text messages (رسائل نصية)
١. Create message (إنشاء رسالة)

٢. Inbox (صندوق الوارد)
٣. Sent items (الرسائل املرسلة)

٤. Archive (األرشيف)
٥. Templates (مناذج)

٦. My folders (احلافظات الشخصية)
٧. Distribution lists (قوائم التوزيع)

٨. Delete messages (مسح الرسائل)
٢. .Multimedia msgs (رسائل وسائط)
١. Create message (إنشاء رسالة)

٢. Inbox (صندوق الوارد)
٣. Outbox (صندوق احلفظ)

٤. Sent items (الرسائل املرسلة)
٥. Saved items (الرسائل احملفوظة)

٦. Delete messages (مسح الرسائل)
٣. Chat (دردشة)

٤. Voice messages (الرسائل الصوتية)
١. Listen to voice messages (سماع الرسائل الصوتية)

٢. Voice mailbox number (رقم البريد الصوتي)
٥. Info messages (رسائل املعلومات)

١. Info service (خدمة املعلومات)
٢. Topics (املوضوعات)
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٣. Language (اللغة)
٤. Info topics saved on SIM card (مت حفظ موضوعات املعلومات بالبطاقة)١

.SIM ١. تظهر فقط إذا كان ُيمكن حفظ موضوعات الرسائل على بطاقة



٥٠
٥. Read (قراءة)١
٦. Message settings (ضبط الرسائل)

١. Text messages (رسائل نصية)
٢. Multimedia msgs (رسائل وسائط)

٣. Other settings (الضبط اآلخر)
٧. Service commands (أوامر اخلدمة)

٢. Call register (سجل املكاملات) 
 ١.Missed calls (مكاملات لم ُيرد عليها)
٢. Received calls (املكاملات اُملستلمة)
٣. Dialled numbers (املكاملات الصادرة)

٤. Delete recent call lists (مسح قوائم املكاملات األخيرة)
١. All (كل املكاملات)

٢. Missed (لم ُيرد عليها)
٣. Received (ُمستلمة)

٤. Dialled (صادرة)
٥. Call duration (مدة املكاملات)

١. Last call duration (مدة آخر مكاملة)
٢. Received calls’ duration (مدة املكاملات اُملستلمة)

٣. Dialled calls’ duration (مدة املكاملات الصادرة)
٤. All calls’ duration (مدة جميع املكاملات)

٥. Clear timers (مسح املوقتات)
(GPRS عداد بيانات) GPRS data counter .٦

١. Data sent in last session (البيانات املُرسلة في اجللسة األخيرة)
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٢. Data received in last session (البيانات اُملستلمة في اجللسة األخيرة)

١. تظهر فقط في حالة استالم أية رسائل معلومات.



٥١
٣. All sent data (جميع البيانات املُرسلة)
٤. All received data (جميع البيانات اُملستلمة)

٥. Clear counters (مسح العدادات)
(GPRS موقت اتصال) GPRS connection timer .٧

١. Duration of last session (مدة آخر جلسة)
٢. Duration of all sessions (مدة جميع اجللسات)

٣. Clear timers (مسح املوقتات)
٣. Contacts (األسماء) 

١. Search (بحث)
٢. Add contact (إضافة اسم)

٣. Delete (مسح)
٤. Copy (نسخ)

٥. Settings (الضبط)
١. Memory in use (الذاكرة املستخدمة)

٢. Contacts view (عرض األسماء)
٣. Memory status (حالة الذاكرة)
٦. Speed dials (االتصال السريع)

٧. Service numbers (أرقام اخلدمة)١
٨. Voice tags (بصمات الصوت)

٩. My numbers (أرقامي)
١٠.Caller groups (مجموعات املتصلني)
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١. تظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ملعرفة مدى توفرها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.



٥٢
٤. Profiles (األوضاع) 
١. General (عام)

١. Activate (تشغيل)
٢. Personalise (ضبط خاص)

٣. Timed (محدد)
(General نفس القوائم الفرعية كما في) (صامت) Silent .٢

(General نفس القوائم الفرعية كما في) (اجتماع) Meeting .٣
(General نفس القوائم الفرعية كما في) (في اخلارج) Outdoor .٤
(General نفس القوائم الفرعية كما في) (جهاز املناداة) Pager .٥

٥. Settings (الضبط) 
١. Personal shortcuts (االختصارات الشخصية)

٢. Time and date settings (ضبط الوقت والتاريخ)
١. Clock (الساعة)
٢. Date (التاريخ)

٣. Auto-update of date & time (التحديث اآللي للتاريخ والوقت)
٣. Call settings (ضبط املكاملات)
١. Call divert (حتويل املكاملات)

٢. Anykey answer (ضغط أي مفتاح للرد)
٣. Automatic redial (معاودة االتصال آلًيا)

٤. Speed dialling (االتصال السريع)
٥. Call waiting (خدمة انتظار املكاملات)

٦. Summary after call (ملخص بعد املكاملة)
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٧. Send my caller ID (إرسال هويتي)
٨. Line for outgoing calls (خط املكاملات الصادرة)١

١. ملعرفة مدى توفرها، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.



٥٣
٤. Phone settings (ضبط الهاتف)
١. Language settings (ضبط اللغة)

٢. Automatic keyguard (قفل املفاتيح آلًيا)
٣. Cell info display (عرض معلومات اخلاليا)

٤. Welcome note (رسالة الترحيب)
٥. Operator selection (اختيار املشغل)

٦. Confirm SIM service actions (تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة)
٧. Help text activation (تشغيل التعليمات)

٨. Start-up tone (نغمة التشغيل)
٩. Memory status (حالة الذاكرة)

٥. Display settings (ضبط الشاشة)
١. Wallpaper (ورق حائط)

٢. Colour schemes (أنظمة األلوان)
٣. Operator logo (شعار الشبكة)

٤. Screen saver time- out (مدة بدء الشاشة املؤقتة)
٥. Display contrast (تباين الشاشة)

٦. Tone settings (ضبط النغمة)
١. Incoming call alert (تنبيه املكاملات الواردة)

٢. Ringing tone (نغمة الرنني)
٣. Ringing volume (مستوى صوت الرنني)

٤. Vibrating alert (التنبيه باالهتزاز)
٥. Message alert tone (نغمة تنبيه للرسائل)

٦. Keypad tones (نغمات املفاتيح)
٧. Warning tones (نغمات التحذير)
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٨. Alert for (تنبيه بـ)
٧. Enhancement settings (ضبط اجلهاز امللحق)١

١. تظهر فقط إذا كان الهاتف متصال أو مت توصيله بسماعة رأس أو طقم حترير اليدين أو طقم سمع متوافق. 



٥٤
١. Headset (سماعة األذن)
٢. Handsfree (طقم حترير اليدين)

٣. Loopset (طقم السمع)
٨. Security settings (ضبط احلماية)

١. PIN code request (طلب الرمز الشخصي) أو 
١(UPIN طلب رمز) UPIN code request

٢. Code in use (الرمز ُمستخدم)
٣. Call barring service (خدمة حظر املكاملات)

٤. Fixed dialling (االتصال بأرقام محددة)٢
٥. Closed user group (مجموعة مستعملني محددة)

٦. Security level (مستوى احلماية)
٧. Access codes (رموز الوصول)

٩. Restore factory settings (استعادة ضبط املصنع)
٦. Camera (الكاميرا) 

١. Standard photo (صورة عادية)
٢. Portrait photo (صورة شخصية)

٣. Night mode (الوضع الليلي)
٤. Video (فيديو)

٥. Settings (الضبط)
٧. Gallery (االستوديو) 
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١. يتوقف اسم هذا اإلعداد على ضبط Code in use (الرمز مستخدم) 
٢. تظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. 



٥٥
٨. Organiser (املنسق) 
١. Alarm clock (املنبه)
٢. Calendar (التقومي)

٣. To-do list (قائمة املهام)
٤. Wallet (احملفظة)

٩ . Games (األلعاب) 
١. Select game (اختر لعبة)

٢. Game downloads (تنزيل األلعاب)
٣. Memory (الذاكرة)
٤. Settings (الضبط)

١. Game sounds (أصوات األلعاب)
٢. Game lights (أضواء األلعاب)

٣. Shakes (االهتزاز)
Applications (التطبيقات)  .١٠

١. Select application (حتديد التطبيقات)
٢. App. downloads (تنزيل التطبيقات)

٣. Memory (الذاكرة)
Extras (امللحقات)  .١١

١. Calculator (احلاسبة)
٢.: Voice commands (األوامر الصوتية)
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

٣. Countdown timer (موقت العد التنازلي)
٤. Stopwatch (ساعة إيقاف)



٥٦
Connectivity (التوصيل)  .١٢
١. Bluetooth (بلوتوث)

١. Bluetooth (بلوتوث)
٢. Search for audio enhancements (بحث عن أجهزة األوديو امللحقة)

٣. View active device (عرض اجلهاز النشط)
٤. View paired devices (عرض األجهزة املوثوقة)

٥. Bluetooth settings (ضبط بلوتوث)
(IR وصلة) Infrared .٢

GPRS .٣
(GPRS اتصال) GPRS connection .١

(GPRS ضبط املودم لـ) GPRS modem settings .٢
Services (خدمات)  .١٣

١. Home (صفحة البدء)
٢. Bookmarks (العالمات)

٣. Service inbox (وارد اخلدمة)
٤. Settings (ضبط)

٥. Go to address (ذهاب للعنوان)
٦. Clear the cache (تفريغ الذاكرة)

Go to (ذهاب إلى)  .١٤
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SIM services  (خدمات البطاقة)١  .١٥

.SIM تدعمها. ويختلف االسم واحملتوى بناًء على بطاقة SIM تظهر فقط إذا كانت بطاقة



٥٧

ُي
ي

א
ي
ا
ُي
و

ا

א .٥
(١ (א א

مكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة. 
تم ترتيب الرسائل في حافظات. 

(SMS) א א
دعم الهاتف إرسال رسائل نصية يتجاوز طولها حد ١٦٠ حرًفا (خدمة شبكة). إذا جتاوزت 

لرسالة هذا احلد، فسيتم إرسالها كسلسة من رسالتني أو أكثر. 
مكن أن حتتوي الرسائل النصية على صور. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. 

لذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة. 
قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو املصورة، يلزم حفظ رقم هاتف مركز الرسائل 

خلاص بك، انظر ”ضبط الرسائل“ الصفحة ٧١. 
 مالحظة: ُيمكن استخدام وظيفة الرسائل املصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل 

ُمشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. ُيمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل املصورة فقط 
استالم الرسائل املصورة وعرضها. 

 Text(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على
messages (رسائل نصية) وCreate message (إنشاء رسالة). أو: اضغط على  في 
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وضع االستعداد. 
٢. اكتب الرسالة، انظر ”كتابة النص“ الصفحة ٤٣. 



٥٨
 في أعلى الشاشة، ُيمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من 
١٦٠. على سبيل املثال، يعني 10/2 أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي 

سيتم إرساله في شكل رسالتني. 
 ُيؤدي استخدام أحرف خاصة (يونيكود) مثل ë أو á إلى شغل مساحة أكبر. في حالة 

وجود أحرف خاصة في رسالتك، قد ال يعرض املؤشر طول الرسالة بشكل صحيح. 
• إلدراج صورة في الرسالة، اضغط على Options (خيارات) وحدد Insert picture (إدراج 
صورة). تظهر قائمة احلافظات املوجودة في Gallery (االستوديو)، انظر الصفحة ١٠٦. 

انتقل إلى الصورة املطلوبة واضغط على Options (خيارات) وحدد Insert (إدراج). 
 ُيشار إلى الصورة باملؤشر  في أعلى الرسالة. لعرض النص والصورة مًعا، اضغط 

على Options (خيارات) وحدد Preview (معاينة). أو قم بتغيير الصورة أو حذفها من 
الرسالة، واضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة. 

• الستخدام النموذج النصي كأساس للرسالة اجلديدة، اضغط على Options (خيارات) 
وحدد Use template (استخدام منوذج). تظهر قائمة النماذج املوجودة في احلافظة 
Templates (مناذج). انتقل إلى النموذج املطلوب، واضغط على Options (خيارات) 

وحدد Insert (إدراج). 
انظر أيًضا Templates (مناذج) في "حافظات الرسائل النصية واملصورة"، الصفحة ٦١.  

 Insert (خيارات) وحدد Options إلدراج رقم هاتف من دفتر الهاتف، اضغط على •
number (إدخال رقم). اضغط على Search (بحث) أو  وابحث عن الرقم في 

دفتر الهاتف. 
 Insert contact (خيارات) وحدد Options إلدراج اسم من دفتر الهاتف، اضغط على •
(إدراج اسم) واالسم املطلوب. إلدراج رقم أو عنصر نصي محفوظ مع أحد األسماء، 
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اضغط على Options (خيارات) وحدد View details (عرض التفاصيل) والرقم أو 
العنصر النصي املطلوب. 



٥٩

ي

• حلفظ الرسالة في احلافظة Archive (األرشيف) أو Templates (مناذج) أو في حافظة 
قمت بإنشائها داخل حافظة My folders (احلافظات الشخصية)، اضغط على 

Options (خيارات) وحدد Save message (حفظ الرسالة). 
، وأدخل رقم هاتف املستلم أو  ٣. إلرسال الرسالة، اضغط على Send (إرسال) أو 

ابحث عنه في دفتر الهاتف واضغط على OK (موافق). 
 أو بدًال من ذلك: اضغط على Options (خيارات) وحدد Sending Options (خيارات 

اإلرسال). حدد
• Send to many (لعدة أشخاص) إلرسال الرسالة إلى مستلمني متعددين. انتقل 

إلى املستلم األول واضغط على Send (إرسال). كرر هذا لكل مستلم. بعد إرسال 
الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على Done (مت). 

• Send to list (إرسال للقائمة) إلرسال الرسالة باستخدام قائمة توزيع. انظر ”قوائم 
التوزيع“ الصفحة ٧٤.

• Sending profile (وضع اإلرسال) إلرسال الرسالة باستخدام الضبط الذي قمت 
بتعريفه سابًقا. ملزيد من املعلومات، انظر ”ضبط الرسائل“ الصفحة ٧١.

تم حفظ الرسالة املرسلة في حافظة Sent items (الرسائل املرسلة). للحصول على 
معلومات حول احلافظات اخملتلفة للرسائل النصية واملصورة، انظر الصفحة ٦١.

 مالحظة: عند إرسال رسائل، قد يعرض الهاتف العبارة Message sent (مت إرسال 
الرسالة). ُيشير ذلك إلى أن الرسالة قد أُرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال 
الرسائل املبرمج بالهاتف. ال يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة املقصودة. 

ملزيد من التفاصيل حول خدمات SMS، حتقق من ذلك من خالل مزود اخلدمة. 
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א א
عند استالم رسالة، يتم عرض املؤشر  وعدد الرسائل اجلديدة متبوًعا بالعبارة 

messages received (الرسائل الواردة). 



٦٠

ت
ا

إ

، فإن ذلك يدل على امتالء ذاكرة الرسائل النصية. قبل أن  في حالة وميض املؤشر 
تمكن من استالم رسائل جديدة، ستحتاج إلى حذف بعض الرسائل القدمية. انظر 

لصفحة ٦٨. تستخدم الرسائل النصية الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.
١. اضغط على Show (عرض) لعرض الرسالة املستلمة حديًثا على الفور، أو اضغط على 

Exit (إنهاء) لعرضها فيما بعد. 
 عرض الرسالة فيما بعد: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 

Messages (رسائل) وText messages (رسائل نصية) وInbox (صندوق الوارد). حدد 
 . الرسالة املطلوبة من القائمة. ُيشار إلى الرسالة غير املقروءة بالرمز 

٢. تنقل خالل الرسالة. 
٣. للرد على الرسالة املعروضة، اضغط على Reply (رد). حدد

• Original text (النص األصلي) إذا أردت تضمني الرسالة األصلية في الرد. 
• Template (منوذج) أو رد قياسي مثل Thank you (شكًرا) إذا أردت استخدام نص معد 

مسبًقا كأساس للرسالة اجلديدة. 
 . ٤. إلرسال الرد، اضغط على Send (إرسال) أو 

 أو بدًال من ذلك: اضغط على Options (خيارات) وحدد Sending Options (خيارات 
اإلرسال) واخليار املطلوب. واخليارات هي نفس خيارات إرسال الرسالة النصية أو املصورة، 

انظر الصفحة ٥٧.

.( א ) Options א א א
عند قراءة إحدى الرسائل، يؤدي الضغط على Options (خيارات) إلى السماح أيًضا بالوصول 

لى الوظائف التالية. Delete (مسح) وUse detail (استخدام التفاصيل) وChat (دردشة) 
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وForward (إعادة إرسال) وEdit (تعديل) (للرسائل النصية) / Edit text (حترير نص) (للرسائل 
املصورة) وMove (نقل) وRename (إعادة تسمية) وCopy to calendar (نسخ إلى التقومي) 
وSave picture (حفظ الصورة) (للرسائل املصورة) وMessage details (تفاصيل الرسالة). 
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 تلميح: ميكنك استخدام معظم هذه الوظائف دون فتح أية رسالة. على سبيل املثال، 
إلعادة إرسال إحدى الرسائل، انتقل إلى الرسالة املطلوبة في القائمة، واضغط على 

Options (خيارات) وحدد Forward (إعادة إرسال). 
حدد

• Chat (دردشة) إلجراء محادثة نصية مع الشخص اآلخر. انظر الصفحة ٦٩.
• Use detail (استخدام التفاصيل) الستخالص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو 

عنوان ويب من الرسالة. 
• Move (نقل) لنقل الرسالة إلى حافظة Archive (األرشيف) أو Templates (مناذج) أو في 

حافظة قمت بإنشائها داخل حافظة My folders (احلافظات الشخصية). 
• Copy to calendar (نسخ إلى التقومي) لنسخ نص الرسالة إلى تقومي الهاتف كمالحظة 

تذكير لليوم احلالي. 
• Save picture (حفظ الصورة) حلفظ الصورة في القائمة Gallery (االستوديو) إذا كنت 

تقوم بعرض رسالة مصورة. 
• Message details (تفاصيل الرسالة) لعرض اسم املرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل 

املستخدم وتاريخ ووقت االستالم. 

א א א
حتوي الهاتف على حافظات مختلفة حلفظ الرسائل النصية واملصورة املرسلة واملستلمة. 
فتح حافظة، اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Messages (رسائل) 

Text messages (رسائل نصية) وإحدى احلافظات التالية: 
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• Inbox (صندوق الوارد) حيث يحفظ الهاتف الرسائل املستلمة. 
• Sent items (الرسائل املرسلة( حيث يحفظ الهاتف الرسائل املرسلة. 

• Archive (األرشيف) حيث ميكنك حفظ الرسائل لالستخدام فيما بعد. 
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• Templates (مناذج) حيث ميكنك حفظ الرسائل النصية التي تريد استخدامها كأساس 
عند كتابة رسالة أو الرد عليها. 

 لتعديل منوذج أو حذفه، اضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة. 
• My folders (احلافظات الشخصية) حيث ميكنك إنشاء حافظات جديدة للرسائل. 

 إلضافة حافظة، اضغط على Add (إضافة) (إذا كانت قائمة احلافظات فارغة) أو اضغط 
على Options (خيارات) وحدد Add folder (إضافة حافظة). حلذف حافظة أو إعادة 

تسميتها، اضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة. 

(MMS) א א
مكن أن حتتوي رسالة الوسائط املتعددة على نص وصورة واحدة ومقطع فيديو واحد 

مقطع صوت واحد. بإمكان الهاتف إرسال واستالم رسائل الوسائط املتعددة التي يصل 
طولها إلى ١٠٠ كيلو بايت بحد أقصى. 

 مالحظة: ُيمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل ُمشغل 
الشبكة أو ُمزود اخلدمة. ُيمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط املتعددة 

املتوافقة فقط استالم رسائل الوسائط املتعددة وعرضها. 
في حالة ضبط خدمة Allow multimedia reception (السماح باستقبال رسائل الوسائط) 

على وضع Yes (نعم) أو وضع In home network (الشبكة احمللية)، فقد يقوم مشغل 
لشبكة أو مزود اخلدمة بتحميلك تكلفة كل رسالة تتسلمها. 

الحظ أنه ال ُيمكن استقبال رسائل الوسائط املتعددة في شبكات GSM أثناء إحدى 
ملكاملات. نظًرا ألن تسليم رسائل الوسائط املتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فال تعتمد على 
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هذا النوع من الرسائل فقط إلجراء االتصاالت الضرورية. 
تستخدم رسائل الوسائط املتعددة املُرسلة واُملستلمة الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.
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قبل أن تتمكن من استخدام خدمة رسائل الوسائط املتعددة، ستحتاج إلى تعريف ضبطها، 

نظر الصفحة ٧٣. للتعرف على ضبط هذه اخلدمة ومدى توفرها وكيفية االشتراك فيها، 
تصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 

قبل إرسال رسالة وسائط متعددة، اقرأ املالحظات املوجودة في الصفحة ٦٥. 
١. اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Messages (رسائل) 

و.Multimedia msgs (رسائل وسائط) وCreate message (إنشاء رسالة). 
٢. اكتب رسالة، انظر ”كتابة النص“ الصفحة ٤٣. 

• إلدراج صورة أو مقطع صوتي أو مقطع فيديو، اضغط على Options (خيارات) وحدد 
Insert (إدراج) ثم اخليار املطلوب. 

 تظهر قائمة باحلافظات املوجودة في القائمة Gallery (االستوديو). انتقل إلى امللف 
املطلوب، واضغط على Options (خيارات) وحدد Insert (إدراج). قد متنع حقوق النشر 
نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات األخرى. 

• يدعم الهاتف إرسال واستالم رسائل الوسائط املتعددة التي حتتوي على عدة صفحات 
(“شرائح”). إلضافة شريحة جديدة للرسالة، اضغط على Options (خيارات) وحدد 

Insert (إدراج) وSlide (شريحة). ُيمكن أن حتتوي كل شريحة على نص وصورة واحدة 
ومقطع صوتي واحد أو نص ومقطع فيديو. 

 إذا أضفت عدة شرائح للرسالة، ُيمكنك فتح الشريحة املطلوبة بالضغط على 
 Next slide (الشريحة السابقة) أو Previous slide (خيارات) وحتديد Options

(الشريحة التالية) أو Slide list (قائمة الشرائح). 
 لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بني الشرائح، اضغط على Options (خيارات) وحدد 
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Slide timing (توقيت الشريحة). 
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 Text (خيارات) وحدد Options لتحريك النص ألعلى الرسالة أو أسفلها، اضغط على 
on top (النص من أعلى) أو Text on bottom (النص من أسفل). 

 More (خيارات) وحدد Options إلدراج أحد األسماء من دفتر الهاتف، اضغط على •
Options (خيارات أخرى) وInsert contact (إدراج اسم) وحدد االسم من قائمة األسماء. 

إلدراج عنصر نصي مرفق بأحد األسماء، على سبيل املثال عنوان بريدي، اضغط على 
Options (خيارات) في قائمة األسماء وحدد View details (عرض التفاصيل) والعنصر 

النصي املطلوب. 
 More (خيارات) وحدد Options إلدراج أحد األرقام من دفتر الهاتف، اضغط على 

Options (خيارات أخرى) وInsert number (إدخال رقم). حدد االسم ثم الرقم املطلوب. 

