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إعالن املطابقة
نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن حتت مسئوليتنا وحدنا أن املنتج RH-23 مطابق لشروط 
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ادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من 

 .Nokia دون إذن خطي مسبق من 
Nokia Connecting People وXpress-on وPop-Port عالمات جتارية أو عالمات جتارية 

 لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد 
المات جتارية أو أسماء جتارية كل منها للشركة املالكة لها. 
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ُيحَظر 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 

مستهل
فقط؛ و(

VISUAL
A

FOR

Nokia ت
أي منتج

لن تكون
خاصة أو

محتويات
تقدم ض
الضمنية
الوثيقة. 

يختلف ت

Issue 1
ك ال يعمل في مؤسسة جتارية يختص عمله فيها بتوفير املنتج و (٢) لالستخدام الشخصي 
.MPEG LA، L.L.C. ب) االستخدامات األخرى املرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة

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

تبع سياسة التطوير املستمر. وحتتفظ Nokia باحلق في إحداث تغييرات وإدخال حتسينات على 
 من منتجاتها املوصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. 

 Nokia بحال من األحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار 
 عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو اخلسارة. 

 هذه الوثيقة مزودة "على عالتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري املفعول فإنه لن 
مانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية، مبا في ذلك، لكنه ال يقتصر على، الضمانات 
 للرواج والصالحية لغرض معني، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه 
 وحتتفظ Nokia باحلق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق. 

وفر منتجات معينة باختالف املنطقة. الرجاء فحص األمر مع أقرب تاجر Nokia إليك. 
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 اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا ورمبا مخالًفا للقانون. هنالك 
 إضافية مفصلة في هذا الدليل. 

 ال تستخدم الهاتف حني يكون استعمال الهواتف النقالة محظورًا أو عندما 
تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
 السالمة في الطريق أوًال

ال تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف املركبة أوالً. 
 التشويش

كافة الهواتف النقالة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها. 
 أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة األنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب األجهزة الطبية. 
 أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف النقالة تشويًشا داخل الطائرة. 
 أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

ال تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. ال تستخدمه قرب الوقود أو
املواد الكيماوية. 

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

والتعليمات. 
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 استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). ال تلمس الهوائي بال ضرورة. 
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 الصيانة
ال يجوز تركيب أو تصليح األجهزة إال من قبل موظفني مؤهلني. 

 المستلزمات والبطاريات
استخدم فقط اللوازم والبطاريات املعتمدة. ال تربط أجهزة غير متوافقة

أو معتمدة. 
 الربط مع أجهزة أخرى

عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى، اقرأ دليل استعمال هذه األجهزة للحصول على 
التعليمات املفصلة للسالمة. ال تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة. 

 نسخة إضافية
تأكد من امتالك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة. 

 مقاومة الماء
هاتفك غير مقاوم للماء. أبقيه جاًفا. 

 االتصال
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. أدخل الرقم املطلوب، مبا 
 . . إلنهاء املكاملة، اضغط على  في ذلك رمز املنطقة، ثم اضغط على 

 . للرد على املكاملة، اضغط على 
 نداءات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة اخلدمة. اضغط على  
عدة مرات (مثالً: إلنهاء مكاملة، للخروج من الالئحة والخ) حتى إخالء الشاشة. 

. أخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة حتى  أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على 
ُيطلب منك ذلك. 
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 .GSM 1800و EG
Dualba تعتمد على شبكة االتصال. تأكد من مزود اخلدمات احمللي إذا كان بإمكانك 

ك واستعمال هذه اخلدمة.
ف نوكيا 7200 الالسلكي هاتًفا طرفًيا يدعم تقنية 3GPP GSM اإلصدار 99 وخدمة 

راديو العامة (احملسنة) (GPRS (E)) وقد مت تصميمه أيًضا بحيث يدعم شبكات 
 GPRS اإلصدار 97. ومع ذلك، ال ميكن ضمان األداء السليم على جميع شبكات

97. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة أو مبوزع نوكيا احمللي. 
 .TCP/IP التي تعمل على بروتوكوالت (SSLو HTTP) WAP 2.0 ذا الهاتف بروتوكوالت
بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط املتعددة، والتصفح، والبريد اإللكتروني، 

ة، واألسماء اُملحسنة بخدمة التواجد، و SynchML عن ُبعد، وتنزيل احملتوى عبر 
ح أو عبر رسائل الوسائط املتعددة دعم الشبكة للحصول علي هذه التقنيات. 

 اخلصائص املبينة في هذا الدليل تسمى بـ (خدمات الشبكة). وهي خدمات خاصة 
 شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. عليك أن تشترك في هذه اخلدمات وحتصل 

عليمات الالزمة لتشغيلها قبل أن تستطيع االستفادة منها. 
 مالحظة: بعض الشبكات قد ال تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو

جميع اخلدمات. 



١

א
تأكد م
عندما ي
CH-12و

بعض ا
• أبق 
• عند
• تأك
• تركي
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٥

ن رقم النوع ألي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا اجلهاز معد لالستعمال 
 LCH-9و AC-1و ACP-7و ACP-8و ACP-12 كون مزود بطاقة من أجهزة الشحن

.L
 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن واملستلزمات املعتمدة فقط من قبل 
الشركة املنتجة والتي صممت للعمل خصيًصا لطراز هاتفك. استعمال أنواع 

أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطًرا. 
 للحصول على قائمة باملستلزمات املعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

لتعليمات العملية الستعمال املستلزمات
جميع مستلزمات الهاتف بعيًدا عن متناول يد األطفال.

 قطع التيار عن أي مستلزم، اسحب املآخذ (الفيشة) وليس السلك.
د دائًما أن أي ملحق للسيارة موصول ويعمل بشكل صحيح.

ب أي من مستلزمات السيارة يجب أن يتم فقط بأيدي أشخاص مؤهلني. 
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א
:( ١٠ ٥ )

رمز احلماية الهاتف ضد االستخدام غير املسموح به. الرمز اُملعد مسبًقا 
١٢٣. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز اجلديد سرًيا وفي مكان آمن بعيًدا 

اتف. لتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "ضبط احلماية" 
حة ١٢٤. 

ت بإدخال رمز حماية غير صحيح خلمس مرات متتالية فإن الهاتف يتجاهل 
ت األخرى لرمز احلماية. انتظر ملدة ٥ دقائق وقم بإدخال الرمز مرة أخرى. 

א א א ،( ٨ ٤ ) PIN2 PIN
مي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد 

ستخدام غير املسموح به. ُيرفق رمز PIN عادة ببطاقة SIM. اضبط الهاتف 
طالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف، انظر

بط احلماية" الصفحة ١٢٤. 
ُتزود بطاقة SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف. 
 الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى املعلومات املوجودة في وحدة احلماية. 
 SIM ر "وحدة احلماية" الصفحة ١٦٥. ُيرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة

 .SIM وفرت وحدة حماية على بطاقة
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فحة ١٦٧. ُيرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة 
 .SIM اية على بطاقة

ت رمز PIN خطأ ثالث مرات متتالية، فقد يعرض الهاتف العبارة مت تعطيل الرمز 
 .PUK صي أو مت حظر الرمز الشخصي على سبيل املثال، ويطالبك بإدخال رمز

( ٨) PUK2 PUK
 PIN (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PUK خال رمز

. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 املقفول. 
تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل مبزود اخلدمة احمللي للحصول على 

ملطلوبة. 

( ٤) א
خال كلمة سر احلظر عند استخدام خدمة حظر املكاملات، انظر "ضبط 

" الصفحة ١٢٤. ميكنك احلصول على كلمة السر من مزود اخلدمة. 

( ١٠ ٤ )
خال رمز احملفظة للوصول إلى خدمات احملفظة. إذا أدخلت رمز محفظة خطأ 
رات، فسيتم غلق تطبيق احملفظة ملدة ٥ دقائق. بعد احملاوالت الثالث اخلاطئة 

 يتضاعف طول وقت غلق التطبيق. ملزيد من املعلومات، انظر "احملفظة" 
حة ١٤٤. 
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تف نوكيا 7200 وظائف عملية عديدة، مثل التقومي والساعة واملنبه والراديو 
را املدمجة. ميكن استخدام الكاميرا في تسجيل لقطات فيديو والتقاط 

التي ميكنك، على سبيل املثال، إرفاقها كورق حائط في وضع االستعداد أو 
مصغرة ُتوضع في األسماء. 

هاتفك، على سبيل املثال: 
مة حزمة الراديو العامة) GPRS إلرسال واستقبال البيانات من خالل 

 GPRS يوفر حامل البيانات .(IP) بكة التي تعمل بنظام بروتوكول االنترنت
انية الوصول السلكًيا إلى شبكات البيانات مثل شبكة اإلنترنت. التطبيقات 

 SMS ورسائل MMSهي املتصفح و GPRS ي تستخدم حامل البيانات
يل تطبيق JavaTM واالتصال بالكمبيوتر (على سبيل املثال، اإلنترنت والبريد 

كتروني). اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة ملعرفة مدى توافر خدمة 
GP وكيفية االشتراك بها. 

 .GPRS لكل تطبيق من التطبيقات املستخدمة عبر GPRS ظ ضبط
ED (معدالت البيانات احملسنة لتقييم GSM)، انظر "GPRS(E)" الصفحة ١١٦. 

 .GPRS هو أسلوب تعديل واجهة اإلرسال الذي يزيد معدالت بيانات ED
مة رسائل الوسائط املتعددة (MMS) قادرة على إرسال واستقبال رسائل 
ائط متعددة تتألف من نص وصورة ومقطع صوت ومقطع فيديو. ميكنك 

ظ الصور ونغمات الرنني لتخصيص الهاتف. انظر "رسائل الوسائط املتعددة" 
فحة ٦٣. 

نك متصفح XHTML من إحضار وعرض محتوى رسومي أكثر ثراًء وألواًنا من 
كز خدمة الويب. انظر "اخلدمات (القائمة ٩)" الصفحة ١٥٦. 
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 .(SP-MIDI) MIDI تف تنسيق األصوات اجملسمة املتصاعدة
Java 2 Micro Edit وJ2METM، كما يحتوي على بعض تطبيقات وألعاب 
Ja التي ُصممت خصيًصا للهواتف احملمولة. وميكنك أيًضا تنزيل تطبيقات 

اب جديدة إلى الهاتف، انظر "اجملموعة" الصفحة ١٥٠. 
دشة هي إحدى الطرق إلرسال رسائل نصية قصيرة يتم تسليمها على الفور 

 املستخدمني املتصلني. انظر "الدردشة" الصفحة ٧٣. 
سماء املعززة بخدمة التواجد متكنك من مشاركة معلومات حالة تواجدك 

كل مالئم مع الزمالء واألسرة واألصدقاء. انظر "التواجد" صفحة ٩٩. 

א
ن تشترك املزايا التالية املوجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة املشتركة 

ألسماء والرسائل النصية والدردشة ورسائل الوسائط املتعددة والبريد 
وني وبصمات الصوت وقوائم توزيع SMS والصور ونغمات الرنني ومقاطع 

 واملقاطع الصوتية في األستوديو والكاميرا والتقومي ومالحظات املهام وألعاب 
طبيقاتها وتطبيق املالحظات. قد يتسبب استخدام أي من هذه املزايا في 

حجم الذاكرة املشتركة املتاح ألية مزايا تستخدم الذاكرة املشتركة. ويحدث 
ى وجه اخلصوص عند االستخدام املفرط لهذه املزايا (على الرغم من وجود 
خصص من الذاكرة لهذه املزايا باإلضافة إلى مساحة الذاكرة املشتركة مع 
ألخرى). على سبيل املثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات 

خ، في شغل مساحة الذاكرة املشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة 
متالء الذاكرة. وفي هذه احلالة، عليك حذف بعض املعلومات أو اإلدخاالت 

ة على مزايا الذاكرة املشتركة قبل متابعة العمل. 
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SIM
ظ بطاقة الـ SIM املصغرة بعيًدا عن متناول يد األطفال. 

ن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل اخلدش أو الثني، لذا 
رًا أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.

ئًما أن الهاتف مغلق وغير متصل بأي أجهزة ملحقة قبل تركيب أو إزالة 
.SIM

ء غلق الهاتف، اضغط برفق على غطاء
قة SIM وقم بإزاحته إلزالة البطاقة من

تف (١). 



٢

٢. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اسحب ماسك البطاقة للخلف (٢) وافتحه عن 
طريق رفعه (٣).

٣. أدخ
ص
أس
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ل بطاقة SIM في ماسك البطاقة (٤). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة 
حيحة وتأكد أيًضا من اجتاه ناحية االتصال الذهبية املوجودة على البطاقة إلى 

فل. أغلق ماسك بطاقة SIM (٥) وأزحه إلى األمام لقفله (٦).



٢

٤. قم بتوجيه غطاء البطاقة جتاه ماسكي قفل الغطاء في الهاتف وقم بوضع 
غطاء بطاقة SIM في مكانه. (٧).

١. أثنا
أما
بإزا
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א א
ء غلق غطاء الهاتف، إجعل مؤخرة الهاتف
مك، اضغط برفق على غطاء البطارية وقم

حته إلزالة البطارية من الهاتف (١). 



٢

٢. قم بإزالة البطارية برفعها من طرفها السفلي بعد اإلمساك بحافتها باإلصبع 
(٢). أعد وضع البطارية (٣).

٣. وج
بو
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ه ماسكي القفل في غطاء البطارية جتاه ماسكي القفل في الهاتف وقم 
ضع غطاء البطارية في مكانه (٤).
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بدال الغطاء، أغلق الهاتف وافصله من الشاحن أو أي جهاز آخر. جتنب ملس املكونات 
ية أثناء تغيير األغطية. احفظ الهاتف دائًما مع غطاء مركب. 

ة غطاء بطاقة SIM واستبداله من الهاتف، انظر اخلطوات ١ و٤ من "تركيب 
قة SIM" الصفحة ٢٠. 

ة غطاء البطارية واستبداله من الهاتف، انظر اخلطوات ١ و٣ من
كيب البطارية وإزالتها" الصفحة ٢٢. 

א א
نفض الغبار عن الغطاء املنسوج يومًيا باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة 

جافة. 
ف الغطاء املنسوج، قم بإزالته ومسحه بقطعة قماش قطنية بيضاء رطبة. 
ستخدام القماش/الورق املمتص للمواد املطبوعة لكي ال يتسرب منهما احلبر 

طاء املنسوج. 
ف األغطية بالكامل، قم بإزالة األغطية أوًال ثم قم بإزالة الغبار عن الغطاء 
ج بعناية. قم بغمس قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج في ماء نظيف 

صرها جيًدا ثم نظف الغطاء املنسوج بالكامل مع التأكد من عدم بلله 
 مفرط. قم بشطف قطعة القماش أو اإلسفنج وقم بتكرار التنظيف عند 
ة. في حالة وجود بقع، استخدم مطهر لطيف، مثل الصابون إلزالة البقع. 
جفيف األغطية مرة ثانية وإعادة وضعها في مكانها. اتركها لتجف (طوال 

بعد جتفيف الغطاء املنسوج قم مبسحه بفرشاة ناعمة، إلعادته إلى مكانه. 
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 السلك اخلارج من جهاز الشحن 
ابس املوجود أسفل الهاتف. 

 جهاز الشحن مبصدر تيار متردد. 
م مؤشر البطارية بالتمرير في 

اشة الرئيسية أثناء الشحن ويتم عرض 
ص جاري الشحن لفترة وجيزة عند بدء 

حن. إذا كانت البطارية فارغة متاًما، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق 
لة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد متر عدة دقائق قليلة قبل أن 

كن من إجراء أية مكاملات. 
 عرض النص جاري الشحن على الشاشة الصغيرة أثناء الشحن عندما 

ن الغطاء مغلًقا والهاتف مفتوًحا. يتم عرض مؤشر البطارية فقط أثناء 
حن عندما يكون الغطاء مغلًقا والهاتف مغلًقا. 
استخدام الهاتف أثناء توصيله بجهاز الشحن. 

 زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية املستخدمني. فعلى سبيل املثال، 
ق شحن البطارية من طراز BL-4C بجهاز شحن من طراز ACP-12 حوالي 

و٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع االستعداد. 
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א

اضغط
الحظ أ
على 

بطاقة 
عبارة ا
الشبك
بطاقا
هذه احل
إذا تطل
على م
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 تحذير: ال تستخدم الهاتف حني يكون استعمال الهواتف النقالة محظورًا أو 
عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا.

 مع االستمرار على مفتاح التشغيل  
نه إذا ظهرت عبارة أدخل البطاقة 

شاشة الهاتف بالرغم من إدخال 
SIM بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت 
لبطاقة غير مدعومة، فاتصل مبشغل 

ة أو مبزود اخلدمة. ال يدعم الهاتف 
ت SIM بقدرة ٥ فولت، وقد يلزم في 

الة تغيير البطاقة. 
ب الهاتف رمز PIN أو رمز حماية، قم بفتح الغطاء وأدخل الرمز ثم اضغط 

وافق. انظر أيًضا "رموز الوصول" الصفحة ١٦. 



٢

نصائح حول االستعمال: لهاتفك هوائي داخلي. وكما في أي
جهاز إرسال آخر، ال تلمس الهوائي بال سبب إذا كان الهاتف في

وضع الت
يسبب إل
الهوائي أ
حتدث أط

مرر احل
بالصور
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شغيل. التماس مع الهوائي يؤثر على جودة املكاملة وقد
ى استهالك الهاتف لطاقة أكثر مما يجب. عدم ملس
ثناء عمل الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وملدة

ول.

א א א
زام من فتحات الهاتف كما هو ُموضح

ة واربطه بإحكام.
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א
على 
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سبيل املثال، ميكنك حمل سماعة األذن HS-3 كما هو موضح في الصورة.

 تحذير: قد تؤثر سماعة األذن هذه على قدرتك في االستماع لألصوات من حولك. ال 
تستخدم هذه السماعة في املواقف التي قد تعّرض سالمتك للخطر. 
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א .٢

١. ال
٢. عد
٣. منف
٤. منف
امل
لس
٥. الم
٦. مفت
 عند
تش
 لتغ
٧. منف
٨. مك
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א
شاشة الصغيرة
سة الكاميرا

ذ توصيل جهاز الشحن
 Pop-PortTM ذ توصيل

ستخدم، على سبيل املثال، 
ماعات األذن وكابل البيانات.  

يكروفون
اح التشغيل يقوم بتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله. 

 إغالق لوحة املفاتيح، يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل إلى 
غيل أضواء شاشة الهاتف ملدة ١٥ ثانية تقريًبا. 

يير األوضاع بواسطة مفتاح التشغيل، انظر "األوضاع" الصفحة ١٠٩. 
 (IR) ذ وصلة األشعة تحت الحمراء

بر الصوت
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א  
عند فت
بـ ١٥٠
بشكل
املنطو
فتح ال
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٠

ح غطاء الهاتف، يتم فتحه تلقائًيا
 درجة تقريًبا (١). ولكن املفصلة مرنة
 كاف حتى أنه ميكنك فتح الغطاء
ي بـ ١٨٠ درجة تقريًبا (٢). ال حتاول

غطاء بدرجة أكبر من ذلك. 
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١. سماعة األذن 
٢. ال

٣. مفا
الت
 تعت
اإلر
أعل
ال
 .٤

 اض
٥. مفا

 
 إلتا
ألس
أو ن

 .٦
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شاشة الرئيسية 

،  ومفتاح تيح التحديد 
حديد األوسط 

مد وظيفة هذين املفتاحني على النص
شادي الذي يظهر على شاشة الهاتف

ى املفاتيح. انظر "وضع االستعداد"
صفحة ٣٢.

 ينهي مكاملة جارية. 
غط مع االستمرار للخروج من أي وظيفة.

تيح التنقل رباعية االتجاهات 
 ،  ،  ،

حة التنقل، على سبيل املثال، خالل 
ماء أو القوائم أو الضبط وفي التقومي،

قل املؤشر عند كتابة النص.

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

 .٧

٨. مفا
طق
 عند
إلى

حينما 
وضع ا

א
عندما 
• اس
• الوق
مح• عند
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 يتصل برقم هاتف ويرد على مكاملة.

تيح مستوى الصوت لضبط مستوى صوت سماعة األذن أو مكبر الصوت أو 
م الرأس عند توصيلها بالهاتف. 

ما يكون الغطاء مغلًقا، إلسكات نغمة رنني املكاملات الواردة أو لتبديل املنبه 
 غفوة أو إلسكات تنبيه مالحظات التقومي. 

א א
يكون الهاتف جاهًزا لالستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ في 

الستعداد. 

א א א
يكون الغطاء مغلًقا، قد تظهر الشاشة الصغيرة على سبيل املثال: 

م الشبكة أو اإلشارة مبالحظة نصية إذا كان الهاتف في خارج اخلدمة. 
ت والتاريخ والوضع النشط واملنبه وتنبيهات مالحظات التقومي. 

ما يكون لديك مكاملة واردة فإنه يتم عرض اسم ورقم املتصل إذا كان 
دًدا. ارجع إلى "الرد على مكاملة واردة أو رفضها" الصفحة ٤١. 
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• يقوم الهاتف بتنشيط الشاشة املؤقتة في وضع االستعداد، انظر شاشة مؤقتة 
في 

א
١. يعر
لإل
الها
٢. يعر
موق
عل
٣. يو
ارتف
املتب
٤. مفت
اال
 اض
إضا
عل
و• 
ال
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"قسم ضبط الشاشة" الصفحة ١١١.

א א א
ض اسم الشبكة أو شعار الشبكة 

شارة إلى الشبكة اخللوية التي يستخدمها 
تف حالًيا. 

ض قوة إشارة الشبكة اخللوية في 
عك احلالي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك 

ى قوة إشارة الشبكة. 
ضح مستوى شحن البطارية. كلما 

ع الشريط، دل ذلك على زيادة الطاقة 
قية في البطارية. 

اح التحديد األيسر  في وضع 
ستعداد يكون هو إلى. 

غط على إلى لعرض قائمة الوظائف التي ميكن
فتها إلى قائمة االختصارات الشخصية. اضغط

ى خيارات وحدد 
خيارات التحديد لعرض قائمة بالوظائف املتاحة. انتقل إلى إحدى الوظائف 

اضغط على حتديد إلضافتها إلى قائمة االختصارات. حلذف وظيفة من 
قائمة، اضغط على بال حتديد. 



٣

• تنظيم إلعادة ترتيب الوظائف في القائمة. انتقل إلى الوظيفة التي تريد 
 إ
إل
٥. مفت
٦. مفت
• ا
• ا
• أ
"

א
ميكنك 
االستع

א
في وض
في ال
من وظ
الحظ أ
لضبط
ميكنك 
الصغي
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حتريكها، اضغط على حتريك وحدد املكان الذي تريد حتريكها إليه. 
ذا لم تكن هناك وظائف في قائمة االختصارات، اضغط على إضافة

ضافة وظيفة. 
اح التحديد األوسط  في وضع االستعداد يكون القائمة. 

اح االختيار اليمني  في وضع االستعداد قد يكون
ألسماء، فيمكنك الوصول إلى قائمة األسماء. 

ملفتاح اخلاص بالشبكة، فيمكنك الوصول إلى الصفحة الرئيسية للشبكة. 
ي وظيفة محددة قد قمت بتحديدها في قائمة مفتاح االختيار اليمني. انظر 

االختصارات الشخصية" الصفحة ١١٤.

ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع 
داد. انظر "ضبط الشاشة" الصفحة ١١١. 

א
ع االستعداد يقوم الهاتف تلقائًيا بتشغيل الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة 
شاشة الرئيسية بعد مدة زمنية معينة في حالة عدم استخدام أي وظيفة 

ائف الهاتف. 
نه في حالة عدم ضبط الوقت بالهاتف، فإنه يظهر على شكل ٠٠:٠٠. 

 الوقت، انظر "ضبط الوقت والتاريخ" الصفحة ١١٢.
ضبط الهاتف لتشغيل الشاشة املؤقتة بشكل منفصل على الشاشة 

رة، ارجع إلى "ضبط الشاشة" الصفحة ١١١.
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א א א א א
 لقد استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة 

 أو 
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SMS أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها من خالل SMS" الصفحة ٥٩. 

 لقد استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة وسائط 
متعددة والرد عليها" الصفحة ٦٦. 

الهاتف متصل بخدمة الدردشة وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل. 
انظر "االتصال بخدمة الدردشة وقطع االتصال بها" الصفحة ٧٦. 

 لقد استلمت رسالة دردشة أو أكثر وأنت متصل بخدمة الدردشة. انظر "االتصال 
بخدمة الدردشة وقطع االتصال بها" الصفحة ٧٦. 

 لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة املفاتيح (زر األمان)" الصفحة ٣٨. 
 ال ُيصدر الهاتف رنيًنا عند استالم مكاملة واردة أو رسالة نصية في حالة ضبط 

تنبيه املكاملات الواردة على وضع ال تعمل و/أو في حالة عدم ضبط أًيا من 
مجموعات املتصلني إلصدار تنبيه في ضبط تنبيه بـ وفي حالة ضبط نغمة 

تنبيه للرسائل على بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ١١٠. 
 مت ضبط املنبه على تشغيل. انظر "املنبه" الصفحة ١٣٦. 

 جاري تشغيل مؤقت العد التنازلي. انظر "مؤقت العد التنازلي" الصفحة ١٥٤. 
 ساعة اإليقاف تعمل حالًيا في اخللفية. انظر "ساعة اإليقاف" الصفحة ١٥٤. 
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 عند حتديد وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) متصل دائما وتوفر 
خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة)، يظهر املؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع 

 أو 

 أو 
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إلى "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) (GPRS(E))" الصفحة ١١٧. 
 عند تأسيس اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة)، يظهر املؤشر في أعلى يسار 

 "((E)GPRS) (احملسنة) الشاشة. ارجع إلى "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة
الصفحة ١١٧ و"تصفح صفحات إحدى اخلدمات" الصفحة ١٥٩.

 اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) معلق حالًيا (معلق)، ويتم ذلك على 
سبيل املثال في حالة وجود مكاملة واردة أو مكاملة صادرة أثناء االتصال بخدمة 

حزمة الراديو العامة (احملسنة). يتم عرض املؤشر أعلى ميني الشاشة. 
 مؤشر اتصال األشعة حتت احلمراء، انظر "األشعة حتت احلمراء" الصفحة ١١٥.  

 إذا كان لديك خطا هاتف، فسيعرض املؤشر خط الهاتف احملدد. ارجع إلى خط 
املكاملات الصادرة في "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨. 

 مت حتويل جميع املكاملات الواردة إلى رقم آخر، حتويل جميع املكاملات الصوتية. إذا 
كان لديك خطا هاتف، يكون مؤشر التحويل للخط األول هو  وللخط الثاني 

. انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨.  هو 
 مت تشغيل مكبر الصوت، انظر على سبيل املثال "اخليارات املتاحة أثناء املكاملة" 

الصفحة ٤٢. 
 املكاملات مقصورة على مجموعة مستخدمني محددة. انظر "ضبط احلماية" 

الصفحة ١٢٤.
 أو  أو 

 مت توصيل سماعة أذن أو طقم حترير اليدين أو طقم السمع أو حامل األجهزة  
 املوسيقية بالهاتف. 
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 مت اختيار الوضع احملدد زمنًيا. انظر "األوضاع" الصفحة ١٠٩.

الوقت 

الرق• اض
• لالت
• لعم
• لفت
• للب
• لبد
بطر• لفت
سب
األو• لتغ
لتن
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والتاريخ
انظر "ضبط الوقت والتاريخ" الصفحة ١١٢. 

א א א א א
غط على  مرة واحدة للوصول إلى قائمة األرقام الصادرة. انتقل إلى 

م أو االسم املطلوب، ثم اضغط على  لالتصال به. 
 . صال بصندوق البريد الصوتي اخلاص بك، اضغط مع االستمرار على 

 . ل اتصال بخدمة املتصفح، اضغط مع االستمرار على 
 . ح القائمة التقومي بطريقة سريعة، اضغط على 

 . حث عن اسم بسرعة، اضغط على 
 . ء كتابة رسائل نصية بسرعة اضغط على 

ح شاشة باحث املشاهد بالكاميرا مع شاشة العرض القياسية للصور 
. لتغيير وضع الكاميرا بسرعة، فيديو على  يقة سريعة، اضغط على 

 . يل املثال، اضغط مع االستمرار على  أو 
يير الوضع بسرعة عندما تكون لوحة املفاتيح غير مقفلة، افتح قائمة 

ضاع وانتقل إلى الوضع املطلوب بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. 
شيط الوضع، اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل  
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( א ) א
ميكنك 
املفاتي
• قف

 في 
 الح
• إلغا
 قم
١٫٥
للرد عل
املكاملة،
عند إن
لقفل ل
"ضبط
لقفل ل

يلزم ض
PRSو
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قفل لوحة املفاتيح ومستوى الصوت ومفاتيح التشغيل ملنع استجابة 
ح للضغط غير املقصود عليها، مثال عند وضع الهاتف داخل احلقيبة. 

ل لوحة المفاتيح
وضع االستعداد، اضغط على القائمة ثم اضغط على  في غضون ١٫٥ ثانية. 

ظ أن زر األمان لم يتم تشغيله عند غلق الغطاء. 
ء قفل لوحة المفاتيح

 بفتح الغطاء، واضغط على إلغاء القفل ثم اضغط على  في غضون 
 ثانية. 

. أثناء  ى مكاملة أثناء تشغيل زر األمان، افتح الغطاء أو اضغط على 
 ميكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم فتح زر األمان آليا مرة أخرى 

هاء مكاملة أو رفضها. 
وحة املفاتيح برمز حماية، انظر قفل لوحة املفاتيح برمز احلماية في قسم

 الهاتف" الصفحة ١٢١. 
وحة املفاتيح أثناء إجراء مكاملة، انظر "اخليارات املتاحة أثناء املكاملة" الصفحة ٤٢. 
 مالحظة: عندما تكون ميزة، حماية لوحة املفاتيح ،في وضع التشغيل، بإمكانك 

طلب رقم الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر 
. سيظهر الرقم  للطوارئ). اضغط على رقم الطوارئ املطلوب وبعدها على 

املطلوب بعد الضغط على الرقم األخير. 

א א
 MMS بط اتصال الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من استخدام خدمات
G(E) وباقي اخلدمات الالسلكية األخرى. وميكنك استالم الضبط مباشرًة في
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شكل رسالة عبر األثير، وفي هذه احلالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط في الهاتف. 
وملزيد من املعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة 

أو بأقر
قد ميك
والتزام
عند ا
تنشي
أدخ• حلف
موا
 في
اتص
اض• لعر
• لرف
لتشغي
الصف
إذا كن
lset#)
واضغ
وضع ا
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ب موزع نوكيا معتمد. 
نك استالم ضبط االتصال اخلاص بـ GPRS(E) ورسائل الوسائط املتعددة 

ن والدردشة والتواجد واخلاص باملتصفح. 
ستالم ضبط االتصال في شكل رسالة عبر األثير، ولم يتم حفظ الضبط أو 

طه، يتم عرض مت استالم ضبط االتصال. 
ظ الضبط اُملستلم، اضغط على خيارات وحدد حفظ. إذا عرض الهاتف الرسالة 

ل ضبط الرمز الشخصي:، قم بإدخال رمز PIN اخلاص بالضبط واضغط على 
فق. للحصول على رمز PIN، اتصل مبزود اخلدمة الذي زودك بالضبط. 

 حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ الضبط ضمن أول مجموعة 
ال خالية. 

ض الضبط اُملستلم، اضغط على خيارات وحدد عرض. حلفظ الضبط، 
غط على حفظ. 

ض الضبط اُملستلم، اضغط على خيارات وحدد رفض. 
ل الضبط، انظر، على سبيل املثال "إجراء اتصال بإحدى اخلدمات"

حة ١٥٨. 
ت تريد حذف مجموعة االتصال من الهاتف، قم بإدخال #335738#*

de#* باحلروف) في وضع االستعداد، حدد مجموعة االتصال التي تريد حذفها 
ط على مسح. ثم قم بتأكيد التحديد اخلاص بك ثم يعود الهاتف إلى

الستعداد. 



٤

א .٣
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א
 بفتح الغطاء وأدخل رقم الهاتف، متضمًنا رمز املنطقة. إذا أدخلت حرًفا 

أ، فاضغط على مسح حلذفه. 
راء مكاملات دولية، اضغط على  مرتني إلدخال البادئة الدولية ( يحل 

ف + محل رمز االتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز املنطقة غير مسبوق 
صفر، في حالة الضرورة، ورقم الهاتف. 

غط على  لطلب الرقم. 
غط على  أو أغلق الغطاء إلنهاء املكاملة أو إللغاء محاولة االتصال. 

ًضا "اخليارات املتاحة أثناء املكاملة" الصفحة ٤٢. 
كاملة باستخدام األسماء

حث عن اسم/رقم هاتف قمت بحفظه في األسماء، انظر "البحث عن اسم" 
فحة ٩٧. اضغط على  لطلب الرقم. 

ل بصندوق البريد الصوتي
 . ، أو اضغط على  و  وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على 

طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على 
فق. انظر أيًضا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٨٣. 



٤

א א
قبل استخدام االتصال السريع، قم بتخصيص رقم هاتف ألحد مفاتيح االتصال 
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 من  إلى  . انظر "االتصاالت السريعة" الصفحة ١٠٥. اتصل 
بأي من الطرق التالية: 

 . غط على مفتاح االتصال السريع املطلوب ثم اضغط على 
حالة ضبط االتصال السريع على وضع التشغيل، اضغط مع االستمرار على 

 مفاتيح االتصال السريع حتى يبدأ االتصال. لضبط االتصال السريع على 
ع التشغيل، انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨. 

א
يكون الغطاء مغلًقا، افتح الغطاء للرد على املكاملة الواردة. لرفض مكاملة 

 . فتح الغطاء ثم أغلقه في خالل ١٫٥ ثانية أو اضغط على 
قمت بالضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت بدًال من الرد على 

املة، يتم إسكات نغمة الرنني فقط. 
يكون الغطاء مفتوًحا، اضغط على  للرد على املكاملة الواردة، أو اضغط 

 لرفض املكاملة الواردة. 
قمت بالضغط على خيارات بدًال من الرد على املكاملة، يتم إسكات نغمة 

ني وميكنك اختيار إما الرد على املكاملة وإما رفضها. 
ضغطت على صامت، فسيتم إسكات نغمة الرنني فقط. ميكنك الرد على 

املة أو رفضها. 
ملكاملة، اضغط على  أو قم بغلق الغطاء. 

ة توصيل سماعة أذن متوافقة ، مرفقة مع مفتاح سماعة األذن، بالهاتف، 
نك الرد على مكاملة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة األذن. 



٤

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

الحظ أ
ُيظهر ا
يتطابق
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اسم ا
٧ أرقام

א
أثناء امل
قيد االن
لتشغي
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أو 
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أيًضا إلى حتويلها. انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨. 
نه عندما يتصل بك شخص ما، ُيظهر الهاتف اسم املتصل أو رقمه أو 

لنص الرقم اخلاص أو مكاملة. عند العثور على أكثر من اسم في األسماء 
 آخر ٧ أرقام في أرقامها مع آخر ٧ أرقام في رقم املتصل، يتم عرض رقم 

 فقط، إذا كان ذلك متاًحا. قد يعرض الهاتف اسًما غير صحيح إذا لم يكن 
ملتصل محفوًظا في األسماء ولكن كان هناك اسم محفوظ آخر يتطابق آخر 

 به مع آخر ٧ أرقام في رقم املتصل. 

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

تظار. اضغط على  إلنهاء املكاملة اجلارية. 
ل وظيفة خدمة انتظار املكاملات، انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨. 

א א א
 من اخليارات التي ميكنك حتديدها أثناء املكاملة من بني خدمات الشبكة. 

مدى توفر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 
 على خيارات أثناء املكاملة إلتاحة بعض اخليارات التالية: 

ق امليكرفون أو تشغيل امليكرفون أو إنهاء املكاملة أو إنهاء كل املكاملات أو 
سماء أو القائمة و تعليق أو إنهاء التعليق أو قفل لوحة املفاتيح أو تسجيل 

معادل الصوت أو مكاملة جديدة (خدمة شبكة) أو رد و رفض. 



٤

جم• مكاملة جماعية إلجراء مكاملة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكاملة 
اض
اجلد
مح
االن
الص• حتك
مث• إرس
جم
MF
إدخ
(خد• ومي
أخر
الها• املي
كبي
اض
آلًيا
الت
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٣

اعية.(خدمة شبكة). إلجراء مكاملة مبشارك جديد أثناء إحدى املكاملات اجلارية، 
غط على (مكاملة جديدة). توضع املكاملة األولى قيد االنتظار. بعد الرد على املكاملة 

يدة، حدد مكاملة جماعية لضم املشارك األول إلى املكاملة اجلماعية. إلجراء 
ادثة خاصة مع أحد املشاركني، حدد محادثة خاصة وحدد املشارك املطلوب. إلعادة 

ضمام إلى املكاملة اجلماعية بعد احملادثة اخلاصة، حدد مكاملة جماعية. 
م آلي في الصوت/بدون حتكم آلي لضبط التحكم في تشغيل مستوى 

وت وإيقاف تشغيله. انظر "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨. 
ال DTMF إلرسال سالسل نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) 

ل كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك. ُيستخدم نظام DTMF بواسطة 
يع الهواتف التي تصدر نغمات بالضغط على املفاتيح. أدخل سلسلة 

DT أو ابحث عنها في األسماء واضغط على DTMF. الحظ أنه ميكنك 
 . ال حرف االنتظار w وحرف التوقف p بالضغط املتكرر على 

كن استخدام املكاملة األخرى لالنتقال بني املكاملة اجلارية واملكاملة قيد االنتظار 
مة شبكة)، كما ميكن استخدام حتويل لربط املكاملة قيد االنتظار مبكاملة 

ى جارية، ولقطع االتصال باملكاملات (خدمة شبكة). 
كرفون الستخدام الهاتف كمكبر صوت أثناء إجراء مكاملة. ال تقم بوضع 
تف قريًبا من األذن أثناء عمل مكبر الصوت ألن الصوت قد يرتفع بشكل 

ر. لتشغيل / إيقاف تشغيل امليكرفون، حدد امليكرفون/سماعة اليد أو 
غط على امليكرفون/عادي. على الترتيب. يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت 

 عند إنهاء املكاملة أو عند إنهاء محاولة االتصال أو عند توصيل وحدة 
حدث عن بعد أو سماعة األذن بالهاتف. 



٤

 في حالة توصيل وحدة حتدث عن بعد متوافقة أو سماعة األذن بالهاتف، 
ُتستبدل سماعة اليد املوجودة في قائمة اخليارات بـ طقم حترير اليدين أو 

سم
 الس
 الح
الها
غض
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اعة األذن، ويستبدل مفتاح التحديد عادي بـ حر أو السماعة على التوالي. 
تخدام مكبر الصوت مع الراديو، انظر "استخدام الراديو" الصفحة ١٣٣.  

ظ أنه عند تشغيل مكبر الصوت أو سماعة األذن، ميكنك أيًضا إغالق غطاء 
تف أثناء املكاملة. قم أوًال بالضغط على خيارات ثم قم بإغالق الغطاء في 

ون ٥ ثواني. 



٤
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إدخال نص عند كتابة رسائل مثًال باستخدام اإلدخال التقليدي للنص أو 
 التنبئي للنص. أثناء كتابة النص، ُيشار إلى طريقة اإلدخال التنبئي للنص 

 وُيشار إلى طريقة اإلدخال التقليدي للنص بالرمز  أعلى
لشاشة. 

شارة إلى وضع احلروف احملدد بعد مؤشر إدخال النص كما يلي:  في وضع 
العربية، و  في وضع األرقام، و  في حالة األحرف الالتينية الكبيرة، 
 في حالة األحرف الالتينية الصغيرة، و  في وضع األرقام. للتبديل بني 

احلروف املتاحة كرر الضغط على  باستمرار. وإما، اضغط على خيارات 
لوضع املطلوب. 

تابة النص، اضغط على خيارات وميكنك حتديد، على سبيل املثال: 
غيل القاموس لضبط اإلدخال التنبئي للنص على وضع التشغيل إذا كان 

 متاًحا لتلك اللغة. 
ف القاموس للرجوع إلى اإلدخال التقليدي للنص. 

 الكتابة لتغيير لغة كتابة النص مؤقًتا. 
 لغة مختلفة لكتابة النص وللنصوص املعروضة على الشاشة، انظر ضبط 

في قسم "ضبط الهاتف" الصفحة ١٢١.

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

قاموس داخلي مضمن بالهاتف ميكنك إضافة كلمات جديدة إليه. 



٤

. اضغط على  ١. ابدأ كتابة أية كلمة بالضغط على املفاتيح من  إلى 
كل مفتاح مرة واحدة إلدخال حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. 
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راج احلروف املتوفرة حتت كل مفتاح في "استخدام اإلدخال التقليدي للنص" 
فحة ٤٧.

خال رقم أثناء التواجد في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح 
م املطلوب. 

د من اإلرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" 
فحة ٤٨.

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

 مفاتيح االنتقال إلى حتريك املؤشر أيًضا. 
كانت الكلمة غير صحيحة، كرر الضغط على  أو اضغط على خيارات 

دد الكلمات املماثلة. عند ظهور الكلمة التي تريدها، قم بتأكيدها. 
ظهر احلرف ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها 
 موجودة بالقاموس. إلضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على هجاء، ثم 
ل الكلمة (ُتستخدم طريقة اإلدخال التقليدي للنص) واضغط على حفظ. 

 امتالء القاموس، حتل الكلمة اجلديدة محل أقدم كلمة مت إضافتها. 
 كتابة الكلمة التالية. 

. اكتب اجلزء األخير من  جلزء األول من الكلمة وأكده بالضغط على 
 وأكدها.



٤
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، بشكل متكرر حتى يظهر   على أحد مفاتيح األرقام من  إلى 
ملطلوب. 

املتاحة حتت املفاتيح التالية هي: 
 وصفر ومسافة

قائمة باحلروف اخلاصة املتاحة. اضغط على أي من مفتاحي االنتقال لالنتقال 
د احلروف واضغط على استخدام لتحديد احلرف. 

 رقم أثناء التواجد في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح 
ملطلوب. 

كان احلرف التالي املطلوب يقع على نفس املفتاح مثل احلرف احلالي، فانتظر 
ى يظهر املؤشر، أو اضغط على أي من مفاتيح االنتقال ثم أدخل احلرف. 

 . فر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا واحلروف اخلاصة حتت مفتاح الرقم 



٤

ملزيد من اإلرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٤٨.
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א
ن تتوفر أيًضا الوظائف التالية لكتابة النص: 

 . خال مسافة، اضغط على 
ريك املؤشر لألمام أو للخلف أو ألسفل أو ألعلى، اضغط على  أو  

 .  أو 
ف أخر احلروف التي مت إدخالها، اضغط على مسح. اضغط مع االستمرار على 

سح حلذف احلروف بسرعة أكبر. 
ف جميع احلروف مرة واحدة عند كتابة رسالة، اضغط على خيارات وحدد 

ح النص. 
ج كلمة أثناء استخدام طريقة اإلدخال التنبئي للنص، اضغط على خيارات 

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

 . خال حرف خاص عند استخدام اإلدخال التقليدي للنص اضغط على 
 استخدام اإلدخال التنبئي للنص، اضغط مع االستمرار على  أو 

غط على خيارات وحدد إدخال رمز. 
غط على أي من مفتاحي االنتقال لالنتقال إلى أحد احلروف واضغط على 

تخدام لتحديد احلرف. 
ك أيًضا االنتقال إلى أحد احلروف بالضغط على  أو  أو  أو 

 . ديد احلرف بالضغط على 
خليارات التالية عند كتابة رسائل نصية: 



٤

أدخ• إلدراج رقم أثناء التواجد في وضع احلروف، اضغط على خيارات وحدد إدخال رقم. 
• إلدرا
أو 
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ل رقم الهاتف أو ابحث عنه في األسماء واضغط على موافق. 
ج اسم من األسماء، اضغط على خيارات وحدد إدراج اسم. إلدراج رقم هاتف 

عنصر نصي مرفًقا باالسم، اضغط على خيارات وحدد عرض التفاصيل.
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ك الهاتف نطاًقا ممتًدا من الوظائف اجملمعة داخل قوائم. مت تزويد معظم 
 القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي 

ثم انتظر ملدة ١٥ ثانية. إلنهاء التعليمات، اضغط على رجوع. انظر
 الهاتف" الصفحة ١٢١. 

א
ة االنتقال

غط على القائمة للوصول إلى القائمة. 
 باالنتقال بواسطة  أو  عبر قائمة 

وائم، أو باالنتقال بواسطة أي من مفاتيح التمرير 
كانت شبكة للقائمة قد مت حتديدها، كما هو 

ني في الصورة. 
د على سبيل املثال، الضبط من خالل الضغط 

ى اختيار. 
ير طريقة عرض القائمة، انظر عرض القائمة في 

بط الشاشة" الصفحة ١١١. 
حتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها، على سبيل 

ل ضبط املكاملات. 
كانت القائمة الفرعية احملددة حتتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر اخلطوة ٣.

د الضبط املطلوب. 
غط على رجوع للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على إنهاء 

روج من القائمة.
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بواسطة استخدام اختصار
مت ترقي
بعضها
اضغط
الفهر
اضغط
للخروج
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م القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث ميكنك الوصول إلى 
 عن طريق رقم مفتاح االختصار اخلاص بها. 

 على القائمة للوصول إلى القائمة. أدخل بسرعة، في غضون ثانيتني، رقم 
س اخلاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها. 

 على رجوع للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على إنهاء 
 من القائمة. 
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ائل 
سائل نصية
سائل وسائط
ريد إلكتروني 

ردشة
لرسائل الصوتية
سائل املعلومات
ضبط الرسائل
وامر اخلدمة

جل املكاملات 
كاملات لم يرد عليها
ملكاملات املستلمة
ملكاملات الصادرة

سح قوائم املكاملات األخيرة
دة املكاملات

GPRS عداد بيانات
GPRS وقت اتصال

سماء 
حث

ضافة اسم
سح
واجدي
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٥. أسماء املشتركني
٦. نسخ
٧. ا
٨. ا
٩. ب
١٠.أ
١١.أ
١٢.أ
.١٣
٤. ال
١. ا
 .٢
 .٣
 .٤
٥. ا
٦. ا
 .٧
 .٨
 .٩
.١٠

١. تظه
٢. إذا ك
على
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لضبط
التصال السريع
صمات الصوت
رقام املعلومات١
رقام اخلدمة١

رقامي٢
مجموعات املتصلني٢

ضبط 
ألوضاع

ضبط النغمة
ضبط الشاشة

ضبط الوقت والتاريخ
ختصارات شخصية

لتوصيل
ضبط املكاملات
ضبط الهاتف

ضبط الدردشة والتواجد
ضبط اجلهاز امللحق

ر في حالة دعمها من قبل بطاقة SIM. ملعرفة مدى توفرها، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
انت أرقام املعلومات أو أرقام اخلدمة أو كليهما غير مدعومة، فسيتغير رقم عنصر القائمة هذا بناًء 

 ذلك. 
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١١.ضبط احلماية
١٢.استعادة ضبط املصنع

٥. اال
١. ا
٢. م
 .٣
٤. ا
٥. ت
٦. الو
١. ا
٢. ا
٣. ا
٧. املن
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٢. ا
٣. ق
٤. م
٥. ت
٦. ا
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ستوديو 
لصور

قاطع فيديو
جرافيك
لنغمات

سجيالت 
سائط 

لكاميرا
لراديو

ملسجل 
سق 

ملنبه
لتقومي

ائمة املهام
الحظات
زامن
حملفظة

طبيقات 
أللعاب
جملموعة
مللحقات
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١. احلاسبة
٢. موقت العد التنازلي

 .٣
٩. خد
 .١
٢. ا
٣. و
 .٤
٥. ذ
٦. ت
١٠.خ

١. يظه
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ساعة إيقاف
مات 

صفحة البدء
لعالمات
ارد اخلدمة

ضبط
هاب للعنوان
فريغ الذاكرة

دمات البطاقة١ 

.SIM يختلف االسم واحملتويات حسب بطاقة .SIM ر فقط في حالة دعمه من قبل بطاقة
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א .٦
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(١ (א
قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط

ة ورسائل البريد اإللكتروني. يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات. 
 تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو املصورة أو رسائل البريد اإللكتروني، 

لى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل اخلاص بك، انظر "ضبط الرسائل" 
حة ٨٤. 

(SMS ) א
دام SMS (خدمة الرسائل القصيرة)، ميكن للهاتف إرسال رسائل متعددة 
واستالمها، وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية 

 شبكة). قد يؤثر هذا على تكاليف الرسائل. 
أيًضا إرسال واستالم رسائل نصية حتتوي على صور. 

دم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" 
حة ١٩. 

 مالحظة: ميكن استعمال وظيفة الرسائل املصورة فقط إذا دعمت من قبل 
مسؤول شبكة االتصال أو بوكيل اخلدمة. فقط هواتف ذات ميزة إمكانية إرسال 

الصور ميكن أن تستلم وتعرض الرسائل ذات الصور.

عدد احلروف املتاحة/عدد اجلزء احلالي من الرسالة متعددة األجزاء على أعلى 
شاشة، على سبيل املثال ٢/١٢٠. احلروف (يونيكود) اخلاصة مثل á قد تأخذ 

ن مساحة واحدة في الرسالة بخالف احلروف األخرى. 
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١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة. 

٢. اكت
الر
نص
رسا
٣. إلر
٤. أدخ
موا

א
بعد كت
إلى• إلر
• إلر
 إلن
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 تلميح: اضغط على  في وضع االستعداد للبدء في كتابة الرسائل 
بشكل سريع.

ب الرسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤٥. إلدراج مناذج نصية أو صورة في 
سالة، انظر "النماذج" الصفحة ٦١. كل رسالة مصورة تتكون من رسائل 
ية عديدة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال 

لة نصية واحدة. 
 . سال الرسالة، اضغط على إرسال أو 

ل رقم هاتف املستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في األسماء. اضغط على 
فق إلرسال الرسالة. 

 مالحظة: عند إرسال رسالة من خالل خدمة الشبكة SMS، قد تظهر على 
شاشة هاتفك الكلمات (مت إرسال الرسالة). هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت 
من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل املبرمج في هاتفك. هذا ال يعني أن 

الرسالة قد وصلت إلى املكان املقصود. ملزيد من املعلومات عن خدمة الرسائل 
SMS، اتصل مع الشركة املزودة لهاتفك. 

ابة إحدى الرسائل، اضغط على خيارات وحدد خيارات اإلرسال. 
سال رسالة إلى أكثر من مستلم، حدد لعدة أشخاص. بعد إرسال الرسالة 

 كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على مت. 
سال رسالة باستخدام قائمة توزيع، حدد إرسال للقائمة. 

شاء قائمة توزيع، انظر "قوائم التوزيع" الصفحة ٦٠. 
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الر• إلرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل، حدد وضع اإلرسال ثم وضع 
 لتع

قبل أن
حفظ ا
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مبشغل
"حفظ
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سالة املطلوب استخدامه. 
ريف وضع الرسالة، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٨٤.

SMS
 تتمكن من إرسال أي رسائل بريد إلكتروني عبر خدمة SMS، حتتاج إلى 

لضبط اخلاص بإرسال رسائل البريد اإللكتروني، انظر "ضبط الرسائل" 
حة ٨٤. ملعرفة مدى توفر خدمة البريد اإللكتروني واالشتراك بها، اتصل 

 الشبكة أو مبزود اخلدمة. حلفظ عنوان بريد إلكتروني في األسماء، انظر 
 أرقام عديدة أو عناصر نصية لكل اسم" الصفحة ٩٥.  

 .SMS غط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد
ل رقم هاتف املستلم أو ابحث عنه في األسماء واضغط على موافق. 

ردت، ميكنك إدخال موضوع رسالة البريد اإللكتروني ثم الضغط على موافق. 
ب رسالة البريد اإللكتروني. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤٥. يظهر عدد 

وف التي ميكنك إدخالها أعلى ميني شاشة الهاتف. يتم تضمني عنوان البريد 
كتروني واملوضوع في العدد الكلي للحروف. 

ر "النماذج" الصفحة ٦١. ال ميكن إدراج الصور. 
. إذا لم تكن  سال رسالة البريد اإللكتروني، اضغط على إرسال أو 

قمت بحفظ الضبط اخلاص بإرسال رسائل البريد اإللكتروني، فسيطالبك 
تف بإدخال رقم خادم البريد اإللكتروني. اضغط على موافق إلرسال رسالة 

يد اإللكتروني. 
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 مالحظة: عند إرسال بريد إلكتروني من خالل خدمة الشبكة SMS، قد تظهر على 
شاشة هاتفك الكلمات (مت إرسال الرسالة). هذه إشارة إلى أن البريد اإللكتروني مت إرساله 
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من هاتفك إلى ملقم البريد. هذا ال يعني أن البريد اإللكتروني قد وصل إلى املكان 
املقصود. ملزيد من املعلومات عن خدمات البريد اإللكتروني، اتصل بوكيل اخلدمة لهاتفك. 

SMS א SMS
ستالم رسالة أو رسالة بريد إلكتروني، يظهر املؤشر  وعدد الرسائل اجلديدة 

 بالعبارة الرسائل الواردة على شاشة الهاتف. 
ملؤشر الوامض  إلى امتالء ذاكرة الرسائل. قبل استالم رسائل جديدة، 

بعًضا من الرسائل القدمية في احلافظة صندوق الوارد. 
غط على عرض لعرض الرسالة اجلديدة، أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد. 