 Delete (خيارات) وحدد Options حلذف كائن أو شريحة من الرسالة، اضغط على •
(مسح) والوظيفة املطلوبة. 

 Options (الرسائل احملفوظة)، اضغط على Saved items حلفظ الرسالة في حافظة •
(خيارات) وحدد Save message (حفظ الرسالة). 

 More Options (خيارات) وحدد Options ٣. إلضافة موضوع إلى الرسالة، اضغط على
(خيارات أخرى) وEdit subject (تعديل املوضوع). أدخل املوضوع واضغط على OK (موافق). 

 Options لعرض احلجم واملوضوع وُمستلم الرسالة على سبيل املثال، اضغط على 
(خيارات) وحدد More Options (خيارات أخرى) وMessage details (تفاصيل الرسالة). 

 لعرض الرسالة أو شريحة العرض قبل إرسالها، اضغط على Options (خيارات) وحدد 
Preview (معاينة). عند التنقل خالل الرسالة، تتغير وظيفة مفتاح االختيار األوسط بناًء 
على الكائن املعروض، على سبيل املثال مقطع فيديو. اضغط على Back (رجوع) للعودة 

إلى شاشة احملرر. 
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. إلرسال الرسالة  ٤. إلرسال الرسالة إلى رقم هاتف، اضغط على Send (إرسال) أو 
إلى عنوان بريد إلكتروني، اضغط على Options (خيارات) وحدد Send to e-mail (إرسال 

إلى البريد). 
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 Send to (خيارات) وحدد Options إلرسال الرسالة إلى عدة ُمستلمني، اضغط على 
many (لعدة أشخاص). 

٥. أدخل رقم هاتف املستلم أو عنوان البريد اإللكتروني اخلاص به أو ابحث عنه في دفتر 
الهاتف. اضغط على OK (موافق) إلرسال الرسالة. 

 في حالة الضغط على Options (خيارات) وحتديد Send to many (لعدة أشخاص) في 
اخلطوة ٤، اضغط على Options (خيارات) وحدد Search number (بحث عن الرقم) أو 
Search e-mail (بحث عن العنوان) وحدد املستلمني واحًدا تلو اآلخر من دفتر الهاتف. 

بعد حتديد جميع اُملستلمني، اضغط على Done (مت). اضغط على Send (إرسال) أو  
إلرسال الرسالة. 

تم حفظ الرسالة في احلافظة Outbox (صندوق احلفظ) حتى يتم إرسالها. يتم حفظ 
 Save sent (الرسائل املرسلة) في حالة ضبط Sent items لرسائل املرسلة في احلافظة

messages (حفظ الرسائل املرسلة) على وضع Yes (نعم). انظر ”ضبط رسائل الوسائط 
ملتعددة“ الصفحة ٧٣. للحصول على معلومات حول احلافظات اخملتلفة لرسائل الوسائط 

ملتعددة، انظر الصفحة ٦٨.

• قد يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقًتا أطول من إرسال رسالة نصية. 
 أثناء عملية اإلرسال، يتم عرض املؤشر املتحرك  وُيمكنك استخدام وظائف أخرى 

بالهاتف. 
 في حالة مقاطعة عملية اإلرسال، سيحاول الهاتف إعادة اإلرسال لبضعة مرات. وإذا 
فشل اإلرسال، فستبقى الرسالة في احلافظة Outbox (صندوق احلفظ) حيث ُيمكنك 
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محاولة إعادة إرسالها فيما بعد. 
• في حالة إرسال رسالة وسائط متعددة إلى هاتف ال يدعم رسائل الوسائط املتعددة، 

فقد ترسل الشبكة رسالة نصية إلى املستلم تتضمن عنوان اإلنترنت الذي ميكن عرض 
رسالة الوسائط املتعددة من خالله (خدمة شبكة). 
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. عند استالم  ثناء قيام الهاتف بتلقي رسالة وسائط متعددة، يتم عرض املؤشر املتحرك 

لرسالة، يظهر املؤشر  والنص Multimedia message received (مت استالم رسالة 
سائط متعددة). 

، فإن ذلك يدل على امتالء ذاكرة رسائل الوسائط املتعددة.  في حالة وميض املؤشر 
قبل أن تتمكن من استالم رسائل جديدة، ستحتاج إلى حذف بعض الرسائل القدمية، انظر 

لصفحة ٦٨. تستخدم رسائل الوسائط املتعددة الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.
نظر أيًضا مالحظات استالم رسائل الوسائط املتعددة، الصفحة ٦٧.

١. اضغط على Show (عرض) لعرض الرسالة املستلمة حديًثا على الفور، أو اضغط على 
Exit (إنهاء) لعرضها فيما بعد. 

 لعرض الرسالة فيما بعد: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 
Messages (رسائل) و.Multimedia msgs (رسائل وسائط) وInbox (صندوق الوارد). حدد 

 . الرسالة املطلوبة من القائمة. ُيشار إلى الرسالة غير املقروءة بالرمز 
٢. تنقل خالل الرسالة. تتغير وظيفة مفتاح االختيار األوسط بناًء على الكائن املعروض، 
على سبيل املثال مقطع فيديو. إذا احتوت الرسالة على عرض شرائح، يتم تشغيل 

العرض تلقائًيا. 
• للرد على الرسالة، اضغط على Reply (رد)، في حالة عرض اجلزء النصي من الرسالة، 
أو اضغط على Options (خيارات) وحدد Reply (رد) في حالة عرض أي جزء آخر من 

الرسالة. 
• لالستماع إلى مقطع صوت أو عرض مقطع فيديو، اضغط على Play (تشغيل). 

 Options إليقاف تشغيل الصوت أو تشغيله أثناء عرض مقطع الفيديو، اضغط على 
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(خيارات) وحدد Mute audio (إسكات الصوت) أو Unmute audio (تشغيل الصوت) 
 Stop على الترتيب. إليقاف تشغيل مقطع الفيديو أو إيقافه مؤقًتا، اضغط على

(إيقاف) أو Pause (إيقاف مؤقت) على الترتيب. 
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• حلفظ صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو في القائمة Gallery (األستوديو)، اضغط 
على Options (خيارات) وحدد الوظيفة املناسبة. 

• لعرض صورة بحجم أكبر، اضغط على Zoom (تكبير). ُيمكنك االنتقال داخل الصورة 
 . باستخدام  و و و

 Set :(خيارات) أيًضا بالوصول إلى الوظائف التالية Options يسمح الضغط على •
contrast (ضبط التباين) (للصور) أو Details (التفاصيل) أو Delete message (مسح 

الرسالة) أو .Forward to no (إعادة إرسال إلى رقم) أو Forward to e- mail (إعادة 
 Message details (إرسال لعدة أشخاص) أو Forward to many إرسال إلى بريد) أو

(تفاصيل الرسالة) أو Use detail (استخدام التفاصيل). حدد
• Details (التفاصيل) لعرض معلومات حول الكائن احلالي، على سبيل املثال اسمه 

وحجمه وتنسيقه. 
• Message details (تفاصيل الرسالة) لعرض معلومات حول رسالة الوسائط 

املتعددة، على سبيل املثال، مستلمي الرسالة وموضوعها وحجمها. 
• Use detail (استخدام التفاصيل) الستخالص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو 

عنوان ويب من الرسالة. 
  تلميح: ُيمكنك استخدام معظم هذه الوظائف دون فتح أية رسالة. على سبيل املثال، 

إلعادة إرسال إحدى الرسائل إلى رقم آخر، انتقل إلى الرسالة املطلوبة على القائمة، 
واضغط على Options (خيارات) وحدد .Forward to no (إعادة إرسال إلى رقم).

א
• في حالة استالم رسالة وسائط متعددة ذات حجم أكبر مما يستوعبه الهاتف (أكبر من 
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١٠٠ كيلوبايت)، فقد ُترسل الشبكة رسالة نصية إلى املستلم تتضمن عنوان اإلنترنت 
الذي ُيمكن عرض رسالة الوسائط املتعددة من خالله (خدمة شبكة). 
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• إذا كانت الرسالة املستلمة حتتوي على كائن ال يدعمه الهاتف مثل الصورة أو مقطع 
الصوت، فُيمكن استبدال الكائن باسمه والنص Object format not supported (صيغة 

الكائن غير مدعومة). 
• قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنني 

واحملتويات األخرى. 

א א
حتوي الهاتف على حافظات مختلفة حلفظ رسائل الوسائط املتعددة املرسلة واملستلمة. 

فتح حافظة، اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Messages (رسائل) 
.Multimedia msgs (رسائل وسائط) وإحدى احلافظات التالية: 

• Inbox (صندوق الوارد) حيث يحفظ الهاتف الرسائل املستلمة. 
 Save (الرسائل املرسلة) حيث يحفظ الهاتف الرسائل املرسلة في حالة ضبط Sent items •

sent messages (حفظ الرسائل املرسلة) في حالة القائمة .Multimedia msgs (رسائل 
وسائط) على وضع Yes (نعم). انظر ”ضبط رسائل الوسائط املتعددة“ الصفحة ٧٣.

• Saved items (الرسائل احملفوظة) حيث ميكنك حفظ الرسائل لالستخدام فيما بعد. 
• Outbox (صندوق احلفظ) حيث ميكن حفظ الرسائل حتى يتم إرسالها. اضغط على 

Options (خيارات)، على سبيل املثال، إلعادة إرسال رسالة فشل إرسالها. 

א
حذف رسالة واحدة: 
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 Text (رسائل) أو Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على
messages (رسائل نصية) أو .Multimedia msgs (رسائل وسائط) أو حافظة الرسائل 

املطلوبة. 
٢. حدد الرسالة التي تريد حذفها، واضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة 

املطلوبة. 
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 Text(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على

 Delete messages(رسائل وسائط) و Multimedia msgs. (رسائل نصية) أو messages
(مسح الرسائل). 

 Yes ٢. حلذف جميع الرسائل من إحدى احلافظات، حدد احلافظة املطلوبة واضغط على
(نعم). 

 حلذف جميع الرسائل النصية من جميع احلافظات، حدد All messages (جميع الرسائل) 
واضغط على Yes (نعم). 

لدردشة هي طريقة سريعة إلجراء محادثة باستخدام الرسائل النصية. يتم إرسال كل 
سالة دردشة كرسالة نصية منفصلة. 

ال يتم حفظ الرسائل التي يتم استالمها وإرسالها أثناء الدردشة. 
 Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. لبدء الدردشة، اضغط على

(رسائل) وChat (دردشة). أدخل رقم هاتف الشخص الذي ترغب في إجراء دردشة معه أو 
ابحث عنه في دفتر الهاتف، ثم اضغط على OK (موافق). 

 ُيمكنك بدء الدردشة بواسطة طريقة أخرى وهي: أثناء قراءة رسالة نصية، اضغط على 
Options (خيارات) وحدد Chat (دردشة). 

٢. أدخل كنيتك التي ستستخدمها في الدردشة واضغط على OK (موافق). 
٣. اكتب رسالتك واضغط على Send (إرسال) أو  إلرسالها. 
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٤. تظهر رسالة الرد اخلاصة بالشخص اآلخر أعلى الرسالة التي قمت بإرسالها. للرد على 
الرسالة، اضغط على OK (موافق) وكرر اخلطوة ٣.

٥. إلنهاء الدردشة، اضغط على Options (خيارات) وحدد Quit (إنهاء) في شاشة احملرر. 
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ثناء الدردشة، ُيمكنك الضغط على Options (خيارات) وحتديد Chat history (تاريخ 
لدردشة) لعرض أحدث رسائل في الدردشة احلالية أو حتديد Chat name (اسم الدردشة) 

تعديل كنيتك. 

א
ن صندوق البريد الصوتي هي خدمة شبكة وقد حتتاج إلى االشتراك بها أوًال قبل أن تتمكن 

من استخدامها. 
 Voice(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

messages (الرسائل الصوتية). حدد Voice mailbox number (رقم البريد الصوتي) حلفظ 
قم صندوق البريد الصوتي أو Listen to voice messages (سماع الرسائل الصوتية) 

التصال به. 
 Line for outgoing قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي اخلاص به، انظر

calls (خط املكاملات الصادرة) الصفحة ٩٥.

 تلميح: لالتصال بشكل سريع برقم صندوق البريد الصوتي، اضغط مع االستمرار 
. على 

א
سمح لك خدمة الشبكة هذه باستالم رسائل حول موضوعات متنوعة من مزود اخلدمة. 

 Info service(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على
خدمة املعلومات). حدد
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• Info service (خدمة املعلومات) ثم On (تعمل) أو Off (ال تعمل) للسماح باستالم 
رسائل املعلومات أو منع استالمها حول املوضوعات النشطة أو Topic index (فهرس 

املوضوعات) لضبط الهاتف الستالم قائمة موضوعات من الشبكة. 
• Topics (املوضوعات) لتعليم املوضوعات كنشطة أو غير نشطة أو إضافة موضوع جديد 

إلى القائمة أو تعديل املوضوعات املوجودة أو حذفها. 
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• Language (اللغة) الختيار اللغة لرسائل املعلومات. ستظهر رسائل املعلومات باللغات 
احملددة فقط. في حالة حتديد All (اجلميع)، ستظهر رسائل املعلومات بجميع اللغات. 
• Info topics saved on SIM card (مت حفظ موضوعات املعلومات بالبطاقة) إلضافة 

موضوعات جديدة إلى بطاقة SIM أو حذف موضوعات موجودة منها. تظهر هذه القائمة 
فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمها.

• Read (قراءة) لعرض رسائل املعلومات املستلمة. حدد املوضوع وقم بعرض الرسائل 
بواسطة التنقل خاللها. الختيار رقم من الرسالة، اضغط على .Use no (استخدام 

رقم). إللغاء تشغيل املوضوع، اضغط على Options (خيارات) وحدد Close topic (إغالق 
املوضوع). 

في شبكات UMTS، قد يتعذر استالم رسائل املعلومات. 

א
ؤثر ضبط الرسالة النصية على إرسال الرسائل النصية. يؤثر ضبط رسائل الوسائط 

ملتعددة على إرسال رسائل الوسائط املتعددة واستالمها. 
ؤثر ضبط Font size (حجم اخلط) في القائمة الفرعية Other settings (الضبط اآلخر) 

على كل من الرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة. 

א א
 Message(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

settings (ضبط الرسائل) وText messages (رسائل نصية) وSending profile (وضع 
إلرسال). حدد مجموعة الضبط (”وضع اإلرسال“) التي تريد تغيير ضبطها إذا كانت بطاقة 
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SIM تدعم العديد من األوضاع. Default profile (الوضع االفتراضي) هو وضع اإلرسال الذي 
سيستخدمه الهاتف إذا لم تقم بتحديد وضع آخر. 



٧٢
حدد
• Message centre number (رقم مركز الرسائل) حلفظ رقم الهاتف املطلوب إلرسال 

الرسائل النصية واملصورة. ُيمكنك احلصول على هذا الرقم من مزود اخلدمة. 
• Messages sent via (سترسل الرسائل على شكل) لتحديد نوع الرسالة Text (نص) أو 

E-mail (بريد إلكتروني) أو Paging (جهاز مناداة) أو Fax (فاكس) (خدمة شبكة). 

• Message validity (محاولة اإلرسال خالل) الختيار طول الفترة الزمنية التي ستحاول 
الشبكة خاللها تسليم رسالتك إلى مستلمها (خدمة شبكة). 

• Default recipient number (رقم املستلم االفتراضي) حلفظ رقم هاتف يتم إرسال 
الرسائل إليه افتراضًيا عند استخدام وضع اإلرسال هذا. 

• Delivery reports (تقارير التسليم) ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة 
برسائلك (خدمة شبكة). 

• Use GPRS (استخدام GPRS) لضبط GPRS كحامل مفضل إلرسال الرسائل 
النصية. عندما يكون الضبط على Yes (نعم)، يرسل الهاتف رسالة نصية عبر اتصال 

GPRS، إذا أمكن ذلك. 
• Reply via same centre (الرد عن طريق نفس املركز) للسماح ملستلم رسالتك بإرسال 

رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل اخلاص بك (خدمة شبكة). 
• Rename sending profile (إعادة تسمية وضع اإلرسال) لتغيير اسم وضع اإلرسال. ال 

ُيمكن تغيير اسم الوضع االفتراضي. 

א א
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عند امتالء ذاكرة الرسائل النصية، لن يتمكن الهاتف من استالم أية رسائل جديدة. وبالرغم 
من ذلك، ميكنك ضبط الهاتف الستبدال الرسائل القدمية بالرسائل اجلديدة تلقائًيا. 
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 Message(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على
 Overwriting in sent items(رسائل نصية) و Text messages(ضبط الرسائل) و settings
استبدال في صندوق الرسائل املرسلة) أو Overwriting in inbox (استبدال الرسائل في 

صندوق الوارد). حدد Allowed (مسموح) لضبط الهاتف الستبدال الرسائل النصية القدمية 
ملوجودة في احلافظة Sent items (الرسائل املرسلة) أو احلافظة Inbox (صندوق الوارد) 

رسائل جديدة، على الترتيب. 

א א
 Message(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

settings (ضبط الرسائل) و.Multimedia msgs (رسائل وسائط). حدد

• Save sent messages (حفظ الرسائل املرسلة) وYes (نعم) لضبط الهاتف حلفظ 
رسائل الوسائط املتعددة في احلافظة Sent items (الرسائل املرسلة). إذا حددت No (ال)، 

فلن يتم حفظ الرسائل املرسلة. 
• Delivery reports (تقارير التسليم) ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة 

برسائلك (خدمة شبكة). 
• Scale image down (تصغير الصورة) لتحديد ما إذا كان سيتم تصغير الصورة إلى 

حجم صغير عند إدراجها في الرسالة. 
 Yes (السماح باستقبال رسائل الوسائط) للسماح Allow multimedia reception •

( نعم) أو منع No (ال) استقبال رسائل الوسائط املتعددة أو السماح بها فقط في 
شبكتك احمللية In home network (الشبكة احمللية). 

• Incoming multimedia messages (رسائل الوسائط املتعددة الواردة) لضبط الهاتف 
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 Retrieve لكي يقوم تلقائًيا بإحضار رسائل الوسائط املتعددة التي مت استالمها حديًثا، أو
(استرجاع) أو حدد Reject (رفض) إذا كنت ال ترغب في استالمها. 

 ال يظهر هذا الضبط إذا مت ضبط اخليار Allow multimedia reception (السماح 
باستقبال رسائل الوسائط) على No (ال). 
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• Connection settings (ضبط االتصال) لتعريف الضبط جللب رسائل الوسائط املتعددة 
التي مت استالمها حديًثا. قم بتشغيل مجموعة ضبط االتصال التي تريد حفظ ضبط 

االتصال بها ثم قم بتعديل الضبط. انظر أيًضا ”إدخال ضبط اخلدمة يدوًيا“ الصفحة ١٣٦.
 ملعرفة الضبط الصحيح، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 

• Allow adverts (السماح لإلعالنات) للسماح باستقبال اإلعالنات أو منع استقبالها. 
ال يظهر هذا الضبط إذا مت ضبط اخليار Allow multimedia reception (السماح باستقبال 

سائل الوسائط) على No (ال) أو Incoming multimedia messages (رسائل الوسائط 
ملتعددة الواردة) على Reject (رفض). 

א
تحديد حجم اخلط الالزم لعرض الرسائل النصية ورسالة الوسائط املتعددة، اضغط على 

Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Messages (رسائل) وMessage settings (ضبط 
لرسائل) وOther settings (الضبط اآلخر) وFont size (حجم اخلط). 

א א
مكنك إرسال طلبات خدمة إلى مزود اخلدمة (خدمة شبكة). 

 Service(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على
commands (أوامر اخلدمة). أدخل احلروف املطلوبة. اضغط مع االستمرار على  للتبديل 

ني احلروف واألرقام. اضغط على Send (إرسال) إلرسال الطلب. 
لتعرف على األوامر الصحيحة، اتصل مبزود اخلدمة. 
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א א
ُيمكنك إنشاء قوائم توزيع إلرسال الرسائل النصية واملصورة إلى عدة مستلمني في وقت 

واحد. 
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الحظ أنه ُيمكن حساب التكلفة لكل مستلم رسالة مرسلة إلى قائمة توزيع. 
 Text(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على

messages (رسائل نصية) وDistribution lists (قوائم التوزيع). 

٢. إلنشاء قائمة جديدة، اضغط على Add (إضافة) إذا لم تكن هناك قوائم توزيع موجودة، 
أو اضغط على Options (خيارات) وحدد Add list (إضافة قائمة) إذا كانت هناك قوائم 

موجودة. أدخل اسًما للقائمة اجلديدة واضغط على OK (موافق). 
 لعرض األسماء املوجودة في إحدى القوائم، انتقل إلى القائمة املطلوبة، واضغط على 

View (عرض). 
 Options إلعادة تسمية إحدى القوائم، انتقل إلى القائمة املطلوبة، واضغط على 

(خيارات) وحدد Rename list (إعادة تسمية القائمة). 
 حلذف جميع األسماء من إحدى القوائم، انتقل إلى القائمة املطلوبة، واضغط على 

Options (خيارات) وحدد Clear list (مسح القائمة). 
 حلذف قائمة وجميع األسماء املوجودة ضمنها، انتقل إلى القائمة املطلوبة، واضغط على 

Options (خيارات) وحدد Delete list (مسح قائمة). 
٣. إذا قمت بفتح قائمة توزيع بالضغط على View (عرض) في اخلطوة ٢، فُيمكن القيام 

بأحد اإلجراءات التالية: 
• إلضافة اسم جديد إلى القائمة، اضغط على Add (إضافة) وحدد االسم املطلوب من 

دفتر الهاتف الداخلي. 
• لعرض معلومات االتصال ألحد املستلمني، انتقل إلى االسم املطلوب واضغط على 

Options (خيارات) وحدد View details (عرض التفاصيل). 
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 Options حلذف مستلم من القائمة، انتقل إلى االسم املطلوب، واضغط على •
(خيارات) وحدد Delete contact (مسح اسم). 
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 Text(رسائل) و Messages (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

messages (رسائل نصية) وCreate message (إنشاء رسالة). 

كتب الرسالة. اضغط على Options (خيارات) وحدد Sending Options (خيارات اإلرسال) 
Send to list (إرسال للقائمة) والقائمة املطلوبة. 

א
تم حفظ الرسائل التي تعذر إرسالها من الهاتف في احلافظة Undelivered (لم يتم 

سلميه) في القائمة Distribution lists (قوائم التوزيع). 
 Resend إلعادة إرسال رسالة فشل إرسالها، انتقل إلى الرسالة املطلوبة واضغط على

إرسال). 
الستخدام الوظائف األخرى املوجودة في احلافظة Undelivered (لم يتم تسلميه)، اضغط 
على Options (خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة. ُيمكنك عرض املستلمني الذين لم يتم 
 Undelivered رسال الرسالة إليهم أو عرض الرسالة أو حذف قائمة التوزيع من احلافظة

لم يتم تسليمه). 

 (٢ (א א
في هذا القائمة، ميكنك عرض أرقام الهاتف التي لم يرد عليها، واملكاملات 

ملستلمة، واملكاملات الصادرة، واملدة التقريبية للمكاملات. 

א א א א א
 Menu عرض أرقام هاتف املكاملات التي لم يرد عليها واملستلمة والصادرة، اضغط على
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ُ
(القائمة) في وضع االستعداد وحدد Call register (سجل املكاملات). حدد

• Missed calls (مكاملات لم يرد عليها) لعرض آخر عشرة أرقام ألشخاص حاولوا االتصال 
بك دون جدوى (خدمة شبكة). 
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  تلميح: عند عرض مالحظة بخصوص املكاملات التي لم يرد عليها في وضع االستعداد، 
اضغط على List (القائمة) لعرض أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم املطلوب الرد عليه 

 . ثم اضغط على 
• Received calls (املكاملات املستلمة) لعرض آخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها 

(خدمة شبكة). 
• Dialled numbers (املكاملات الصادرة) لعرض آخر عشرين رقم هاتف قمت باالتصال أو 

مبحاولة االتصال بها. انظر ”االتصال برقم مت االتصال به مؤخًرا“ الصفحة ٣٧.
• Delete recent call lists (مسح قوائم املكاملات األخيرة) ملسح قوائم املكاملات التي لم 

ُيرد عليها واُملستلمة والصادرة. 
 حدد ما إذا كنت ترغب في حذف أرقام الهواتف املوجودة في جميع القوائم، أو فقط 

األرقام املوجودة في قائمة مكاملات لم يرد عليها، أو املكاملات املستلمة أو املكاملات 
الصادرة. ال ميكنك التراجع عن هذه العملية. 

א א א א א א
• يسجل الهاتف املكاملات التي لم ُيرد عليها واملكاملات اُملستلمة فقط إذا كانت الشبكة 

تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة. 
• إذا مت حفظ رقم هاتف مكاملة مسجلة مع اسم في دفتر الهاتف، يظهر االسم في 

قائمة املكاملات. لعرض رقم الهاتف، اضغط على View (عرض). لالتصال بالرقم، اضغط 
 . على 

• إذا قمت بالضغط على Options (خيارات) في قائمة Missed calls (مكاملات لم يرد 
عليها) أو Received calls (املكاملات املستلمة) أو Dialled numbers (املكاملات الصادرة)، 
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ُيمكنك عرض تاريخ ووقت املكاملة أو تعديل رقم الهاتف املسجل أو االتصال به أو حفظه 
في دفتر الهاتف أو حذفه من القائمة أو إرسال رسالة إلى الرقم. 
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ا
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א א א א א א
 مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكاملات واخلدمات التي ُيقدمها لك مزود اخلدمة تتفاوت 

حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية للفواتير والضرائب إلخ. 
ضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد Call register (سجل املكاملات). 

حدد
• Call duration (مدة املكاملات) لعرض املدة التقريبية ملكاملاتك الواردة والصادرة. يلزم إدخال 

رمز احلماية ملسح املوقتات. 
 قد يكون لكل خط هاتف عدادات الوقت اخلاصة به. انظر Line for outgoing calls (خط 

املكاملات الصادرة) الصفحة ٩٥.
• GPRS data counter (عداد بيانات GPRS) لعرض مقدار البيانات التي مت إرسالها 
واستالمها أثناء آخر اتصال GPRS أو املقدار اإلجمالي للبيانات املرسلة واملستلمة. 

تقاس وحدة العدادات بالبايت. 
 ال يتم تضمني الرسائل النصية املرسلة واملستلمة من خالل اتصال GPRS في عداد 

البيانات. 
 يلزم إدخال رمز احلماية ملسح العدادات. 

• GPRS connection timer (موقت اتصال GPRS) لعرض مدة آخر اتصال GPRS أو 
ُمجمل اتصاالت GPRS. يلزم إدخال رمز احلماية ملسح املوقتات. 

(٣ (א א
مكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (األسماء) في ذاكرة الهاتف (دفتر الهاتف 
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 .(SIM دفتر هاتف) SIM الداخلي) وفي ذاكرة بطاقة
 Contacts (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد Menu للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

(األسماء). 
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توقف عدد األسماء التي ُيمكن حفظها على طول تلك األسماء وعلى عدد أرقام الهواتف 
العناصر النصية املقترنة بها. يدعم الهاتف أيًضا بطاقات SIM التي ُيمكنها حفظ ما 

صل إلى ٢٥٠ اسًما ورقًما هاتفًيا. 
ستخدم األسماء احملفوظة في ذاكرة الهاتف الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.

א
مكنك أيًضا الوصول إلى الوظائف بالضغط على Names (األسماء) في وضع االستعداد 
أو بالضغط أوًال على Go to (ذهاب إلى) ثم حتديد Contacts (األسماء). انظر أيًضا ”ثالثة 

مفاتيح اختيار“ الصفحة ٢٣.
مكن أيًضا الوصول إلى بعض الوظائف كالتالي: اضغط على  أو  في وضع 

الستعداد، انتقل لالسم الذي تريده، واضغط على Details (التفاصيل)، انتقل إلى رقم أو 
عنصر نصي واضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة. 

لوصول إلى األسماء أثناء املكاملة، اضغط على Options (خيارات) وحدد Contacts (األسماء). 

א
 Settings(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

الضبط). حدد
• Memory in use (الذاكرة املستخدمة) لتحديد ذاكرة األسماء التي ترغب في استخدامها. 
 Phone and إذا كنت ترغب في البحث عن األسماء وأرقام الهاتف في كال الذاكرتني، حدد

SIM (الهاتف والبطاقة). في هذه احلالة، يتم حفظ األسماء واألرقام في ذاكرة الهاتف. 

• Contacts view (عرض األسماء) لتحديد طريقة عرض األسماء واألرقام في دفتر الهاتف. 
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على سبيل املثال، حدد Name and image (االسم والصورة) لعرض األسماء مع الصور 
املرفقة بها. 

• Memory status (حالة الذاكرة) لعرض مقدار الذاكرة اخلالية املتاح في أٍي من ذاكرتي 
األسماء. 



٨٠

ي

ُي
ب
و
ا

تم حفظ األسماء واألرقام في الذاكرة احملددة، انظر Memory in use (الذاكرة املستخدمة) 
في ”حتديد ضبط دفتر الهاتف“، الصفحة ٧٩.

 Add(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على
contact (إضافة اسم). 

 OK ٢. أدخل االسم (انظر ”استخدام اإلدخال التقليدي للنص“ الصفحة ٤٥) واضغط على
(موافق) حلفظه. 

٣. أدخل رقم الهاتف، مبا في ذلك رمز املنطقة، واضغط على OK (موافق) حلفظه. 
• إذا أردت استخدام رقم الهاتف أثناء التواجد خارج البلد، فاضغط على  مرتني 

(إلدخال احلرف +) ثم أدخل رمز البلد ورمز املنطقة (احذف الصفر البادئ إذا لزم األمر) 
ورقم الهاتف. 

٤. للعودة إلى وضع االستعداد، اضغط على Done (مت). 
 تلميح: حلفظ اسم ورقم هاتف بشكل سريع، أدخل رقم الهاتف في وضع االستعداد 

واضغط على Save (حفظ). أدخل االسم واضغط على OK (موافق). 

א
مكنك حفظ أنواع مختلفة من األرقام والعناصر النصية لكل اسم في قائمة األسماء 

الهاتف. 
أول رقم هاتف تقوم بحفظه مع االسم هو الرقم االفتراضي. وُيشار إليه بإطار حول املؤشر 
. حينما تختار اسًما من دفتر الهاتف، إلجراء مكاملة  خلاص بنوع الرقم، على سبيل املثال 

مثالً، يتم استخدام الرقم االفتراضي ما لم حتدد رقما آخر. 
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ً
١. تأكد من أن الذاكرة املستخدمة هي إما Phone (الهاتف) أو Phone and SIM (الهاتف 

والبطاقة). 
٢. اضغط على  أو  في وضع االستعداد. 



٨١
 Details ٣. انتقل إلى االسم الذي ترغب في إضافة رقم أو عنصر نصي إليه، واضغط على
(التفاصيل). 

٤. اضغط على Options (خيارات) وحدد Add number (إضافة رقم) أو Add detail (إضافة 
تفاصيل) أو Change type (تغيير النوع). 

• إلضافة رقم هاتف، حدد إضافة رقم وأحد أنواع األرقام التالية:  General (عام) أو 
 Fax  (املكتب) أو Office  (املنزل) أو Home  (الهاتف احملمول) أو Mobile 

(الفاكس). 
 أدخل الرقم واضغط على OK (موافق) حلفظه. 

• إلضافة عنصر نصي، حدد Add detail (إضافة تفاصيل) وأحد أنواع النصوص التالية: 
 E-mail address (بريد إلكتروني) أو  Web address (عنوان اإلنترنت) أو  

Postal address (عنوان بريدي) أو  Note (مالحظة). 

 أدخل العنصر النصي. إلضافة حرف خاص، اضغط على  وانتقل إلى احلرف 
املطلوب واضغط على Use (استخدام). اضغط على OK (موافق) حلفظ العنصر 

النصي. 
• لتغيير نوع الرقم أو العنصر النصي احملدد، حدد Change type ( تغيير النوع) والنوع 

املطلوب. 
٥. اضغط على  للعودة إلى وضع االستعداد. 

 تلميح: إلضافة رقم جديد بشكل سريع إلى رقم مت حفظه مسبًقا، أدخل الرقم في 
وضع االستعداد واضغط على Options (خيارات) وحدد Add to contact (إضافة إلى 

اسم). انتقل إلى االسم، واضغط على Add (إضافة) وحدد نوع الرقم. 
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א א א
اضغط على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على 
Details (التفاصيل). انتقل إلى الرقم املطلوب ضبطه ليكون هو الرقم االفتراضي. اضغط 

على Options (خيارات) وحدد Set as default (الرقم االفتراضي). 
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א
ميكنك إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ في دفتر الهاتف الداخلي. وتظهر الصورة عند 

ستالم مكاملة من رقم الهاتف املضاف إليه الصورة. 
ضغط على  أو  في وضع االستعداد وانتقل إلى االسم (والرقم) املطلوب 

ضافة صورة إليهما ثم اضغط على Details (التفاصيل). اضغط على Options (خيارات) 
 Gallery (إضافة صورة). تظهر قائمة باحلافظات املوجودة في القائمة Add image حدد

 Save to (خيارات) وحدد Options األستوديو). انتقل إلى الصورة املطلوبة، واضغط على
contacts (حفظ في األسماء). 

 تلميح: إلرفاق صورة شخصية جديدة باسم أو رقم هاتف، افتح غطاء العدسة وحتقق 
 Capture (صورة شخصية) واضغط على Portrait photo من أن وضع الكاميرا هو
(جلب). اضغط على Options (خيارات) وحدد Attach to contact (إرفاق باالسم) 

وانتقل إلى االسم أو رقم الهاتف املطلوب واضغط على Attach (إرفاق). 
تغيير إحدى الصور املرفقة باالسم، انظر الصفحة ٨٣.

א א
 Search(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على

(بحث). 
٢. أدخل احلرف األول (احلروف األولى) من االسم املطلوب، إذا رغبت في ذلك. ميكنك الضغط 

على  أو  لتحريك املؤشر داخل االسم. 
٣. انتقل إلى االسم املطلوب واضغط على Details (التفاصيل). 

• في حالة حفظ الرقم على بطاقة SIM، يظهر الرمز  في أعلى شاشة العرض. 
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٤. انتقل خالل أرقام الهاتف والعناصر النصية املضافة إلى االسم. 
 إذا تعذر عرض رقم هاتف أو عنصر نصي على سطر واحد، فيمكنك عرضه بالكامل 

 . بالضغط على View (عرض) أو 
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 تلميح: للعثور على اسم ورقم هاتف بشكل سريع، اضغط على  أو  في 
وضع االستعداد. أدخل احلرف (احلروف) األول من االسم وانتقل إلى االسم املطلوب. 

عرض رقم الهاتف االفتراضي لالسم، اضغط مع االستمرار على  إذا لم يكن ضبط 
Contacts view (عرض األسماء) هو Name and number (االسم والرقم). 

א
١. اضغط على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط 

على Details (التفاصيل). 
٢. إذا كان ضبط Contacts view (عرض األسماء) هو Name and number (االسم والرقم)، 

فانتقل إلى االسم أو الرقم أو العنصر النصي املطلوب واضغط على Edit (تعديل). 
 إذا لم يكن ضبط Contacts view (عرض األسماء) هو Name and number (االسم 

 Options والرقم)، فانتقل إلى االسم أو الرقم أو العنصر النصي املطلوب. اضغط على
(خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة، على سبيل املثال Edit detail (تعديل التفاصيل) 

لتعديل عنصر نصي. 
٣. قم بتعديل االسم أو الرقم أو العنصر النصي، واضغط على OK (موافق). 

א א א
١. اضغط على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط 

على Details (التفاصيل). 
٢. إذا كان ضبط Contacts view (عرض األسماء) هو Name and number (االسم والرقم)، 

فانتقل إلى الصورة احلالية واضغط على Change (تغيير). 
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 إذا لم يكن ضبط Contacts view (عرض األسماء) هو Name and number (االسم 
 Change image (خيارات) وحدد Options والرقم)، فانتقل إلى الصورة واضغط على

(تغيير الصورة). 
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٣. افتح احلافظة املطلوبة في القائمة Gallery (االستوديو)، وحدد الصورة اجلديدة واضغط 
على Options (خيارات) وحدد Save to contacts (حفظ في األسماء). 

א
ؤدي حذف اسم ورقم إلى حذف األرقام اإلضافية والعناصر النصية والصورة املضافة إليه 
يًضا. وال ُيؤدي حذف صورة من دفتر الهاتف إلى حذفها من القائمة Gallery (األستوديو). 
 Delete(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على

(مسح). 
٢. حلذف أسماء وأرقام واحًدا تلو اآلخر، حدد One by one (واحد كل مرة) وانتقل إلى االسم 

(والرقم) الذي ترغب في حذفه. اضغط على Delete (مسح) ثم Yes (نعم). 
 حلذف كل األسماء واألرقام، حدد Delete all (مسح الكل) ثم انتقل إلى دفتر الهاتف 
املطلوب، وهو Phone (الهاتف) أو SIM card (البطاقة). اضغط على Delete (مسح) 

وYes (نعم) وأدخل رمز األمان واضغط على OK (موافق). 

א
ضغط على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم (والرقم) املطلوب 

اضغط على Details (التفاصيل). انتقل إلى الرقم أو العنصر النصي أو الصورة التي تريد 
 Delete ،(خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة، على سبيل املثال Options حذفها واضغط على

detai (مسح التفاصيل) حلذف عنصر نصي. اضغط على Yes (نعم). 

א
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ُيمكنك نسخ أسماء وأرقام هاتف من الهاتف إلى بطاقة SIM والعكس. لن يتم نسخ 
.SIM العناصر النصية والصور احملفوظة في الهاتف إلى بطاقة

 Copy(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ١. اضغط على
(نسخ). 
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 From (من الهاتف إلى البطاقة) أو From phone to SIM card ٢. حدد اجتاه النسخ، وهو
SIM card to phone (من البطاقة إلى الهاتف). 

٣. حدد One by one (واحد كل مرة) أو All (الكل) أو Default numbers (األرقام 
االفتراضية). تظهر Default numbers (األرقام االفتراضية) فقط في حالة النسخ من 

.SIM الهاتف إلى بطاقة
• في حالة حتديد One by one (واحد كل مرة) أو All (الكل) لنسخ جميع األرقام 
املضافة إلى أحد األسماء من الهاتف إلى بطاقة SIM، فقد يتم حفظ كل رقم 

بشكل منفصل على البطاقة.
• في حالة حتديد One by one (واحد كل مرة)، انتقل إلى االسم املطلوب واضغط على 

Copy (نسخ). 
• في حالة حتديد Default numbers (األرقام االفتراضية)، سيتم نسخ األرقام االفتراضية 

فقط مع األسماء. 
٤. حدد ما إذا كنت ترغب في االحتفاظ باألسماء واألرقام األصلية Keep original (االحتفاظ 

باألصل) أو حذفها Move original (نقل األصل). 
• في حالة حتديد All (الكل) أو Default numbers (األرقام االفتراضية)، اضغط على 

Yes (نعم) لبدء النسخ أو النقل. 

א
مكنك االتصال برقم هاتف بنطق كلمة واحدة أو أكثر (”بصمة صوت“) مرفقة بهذا الرقم. 

ميكن أن تكون بصمة الصوت، على سبيل املثال، أحد األسماء. 
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يتم حفظ بصمات الصوت في الهاتف. يتم حذف جميع بصمات الصوت في حالة إدخال 
بطاقة SIM أخري بالهاتف وحفظ بصمات صوت جديدة. 

א א א א
قبل استخدام االتصال الصوتي، الحظ ما يلي: 
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• ال تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت املتكلم. 
• بصمات الصوت حساسة جتاه الضوضاء احمليطة. قم بتسجيل بصمات الصوت هذه وإجراء املكاملات 

من خاللها في بيئة هادئة. 
• عند تسجيل بصمة الصوت أو وقت إجراء مكاملة بنطق بصمة الصوت، أمسك الهاتف في الوضع 

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

اخملتلفة. 
 مالحظة: يجب نطق االسم بنفس الطريقة التي مت تسجيله بها متاًما. قد يصعب 

ذلك على سبيل املثال في حالة التواجد في بيئة صاخبة أو أثناء الطوارئ، لذا ال يجب 
االعتماد على االتصال الصوتي في جميع األحوال. 

ضغط على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على 
Details (التفاصيل). اضغط على Options (خيارات) وحدد Add voice tag (إضافة بصمة 

صوت). اضغط على Start (بدء) وانطق الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كبصمة 
صوت بوضوح. 

א א
) أو مفتاح الصوت  في وضع  ضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األمين (

الستعداد حتى تسمع نغمة قصيرة. انطق بصمة الصوت بوضوح أثناء إمساك الهاتف في 
لوضع الطبيعي بالقرب من األذن. يقوم الهاتف بتشغيل بصمة الصوت ثم يتصل برقم 
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الهاتف املناظر. 
 Yes في حالة عدم وجود مثيل لبصمة الصوت أو إذا لم يتم التعّرف عليها، اضغط على

(نعم) لنطق بصمة الصوت مرة أخرى أو Exit (إنهاء) أو  للعودة إلى وضع االستعداد. 
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في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة، مثل HDB-4 أو HDW-2، اضغط مع االستمرار 
على زر سماعة الرأس حتى تسمع نغمة قصيرة ثم انطق بصمة الصوت بوضوح. 

 Voice tags(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على
بصمات الصوت). حدد االسم أو رقم الهاتف املطلوب والوظيفة التي تريدها. 

א
مكنك إرسال معلومات االتصال اخلاصة بأحد األشخاص أو استالمها في شكل بطاقة 

عمال.

١. ميكنك إرسال بطاقة أعمال إلى هاتف متوافق أو جهاز آخر يدعم معيار vCard. اضغط 
على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على 
Details (التفاصيل). اضغط على Options (خيارات) وحدد Send bus. card (إرسال 

بطاقة). 
٢. إلرسال بطاقة األعمال من خالل األشعة حتت احلمراء، تأكد من إعداد الهاتف اآلخر أو 

 Via اجلهاز املتوافق الستالم البيانات عبر منفذ األشعة حتت احلمراء اخلاص به وحدد
 .(IR بوصلة) infrared

 Via text message (خدمة شبكة)، حدد OTA إلرسال بطاقة األعمال كرسالة عبر األثير 
(برسالة نصية). 

 إلرسال بطاقة األعمال عبر اتصال بلوتوث إلى جهاز متوافق، تأكد من وجود الهاتف في 
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نطاق تشغيل بلوتوث وحدد Via Bluetooth (بـ بلوتوث). 
٣. إذا كانت بطاقة األعمال حتتوي على عناصر نصية أو أرقم عديدة، فحدد ما إذا كنت 

تريد فقط إرسال الرقم االفتراضي (Default number (إرسال افتراضي)) أو إرسال جميع 
األرقام والعناصر النصية املضافة إلى االسم (All details (كل البيانات)). 
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 في حالة حتديد Via Bluetooth (بـ بلوتوث) في اخلطوة الثانية، حدد اجلهاز الذي تريد 
إرسال بطاقة األعمال إليه.

الستالم بطاقة أعمال من خالل األشعة حتت احلمراء من جهاز متوافق، قم بتشغيل منفذ 
ألشعة حتت احلمراء انظر الصفحة ١٣٢. ميكن ملستخدم اجلهاز اآلخر اآلن إرسال بطاقة 

ألعمال من خالل األشعة حتت احلمراء. 
عند استالم بطاقة أعمال، اضغط على Show (عرض) لعرضها. اضغط على Save (حفظ) 
حلفظ بطاقة األعمال في الهاتف أو اضغط على Exit (إنهاء) ثم Yes (نعم) لرفض بطاقة 

ألعمال.

א
مكنك ضبط املفاتيح من  إلى  للعمل كمفاتيح اتصال سريع. إلجراء مكاملة 

استخدام االتصال السريع، انظر الصفحة ٣٨.

א
 Speed dials(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

االتصال السريع). انتقل إلى املفتاح املطلوب واضغط على Assign (تخصيص). اضغط 
على Search (بحث) وحدد االسم والرقم الذي تريد تخصيصه ملفتاح االختيار. 

في حالة وجود رقم هاتف مخصص بالفعل لهذا املفتاح، ُيمكنك عرض الرقم بالضغط 
 Options (عرض)، أو ُيمكنك تغيير الرقم أو حذف التخصيص بالضغط على View على

خيارات) وحتديد اخليار املطلوب. 
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 SIM ميكنك االتصال بأرقام اخلدمة اخلاصة مبزود اخلدمة إذا كانت األرقام متوفرة في بطاقة

خدمة شبكة). 
 Service(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

numbers (أرقام اخلدمة). انتقل إلى اسم اخلدمة املطلوب واضغط على  لالتصال به. 

عرض رقم الهاتف احملفوظ مع االسم، اضغط على Details (التفاصيل). لنسخ االسم، قم 
 Options جعله رقم اتصال سريع أو قم بإرسال رسالة أو بطاقة أعمال إليه واضغط على

خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة. 

ميكنك عرض أرقام الهاتف اخملصصة لبطاقة SIM إذا كانت البطاقة تسمح بذلك.
 My numbers(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على

أرقامي). انتقل إلى االسم أو الرقم املطلوب، واضغط على View (عرض). 

א
ميكنك ترتيب األسماء وأرقام الهواتف احملفوظة في دفتر الهاتف في شكل مجموعات 

متصلني. 
ميكنك ضبط الهاتف إلصدار نغمة رنني معينة وعرض رسم محدد لكل مجموعة متصلني 

عند تلقى مكاملة من أحد الهواتف املوجودة ضمن تلك اجملموعة. 
ضبط الهاتف إلصدار رنني فقط عند ورود مكاملات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة 

متصلني محددة، انظر Alert for (تنبيه بـ) في ”ضبط النغمة“ الصفحة ١٠٠.
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 Caller(األسماء) و Contacts (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu اضغط على
groups (مجموعات املتصلني) ثم مجموعات املتصلني املطلوبة. حدد
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• Group name (اسم اجملموعة) إلعادة تسمية اجملموعة. 
• Group ringing tone (نغمة اجملموعة)، لتحديد نغمة رنني للمجموعة. Default (النغمة 

 Profiles العادية) هي نغمة الرنني التي قمت بتحديدها للوضع النشط في القائمة
(األوضاع)، انظر الصفحة ٩١.

• Group logo (شعار اجملموعة) وOn (تشغيل) لضبط الهاتف لعرض رسم اجملموعة. 
إليقاف تشغيل الرسم، حدد Off (إيقاف). لعرض الرسم، حدد View (عرض). 