ة الرسالة فيما بعد: 
غط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد. ُيشار إلى 

سالة غير املقروءة باإلشارة  أمامها في قائمة الرسائل. 
مت استالم أكثر من رسالة واحدة، انتقل إلى الرسالة التي تريدها واضغط 

ى اختيار لعرضها. 
غط على خيارات وحدد أحد اخليارات، على سبيل املثال، حلذف أو إعادة إرسال 

عديل رسالة في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، كما ميكنك 
ة تسمية الرسالة التي يجري قراءتها ونقلها إلى حافظة أخرى. 

د نسخ إلى التقومي لنسخ النص املوجود في بداية الرسالة إلى تقومي الهاتف 
الحظة تذكير لليوم املطلوب. 

د تفاصيل الرسالة لعرض اسم املرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل 
ستخدم وتاريخ ووقت االستالم. 
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 حدد استخدام التفاصيل الستخالص األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين 
مواقع الويب من الرسالة احلالية. 

 عند
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في 
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الر
 اض

يحفظ
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א א
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 قراءة رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة حلفظ الصورة املوجودة في
فظة مناذج. 

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

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

غط على إرسال أو  واضغط على موافق إلرسال الرسالة إلى الرقم املعروض. 
א א א א

 الهاتف الرسائل النصية الواردة في احلافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ 
ل املرسلة في احلافظة الرسائل املرسلة في القائمة الفرعية رسائل نصية. 

حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة 
ف أو احلافظات الشخصية أو مناذج. 

ت ترغب في إرسال رسائل بشكل متكرر إلى مجموعة محددة من الناس، 
ك تعريف قائمة توزيع لهذا الغرض. ميكنك حفظ قوائم التوزيع هذه في 
لهاتف. الحظ أن الهاتف سيرسل الرسالة بشكل منفصل لكل مستلم 

ائمة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع عن إرسال 
إلى مستلم واحد. 

دم "قوائم التوزيع" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 
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اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وقوائم التوزيع. يتم عرض أسماء 
قوائم التوزيع املتوفرة. 
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م تكن قد قمت بحفظ أية قوائم، فاضغط على إضافة إلنشاء قائمة. أدخل 
م القائمة واضغط على موافق. إلضافة اسم إلى القائمة، اضغط على عرض 

 .SIM غط على إضافة وحدد اسم من ذاكرة األسماء بالهاتف أو ببطاقة
 انتقل إلى القائمة 

اضغط على عرض لعرض األسماء في القائمة احملددة. انتقل إلى أحد األسماء، 
اضغط على خيارات وحدد حذف االسم أو عرض التفاصيل اخلاصة به. 
ضغط على خيارات وحدد إضافة قائمة إلضافة قائمة جديدة، وإلعادة 

سمية القائمة حدد إعادة تسمية القائمة وحدد مسح القائمة ملسح االسم 
ن القائمة أو مسح قائمة حلذفه. 

ر إرسال الرسالة ملستلمني معينني في قائمة التوزيع، فحدد لم يتم تسليمه. 
 على إرسال إلرسال الرسالة مرة ثانية أو اضغط على خيارات وحدد 

ح قائمة، حلذف قائمة لم يتم تسليمه. 
ض الرسالة، لعرض الرسالة التي لم يتم إرسالها. 

ل الهاتف على مناذج نصية، يشار إليها بالرمز  ومناذج مصورة يشار إليها 
 .

ل إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية 
إلضافة نص أو منوذج صورة في الرسالة، حددها واضغط على خيارات وحدد 

(أو حترير نص لنموذج الصورة) إلكمال الرسالة. 
 منوذج عند كتابة الرسالة أو الرد عليها، اضغط على خيارات.وحدد
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• استخدام منوذج إلدراج منوذج نصي في الرسالة أو رسالة البريد اإللكتروني. 
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ج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على إدراج إلدراج الصورة في الرسالة النصية.
ير املؤشر  املوجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. يتوقف عدد احلروف 

ي ميكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة. 
ض النص والصورة مًعا قبل إرسال الرسالة، اضغط على خيارات وحدد معاينة. 

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

ت جديدة حلفظ رسائلك. 
اءة رسالة، اضغط على خيارات. حدد نقل وانتقل إلى احلافظة التي تريد 

سالة إليها واضغط على اختيار. 
 حافظة أو حذفها، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية 

ات الشخصية. 
افة حافظة، اضغط على خيارات وحدد إضافة حافظة. إذا لم تكن قد قمت 

فظ أية حافظات فاضغط على إضافة. 
ف حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى احلافظة املطلوبة، واضغط على 

ارات وحدد مسح احلافظة أو إعادة تسمية. 

عدد الرسائل التي قمت بإرسالها واستالمها، اضغط على القائمة وحدد 
ورسائل نصية وعداد الرسائل. 
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يد اإللكتروني للرسائل املستلمة واملرسلة. 
غط على خيارات فيمكنك حفظ الرقم مثًال أو عنوان البريد اإللكتروني أو 

دعاء أو إرسال رسالة أو رسالة بريد إلكتروني. 
غط على التفاصيل لعرض مرسل أو مستلم الرسائل ووقت إرسالها أو استالمها. 

د مسح العدادات ملسح العدادات. 

א א
 مالحظة: ميكن استعمال هذه اخلدمة فقط إذا دعمت من قبل مسؤول شبكة 

االتصال أو بوكيل اخلدمة. فقط هواتف ذات ميزات رسائل وسائط متعددة 
متوافقة ميكن أن تستلم وتعرض الرسائل ذات الصور. 

ن حتتوي رسالة الوسائط املتعددة على نص وصوت وصورة أو مقطع فيديو. 
لهاتف رسائل الوسائط املتعددة التي يصل حجمها إلى ١٠٠ كيلو بايت. إذا 
جم الرسالة احلد األقصى املسموح به، فقد ال يتمّكن الهاتف من استالم 
ة. اعتماًدا على نوع الشبكة، ميكن للهاتف استالم رسالة نصية بها عنوان 

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

ة شاشة الهاتف. 
دم وظيفة رسائل الوسائط املتعددة الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة 

كة" الصفحة ١٩. 
 مالحظة: إذا مت ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة احمللية 
فإن مسؤول شبكة االتصال أو وكيل اخلدمة سيحملك ثمن كل رسالة تستلمها.
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 .PNGو OTA-BMPو BMPو WBMPو GIFو JPEG :ور
صوات: األصوات اجملسمة املتصاعدة MIDI (SP-MIDI) وصوت AMR ونغمات 

ني أحادية الصوت. 
 .(MPEG-4 والوضع البسيط H.263 خط رئيسي) 3GP طع الفيديو بتنسيق

م الهاتف بالضرورة جميع أنواع تنسيقات امللفات املذكورة سابًقا. إذا مت 
 رسالة حتتوي على أية عناصر غير ُمدعمة، فقد يتم استبدالها باسم امللف 

 صيغة الكائن غير مدعومة. 
 أنه ال ميكنك استالم أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكاملات أو 

 لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات جافا األخرى أو أثناء جلسة تصفح عبر 
GSM (انظر "إدخال ضبط اخلدمة يدوًيا" الصفحة ١٥٧). نظًرا ألن تسليم 
الوسائط املتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فال تعتمد على هذا النوع من 

ل فقط إلجراء االتصاالت الضرورية. 
א א

مدى توفر خدمة رسائل الوسائط املتعددة واالشتراك بها، اتصل مبشغل 
ة أو مبزود اخلدمة. لضبط رسائل الوسائط املتعددة، انظر "ضبط رسائل 

ط املتعددة" الصفحة ٨٦. 
 حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات 

احملتويات األخرى. 
غط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة. 

ب الرسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤٥. 
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ملطلوب. ال ميكنك حتديد أي خيار إذا كان غير نشط. تظهر قائمة باحلافظات 
ملتوفرة في االستوديو. افتح حافظة محددة، انتقل إلى امللف املطلوب، واضغط 
على خيارات وحدد إدراج. يتم اإلشارة إلى ملف مرفق باسم امللف في الرسالة. 
دعم الهاتف إرسال واستقبال رسائل الوسائط املتعددة التي حتتوي على العديد 
ن الصفحات (الشرائح). إلدراج شريحة في الرسالة، اضغط على خيارات وحدد 
دراج وشريحة. كل شريحة حتتوي على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد. 

ذا كانت الرسالة حتتوي على شرائح متعددة، ميكنك فتح الشريحة املطلوبة 
واسطة الضغط على خيارات وحتديد الشريحة السابقة أو الشريحة التالية 

و قائمة الشرائح. 
ضبط الفاصل بني الشرائح اضغط على خيارات وحدد توقيت الشريحة. 
نقل مكون النص إلى أعلى أو أسفل الرسالة اضغط على خيارات وحدد 

نص من أعلى أو النص من أسفل. 
دراج اسم من األسماء، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدراج اسم. 

تقل إلى االسم املطلوب واضغط على اختيار. 
دراج رقم، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم. أدخل الرقم 

و ابحث عنه في األسماء واضغط على موافق. 
ض الرسالة قبل إرسالها، اضغط على خيارات وحدد معاينة. 

سال الرسالة، اضغط على إرسال أو  أو اضغط على خيارات وحدد 
ال إلى البريد أو لعدة أشخاص. 

ل رقم هاتف املستلم (أو عنوان البريد اإللكتروني) أو ابحث عنه في األسماء. 
غط على موافق وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق احلفظ إلرسالها. 



٦

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

األثن
إرس
ذلك
إرس
 سي
ضب
الص
א

عند تل
الرسال
يشير ا
"امتالء
١. اض
 قراء
وص
الر
٢. اض
للم
• ل
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٦

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

الها فيما بعد. 
تم حفظ الرسائل التي مت إرسالها في احلافظة الرسائل املرسلة في حالة 

ط حفظ الرسائل املرسلة على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" 
فحة ٨٦. ال يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة املقصودة. 

א
قي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر املؤشر املتحرك  . عند استالم 

ة، يظهر املؤشر  والنص مت استالم رسالة وسائط متعددة. 
ملؤشر الوامض  إلى امتالء ذاكرة رسائل الوسائط املتعددة، انظر

 ذاكرة رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٦٨. 
غط على عرض لعرض الرسالة، أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد. 
ة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط 

ندوق الوارد. ُيشار إلى الرسالة غير املقروءة باإلشارة  أمامها في قائمة 
سائل. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها. 

غط على اختيار لعرض الرسالة. تتغير وظيفة مفتاح التحديد األوسط طبًقا 
لف املرفق املعروض حالًيا في الرسالة. 

لرد على الرسالة اضغط على رد. 
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رسالة بالكامل. 
إال فاضغط على تشغيل لالستماع إلى مقطع صوتي أو عرض مقطع فيديو 
رفق مع الرسالة أو اضغط على تكبير لتكبير الصورة أو اضغط على عرض 

عرض بطاقة أعمال أو مالحظة تقومي. 
غط على خيارات وستتوفر بعض اخليارات التالية: 
شغيل عرض لعرض العرض املرفق في الرسالة. 

عرض النص لعرض نص الرسالة فقط. 
تح صورة أو فتح مقطع صوت أو فتح مقطع فيديو لفتح امللف املطابق. 
ضغط على خيارات وميكنك على سبيل املثال حفظ امللف في االستوديو. 

تح مذكرة تقومي أو فتح بطاقة أعمال لعرض مالحظة تقومي أو بطاقة أعمال.
حفظ الصورة أو حفظ مقطع صوت أو حفظ مقطع فيديو حلفظ امللف 

ملطابق في االستوديو. 
سح الرسالة حلذف رسالة محفوظة. 

د إلى الكل للرد على الرسالة. إلرسال الرد، اضغط على إرسال.
ستخدام التفاصيل الستخالص األرقام وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين 

واقع الويب من الرسالة احلالية. 
عادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد أو إرسال لعدة أشخاص إلعادة 

سال الرسالة. 
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كتابة رسائل الوسائط املتعددة وإرسالها" الصفحة ٦٤. 
فاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها. 

جع إلى أيًضا اخليارات املوجودة في االستوديو، انظر "االستوديو (القائمة ٥)" 
صفحة ١٢٥.

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

ة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط. 
ل رسائل الوسائط املتعددة التي لم يتم إرسالها إلى احلافظة صندوق احلفظ 

ة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط. 
حفظ رسائل الوسائط املتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في احلافظة 

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

ة في القائمة الفرعية رسائل وسائط إذا كان الضبط حفظ الرسائل املرسلة 
ًطا على نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط املتعددة" الصفحة ٨٦. 

א א א
 لديك رسالة وسائط متعددة جديدة قيد االنتظار أثناء امتالء ذاكرة الرسائل، 

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

 الرسائل القدمية بواسطة حتديد احلافظة أوًال ثم حتديد الرسالة القدمية 
ب حذفها. 
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ف الرسائل النصية، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية 
سح الرسائل. 

ف جميع الرسائل من جميع احلافظات، حدد جميع الرسائل وعند ظهور 
ارة مسح جميع الرسائل من جميع احلافظات؟، اضغط على موافق. إذا 

ت احلافظة حتتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت 
ب في حذف هذه الرسائل أيًضا أم ال. 

ف رسائل الوسائط املتعددة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل 
ائط ومسح الرسائل. 

ف جميع الرسائل املوجودة في إحدى احلافظات، حدد احلافظة التي تريد حذف 
سائل املوجودة بها واضغط على موافق. إذا كانت احلافظة حتتوي على رسائل غير 

وءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيًضا أم ال.

א א
 لك تطبيق البريد اإللكتروني بالوصول إلى حساب البريد اإللكتروني اخلاص 

 خالل الهاتف عندما تكون خارج العمل أو املنزل. نظام البريد اإللكتروني 
 الذي تستخدمه في العمل أو في املنزل قد يكون مدعًما بوظيفة البريد 

وني في الهاتف اخلاص بك. ميكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته عند 
ام الهاتف. ميكنك أيًضا حفظ وحذف رسائل البريد اإللكتروني على كمبيوتر 

 .IMAP4 و POP3 يدعم الهاتف خادم البريد اإللكتروني .
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تستخدم وظيفة البريد اإللكتروني الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" 
الصفحة ١٩. 
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سال أية رسائل بريد إلكترونية واستالمها، قد يلزم القيام مبا يلي: 
ل حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام احلساب احلالي. للتأكد من وجود 

ساب البريد اإللكتروني، اتصل مبزود خدمة البريد اإللكتروني اخلاص بك. 
حص الضبط املطلوب للبريد اإللكتروني، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود 

مة البريد اإللكتروني. الستالم ضبط البريد اإللكتروني عبر األثير، انظر "خدمة 
بط عبر األثير" الصفحة ٣٨. 

بط إعدادات البريد اإللكتروني على الهاتف، اضغط على القائمة وحدد ضبط 
سائل ورسائل البريد. انظر "ضبط البريد اإللكتروني" الصفحة ٨٨. 

كتابة رسالة البريد اإللكتروني قبل االتصال بخدمة البريد اإللكتروني، أو 
االتصال باخلدمة أوًال ثم كتابة رسالة البريد اإللكتروني وإرسالها. 

غط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وإنشاء بريد إلكتروني. يتم 
ض مالحظة االنتظار 

ل عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باملستلم واضغط على موافق أو اضغط 
ى تعديل وأدخل عنوان البريد اإللكتروني واضغط على موافق. 

حث عن عنوان البريد اإللكتروني في األسماء، اضغط على اخليارات وحدد بحث. 
نك إدخال موضوع رسالة البريد اإللكتروني إذا أردت، ثم الضغط على موافق. 

ضغطت على اخليارات ميكنك التحديد من التالي: محرر الرسائل أو إضافة 
تلم جديد أو إضافة نسخة مستلمة أو نسخة مستلمة مخفاة.
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٤. أدخل رسالة البريد اإللكتروني، انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥. يظهر عدد 
احلروف التي ميكنك إدخالها أعلى ميني شاشة الهاتف. 
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سال رسالة البريد اإللكتروني، اضغط على إرسال. حدد
رسال اآلن، إلرسال رسالة البريد اإللكتروني على الفور. إذا لم تكن قد اتصلت 

حساب البريد اإللكتروني، فسيقوم الهاتف بعمل االتصال أوًال ثم إرسال 
بريد اإللكتروني بعد ذلك. 

سال في وقت الحق إلرسال البريد اإللكتروني فيما بعد ويتم حفظ البريد 
إللكتروني في حافظة صندوق احلفظ. إذا أردت تعديل رسالة البريد اإللكتروني 

و متابعة كتابتها فيما بعد، ميكنك حفظها في املسودات عن طريق حتديد 
حفظ مسودة رسالة. 

سال رسالة البريد اإللكتروني فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل 
بريد إلكتروني وخيارات أخرى وإرسال اآلن أو جلب وإرسال. 

 مالحظة: عند إرسال بريد إلكتروني، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات
(مت إرسال الرسالة). هذه إشارة إلى أن البريد اإللكتروني مت إرساله من هاتفك إلى 

ملقم البريد. هذا ال يعني أن البريد اإللكتروني قد وصل إلى املكان املقصود. ملزيد 
من املعلومات عن خدمات البريد اإللكتروني، اتصل بوكيل اخلدمة لهاتفك. 

א א א א א
غط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وجلب لتنزيل رسائل البريد 

كتروني التي مت إرسالها إلى حساب البريد اإللكتروني اخلاص بك. أو: 
غط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وخيارات أخرى و جلب وإرسال 
يل رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة وإلرسال رسائل البريد اإللكتروني التي مت 

ظها في حافظة صندوق احلفظ. 
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 إذا امتألت ذاكرة الرسائل، فاحذف بعض الرسائل القدمية قبل البدء في تنزيل 
رسائل جديدة. 
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صل الهاتف بخدمة البريد اإللكتروني. يظهر شريط املعلومات أثناء قيام 
تف بتنزيل رسائل البريد اإللكتروني إلى الهاتف. 

غط على اختيار لعرض الرسالة اجلديدة في صندوق الوارد، أو اضغط على 
وع لعرضها فيما بعد. 

ستلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. ُيشار إلى 
سالة النصية التي لم يتم قراءتها بالرمز  .

א
غط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وصندوق الوارد. 

ء قراءة رسالة، اضغط على اخليارات. 
نك على سبيل املثال عرض تفاصيل الرسائل احملددة أو تعليم الرسالة على أنها 

تقرأ أو حذفها أو رد إلى الكل أو إعادة إرسال أو نقل الرسالة حلافظة أخرى. 
 على رسالة البريد اإللكتروني، اضغط على رد. حدد النص األصلي لتضمني 

سالة األصلية في الرد، أو حدد شاشة خالية. 
 الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أوًال عنوان البريد اإللكتروني وموضوع 

سالة أو قم بتعديلهما ثم اكتب الرد. 
سال الرسالة، اضغط على إرسال وحدد إرسال اآلن. 
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 الهاتف على احلافظات التالية في القائمة بريد إلكتروني: 
دوق الوارد حلفظ رسائل البريد اإللكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب 

يد اإللكتروني اخلاص بك.
ي احلافظات األخرى على احلافظات: املسودات حلفظ رسائل البريد غير 

تملة واألرشيف لتنظيم وحفظ رسائل البريد اخلاصة بك و صندوق احلفظ
ظ رسائل البريد التي لم يتم إرسالها، إذا قمت بتحديد إرسال في وقت 
ق، انظر "كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها" الصفحة ٧٠ و الرسائل 

سلة حلفظ رسائل البريد التي مت إرسالها. 
א א

سائل البريد اإللكتروني، اضغط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني 
ت أخرى ومسح الرسائل. 

جميع الرسائل املوجودة في إحدى احلافظات، حدد احلافظة التي تريد حذف 
ل املوجودة بها واضغط على نعم. حلذف كل الرسائل من كل احلافظات حدد 

سائل واضغط على نعم. 
ن حذف بريد إلكتروني من الهاتف اخلاص بك ال يحذفه من خادم البريد اإللكتروني. 

 مالحظة: ميكن استعمال هذه اخلدمة فقط إذا دعمت من قبل مسؤول 
شبكة االتصال أو بوكيل اخلدمة. فقط هواتف ذات ميزات الدردشة 

املتوافقة ميكن أن تستلم وتعرض رسائل الدردشة. 
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الدردشة هي إحدى الطرق إلرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة يتم تسليمها عبر 
بروتوكوالت TCP/IP إلى املستخدمني املتصلني (خدمة شبكة). تعرض لك قائمة 
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ء متى تكون األسماء املوجودة بالقائمة متصلة ومتوفرة للمشاركة في إحدى 
ت الدردشة. بعد كتابة الرسالة و إرسالها، تظل على الشاشة. تظهر رسالة 

فل الرسالة األصلية. 
ستخدام ميزة الدردشة، يلزم االشتراك في اخلدمة. ملعرفة مدى توفر هذه 
 والرسوم اخلاصة للحصول عليها واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة 

 اخلدمة والذي ميكنك من خالله احلصول على اسم مستخدم فريد وكذلك 
سر باإلضافة إلى الضبط اخلاص بالدردشة. 

 اإلعدادات املطلوبة بخدمة الدردشة، انظر "ضبط الدردشة والتواجد" 
حة ١٢٢. 

تصال بخدمة الدردشة، ميكنك استخدام الوظائف األخرى اخلاصة بالهاتف 
ظل جلسة الدردشة نشطة في اخللفية. قد تستهلك جلسات الدردشة 

ة بطارية الهاتف بسرعة ورمبا حتتاج لتوصيل الهاتف بجهاز الشحن وذلك 
شبكة. 

دم "الدردشة" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩.
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اخلطوات األساسية للدردشة
الص• للدخول على قائمة الدردشة (غير متصل)، انظر "الدخول على قائمة الدردشة" 
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فحة ٧٦. 
صال بخدمة الدردشة (متصل)، انظر "االتصال بخدمة الدردشة وقطع 

صال بها" الصفحة ٧٦. 
ء الدردشة مع أحد األسماء، انظر أسماء الدردشة في "بدء محادثة دردشة" 

فحة ٧٧. 
شاء قوائم أسماء الدردشة اخلاصة بك، انظر "أسماء الدردشة" الصفحة ٨١. 
ضمام إلى إحدى جلسات الدردشة العامة، انظر اجملموعات في "بدء محادثة 

شة" الصفحة ٧٧. 
ضمام إلى مجموعة دردشة عبر رسالة دعوة، انظر "قبول دعوة للدردشة أو 

ضها" الصفحة ٧٨. 
شاء مجموعات الدردشة اخلاصة بك، أو لالنضمام إلى أو حذف مجموعة 

ة، انظر "اجملموعات" الصفحة ٨٢. 
ديل املعلومات اخلاصة بك، انظر "تعديل الضبط اخلاص بك" الصفحة ٨٠. 

حث عن مستخدمني ومجموعات، انظر بحث في "بدء محادثة دردشة" 
فحة ٧٧. 

ءة رسالة في دردشة جديدة، انظر "قراءة رسالة دردشة مستلمة" الصفحة ٧٩. 
ابة رسائل وإرسالها أثناء جلسة دردشة نشطة، انظر "املشاركة في محادثة 

شة" الصفحة ٨٠. 
ض محادثات دردشة ُمخزنة أو إعادة تسميتها أو حذفها، حدد احملادثات 

وظة عند الدخول على قائمة دردشة. 
ر/إلغاء حظر األسماء، انظر "حظر وإلغاء حظر الرسائل" الصفحة ٨١. 
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االت• لقطع االتصال عن خدمة الدردشة، انظر "االتصال بخدمة الدردشة وقطع 
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صال بها" الصفحة ٧٦.

א
ل على قائمة دردشة، وهي دردشة غير متصلة، اضغط على القائمة، وحدد 

ودردشة. ميكنك حتديد
ل لالتصال بخدمة الدردشة. 

بط الهاتف كي يقوم باالتصال تلقائيًا بخدمة الدردشة عند دخولك على 
مة دردشة، انظر "االتصال بخدمة الدردشة وقطع االتصال بها" الصفحة ٧٦. 

ثات احملفوظة لعرض أو مسح أو إعادة تسمية محادثات الدردشة التي 
ت بحفظها أثناء جلسة الدردشة. ميكنك أيضًا حتديد احملادثات احملفوظة عند 

صال بخدمة الدردشة. 
ط االتصال لتعديل الضبط الالزم إلرسال رسائل الدردشة واتصال التواجد. 

ر "ضبط الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٢. ميكنك أيضًا حتديد ضبط 
صال عند االتصال بخدمة الدردشة. 

א א
ل بخدمة الدردشة، أدخل على قائمة دردشة وحدد دخول. يتم عرض قائمة 

ت الدردشة املتاحة. حدد إحدى اخلدمات وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم 
مت الدخول. 

 تلميح: لضبط الهاتف كي يقوم باالتصال تلقائيًا بخدمة الدردشة عند 
دخولك على قائمة دردشة،اتصل بخدمة الدردشة وحدد الضبط اخلاص بي و 

دخول آلي و عند بدء الدردشة. 
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لقطع االتصال عن خدمة الدردشة، حدد خروج. 
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دخول على قائمة دردشة لالتصال بخدمة الدردشة. ميكنك حتديد
ادثات لعرض قائمة بالدردشة اجلديدة والتي مت قراءتها أو دعوات الدردشة 

ء جلسة الدردشة النشطة حالياً. انتقل إلى إحدى الرسائل أو إلى دعوة ثم 
غط على فتح لقراءتها. 

 يحدد رسائل الدردشة اجلديدة و  يحدد رسائل الدردشة املقروءة. 
 يحدد رسائل اجملموعة اجلديدة و  لقراءة رسائل اجملموعة. 

 يحدد الدعوات. 
تختلف املؤشرات والنصوص على الشاشة وفًقا خلدمة الدردشة. 

ماء الدردشة تتضمن األسماء التي قمت بإضافتها من ذاكرة الهاتف 
سماء. انتقل إلى االسم الذي حتب عمل دردشة معه ثم اضغط على دردشة. 
 . حالة استالم رسالة جديدة من أحد األسماء، يتم اإلشارة إليها بالشكل 

 يشير إلى األسماء املتصلة و  إلى األسماء غير املتصلة في ذاكرة 
سماء بالهاتف. 

 يشير إلى اسم محظور، ارجع إلى "حظر وإلغاء حظر الرسائل" الصفحة ٨١. 
افة أسماء إلى القائمة، انظر "أسماء الدردشة" الصفحة ٨١. 

وعات و مجموعات عامة. يتم عرض قائمة العالمات اخلاصة باجملموعات 
مة التي يوفرها ُمشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. لبدء محادثة دردشة، انتقل 
 إحدى اجملموعات واضغط على انضمام. أدخل اسم الشاشة التي ترغب في 
خدامها ككنية لك في احملادثة. عند االنضمام إلى محادثة اجملموعة بنجاح، 
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 يعرض الهاتف مت االنضمام إلى مجموعة: وكذلك اسم اجملموعة، عندها ميكنك 
بدء جلسة دردشة مع مجموعة. إلنشاء مجموعة خاصة، انظر "اجملموعات" 
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فحة ٨٢. 
ث وحدد املستخدمون أو اجملموعات للبحث عن مستخدمني دردشة آخرين أو 

حث عن مجموعات عامة على الشبكة. 
ي حالة حتديد املستخدمون، ميكنك البحث عن مستخدم عن طريق 

قم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد اإللكتروني أو اسم البريد 
إللكتروني. 

ي حالة حتديد اجملموعات، ميكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في 
جملموعة أو عن طريق اسم اجملموعة أو عن طريق املوضوع أو الهوية.

ء جلسة الدردشة بعد العثور على املستخدم أو اجملموعة املطلوبة، اضغط 
ى خيارات وحدد دردشة أو انضمام جملموعة. 

ء جلسة الدردشة من األسماء، انظر "عرض أسماء املشتركني" الصفحة ١٠٣. 

ع االستعداد، عند االتصال بخدمة الدردشة واستالم دعوة جديدة للدردشة، 
ض مت استالم دعوة جديدة. اضغط على قراءة لقراءتها. 

ستالم أكثر من دعوة، يتم عرض عدد الرسائل متبوعًا بـ مت استالم دعوة 
 اضغط على قراءة وانتقل إلى الدعوة واضغط على فتح. 

غط على قبول لالنضمام إلى محادثة اجملموعة اخلاصة. أدخل اسم الشاشة 
ي تريد استخدامها ككنية لك في محادثة الدردشة. عند االنضمام بنجاح
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 إلى احملادثة، يعرض الهاتف مت االنضمام إلى مجموعة: ويعرض اسم اجملموعة. 
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غط على خيارات وحدد
فض وميكنك إدخال سبب الرفض. 

سح ملسح الدعوة. 

ع االستعداد، بعد االتصال بخدمة الدردشة واستالم رسالة دردشة جديدة 
 ليست رسالة حملادثة دردشة نشطة، يتم عرض رسالة فورية جديدة. اضغط 

راءة لقراءتها. 
د استالم أكثر من رسالة، يتم عرض عدد الرسائل متبوعًا بـ الرسائل الفورية 

يدة. اضغط على قراءة وانتقل إلى الرسالة واضغط على فتح. 
ضع الرسائل اجلديدة اُملستلمة أثناء جلسة دردشة نشطة في محادثات 

 بقائمة دردشة. في حالة استالم رسالة دردشة من شخص ال توجد 
ت االتصال به في قائمة أسماء الدردشة في أسماء الدردشة، يتم عرض رقم 
ملُرسل. وفي حالة وجود معلومات االتصال في ذاكرة الهاتف لألسماء ويشعر 
اتف، فإنه يتم عرض اسم ذلك الشخص. حلفظ اسم جديد غير موجود في 

لهاتف لألسماء، اضغط على خيارات وحدد
ظ بيانات الشخص وأدخل اسم الشخص. يتم حفظ االسم في ذاكرة الهاتف. 

فة إلى اسم، حدد االسم في ذاكرة أسماء الهاتف الذي تريد إضافة 
اصيل اجلديدة إليه واضغط على إضافة. 
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א
قم باالنضمام إلى محادثة دردشة أو بدئها من خالل الضغط على كتابة أو بدء الكتابة. 
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 تلميح: يتم عرض املؤشر  أعلى الشاشة في حالة استالم رسالة جديدة 
أثناء جلسة دردشة من شخص غير متضمن في محادثة الدردشة. 

رسالة واضغط على إرسال أو إضغط على  إلرسالها. إذا قمت 
ط على خيارات، فستتوفر بعض اخليارات التالية: 

ض احملادثة لعرض احملادثة اجلارية. حلفظ محادثة الدردشة، اضغط على حفظ 
خل اسم لهذه احملادثة. 

ظ بيانات الشخص، ارجع إلى "قراءة رسالة دردشة ُمستلمة" الصفحة ٧٩. 
فة إلى اسم، ارجع إلى "قراءة رسالة دردشة ُمستلمة" الصفحة ٧٩. 

ضاء اجملموعة لعرض األعضاء في اجملموعة اخلاصة احملددة التي قمت بإنشائها. 
ر الشخص حلظر الرسائل من الشخص الذي تقوم بعمل دردشة معه في 

ت احلالي. 
ء احملادثة لغلق احملادثة اجلارية. 

موس، ارجع إلى "كتابة النص" الصفحة ٤٥. 
א א

دخول على قائمة دردشة لالتصال بخدمة الدردشة. حدد الضبط اخلاص بي 
وتعديل معلومات حالة تواجدك أو اسم الشاشة. حدد التواجد و متواجد 

و متواجد لألسماء (أو غير متصل بالشبكة) للسماح لكل مستخدمي 
ة اآلخرين أو األسماء املوجودة فقط في قائمة أسماء الدردشة اخلاصة بك 

 وأنت متصل بعد اتصالك بخدمة الدردشة. عندما تكون على اتصال بخدمة 
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الدردشة فإن  يشير إلى أنك متصل و  يشير إلى أنك تبدو غير متصل لآلخرين. 
א
ميكنك 
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إضافة أسماء من ذاكرة الهاتف لألسماء إلى قائمة أسماء الدردشة. 
خدمة الدردشة، وحدد أسماء الدردشة.

افة اسم، اضغط على خيارات وحدد إضافة شخص، أو إذا لم يتم إضافة 
سماء، اضغط على إضافة. حدد من األسماء االسم الذي ترغب في إضافته 
 قائمة أسماء الدردشة. عند إضافة االسم، يعرض الهاتف أضيف إلى أسماء 

دشة واسم الشخص. 
لى اسم واضغط على دردشة لبدء الدردشة. 

 على خيارات وحدد
ومات االتصال لعرض تفاصيل االسم اُملحدد. إذا أردت تعديل التفاصيل، انظر 

ديل التفاصيل في األسماء أو حذفها" الصفحة ٩٨. 
ر الشخص (أو إلغاء حظر الشخص) حلظر أو (إللغاء حظر) الرسائل من 

سم احملدد. 
فة شخص إلضافة اسم جديد من ذاكرة الهاتف لألسماء. 

ف شخص حلذف اسم من قائمة أسماء الدردشة. 

خدمة الدردشة، وحدد محادثات أو أسماء الدردشة أو انضم إلى أبدأ جلسة 
 حدد من قائمة األسماء االسم الذي تريد حظر الرسائل الواردة منه. اضغط 

يارات وحدد حظر الشخص واضغط على موافق للتأكيد. 
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إللغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الدردشة وحدد القائمة احملظورة. انتقل إلى 
االسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه واضغط على إلغاء حظر. 

ميكنك 
الصف
א

ميكنك 
العامة
دردشة.
إحدى ا
"حفظ
اجملموع
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أيًضا إلغاء حظر الرسائل من قائمة األسماء، انظر "أسماء الدردشة" 
حة ٨١. 

إنشاء مجموعات خاصة إلحدى جلسات الدردشة، أو استخدام اجملموعات 
 أينما أُتيحت من مزود اخلدمة. تتواجد اجملموعات اخلاصة فقط أثناء جلسة 
 كما ميكنك إضافة األسماء املتصلة فقط املوجودة في قائمة األسماء إلى 
جملموعات اخلاصة وبالتالي ميكن إضافتها في ذاكرة الهاتف لألسماء، انظر 

 أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)" الصفحة ٩٥. 
ات العامة

وضع عالمات للمجموعة العامة التي قد يوفرها لك مزود اخلدمة. اتصل 
 الدردشة، وحدد اجملموعات و مجموعات عامة. اضغط على انضمام وإذا لم 

من اجملموعة، أدخل اسم شاشتك. اضغط على خيارات وحدد 
ح مجموعة حلذف مجموعة من قائمة اجملموعات. 

ث عن اجملموعات للبحث عن مجموعة عن طريق عضو اجملموعة أو اسم 
وعة أو املوضوع أو الهوية.

مجموعة خاصة
خدمة الدردشة، وحدد اجملموعات و إنشاء مجموعة. أدخل اسم اجملموعة 

لشاشة كي ُتستخدم ككنية لك في هذه اجملموعة. ميكنك استخدام اسم 
 آخر في مجموعة أخرى. اضغط على إضافة ويتم عرض قائمة باألسماء.
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حدد اسم من قائمة األسماء إلضافته إلى قائمة اجملموعة اخلاصة. إلضافة املزيد من 
األسماء إلى القائمة، اضغط على إضافة وحدد اسم جديد. 

إلزالة ا
خيارا
يلزم إر
على 
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سم من قائمة اجملموعة اخلاصة، انتقل إلى االسم املراد إزالته واضغط على 
ت وحدد حذف عضو. 

سال دعوة إلى األعضاء اجلدد الذين قمت بإضافتهم إلى اجملموعة، اضغط 
خيارات وحدد إرسال دعوة. عندما يعرض الهاتف الدعوة:، أدخل النص 

بالدعوة. 
حتديد األسماء املتصلة فقط، والتي ُيشار إليها بـ  من ذاكرة الهاتف 

ء. ُيشار لألسماء غير املتصلة بـ  واألسماء احملظورة بـ  . 

א
 البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة وقد حتتاج إلى االشتراك بها. ملزيد 

لومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل مبزود اخلدمة. 
 على القائمة وحدد رسائل والرسائل الصوتية. حدد

اع الرسائل الصوتية لالتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي 
ت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي. 

كان لديك خطا هاتف (خدمة شبكة)، فقد يكون لكل خط رقم البريد 
وتي اخلاص به. ارجع إلى "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨. 

 البريد الصوتي إلدخال أو البحث عن أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي 
غط على موافق حلفظه. 
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إذا كان مدعوًما من جهة الشبكة، فسيظهر املؤشر  الرسائل الصوتية 
اجلديدة. اضغط على سماع لالتصال برقم صندوق البريد الصوتي. 

تسمح
مزود اخل
سبيل 

א
يؤثر ض
א
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ال• 
أ• 
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 تلميح: يؤدي الضغط مع االستمرار على  إلى االتصال بصندوق 
البريد الصوتي. 

א
 خدمة الشبكة رسائل املعلومات باستالم رسائل حول موضوعات متعددة، من 

دمة. قد تتضمن هذه الرسائل موضوعات حول الطقس أو حالة املرور على 
املثال. ملعرفة مدى توفر هذه الرسائل واملوضوعات وأرقامها، اتصل مبزود اخلدمة. 

بط الرسالة على إرسالها واستالمها وعرضها. 
א א א

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

لوب تغييره. 
حدد رقم مركز الرسائل حلفظ رقم هاتف مركز الرسائل املطلوب إلرسال 

رسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود اخلدمة. 
حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني 

و جهاز مناداة أو فاكس. 
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ت• حدد محاولة اإلرسال خالل لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خالله 
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سليم رسالتك. 
النسبة لنوع الرسالة نص، حدد رقم املستلم االفتراضي حلفظ رقم افتراضي 

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

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

رسائلك (خدمة شبكة). 
حدد استخدام GPRS وحدد نعم لضبط GPRS كحامل SMS املفضل. قم 
 "(E)GPRS على وضع متصل دائًما، انظر "اتصال GPRS ًضا بضبط اتصال

صفحة ١١٧.
حدد الرد عن طريق نفس املركز للسماح ملستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد 

يك عبر مركز الرسائل اخلاص بك (خدمة شبكة). 
حدد إعادة تسمية وضع اإلرسال لتغيير اسم وضع الرسالة احملدد. يتم 

عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من 
جموعة واحدة.

א
تالء ذاكرة الرسائل النصية، لن يتمكن الهاتف من استالم أية رسائل جديدة 
لها. وعلى الرغم من ذلك، ميكنك ضبط الهاتف الستبدال الرسائل النصية 

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

 الرسائل املرسلة أو استبدال الرسائل في صندوق الوارد. حدد مسموح 
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لضبط الهاتف الستبدال الرسائل النصية القدمية املوجودة في احلافظة الرسائل 
املرسلة أو احلافظة صندوق الوارد برسائل جديدة، على التوالي. 
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א א
استالم ضبط اتصال الوسائط املتعددة كرسالة عبر األثير من مشغل الشبكة أو 

دمة. الستالم الضبط عبر األثير، انظر "خدمة الضبط عبر األثير" الصفحة ٣٨. 
لضبط يدوًيا

 على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد
ظ الرسائل املرسلة. حدد نعم لضبط الهاتف حلفظ رسائل الوسائط 

عددة املرسلة في حافظة الرسائل املرسلة. إذا حددت ال، فلن يتم حفظ 
سائل املرسلة. 

ير التسليم ملطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم اخلاصة برسائلك 
مة شبكة). 

يت الشريحة االفتراضي لتحديد القيمة االفتراضية لتوقيت الشرائح. 
ماح باستقبال رسائل الوسائط. حدد ال أو نعم أو الشبكة احمللية الستخدام 

مة رسائل الوسائط املتعددة. أما إذا اخترت الشبكة احمللية، فلن تتمكن 
استالم رسائل الوسائط املتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة احمللية. 

بط االفتراضي هو الشبكة احمللية. 
ئل الوسائط املتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف إلحضار رسائل 

سائط املتعددة التي مت استالمها حديًثا أو حدد رفض إذا كنت ال ترغب 
استالم رسائل الوسائط املتعددة. ال يظهر هذا الضبط إذا مت ضبط اخليار 

ماح باستقبال رسائل الوسائط على ال. 
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ط اجملموعة التي تريد حفظ   بتحديد ضبط الوسائط املتعددة النشط ثم نشَّ
ط االتصال فيها. حدد تعديل ضبط الوسائط املتعددة النشط وقم بتعديل 

بط النشط. 
د كًال من الضبط واحًدا تلو اآلخر ثم أدخل كافة اإلعدادات املطلوبة. ملعرفة 

بط، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 
سم الضبط. أدخل االسم اجلديد جملموعة االتصال واضغط على موافق. 

صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء اخلاصة مبزود اخلدمة الذي ترغب في 
ستخدامه، واضغط على  إلدخال نقطة، ثم اضغط على موافق. 

بروكسي. حدد تشغيل أو إيقاف. 
ي حالة تشغيل البروكسي، ميكنك حتديد البروكسي األولي والبروكسي 

ثانوي.وتعديلهم.
 .GPRS حامل البيانات. حدد

ضبط الناقل لضبط احلامل احملدد. 
 نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول الالزمة إلجراء اتصال 

بشبكة GPRS واضغط على موافق. 
طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي. 

 اسم املستخدم. أدخل اسم املستخدم واضغط على موافق. 
 كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق. 

ماح لإلعالنات. ميكنك استالم اإلعالنات أو رفضها. ال يظهر هذا الضبط إذا مت 
ط اخليار السماح باستقبال رسائل الوسائط على ال.
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א א
قد ميكنك استالم ضبط البريد اإللكتروني كرسالة عبر األثير من مشغل الشبكة 
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 اخلدمة. الستالم الضبط عبر األثير، انظر "خدمة الضبط عبر األثير" 
حة ٣٨. 

لضبط يدوًيا
 على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل البريد. 

ط اجملموعة التي تريد   أوًال بتحديد ضبط البريد اإللكتروني النشط ثم نشَّ
ظ الضبط فيها. حدد تعديل ضبط البريد اإللكتروني النشط وقم بتعديل 

بط النشط. 
د كًال من الضبط واحًدا تلو اآلخر ثم أدخل كافة اإلعدادات املطلوبة. ملعرفة 

بط، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود خدمة البريد اإللكتروني اخلاص بك. 
سم صندوق البريد. أدخل االسم الذي ترغب في استخدامه لصندوق البريد. 

كنك استخدام أي اسم. 
عنوان البريد اإللكتروني. أدخل عنوان بريدك اإللكتروني. 

سمي أدخل اسمك أو كنيتك. يتم عرض اسمك وعنوان البريد اإللكتروني. 
ركز اخلدمة للصادر (SMTP). أدخل عنوان اخلادم. 

وع مركز اخلدمة للوارد. حدد إما POP3 أو IMAP4 وفًقا لنظام البريد 
إللكتروني الذي تستخدمه. في حالة دعم كال النوعني، حدد IMAP4. يعمل 

غير نوع اخلادم أيضًا على تغير رقم منفذ الوارد. 
تم عرض مركز خدمة (POP3) للوارد و اسم مستخدم POP3 و كلمة 
سر POP3 إذا قمت بتحديد POP3 كنوع اخلادم  يتم عرض مركز خدمة 
IMAP4) للوارد و اسم مستخدم IMAP4 و كلمة سر IMAP4 إذا قمت 
تحديد IMAP4 كنوع اخلادم  أدخل عنوان خادم البريد اإللكتروني للبريد 
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 اإللكتروني الوارد ثم أدخل اسم املستخدم وكلمة السر للوصول إلى صندوق 
البريد. إذا لم تقم بتعريف اسم مستخدم SMTP أو كلمة سر SMTP فإن 
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خادم البريد يستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور POP3/IMAP4 بدالً منهما. 
ضبط آخر وحدد: 

 إدراج التوقيع. ميكنك تعريف التوقيع الذي يضاف آلًيا في نهاية البريد 
اإللكتروني عند كتابة الرسالة. 

 استخدام تفويض SMTP. إذا كان مزود خدمة البريد اإللكتروني يطلب 
التحقق إلرسال رسائل البريد اإللكتروني، حدد نعم. في هذه احلالة يجب 

 .SMTP و كلمة سر SMTP أيًضا تعريف اسم مستخدم
 اسم مستخدم SMTP. أدخل اسم املستخدم للبريد اإللكتروني الصادر 

الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد اإللكتروني. 
 كلمة سر SMTP. أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها

للبريد الصادر. 
 منفذ (SMTP) للصادر. أدخل رقم منفذ خادم البريد اإللكتروني للبريد 

اإللكتروني الصادر. أكثر القيم االفتراضية شيوًعا هي ٢٥.
 إذا اخترت POP3 كنوع خادم، يتم عرض اخليارات التالية: 

 منفذ (POP3) للوارد. أدخل رقم املنفذ الذي حصلت عليه من مزود خدمة 
البريد اإللكتروني. 

 عنوان "رد إلى". أدخل عنوان البريد اإللكتروني الذي تريد إرسال الردود إليه. 
 دخول آمن. حدد مت تشغيل الدخول اآلمن إذا كان االتصال يتطلب تسجيل 
دخول مشفر وإال اتركه لـ مت إيقاف الدخول اآلمن. اتصل مبزود اخلدمة إذا 

لم تكن متأكًدا. يساعد استخدام الدخول األمن على زيادة األمن بالنسبة 
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 ألسماء املستخدمني و كلمات السر. وهو ال يساعد على زيادة األمن 
بالنسبة لالتصال نفسه. 

•

•
•

•

•

•

•
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 جلب رسائل البريد اإللكتروني. أدخل العدد األقصى من البريد اإللكتروني 
الذي ترغب في استرداده في املرة الواحدة. 

 ضبط اتصال SMTP لتعريف ضبط االتصال املطلوب للبريد الصادر. 
 ضبط اتصال POP3 لتعريف ضبط االتصال للبريد الوارد. انظر

"إدخال ضبط اخلدمة يدويًا" الصفحة ١٥٧.
 حدد كًال من الضبط واحًدا تلو اآلخر ثم أدخل كافة اإلعدادات املطلوبة. 

ملعرفة الضبط، اتصل مبزود خدمة البريد اإللكتروني. 
 إذا قمت بتحديد (IMAP4) كنوع مركز اخلدمة يتم عرض اخليارات التالية:  

 منفذ (IMAP4) للوارد. أدخل رقم املنفذ الذي حصلت عليه من مزود خدمة 
البريد اإللكتروني. 

 عنوان "رد إلى". أدخل عنوان البريد اإللكتروني الذي تريد إرسال
الردود إليه. 

 جلب رسائل البريد اإللكتروني. أدخل عدد البريد اإللكتروني الذي ترغب في 
استرداده في املرة الواحدة. 

 طريقة اجللب. حدد األحدث إذا كنت استرجاع كل رساالت البريد املستَلمة 
قريًبا أو حدد أحدث ما لم تتم قراءته إذا كنت تريد استرجاع رساالت البريد 

اإللكتروني غير املقروءة فقط. 
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• ضبط اتصال SMTP لتعريف ضبط االتصال املطلوب للبريد الصادر. 
•
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 ضبط اتصال IMAP4 لتعريف ضبط االتصال املطلوب للبريد الوارد. انظر 
"إدخال ضبط اخلدمة يدويًا" الصفحة ١٥٧.

 حدد كًال من الضبط واحًدا تلو اآلخر ثم أدخل كافة اإلعدادات املطلوبة. 
ملعرفة الضبط، اتصل مبزود خدمة البريد اإللكتروني. 

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

 الرسائل والضبط اآلخر وحجم اخلط. 

א
 على القائمة وحدد رسائل وأوامر اخلدمة. أدخل وأرسل طلبات اخلدمة 

 أيًضا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود 
 اخلاص بك.

(٢ (א א
 الهاتف أرقام الهاتف للمكاملات التي لم يرد عليها واملكاملات

مة واملكاملات الصادرة واملدة التقريبية للمكاملات. 
 الهاتف املكاملات التي لم يرد عليها واملكاملات املستلمة فقط إذا كانت 

ة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى 
وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة. 
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عند الضغط على خيارات في قوائم مكاملات لم يرد عليها واملكاملات املستلمة واملكاملات 
الصادرة، ميكنك على سبيل املثال عرض وقت وتاريخ املكاملة أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه 

من القا

א
اضغط
• مكا
بك 
مح

(خد• املك
االت• املك
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ئمة أو حفظ الرقم في األسماء أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

א א
 على القائمة وحدد سجل املكاملات ثم حدد 

ملات لم يرد عليها لعرض قائمة بآخر عشرين رقم ألشخاص حاولوا االتصال 
(خدمة شبكة). يشير الرقم املوجود أمام (االسم أو) رقم الهاتف إلى عدد 

اوالت االتصال التي قام بها ذلك املتصل. 
 تلميح: يتم عرض املالحظة اخلاصة باملكاملات التي لم يرد عليها على 

الشاشتني الرئيسية والصغيرة. اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة 
أرقام الهاتف. انتقل إلى الرقم املطلوب الرد عليه ثم اضغط على  . 

املات املستلمة لعرض قائمة بآخر عشرين رقم هاتف قمت بالرد عليها 
مة شبكة). 

املات الصادرة لعرض قائمة بآخر عشرين رقم هاتف قمت باالتصال أو مبحاولة 
صال بها. 

 تلميح: في وضع االستعداد، اضغط على  مرة واحدة للدخول على 
قائمة باألرقام التي مت االتصال بها. انتقل إلى الرقم أو االسم املطلوب، 

ثم اضغط على  لالتصال به. 
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ب في حذف جميع أرقام الهواتف من قوائم املكاملات األخيرة، أو فقط األرقام 
جودة في قوائم (مكاملات لم يرد عليها)، أو (املكاملات املستلمة) أو (املكاملات 

ادرة). ال ميكنك التراجع عن هذه العملية. 

א א א א
 مالحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكاملات واخلدمات التي يقدمها لك مزود اخلدمة قد 

تتفاوت حسب خصائص الشبكة وحساب تقريب الوقت والضرائب الخ... 
 على القائمة وحدد سجل املكاملات ثم حدد 

 املكاملات وتنقل لعرض املدة التقريبية ملكاملاتك الواردة والصادرة، بالساعات 
قائق والثواني. يلزم إدخال رمز احلماية ملسح املؤقتات. 

كان لديك خطا هاتف (خدمة شبكة)، فإن لكل خط مؤقتات مدة املكاملات 
صة به. يتم عرض مؤقتات اخلط احملدد حالًيا. ارجع إلى "ضبط املكاملات" 

فحة ١١٨. 
د بيانات GPRS. انتقل ملراجعة الكميات التقريبية للبيانات املُرسلة أو 

ستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات املُرسلة واملستلمة وملسح العدادات. 
س وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز احلماية ملسح املؤقتات. 

ت اتصال GPRS. تنقل ملراجعة املدة التقريبية آلخر اتصال GPRS أو 
مل وقت اتصاالت GPRS. كما ميكنك أيًضا مسح املؤقتات. يلزم إدخال رمز 

اية ملسح املؤقتات. 
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حفظ أسماء وأرقام هواتف (األسماء) في ذاكرة الهاتف وفي
 .SIM طاقة

كان ذاكرة الهاتف حفظ ما يصل إلى ٥٠٠ اسم مع أرقام ومالحظات نصية 
صة بكل اسم. ميكنك أيًضا حفظ صورة لعدد محدد من األسماء. يتوقف 

 األسماء التي ُيمكن حفظها على طول تلك األسماء وأرقام الهواتف وطول 
 األرقام والعناصر النصية. 

تخدم "األسماء" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 
م الهاتف أيًضا بطاقات SIM التي ميكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسًما 

ًما هاتفًيا. يشار إلى األسماء وأرقام الهواتف احملفوظة في ذاكرة بطاقة 
 . S بالرمز 

سماء الديناميكية (تواجدي)، ميكنك نشر حالة التواجد احلالية لكي تشترك 
شخص ُيسمح له بالدخول على هذه اخلدمة ويطلب هذه املعلومات. ميكنك 
حالة التواجد اخلاصة بأي من األسماء التي قمت باالشتراك فيها في قائمة 

املشتركني وفي العرض اُملفصل ألسم في األسماء. 

א
 على القائمة وحدد األسماء والضبط. حدد

كرة املستخدمة لتحديد الذاكرة التي ترغب في استخدامها لألسماء. 
تدعاء أسماء وأرقام من كال الذاكرتني لألسماء، حدد الهاتف والبطاقة. في 

 احلالة، يتم حفظ األسماء واألرقام في ذاكرة الهاتف. 



٩

• عرض األسماء لتحديد طريقة عرض األسماء واألرقام في األسماء. 
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ة الذاكرة لعرض حجم الذاكرة املتاحة في الذاكرة احملددة لألسماء. 

( א )
فظ األسماء واألرقام في مساحة الذاكرة املستخدمة، انظر "حتديد ضبط 

ء" الصفحة ٩٤. 
غط على القائمة وحدد األسماء وإضافة اسم. 

ل االسم واضغط على موافق. انظر "استخدام اإلدخال التقليدي للنص" 
فحة ٤٧. 

ل رقم الهاتف، واضغط على موافق. إلدخال األرقام، انظر "إجراء مكاملة" 
فحة ٤٠. 

ما يتم حفظ االسم والرقم، اضغط على مت. 
 تلميح: الحفظ السريع في وضع االستعداد، أدخل رقم الهاتف. اضغط على 

حفظ. أدخل االسم واضغط على موافق ومت. 

א
حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل 

ي ذاكرة الهاتف الداخلية لألسماء. 
قائًيا استخدام أول رقم مت حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول 
. عند حتديد اسم من األسماء،  اخلاص بنوع الرقم، على سبيل املثال 
مكاملة مثالً، يتم استخدام الرقم االفتراضي ما لم يتم حتديد رقم آخر. 
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١. تأكد أن الذاكرة املستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "حتديد 
ضبط األسماء" الصفحة ٩٤. 
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صول إلى قائمة األسماء وأرقام الهواتف، اضغط على  في وضع 
ستعداد. 