• Group members (األفراد) إلضافة اسم إلى مجموعة املتصلني أو حذف اسم منها. 
 Add (إضافة) وانتقل إلى االسم املطلوب واضغط على Add إلضافة اسم، اضغط على 

(إضافة). 
 حلذف اسم، انتقل إلى االسم املطلوب واضغط على Remove (مسح). 

 تلميح: إلضافة اسم إلى مجموعة متصلني، اضغط على  أو  في وضع 
االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على Details (التفاصيل). اضغط 

على Options (خيارات) وحدد Caller groups (مجموعة املتصلني) واجملموعة 
املطلوبة. 

א א
ضغط على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على 
Details (التفاصيل). انتقل إلى مجموعة املتصلني احلالية واضغط على Change (تغيير). حدد 

مجموعة املتصلني اجلديدة. 
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א
ميكنك إرسال رسالة نصية إلى شخص مت حفظ اسمه أو رقم هاتفه في دفتر الهاتف 

(خدمة شبكة). 
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ضغط على  أو  في وضع االستعداد، وانتقل إلى االسم املطلوب ثم اضغط على 
 Send (خيارات) وحدد Options (التفاصيل). انتقل إلى الرقم املطلوب، واضغط على Details
message (إرسال رسالة). أدخل الرسالة واضغط على Send (إرسال). للحصول على مزيد 

من املعلومات، انظر ”كتابة رسالة نصية أو رسالة مصورة وإرسالها“ الصفحة ٥٧. 

(٤ (א א
توفر بالهاتف مجموعات ضبط ”أوضاع“ متعددة، ُيمكنك تخصيص نغمات 

هاتف معينة لها حسب األحداث والبيئات اخملتلفة. 
الستخدام أحد األوضاع، قم أوًال بتغيير الضبط اخلاص به حسب رغبتك ثم قم بتشغيله. 
 Profiles (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

األوضاع). 
١. حدد أحد األوضاع التي تريد تشغيلها أو التي تريد تغيير ضبطها. 

 على سبيل املثال، حدد الوضع Silent (صامت) إذا كنت تريد كتم صوت جميع نغمات 
الهاتف. 

٢. حدد Activate (تشغيل) أو Personalise (ضبط خاص) أو Timed (محدد). 
• لتشغيل الوضع احملدد، حدد Activate (تشغيل) أو Timed (محدد). 

 لتشغيل الوضع لفترة معينة من الوقت، حدد Timed (محدد) واضبط وقت االنتهاء. 
عند انقضاء هذا الوقت، سيصبح الوضع السابق - الذي لم يكن محدًدا - نشًطا. 

• لتغيير ضبط الوضع، حدد Personalise (ضبط خاص). حدد الضبط املطلوب تغييره 
ثم قم بإجراء التغيير. 
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للحصول على معلومات حول الضبط، انظر ”ضبط النغمة“ الصفحة ١٠٠. ُيمكنك   
إعادة تسمية الوضع احملددة باستخدام Profile name (اسم الوضع). ال ُيمكن إعادة 

تسمية الوضع General (عام). 
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ظهر اسم الوضع النشط حالًيا في وضع االستعداد، باستثناء عندما يكون الوضع 
Genera (عام) نشًطا. في حالة حتديد الوضع، يظهر املؤشر  أمام اسمه. 

 تلميح: لتغيير الوضع بشكل سريع في وضع االستعداد، اضغط لفترة وجيزة على 
، وحدد الوضع املراد تشغيله.  مفتاح التشغيل 

 (٥ (א א
في هذا القائمة، ميكنك تغيير العديد من إعدادات ضبط الهاتف. ُيمكنك 

يًضا إعادة ضبط بعض إعدادات ضبط القائمة إلى قيمها االفتراضية. 
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط). 

א א
مكنك حتديد وظيفة مفتاح االختيار األمين التي يتم عرضها في وضع االستعداد والوظائف 

”اختصارات شخصية“) التي ُيمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على Go to (ذهاب 
لى) في وضع االستعداد أو عن طريق الدخول إلى القائمة Go to (ذهاب إلى). 

 Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على
الضبط) وPersonal shortcuts (اختصارات شخصية). حدد

• Right selection key (مفتاح االختيار األمين) لتحديد وظيفة مفتاح االختيار األمين. 
 Contacts(ذهاب إلى) و Go to ،اخليارات املتاحة هي اسم خاص مبشغل الشبكة

(األسماء). 
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• Select Go to Options (حتديد خيارات ”ذهاب إلى“) لتحديد وظائف قائمة االختصارات 
اخلاصة بك. انتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على Mark (حتديد) إلضافتها إلى القائمة. 

إلزالة وظيفة من القائمة، اضغط على Unmark (بال حتديد). حلفظ التغيرات، اضغط 
على Done (مت) وYes (نعم). 
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• Organise Go to Options (تنظيم خيارات ”ذهاب إلى“) لتغيير ترتيب الوظائف في 
القائمة. انتقل إلى الوظيفة املطلوبة، واضغط على Move (حتريك) وحدد املكان الذي 

تريد نقل الوظيفة إليه. 

א א
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط) وTime and date settings (ضبط الوقت والتاريخ). حدد
• Clock (الساعة) لضبط الوقت أو عرض (أو إخفاء) الوقت في ضع االستعداد أو حتديد 

صيغة الوقت بنظام ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة. 
 Call register(رسائل) و Messages ينطبق ضبط الساعة على العديد من الوظائف مثل 

(سجل املكاملات) وAlarm clock (املنبه) وCalendar (التقومي). 
 إذا مت سحب البطارية من الهاتف ملدة طويلة، فقد حتتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة 

أخرى. 
• Date (التاريخ) إلظهار (أو إخفاء) التاريخ في ضع االستعداد أو ضبط التاريخ أو حتديد 

صيغة التاريخ أو فاصل التاريخ. 
 في حالة سحب البطارية من الهاتف ملدة طويلة، فقد حتتاج إلى إعادة ضبط التاريخ 

مرة أخرى. 
• Auto-update of date & time (التحديث اآللي للتاريخ والوقت) لضبط الهاتف لتحديث 

الوقت والتاريخ آلًيا طبًقا لتوقيت املنطقة احلالي (خدمة شبكة). إذا قمت بتحديد 
Confirm first (التأكيد أوالً). يطلب الهاتف تأكيًدا قبل التحديث.
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 الحظ أن التحديث اآللي للتاريخ والوقت ال ُيغير الوقت الذي قمت بضبطه للمنبه أو 
التقومي أو مالحظات التنبيه. فيظل املنبه والتقومي ومالحظات التقومي بالوقت احمللي مما قد 

يتسبب في انتهاء بعض التنبيهات التي قمت بضبطها بعد التحديث مباشرة. 
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א
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط) وCall settings (ضبط املكاملات). حدد
• Call divert (حتويل املكاملات) لتوجيه املكاملات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى 

 SIM رقم هاتف آخر(خدمة شبكة). قد ال تظهر خيارات التحويل التي ال تدعمها بطاقة
أو مشغل الشبكة. 

 حدد خيار التحويل املطلوب، على سبيل املثال، حدد Divert if busy (التحويل عند 
انشغال اخلط) لتحويل املكاملات الصوتية عندما يكون الرقم اخلاص بك مشغوًال أو عند 
رفض مكاملة واردة. قم بضبط خيار التحويل على وضع التشغيل (Activate (تشغيل)) 

 Check) أو حتقق مما إذا كان اخليار قيد التشغيل ((إلغاء) Cancel) أو إيقاف التشغيل
status (معرفة الوضع)). 

• في حالة حتديد Activate (تشغيل)، حدد الوجهة التي سيتم حتويل املكاملات إليها. إذا 
قمت بتشغيل خيار التحويل Divert if not answered (التحويل في حالة عدم الرد) 

أو Divert if not available (التحويل إن لم أكن موجوًدا)، فيمكنك أيًضا حتديد الفترة 
الزمنية التي يتم بعدها حتويل املكاملة. 

• في حالة حتديد Check status (معرفة الوضع)، اضغط على Number (الرقم) لعرض 
رقم الهاتف الذي سيتم حتويل املكاملات إليه أو Details (التفاصيل) لعرض رقم 

الهاتف والفترة الزمنية (املتاحة لـ Divert if not answered (التحويل في حالة عدم 
الرد) وDivert if not available (التحويل إن لم أكن موجوًدا)).

 ُيمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت. عند حتويل جميع املكاملات، يظهر 
السهم  في وضع االستعداد. 
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 قد يكون لكل خط هاتف ضبط التحويل اخلاص به. انظر Line for outgoing calls (خط 
املكاملات الصادرة). 



٩٥
• Anykey answer (ضغط أي مفتاح للرد) وOn (يعمل) إذا أردت الرد على مكاملة واردة 
 . بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، باستثناء  ومفتاحي االختيار و

• Automatic redial (معاودة االتصال آلًيا) لضبط الهاتف إلجراء عدد من احملاوالت بحد 
أقصى عشر محاوالت لالتصال بالرقم بعد محاولة اتصال غير ناجحة. 

• Speed dialling (االتصال السريع) وOn (يعمل) إذا أردت االتصال باألسماء وأرقام الهاتف 
اخملصصة ملفاتيح االتصال السريع من  إلى  بالضغط مع االستمرار على 

املفتاح املقابل. انظر أيًضا "االتصال السريع" الصفحة ٨٨.
• Call waiting (خدمة انتظار املكاملات) وActivate (تشغيل) ملطالبة الشبكة بإبالغك في 
حالة استالم مكاملة جديدة أثناء إجراء مكاملة أخرى (خدمة شبكة). انظر أيًضا "انتظار 

املكاملات" الصفحة ٣٩.
• Summary after call (ملخص بعد املكاملة) وOn (عرض) لضبط الهاتف لعرض مدة آخر 

مكاملة لفترة وجيزة. 
• Send my caller ID (إرسال هويتي) لعرض (Yes (نعم)) رقم هاتفك إلى الشخص الذي 

 Set by network هذه خدمة شبكة. في حالة حتديد .((ال) No) تتصل به أو إخفاءه
(ضبط بالشبكة)، سيستخدم الهاتف الضبط املُتفق عليه مع مزود اخلدمة. 

• Line for outgoing calls (خط املكاملات الصادرة) لتحديد خط الهاتف رقم ١ أو رقم 
٢ إلجراء املكاملات (خدمة شبكة). على سبيل املثال، ميكنك استخدام اخلط رقم ١ 

للمكاملات الشخصية واخلط رقم ٢ ملكاملات األعمال. ُيمكن الرد على مكاملات كال اخلطني 
بغض النظر عن اخلط احملدد. 

 إذا حددت Line 2 (اخلط ٢) ولم تكن مشترًكا بتلك اخلدمة التي تقدمها الشبكة، 
فلن تتمكن من إجراء أية مكاملات. عند حتديد اخلط رقم ٢، يظهر الرقم 2 في وضع 
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االستعداد. 



٩٦

ل
)

 ميكنك منع حتديد اخلط بواسطة حتديد Lock (قفل) إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه 
اخلدمة. 

  تلميح: في وضع االستعداد، ميكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع االستمرار 
 . على 

א
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط) وPhone settings (ضبط الهاتف). حدد
• Language settings (ضبط اللغة) لتحديد لغة نصوص الشاشة. في حالة حتديد 
Phone language (لغة الهاتف) وAutomatic (آلي)، سيحدد الهاتف اللغة طبًقا 

ملعلومات بطاقة SIM. وإذا كانت البطاقة حتتوي على العديد من اللغات، فُيمكن حتديد 
 (SIM لغة) SIM language اللغة املطلوبة بضبط

 سيؤثر هذا الضبط أيًضا على صيغتي التاريخ والوقت املستخدمتني، على سبيل املثال 
في التقومي. 

• Automatic keyguard (قفل املفاتيح آلًيا) لضبط لوحة املفاتيح لكي تغلق تلقائًيا بعد 
فترة زمنية معينة عندما يكون الهاتف في وضع االستعداد. 

 لتشغيل حارس املفاتيح آلًيا، حدد On (تشغيل) وقم بضبط الوقت الذي يتم بعده قفل 
لوحة املفاتيح. إليقاف تشغيل حارس املفاتيح آلًيا، حدد Off (إيقاف). 

 انظر أيًضا ”قفل لوحة املفاتيح (حارس املفاتيح)” الصفحة ٤٢.
 مالحظة: عندما يكون حارس املفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم 
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الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم 
. سيتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.  الطوارئ واضغط على 
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• Cell info display (عرض معلومات اخلاليا) لضبط الهاتف بحيث ُيشير حينما يتم 
استخدامه في شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات اخللوية الصغيرة 

(MCN) (خدمة شبكة). 
• Welcome note (رسالة الترحيب) لتعريف رسالة يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل 

الهاتف. أدخل الرسالة وقم بحفظها بالضغط على Save (حفظ). حلذف الرسالة، 
اضغط على Options (خيارات) وحدد Delete (مسح). 

• Operator selection (اختيار املشغل) لضبط الهاتف ليقوم تلقائًيا بتحديد ُمشغل 
الشبكة اخللوية املتاح في منطقتك (Automatic (آلي)) أو لتحديد اُملشغل املطلوب من 

القائمة (Manual (يدوي)). 
 يجب أن يكون للشبكة احملددة اتفاقية جتوال مع الشبكة احمللية. في حالة عدم وجود 
هذه االتفاقية، سيتم عرض No network access (ال ُيمكن االتصال بالشبكة) ويجب 

حتديد شبكة أخرى. 
 SIM يظل الهاتف في الوضع ”يدوي“ حتى يتم حتديد الوضع ”آلي“ أو يتم إدخال بطاقة 

أخرى داخل الهاتف. 
• Confirm SIM service actions (تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة) لضبط الهاتف 

بحيث يعرض رسائل تأكيد (Yes (نعم)) عند استخدام خدمات بطاقة SIM. انظر أيًضا 
”خدمات البطاقة (القائمة ١٥)“ الصفحة ١٤٥.

• Help text activation (تشغيل التعليمات) لضبط الهاتف لعرض التعليمات التي 
ترشدك إلى كيفية استخدام وظائف القوائم. انظر أيًضا ”استخدام القائمة“ 

الصفحة ٤٧.
• Start-up tone (نغمة التشغيل) لضبط الهاتف لتشغيل نغمة عند بدء تشغيله. 
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• Memory status (حالة الذاكرة) لعرض إجمالي مقدار الذاكرة املتاحة واملستخدمة من 
الذاكرة املشتركة ومقدار الذاكرة املستخدمة بواسطة الوظائف اخملتلفة. انظر أيًضا 

”الذاكرة املشتركة“ الصفحة ٢١.
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א
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط) وDisplay settings (ضبط الشاشة). حدد
• Wallpaper (ورق حائط) لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية، ”ورق حائط“، أثناء وجود 

الهاتف في وضع االستعداد. 
 ُيمكن العثور على صور ورق احلائط في القائمة Gallery (األستوديو). ميكنك حفظ صور 

جديدة من رسائل الوسائط املتعددة املستلمة أو تنزيلها من صفحات املتصفح أو نقلها 
باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا من الكمبيوتر. ميكن أيًضا استخدام 

الصور الفوتوغرافية التي مت التقاطها باستخدام كاميرا الهاتف كورق حائط. 
 لضبط صورة كورق حائط، قم بأي مما يلي: 

• لتحديد صورة ورق حائط ألول مرة أو لتغيير الصورة، حدد Select wallpaper (اختيار 
ورق حائط). انتقل إلى احلافظة املطلوبة في القائمة Gallery (االستوديو) واضغط 

على Open (فتح). انتقل إلى الصورة التي تريدها. اضغط على Open (فتح) 
وOptions (خيارات) وحدد Set as wallpaper (ضبط كورق حائط). 

• إذا كنت قد استخدمت ورق حائط مسبًقا ولكنك قمت بتحديد Off (إيقاف)، فحدد 
On (تشغيل). 

 إذا قمت بحذف صورة من القائمة Gallery (االستوديو) أثناء استخدامها كورق حائط، 
فستظل الصورة مستخدمة كورق حائط حتى تقوم بتغييرها. 

  تلميح: لضبط صورة كورق حائط في القائمة Gallery (االستوديو)، افتح الصورة 
املطلوبة واضغط على Options (خيارات) وحدد Set as wallpaper (ضبط كورق 

حائط). انظر أيًضا ”االستوديو (القائمة ٧)“ الصفحة ١٠٦.
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• حدد Colour schemes (أنظمة األلوان) لتحديد لون بعض أجزاء شاشة الهاتف مثل 
مؤشرات قوة اإلشارة ومستوى شحن البطارية. 
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• Operator logo (شعار الشبكة) لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة احملفوظ في 
الهاتف أو إخفائه. في حالة عدم توفر أية شعارات للشبكة بالهاتف، تظهر هذه 

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

 ملعرفة مدى توفر شعارات الشبكة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 
ميكنك إنشاء شعارات الشبكة باستخدام برنامج Nokia Image Converter (محول 

صور نوكيا)، انظر مجموعة ”برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا“ الصفحة ١٤٧.
• Screen saver time-out (مدة بدء الشاشة املؤقتة) لضبط الفترة الزمنية (املهلة) التي 

يتم بعدها تنشيط ميزة الشاشة املؤقتة. 
 تعد الشاشة املؤقتة أحد مزايا ترشيد استهالك الطاقة حيث يتم تشغيلها إذا لم يتم 
استخدام الهاتف لفترة زمنية محددة في وضع االستعداد. حينما تكون الشاشة املؤقتة 

في وضع التشغيل، تظهر ساعة رقمية تتحرك من أعلى إلى أسفل الشاشة وتظهر 
بقية الشاشة خالية. 

 حدد الفترة الزمنية من القيم املتوفرة أو حدد Other (أخرى) لضبط القيمة. احلد 
األقصى للفترة الزمنية هو ١٠ دقائق. 

 ُيمكنك إيقاف تشغيل الشاشة املؤقتة بالضغط على أي مفتاح. يتم إيقاف تشغيل 
الشاشة املؤقتة تلقائًيا عندما ينتقل الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. 

• Display contrast (تباين الشاشة) لتغيير تباين الشاشة. اضغط على  خلفض 
مستوى التباين أو  لرفعه واضغط على OK (موافق). 
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مكنك تغيير ضبط النغمة واالهتزاز للوضع احملدد حالًيا. ُيمكن العثور على نفس الضبط 

في قائمة Profiles (األوضاع)، انظر الصفحة ٩١.
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط) وTone settings (ضبط النغمة). حدد
• Incoming call alert (تنبيه املكاملات الواردة) لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة 

 Ring once(تصاعدي) و Ascending(رنني) و Ringing ورود مكاملة صوتية. اخليارات هي
(رنة واحدة) وBeep once (نغمة تنبيه واحدة) وOff (ال تعمل). 

 على سبيل املثال، إذا قمت بتحديد Off (ال تعمل)، فلن ُيصدر الهاتف نغمات في حالة 
استالم مكاملة. 

• Ringing tone (نغمة الرنني) لتحديد نغمة الرنني التي تصدر عند استالم مكاملة صوتية. 
 Open (األستوديو)، فحدد Gallery إذا أردت حتديد نغمة رنني محفوظة في القائمة

gallery (فتح األستوديو) من قائمة النغمات. 

• Ringing volume (مستوى صوت الرنني) لتحديد مستوى الصوت لنغمات الرنني ونغمات 
تنبيه الرسائل. 

• Vibrating alert (التنبيه باالهتزاز) لضبط الهاتف ليهتز عند استالم مكاملة أو رسالة. ال 
يعمل التنبيه باالهتزاز عندما يكون الهاتف متصال بجهاز شحن أو حامل سطح املكتب 

أو عدة سيارة. 
• Message alert tone (نغمة تنبيه للرسائل) لتحديد النغمة التي تسمعها عند استالم 
رسالة. لتحديد نغمة من قائمة نغمات الرنني، حدد Ringing tone (نغمة الرنني) ثم حدد 

النغمة املطلوبة. 
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• Keypad tones (نغمات املفاتيح) لتحديد مستوى صوت نغمات املفاتيح. 
• Warning tones (نغمات التحذير) لضبط الهاتف إلصدار نغمات صوتية، عندما تكون 

البطارية فارغة، على سبيل املثال. 
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• Alert for (تنبيه بـ) لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيًنا فقط عند ورود مكاملات من أرقام 
 All هواتف تنتمي جملموعة متصلني محددة. انتقل إلى مجموعة املتصلني املطلوبة أو

calls (تنبيه بالكل) واضغط على Mark (حتديد). ميكنك حتديد مجموعات متعددة. بعد 
القيام بعمليات التحديد، اضغط على Done (مت) وYes (نعم). 

 إلضافة عضو إلى مجموعة متصلني، انظر ”مجموعات املتصلني“ الصفحة ٨٩.

تصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة للحصول على معلومات حول مدى توفر النغمات عبر 
لرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط املتعددة (MMS) أو خدمة املتصفح. يتم حفظ 

لنغمات في القائمة Gallery (األستوديو). 
ميكنك إنشاء النغمات اخلاصة بك باستخدام Nokia Image Converter (محول صور 

وكيا)، أو تطبيق Nokia PC Composer (مؤلف الكمبيوتر لهاتف نوكيا) أو مجموعة 
رامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا، انظر الصفحة ١٤٧.

א א
ميكنك تعريف الضبط الذي يستخدمه الهاتف بشكل افتراضي عند اتصاله بسماعة رأس 

متوافقة (مثل HDB-4 أو HDW-2) أو عدة سيارة (مثل CARK112 أو CARK126) أو 
طقم سمع حسي (مثل LPS-4). تظهر هذه القائمة فقط إذا كان قد مت توصيل الهاتف 

أحد األجهزة امللحقة التالية مرة واحدة على األقل. 
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط) وEnhancement settings (ضبط اجلهاز امللحق). 
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حدد Headset (سماعة األذن) أو Handsfree (طقم حترير اليدين) أو Loopset (طقم 
السمع) إذا كان امللحق املقابل مستخدًما مع الهاتف أو كان قد مت استخدامه مع الهاتف. 

حدد
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• Default profile (وضع اجلهاز) لتحديد الوضع الذي سيتم تشغيله آلًيا عند توصيل 
امللحق احملدد بالهاتف. ميكنك حتديد وضع آخر أثناء توصيل امللحق بالهاتف. 

• Automatic answer (الرد التلقائي) لضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة تلقائًيا 
. في حالة ضبط Incoming call alert (تنبيه املكاملات الواردة)  بعد مرور خمس ثوانٍٍ

على الوضع Beep once (نغمة تنبيه واحدة) أو Off (ال تعمل)، سيتعذر استخدام الرد 
التلقائي. 

• Lights (األضواء) لضبط األضواء لُتضيء بشكل دائم (On (تعمل)) أو لتبقى مضيئة 
ملدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أحد املفاتيح (Automatic (آلي)). يتوفر هذا الضبط 

فقط عند حتديد Handsfree (طقم حترير اليدين). 