ل إلى االسم احملفوظ في الذاكرة الداخلية للهاتف لالسم املطلوب إضافة 
 أو عنصر نصي جديد إليه، ثم اضغط على التفاصيل. 
غط على خيارات وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل. 

افة رقم أو إحدى التفاصيل، حدد أحد أنواع األرقام أو النص، حسب املطلوب. 
ي حالة حتديد نوع النص هوية املستخدم: 

حدد بحث للبحث عن هوية عن طريق رقم احملمول أو عنوان البريد اإللكتروني 
ي اخلادم اخلاص باُملشغل أو اخلاص مبزود اخلدمة وذلك في حالة االتصال بخدمة 
تواجد. انظر "التواجد" الصفحة ٩٩. في حالة العثور على هوية واحدة فقط، 

تم حفظها آلياً. وإال، حلفظ الهوية، اضغط على خيارات وحدد حفظ. 
دخال الهوية، حدد إدخال الهوية يدوياً. أدخل الهوية واضغط على موافق حلفظها. 

د تغيير النوع في قائمة اخليارات لتغيير الرقم أو نوع النص. الحظ أنه ال 
نك تغير نوع الهوية عندما توجد في قائمة أسماء الدردشة أو في قائمة 

ماء املشتركني. 
بط الرقم احملدد كي يكون الرقم االفتراضي، حدد الرقم االفتراضي. 

ل الرقم أو العنصر النصي واضغط على موافق حلفظه. 
غط على رجوع ثم اضغط على إنهاء للعودة إلى وضع االستعداد. 
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א א
ميكنك إضافة صورة بالتنسيق املدعوم إلى عدد معني من األسماء احملفوظة في 
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لهاتف الداخلية. 
 على  في وضع االستعداد وتنقل إلى االسم املطلوب إضافة صورة إليه 
غط على التفاصيل. اضغط على خيارات وحدد إضافة صورة. يفتح الهاتف 
حلافظات املوجودة في األستوديو. افتح احلافظة املطلوبة، انتقل إلى الصورة 
يد إضافتها، واضغط على خيارات وحدد حفظ في األسماء. تضاف نسخة 

صورة إلى االسم. 

א
غط على القائمة وحدد األسماء وبحث، أو للعثور علي اسم بشكل سريع، 

غط على  في وضع االستعداد. 
نك إدخال احلروف األولى من االسم الذي تبحث عنه في اإلطار املنبثق. 

غط على  و  لالنتقال بني األسماء املوجودة بالقائمة واضغط على  
 لتحريك املؤشر داخل اإلطار املنبثق. 

ل إلى االسم املطلوب واضغط على التفاصيل. تنقل لعرض تفاصيل 
سم احملدد. 

اً على حتديد عرض األسماء في "حتديد ضبط األسماء" الصفحة ٩٤، يتم 
ض أسماء املشتركني بشكل مختلف. ويتم عرض إما مؤشر التواجد فقط أو 
شر التواجد والشعار الشخصي ورسالة احلالة. اضغط على التفاصيل ويتم 

ض كل املعلومات الديناميكية. 
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 تلميح: عرض اسم. لعرض اسم معني ورقمه االفتراضي بشكل سريع، 
اضغط مع االستمرار على املفتاح  عند حتديد االسم أثناء التنقل 
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خالل األسماء. 
 لعرض رسالة احلالة بالكامل، اضغط على التفاصيل واضغط مع االستمرار 

على  في االسم الفعال أثناء التنقل خالل األسماء. 

 على القائمة وحدد األسماء ومسح حلذف األسماء وكل التفاصيل 
بها.   

ف األسماء واحًدا تلو اآلخر، حدد واحد كل مرة وتنقل إلى االسم الذي ترغب 
حذفه. اضغط على مسح واضغط على نعم للتأكيد. 

كان لالسم هوية في قائمة أسماء الدردشة أو في قائمة أسماء املشتركني، 
 عرض املالحظة سيتم مسح معلومات التواجد قبل حذف االسم. 

ف كل األسماء من دفتر الهاتف مرة واحدة، حدد مسح الكل ثم انتقل إما 
 ذاكرة الهاتف أو إلى ذاكرة البطاقة واضغط على مسح. اضغط على نعم 

د عملية احلذف بإدخال رمز احلماية. 

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

أو الرقم أو العنصر النصي الذي تريد تعديله أو حذفه. 
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• للتعديل، اضغط على إما تعديل أو تغيير أو اضغط على خيارات وحدد تعديل 
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سم أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل أو تغيير الصورة، وفًقا لتحديد عرض 
سماء في "حتديد ضبط األسماء" الصفحة ٩٤. 

ظ أنه ال ميكنك تعديل أو حذف هوية عندما توجد في قائمة أسماء الدردشة 
ي قائمة أسماء املشتركني. 

ف الرقم أو العنصر النصي اضغط على خيارات وحدد مسح الرقم أو مسح 
اصيل على التوالي. 

ف صورة مرفقة باالسم، اضغط على خيارات وحدد مسح الصورة. ال يؤدي 
ف صورة من األسماء إلى حذفها من االستوديو. 

ل خدمة التواجد (خدمة شبكة) ميكنك مشاركة حالة التواجد اخلاصة 
 مستخدمني آخرين مثل األسرة واألصدقاء والزمالء. تشمل حالة التواجد 
واجدك ورسالة احلالة والشعار الشخصي. يستطيع املستخدمون اآلخرون 
ميكنهم الدخول على اخلدمة والذين يطلبون معرفة معلومات خاصة بك 

التك. يتم عرض املعلومات املطلوبة في أسماء املشتركني في قائمة األسماء 
عرضني. ميكنك تخصيص املعلومات التي تريد مشاركة اآلخرين لك فيها 

من ميكنه رؤية حالتك. 
ستخدام ميزة التواجد، يلزم االشتراك في اخلدمة. ملعرفة مدى توفر هذه 

 و الرسوم اخلاصة للحصول عليها واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة 
 اخلدمة والذي ميكنك من خالله احلصول على اسم مستخدم فريد وكذلك 

سر باإلضافة إلى الضبط اخلاص باخلدمة. إلعداد الضبط املطلوب خلدمة 
، انظر "ضبط الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٢. ميكنك استخدام الوظائف 
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األخرى للهاتف أثناء االتصال بخدمة التواجد وتكون خدمة التواجد نشطة
في اخللفية.

اضغط
• اتص
• توا
ا• 
أ• 
• ر

 •
إ
 •
 
م
ا
 

ا
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 على القائمة وحدد األسماء وتواجدي. حدد
ال بخدمة تواجدي (أو قطع االتصال) لالتصال باخلدمة (أو لقطع االتصال باخلدمة). 

جدي احلالي لتغير حالة التواجد اخلاصة بك. حدد
عرض التواجد احلالي وحدد تواجد خاص أو تواجد عام لعرض احلالة اخلاصة 

حلالية أو احلالة العامة احلالية. 
حالة تواجدي لضبط حالة التواجد اخلاصة بك على موجود وُيشار إليها بـ  

 . و على مشغول وُيشار إليها بـ  أو على غير موجود وُيشار إليها بـ 
سالة تواجدي وأدخل النص الذي ُسيعرض إلى األشخاص اآلخرين أو اضغط 

على خيارات وحدد الرسائل السابقة وحدد رسالة قدمية كرسالة احلالة. 
شعار تواجدي لتحديد الشعار الشخصي من حافظة جرافيك في االستوديو.

ذا قمت باختيار الشعار االفتراضي فلن يتم نشر الشعار. 
عرض لـ لتحديد إظهار أو عدم إظهار حالة التواجد اخلاصة بك جملموعات محددة. 
حدد خاص وعام فتكون األسماء في القائمة اخلاصة بك قادرة على رؤية كل 
علومات التواجد اخلاصة بك: تواجدك ورسالة احلالة والشعار. أما األسماء 

ألخرى فستكون قادرة على رؤية حالة تواجدك فقط. 
حدد مشاهدون خصوصيون فيمكن لألسماء في القائمة اخلاصة رؤية 

كل معلومات التواجد اخلاصة بك (تواجدك ورسالة احلالة والشعار). أما 
ملستخدمني اآلخرين فلن يروا أية معلومات. 
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 أما إذا قمت بتحديد ال أحد فلن يستطيع أحد رؤية معلومات التواجد 
اخلاصة بك. 

• امل
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• ضب
و• 
• ال
ت
"
• ن
 •
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شاهدون وحدد 
شاهدون حاليون لعرض كل األشخاص الذين اشتركوا مبعلومات التواجد 

خلاصة بك.
قائمة اخلاصة هي قائمة باألشخاص املسموح لهم بعرض معلومات 

تواجد اخلاصة بك. شاملًة تواجدك ورسالة احلالة والشعار. ميكنك إدارة 
قائمة اخلاصة بك. أما األشخاص اآلخرين غير املتواجدين في القائمة اخلاصة 

يمكنهم فقط رؤية حالة تواجدك. 
قائمة احملظورة لعرض كل األشخاص الذين قمت بحظرهم من عرض 

علومات التواجد اخلاصة بك. 
ط وحدد 

عرض التواجد احلالي في شاشة اخلمول لعرض مؤشر احلالة احلالية في 
ضع االستعداد. 

تزامن مع األوضاع لتحديد ما إذا كنت تريد حتديث رسالة تواجدي وحالة 
واجدي يدويًا أو آليًا عن طريق ربطهم بالوضع النشط احلالي. ارجع إلى أيًضا 
األوضاع" الصفحة ١٠٩. الحظ أنه ال ميكنك وصل شعار احلالة الشخصية بوضع. 
وع االتصال لتحديد اتصال الهاتف آليًا بخدمة التواجد عند تشغيل الهاتف. 

ضبط االتصال، انظر "ضبط الدردشة و التواجد" الصفحة ١٢٢.
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א
ميكنك إنشاء قائمة باألسماء التي تريد أن تعلم معلومات حالة التواجد اخلاصة 
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كنك عرض املعلومات إذا كانت األسماء تسمح لك بعرضها وإذا لم يكن 
من قبل االسم أو الشبكة. ميكنك عرض أسماء املشتركني إما بالتنقل بني 

ء أو عن طريق قائمة أسماء املشتركني. 
ن الذاكرة املستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "حتديد 

ألسماء" الصفحة ٩٤. 
ل بخدمة التواجد، اضغط على القائمة وحدد األسماء وتواجدي واتصال 
 "تواجدي". ميكنك عرض أسماء املشتركني حتى وأنت لست على اتصال 
 التواجد لكن ال ميكنك رؤية معلومات حالة التواجد اخلاصة بأي اسم. 

א
غط على القائمة وحدد األسماء وأسماء املشتركني. إذا لم تقم باالتصال 

دمة التواجد، يسألك الهاتف إذا كنت تريد االتصال اآلن. 
لم تكن هناك أي أسماء في القائمة اخلاصة بك، اضغط على إضافة. أو 

غط على خيارات وحدد اشتراك من جديد. تظهر قائمة األسماء. 
د اسم من القائمة وفي حالة وجود هوية محفوظة لهذا االسم، يتم إضافة 
سم إلى قائمة أسماء املشتركني. وفي حالة وجود أكثر من هوية، حدد واحدة 

هم. بعد اشتراك مع االسم، يظهر مت تشغيل االشتراك. 



١٠

 تلميح: لالشتراك مع أحد األسماء من قائمة األسماء، اضغط على  في 
وضع االستعداد وتنقل إلى االسم الذي ترغب في االشتراك معه. اضغط 

ارجع أي
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• ا
• د
• إر
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على التفاصيل واضغط على خيارات. لالشتراك، حدد طلب تواجد 
وحدد كاشتراك. 

 إذا كنت تريد عرض معلومات التواجد فقط وال تريد االشتراك مع أحد 
األسماء، حدد طلب تواجد ومرة واحدة فقط. 

א
ضُا إلى "البحث عن اسم" الصفحة ٩٧ لعرض معلومات التواجد. 

غط على القائمة وحدد األسماء وأسماء املشتركني. 
 عرض معلومات احلالة اخلاصة باالسم األول من قائمة أسماء املشتركني. 

تتضمن املعلومات الذي يرغب أحد األشخاص في إعطائها إلى اآلخرين نص 
ض من الرموز التالية: 

و  أو  لإلشارة بأن ذلك الشخص إما أنه موجود أو متحفظ أو غير موجود. 
لإلشارة بأن معلومات التواجد اخلاصة به غير متوفرة. 

غط على خيارات وحدد 
شتراك من جديد إلضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء املشتركني. 

ردشة لبدء محادثة دردشة. 
سال رسالة إلرسال رسالة نصية إلى االسم احملدد. 
سال البريد إلرسال بريد إلكتروني إلى االسم احملدد. 
سال بطاقة إلرسال بطاقة أعمال إلى االسم احملدد. 
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• إلغاء االشتراك حلذف االسم احملدد من قائمة أسماء املشتركني. 
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א א
اء اشتراك أحد األسماء من قائمة األسماء، اضغط على  في وضع 

ستعداد وتنقل إلى االسم الذي ترغب في إلغاء اشتراكه. اضغط على 
فاصيل وحدد هوية املستخدم واضغط على خيارات. إللغاء االشتراك، حدد 

ء االشتراك واضغط على موافق للتأكيد. 
اء االشتراك عبر قائمة أسماء املشتركني، انظر "عرض أسماء املشتركني" 

فحة ١٠٣. 

 SIM نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة
س. الحظ أنه لن يتم نسخ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف 

ة إلى بطاقة SIM، مثل عناوين البريد اإللكتروني.

غط على القائمة وحدد األسماء ونسخ. 
د مسار النسخ، من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف. 

د واحد كل مرة أو الكل أو األرقام االفتراضية. 
ذا حددت واحد كل مرة، فانتقل إلى االسم الذي ترغب في نسخه واضغط 

على نسخ. 
هر األرقام االفتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم 

خ األرقام االفتراضية فقط. 
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٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في االحتفاظ باألسماء واألرقام األصلية أو حذفها، 
حدد االحتفاظ باألصل أو نقل األصل. 

ال• إ
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ذا حددت الكل أو األرقام االفتراضية، فاضغط على نعم عند ظهور بدء 
نسخ؟ أو البدء في النقل؟. 

א
إرسال معلومات االتصال اخلاصة بشخص أو استقبالها من جهاز متوافق 

يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.
ستالم بطاقة أعمال، اضغط على عرض و حفظ حلفظ بطاقة العمل في 
لهاتف. لرفض بطاقة األعمال، اضغط على إنهاء ثم اضغط على نعم. 

 بطاقة أعمال، ابحث عن االسم ورقم الهاتف اللذان ترغب في إرسالهما من 
ء واضغط على التفاصيل و خيارات وحدد إرسال بطاقة. 

د بوصلة IR إلرسال بطاقة األعمال عبر األشعة حتت احلمراء. ارجع إلى 
شعة حتت احلمراء" الصفحة ١١٥. 

سال بطاقة األعمال في شكل رسالة عبر األثير (OTA) في حالة دعم 
بكة لها، حدد برسالة نصية. 

א
ص رقم ملفتاح اتصال سريع، اضغط على القائمة وحدد األسماء واالتصال 

 وتنقل إلى رقم مفتاح االتصال السريع املطلوب. 
 على تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اضغط على 
ت وحدد تغيير. اضغط على بحث وحدد االسم أوًال ثم الرقم املراد تخصيصه.
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في حالة إيقاف تشغيل وظيفة االتصال السريع، يسألك الهاتف عما إذا كنت 
ترغب في تشغيلها. انظر أيضًا االتصال السريع في "ضبط املكاملات" الصفحة ١١٨. 
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مكاملة باستخدام مفاتيح االتصال السريع، انظر "االتصال السريع برقم 
 الصفحة ٤١. 

א
 إجراء مكاملة هاتفية عن طريق ترديد بصمة صوت مت إضافتها إلى رقم هاتف 
ل. ميكن حفظ أي كلمات منطوقة مثل اسم أحد األشخاص كبصمة صوت. 

إضافة حتى عشر بصمات صوتية. 
تعمال ميزة االتصال الصوتي: 

رف الصوتي غير مرتبط باللغة. وإمنا بصوت املتحدث. 
رف الصوتي حساس لألصوات اجلانبية، سجل صوتك وحتدث من أماكن هادئة. 

 استخدام التعرف الصوتي أو عند إجراء اتصال بواسطة التعرف الصوتي، حافظ 
 اجلهاز في مكانه الطبيعي بجانب أذنك. 

كن تقبل أسماء قصيرة جًدا. استعمل أسماًء طويلة وجتنب أسماء متشابهة 
م مختلفة. 

 مالحظة: عليك أن تذكر االسم متاًما كما سجلته. قد يكون هذا األمر صعًبا في 
أماكن ضاجة أو في حالة الطوارئ، لهذا عليك أن ال تعتمد على خدمة االتصال 

الصوتي في جميع الظروف. 
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א
قم بحفظها أو نسخها في ذاكرة الهاتف لألسماء التي تريد إضافة بصمة صوت 
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كما ميكنك أيضُا إضافة بصمات صوت إلى األسماء املوجودة في بطاقة 
لكن في حالة استبدال بطاقة SIM ببطاقة جديدة، يلزم أوًال حذف بصمات 

 القدمية قبل أن تتمكن من إضافة بصمات صوت جديدة. 
دم "بصمات الصوت" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 

 . وضع االستعداد، اضغط على 
ل إلى االسم املطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على التفاصيل. 

ل إلى رقم الهاتف املطلوب، واضغط على خيارات. 
د إضافة بصمة صوت. 

غط على بدء واذكر الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كبصمة صوت 
ضوح. بعد االنتهاء من التسجيل، يقوم الهاتف بترديد البصمة اُملسجلة. 
ما يتم حفظ بصمة الصوت بنجاح، يتم عرض مت حفظ بصمة الصوت 

صدر صوت تنبيه ويظهر الرمز  بعد رقم الهاتف مع بصمة صوت. 
 بصمات الصوت، اضغط على القائمة وحدد األسماء وبصمات الصوت. 

سم مع بصمة الصوت التي تريدها، وميكنك االستماع إلى بصمة الصوت 
ة أو حذفها أو تغييرها. 

א
ة وجود تطبيق بالهاتف يرسل أو يستقبل البيانات باستخدام اتصال 
، قم أوًال بإنهاء التطبيق إلجراء مكاملة باستخدام االتصال الصوتي. 

وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على مفتاح خفض الصوت أو اضغط مع 
ستمرار على مفتاح التحديد  ُتسمع نغمة قصيرة ويتم عرض حتدث اآلن.
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٢. اذكر الرمز الصوتي بوضوح. يردد الهاتف الرمز الصوتي الذي تعرف عليه ثم يقوم 
باالتصال برقم الهاتف اخلاص بالرمز الصوتي بعد ١٫٥ ثانية. 
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ت تستخدم سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة األذن، اضغط مع 
رار على مفتاح سماعة األذن لبدء االتصال الصوتي. 

א א
.SIM م مزود اخلدمة بتضمني أرقام معلومات أو أرقام خدمة في بطاقة

 على القائمة وحدد األسماء وأرقام املعلومات أو أرقام اخلدمة. انتقل 
دى الفئات إلى أحد أرقام املعلومات أو إلى رقم خدمة واضغط على  

ل به. 

فظ أرقام الهواتف اخملصصة لبطاقة SIM في أرقامي إذا كانت البطاقة 
 بذلك. لعرض األرقام، اضغط على القائمة وحدد األسماء وأرقامي. انتقل إلى 

أو الرقم املطلوب، واضغط على عرض. 
א

تقسيم أسماء وأرقام الهواتف احملفوظة في األسماء إلى مجموعات 
ني. ميكنك ضبط الهاتف إلصدار نغمة رنني معينة وعرض رسم محدد على 

 الهاتف لكل مجموعة متصلني عند تلقى مكاملة من أحد الهواتف املوجودة 
لك اجملموعة، انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنني فقط عند ورود مكاملات 

م هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلني محددة، انظر تنبيه بـ في "ضبط 
" الصفحة ١١٠. 
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اضغط على القائمة وحدد األسماء ومجموعات املتصلني وحدد مجموعة املتصلني 
املطلوبة. حدد

• اس
احملد• نغم
إيقا• شع
اال• األف
 حلذ
خي
א
א

يتوفر ب
معينة
رغبتك
األوضاع
اضغط
• لت
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٩

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

دة للوضع النشط حالًيا. 
ار اجملموعة وحدد تشغيل لضبط الهاتف لعرض شعار اجملموعة، أو حدد 

ف لعدم عرضه، أو حدد عرض لعرضه. 
راد إلضافة اسم إلى مجموعة املتصلني، اضغط على إضافة. انتقل إلى 

سم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على إضافة. 
ف اسم من مجموعة متصلني، انتقل إلى االسم املراد حذفه واضغط على 

ارات وحدد مسح اسم. 
(٤ (א

الهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة ميكنك تخصيص نغمات هاتف 
 لها حسب األحداث والبيئات اخملتلفة. قم أوًال بتخصيص األوضاع حسب 
 الشخصية وستحتاج بعد ذلك إلى تشغيل الوضع متهيًدا الستخدامه. 

 املتاحة هي عام وصامت واجتماع وفي اخلارج والوضع١ والوضع ٢.
 على القائمة وحدد الضبط واألوضاع. تنقل إلى أحد األوضاع واضغط على اختيار. 

شغيل الوضع احملدد، حدد تشغيل. 
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بط وقت االنتهاء. عند انقضاء الوقت اخلاص بالوضع، سيصبح الوضع 
ابق ، الذي لم يتم حتديده ، نشًطا. 

صيص الوضع، حدد ضبط خاص. حدد الضبط املطلوب تغييره ثم قم بإجراء 
غييرات. ميكن أيًضا تغيير نفس الضبط في القائمة ضبط النغمة، انظر 

بط النغمة" الصفحة ١١٠. 
يير معلومات حالة التواجد، حدد تواجدي. إذا قمت بضبط التزامن مع 

ضاع على تشغيل فستكون هذه القائمة متاحة، انظر التواجد الصفحة 
 حدد حالة تواجدي لتغيير حالة التواجد اخلاصة بك ورسالة تواجدي لتعديل 

لة احلالة. 
دة تسمية أحد األوضاع، حدد اسم الوضع. ال ميكن إعادة تسمية الوضع عام. 

 تلميح: لتغيير الوضع بسرعة في وضع االستعداد عندما تكون لوحة 
املفاتيح غير مقفلة، افتح قائمة األوضاع وانتقل إلى الوضع املطلوب 

بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. لتنشيط الوضع، اضغط مع 
االستمرار على مفتاح التشغيل  

 على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. ميكنك العثور على نفس 
 في قائمة األوضاع انظر "األوضاع" الصفحة ١٠٩. الحظ أن الضبط الذي 

جرائه، سُيغير الضبط في الوضع النشط. 
بيه املكاملات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكاملة 

 اخليارات هي رنني وتصاعدي ورنة واحدة ونغمة تنبيه واحدة وال تعمل. 
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حدد نغمة الرنني للمكاملات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنني احملفوظة في 
االستوديو، حدد فتح االستوديو من قائمة نغمات الرنني. 
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 تلميح: في حالة استالم نغمة رنني عبر اتصال األشعة حتت احلمراء أو عن 
طريق التنزيل، ميكنك حفظ نغمة الرنني في االستوديو. 

ستوى صوت الرنني والتنبيه باالهتزاز للمكاملات الصوتية والرسائل الواردة. 
ل التنبيه باالهتزاز عندما يكون الهاتف متصًال بجهاز شحن أو حامل سطح 

 أو عدة السيارة. 
غمة تنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للدردشة لضبط نغمة تنبيه للرسائل 

أو نغمات املفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف إلصدار نغمات صوتية، 
تكون البطارية فارغة، على سبيل املثال. 

بيه بـ لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيًنا فقط عند ورود مكاملات من أرقام 
 تنتمي جملموعة متصلني محددة. انتقل إلى مجموعة املتصلني املطلوبة أو 

الكل واضغط على حتديد. 

 على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة. 
د ورق حائط لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق احلائط أثناء وجود 

تف في وضع االستعداد. هناك بعض الصور احملفوظة مسبًقا في القائمة 
ستوديو. ميكنك أيًضا استالم الصور، على سبيل املثال، عبر رسائل الوسائط 

عددة، أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم 
 BMPو WBMPو GIFو JPEG ظها في االستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات

OTA-BM وPNG ولكن ليس بالضرورة جميع أنواع تنسيقات امللفات. 
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 لتحديد ورق احلائط، حدد اختيار ورق حائط وافتح إحدى حافظات الصور. انتقل 
إلى الصورة التي تريد ضبطها كورق حائط، واضغط على خيارات وحدد ضبط 
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ق حائط. 
شغيل/إيقاف تشغيل ورق احلائط، حدد تشغيل / إيقاف على التوالي. 

ظ أنه ال يتم عرض ورق احلائط عند تشغيل الشاشة املؤقتة للهاتف. 
د أنظمة األلوان لتغيير اللون املستخدم في بعض مكونات شاشة العرض، 

ى سبيل املثال، لون خلفية القائمة وأشرطة اإلشارات والبطارية. 
د شعار الشبكة لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. إذا لم يتم 

ظ شعار الشبكة، تظهر القائمة شعار الشبكة بلون معتم. ال يتم عرض 
ار الشبكة عند تشغيل الشاشة املؤقتة بالهاتف. 

د من املعلومات حول مدى توافر شعار املشغل، اتصل مبشغل الشبكة أو 
د اخلدمة. انظر أيًضا "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٦٩. 

د شاشة مؤقتة وحدد تشغيل لتشغيل الشاشة املؤقتة في الشاشة 
غيرة. حدد املدة احملددة لضبط الوقت الذي تبدأ الشاشة املؤقتة في العمل 

ه في الشاشة الصغيرة. حدد اختيار شاشة مؤقتة وقم بفتح حافظة 
شات مؤقتة لتحديد أحد الرسومات للشاشة املؤقتة. 

د عرض القائمة لضبط الطريقة التي سيعرض الهاتف بها القائمة 
يسية. حدد قائمة لعرض سرد بالقوائم وشبكة لعرض شبكة بالقوائم. 

א
 على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ. 
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روض أعلى ميني شاشة الهاتف في وضع االنتظار. حدد ضبط الوقت لضبط 
اعة حسب الوقت الصحيح، وحدد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت، 

ام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة. 
م الساعة بخدمة الوظائف رسائل و سجل املكاملات واملنبه واألوضاع احملددة 

ًيا والتقومي ومالحظات والشاشة املؤقتة، على سبيل املثال. 
مت سحب البطارية من الهاتف ملدة طويلة أو إذا فرغت البطارية، فقد حتتاج 

 إعادة ضبط الوقت مرة أخرى. 
د التاريخ وإظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسيتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) 

ى شاشة الهاتف الرئيسية والصغيرة في وضع االستعداد. حدد ضبط التاريخ 
بط التاريخ. ميكنك أيًضا حتديد تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ. 

د التحديث اآللي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) و تشغيل لضبط الهاتف 
ديث الوقت والتاريخ آليًا طبقًا لتوقيت املنطقة احلالي، حدد. لضبط الهاتف 

طالبة بالتأكيد قبل التحديث، حدد التأكيد أوالً. 
حديث اآللي للتاريخ والوقت ال يغير الوقت الذي مت ضبطه للمنبه أو التقومي أو 

حظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبًقا للتوقيت احمللي. وقد يؤدي التحديث 
 انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها. 

صول على معلومات حول مدى توافر هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو 
د اخلدمة. 
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حة ٣٢. 
يضًا قائمة بالوظائف التي ميكن تنشيطها عن طريق ذكر بصمة صوت. ميكن 

حتى عشر بصمات صوت لألوامر الصوتية.

 على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية. حدد
اح االختيار اليمني لعرض قائمة بالوظائف املتاحة ملفتاح االختيار اليمني. 

ل إلى الوظيفة التي تريدها وقم بتحديدها. 
مر الصوتية وحدد حافظة األمر املطلوبة، حدد الوظيفة التي تريد إضافة أمر 

تي لها ثم اضغط على إضافة. ميكنك إضافة حتى عشر بصمات صوتية. 
 .  كان لألمر بصمة صوت بالفعل، يتم عرض املؤشر 

افة أمر صوتي، ارجع إلى "إضافة بصمات صوت وإدارتها" الصفحة ١٠٧. 
شغيل أمر صوتي، ارجع إلى "جراء مكاملة باستخدام بصمة صوت" الصفحة ١٠٧. 

ء مكاملة أو أثناء استخدام أحد التطبيقات التصال GPRS(E) في إرسال 
ت أو استقبالها، ال ميكنك تشغيل أو إضافة أمر صوتي. 
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א א
 أشعة IR (حتت احلمراء) على عيني أي شخص، وال تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى 

 .Class 1 Laser (حتت احلمراء). هذا اجلهاز مصنف كجهاز ليزر IR ة إشعاع
 .(IR) إعداد الهاتف الستالم بيانات من خالل منفذ األشعة حتت احلمراء

دام منفذ األشعة حتت احلمراء، يجب أن يكون اجلهاز الذي تنوي إجراء اتصال 
توافًقا مع IrDA. ميكنك إرسال بيانات أو استقبالها، مثل بطاقات األعمال 

ظات التقومي إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل املثال، جهاز 
ر) عبر منفذ األشعة حتت احلمراء اخلاص بالهاتف. 

يانات واستقبالها عبر وصلة األشعة حتت احلمراء 
د أن منفذي األشعة حتت احلمراء املوجودين في جهاز اإلرسال وجهاز 

ستقبال يشيران إلى بعضهما البعض، وأنه ال توجد أية عوائق بني اجلهازين. 
غ املسافة املفضلة بني اجلهازين في حالة التوصيل باألشعة حتت احلمراء نحو متر 

د على األكثر. 
شغيل منفذ األشعة حتت احلمراء IR بالهاتف الستالم البيانات من خالل األشعة 

 .IR اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل ووصلة ،IR احلمراء 
دد مستخدم الهاتف املرسل وظيفة منفذ األشعة حتت احلمراء الالزمة لبدء 

 البيانات. 
تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتني بعد تشغيل منفذ األشعة حتت 
 فيعني ذلك أنه قد مت إلغاء االتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى. 

IR تصال
 ظهور  باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال IR في حالة تشغيل وأن 

تف مستعد إلرسال البيانات أو استالمها عبر منفذ األشعة حتت احلمراء. 
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حدث فقدان لالتصال. 
(E)GPRS ( (א א א א

دمة حزمة الراديو العامة) GPRS إحدى خدمات الشبكة التي تتيح 
ة االستفادة من الهواتف احملمولة في إرسال البيانات واستالمها عبر شبكة 
 GPRS يوفر حامل البيانات .(IP) في عملها إلى أحد بروتوكوالت اإلنترنت 

ة الوصول السلكًيا إلى شبكات البيانات مثل شبكة اإلنترنت. 
حزمة الراديو العامة (احملسنة) GPRS(E)، وتعرف أيًضا بـ EDGE (معدالت 

ت احملسنة للتقييم العام) وهي شبيهة بـ EDGE .GPRS هي أسلوب 
واجهة اإلرسال الذي يزيد معدالت بيانات GPRS. ملزيد من املعلومات حول 

GPR(E) وسرعة نقل البيانات، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 
 MMS هي رسائل الوسائط املتعددة (E)GPRS قات التي قد تستخدم
شة ورسائل SMS (SMS خدمة الرسائل القصيرة)، وجلسات التصفح 

 اإللكتروني والتزامن عن ُبعد وكذا تنزيل تطبيقات جافا واالتصال بالكمبيوتر 
ت والبريد اإللكتروني على سبيل املثال). 

 :(E)GPRS ستخدام تقنية
 (E)GPRS ل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة ملعرفة مدى توافر خدمة

فية االشتراك بها. 
.(E)GPRS لكل تطبيق من التطبيقات املستخدمة عبر (E)GPRS ظ ضبط
ول على معلومات حول أسعار هذه اخلدمة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
نه عند حتديد GPRS كحامل بيانات. يستخدم الهاتف GPRS(E) بدًال من 
GPRSو (E)GPRS إذا كان هذا متاًحا في الشبكة. ال ميكنك التحديد بني 
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 GSM أو بيانات GPRS لكن لبعض التطبيقات قد تكون قادرًا على حتديد إما
(CSD، البيانات املنقولة بالدائرة). 
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(E)GPRS ( (א א א א
 .GPRS واتصال GPRSعلى القائمة وحدد الضبط والتوصيل و 

د متصل دائمًا لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آليًا على إحدى شبكات 
GP(E) عند تشغيل الهاتف. عند توافر خدمة حزمة الراديو العامة (احملسنة) 

GPR(E))، يظهر املؤشر  في أعلى يسار الشاشة. 
 بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام حزمة الراديو العامة (احملسنة) 
GPR(E))، يتم إجراء اتصال بني الهاتف وبني الشبكة، ويظهر املؤشر  

كن نقل البيانات. عند إغالق التطبيق، يتوقف اتصال GPRS(E) لكن يبقى 
 .(E)GPRS سجيل على شبكة

 ،(E)GPRS ستلمت مكاملة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكاملة أثناء اتصال
وف يظهر املؤشر  في أعلى ميني شاشة الهاتف موضًحا أن اتصال 

GP(E) ُمعلق (قيد االنتظار). 
 GPRS بشكل منفصل، مؤشرات (E)GPRSو GPRS ظ أنه ال يشار إلى

GPR(E) واحدة. 
حددت عند احلاجة، فسيتم إنشاء اتصال GPRS(E) وتسجيله عند احتياج 

يق يستخدم GPRS(E) لـ GPRS(E) ويتم إغالقه عند إنهاء التطبيق. 
ن الهاتف يدعم ثالث اتصاالت GPRS(E) متزامنة. على سبيل املثال، 

تصفح صفحات XHTML واستالم رسائل الوسائط املتعددة وإجراء اتصال 
يوتر في نفس الوقت. 
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توصيل الهاتف عن طريق منفذ األشعة حتت احلمراء أو عن طريق االتصال 
لبيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكني 

ل بـ GPRS(E) من الكمبيوتر. 
ف الضبط اخلاص باتصاالت GPRS(E) من الكمبيوتر، اضغط على القائمة 

 .GPRS وضبط املودم لـ GPRSلضبط والتوصيل و
د نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في 

خدامها. 
د تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول. 

حدد اسم بديل لنقطة الوصول. أدخل االسم املطلوب لنقطة الوصول 
نشطة واضغط على موافق. 

حدد نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول الالزمة (APN) إلجراء 
صال بشبكة GPRS(E) واضغط على موافق. ملعرفة APN، اتصل مبشغل 

شبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 
أيًضا إعداد خدمة اتصال GPRS(E) (اسم نقطة الوصول) املوجود على 

وتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نوكيا)، انظر 
عة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٦٩. في حالة ضبط اإلعدادات على كل من 

وتر والهاتف، الحظ أنه سيتم استخدام ضبط الكمبيوتر. 

 على القائمة وحدد الضبط وضبط املكاملات. 
ويل املكاملات (خدمة شبكة). ميكنك من خالل حتويل املكاملات، توجيه 

ت الواردة إلى رقم آخر، على سبيل املثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي.
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 ملزيد من التفاصيل، اتصل مبزود اخلدمة. قد ال تظهر خيارات التحويل التي ال 
تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة. 
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د خيار التحويل املطلوب، على سبيل املثال، حدد التحويل عند انشغال اخلط لتحويل 
املات الصوتية عندما يكون الرقم اخلاص بك مشغوالً أو عند رفض مكاملة واردة. 
شغيل ضبط التحويل، حدد تشغيل ثم حدد املهلة التي يتم بعدها حتويل 
املة، إذا كان ذلك متوفًرا في خيار التحويل. لضبط إيقاف تشغيل ضبط 
حويل، حدد إلغاء، أو معرفة الوضع، إذا كان ذلك متوفًرا في خيار التحويل، 
فة ما إذا كان خيار حتويل املكاملات قيد التشغيل أم ال. ميكن تشغيل عدة 

ارات للتحويل في نفس الوقت. 
ة مؤشرات التحويل في وضع االستعداد، انظر "وضع االستعداد" الصفحة ٣٢. 

د التحكم اآللي في الصوت وتشغيل لضبط صوت سماعة األذن اخلاصة 
هاتف عند مستوى معني وهو املستوى الذي حددته باستخدام مفاتيح 

وت. على سبيل املثال، إذا كان املكان مليء بالضوضاء فإن مستوى صوت 
اعة األذن يزداد أو إذا كان الشخص الذي تتحدث إليه على الهاتف يتحدث 

وت مرتفع جًدا فإن مستوى الصوت ينخفض. 
د معاودة االتصال آليا وتعمل وسوف يجري الهاتف عدًدا من احملاوالت بحد 

صى عشر محاوالت لالتصال باملكاملة بعد فشل محاولة االتصال. 
د االتصال السريع ويعمل وسيمكنك االتصال باألسماء وأرقام الهاتف 

، وذلك بالضغط مع  صصة ملفاتيح االتصال السريع، من  إلى 
ستمرار على املفتاح املناظر. 

د خدمة انتظار املكاملات وتشغيل وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود 
ملة واردة أثناء إجراء مكاملة أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار املكاملات" 

فحة ٤٢. 
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املة بعد كل مكاملة لفترة وجيزة. 
د إرسال هويتي ونعم وسيظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة 

كة). حدد ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط املُتفق عليه مع مزود 
مة اخلاص بك. 

د خط املكاملات الصادرة وهي إحدى خدمات الشبكة التي ُتستخدم لتحديد 
ط الهاتف رقم ١ أو رقم ٢، رقم املشترك، إلجراء املكاملات. على سبيل املثال، 
نك امتالك خط خاص وخط أعمال. ملزيد من املعلومات حول مدى توافر هذه 

مة، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 
حددت اخلط ٢ ولم تكن مشترًكا بتلك اخلدمة التي تقدمها الشبكة، فلن 

كن من إجراء أية مكاملات. من ناحية أخرى، ميكن الرد على مكاملات كال 
طني بصرف النظر عن اخلط احملدد. 

نك منع حتديد اخلط بواسطة حتديد اخليار قفل إذا كانت بطاقة SIM تدعم 
 اخلدمة. 

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

د معادل األوديو للمكاملات لتحسني جودة الصوت في وضع سماعة الهاتف 
خالل حتديد إحدى مجموعات الصوت املعدة مسبًقا في الهاتف أو من 

ل إنشاء مجموعة بنفسك. حدد مضيء أو مظلم لتضخيم ترددات الصوت 
لى أو األقل ورفع لتضخيم كًال من ترددات الصوت األعلى واألقل أو عادي 

اف تشغيل املعادل، أو انتقل إلى مجموعة واضغط على خيارات لتعديلها. ال 
نك تعديل مجموعات األصوات اُملعدة مسبًقا. 
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ط اللغة ولغة الهاتف لضبط اللغة املستخدمة في عرض النصوص. إذا مت 
 .SIM د آلي فإن الهاتف يختار اللغة وفًقا للمعلومات املوجودة على بطاقة
إذا كنت تريد استخدام لغة أخرى لكتابة النص فحدد لغة الكتابة. لتغيير 
 كتابة النص مؤقًتا، انظر لغة الكتابة في قسم "كتابة النص" الصفحة ٤٥.
د حالة الذاكرة وتنقل لعرض مقدار الذاكرة غير املستخدم وإجمالي مقدار 

كرة املستخدم وجزء الذاكرة املستخدم لكل وظيفة في القائمة. 
كنك أيًضا احلصول على معلومات الذاكرة في قوائم بعض تلك الوظائف، 

ى سبيل املثال، في عرض حافظة االستديو. 
د قفل لوحة املفاتيح برمز احلماية وحدد تشغيل لضبط الهاتف للمطالبة 

خال رمز احلماية عند إلغاء قفل زر األمان. 
ع إلى أيًضا "قفل لوحة املفاتيح (زر األمان)" الصفحة ٣٨. 

 مالحظة: عندما تكون ميزة حماية لوحة املفاتيح، في وضع التشغيل، بإمكانك 
طلب رقم الطوارئ املبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر 
. سيظهر الرقم  للطوارئ). اضغط على رقم الطوارئ املطلوب وبعدها على 

املطلوب بعد الضغط على الرقم األخير. 
د عرض معلومات اخلاليا ويعمل لضبط الهاتف بحيث يظهر للمستخدم ما 
د عندما يكون الهاتف قيد االستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على 

 .(MCN) س تقنية الشبكات اخللوية الصغيرة
د رسالة الترحيب وأدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند 

غيل الهاتف. حلفظ الرسالة، اضغط على حفظ. 
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منطقتك. 
حددت يدوي، فسيمكنك حتديد شبكة تعقد اتفاقية جتوال مع مشغل 

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

تم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف. 
د تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة. انظر "خدمات البطاقة" (القائمة ١٠) 

فحة ١٦٨. 
د تشغيل التعليمات لضبط الهاتف لعرض أو عدم عرض التعليمات. انظر 

ا "استخدام القائمة" الصفحة ٥٠. 
د نغمة التشغيل لضبط الهاتف بحيث ُيصدر نغمة عند بدء التشغيل أو ال 

در أية نغمات. 

א א
 على القائمة وحدد الضبط وضبط الدردشة والتواجد لتعديل أو تشغيل 

 املطلوب للدردشة والتواجد. ملعرفة الضبط املتاح، اتصل مبشغل الشبكة أو 
خلدمة. 

الضبط، حدد الضبط النشط للدردشة والتواجد وانتقل إلى اجملموعة 
ب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. حدد تعديل الضبط النشط للدردشة 
د. حدد الضبط واحًدا في كل مرة وأدخل الضبط املطلوب تبًعا للمعلومات 
قيتها من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. الحظ أن ضبط االتصال موجود 

مة ضبط االتصال. 
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الستالم الضبط اخلاص بالدردشة والتواجد عبر األثير، انظر "خدمة الضبط عبر 
األثير" الصفحة ٣٨. 
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א
قائمة ضبط اجلهاز امللحق فقط إذا كان الهاتف قد مت توصيله بأحد ملحقات 

 املتوافقة، مثل أجهزة الشحن أو وحدات التحدث عن بعد. 
 على القائمة وحدد الضبط و ضبط اجلهاز امللحق. ميكنك حتديد إحدى قوائم 

 امللحقة إذا كان اإلكسسوار املقابل متصًال بالهاتف. ميكنك حتديد بعض 
 التالية بناًءا على اجلهاز امللحق. 

ع اجلهاز لتحديد الوضع املراد تشغيله آلًيا عند توصيل األجهزة امللحقة احملدد 
هاتف. ميكنك حتديد وضع آخر أثناء توصيل اإلكسسوار بالهاتف. 

 التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة تلقائًيا بعد مرور ٥ 
. في حالة ضبط تنبيه املكاملات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو ال 

ل، لن يتم استخدام الرد التلقائي. 
ضواء لضبط األضواء دوًما على تعمل. حدد آلي لضبط تشغيل األضواء ملدة 

ثانية بعد الضغط على أي مفتاح. 
 توصيل الهاتف بعدة السيارة الكاملة، حدد كاشف اإلشعال وتشغيل 

اف تشغيل الهاتف آلًيا بعد إيقاف تشغيل إشعال وقود السيارة 
شرين ثانية. 
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تخدام ضبط الهاتف النصي بدًال من ضبط سماعة األذن أو طقم السمع. 
كان الهاتف النصي يدعم اإلرسال باستخدام شفرتي baudot وCTM حدد 

bau. استخدم دائًما الكابالت األصلية املزود بها الهاتف النصي. 

 مالحظة: عندما تكون خصائص األمان (خدمة منع املكاملات، مجموعة 
مستعملني محددة وطلب أرقام ثابتة) في وضع التشغيل، قد يكون بإمكانك 

طلب بعض أرقام الطوارئ في بعض شبكات االتصال (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي 
رقم رسمي آخر للطوارئ). 

 على القائمة وحدد الضبط وضبط احلماية. حدد
ب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم 

 .PIN ال تسمح بإلغاء املطالبة بإدخال الرمز SIM ا تشغيله. بعض بطاقات
مة حظر املكاملات (خدمة شبكة) لتقييد املكاملات الواردة والصادرة من/إلى 

تف. يلزم إدخال كلمة سر احلظر. 
صال بأرقام محددة لتقييد املكاملات الصادرة والرسائل النصية إلى أرقام 

ف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعمة من ِقَبل بطاقة SIM، يلزم إدخال 
 .PIN2 

 تشغيل خدمة االتصال بأرقام محددة، فلن تكون اتصاالت GPRS(E) ممكنة 
ا عدا إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS(E). وفي هذه احلالة، يجب 

مني رقم هاتف املستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة االتصال بأرقام محددة. 
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د مجموعة األشخاص الذين ميكنك تبادل املكاملات معهم. ملزيد من املعلومات، 
ل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 

توى احلماية. حدد الهاتف وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز احلماية في كل 
 يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف. 

د الذاكرة وسيطالب الهاتف بإدخال رمز احلماية عند اختيار ذاكرة بطاقة 
S مع الرغبة في تغيير الذاكرة اُملستخدمة، (انظر "حتديد ضبط األسماء" 
فحة ٩٤) أو الرغبة في النسخ من ذاكرة ألخرى (انظر "نسخ األسماء" 

فحة ١٠٤). 
ز الوصول لتغيير رمز احلماية، أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر احلظر. 

ن أن حتتوي الرموز على األرقام من صفر إلى ٩.

א
ضبط إعدادات القائمة إلى قيمها األصلية، اضغط على القائمة وحدد 

 واستعادة ضبط املصنع. أدخل رمز احلماية واضغط على موافق. الحظ أنه 
حذف البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها، أسماء وأرقام الهواتف احملفوظة 

سماء على سبيل املثال. 

 (٥ (א
 مالحظة: الستعمال هذه الوظيفة يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل. ال 

تستخدم الهاتف حني يكون استعمال الهواتف النقالة محظورًا أو عندما تسبب 
خطًرا أو تشويًشا. 
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ميكنك، على سبيل املثال، حفظ الصور ونغمات الرنني التي مت استالمها في رسائل 
الوسائط املتعددة في حافظات االستوديو.، انظر "قراءة رسالة وسائط والرد عليها" 
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حة ٦٦. 
لهاتف اخلاص بك نظام اإلدارة بواسطة احلقوق الرقمية (DRM) حلماية احملتوى 

ب. ميكن حماية أي محتوى نغمة رنني مثًال وربط احملتوى بقواعد استخدام 
 مثل عدد مرات االستخدام وفترة االستخدام احملددة.مثالً. يتم تعريف القواعد 
وق استخدام احملتوى وميكن تسليمها إما مع احملتوى أو بشكل مستقل وفًقا 

دمة. قد تكون قادرًا على حتديث حقوق االستخدام هذه. اقرأ دائًما شروط 
 أي محتوى وحقوق االستخدام قبل قبول الشروط، فقد تكون عرضة لدفع 

 مقابل احلصول على هذه الشروط. 
دم االستوديو الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 

غط على القائمة وحدد االستوديو. تظهر قائمة احلافظات. احلافظات األصلية 
هاتف هي الصور ومقاطع فيديو وجرافيك ومقاطع والنغمات وتسجيالت. 

ل إلى احلافظة املطلوبة واضغط على فتح لعرض قائمة بامللفات في 
فظة أو اضغط على خيارات فتظهر قائمة باخليارات املتاحة. 

ضافة حافظة أو مسح احلافظة أو نقل أو إعادة تسمية أو التفاصيل أو فرز. 
 ميكنك حذف احلافظات األصلية املوجودة في الهاتف أو إعادة تسميتها

و نقلها. 
ائمة حقوق االستخدام لعرض قائمة بكل حقوق االستخدام املتوفرة. ميكنك 

حذف حقوق االستخدام، على سبيل املثال، حذف احلقوق التي انتهى تاريخ 
سريانها. 

نزيل املعرض، لتنزيل مزيد من الصور والنغمات. حدد تنزيل رسومات أو تنزيل 
نغمات. تظهر قائمة بعالمات املتصفح املتوفرة. حدد مزيد من العالمات
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 للوصول إلى قائمة العالمات املوجودة في القائمة خدمات، انظر "العالمات" 
الصفحة ١٦٢.
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حدد العالمة املناسبة لالتصال بالصفحة املطلوبة. في حالة فشل االتصال، 
د يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق اخلدمة ذات ضبط االتصال النشط 

حالًيا. وفي هذه احلالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل ضبط 
جموعة خدمات أخرى، انظر "إجراء اتصال بإحدى اخلدمات" الصفحة ١٥٨. 

م حاول االتصال بالصفحة مرة أخرى.  
عرفة مدى توافر اخلدمات اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل 
شبكة و/أو مزود اخلدمة. قم بتنزيل احملتوى فقط من املصادر التي تثق بها. 

قمت بفتح حافظة، انتقل إلى امللف املطلوب. 
 . ض امللف، اضغط على فتح أو إلرسال امللف عبر MMS اضغط على 
 H.263 3 (خط رئيسيGP املمكن أن يعرض الهاتف مقاطع فيديو بتنسيق

 .(MPEG-4 ضع البسيط
غط على خيارات وحدد اخليار املطلوب من القائمة. ارجع إلى "خيارات امللفات 

االستوديو" الصفحة ١٢٧. 

א א
هذه اخليارات، مثالً، متوفرة للملفات املوجودة في االستوديو.  

ح، حلذف امللف احملدد. 
 .IR أو اتصال MMS ال، إلرسال امللف احملدد عبر

يل الصورة، لتعديل ملف الصورة احملدد. 
، لنقل امللف إلى حافظة أخرى. 
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ث احلقوق لتحديث حقوق استخدام امللف احملدد. يتم عرض هذا اخليار • 
ط إذا كان امللف يدعم حتديث حقوق االستخدام. 

ط كورق حائط لضبط ملف الصورة احملدد كورق حائط. 
ط كنغمة رنني لضبط ملف الصوت احملدد كنغمة رنني. 

اصيل ملشاهدة تفاصيل امللف، على سبيل املثال، تاريخ امللف. 
لفرز امللفات واحلافظات حسب التاريخ أو النوع أو االسم أو احلجم. 

ح الكل، حلذف جميع امللفات املوجودة في احلافظة احملددة. 
ض بالترتيب، لعرض امللفات املوجودة في احلافظة بشكل متتابع. 

فة حافظة إلضافة حافظة جديدة. 
مة حقوق االستخدام لعرض قائمة بكل حقوق االستخدام املتاحة. ميكنك 

ف حقوق االستخدام، على سبيل املثال، حذف احلقوق التي انتهى تاريخ سريانها. 
نه قد متنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور 

ت الرنني واحملتويات األخرى. 

(٦ (א
 مالحظة: يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل حتى تتمكن

من استخدام الوظائف املوجودة في القائمة الوسائط. ال تستخدم الهاتف حني 
يكون استعمال الهواتف النقالة محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
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א א
 مالحظة: اتبع القوانني احمللية التي تتعلق بأخذ الصور. ال تستعمل هذه امليزة 
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بصورة غير قانونية.
التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا املدمجة بالهاتف. 

دسة الكاميرا في غطاء الهاتف، وتلعب شاشة الهاتف الرئيسية دور 
ملشاهد. تتعامل الكاميرا مع صور بتنسيق JPEG ومقاطع الفيديو بتنسيق 

 .H.263 (Sub
تكن هناك ذاكرة كافية اللتقاط صور جديدة، فستحتاج إلى حترير بعض 
ات بالذاكرة عن طريق حذف الصور القدمية أو امللفات األخرى املوجودة في 

يو. الحظ أن الكاميرا تستخدم الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" 
حة ١٩. 

غط على القائمة وحدد الوسائط والكاميرا وصورة عادية أو صورة شخصية 
لوضع الليلي.إذا كانت اإلضاءة معتمة اللتقاط الصور. إذا أردت إضافة الصورة 

 اسم أو رقم هاتف محفوظ في األسماء، فحدد صورة شخصية. 
 تلميح: لفتح شاشة باحث املشاهد بالكاميرا مع شاشة العرض 

قياسية للصور بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع االستعداد. 
لتغيير وضع الكاميرا بسرعة، فيديو على سبيل املثال، اضغط مع 

 . االستمرار على  أو 
هر الصورة احلية على شاشة الهاتف، حيث ميكنك استخدام شاشة الهاتف 

حث للمشاهد. 
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 لفتح خيارات باحث املشاهد، اضغط على خيارات وحدد مثًال أي خيار لضبط 
وضع التشغيل املطلوب وتشغيل املوقت الذاتي أو الدخول إلى االستديو. 
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قاط صورة، اضغط على جلب. أثناء التقاط الصورة، يتم سماع صوت صادر 
الكاميرا. يحفظ الهاتف الصورة في احلافظة الصور بالقائمة االستوديو. 

هر الصورة احملفوظة على شاشة الهاتف. 
ريف العنوان االفتراضي للصورة، انظر العنوان االفتراضي في "ضبط الكاميرا" 

فحة ١٣١. 
د رجوع اللتقاط صورة أخرى أو اضغط على مسح ملسح الصورة أو اضغط 

ى خيارات وحدد على سبيل املثال، خيارًا إلعادة تسمية الصورة احملفوظة 
إلرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو من خالل اتصال IR أو إلرفاق 

ورة باسم أو برقم هاتف في األسماء أو للدخول إلى االستوديو. 
 تلميح: ميكنك تشغيل املوقت الذاتي للكاميرا اللتقاط صورة واحدة في وقت 

ما. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والكاميرا وصورة عادية أو صورة 
شخصية أو الوضع الليلي. اضغط على خيارات وحدد املوقت الذاتي. اضغط 

على بدء وبعد انتهاء املهلة الزمنية، تلتقط الكاميرا الصورة وحتفظها في 
القائمة االستوديو. يصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل املوقت. 