א
 Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

الضبط) وSecurity settings (ضبط احلماية). 
 مالحظة: عند استخدام ميزات احلماية التي حتد من املكاملات (مثل حظر املكاملات 
ومجموعة مستعملني محددة واالتصال بأرقام محددة)، قد ُيمكنك االتصال بأرقام 

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

 .PIN أو رمز UPIN (الرمز مستخدم) لضبط الهاتف الستخدام رمز Code in use •
• PIN code request (طلب الرمز الشخصي PIN) (أو UPIN code request (طلب رمز 

UPIN) بناًء على ضبط Code in use (الرمز مستخدم)) لضبط الهاتف للمطالبة 
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بإدخال رمز PIN اخلاص ببطاقة SIM (أو بإدخال رمز UPIN اخلاص ببطاقة USIM) عند 
تشغيل الهاتف. ال تسمح بعض البطاقات بتغيير هذا الضبط. 
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• Call barring service (خدمة حظر املكاملات) لتقييد املكاملات التي ُيمكن إجرائها أو 
استالمها باستخدام الهاتف (خدمة شبكة). حدد خيار احلظر املطلوب وقم بضبطه 

على وضع التشغيل (Activate (تشغيل)) أو إيقاف التشغيل (Cancel (إلغاء)) أو حتقق 
ملعرفة اخليار قيد التشغيل (Check status (معرفة الوضع)). 

• Fixed dialling (االتصال بأرقام محددة) لقصر املكاملات والرسائل النصية الصادرة من 
الهاتف اخلاص بك على أرقام هاتف محددة إذا كانت بطاقة SIM تسمح بذلك. يلزم 

إدخال رمز PIN2 الستخدام هذه الوظيفة. 
 لعرض األرقام املوجودة في قائمة االتصال بأرقام محددة، حدد Number list (قائمة األرقام) 

وانتقل إلى االسم املطلوب واضغط على View (عرض). 
 لتعديل قائمة االتصال بأرقام محددة، اضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة 

املناسبة إلضافة رقم إلى القائمة وقم بتعديل الرقم احملدد أو حذفه من القائمة أو حذف 
جميع األرقام من القائمة. 

 عند استخدام ميزة االتصال بأرقام محددة، فلن تكون اتصاالت GPRS ممكنة فيما عدا 
أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. وفي هذه احلالة، يجب تضمني رقم مركز 

الرسائل ورقم هاتف املستلم في قائمة االتصال بأرقام محددة. 
• Closed user group (مجموعة مستعملني محددة) لتحدد مجموعة األشخاص الذين 

ُيمكنك تبادل املكاملات معهم (خدمة شبكة). حدد Default (الضبط األساسي) لضبط 
الهاتف الستخدام اجملموعة التي اتفقت مع مزود اخلدمة على استخدامها. ملزيد من 

املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
• Security level (مستوى احلماية) لتعريف متى يطلب الهاتف إدخال رمز احلماية. 

 SIM (الهاتف)، يطلب الهاتف إدخال رمز احلماية عند إدخال بطاقة Phone عند حتديد 
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جديدة في الهاتف. 
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 في حالة حتديد Memory (الذاكرة) سيتم طلب رمز احلماية عندما تكون الذاكرة 
اُملستخدمة هي SIM card (البطاقة) وتريد تغيير الذاكرة إلى Phone (الهاتف) أو 

Phone and SIM (الهاتف والبطاقة) أو نسخ األسماء واألرقام من سجل هاتف إلى آخر. 
انظر أيًضا “الذاكرة املستخدمة” أسفل ”حتديد ضبط دفتر الهاتف“ الصفحة ٧٩.

 عند تغيير هذا الضبط، يتم حذف األرقام املوجودة في القوائم Missed calls (مكاملات 
لم يرد عليها) وReceived calls (املكاملات املستلمة) وDialled numbers (املكاملات 

الصادرة). 
• Access codes (رموز الوصول) لتغيير رمز احلماية، أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة 

سر احلظر أو رمز UPIN. ُيمكن أن حتتوي الرموز على األرقام من صفر إلى ٩.

א
مكنك إعادة تعيني بعض إعدادات القوائم إلى قيمها األصلية. 

 Restore(الضبط) و Settings (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu ضغط على
factory settings (استعادة ضبط املصنع). أدخل رمز احلماية واضغط على OK (موافق). 

الحظ أن هذه الوظيفة ال حتذف املعلومات التي ُقمت بحفظها في الهاتف أو تنزيلها إليه. 

(٦ (א א א
في هذه القائمة، ميكنك تشغيل الكاميرا اخلاصة بالهاتف وإعداد الضبط 

خلاص بها. 
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 
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ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف الالسلكية ممنوًعا أو عندما قد 
يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا. 

 Camera (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على
(الكاميرا). 
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مكنك أيًضا استخدام الكاميرا في هذه القائمة أو كما هو موضح في الصفحة ٣٣.
الستخدام الكاميرا في هذه القائمة، حدد وضع الكاميرا (Standard photo (صورة عادية) أو 
Portrait photo (صورة شخصية) أو Night mode (الوضع الليلي) أو Video (فيديو)) وافتح 

غطاء عدسة الكاميرا وقم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو. ملزيد من املعلومات، 
نظر الصفحة ٣٣.

تم حفظ الصور الشخصية ومقاطع الفيديو في الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١. 
ذا لم تكن هناك ذاكرة كافية الستخدام الكاميرا، فقم بحذف بعض الصور الشخصية 

لقدمية أو امللفات األخرى من القائمة Gallery (االستوديو)، انظر الصفحة ١٠٦.

א א
في قائمة Camera (الكاميرا)، حدد Settings (الضبط) و

• Default mode (الوضع االفتراضي) لتحديد وضع الكاميرا الذي سيتم استخدامه بشكل 
افتراضي عند تشغيل الكاميرا عن طريق فتح غطاء العدسة. 

• Image quality (جودة الصورة) لتحديد مقدار ضغط الصورة عندما يقوم الهاتف 
بحفظها. حدد High (عالية) أو Normal (عادية) أو Basic (أساسية). High (عالية) توفر 
 Basic(عادية) و Normal .الصور بأفضل جودة ممكنة ولكن تشغل حيًزا أكبر من الذاكرة

(أساسية)، توفران أقل جودة للصورة ولكن تشغالن حيًزا أقل من الذاكرة. 
• Video clip length (طول لقطة الفيديو كليب) لضبط أقصى طول ملقاطع الفيديو الذي 

مت تسجيله باستخدام الكاميرا. في حالة حتديد Default (االفتراضي)، سيكون أقصى 
طول هو ١٥ ثانية. 
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• Camera sounds (أصوات الكاميرا) لضبط صوت مصراع الكاميرا واملوقت الذاتي على 
التشغيل أو إيقاف التشغيل. يتم سماع صوت مصراع الكاميرا عند التقاط صورة. يتم 

سماع صوت املوقت الذاتي عند تشغيل املوقت الذاتي. 
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• Default title (العنوان االفتراضي) لتعريف االسم االفتراضي للصور الفوتوغرافية ومقاطع 
الفيديو. إذا رغبت في استخدام العنوان املضبوط مسبًقا، حدد Automatic (آلي). وإذا 

رغبت في حتديد عنواًنا خاًصا بك، حدد My title (عنواني). 

 (٧ (א א
في هذه القائمة، ميكنك إدارة الرسومات والصور الشخصية والنغمات ومقاطع 

لفيديو احملفوظة في الهاتف. يتم تنظيم هذه امللفات في حافظات. 
ستخدم األستوديو الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.

 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 
ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف الالسلكية ممنوًعا أو عندما قد 

يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا. 
 Gallery (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

األستوديو) أو اضغط على Gallery (األستوديو) في وضع االستعداد. تظهر قائمة 
احلافظات. 

١. في قائمة احلافظات، انتقل إلى احلافظة املطلوبة. 
٢. اضغط على Open (فتح) لفتح احلافظة احملددة، على سبيل املثال Images (الصور) أو 

اضغط على Options (خيارات) وحدد
• Add folder (إضافة حافظة)، إلنشاء حافظة جديدة. أدخل اسًما للحافظة واضغط 

على OK (موافق). 
• Delete folder (مسح احلافظة)، حلذف احلافظة احملددة. ال ميكن حذف احلافظات املعينة 
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مسبًقا. 
• Move (نقل) لنقل احلافظة احملددة. انتقل إلى حيث تريد نقل احلافظة احملددة واضغط 

على Options (خيارات) وحدد Move here (نقل إلى هنا). ال ُيمكن نقل احلافظات 
املعينة مسبًقا. 
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• Rename folder (إعادة تسمية)، لتسمية احلافظة احملددة باسم جديد. ال ميكن إعادة 
تسمية احلافظات املعينة مسبًقا. 

• Details (التفاصيل)، لعرض معلومات حول احلافظة احملددة. 
• Type of view (نوع العرض) لتعريف طريقة عرض احلافظات ومحتوياتها. يعتبر اخليار 

Grid (شبكة) مفيًدا مع الصور ومقاطع الفيديو. 

• Sort (فرز)، لترتيب احلافظات حسب االسم أو التاريخ أو التنسيق أو احلجم. 
• Gallery downloads (تنزيل املعرض) لتنزيل مقاطع الفيديو والصور والنغمات من 
 Tone (تنزيل الصور) أو Image downloads خدمة متصفح (خدمة شبكة). حدد

downloads (تنزيل النغمات). تظهر قائمة بالعالمات. حدد More bookmarks (مزيد 
من العالمات) لعرض العالمات املتوفرة في القائمة Services (خدمات)، انظر الصفحة 

.١٤١
 حدد العالمة اخلاصة بصفحة املتصفح التي ترغب في الوصول إليها. وفي حالة فشل 
االتصال، قم بتغيير مجموعة ضبط االتصال النشطة في القائمة Services (خدمات) 

 Gallery (انظر ”إجراء اتصال بخدمة املتصفح“، الصفحة ١٣٨)، وُعد إلى القائمة
(االستوديو) وحاول االتصال بالصفحة مرة أخرى. 

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

 قم بتثبيت البرامج من املصادر التي تثق بها فقط. 
• Usage rights list (قائمة حقوق االستخدام) لعرض قائمة حقوق االستخدام املتاحة  
انتقل إلى امللف املطلوب، واضغط على Options (خيارات). حدد Details (التفاصيل) 
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لعرض حقوق االستخدام. انظر “حقوق االستخدام” الصفحة ١٠٩.
٣. إذا قمت بفتح حافظة في اخلطوة ٢، فحدد امللف الذي تريد عرضه أو تشغيله واضغط 

على Open (فتح). 
 أو بدًال من ذلك، اضغط على Options (خيارات) وحدد
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• Delete (مسح)، حلذف امللف احملدد. 
• Send (إرسال) إلرسال امللف في رسالة وسائط متعددة (خدمة شبكة) أو عبر وصلة 
األشعة حتت احلمراء أو وصلة بلوتوث إلى جهاز متوافق. للحصول على معلومات حول 

إنشاء رسائل وسائط متعددة، انظر الصفحة ٦٣.
  تلميح: إلرسال امللف في رسالة وسائط متعددة، ميكنك الضغط على  بدًال من 

استخدام الوظيفة Send (إرسال). 
• Set as wallpaper (ضبط كورق حائط)، الستخدام الصورة احملددة كورق حائط. انظر 

أيًضا “ورق احلائط” الصفحة ٩٨.
• Set as ring tone (ضبط كنغمة رنني)، الستخدام الصوت احملدد كنغمة رنني للوضع 

النشط. انظر أيًضا ”األوضاع (القائمة ٤)“ الصفحة ٩١.
• Edit image (تعديل الصورة)، إلضافة النص واإلطارات والصور اجلاهزة إلى الصورة 

 Insert frame (إدراج نص) أو Insert text (خيارات) وحدد Options احملددة. اضغط على
(إدراج إطار) أو Insert clip-art (إدراج صورة جاهزة). 

 إذا قمت بتحديد Insert frame (إدراج إطار) أو Insert clip-art (إدراج صورة جاهزة)، 
انتقل إلى الصورة املطلوبة واضغط على Options (خيارات) وحدد Insert (إدراج). قم 
بنقل الصورة املضافة باستخدام مفاتيح االنتقال واضغط على OK (موافق) لتأكيد 

التغيير أو اضغط على Back (رجوع) لتغيير اإلطار أو الصورة اجلاهزة.
 حلفظ الصورة التي مت تغييرها بتنسيق GIF، اضغط على Save (حفظ) وقم بتعديل 

اسم الصورة واضغط على OK (موافق) وانتقل إلى احلافظة املطلوبة واضغط على 
Options (خيارات) وحدد Save (حفظ). 
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• Move (نقل) لنقل امللف إلى احلافظة املطلوبة. انتقل إلى احلافظة التي تريد نقل 
امللف إليها واضغط على Options (خيارات) وحدد Move here (نقل إلى هنا). 

• Rename (إعادة تسمية)، لتسمية امللف باسم جديد. 
• Details (التفاصيل)، لعرض حجم امللف وتنسيقه على سبيل املثال. 
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• Delete all (مسح الكل) حلذف جميع امللفات من احلافظة احملددة. 
• View in sequence (عرض بالترتيب) لعرض جميع امللفات املوجودة في احلافظة احملددة 

أو تشغيلها واحًدا تلو اآلخر. 
٤. إذا قمت بحفظ ملف في اخلطوة ،٣ فاضغط على Play (تشغيل) لتشغيل مقطع 

صوت أو مقطع فيديو أو اضغط على Zoom (تكبير) لعرض إحدى الصور بحجم أكبر. 
 . ُيمكنك االنتقال داخل الصورة باستخدام  و  و و

 يؤدي الضغط على Options (خيارات) إلى السماح بالوصول إلى الوظائف التالية، على 
 Unmute / (إسكات الصوت) Mute audio(ضبط التباين) و Set contrast :سبيل املثال

audio (تشغيل الصوت) وUpdate rights (حتديث احلقوق). حدد

• Set contrast (ضبط التباين) لتغيير تباين صورة أو مقطع فيديو. 
• Mute audio (إسكات الصوت) / Unmute audio (تشغيل الصوت) لضبط صوت 

مقطع الفيديو على إيقاف التشغيل أو التشغيل. 
• Update rights (حتديث احلقوق) لتحديث حقوق استخدام امللف احملدد. يظهر هذا اخليار 

فقط عند إمكانية حتديث حقوق استخدام امللف. 
 تلميح: إذا قمت بفتح ملف بالضغط على Open (فتح) في اخلطوة الثالثة، فيمكنك 

 . التصفح خالل امللفات في احلافظة احملددة باستخدام  أو 
قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنني 

احملتويات األخرى. 

א א
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يدعم الهاتف استخدام احلقوق حلماية احملتوى الذي حصلت عليه بالهاتف. ميكن حماية 
قطعة محتوى، مثل نغمة رنني، وربطها بقواعد استخدام معينة، على سبيل املثال، عدد 

مرات االستخدام. 
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تم تعريف قواعد االستخدام في حقوق استخدام احملتوي التي ميكن تسليمها مع احملتوي أو 
سليمها بشكل منفصل، بناًء على مزود اخلدمة. ميكنك حتديث هذه احلقوق. 

حتقق دائما من شروط التسليم ألي محتوي وكذلك حقوق االستخدام قبل احلصول عليه، 
حيث قد يكون عرضة لبعض الرسوم. 

(٨ (א א
حتتوي هذه القائمة على منبه وتقومي وقائمة مهام ومحفظة إلكترونية. 

لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 
Organise (املنسق). 

 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام الوظائف املوجودة في 
القائمة Organiser (املنسق). ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف 

الالسلكية ممنوًعا أو عندما قد يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا. 

ميكنك ضبط الهاتف ليصدر تنبيها عند املوعد احملدد. يعمل املنبه حتى عندما يكون الهاتف 
مغلًقا إذا كانت هناك طاقة كافية في البطارية. 

لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 
Organise (املنسق) وAlarm clock (املنبه). 

 OK (وقت التنبيه)، وأدخل وقت التنبيه واضغط على Alarm time ضبط تنبيه، حدد
موافق). حدد On (تشغيل)، لتغيير وقت التنبيه. 
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لضبط نغمة للتنبيه، حدد Alarm tone (نغمة التنبيه) والنغمة املطلوبة. Default (النغمة 
 Profiles العادية) هي نغمة الرنني التي قمت بتحديدها للوضع النشط في القائمة

(األوضاع)، انظر الصفحة ٩١.
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سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة !Alarm (املنبه!) والوقت احلالي على شاشة 

لهاتف. 
ضغط على Stop (إيقاف) إليقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يصدر التنبيه ملدة دقيقة، أو 
ذا ضغطت على Snooze (غفوة)، فسيتوقف التنبيه ملدة عشر دقائق تقريًبا ثم يستأنف 

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

ذا ضغطت على Stop (إيقاف)، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله إلجراء املكاملات، 
 Yes (ال)، إليقاف تشغيل الهاتف أو على No (تشغيل الهاتف؟). اضغط على Switch the phone on?

نعم) إلجراء املكاملات واستالمها. 

 مالحظة: ال تضغط على Yes (نعم) حينما يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا 
أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 

ساعدك التقومي على تتبع رسائل التذكير، واملكاملات التي حتتاج إلى إجرائها، واالجتماعات 
تواريخ امليالد. 

ستخدم التقومي الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.
لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 

Organise (املنسق) وCalendar (التقومي). تظهر شاشة عرض الشهر. ميكنك التنقل خالل 
أليام واألسابيع والشهور باستخدام مفاتيح التنقل. 

 .  تلميح: لفتح التقومي بشكل سريع في وضع االستعداد، اضغط على 
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• شاشة عرض الشهر: تعرض شاشة العرض هذه أسابيع الشهر. ُيشار إلى اليوم احلالي 

بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود مالحظات خاصة به. لعرض 
املالحظات التي مت ضبطها ألحد األيام (”شاشة عرض اليوم“)، انتقل إلى اليوم املطلوب، 

واضغط على View (عرض). 
 في شاشة عرض الشهر، يؤدي الضغط على Options (خيارات) إلى السماح بالوصول 

إلى الوظائف التالية. Make a note (تدوين مالحظة) وGo to date (الذهاب للتاريخ) 
وSettings (ضبط) وGo to to-do list (ذهاب إلى قائمة املهام). حدد

• Make a note (تدوين مالحظة) إلنشاء مالحظة لليوم احملدد. 
• Go to date (الذهاب للتاريخ) لالنتقال إلى اليوم املطلوب في التقومي. 

• Settings (ضبط) لضبط الوقت والتاريخ أو لتحديد التنسيق اخلاص بهما أو احلرف 
الفاصل ( - على سبيل املثال) أو أول أيام األسبوع (Week starts on (األسبوع يبدأ)). 

باستخدام خيار Auto- delete (املسح اآللي) ميكنك ضبط الهاتف حلذف املالحظات 
القدمية تلقائًيا بعد مرور فترة زمنية معينة. ولكن لن يتم حذف املالحظات املتكررة أو 

مالحظات تواريخ امليالد. 
• شاشة عرض اليوم: تعرض شاشة العرض هذه املالحظات التي مت ضبطها لليوم احملدد. 

اضغط على View (عرض) لفتح املالحظة احملددة (”شاشة عرض املالحظة“) أو في حالة 
عدم وجود مالحظات، اضغط على Add note (إضافة) إلنشاء مالحظة جديدة. 

 .   تلميح: لعرض مالحظات لليوم السابق أو اليوم التالي، اضغط على  أو 

 في شاشة عرض اليوم، يؤدي الضغط على Options (خيارات) إلى السماح بالوصول إلى 
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 Move(تعديل) و Edit(مسح) و Delete(تدوين مالحظة) و Make a note :الوظائف التالية
(نقل) وRepeat (تكرار) وGo to date (الذهاب للتاريخ) وSend note (إرسال مالحظة) 
وCopy (نسخ) وSettings (ضبط) وGo to to-do list (ذهاب إلى قائمة املهام). حدد
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• Repeat (تكرار) لتحديد الفاصل الزمني الذي يتم تكرار املالحظة خالله، على سبيل 
املثال Every week (كل أسبوع). 

• Send note (إرسال مالحظة) إلرسال مالحظة إلى جهاز متوافق من خالل األشعة 
حتت احلمراء أو اتصال بلوتوث أو كمالحظة تقومي أو رسالة نصية. 

• Move (نقل) أو Copy (نسخ) لنقل أو نسخ املالحظة إلى يوم آخر. 
• Go to to-do list (ذهاب إلى قائمة املهام)، للوصول إلى To-do list (قائمة املهام) حيث 
ميكنك إنشاء مهمة ثم نسخها إلى التقومي. انظر أيًضا ”قائمة املهام“ الصفحة ١١٥.
• شاشة عرض المالحظة: تعرض شاشة العرض هذه املالحظة التي مت فتحها في شاشة 
عرض اليوم. إذا كنت قد قمت بضبط تنبيه للمالحظة، فسيظهر الرمز  في أعلى 

املالحظة. 
 .  ميكنك االنتقال خالل املالحظات التي مت ضبطها لليوم احملدد بالضغط على  أو 

اضغط على Edit (تعديل) لتعديل املالحظة املعروضة. 
 في شاشة عرض املالحظة، يؤدي الضغط على Options (خيارات) إلى السماح بالوصول 

 Send note(تكرار) و Repeat(نقل) و Move(مسح) و Delete :إلى الوظائف التالية
(إرسال مالحظة) وCopy (نسخ) وSettings (ضبط) وGo to to-do list (ذهاب إلى قائمة 

املهام). 

ميكنك إنشاء مالحظة جديدة في شاشة عرض الشهر أو اليوم. ملعرفة كيفية إدخال احلروف 
األرقام، انظر ”كتابة النص“ الصفحة ٤٣.

في شاشة عرض الشهر، انتقل إلى اليوم املطلوب، واضغط على Options (خيارات) وحدد 
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Make a note (تدوين مالحظة). في شاشة عرض اليوم، اضغط على Add note (إضافة) 
 Make a note (خيارات) وحدد Options في حالة عدم وجود مالحظة لليوم، أو اضغط على

(تدوين مالحظة). 
حدد أحد أنواع املالحظات التالية: 



١١٤
•  Meeting (اجتماع): أدخل موضوع االجتماع واضغط على Save (حفظ). أدخل 
 OK (حفظ). أدخل وقت بدء االجتماع واضغط على Save مكان االجتماع واضغط على

(موافق). أدخل موعد االنتهاء واضغط على OK (موافق). 
 لضبط التنبيه للمالحظة، حدد With tone (بنغمة) أو Silent (صامت) (ال توجد نغمة 

تنبيه) ثم اضبط موعد التنبيه. 
•  Reminder (تذكير): أدخل املالحظة واضغط على Save (حفظ). لضبط التنبيه 

اخلاص باملالحظة، حدد Alarm on (تشغيل التنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
•  Call (مكاملة): أدخل رقم الهاتف، واضغط على Save (حفظ)، وأدخل االسم 

واضغط على Save (حفظ). أو: إذا كنت تريد البحث عن االسم والرقم في دفتر الهاتف، 
فاضغط على Options (خيارات) وحدد Search (بحث) وحدد االسم املطلوب. 

 أدخل وقت املكاملة واضغط على OK (موافق). 
 لضبط التنبيه للمالحظة، حدد With tone (بنغمة) أو Silent (صامت) (ال توجد نغمة 

تنبيه) ثم اضبط موعد التنبيه. 
•  Birthday (عيد ميالد): أدخل اسم الشخص واضغط على Save (حفظ). أو: إذا 
كنت تريد البحث عن اسم في دفتر الهاتف، فاضغط على Options (خيارات) وحدد 

Search (بحث) وحدد االسم املطلوب وقم بتعديل االسم حسب رغبتك واضغط على 
Save (حفظ). 