 مالحظة: اتبع القوانني احمللية التي تتعلق بإرسال الفيديو. ال تستعمل هذه امليزة 
بصورة غير قانونية. 

غط على القائمة وحدد الوسائط والكاميرا وفيديو. 
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٢. لبدء تسجيل مقطع فيديو، اضغط على تسجيل. أثناء تسجيل أحد مقاطع 
الفيديو، يتم عرض املؤشر  والوقت املتبقي للتسجيل أعلى شاشة الهاتف. 
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اف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على إيقاف والستئناف 
سجيل، اضغط على استمرار. 

اف التسجيل، اضغط على إيقاف. يحفظ الهاتف املقطع اُملسجل في 
فظة مقاطع فيديو بالقائمة االستوديو. 

غط على تشغيل لعرض التسجيل أو اضغط على خيارات وحدد، على 
يل املثال، أحد اخليارات حلذف أو إعادة تسمية مقطع الفيديو الذي مت حفظه 
رساله في شكل رسالة وسائط متعددة أو عبر اتصال باألشعة حتت احلمراء 

أو الدخول إلى االستوديو. 
א

 على القائمة وحدد الوسائط والكاميرا والضبط. حدد
ة الصورة لتحديد إلى أي مدى يتم ضغط ملف الصور عند حفظ الصورة. 
د عالية أو عادية أو أساسية. عالية، توفر الصور بأفضل جودة ممكنة ولكن 

غل حيًزا أكبر من الذاكرة. 
ل لقطة الفيديو كليب لتحديد طول مقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها. 

صي حد لطول مقطع الفيديو هو ما يقرب من ١٠ إلى ١٥ ثانية كمدة 
غيل، وذلك وفًقا لألحوال. 

وات الكاميرا، لضبط نغمة صوت مصراع الكاميرا واملوقت الذاتي على الوضع 
غيل أو إيقاف. 

نوان االفتراضي لتعريف العنوان الذي سيتم استخدامه عند حفظ صورة. إذا 
دت آلي، فسُيستخدم العنوان االفتراضي، أو إذا حددت عنواني، فعندئذ ميكنك 

ال عنوان جديد أو تعديله. 
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א א
لالستماع إلى الراديو امللحق بالهاتف، قم بتوصيل سماعة األذن املتوافقة مبنفذ 
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 سماعة األذن املوجود أسفل الهاتف. يعمل سلك سماعة األذن كهوائي 
 لذا اتركه يتدلى بحرية. 

ن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في هذه 
ة اخلاصة. 

شغيل الراديو، اضغط على القائمة وحدد الوسائط والراديو. يظهر على 
اشة ما يلي

قم موقع واسم قناة الراديو إذا كانت القناة محفوظة مسبًقا. 
ردد قناة الراديو. 

قمت بالفعل بحفظ قنوات الراديو، فيمكنك االنتقال إلى القناة التي ترغب 
االستماع إليها، أو حتديد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح 

م املناظر. 
 استخدام سماعة األذن املتوافقة املرفقة مع مفتاح سماعة األذن، اضغط 
ى املفتاح لالنتقال إلى قناة الراديو التي مت حفظها والتي ترغب في االستماع إليها. 

ما يكون الراديو قيد التشغيل، اضغط على خيارات وحدد إطفاء إليقاف 
غيل الراديو. 

 تلميح: إليقاف تشغيل الراديو بشكل سريع، اضغط مع االستمرار 
. على 

 حتذير: استمع إلى املوسيقى مبستوى صوت معتدل. حيث أن التعرض املستمر 
ملستوى صوت مرتفع قد يضر بحاسة السمع. 

إغالق غطاء الهاتف أثناء االستماع إلى الراديو. 
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א
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 البحث عند العثور على إحدى القنوات. حلفظ القناة، اضغط على خيارات 
حفظ القناة. أدخل اسم القناة واضغط على موافق. حدد املوقع املطلوب 

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

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

א א א
شغيل الراديو، اضغط على خيارات وحدد

فاء إليقاف تشغيل الراديو. 
ظ القناة حلفظ قناة الراديو التي مت العثور عليها، ارجع إلى "توليف قناة 

و" أعاله. ميكنك حفظ حتى ٢٠ قناة راديو. 
ف آلي. اضغط لفترة وجيزة على  أو  لبدء البحث عن القناة 

وًدا أو هبوًطا. يتوقف البحث عند العثور على قناة، اضغط على موافق. 
ظ القناة، انظر حفظ القناة أعاله. 

ف يدوي. اضغط لفترة وجيزة على  أو  لتحريك البحث عن القناة 
 ميجاهرتز إلى أعلى أو إلى أسفل، أو اضغط مع االستمرار على املفاتيح  
 للبحث عن القناة بشكل سريع صعوًدا أو هبوًطا. حلفظ القناة، اضغط 

ى موافق وانظر حفظ القناة أعاله. 
 تلميح: لتحديد اخليار توليف يدوي بطريقة سريعة، اضغط على  

عندما تكون في القائمة الراديو. 
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ما بني ٨٧٫٥ ميجاهرتز و١٠٨٫٠ ميجاهرتز)، فأدخله واضغط على موافق. حلفظ 
اة، انظر حفظ القناة أعاله. 

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

ح قناة. ملسح قناة محفوظة، انتقل إليها واضغط على مسح وحدد وموافق. 
ة تسمية. أدخل اسًما جديًدا للقناة احملفوظة واضغط على موافق. 

كرفون (أو سماعة األذن) لالستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت (أو 
اعة األذن). ابق سماعة األذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك وظائف سماعة 

ن كهوائي للراديو. ال تقم بوضع الهاتف قريًبا من األذن أثناء عمل مكبر 
وت ألن الصوت قد يرتفع بشكل كبير. 

نك أيًضا إغالق غطاء الهاتف أثناء االستماع إلى الراديو. 
ج أحادي (أو خرج استريو) لالستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو). 

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

عد االنتهاء من إجراء املكاملة. 
ام تطبيق يستخدم اتصال GPRS(E) أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو 

ها، فقد يحدث تداخل بينه وبني الراديو. 
א

تسجيل مقاطع من الكالم أو األصوات أو مكاملة نشطة ملدة ٣ دقائق. فعلى 
املثال، ُيعد هذا أمًرا مفيًدا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف وذلك بهدف 

م فيما بعد. ميكنك أيًضا ضبط التسجيل كنغمة رنني. 
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 مالحظة: اتبع القوانني احمللية التي تتعلق بتسجيل املكاملات. ال تستعمل هذه 
امليزة بصورة غير قانونية. 
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غط على القائمة وحدد الوسائط واملسجل. 
ء التسجيل، حدد تسجيل. لبد التسجيل أثناء مكاملة، اضغط على خيارات 
دد تسجيل. أثناء تسجيل املكاملة، سيسمع كل أطراف املكاملة صوت تنبيه 

ت تقريبًا كل خمس ثواٍن. 
 تسجيل مكاملة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بجانب أذنيك. 
اف التسجيل، اضغط على إيقاف. يحفظ الهاتف التسجيل في احلافظة 

جيالت بالقائمة االستوديو. 
ستماع إلى أحدث ما مت تسجيله، حدد إعادة تشغيل األخير. 

سال التسجيل عبر رسالة الوسائط املتعددة أو عبر IR حدد إرسال. 

 على القائمة وحدد الوسائط واملسجل وقائمة التسجيالت. تظهر قائمة باحلافظات 
ستوديو. افتح حافظة تسجيالت وافتح التسجيل الذي تريد االستماع إليه. اخليارات 

ة للتسجيالت، ارجع إلى"خيارات امللفات في االستديو" الصفحة ١٢٧.

(٧ (א
 مالحظة: يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل الستخدام 

وظائف قائمة املنسق. ال تستخدم الهاتف حني يكون استعمال الهواتف النقالة 
محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
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א
يستخدم املنبه تنسيق الوقت الذي مت ضبطه للساعة. يعمل املنبه في حالة 
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غطاء أو حتى عندما يكون الهاتف مغلًقا إذا كانت هناك طاقة كافية في 
ة. 

 على القائمة وحدد املنسق واملنبه. 
د وقت التنبيه وأدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. 

د تشغيل، لتغيير وقت التنبيه. 
د نغمة التنبيه وحدد نغمة التنبيه االفتراضية وقم بتخصيص نغمة التنبيه 
ديد إحدى النغمات من قائمة نغمات الرنني أو من االستوديو أو قم بضبط 

 الراديو كنغمة تنبيه. 
حددت الراديو كنغمة تنبيه، فقم بتوصيل سماعة األذن بالهاتف. يستخدم 
تف آخر قناة مت االستماع إليها كنغمة تنبيه عبر مكبر الصوت. في حالة 

ل سماعة األذن، يتم استخدام نغمة الرنني االفتراضية بدًال من الراديو. 
א

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

 على إيقاف إليقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في إصدار نغمة 
 ملدة دقيقة، أو إذا ضغطت على غفوة أو على أي زر آخر عدا إيقاف، 

قف التنبيه ملدة عشر دقائق تقريًبا ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى. 
يكون الغطاء مغلًقا، اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت لتبديل 

لى غفوة. 
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إذا حان موعد التوقيت وكان الهاتف مغلًقا، سوف يعمل الهاتف تلقائًيا ويبدأ برنني التنبيه. 
إذا قمت بالضغط على إيقاف، فإن الهاتف يسألك إذا كنت تريد تنشيط الهاتف للمكاملات، 

تشغيل ا

א
يساعد
واالجتم
يستخ
اضغط

انتقل إ
بخط 
• إذا 
• ل
مي
م• ا
م

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٧

لهاتف؟. اضغط على ال، إلغالق الهاتف أو نعم، الستقبال وإجراء املكاملات. 
 مالحظة: ال تضغط على نعم عندما يكون استعمال الهواتف الالسلكية ممنوًعا 

أو عندما قد يسبب استعمالها تشويًشا أو خطًرا. 

ك التقومي على تتبع رسائل التذكير، واملكاملات التي حتتاج إلى إجرائها، 
اعات وأعياد امليالد. 

دم التقومي الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 
 على القائمة وحدد املنسق والتقومي. 

 تلميح: لفتح القائمة التقومي بطريقة سريعة، اضغط على  في 
وضع االستعداد.

لى اليوم الذي تريده. ُيشار إلى اليوم احلالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم 
سميك في حالة وجود أية مالحظات خاصة به. 

ضغطت على عرض، فسيمكنك عرض مالحظات اليوم. 
عرض مالحظة واحدة، انتقل إلى املالحظة التي تريد عرضها واضغط على 
عرض. ميكنك من خالل شاشة عرض املذكرة عرض تفاصيل املذكرة احملددة. 

كنك التنقل داخل املذكرة. 
ضغط على خيارات فهناك خيارات على سبيل املثال لتدوين مالحظة، وإلرسال 
الحظة عبر منفذ األشعة حتت احلمراء أو كمالحظة مباشرة إلى تقومي هاتف 

توافق آخر أو على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. 
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 هناك أيًضا خيارات حلذف مالحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها، باإلضافة إلى 
إمكانية نسخ مالحظة إلى يوم آخر. 
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ضبط، لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام 
ألسبوع. في خيار املسح اآللي ميكنك ضبط الهاتف حلذف املالحظات القدمية 

لقائًيا بعد مرور فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من ذلك، ال يتم مسح 
ملالحظات املتكررة، على سبيل املثال، مالحظات أعياد امليالد. 

ضغطت على خيارات ميكنك حتديد عرض األسبوع لعرض أسبوٍع ما. هناك 
رات أيًضا مثل تدوين مالحظة أو الدخول على قائمة املهام أو حذف كافة 

حظات التقومي أو حتديد الضبط. 

كيفية إدخال احلروف واألرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥. 
 على القائمة وحدد املنسق والتقومي. انتقل إلى التاريخ املطلوب، واضغط 

يارات وحدد تدوين مالحظة. حدد أحد أنواع املالحظات التالية: 
 اجتماع ، أدخل املوضوع (أو اضغط على خيارات وابحث عن االسم في 

سماء) واضغط على حفظ. أدخل مكان االجتماع واضغط على حفظ. أدخل 
ت بدء االجتماع واضغط على موافق ثم أدخل وقت انتهاء االجتماع واضغط 
ى موافق. لضبط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة 

ه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
 مكاملة ، أدخل رقم الهاتف واضغط على حفظ. أدخل االسم واضغط على 

ظ. (بدًال من كتابة رقم الهاتف، اضغط على خيارات للبحث عن االسم 
قم في األسماء.) ثم أدخل وقت املكاملة واضغط على موافق. لضبط التنبيه 
الحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه. 
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سماء) واضغط على حفظ. ثم أدخل عام امليالد، واضغط على موافق. لضبط 
بيه للمالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط 

ت التنبيه. 
 مذكرة ، أدخل املوضوع واضغط على حفظ. أدخل تاريخ بدء املالحظة 
غط على موافق ثم أدخل تاريخ انتهاء املالحظة واضغط على موافق. 

بط التنبيه للمالحظة، حدد بنغمة أو صامت (ال توجد نغمة تنبيه) ثم 
ط وقت التنبيه. 

 تذكير ، أدخل موضوع رسالة التذكير واضغط على حفظ. لضبط التنبيه 
ص باملالحظة، حدد تشغيل التنبيه ثم اضبط وقت التنبيه. 

يتم ضبط املنبه، يتم عرض املؤشر  أثناء عرض املالحظات. 
א

لهاتف نغمة تنبيه وتظهر املالحظة. مع ظهور مالحظة مكاملة  على 
 . ة، ميكنك االتصال بالرقم املعروض بالضغط على 

اف التنبيه وعرض املالحظة، اضغط على عرض. اضغط على غفوة فيعود 
تف إلى وضع االستعداد. 

اف التنبيه بدون عرض املالحظة، اضغط على خروج. 
يكون الغطاء مغلًقا، اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت إليقاف 

ل تنبيه املالحظة. 

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

ى األولوية للمالحظة وميكنك أيًضا وضع عالمة "متت" أمامها عند االنتهاء 
مة. ميكنك تصنيف املالحظات حسب األولوية أو التاريخ. 
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تستخدم "قائمة املهام" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 
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 على القائمة وحدد املنسق وقائمة املهام. 
افة مالحظة جديدة عندما تكون قائمة املالحظات فارغة، اضغط على 

فة، بينما في حالة احتفاظك مبالحظات سابقة اضغط على خيارات وحدد 
فة. أدخل املالحظة واضغط على حفظ. حدد درجة أولوية املالحظة، سواء 
ت عليا أو متوسطة أو منخفضة. يضبط الهاتف تاريخ انتهاء املالحظة 

ئًيا بدون تنبيه. لتغيير تاريخ انتهاء املالحظة، قم بعرض املالحظة وحدد خيار 
خ االنتهاء. 

موس، ارجع إلى "كتابة النص" الصفحة ٤٥. 
 عرض قائمة املالحظات، انتقل إلى إحدى املالحظات و

ضغط على عرض لعرضها. لتعديل املالحظة املعروضة، اضغط على تعديل. 
ناء عرض مالحظة، سيمكنك حتديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء املالحظة، 

على سبيل املثال، أو درجة أولويتها أو حتديدها بوضع عالمة "متت" أمامها. 
ضغط على خيارات وحدد أحد اخليارات، على سبيل املثال، حلذف املالحظة 
حملددة أو حلذف كل املالحظات. ميكنك تصنيف املالحظات حسب أولويتها 

و حسب تاريخ انتهائها، كما ميكنك إرسال مالحظة إلى هاتف آخر وحفظ 
ملالحظة كمالحظة تقومي أو الدخول إلى التقومي. 

استخدام التطبيق مالحظات لكتابة وإرسال املالحظات إلى أجهزة متوافقة 
ل األشعة حتت احلمراء (IR) أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. 

دم التطبيق "مالحظات" الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 
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للوصول إلى مالحظات اضغط على القائمة وحدد املنسق ومالحظات. سيطلب 
منك الهاتف ضبط التاريخ والوقت إذا لم يكن قد مت ضبطهما عند البدء في
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مالحظة. 
افة مالحظة، اضغط على إضافة إذا كانت قائمة املهام فارغة، أو اضغط على 
ارات وحدد تدوين مالحظة. أدخل املالحظة واضغط على حفظ حلفظ املالحظة. 

حالة الضغط على خيارات عند إدخال مالحظة، ميكنك حتديد إدراج الوقت 
اريخ إلضافة الوقت والتاريخ احلاليني في املالحظة. إذا لم تكن هناك مساحة 
ية إلدخالهما، فسيطلب منك الهاتف حذف العدد املناسب من احلروف من 

حظة. 
ل إلى املالحظة التي تريدها في القائمة واضغط على 

عرض لعرض املالحظة، ولتعديلها اضغط على تعديل. أثناء تعديل املالحظة، 
ضغط على خيارات وحدد إغالق للخروج من محرر النص بدون حفظ التغيرات. 
ضغط على خيارات وسيمكنك، على سبيل املثال، إرسال املالحظة إلى أحد 

ألجهزة املتوافقة من خالل األشعة حتت احلمراء (IR) أو كرسالة نصية أو 
كرسالة وسائط متعددة. في حالة ما إذا كانت الرسالة طويلة جًدا لدرجة 

ه ال ميكن إرسالها كرسالة واحدة، سيطلب منك الهاتف حذف عدد احلروف 
ملناسب من املالحظة. 

ك التزامن حفظ التقومي وبيانات األسماء على مركز خدمة إنترنت يعمل 
د أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا قمت بحفظ بيانات على مركز خدمة 

ت الذي يعمل عن ُبعد، فيمكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن 
اتف. ويعد إجراء التزامن مع مركز اخلدمة الذي يعمل عن بعد هو خدمة 

 ميكنك أيًضا إجراء التزامن للبيانات املوجودة في "األسماء" و"التقومي" لكي 
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تتطابق مع البيانات املوجودة على كمبيوتر متوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من 
 .SIM الكمبيوتر. لن يتم إجراء تزامن لبيانات األسماء املوجودة في بطاقة
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ن الرد على مكاملة واردة أثناء التزامن سيؤدى إلى إنهاء التزامن وسيلزم بدء 
 من جديد. 
א א א

راء التزامن من الهاتف، قد يلزم القيام مبا يلي: 
شتراك في خدمة التزامن. اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة للحصول 

ى مزيد من املعلومات حول مدى توفر خدمة التزامن وضبطها. 
رجاع ضبط التزامن من ُمشغل الشبكة أو من مزود اخلدمة، انظر "ضبط 

من" الصفحة ١٤٣. 
ط االتصال املطلوب للتزامن. انظر "إعداد الهاتف إلحدى اخلدمات"

فحة ١٥٧.
جراء التزامن من الهاتف: 

 بتشغيل ضبط االتصال املطلوب للتزامن. انظر "إعداد الهاتف إلحدى 
مات" الصفحة ١٥٧. 

غط على القائمة وحدد املنسق وتزامن والضبط وضبط التزامن النشط 
ترنت. انتقل إلى اجملموعة املطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. ضع 
مة على البيانات حتى يتم إجراء تزامن لها. انظر البيانات املراد تزامنها في 

بط التزامن" الصفحة ١٤٣. 
غط على القائمة وحدد املنسق وتزامن وتزامن. 
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٤. سيتم إجراء التزامن للبيانات التي مت وضع عالمة عليها، والتي تنتمي إلى 
اجملموعة النشطة، بعد تأكيدها. 

 الح
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ظ أن إجراء التزامن ألول مرة أو بعد إعاقته ميكن أن يستهلك ما قد يصل 
 ٣٠ دقيقة ليكتمل، وذلك إذا كانت األسماء أو التقومي ممتلَئا. 

א
نك استالم ضبط التزامن كرسالة عبر األثير من مشغل الشبكة أو مزود 

 الستالم الضبط عبر األثير، انظر "خدمة الضبط عبر األثير" الصفحة ٣٨. 
لضبط يدوًيا

غط على القائمة وحدد املنسق وتزامن والضبط. 
د ضبط التزامن النشط لإلنترنت. 

ل إلى اجملموعة املطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. 
 تشغيل اجملموعة التي ترغب في حفظ ضبط التزامن بها. اجملموعة هي 

ة عن مجموعة من الضبط املطلوب إلجراء اتصال بإحدى اخلدمات. 
د تعديل ضبط التزامن النشط لإلنترنت. حدد كل ضبط واحًدا تلو اآلخر 

خل كل الضبط املطلوب. 
سم الضبط. أدخل اسم الضبط واضغط على موافق. 

بيانات املراد تزامنها حدد البيانات التي ترغب في مزامنتها، األسماء و/أو 
تقومي، واضغط على مت. 

سماء قواعد البيانات. حدد قاعدة بيانات األسماء و/أو قاعدة بيانات التقومي، 
تعديلها. أدخل اسم قاعدة البيانات واضغط على موافق. 
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• اسم املستخدم. أدخل اسم املستخدم واضغط على موافق. 
 •
• م
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كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق. 
ركز خدمة التزامن. أدخل اسم مركز اخلدمة واضغط على موافق. 

ضبط االتصال لتعريف ضبط االتصال املطلوب للتزامن. انظر "إدخال ضبط 
خلدمة يدوًيا" الصفحة ١٥٧.

حدد كًال من الضبط واحًدا تلو اآلخر ثم أدخل كافة اإلعدادات املطلوبة. 
عرفة الضبط، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 
د ضبط تزامن الكمبيوتر إلدخال الضبط اخلاص بتزامن مركز اخلدمة

لن. حدد
سم املستخدم. أدخل اسم املستخدم واضغط على موافق. 

كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق. 
 أن يكون كل من اسم املستخدم وكلمة السر هي نفسها في الهاتف وفي 

مبيوتر. 
א א א

قوم بإجراء التزامن لألسماء والتقومي من الكمبيوتر، استخدم إما اتصال 
ة حتت احلمراء IR أو كابل بيانات. وأيًضا يلزم تثبيت مجموعة برامج 

وتر على الكمبيوتر، ارجع إلى "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٦٩. 
 إجراء التزامن من الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر. 

فظة، ميكنك حفظ معلومات شخصية مثل معلومات بطاقة االئتمان. ميكن 
ع البيانات التي يتم حفظها باحملفظة بسهولة أثناء التصفح وذلك بهدف 
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ملء حقول البيانات آلًيا، على سبيل املثال، عند القيام بشراء احتياجات. كما ميكنك 
أيًضا حفظ رموز الوصول إلى خدمات احملمول التي تتطلب إدخال اسم مستخدم 

وكلمة
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 سر. 
ت املوجودة باحملفظة محمية برمز محفظة ميكنك تعريفه عند الدخول على 
ة ألول مرة. في إنشاء رمز احملفظة: أدخل الرمز واضغط على موافق لتأكيده 

قق من رمز احملفظة: أدخل الرمز مرة أخرى واضغط على موافق. انظر 
حملفظة" (من ٤ إلى ١٠ أرقام) الصفحة ١٧. 

ت حذف جميع محتويات احملفظة ورمزها، فأدخل #7370925538#*
res w#* باحلروف) في وضع االستعداد. سيلزم أيًضا إدخال رمز حماية 

، انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٦. 
 احملتوى بقائمة احملفظة، ولتعديله، قم بالدخول على قائمة احملفظة. 

دام احملتوى املوجود باحملفظة في إحدى خدمات احملمول، قم بالدخول على 
ة عن طريق املتصفح، انظر "اخلدمات" (القائمة ٩) الصفحة ١٥٦. 

א
ل على قائمة احملفظة، اضغط على القائمة وحدد املنسق واحملفظة. أدخل رمز 

ة واضغط على موافق، انظر "ضبط احملفظة" الصفحة ١٤٨. حدد
اع احملفظة إلنشاء مجموعة مؤلفة من البطاقات للخدمات اخملتلفة مثالً. يعتبر 
ع محفظة مفيد في حالة طلب اخلدمة مللء عناصر عديدة من البيانات. ميكنك 

د وضع احملفظة املناسب بدالً من حتديد بطاقات مختلفة بشكل منفصل. 
قات حلفظ البيانات الشخصية للبطاقة. ميكنك حفظ بيانات بطاقة الدفع 
طاقة اخلصم وبطاقة الوصول، كمثال مجموعة مؤتلفة من اسم املستخدم 

مة السر للدخول على خدمات مختلفة وأيًضا عناوين وبيانات املستخدم. 
ر "حفظ تفاصيل البطاقة" الصفحة ١٤٦. 
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• التذاكر حلفظ اإلخطارات اخلاصة بالتذاكر اإللكترونية التي قمت بشرائها. لعرض 
التذاكر، اضغط على خيارات وحدد عرض. 
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صاالت حلفظ اإليصاالت اخلاصة باملشتريات. 
حظات شخصية حلفظ كل أنواع املعلومات الشخصية التي تريد احلفاظ عليها 

مايتها باستخدام رمز احملفظة PIN. انظر "املالحظات الشخصية" الصفحة ١٤٧. 
بط، انظر "ضبط احملفظة" الصفحة ١٤٨. 

א
 بالدخول على احملفظة وحدد البطاقات. 

د نوع البطاقة حلفظ التفاصيل: 
طاقة الدفع لبطاقات الدائن واملدين. 

طاقة اخلصم لبطاقات العضوية. 
طاقة الوصول إلدخال البيانات الشخصية اخلاصة بأسماء املستخدمني 

كلمات السر اخلاصة باخلدمات الفورية. 
طاقة معلومات املستخدم للتفضيالت الشخصية اخملصصة للخدمات الفورية. 

طاقات عناوين ملعلومات االتصال، على سبيل املثال، لعناوين التسليم 
عناوين إرسال الفاتورة. 

حالة عدم إضافة أية بطاقة، اضغط على إضافة، أو بدًال من ذلك اضغط 
ى خيارات وحدد إضافة جديد. 

 احلقول بالتفاصيل اخلاصة بها. 
أيًضا استالم معلومات البطاقة بالهاتف عبر األثير، وذلك في حالة دعم مزود 

 اخلاص بك لهذه اخلدمة. سيتم إخطارك إلى أية فئة تنتمي البطاقة. قم 
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بحفظ البطاقة املستلمة أو رفضها. ميكنك عرض البطاقة اخملزنة أو إعادة تسميتها 
ولكن ال ميكنك تعديلها. ملعرفة مدى توفر خدمة استالم معلومات البطاقة عبر 

األثير، ا
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تصل ُمبصدر البطاقة أو مبزود اخلدمة اخلاص بك. 

حفظ املالحظات الشخصية، على سبيل املثال، أرقام احلسابات أو الرموز أو 
ات. 

دخول على احملفظة وحدد مالحظات شخصية. إلنشاء مالحظة شخصية 
 اضغط على إضافة. 

مالحظة، انتقل إلى املالحظة املطلوبة في القائمة واضغط على عرض. 
 املالحظة املعروضة، اضغط على تعديل. 

رض مالحظة، اضغط على خيارات وسيمكنك حتديد مسح حلذف املالحظة، 
 كنص لنسخ املالحظة كرسالة نصية ونسخ إلى التقومي لنسخ املالحظة 

قومي كمذكرة. استخدام التفاصيل الستخالص األرقام وعناوين البريد 
وني وعناوين مواقع الويب من مالحظة. 