 أدخل عام امليالد، واضغط على OK (موافق). 
 لضبط التنبيه للمالحظة، حدد With tone (بنغمة) أو Silent (صامت) (ال توجد نغمة 

تنبيه) ثم اضبط موعد التنبيه. 
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•  Memo (مذكرة): أدخل موضوع املذكرة واضغط على Save (حفظ). أدخل يوم 
االنتهاء للمذكرة واضغط على OK (موافق). 

 لضبط التنبيه للمالحظة، حدد With tone (بنغمة) أو Silent (صامت) (ال توجد نغمة 
تنبيه) ثم اضبط موعد التنبيه. 
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صدر الهاتف إشارة صوتية ويعرض املالحظة. عند عرض مالحظة Call (مكاملة)، ميكنك 

. إليقاف التنبيه وعرض املالحظة، اضغط على  التصال بالرقم املعروض بالضغط على 
View (عرض). إليقاف التنبيه بدون عرض املالحظة، اضغط على Exit (خروج). 

א
في قائمة املهام، ميكنك حفظ مالحظات للمهام التي حتتاج إلى القيام بها وإدارة املهام 

طرق مختلفة. 
ستخدم قائمة املهام الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.

لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 
Organise (املنسق) وTo-do list (قائمة املهام). تظهر قائمة املهام احلالية مرتبة حسب 

ألولوية. 
• إلضافة مهمة جديدة، اضغط على Add note (إضافة) إذا كانت قائمة املهام فارغة أو 

اضغط على Options (خيارات) وحدد Add (إضافة) في حالة وجود مهام. أدخل موضوع 
 High (حفظ). حدد درجة أولوية املهمة، على سبيل املثال Save املهمة واضغط على

(عليا). 
• في قائمة املهام، اضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة املطلوبة إلضافة مهمة 

جديدة أو فرز املهام حسب تاريخ االنتهاء أو فتح التقومي على سبيل املثال إلضافة 
مالحظة أو حذف جميع املالحظات التي قمت بوضع عالمة مكتملة عليها. 

 ميكنك أيًضا حذف املهمة احملددة أو إرسالها إلى هاتف متوافق أو حفظها في التقومي 
(دون تاريخ انتهاء وتنبيه). 
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• لعرض إحدى املهام، انتقل إلى املهمة املطلوبة على القائمة واضغط على View (عرض). 
لتعديل املهمة املعروضة، اضغط على Edit (تعديل). 

 الستخدام الوظائف األخرى املتعلقة باملهمة املعروضة، اضغط على Options (خيارات) 
وحدد الوظيفة املطلوبة. ميكنك ضبط تاريخ انتهاء املهمة وتنبيهها. ميكنك أيًضا وضع 
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عالمة مكتملة على املهمة أو حذفها أو تغيير أولويتها أو إرسالها إلى جهاز متوافق أو 
فتح التقومي أو حفظ املهمة في التقومي. 

في القائمة Wallet (احملفظة)، ميكنك حفظ معلومات شخصية مثل أرقام بطاقات االئتمان 
دفع تكاليف املشتريات باستخدام الهاتف في خدمات املتصفح التي تدعم هذه الوظيفة. 

لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 
 Options (احملفظة). ميكنك فتح احملفظة أيًضا بالضغط على Wallet(املنسق) و Organise

خيارات) وحتديد Other Options (خيارات أخرى) وUse wallet info (معلومات احملفظة)، 
ملوجودة في خدمات املتصفح اخملتلفة، انظر الصفحة ١٣٨.

 Create wallet code: عند فتح احملفظة ألول مرة، يلزم إنشاء رمز احملفظة اخلاص بك. في
إنشاء رمز احملفظة:)، أدخل الرمز واضغط على OK (موافق). أدخل الرمز مرة أخرى في 

Verify wallet code (حتقق من رمز احملفظة:). يتم طلب الرمز عند فتح احملفظة في حالة 
شغيل الضبط Code request (طلب الرمز). 

ذا أردت حذف محتويات احملفظة ورمز احملفظة، أدخل #7370925538#* في وضع االستعداد 
أدخل رمز احلماية اخلاص بالهاتف. 

א א
قبل أن تتمكن من استخدام احملفظة، ستحتاج إلى حفظ رقم بطاقة االئتمان واملعلومات 
ألخرى املطلوبة لدفع تكاليف املشتريات. يتم ترتيب هذه املعلومات في مجموعات ضبط 

سمى ”بطاقات“. 
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حلفظ معلومات حول إحدى البطاقات، حدد Cards (بطاقات) في القائمة Wallet (احملفظة) 
وحدد البطاقة املطلوبة واضغط على Options (خيارات) وحدد View (عرض). حدد
• Card info (معلومات البطاقة)، حلفظ رقم بطاقة االئتمان، على سبيل املثال
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• User info (معلومات املستخدم)، حلفظ اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بك
• ShipPINg info (معلومات الشحن)، حلفظ معلومات االتصال اخلاصة بك

• Billing info (معلومات الفواتير)، حلفظ معلومات االتصال في حالة اختالف عنوان 
استقبال الفواتير عن عنوان الشحن، على سبيل املثال، يحدث ذلك مع بطاقات ائتمان 

الشركات
• Receipt info (معلومات اإليصال)، حلفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني التي 

ميكن أن يرسل مزود اخلدمة إيصال املشتريات عليها
 Wallet (بطاقات) في القائمة Cards نسخ أو مسح أو إعادة تسمية إحدى البطاقات، حدد

احملفظة) وحدد البطاقة املطلوبة واضغط على Options (خيارات) وحدد الوظيفة التي 
ريدها. 

ميكنك أيًضا حفظ املالحظات الشخصية في احلافظة. 
حدد Personal notes (مالحظات شخصية) في القائمة Wallet (احملفظة). يعرض الهاتف 

قائمة باملالحظات املوجودة في حالة وجود مالحظات. 
• إلنشاء مالحظة شخصية، اضغط على Add new (إضافة) إذا كانت قائمة املالحظات 

فارغة أو اضغط على Options (خيارات) وحدد Add new (إضافة) في حالة وجود 
مالحظات. أدخل املالحظة وعنوانها. 

• في حالة وجود مالحظات في القائمة، اضغط على Options (خيارات) وحدد خيارًا حلذف 
املالحظة احملددة أو تعديلها أو إضافة مالحظة جديدة أو فرز املالحظات حسب االسم أو 

التاريخ أو حذف جميع املالحظات. 
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• لعرض مالحظة في القائمة، اضغط على View (عرض). في حالة عرض مالحظة، 
اضغط على Edit (تعديل)، لتعديل املالحظة أو اضغط على Options (خيارات) وحدد 
خيارًا إلرسال املالحظة كرسالة نصية أو نسخ املالحظة في التقومي أو اختيار رقم من 

املالحظة (Use number (استخدام الرقم)) أو حذف املالحظة. 
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حدد Settings (الضبط) في القائمة Wallet (احملفظة). حدد

• Code request (طلب الرمز)، لضبط طلب رمز احملفظة على التشغيل أو إيقاف 
التشغيل.

• Change code (تغيير الرمز) لتغيير رمز احملفظة.
א א

١. انتقل إلى خدمة متصفح يدعم وظيفة احملفظة واختر املنتج املطلوب شراؤه. انظر 
”إجراء اتصال بخدمة املتصفح“ الصفحة ١٣٨.

٢. اقرأ بعناية جميع اإلرشادات املتوفرة في خدمة املتصفح. 
 Use wallet info (خيارات) وحدد Options ٣. لدفع تكلفة املشتريات، اضغط على

(معلومات احملفظة). 
٤. حدد البطاقة التي تريد الدفع بها. 

 Fill ٥. إذا أردت أن يقوم الهاتف مبلء النموذج عبر اإلنترنت مبعلومات احملفظة، فاضغط على
in (امأل). يظهر مفتاح اخليار هذا فقط في حالة دعم اخلدمة ملعيار لغة متثيل التجارة 

اإللكترونية. 
 ميكنك أيًضا ملء النموذج يدوًيا بواسطة حتديد حقول البطاقة واحًدا تلو اآلخر. 

٦. اقبل الشراء. يتم إرسال النموذج. 
٧. إلغالق احملفظة، اضغط على Options (خيارات) وحدد Close wallet (إغالق احملفظة). 

عد استخدام احملفظة، قم بإفراغ الذاكرة املؤقتة، انظر الصفحة ١٤٣.
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 (٩ (א א
تضمن الهاتف بعض ألعاب جافا. ميكنك أيًضا تنزيل ألعاب جديدة باستخدام 

لوظيفة Game downloads (تنزيل األلعاب) في هذه القائمة. 
لحصول على معلومات حول إصدار جافا الذي يدعمه الهاتف، انظر ”التطبيقات (القائمة 

١٠)“ الصفحة ١٢٠. تستخدم األلعاب الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ١٤.
 Games (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

األلعاب). 
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 

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

א א
في القائمة Games (األلعاب) حدد Settings (الضبط) لضبط األصوات واألضواء واالهتزاز 

Shakes (االهتزاز)) لأللعاب. 

 Tone settings (التنبيه باالهتزاز) في القائمة Vibrating alert عند إيقاف تشغيل وظيفة
ضبط النغمة) (انظر صفحة ١٠٠)، ال تعمل وظيفة االهتزاز بالهاتف حتى في حالة 

شغيل الضبط Shakes (االهتزاز). 

في القائمة Games (األلعاب)، حدد Select game (اختر لعبة). انتقل إلى اللعبة أو 
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مجموعة األلعاب املطلوبة في قائمة األلعاب. اضغط على Open (فتح) أو  لتشغيل 
أحد األلعاب أو فتح مجموعة األلعاب. 

 Open في حالة فتح مجموعة ألعاب، انتقل إلى اللعبة املطلوبة وقم ببدئها بالضغط على
 . (فتح) أو 
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للتعرف على الوظائف األخرى التي ميكنك الوصول إليها بالضغط على Options (خيارات) في 
قائمة األلعاب، انظر ”اخليارات األخرى املتوفرة لتطبيق أو جملموعة تطبيقات“ الصفحة ١٢١.

في القائمة Games (األلعاب)، حدد Game downloads (تنزيل األلعاب). تظهر قائمة 
العالمات. حدد More bookmarks (مزيد من العالمات) لعرض العالمات املتوفرة في القائمة 

Services (خدمات)، انظر الصفحة ١٤١.

حدد العالمة اخلاصة بالصفحة التي تريد الوصول إليها. وفي حالة فشل االتصال، قم 
تغيير مجموعة ضبط االتصال النشطة في القائمة Services (خدمات) وُعد إلى القائمة 

Games (األلعاب) وحاول االتصال بالصفحة مرة أخرى. 

تبع اإلرشادات املتاحة بخدمة املتصفح. 
ملعرفة مدى توافر خدمات املتصفح اخملتلفة، ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل 

لشبكة و / أو مزود اخلدمة. 
الحظ أنه عند تنزيل لعبة، قد يتم حفظها في القائمة Applications (التطبيقات) بدًال من 

لقائمة Games (األلعاب). 
قم بتثبيت البرامج من املصادر التي تثق بها. 

א א
 Games (الذاكرة) في القائمة Memory عرض قدر الذاكرة املتاح أللعاب جافا، حدد

األلعاب). انظر أيًضا ”فحص حالة الذاكرة“ الصفحة ١٢٣.
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 (١٠ (א א
في هذه القائمة، ميكنك استخدام تطبيقات جافا املثبتة على الهاتف وإدارتها. 

يدعم هذا الهاتف تقنية Java 2 Micro Edition (™J2ME)، والتي تعد أحد إصدارات 
تقنية جافا املصممة خصيًصا ملنتجات املستهلك اإللكترونية صغيرة احلجم. 
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يوفر العديد من مزودي اخلدمة تطبيقات جافا. يلزم نقل تطبيق جافا إلى الهاتف قبل أن 
تمكن من استخدامه. تستخدم تطبيقات جافا الذاكرة املشتركة، انظر الصفحة ٢١.

لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 
Applications (التطبيقات). 

 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 
ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما تسبب 

خطًرا أو تشويًشا. 

א
١. في القائمة Applications (التطبيقات)، حدد Select application (حتديد التطبيقات) 

والتطبيق أو مجموعة التطبيقات التي تريد استخدامها. 
٢. اضغط على Open (فتح) أو  لتشغيل التطبيق أو فتح مجموعة التطبيقات. 

 في حالة فتح مجموعة تطبيقات، انتقل إلى التطبيق املطلوب وقم بتشغيله بالضغط 
 . على Open (فتح) أو 

א א א
ميكنك الوصول إلى الوظائف أدناه بالضغط على Options (خيارات) في قائمة التطبيقات. 

حدد
• Delete (مسح) حلذف التطبيق احملدد أو مجموعة التطبيقات احملددة من الهاتف. 

• Web access (توصيل باإلنترنت) لضبط التطبيق بحيث يطلب احلصول على إذن منك 
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لالتصال بالشبكة (Ask first (السؤال أوالً)). في حالة حتديد Allowed (مسموح)، لن 
يتم طلب اإلذن وقد يتصل التطبيق بالشبكة تلقائًيا. في حالة حتديد Not allowed (غير 

مسموح)، ال يتم السماح باالتصال. 



١٢٢
• Update version (حتديث النسخة) للتحقق من توفر نسخة جديدة من التطبيق للتنزيل 
من صفحة متصفح (خدمة شبكة). 

• Web page (صفحة ويب) للوصول إلى صفحة متصفح متعلقة بالتطبيق. يظهر هذا 
اخليار فقط إذا كان التطبيق يحتوي على عنوان IP اخلاص باملوقع. 

• Connect via (اتصال بـ) لضبط الهاتف بحيث يستخدم ضبط خدمة معني إذا احتاج 
التطبيق إلى ذلك. يستخدم الهاتف ضبط اخلدمة االفتراضي للمتصفح. 

• Details (التفاصيل) لعرض معلومات إضافية حول التطبيق. 

ميكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة بالطرق التالية: 
• في القائمة Applications (التطبيقات)، حدد App. downloads (تنزيل التطبيقات). 

تظهر قائمة بالعالمات. حدد More bookmarks (مزيد من العالمات) لعرض العالمات 
املتوفرة في القائمة Services (خدمات)، انظر الصفحة ١٤١.

 حدد العالمة اخلاصة بالصفحة التي تريد الوصول إليها. وفي حالة فشل االتصال، قم 
بتغيير مجموعة ضبط االتصال النشطة في القائمة Services (خدمات) وُعد إلى 

القائمة Applications (التطبيقات) وحاول االتصال بالصفحة مرة أخرى. 
 اتبع اإلرشادات املتاحة بخدمة املتصفح. 

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

• اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Services (خدمات) للوصول 
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إلى إحدى صفحات املتصفح حيث ميكنك تنزيل تطبيق جافا الذي تريده. انظر ”تصفح 
صفحات إحدى اخلدمات“ الصفحة ١٣٨.



١٢٣

)

א
ل
ا

و
ل
)

• استخدم وظيفة Game downloads (تنزيل األلعاب) في القائمة Games (األلعاب)، 
انظر ”تنزيل لعبة“ الصفحة ١٢٠.

• استخدم مثبت تطبيقات نوكيا املوجود ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة بنوكيا 
لنقل التطبيقات اجلديدة من كمبيوتر متوافق إلى الهاتف. 

 الحظ أن نوكيا ال تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة 
لها. إذا اخترت تنزيل أية محتويات من هذه املواقع، فيجب اتخاذ نفس االحتياطات التي 

تتخذها مع أي موقع آخر حرًصا على األمان أو احملتويات. 
 Games الحظ أنه في حالة تنزيل لعبة أو تطبيق، فقد يتم حفظها أو حفظه في القائمة

األلعاب) بدًال من القائمة Applications (التطبيقات). 

א א
لتحقق من مقدار الذاكرة املتاحة لتطبيقات جافا، اضغط على Memory (الذاكرة) في 

لقائمة Applications (التطبيقات). 

(١١ (א א
في هذه القائمة، ميكنك استخدام حاسبة وموقت عد تنازلي وساعة إيقاف 

تسجيل األوامر الصوتية. 
 Extras (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

امللحقات). 
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام الوظائف املوجودة 
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بالقائمة Extras (امللحقات). ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف 
الالسلكية ممنوًعا أو عندما قد يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا. 
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شتمل الهاتف على حاسبة ميكن استخدامها أيًضا في عمليات حتويل تقريبية للعملة. 
قة احلاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء حتويلية، السيما مع عمليات القسمة الطويلة. 

 Extras (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على
امللحقات) وCalculator (احلاسبة). 

١. عندما يظهر ’0‘ على الشاشة، أدخل الرقم األول في العملية احلسابية. اضغط على  
إلدخال عالمة عشرية. 

 Multiply (طرح) أو Subtract (جمع) أو Add (خيارات) وحدد Options ٢. اضغط على
(ضرب) أو Divide (قسمة) أو Square (تربيع) أو Square root (اجلذر التربيعي) أو 

Change sign (تغيير اإلشارة). 

  تلميح: أو بدال من ذلك، اضغط مرة واحدة على  للجمع، أو مرتني للطرح، أو 
ثالث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة. 

٣. أدخل الرقم الثاني، إذا كان مطلوبًا في العملية احلسابية. 
٤. للحصول على الناجت، اضغط على Equals (يساوي). 

٥. اضغط مع االستمرار على Clear (مسح) إلجراء عملية حسابية جديدة. 

א א
١. حلفظ سعر العملة، اضغط على Options (خيارات) وحدد Exchange rate (سعر 

العملة). حدد أحد خيارات التحويل املتاحة. أدخل سعر العملة، (اضغط على  
إلدخال عالمة عشرية) واضغط على OK (موافق). يظل سعر العملة مستخدًما في 
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حتويل العملة حتى تقوم بتغييره. 
 In (خيارات) وحدد Options ٢. إلجراء حتويل عملة، أدخل املبلغ املراد حتويله واضغط على

domestic (بالعملة احمللية) أو In foreign (بالعملة األجنبية). 
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 تلميح: ميكنك أيًضا إجراء حتويل العملة في وضع االستعداد. أدخل املبلغ املراد حتويله 
 In foreign (بالعملة احمللية) أو In domestic (خيارات) وحدد Options واضغط على

(بالعملة األجنبية). 

א א
ميكنك الوصول إلى بعض وظائف القائمة بنطق أمر صوتي. ميكن أن يكون األمر الصوتي، 

على سبيل املثال، اسم وظيفة. 
 Extras (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

امللحقات) وVoice commands (األوامر الصوتية). 
قبل استخدام األوامر الصوتية: اقرأ ”مالحظات حول استخدام االتصال الصوتي“ 

لصفحة ٨٥.

א
 Profiles (األوامر الصوتية)، افتح احلافظة، على سبيل املثال Voice commands في القائمة
األوضاع)، التي حتتوي على الوظيفة املطلوبة، على سبيل املثال Silent (صامت) وانتقل إلى 
لوظيفة ثم اضغط على Add (إضافة). اضغط على Start (بدء) وانطق الكلمة (الكلمات) 

لتي تريد تسجيلها كأمر صوتي بوضوح. 
ذا كان للوظيفة أمر صوتي بالفعل، يظهر املؤشر  بجانب اسمها. 

الحظ أنه يتم حذف جميع األوامر الصوتية في حالة إدخال بطاقة SIM أخري بالهاتف 
حفظ أوامر صوتية جديدة. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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) أو مفتاح الصوت  في وضع  ضغط مع االستمرار على مفتاح االختيار األمين (
الستعداد حتى تسمع نغمة قصيرة. انطق األمر الصوتي بوضوح أثناء حمل الهاتف في 

لوضع الطبيعي بالقرب من األذن. يقوم الهاتف بتشغيل األمر الصوتي ويقوم بتنفيذ 
لوظيفة املرتبطة به. 

نظر أيًضا ”إجراء مكاملة باستخدام بصمة صوت“ الصفحة ٨٦.

في القائمة Voice commands (األوامر الصوتية)، انتقل إلى الوظيفة املطلوبة. 
الستماع إلى األمر، اضغط على Playback (سماع). لتغيير األمر أو حذفه، اضغط على 

Options (خيارات) وحدد Change (تغيير) أو Delete (مسح). 

א א
ميكنك ضبط الهاتف بحيث ُيصدر تنبيًها بعد فترة زمنية معينة. 

 Extras (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على
امللحقات) وCountdown timer (موقت العد التنازلي). 

 OK دخل الوقت (بالساعات والدقائق) الذي سُيصدر الهاتف تنبيًها بعده، واضغط على
موافق). قم بتدوين مالحظة، إذا كنت ترغب في ذلك، لعرضها عند انقضاء الوقت واضغط 

على OK (موافق) لبدء تشغيل موقت العد التنازلي. عند تشغيل موقت العد التنازلي، 
ظهر الرمز  في وضع االستعداد. 

• لتغيير وقت العـد التنازلي، ادخـل إلى القائمة Countdown timer (موقت العد 
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التنازلي) وحدد Change time (تغيير الوقت). إليقاف املوقت، حدد Stop timer (إيقاف 
املوقت). 

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع االستعداد، يصدر الهاتف نغمة ويعرض 
املالحظة في حالة توفرها، أو يعرض الهاتف عبارة Countdown time up (انتهى العد 
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لتنازلي). أوقف التنبيه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيتوقف 
لتنبيه تلقائًيا في غضون ٣٠ ثانية. حلذف املالحظة، اضغط على OK (موافق). 

א
ميكنك قياس الوقت، وأخذ قياسات تقسيم وقت أو أوقات تداخل، على سبيل املثال، في 

أللعاب اخملتلفة. 
 Extras (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

امللحقات) وStopwatch (ساعة إيقاف). 

א
 Lap timing (تقسيم الوقت) أو Split timing (ساعة إيقاف)، حدد Stopwatch في القائمة
وقت التداخل) واضغط على Start (بدء). اضغط على Split (تقسيم) ألخذ وقت تقسيم 
قت أو Lap (تراكب) ألخذ وقت تداخل أو Stop (إيقاف) إليقاف التوقيت. ميكنك االنتقال 

خالل أوقات تقسيم الوقت أو أوقات التداخل أسفل الوقت اإلجمالي. 
عند توقف قياس الوقت، اضغط على Save (حفظ) حلفظ أوقات التداخل أو تقسيم الوقت 

 Options كمجموعة وقت. إلعادة ضبط األوقات أو استئناف قياس الوقت، اضغط على
خيارات) وحدد Reset (إعادة ضبط) أو Start (بدء). 

א א א
. عند  ذا أردت استخدام وظائف أخرى أثناء تشغيل ساعة اإليقاف، فاضغط على 
شغيل ساعة اإليقاف، يظهر الرمز  في وضع االستعداد. لعرض الوقت، ادخل إلى 

لقائمة Stopwatch (ساعة إيقاف) وحدد Continue (استمرار). 
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 مالحظة: الحظ أن استخدام ساعة اإليقاف يستهلك من البطارية، كما يقلل وقت 
تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيله في اخللفية أثناء أداء عمليات أخرى 

بالهاتف. 
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في القائمة Stopwatch (ساعة إيقاف)، حدد

• Show last (عرض األخير)، لعرض آخر مجموعة وقت مت قياسها.
• View times (عرض األوقات)، لعرض مجموعة وقت محفوظة

• Delete times (مسح األوقات)، حلذف مجموعات الوقت احملفوظة. حلذف جميع مجموعات 
الوقت، حدد Delete all (مسح الكل) واضغط على Yes (نعم). حلذف مجموعات الوقت 

مرة واحدة، حدد One by one (واحد كل مرة) وانتقل إلى مجموعة الوقت التي تريد 
حذفها واضغط على Delete (مسح) وYes (نعم). 

(١٢ (א א
في هذه القائمة، ميكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق من خالل اتصال بلوتوث 

 .GPRS و اتصال األشعة حتت احلمراء. ميكنك أيًضا تعريف ضبط اتصاالت
الستخدام منفذ USB، انظر ”منفذ USB لالتصاالت احمللية السريعة“ الصفحة ٢٠ و

منافذ التوصيل“ الصفحة ٢٤ و”مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا“ الصفحة ١٤٧.
لحصول على معلومات عامة حول GPRS، انظر ”GPRS وHSCSD للنقل السريع 

لبيانات“ الصفحة ١٩.
 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام الوظائف املوجودة في 

القائمة Connectivity (التوصيل). ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف 
الالسلكية ممنوًعا أو عندما قد يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا. 
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دعم الهاتف تقنية بلوتوث التي تسمح بتوصيل الهاتف السلكًيا بجهاز بلوتوث متوافق 

في حدود مسافة ١٠ متر. في هذا القائمة، ميكنك إعداد اتصاالت بلوتوث وإدارتها. 
لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد وحدد 

Connectivity (التوصيل) وBluetooth (بلوتوث). 

نظًرا ألن أجهزة بلوتوث تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو، ال يحتاج الهاتف 
جهاز بلوتوث اآلخر إلى وضعهما في مواجهة بعضهما البعض. قد يتعرض اتصال بلوتوث 
على الرغم من ذلك إلى التشويش من العوائق مثل اجلدران أو األجهزة اإللكترونية األخرى. 
لتعرف على مدى التوافق بني هاتفك وجهاز بلوتوث آخر، راجع وثائق اجلهاز وموزع نوكيا. 

قد تكون هناك قيود على استخدام أجهزة بلوتوث في بعض الدول. حتقق من ذلك مع 
لسلطات احمللية. 

 مالحظة: يؤدي استخدام بلوتوث إلى استهالك البطارية، كما يقلل وقت تشغيل 
الهاتف. احرص على عدم تشغيله في اخللفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف. 

א א
 On(بلوتوث) و Bluetooth (بلوتوث)، حدد Bluetooth ١. تشغيل ميزة بلوتوث: في القائمة

(تشغيل). 
 عند تشغيل ميزة بلوتوث، يظهر املؤشر  في أعلى الشاشة. 

• عند تشغيل ميزة بلوتوث ألول مرة، يطالب الهاتف بإدخال اسم جهاز بلوتوث اخلاص 
بالهاتف. اقبل االسم االفتراضي أو قم بتغييره. يستطيع مستخدمو أجهزة بلوتوث 
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األخرى رؤية هذا االسم. 



١٣٠

ا

إ
ل
)

٢. حدد Search for audio enhancements (بحث عن أجهزة األوديو امللحقة)، في القائمة 
Bluetooth (بلوتوث) للبحث عن أجهزة بلوتوث متوافقة، على سبيل املثال، سماعة 

الرأس HDW-2. يتم عرض األجهزة التي مت العثور عليها في قائمة. 
٣. حدد اجلهاز الذي تريد توصيله بالهاتف. 

٤. أدخل رمز الوصول اخلاص بجهاز بلوتوث إلقران (”اقتران“) وتوصيل اجلهاز بالهاتف. 
 يعني االقتران أنك تقوم بإنشاء اتصال مع جهاز بلوتوث متوافق عن طريق إدخال رمز 

الوصول عند توصيله ألول مرة. حتتوي ملحقات نوكيا على رموز وصول ثابتة يتم تزويدها 
معها. 

 عند تأسيس االتصال، يتم عرض العبارة Connected to (مت التوصيل بـ) باإلضافة إلى 
اسم اجلهاز. 

٥. ابدأ في استخدام اجلهاز. 
 View في حالة الرغبة في التحقق ملعرفة أي أجهزة بلوتوث متصل حالًيا بالهاتف، حدد

active device (عرض اجلهاز النشط) في القائمة Bluetooth (بلوتوث). إذا أردت إنهاء 
التصال باجلهاز احملدد، فاضغط على Disconnect (فصل). 

ذا لم تكن تنـوي استخدام ميزة بلوتوث لبعـض الوقت، فيمكنك إيقاف تشغيلها 
 Off(بلوتوث) و Bluetooth (بلوتوث)، حدد Bluetooth ترشـيد استهالك الطاقة. في القائمة

إيقاف). 
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 Bluetooth ميكنك التحقق ملعرفة أي أجهزة بلوتوث مقترنة حالًيا مع الهاتف. في القائمة
بلوتوث)، حدد View paired devices (عرض األجهزة املوثوقة) وانتقل إلى اجلهاز املطلوب. 

ذا أردت حذف االقتران باجلهاز، فاضغط على Delete (مسح). 
عند الضغط على Options (خيارات)، قد تتوفر الوظائف التالية بناًء على حالة اجلهاز 

اتصال بلوتوث. حدد
• Connect (توصيل) للتوصيل باجلهاز احملدد

• Assign short name (تخصيص اسم قصير) لتحديد كنية (تظهر لك فقط) للجهاز 
احملدد.

• Request conn. Authorisation (طلب تفويض اتصال) لتحديد ما إذا كان الهاتف 
سيقوم باالتصال باجلهاز احملدد آليًا (No (ال)) أو بعد احلصول على إذن منك (Yes (نعم)). 

 Bluetooth ميكنك تعريف طريقة ظهور الهاتف بالنسبة ألجهزة بلوتوث األخرى. في القائمة
بلوتوث)، حدد Bluetooth settings (ضبط بلوتوث) و

• My phone’s visibility (إمكانية رؤية هاتفي) لتغيير طريقة ظهور الهاتف بالنسب 
ألجهزة بلوتوث األخرى. حدد Shown to all (عرض للجميع) إلظهار الهاتف (الضبط 

االفتراضي) جلميع أجهزة بلوتوث األخرى أو Hidden (مخفي) إلظهار الهاتف لألجهزة 
املقترنة فقط. 

• My phone’s name (اسم هاتفي) لتغيير اسم جهاز بلوتوث اخلاص بهاتفك والذي ميكن 
رؤيته عن طريق مستخدمي أجهزة بلوتوث األخرى. 
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حتوي الهاتف على منفذ لألشعة حتت احلمراء والذي ميكنك استخدامه لتوصيل الهاتف 
جهاز آخر متوافق مع IrDA. وميكنك نقل بطاقات األعمال ومالحظات التقومي، على سبيل 

ملثال، من خالل اتصال األشعة حتت احلمراء. 
تنشيط منفذ األشعة تحت الحمراء: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد 

 .(IR وصلة) Infrared(التوصيل) و Connectivity حدد
ال توجه شعاع IR (األشعة حتت احلمراء) إلى عني أي شخص، وال تسمح بتداخل هذا 

إلشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا اجلهاز أحد منتجات الليزر من الفئة األولى. 

א א א א א
• تأكد أن منفذي األشعة حتت احلمراء املوجودين بالهاتف واجلهاز اآلخر يشيران إلى 

بعضهما البعض، وأنه ال توجد أية عوائق بني اجلهازين. 
 تبلغ املسافة املفضلة بني اجلهازين في حالة التوصيل باألشعة حتت احلمراء نحو متر 

واحد على األكثر. 
 Menu الستقبال البيانات، قم بتشغيل منفذ األشعة حتت احلمراء بالضغط على •

 .(IR وصلة) Infrared(التوصيل) و Connectivity (القائمة) في وضع االستعداد وحتديد
اطلب من مستخدم هاتف اإلرسال بدء نقل البيانات. 

• إلرسال البيانات من الهاتف، حدد الوظيفة التي تريد إرسال البيانات عبر اتصال األشعة 
حتت احلمراء منها. 

 على سبيل املثال، إلرسال مالحظة تقومي عند عرضها في القائمة Calendar (التقومي)، 
اضغط على Options (خيارات) وحدد Send note (إرسال مالحظة) وVia infrared (بـ 
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 .(IR
إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتني بعد تشغيل منفذ األشعة حتت احلمراء، 

فيعني ذلك أنه قد مت إلغاء االتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى. 
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لتحقق من حالة اتصال األشعة حتت احلمراء
• عند ظهور  باستمرار، فإن ذلك يشير إلى نشاط اتصال األشعة حتت احلمراء، كما 
يشير إلى أن الهاتف جاهز إلرسال البيانات واستالمها عبر منفذ األشعة حتت احلمراء. 

، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول االتصال باجلهاز اآلخر، أو أنه قد حدث  • وعندما يومض 
فقدان لالتصال. 

GPRS
ميكنك، في هذه القائمة، تعريف متي يتصل الهاتف بشبكة GPRS (خدمة شبكة). 

ميكنك أيًضا تعريف ضبط GPRS الستخدام الهاتف كمودم مع جهاز الكمبيوتر (خدمة 
شبكة). 

لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد 
 .GPRS(التوصيل) و Connectivity

GPRS א
في قائمة GPRS حدد GPRS connection (اتصال GPRS) وAlways online (متصل دائًما) 

و When needed (عند احلاجة). 
• إذا حددت Always online (متصل دائًما)، يتم تسجيل الهاتف تلقائًيا لدى شبكة 

GPRS عند تشغيل الهاتف. ويظل الهاتف مسجل لدى شبكة GPRS حتى عند عدم 
استخدامه. 

 عند حتديد Always online (متصل دائًما) وخدمة GPRS متاحة، يتم عرض  على 
الشاشة. 
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• إذا حددت When needed (عند احلاجة)، يتم تسجيل الهاتف لدى شبكة GPRS فقط 
عند االتصال باخلدمة، على سبيل املثال، خدمة متصفح، وعبر اتصال GPRS. ال يظل 

الهاتف مسجًال لدى شبكة GPRS بعد االتصال. 
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 إذا حددت When needed (عند احلاجة)، قد يستغرق إجراء اتصال GPRS وقًتا أطول 
منه في حالة حتديد Always online (متصل دائًما). 

GPRS א
ميكنك استخدام الهاتف كمودم التصاالت GPRS عند توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر 
متوافق عبر منفذ األشعة حتت احلمراء أو بلوتوث أو اتصال الكابل (خدمة شبكة). انظر 

يًضا ”التوصيل بالكمبيوتر“ الصفحة ١٤٧.
 GPRS حدد ،GPRS من جهاز الكمبيوتر: في القائمة GPRS تعريف ضبط اتصاالت

modem settings (ضبط املودم لـ GPRS) وActive access point (نقطة الوصول 
لنشطة) أو Edit active access point (تعديل نقطة الوصول النشطة). حدد

• Active access point (نقطة الوصول النشطة) لتشغيل نقطة وصول. انتقل إلى نقطة 
الوصول التي ترغب في استخدامها ثم اضغط على Activate (تشغيل). نقطة الوصول 

هي مركز خدمة يتصل به الهاتف للحصول على اتصال باإلنترنت. 
• Edit active access point (تعديل نقطة الوصول النشطة) لتغيير ضبط نقطة الوصول. 

حدد
• Alias for access point (اسم بديل لنقطة الوصول) إلنشاء كنية لنقطة الوصول 

النشطة. أدخل االسم واضغط على OK (موافق). 
• GPRS access point (نقطة وصول GPRS) لتعريف اسم نقطة الوصول املطلوبة 

التصاالت GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على OK (موافق). اتصل 
مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة للحصول على اسم نقطة الوصول. 

 Nokia Modem Options في حالة ضبط اسم نقطة الوصول في كل من الهاتف وبرنامج
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 Nokia (خيارات مودم نوكيا) في جهاز الكمبيوتر، سيتم استخدام االسم املعرف في
Modem Options (خيارات مودم نوكيا). 
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حتتوي هذه القائمة على متصفح ميكن استخدامه للوصول إلى خدمات عديدة. 
قد تتضمن هذه اخلدمات، تقارير الطقس أو األخبار أو مواعيد رحالت الطيران. 

 Services (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على
خدمات). 

 مالحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل الستخدام هذه الوظيفة. 
ال تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف الالسلكية ممنوًعا أو عندما قد 

يسبب استعمالها خطًرا أو تشويًشا. 
حتقق من مدى توُفر خدمات املتصفح، ورسوم اخلدمة والتعريفات اخلاصة بها مع مشغل 
لشبكة و / أو مزود اخلدمة. سوف يوفر لك مزودو اخلدمة اإلرشادات الالزمة حول كيفية 

ستخدام هذه اخلدمات. 
استخدام متصفح الهاتف، ميكنك عرض اخلدمات التي تستخدم لغة التعيني الالسلكية 

WML) أو لغة تعيني النصوص التشعبية املوسعة (xHTML) على صفحاتها. 

א א א א א
١. احفظ الضبط املطلوب للوصول إلى اخلدمة التي ترغب في استخدامها. انظر ”إعداد 

الهاتف خلدمة املتصفح“ أدناه. 
٢. اتصل باخلدمة التي تشترك بها، انظر الصفحة ١٣٨.

٣. ابدأ تصفح صفحات اخلدمة، انظر الصفحة ١٣٨.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

٤. عند االنتهاء من التصفح، قم بإنهاء االتصال باخلدمة. انظر الصفحة ١٤٠.
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قد تتلقى ضبط اخلدمة في شكل رسالة عبر األثير (OTA) من مشغل الشبكة أو مزود 
خلدمة الذي يوفر اخلدمة التي ترغب في استخدامها. ملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل 

لشبكة أو مزود اخلدمة. 
ميكنك أيًضا إدخال الضبط يدوًيا أو تعريفه أو تعديله باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر 

خلاصة بنوكيا. ملعرفة الضبط املالئم، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. وقد يتوفر 
لضبط، على سبيل املثال، على موقع ويب اخلاص بهم. 

א א
• حلفظ الضبط اُملستلم، اضغط على Options (خيارات) وحدد Save (حفظ). 

 إن لم يكن مت حفظ أي ضبط حتت Active service settings (ضبط اخلدمة النشط)، يتم 
حفظ الضبط اجلديد حتت مجموعة االتصال الفارغة األولى. 

 وفي حالة وجود ضبط محفوظ من قبل في Active service settings (ضبط اخلدمة 
النشط)، سيظهر السؤال ?Activate saved service settings (تشغيل ضبط اخلدمة 
احملفوظ؟). لتشغيل الضبط احملفوظ، اضغط على Yes (نعم) أو اضغط على No (ال) 

حلفظه فقط. 
• لرفض الضبط اُملستلم، اضغط على Options (خيارات) وحدد Discard (رفض). 

• لعرض الضبط اُملستلم أوالً، اضغط على Options (خيارات) وحدد View (عرض). حلفظ 
الضبط، اضغط على Save (حفظ). 

א
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١. في القائمة Services (خدمات)، حدد Settings (ضبط) وConnection settings (ضبط 
االتصال) وActive service settings (ضبط اخلدمة النشط). 

 يلزم تشغيل اجملموعة التي ترغب في حفظ ضبط اخلدمة بها. واجملموعة هي مجموعة 
الضبط الالزمة إلجراء اتصال بإحدى اخلدمات. 
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٢. انتقل إلى مجموعة الضبط املطلوب تشغيلها ثم اضغط على Activate (تشغيل). 
٣. حدد Edit active service settings (تعديل ضبط اخلدمة النشط). 

 حدد الضبط واحًدا في كل مرة وأدخل الضبط املطلوب تبًعا للمعلومات التي تلقيتها 
من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 

• Settings’ name (اسم الضبط): أدخل االسم اجلديد جملموعة االتصال واضغط على 
OK (موافق). 

• Homepage (صفحة البدء): أدخل عنوان صفحة البدء اخلاصة بخدمة املتصفح 
 OK التي ترغب في استخدامها، واضغط على  إلدخال نقطة، ثم اضغط على

(موافق). 
• Proxies (البروكسي): حدد Enable (يعمل) أو Disable (ال يعمل). إذا قمت بتشغيل 

 Secondary(البروكسي األولي) و Primary proxy البروكسي، ُيمكنك تعديل ضبط
proxy (البروكسي الثانوي). 

• Bearer settings (ضبط الناقل): قم بتعريف الضبط التالي: 
• GPRS access point (نقطة وصول GPRS): أدخل اسم نقطة الوصول واضغط 
 .GPRS (موافق). يلزم إدخال اسم نقطة وصول إلنشاء اتصال بشبكة OK على
• Authentication type (طريقة التحقق): حدد Secure (آمن) أو Normal (عادي). 

• Login type (نوع الدخول): حدد Manual (يدوي) أو Automatic (آلي). 
إذا حددت Automatic (آلي)، يستخدم الهاتف ضبط Password (كلمة السر) الذي   

قد قمت بتحديده. 
• User name (اسم املستخدم): أدخل اسم املستخدم واضغط على OK (موافق). 
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• Password (كلمة السر): أدخل كلمة السر واضغط على OK (موافق). يتم عرض 
هذا الضبط فقط إذا كان ضبط Login type (نوع الدخول) على Automatic (آلي). 
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١. قم بتنشيط ضبط خدمة املتصفح التي ترغب في استخدامها: 

 Active service settings(ضبط) و Settings (خدمات)، حدد Services في القائمة 
(ضبط اخلدمة النشط). انتقل إلى اجملموعة املطلوب استخدامها ثم اضغط على 

Activate (تشغيل). 
 إذا أردت استخدام نفس اخلدمة كما في املرة السابقة، فيمكنك جتاوز هذه اخلطوة. 

٢. قم بإجراء اتصال بإحدى الطرق التالية: 
 Home (خدمات)، حدد Services افتح الصفحة الرئيسية للخدمة: في القائمة •

(صفحة البدء). 
 تلميح: لفتح صفحة البدء بشكل سريع في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار 

 . على 
 Bookmarks (خدمات)، حدد Services حدد عالمة خاصة باخلدمة: في القائمة •

(العالمات) وحدد إحدى العالمات. 
إذا لم تعمل العالمة مع ضبط اخلدمة النشط حالًيا، فقم بتنشيط مجموعة ضبط   

خدمة أخرى وحاول مرة أخرى. 
• أدخل عنوان اخلدمة: في القائمة Services (خدمات)، حدد Go to address (ذهاب 

 OK للعنوان) وأدخل العنوان (اضغط على  إلدخال حروف خاصة) واضغط على
(موافق). 

 الحظ أنه ال يلزم إضافة البادئة //:http قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائًيا. 
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א
بعد إجراء االتصال باخلدمة، ميكنك بدء تصفح الصفحات اخلاصة بها. 
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قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختالف خدمات املتصفح. اتبع النصوص اإلرشادية التي 
ظهر على شاشة الهاتف. 

ذا استلمت مكاملة أو قمت بإجراء مكاملة أثناء اتصال GPRS، فسيظهر املؤشر  
موضًحا أن اتصال GPRS ُمعلق (في شبكات GSM فقط). 

א א א
• استخدم مفتاحي التنقل  أو  لتصفح الصفحة. 

 Select لتحديد عنصر مميز، على سبيل املثال ارتباط يظهر كنص مسطر، اضغط على •
 . (اختيار) أو 

  تلميح: تعتمد وظيفة مفتاح االختيار األوسط على العنصر الذي قمت بتحديده في 
الصفحة. 

. إلضافة حرف خاص،  • إلدخال احلروف واألرقام، استخدم املفاتيح من  إلى 
 . اضغط على  وانتقل إلى احلرف املطلوب واضغط على Use (استخدام) أو 

 Options قد تتوفر بعض اخليارات التالية أو جميعها أثناء التصفح. اضغط على •
(خيارات) وحدد اخليار املطلوب. قد يوفر مزود اخلدمة خيارات أخرى أيًضا. 

 Home (صفحة البدء): للعودة إلى الصفحة الرئيسية ملزود اخلدمة. 
 Shortcuts (اختصارات): لفتح قائمة جديدة من اخليارات اخلاصة بهذه الصفحة، على 

سبيل املثال. 
 Bookmarks (العالمات): لفتح قائمة العالمات احملفوظة مسبًقا، انظر الصفحة ١٤١.

 Add bookmark (إضافة عالمة): حلفظ الصفحة املعروضة كعالمة. 
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 Download links (وصالت التنزيل): لعرض قائمة بالعالمات اخلاصة بتنزيل احملتوى. 
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 Other Options (خيارات أخرى): لعرض قائمة بخيارات إضافية. تتضمن هذه اخليارات، 
على سبيل املثال، Use detail (استخدام التفاصيل) (لنسخ رقم هاتف، على سبيل 
املثال، من الصفحة) وGo to address (ذهاب للعنوان) وService inbox (وارد اخلدمة) 

(انظر الصفحة ١٤٢) وAppear. settings (ضبط الشكل) (انظر الصفحة ١٤٠) 
 Clear the(حماية) (تتضمن على سبيل املثال بيانات استرجاع وشهادات) و Securityو

cache (تفريغ الذاكرة) (انظر الصفحة ١٤٣) والوظائف املتعلقة باحملفظة. 

 Reload (إعادة حتميل): إلعادة حتميل الصفحة احلالية وحتديثها. 
 Quit (إنهاء): انظر ”إنهاء االتصال باملتصفح“ الصفحة ١٤٠.

א
 Quit (إنهاء). عند ظهور السؤال Quit (خيارات) وحدد Options إلنهاء التصفح، اضغط على

?browsing (إنهاء التصفح؟)، اضغط على Yes (نعم). أو بدًال من ذلك، اضغط على 
 مرتني. 

قوم الهاتف بإنهاء االتصال باخلدمة. 
 مالحظة: املعلومات أو اخلدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف املؤقتة. 

الذاكرة املؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. إذا 
استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية حتتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك 

في البنك)، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال. 

א
١. أثناء التصفح، اضغط على Options (خيارات) وحدد Other Options (خيارات أخرى) 
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 Settings (خدمات)، حدد Services (ضبط الشكل) أو في القائمة Appear. settingsو
(ضبط) وAppearance settings (ضبط الشكل). 

٢. حدد
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• Text wrapping (التفاف النص) لتحديد إذا كان سيتم عرض باقي النص على السطر 
التالي في حالة تعذر عرضه في سطر واحد. 

• Show images (إظهار الصور) لعرض الصور املوجودة في صفحات املتصفح أو 
إخفائها. يؤدي إخفاء الصور إلى زيادة سرعة تصفح الصفحات التي حتتوي على الكثير 

من الصور. 
• Font size (حجم اخلط) لتحديد حجم اخلط للنصوص املعروضة في صفحات 

املتصفح. 
• Alerts (التنبيهات) لضبط الهاتف للتنبيه عندما يكون االتصال أو العناصر التي يتم 

تنزيلها غير آمنة. 

א
ميكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استالم بيانات االسترجاع أو رفض استالمها. 

بيانات االسترجاع هي بيانات حتفظها اخلدمة في الذاكرة املؤقتة اخلاصة بالهاتف. قد تكون 
هذه البيانات مثال معلومات املستخدم اخلاصة بك. يتم حذف بيانات االسترجاع عند تفريغ 

لذاكرة املؤقتة، انظر الصفحة ١٤٣.
١. أثناء التصفح، اضغط على Options (خيارات) وحدد Other Options (خيارات أخرى) 
 Services (ضبط االسترجاع) أو في القائمة Cookie settings(حماية) و Securityو

(خدمات)، حدد Settings (ضبط) وCookie settings (ضبط االسترجاع). 
٢. حدد Cookies (بيانات االسترجاع) وحدد Allow (سماح) أو Reject (رفض). 
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ميكنك حفظ عناوين الصفحات كعالمات في الهاتف. يتم حفظ العالمات في الذاكرة 
املشتركة، انظر الصفحة ٢١.

١. أثناء التصفح، اضغط على Options (خيارات) وحدد Bookmarks (العالمات)، أو حدد 
Bookmarks (العالمات) في القائمة Services (خدمات). 



١٤٢

ت

ا

א

و

) إلجراء اتصال  ٢. انتقل إلى العالمة املطلوبة واضغط على Select (اختيار) (أو 
بالصفحة املقترنة بالعالمة أو اضغط على Options (خيارات) للوصول إلى الوظائف 

التالية: 
 View (عرض) أو Edit (تعديل) أو Delete (مسح)، لعرض أو تعديل أو حذف العالمة 

احملددة. 
 As bookmark (إرسال)، إلرسال العالمة احملددة مباشرًة إلى جهاز متوافق (حدد Send 
(كعالمة)) أو لتحديد العالمة كرسالة نصية، (As text message (كرسالة نصية)). 

 New bookmark (عالمة جديدة)، إلنشاء عالمة جديدة بدون االتصال بالصفحة املقترنة. 
أدخل العنوان واالسم اخلاص بالصفحة واضغط على OK (موافق). 

  تلميح: لرؤية االسم أو العنوان الكامل إلحدى العالمات في قائمة العالمات، اضغط 
. مع االستمرار على 

الحظ أنه قد يكون في هاتفك بعض العالمات التي مت تثبيتها مسبًقا من مواقع أخرى ال 
نتمي إلى نوكيا. ال تضمن نوكيا هذه املواقع وال تقرها. إذا رغبت في الوصول إليها، فيجب 
عليك مراعاة نفس االحتياطات اخلاصة باألمان أو احملتوى التي تتبعها مع أي موقع آخر على 

إلنترنت. 

عند استالم عالمة كرسالة عبر األثير OTA، اضغط على Save (حفظ) إلضافتها إلى 
قائمة العالمات أو اضغط على Options (خيارات) وحدد View (عرض) لعرض اسم العالمة 

عنوانها أو Discard (رفض) لرفضها. 
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א א
بإمكان الهاتف استالم رسائل خدمة - رسائل موجهة - من مزود اخلدمة (خدمة شبكة). 
قد حتتوي هذه الرسائل، على سبيل املثال على عناوين األخبار املتوفرة في خدمة متصفح، 

وعلى عنوان اخلدمة التي تقدم األخبار. 
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عرض إحدى رسائل اخلدمة التي قمت باستالمها: 
١. عندما ال يكون هناك اتصال

 عند عرض مالحظة بخصوص ورود رسالة خدمة جديدة، اضغط على View (عرض) 
لعرض الرسالة على الفور أو اضغط على Exit (إنهاء) لعرضها فيما بعد. 

 لعرض الرسالة فيما بعد، اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد 
Services (خدمات) وService inbox (وارد اخلدمة) وانتقل إلى الرسالة املطلوبة. 

 أثناء االتصال
 Service inbox(خيارات أخرى) و Other Options (خيارات)، وحدد Options اضغط على 

(وارد اخلدمة) وانتقل إلى الرسالة املطلوبة. 
٢. اضغط على Retrieve (تنزيل) أو Options (خيارات). 

)، فسيقوم الهاتف بتنزيل احملتوى  • إذا قمت بالضغط على Retrieve (تنزيل) (أو 
املشار إليه في رسالة اخلدمة. 

• إذا قمت بالضغط على Options (خيارات)، فيمكنك حتديد Details (التفاصيل) 
لعرض معلومات حول رسالة اخلدمة أو Delete (مسح) ملسح الرسالة. 

א א
 Service inbox(ضبط) و Settings(خدمات) و Services (القائمة)، وحدد Menu ضغط على

settings (إعدادات صندوق اخلدمة للوارد). حدد

• Service messages (رسائل اخلدمة) للسماح باستالم رسائل اخلدمة أو منع استالمها. 
• Automatic connection (اتصال آلي) لضبط الهاتف لتشغيل املتصفح تلقائًيا عند 
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استالم الهاتف رسالة خدمة. 

א א א
لتفريغ الذاكرة املؤقتة: 
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• عندما ال يكون هناك اتصال: اضغط على Menu (القائمة) في وضع االستعداد، وحدد 
Services (خدمات) وClear the cache (تفريغ الذاكرة). 

• أثناء االتصال: اضغط على Options (خيارات) وحدد Other Options (خيارات أخرى) 
وClear the cache (تفريغ الذاكرة). 

א א א
قد تلزم مزايا احلماية لبعض اخلدمات، مثل اخلدمات املصرفية. يلزم توفر شهادات حماية 

إلجراء مثل هذه االتصاالت. ملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

א
هناك نوعني من الشهادات: شهادات مركز اخلدمة وشهادات التفويض. 

• شهادات مركز الخدمة
 يستخدم الهاتف شهادة مركز خدمة إلنشاء اتصال ذي حماية محسنة مبزود اخلدمة. 
يستلم الهاتف شهادة مركز اخلدمة من مزود اخلدمة قبل إجراء االتصال، ويتم اختبار 
مدى صالحيتها بواسطة شهادات التفويض احملفوظة بالهاتف. ال يتم حفظ شهادات 

مركز اخلدمة. ُيظهر الهاتف مؤشًرا في حالة تعذر التحقق من هوية مركز خدمة 
اإلنترنت، أو إذا كانت شهادة مركز خدمة اإلنترنت غير أصلية، كما ُيظهر مؤشًرا أيًضا إذا 

لم يتوفر لديك شهادة التفويض الصحيحة في الهاتف. 
 يظهر مؤشر احلماية  أثناء االتصال، إذا كان نقل البينات بني الهاتف وخادم اإلنترنت 

مشفًرا. 
 وعلى الرغم من ذلك، ال يشير مؤشر احلماية إلى أن نقل البينات بني خادم اإلنترنت 
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و خادم احملتويات آمًنا. حيث يتم تأمني نقل البيانات بني خادم اإلنترنت وخادم احملتويات 
بواسطة مزود اخلدمة. 
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• شهادات التفويض
 ُتستخدم شهادات التفويض من قبل بعض خدمات املتصفح، مثل اخلدمات املصرفية 

وأيًضا الختبار مدى صالحية الشهادات األخرى. قد ميكنك تنزيل شهادات التفويض من 
خدمة متصفح، إذا كانت اخلدمة تدعم استخدام شهادات التفويض. إذا قمت بحفظ 

الشهادة، فسيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات املوجودة بالهاتف. 

 (١٤ (א
في هذه القائمة، ميكنك تشغيل نفس الوظائف التي ميكن الوصول إليها 

الضغط على Go to (ذهاب إلى) في وضع االستعداد. 
 Go to (القائمة) في وضع االستعداد وحدد Menu لوصول إلى هذه القائمة: اضغط على

ذهاب إلى). 
حلذف وظائف من القائمة أو إضافة مزيد من الوظائف إليها، انظر ”االختصارات الشخصية“ 

لصفحة ٩٢.

 (١٥ (א א
اإلضافة إلى الوظائف املوجودة بالهاتف، تتوفر خدمات إضافية من خالل 

طاقة SIM، والتي ميكنك الوصول إليها من خالل القائمة ١٥. تظهر هذه القائمة 
فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم ومحتويات هذه القائمة على 

خلدمات املتوفرة. 
 مالحظة: ملعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل مبزود 
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بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود اخلدمة أو أي مزود آخر. 
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ميكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل تأكيد يتم إرسالها بني الهاتف والشبكة أثناء استخدام 
 Confirm SIM service (نعم) في الضبط Yes حدد اخليار .SIM حدى خدمات بطاقة

actions (تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة)، انظر الصفحة ٩٧.

الحظ أن استخدام خدمات SIM قد يتضمن إرسال رسالة نصية أو إجراء مكاملة قد تتحمل 
كلفتها. 
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א .٦
عند توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق، ميكنك أيًضا استخدام خدمات مختلفة لإلنترنت مثل 
شبكة الويب العاملية (WWW) والبريد اإللكتروني (خدمات شبكة) عبر اتصال األشعة حتت 

حلمراء أو اتصال بلوتوث أو كابل DKU-2 USB. وميكنك استخدام الهاتف مع مجموعة 
متنوعة من تطبيقات التوصيل بالكمبيوتر واتصاالت البيانات. 

باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا، ميكنك، على سبيل املثال، مزامنة 
محتويات دفتر الهاتف ومالحظات التقومي، بني الهاتف وجهاز الكمبيوتر، وإنشاء نغمات 

نني وإدارة الصور الشخصية ومقاطع الفيديو التي مت التقاطها باستخدام الكاميرا اخلاصة 
الهاتف. 

ميكنك العثور على مزيد من املعلومات وامللفات القابلة للتنزيل على موقع نوكيا على 
.www.nokia.com/support/phones/6650 :لعنوان التالي

א א
تم تزويد مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا في القرص املضغوط املزود مع الهاتف. 

الستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا، قم بتثبيتها على كمبيوتر متوافق 
 USB توصيل الهاتف بالكمبيوتر من خالل اتصال األشعة حتت احلمراء أو بلوتوث أو كابل

DKU-2 (يتم تزويده بشكل منفصل). 
حتتوي مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا على التطبيقات املدرجة أدناه. ملزيد من 

ملعلومات، انظر املساعدة الفورية لكل تطبيق. 
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• Nokia Application Installer (مثبت تطبيقات نوكيا) لتثبيت تطبيقات جافا من 
الكمبيوتر إلى الهاتف. 
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• Nokia Multimedia Player (مشغل نوكيا للوسائط املتعددة)، لعرض ملفات الوسائط 
املتعددة مثل األصوات ومقاطع الفيديو والصور. ميكنك إنشاء قوائم تشغيل من ملفات 

الوسائط املفضلة لديك. 
• Nokia Image Converter (محول صور نوكيا)، لتعديل الصور ونقلها إلى هاتف محمول 

 .MMS متوافق كورق حائط وصور أسماء وصورة
•  Nokia Sound Converter (محول صوت نوكيا)، لتحويل نغمات رنني MIDI العامة إلى 

نغمات رنني مجسمة للهاتف. 
• Nokia Content Copier (ناسخ احملتوى لنوكيا)، لنسخ املعلومات أو عمل نسخ احتياطية 

منها من الهاتف إلى كمبيوتر متوافق أو هاتف نوكيا. 
• Nokia Settings Manager (مدير ضبط نوكيا) إلدارة العالمات وضبط اخلدمة. 

• Nokia Phone Editor (محرر هاتف نوكيا)، إلرسال الرسائل النصية وتعديل دفتر الهاتف 
وضبط الرسائل اخلاصة احملفوظة في الهاتف. 

 Gallery (متصفح هاتف نوكيا) لعرض محتويات القائمة Nokia Phone Browser •
(االستوديو) اخلاصة بالهاتف في جهاز الكمبيوتر وفتح تطبيقات مجموعة برامج 

كمبيوتر أخرى لهاتف نوكيا. 
• Nokia PC Sync (مزامن الكمبيوتر من نوكيا)، ملزامنة محتويات دفتر الهاتف والتقومي بني 

الهاتف وكمبيوتر متوافق. 
• برامج تشغيل مودم هاتف نوكيا 6650 التي تتيح إمكانية استخدام الهاتف كمودم. 

 HSCSD (خيارات مودم نوكيا) لتعريف ضبط اتصاالت Nokia Modem Options •
 .GPRSو
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• Nokia Connection Manager (مدير اتصال نوكيا) لتحديد نوع االتصال املستخدم بني 
الكمبيوتر والهاتف. 

قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنني 
واحملتويات األخرى. 
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لحصول على معلومات حول توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق، انظر الوثائق التي يتم 

زويدها مع مجموعة برامج الكمبيوتر لهاتف نوكيا. للحصول على معلومات حول 
ستخدام تطبيق اتصال البيانات، راجع الوثائق املرفقة بالتطبيق. 

الحظ أنه ال يستحب إجراء مكاملات هاتفية أو الرد عليها أثناء االتصال بالكمبيوتر، حيث 
قد يعطل ذلك عملية اتصال البيانات. 

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصاالت البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه 
وحة املفاتيح ألسفل. ال حترك الهاتف أثناء اتصال البيانات أو حتاول مسكه بيديك. 
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تم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية ُيمكن إعادة شحنها. 
الحظ أن الوصول إلى األداء األمثل للبطارية اجلديدة سيتحقق فقط بعد دورتني أو ثالثة من الشحن والتفريغ 

لكاملني! 
ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات املرات إلى أن تستهلك في نهاية األمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن 
لتحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية 

جديدة. 
ستخدم البطاريات املعتمدة فقط من قبل الشركة املصنعة للهاتف، وأعد شحن البطارية فقط باستخدام 

جهزة الشحن املعتمدة من قبل الشركة املصنعة. حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله 
عن مصدر الطاقة. ال تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع، حيث قد يقصر الشحن 
لزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا ُتركت البطارية املشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائًيا 

مبرور الوقت. 
ؤثر درجات احلرارة غير املعتدلة على قابلية البطارية للشحن. 

ستخدم البطارية للغرض املراد منها فقط. 
ال تستخدم أبًدا أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية. 

ال تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة املفاجئ عندما يسبب جسم معدني (عملة 
و مشبك أو قلم) اتصاال مباشًرا بني الوصالت املوجبة + والسالبة - للبطارية (األشرطة املعدنية على ظهر 
لبطارية) على سبيل املثال عندما حتمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد ُيتلف تقصير دائرة 

لوصالت البطارية أو اجلسم املوصل. 
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سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة املغلقة سواء في األجواء الصيفية أو 
الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائًما االحتفاظ بالبطارية بني درجتي ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ 
و٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقًتا، حتى لو كانت 
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لبطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات احلرارة األقل من درجة التجمد. 
ال تلق البطاريات في النار! 

جب التخلص من البطارية طبًقا للوائح الداخلية (على سبيل املثال، إعادة الدورة). ال تلق البطاريات القدمية 
مع النفايات املنزلية. 
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ن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك االقتراحات أدناه 

على اإليفاء بكل شروط الضمان، كما تتيح لك االستمتاع باجلهاز لسنوات طويلة. 
• احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته وامللحقات بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. 

• حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. حتتوي مياه املطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية 
تؤدي إلى تآكل الدوائر اإللكترونية. 

• ال تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. األجزاء املتحركة قابلة للتلف. 
• ال حتتفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. احلرارة املرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترونية، وتضر 

البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك. 
• ال حتتفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يدفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة 

داخله مما قد يتلف لوحات الدائرة اإللكترونية. 
• ال حتاول فتح الهاتف. إصالح اجلهاز بال خبرة كافية قد يسبب ضررًا. 

• ال تسقطه أو تدقه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد حتطم اللوحات الداخلية للدوائر. 
• ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيفه. 
• ال تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء اجلهاز املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي. 

• استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف عدسة الكاميرا. 
• استخدم الهوائي اجملهز مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. استخدام هوائيات أو تعديالت أو 

ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسليكة. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

جميع االقتراحات املذكورة أعاله تضمن اجلودة لهاتفك أو بطاريتك أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا 
تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق، فخذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك املوظفون هناك 

ويجرون الترتيبات الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر ذلك. 
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ال تستعمل الهاتف يدوًيا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في املاسك بصورة محكمة دائًما وال تضعه على 

مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه لإلفالت في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي. 
ذكر أن األمان على الطريق دائًما هو األهم! 

א
عليك اتباع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائًما عندما يكون استخدامه 

محظورًا أو قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. 
ستخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). 

اللتزام بإرشادات التعرض للترددات الالسلكية، استخدم األجهزة امللحقة املعتمدة من نوكيا فقط. عند 
شغيل الهاتف وتثبيته على اجلسم حلمله، استخدم دائًما حقائب حمل نوكيا املعتمدة. 

عض أجزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن ال يستخدم 
لهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوًما من إحكام وضع الهاتف على حامله، ألن املواد املعدنية قد 

نجذب إلى سماعة األذن. ال تضع بطاقات االعتماد أو أي أغراض ممغنطة حلفظ املعلومات قرب الهاتف ألن 
ملعلومات احملفوظة عليها قد متحى. 

א א
معظم األجهزة اإللكترونية احلديثة محمية من إشارات التردد الالسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض 

ألجهزة اإللكترونية غير محمية من إشارات التردد الالسلكي الصادرة عن هاتفك اخللوي. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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نصح منتجو هذه األجهزة باحملافظة على مسافة ال تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بني اجلهاز والهاتف 

حملمول اليدوي وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل جلهـاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة لألبحاث 
ملستقلة التي قام بها معهد العلوم الالسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على 

ألشخاص احلاملني أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي: 
• ابق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على األقل من اجلهاز عندما يكون الهاتف في وضع 

االستخدام.
• ال حتمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.

• استعمل األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتماالت التشويش إلى أقصى حد 
ممكن. 

• إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا. 
א

عض الهواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه احلالة بإمكانك 
مراجعة وكيل اخلدمة. 

ن عمل أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل مع وظيفة املعدات الطبية ذات احلمـاية 
غير الكافية. استشر طبيًبا أو مجهز املعدات الطبية ملعرفة ما إذا كانت املعدات مزودة باحلماية الكافية 

من التردد الالسلكي اخلارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود 
عليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل املستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة 

لترددات الالسلكية اخلارجية. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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د تؤثر إشارات التردد الالسلكي على األنظمة اإللكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم 
النزالق وحتديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه األنظمة مركبة تركيًبا خاطًئا أو 

غير محمية بصورة كافية. تأكد من املنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة املنتج لألجهزة 
ملضافة في سيارتك. 

جب إغالق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك. 

غلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. من احملتمـل أن 
سبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة أو حتى إلى الوفاة. 

نصح بإغالق الهاتف في محطات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). نذكر باحلاجة لالنتباه إلى األماكن 
لتي حتظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود) واملصانع الكيماوية 

و املناطق التي جترى فيها أعمال التفجير. 
ن املناطق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. منها األماكن السفلية في 

لزوارق؛ ومناطق حتويل أو تخزين املـواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات املسالة (كالبروبني أو 
لبوتان)، واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كاحلبوب أو الغبار أو مساحيق املعادن، وأية 

مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك. 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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جب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص املؤهلني فقط. التركيب اخلاطئ أو الصيانة 

خلاطئة قد تكون خطًرا ورمبا تبطل أي ضمان خاص باجلهاز. 
أكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيًدا. 

ال تخزن أو حتمل السوائل السريعة االلتهاب أو الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس املكان الذي فيه 
لهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. 

النسبة للسيارات املزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. ال تضع األجهزة 
لالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت األجهزة غير مركبة 

ركيًبا صحيحا وتفتح الوسادة، رمبا ينجم عن ذلك إصابة خطيرة. 
حظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف اخللوي 

اخل الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة و يكون مخال بشبكة االتصاالت الالسلكية ومخالفا 
لقانون. 

ن عـدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف اخلدمة ملنتهك التعليمات أو إنهائها أو اتخاذ إجراءات 
انونية بحقه أو االثنني مًعا. 

א א
 هـــام: إن هذا الهاتف، كأي هاتف السلكي، يعمل باستخدام اإلشارات الالسلكـية 

والشبكات الالسلكية والشبكات األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها املستخدم. 
ولذلك ال ميكن ضمان االتصال في كل األحوال. لذا ال تعتمد كلًيا على الهاتف 

الالسلكي في االتصاالت الضرورية (حاالت الطوارئ الطبية مثال). 
د ال تكون مكاملات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف الالسلكية أو عندما تكون بعض 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

خدمات الشبكة و / أو ميزات الهاتف قيد االستخدام. تأكد من ذلك من املزود احمللي للخدمات اخللوية. 
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١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوًحا. تأكد من وجود إشارة كافية. 

 بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية املفعول في الهاتف. 
٢. اضغط على  مرات عديدة حسب احلاجة (مثل اخلروج من مكاملة، أو اخلروج من قائمة، إلخ) 

ملسح شاشة العرض وجتهيز الهاتف للمكاملات. 
٣. أدخل رقم الطوارئ ملنطقتك احلالية (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام 

الطوارئ من مكان إلى آخر. 
٤. اضغط على مفتاح 

ذا كانت بعض امليزات قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا 
لدليل مع وكيل اخلدمة احمللي للخدمات اخللوية. 

عند عمل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات الضرورية بدقة. تذكر أن هاتفك احملمول هو رمبا 
لوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع احلادث: ال تنِه املكاملة حتى ُيسمح لك بذلك. 

(SAR)
طراز هذا الهاتف مطابق للمعايير الدولية للتعرض لموجات الراديو.

جهاز هاتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز إرساله الالسلكي 
 .(ICNIRP) املوصي عليها من قبل التوصيات العاملية (RF) مستوى إرشادات التعرض للتردد الالسلكي

هذا املستوى هو جزء من إرشادات شاملة ويحدد مستويات إشارات RF املسموح بها جلميع السكان. هذه 
إلرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه املستويات من 

خالل تقديرات دراسات علمية دورية. هذه املواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سالمة األشخاص بغض 
لنظر عن األعمار أو صحة األشخاص. 
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 Specific تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب احملددة أو
.Absorption Rate (SAR) احلد األقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العاملية هو ٢٫٠ واط/كجم*. يتم 
حتديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة 
مصدق عليه في جميع نطاقات التردد اخملتبرة. ورغم أن SAR يتم حتديده في أقصى حالة إرسال معتمدة، 
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كون مستوى SAR الفعلي خالل تشغيل الهاتف أقل بكثير من احلد األقصى املسموح به. أعد الهاتف 
حيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة املطلوبة فقط للوصول لشبكة االتصال. 

شكل عام، كلما تكون أقرب من هوائي شبكة االتصال، كلما استخدم الهاتف طاقة أقل. 
 SAR األقصى عند اختباره على األذن هو ٠٫٦٤ واط/كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR مستوى
خملتلف الهواتف ومختلف األوضاع، تلبي جميع املستويات متطلبات املواصفات العاملية بخصوص التعرض 

 .RF وجات
في هذا املنتج باخلطوط اإلرشادية ملوجات (RF) عند استعماله إّما مبوقع االستعمال العادي على األذن أو 
عند وضعه على مسافة ١٫٥ سم على األقل من اجلسم. أو عند استعمال علبة حمل، أو مشبك باحلزام 
و حامل لتشغيله وهو على اجلسم، فينبغي أن ال يحتوي أّي منها على معدن، وينبغي وضع املنتج على 

مسافة ١٫٥ سم على األقل من اجلسم. 
*حد SAR األقصى للهواتف احملمولة املستخدمة لدى اجلمهور العام هو ٢٫٠ واط /كجم باملعدل لكل عشرة 

جرامات نسيج. هذه اإلرشادات تشمل حيًزا وافًيا من األمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض 
عن أي تغيير في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناًءا على متطلبات التقارير القومية وموجة الشبكة. 
لحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى املعلومات الواردة حتت معلومات 

.www.nokia.com ملنتج على املوقع
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