فظ التفاصيل الشخصية للبطاقة، ميكنك مزج هذه التفاصيل مًعا في أحد 
احملفظة. ميكنك استخدام الوضع في استرداد بيانات احملفظة من بطاقات 

ة أثناء البحث. 
 بالدخول على احملفظة وحدد أوضاع احملفظة. 

شاء وضع محفظة جديد، اضغط على إضافة جديد في حالة عدم وجود أي 
ع سابق. أو بدًال من ذلك اضغط على خيارات وحدد إضافة جديد. 

 احلقول التالية. حتتوي بعض من هذه احلقول على بيانات مت حتديدها من 
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احملفظة. يلزم حفظ هذه البيانات قبل إنشاء وضع محفظة. 
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ختر بطاقة الدفع التالية - حدد إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الدفع. 
ختر بطاقة اخلصم التالية - حدد إحدى البطاقات من قائمة بطاقة اخلصم. 

ختر بطاقة الوصول التالية - حدد إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الوصول. 
ختر بطاقة معلومات املستخدم التالية ، حدد إحدى البطاقات من قائمة 

طاقة بيانات املستخدم. 
ختر عنوان الفواتير التالي - حدد أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين. 
ختر عنوان الشحن التالي - حدد أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين. 

ختر عنوان تسليم اإليصال التالي - حدد أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين. 
ختر طريقة تسليم اإليصال التالية - حدد طريقة استالم اإليصال إلى رقم 

هاتف أو إلى عنوان البريد. 
سم وضع احملفظة: إلدخال اسم للوضع. 

دخول على احملفظة وحدد الضبط. حدد
ير الرمز لتغيير رمز احملفظة. 

يف التردد لضبط رمز تعريف التردد. 
א א

يام بالتسوق، قم بالدخول على موقع اخلدمة املطلوبة التي تدعم استخدام 
ظة. يلزم على اخلدمة أن تدعم مواصفات لغة متثيل التجارة اإللكترونية. 

ر "إجراء اتصال بإحدى اخلدمات" الصفحة ١٥٨. 
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 اختر املنتج الذي تريد شراؤه وأقرأ بعناية كل املعلومات املزودة عن هذا املنتج 
قبل عملية الشراء. 
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 مالحظة: قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك 
خالل النص وقراءته بأكمله قبل عملية الشراء. 

ي تدفع ثمن األشياء التي ترغب في شرائها، يسألك الهاتف سواء إذا كنت 
 .PIN استخدام احملفظة أم ال. كما يطلب الهاتف أيًضا إدخال رمز احملفظة 

ر البطاقة التي تريد الدفع بها من قائمة بطاقات الدفع. في حالة دعم 
انات املستلمة منك والتي تسلمتها من مزود اخلدمة مواصفات لغة متثيل 

جارة اإللكترونية، يقوم الهاتف مبلء معلومات البطاقة االئتمانية آلًيا أو وضع 
ظة من احملفظة. 

ل الشراء، وسيتم إرسال املعلومات. 
تستلم إشعارًا أو إيصاًال إلكترونًيا بعملية الشراء. 

د إغالق احملفظة، إلغالق احملفظة. وإن لم تستخدم احملفظة في غضون ٥ 
ق، فسوف يتم إغالقها آلًيا. 

 مالحظة: املعلومات أو اخلدمات التي أدخلتها للهاتف محفوظة في ذاكرة الهاتف. 
الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم خلزن معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت 

استخدام معلومات سرية حتتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك)، قم بتفريغ 
هذه الذاكرة بعد كل استعمال  كي تفرغ الذاكرة راجع الذاكرة املؤقتة صفحة ١٦٤. 

(٨ (א
 مالحظة: يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل الستخدام

وظائف قائمة التطبيقات. ال تستخدم الهاتف حني يكون استعمال
الهواتف النقالة محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
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א
تستخدم األلعاب الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 
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 على القائمة وحدد التطبيقات واأللعاب. حدد
ر لعبة لتحديد وبدء إحدى األلعاب. انتقل إلى إحدى األلعاب أو إحدى 

موعات األلعاب (يعتمد االسم على اللعبة) واضغط على فتح أو اضغط 
. لالطالع على مزيد من اخليارات، انظر "اخليارات املتوفرة لتطبيق أو  ى 

وعة تطبيقات" الصفحة ١٥١. 
 فتح إحدى األلعاب، ميكنك على سبيل املثال حتديد اإلرشادات القصيرة 

صة باللعبة. 
ل األلعاب لتنزيل إحدى األلعاب إلى الهاتف. انظر "تنزيل لعبة أو تطبيق" 

فحة ١٥٢. 
كرة لعرض قدر الذاكرة املتاح لتثبيت األلعاب والتطبيقات. 

بط لضبط األصوات واألضواء والذبذبات للعبة. 
ن تشغيل بعض األلعاب قد يستهلك طاقة البطارية بشكل أسرع (ولذلك 

زم توصيل الهاتف بجهاز الشحن). 

دم التطبيقات الذاكرة املشتركة، انظر "الذاكرة املشتركة" الصفحة ١٩. 
 على القائمة وحدد التطبيقات واجملموعة. حدد
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• حتديد التطبيقات لتحديد وتشغيل أحد التطبيقات. انتقل إلى أحد التطبيقات 
أو إحدى مجموعات التطبيقات (يعتمد االسم على التطبيق) واضغط على فتح 
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. لالطالع على مزيد من اخليارات، انظر "اخليارات املتوفرة  ضغط على 
طبيق أو جملموعة تطبيقات" الصفحة ١٥١. 

ل التطبيقات لتنزيل أحد التطبيقات إلى الهاتف. انظر "تنزيل لعبة أو 
يق" الصفحة ١٥٢. 

كرة لعرض قدر الذاكرة املتاح لتثبيت األلعاب والتطبيقات. 
ن تشغيل بعض األلعاب قد يستهلك طاقة البطارية بشكل أسرع (ولذلك 

زم توصيل الهاتف بجهاز الشحن). 
א א

ح، حلذف التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف. 
صيل باإلنترنت، لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. 

ث النسخة، ملراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من اخلدمات 
مة شبكة). 

حة ويب، لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى 
حات اإلنترنت. يلزم دعم هذه امليزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في 

ة إرفاق أحد عناوين اإلنترنت مع التطبيق. 
ال بـ، لبعض التطبيقات التي حتتاج إلى ضبط خدمة محدد. لقد مت ضبط 

فك الستخدام ضبط اخلدمة االفتراضي للمتصفح. 
اصيل، لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق. 
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يدعم الهاتف تطبيقات J2METM Java. تأكد من توافق التطبيق أو اللعبة مع 
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 قبل تنزيله. ميكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة: 
غط على القائمة وحدد التطبيقات واأللعاب وتنزيل األلعاب أو اجملموعة وتنزيل 

طبيقات. 
هر قائمة بالعالمات املتوفرة. حدد مزيد من العالمات للوصول إلى قائمة 

المات املوجودة في القائمة خدمات، انظر "العالمات" الصفحة ١٦٢. 
د العالمة املناسبة لالتصال باملوقع املطلوب. في حالة فشل االتصال، قد 

ذر وصولك إلى الصفحة عن طريق اخلدمة ذات ضبط االتصال النشط حالًيا. 
 هذه احلالة، ادخل إلى القائمة خدمات، وقم بتشغيل ضبط مجموعة 

مات أخرى، انظر "إجراء اتصال بإحدى اخلدمات" الصفحة ١٥٨. حاول االتصال 
صفحة مرة أخرى. 

فة مدى توفر اخلدمات اخملتلفة ورسوم اخلدمة والتعريفات، اتصل مبشغل 
بكة و/أو مزود اخلدمة. 

غط على القائمة وحدد خدمات وتنزيل. حدد لتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة. 
ر "التنزيل" الصفحة ١٦٢. 

خدم إمكانية تنزيل اللعبة، انظر "األلعاب" الصفحة ١٥٠. 
خدم مثبت Nokia Application (تطبيقات نوكيا) من مجموعة برامج 

مبيوتر لتنزيل التطبيقات على الهاتف. 
 الحظ أن نوكيا ال تقر أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة 

لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه املواقع، فيجب عليك 
مراعاة ذات االشتراطات اخلاصة باألمان أو احملتوى والتي تتبعها مع أي موقع. 
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حلاسبة املضمنة بالهاتف بعمليات اجلمع، والطرح، والضرب، والقسمة، 
ب التربيع، واجلذر التربيعي، وحتويل قيم العمالت. 

غط على القائمة وحدد التطبيقات وامللحقات واحلاسبة. 
 ظهور رقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم األول إلى احلاسبة، واضغط 

ى  إلدخال العالمة العشرية. 
غط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو اجلذر 

بيعي أو تغيير اإلشارة. 
 تلميح: أو بدًال من ذلك، اضغط مرة واحدة على  للجمع، أو مرتني 

للطرح، أو ثالث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة. 
ل الرقم الثاني، إذا لزم األمر، في العملية احلسابية. 

صول على الناجت، اضغط على يساوي. كرر اخلطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات 
لزم األمر. 

ء عملية حسابية جديدة، اضغط مع االستمرار على مسح أوالً. 
اسبة دقة محدودة وأخطاء ناجتة عن تقارب األعداد، قد حتدث باألخص بالقسمة الطويلة. 

حتويل العمالت
غط على القائمة وحدد التطبيقات وامللحقات واحلاسبة. 

ظ سعر العملة، اضغط على خيارات وحدد سعر العملة. حدد أي من اخليارات 
روضة. أدخل سعر العملة، واضغط على  إلدخال عالمة عشرية واضغط على 

فق. يظل سعر العملة محفوًظا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. 
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٣. إلجراء مقارنة العملة، أدخل القدر املراد حتويله واضغط على خيارات وحدد 
بالعملة احمللية أو بالعملة األجنبية. 
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 تلميح: ميكنك أيًضا إجراء مقارنة العملة أثناء وجود الهاتف في وضع 
االستعداد. أدخل القدر املراد حتويله واضغط على خيارات وحدد بالعملة 

احمللية أو بالعملة األجنبية. 

א א
 على القائمة وحدد التطبيقات وامللحقات وموقت العد التنازلي. أدخل وقت 

 واضغط على موافق. اكتب نص املالحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء 
إذا كنت ترغب في ذلك، ثم اضغط على موافق لبدء موقت العد التنازلي. 

د تغيير الوقت لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد إيقاف املوقت إليقاف املوقت. 
لول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع االستعداد، ُيصدر الهاتف 
ُيومض نص املالحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف عبارة انتهى 

تنازلي. أوقف املنبه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، 
قف التنبيه تلقائًيا في غضون ٣٠ ثانية. إليقاف التنبيه وحذف نص املالحظة، 

 على إنهاء. اضغط على إعادة ضبط إلعادة ضبط موقت العد التنازلي. 

قياس الوقت، وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة اإليقاف. 
ستخدام باقي وظائف الهاتف األخرى أثناء قياس الوقت. اضغط على  

 تشغيل ساعة اإليقاف في اخللفية. 
ل مؤشر ضبط الزمن يستهلك البطارية، ويؤدي إلى تقليص عمل الهاتف. تأكد من 

ملؤشر عند استعمالك ميزات أخرى في هاتفك. 
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مراقبة الوقت وتقسيمه
١. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وامللحقات وساعة إيقاف وتقسيم الوقت. 
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نك حتديد استمرار عند ضبط تشغيل قياس الوقت في اخللفية. 
غط على بدء لبدء مراقبة الوقت. اضغط على تقسيم في كل مرة تريد 

ا أخذ فترة انتقالية. يتم سرد الفترات االنتقالية أسفل وقت التشغيل على 
شة الهاتف. انتقل ملشاهدة األوقات. 

غط على إيقاف إليقاف مراقبة الوقت. 
غط على حفظ حلفظ الوقت. أدخل اسًما للوقت الذي مت قياسه واضغط 
ى موافق. إذا لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت اإلجمالي 

نوان للوقت. 
نك الضغط على خيارات وحتديد بدء لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى. يتم 

فة الوقت اجلديد إلى الوقت السابق. حدد إعادة ضبط، إلعادة ضبط الوقت 
ن حفظه. 
لتداخل

 على القائمة وحدد التطبيقات وامللحقات وساعة إيقاف ووقت التداخل. 
 على بدء لبدء مراقبة الوقت وحدد تداخل ألخذ وقت تداخل. اضغط على 
إليقاف تداخل الوقت. اضغط على حفظ حلفظ وقت التداخل، أو اضغط 

يارات لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى أو إلعادة ضبط أوقات التداخل. ارجع إلى 
ة الوقت وتقسيمه" الصفحة ١٥٥. 

ألوقات وحذفها
 على القائمة وحدد التطبيقات وامللحقات وساعة إيقاف. 

يتم إعادة ضبط ساعة اإليقاف، فسيمكنك حتديد عرض األخير، لعرض أحدث 
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زمن مت قياسه. حدد عرض األوقات وسيتم عرض قائمة باألسماء أو األوقات النهائية 
جملموعات الوقت، حدد مجموعة الوقت التي ترغب في عرضها. حلذف الوقت، اضغط 
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سح. 
سح األوقات حلذف األوقات احملفوظة. حدد مسح الكل واضغط على نعم، أو 
حد كل مرة، وانتقل إلى األوقات التي ترغب في حذفها، واضغط على مسح 

ط على نعم. 
(٩ (א

 مالحظة: الستعمال هذه الوظيفة يجب أن يكون هاتفك في
وضع التشغيل. ال تستخدم الهاتف حني يكون استعمال الهواتف

النقالة محظورًا أو عندما تسبب خطًرا أو تشويًشا. 
الوصول إلى خدمات متنوعة باستخدام متصفح الهاتف. قد تتضمن هذه 
ت موضوعات تقارير الطقس، على سبيل املثال، أو األخبار أو توقيت رحالت 

ن واملعلومات املالية. 
ن توافر هذه اخلدمات، ورسوم اخلدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و/أو 
خلدمة الذي ترغب في االستفادة من خدماته. سيوفر لك مزود اخلدمة أيًضا 

ت حول كيفية استخدام اخلدمات التي يقدمها. 
دام متصفح الهاتف، ميكنك عرض اخلدمات التي تستخدم لغة التعيني 
كية (WML) أو لغة تعيني النصوص التشعبية املوسعة (xHTML) على 

ها. قد يختلف شكل عرض الصفحات على الشاشة حيث يرجع ذلك إلى حجم 
 الهاتف احملدودة. الحظ أنك قد ال تتمكن من عرض جميع تفاصيل الصفحة. 



١٥

א א א א א א
١. احفظ ضبط اخلدمة املطلوب للوصول إلى اخلدمة التي ترغب في استخدامها. 
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ر الصفحة ١٥٧. 
ل باخلدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٥٨. 

 تصفح صفحات اخلدمة. انظر الصفحة ١٥٩. 
رد االنتهاء من التصفح، قم بإنهاء االتصال باخلدمة. انظر الصفحة ١٦١. 

א א
قى ضبط اخلدمة في شكل رسالة عبر األثير من مشغل الشبكة أو مزود 
 الذي يوفر اخلدمة التي ترغب في استخدامها. ميكنك أيًضا إدخال الضبط 

 تنزيله مع "مجموعة برامج الكمبيوتر" وتعديله. 
ن املعلومات وللحصول على الضبط املناسب، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود 

 الذي يوفر اخلدمة التي ترغب في استخدامها. 
م ضبط اخلدمة عبر األثير، انظر "خدمة الضبط عبر األثير" الصفحة ٣٨. 

א
غط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط االتصال. 

د ضبط اخلدمة النشط. 
ل إلى مجموعة االتصال املطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. 
 تشغيل مجموعة االتصال التي ترغب في حفظ ضبط اخلدمة بها. 

موعة االتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط املطلوب إلجراء اتصال 
دى اخلدمات. 
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٤. حدد تعديل ضبط اخلدمة النشط. 
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د الضبط واحًدا في كل مرة وأدخل الضبط املطلوب تبًعا للمعلومات التي 
يتها من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. الحظ وجود جميع الضبط اخلاص 

مل في القائمة ضبط الناقل. 

א א
ًال من تشغيل ضبط اخلدمة اخلاص باخلدمة التي ترغب في استخدامها. 

ل الضبط: 
غط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط االتصال. حدد ضبط اخلدمة 

شط وتنقل إلى مجموعة الضبط املطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. 
م بإجراء اتصال باخلدمة. توجد ثالث طرق إلجراء االتصال: 

ح صفحة البدء، على سبيل املثال، الصفحة الرئيسية ملزود اخلدمة: 
غط على القائمة وحدد خدمات وصفحة البدء أو اضغط مع االستمرار على  

وضع االستعداد. 
د عالمة خاصة باخلدمة: 

غط على القائمة وحدد خدمات والعالمات، وحدد عالمة. 
لم تعمل العالمة مع ضبط اخلدمة النشط حالًيا، فقم بتنشيط مجموعة 

ط خدمة أخرى وحاول من جديد. 
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غط على القائمة وحدد خدمات ثم ذهاب للعنوان. أدخل عنوان اخلدمة 
غط على موافق. 
א

راء االتصال باخلدمة، ميكنك بدء بحث الصفحات اخلاصة بها. قد تختلف 
 مفاتيح الهاتف باختالف اخلدمات. اتبع النصوص اإلرشادية التي تظهر على 

 الهاتف. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 
نه إذا مت حتديد GPRS كحامل البيانات، فسوف يظهر املؤشر  أعلى يسار 

 الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكاملة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت 
 أثناء اتصال GPRS(E)، فسوف يظهر املؤشر  في أعلى ميني شاشة 

 موضًحا أن اتصال GPRS(E) ُمعلق (قيد االنتظار). بعد املكاملة، على سبيل 
 .(E)GPRS حاول الهاتف إعادة االتصال بـ

א א א
خدم أي من مفاتيح التنقل للبحث خالل الصفحة. 

ديد عنصر مظلل، اضغط على  أو اضغط على فتح لفتح الرابط. 
خال حروف وأرقام في محرر النص، اضغط على املفاتيح من  إلى  

 . خال حروف خاصة اضغط على املفتاح 
א א א

 على خيارات حيث قد تتوفر اخليارات التالية. قد يعرض مزود اخلدمة خيارات 
ًضا. حدد
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• معلومات احملفظة الستخدام معلومات البطاقة املوجودة باحملفظة من التطبيق احملفظة 
في حالة دعم صفحة اخلدمة للمحفظة. ارجع إلى "احملفظة" الصفحة ١٤٤. 
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صارات لفتح قائمة جديدة من اخليارات اخلاصة بهذه الصفحة. 
حة البدء، للعودة إلى صفحة البدء اخلاصة مبزود اخلدمة. 

فة عالمة، حلفظ الصفحة كعالمة. 
المات. انظر "العالمات" الصفحة ١٦٢. 

الت التنزيل لعرض قائمة العالمات للتنزيل. 
رات أخرى لعرض قائمة من اخليارات األخرى، على سبيل املثال، خيارات احملفظة 

ض خيارات احلماية. 
ة حتميل، إلعادة حتميل الصفحة احلالية وحتديثها. 

ء. انظر "قطع االتصال بإحدى اخلدمات" الصفحة ١٦١. 
 مالحظة: املعلومات أو اخلدمات التي أدخلتها للهاتف محفوظة في ذاكرة الهاتف. 
الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم خلزن معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت 

استخدام معلومات سرية حتتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك)، قم 
بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ الذاكرة راجع الذاكرة املؤقتة 

صفحة ١٦٤. 
א

ملتصفح الوظائف التي ميكنك الوصول إليها أثناء التصفح. ميكنك إجراء 
صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، وميكن أيًضا حفظ 

رقم هاتف من إحدى الصفحات. 
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א א
إلنهاء التصفح واالتصال، اضغط على خيارات وحدد إنهاء. عند ظهور السؤال إنهاء 
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ح؟ اضغط على نعم. 
 . ط على  مرتني، أو اضغط مع االستمرار على 

א
تصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وضبط الشكل، أو اضغط 

قائمة في وضع االستعداد وحدد خدمات وضبط وضبط الشكل. حدد
اف النص وتشغيل وسيتم عرض باقي النص على السطر التالي. حدد 

ف وسيتم اختصار النص. 
م اخلط وحدد صغير أو صغير أو كبير. 

هار الصور. وحدد ال إذا كنت ال ترغب في عرض الصور املوجودة بالصفحة. يؤدي 
 إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي حتتوي على الكثير من الصور. 
بيهات وحدد التنبيه باالتصال غير اآلمن ونعم لضبط الهاتف إلصدار تنبيه 

د حتول االتصال اآلمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. حدد التنبيه باألشياء 
 اآلمنة ونعم لضبط الهاتف إلصدار تنبيه في حالة احتواء صفحة آمنة 

ى شيء غير آمن. 
يز احلروف وترميز احملتوى لتحديد ترميز محتوي صفحة املتصفح. 

 URL وتشغيل إذا أردت أن يرسل الهاتف Unicode (UTF،8) د عناوين ويب
ى شكل UTF،8 ُمَرمَّز. 
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א
ميكنك حفظ عناوين الصفحات كعالمات في ذاكرة الهاتف. 
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ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد العالمات 
وضع االستعداد، اضغط على القائمة وحدد خدمات والعالمات. 

ل إلى العالمة التي ترغب في استخدامها، ثم اضغط على اختيار أو  
راء اتصال بالصفحة املرتبطة بالعالمة. 

قمت بالضغط على خيارات حدد أحد اخليارات مثل عرض أو تعديل أو حذف 
سال العالمة. 

ن الهاتف قد يحتوي على بعض العالمات التي مت تنزيلها من قبل من مواقع 
ي إلى نوكيا. ال تضمن نوكيا هذه املواقع وال تقرها. إذا اخترت الدخول إلى 

واقع، فيجب اتخاذ نفس االحتياطات، اخلاصة باألمان أو احملتوي، التي تتخذها 
موقع آخر على اإلنترنت. 

ستالم عالمة (مرسلة كعالمة) تظهر العبارة مت استالم عالمة. اضغط على عرض 
ط على حفظ حلفظ العالمة، أو اضغط على خيارات وحدد عرض أو رفض. 

املزيد من النغمات أو الصور أو األلعاب أو التطبيقات إلى الهاتف أثناء 
ح، اضغط على خيارات وحدد وصالت التنزيل.  

زيل النغمات أو تنزيل رسومات أو تنزيل األلعاب أو تنزيل التطبيقات لتنزيل 
ت أو الصور أو األلعاب أو التطبيقات. 
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 مالحظة: قم بتثبيت برامج فقط من مصادر تزود حماية كافية ضد الفيروسات 
أو أي برنامج ضار. 
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 الهاتف استالم رسائل خدمة ، رسائل موجهة ، من مزود اخلدمة. تعتبر 
اخلدمة إخطارات بأموٍر عديدة مثل عناوين األخبار، وقد حتتوي على رسالة 

و عنوان إحدى اخلدمات. 
ض رسالة خدمة ُمستلمة، اضغط على عرض. إذا ضغطت على إنهاء، 

تم نقل الرسالة إلى وارد اخلدمة. للوصول إلى وارد اخلدمة فيما بعد، اضغط 
ى القائمة وحدد خدمات ووارد اخلدمة. 

ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى ووارد اخلدمة. انتقل 
 الرسالة املطلوبة، واضغط على تنزيل لتنزيل احملتوى احملدد من الصفحة، أو 

غط على خيارات وحدد التفاصيل أو مسح. 
א

 على القائمة وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق اخلدمة للوارد. حدد
ئل اخلدمة وتشغيل (أو إيقاف) لضبط الهاتف الستالم (أو رفض) رسائل اخلدمة. 
ال آلي. إذا قمت بضبط الهاتف الستالم رسائل اخلدمة وحددت مت تشغيل 

صال اآللي، سيعمل الهاتف على تشغيل املتصفح تلقائًيا من وضع 
ستعداد عند استالم الهاتف لرسالة خدمة. 

قمت بتحديد مت إيقاف االتصال اآللي سيعمل الهاتف على تشغيل املتصفح 
ط بعد حتديد تنزيل عند استالم الهاتف لرسالة خدمة. 
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 مالحظة: املعلومات أو اخلدمات التي أدخلتها للهاتف محفوظة في ذاكرة الهاتف. 
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الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم خلزن معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت 
استخدام معلومات سرية حتتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك)، قم 

بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال  
 الذاكرة املؤقتة: 

ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وتفريغ الذاكرة، أو
غط على القائمة في وضع االستعداد، وحدد خدمات وتفريغ الذاكرة. 

א
االسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد املواقع في الذاكرة املؤقتة 

ح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثال معلومات املستخدم أو تفضيالت 
ح اخلاصة بك. يتم حفظ بيانات االسترجاع حتى يتم مسح البيانات احملفوظة 

ة املؤقتة، انظر "الذاكرة املؤقتة" الصفحة ١٦٤. 
ء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وحماية وبيانات االسترجاع،

ي وضع االستعداد، اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط 
اية وبيانات االسترجاع. 

د سماح أو رفض للسماح للهاتف باستالم أو رفض بيانات االسترجاع. 

א
فر مزايا احلماية لبعض اخلدمات، مثل اخلدمات املصرفية أو التسوق من خالل 
اقع ويب. يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية إلجراء مثل هذه االتصاالت 
د تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة
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א
ميكن أن حتتوي وحدة احلماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. الغرض 
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دة احلماية هو حتسني خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال 
ح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. ويتم حفظ الشهادات في وحدة 

 بواسطة مزود اخلدمة. 
 على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط احلماية وضبط وحدة

 حدد
ات وحدة احلماية، لعرض عنوان وحدة احلماية، وحالتها، والشركة املصنعة لها 

مها املسلسل. 
ب الرمز الشخصي للوحدة لضبط الهاتف لطلب رمز الوحدة عند استخدام 

مات التي توفرها وحدة احلماية. 
ير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة 

ماية تسمح بذلك. أدخل رمز PIN احلالي للوحدة، ثم أدخل الرمز اجلديد مرتني. 
ير الرمز الشخصي للتوقيع. حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في 

يره. أدخل رمز PIN احلالي، ثم أدخل الرمز اجلديد مرتني. 
ًضا "رموز الوصول" الصفحة ١٦. 

א
الثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز اخلدمة وشهادات التفويض

ت املستخدم. 
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• يستخدم الهاتف شهادة مركز اخلدمة إلنشاء اتصال مبستوى حماية ُمحسن 
مع مركز خدمة احملتويات. يستلم الهاتف شهادة مركز اخلدمة من مركز خدمة 
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ويات قبل إجراء االتصال، ويتم اختبار مدى صالحيتها بواسطة شهادات 
ويض احملفوظة بالهاتف. ال يتم حفظ شهادات مركز اخلدمة. 

هر مؤشر احلماية  أثناء االتصال، إذا كان نقل البيانات بني الهاتف ومركز 
مة احملتويات مشفًرا. 

تخدم شهادات التفويض من قبل بعض اخلدمات، مثل اخلدمات املصرفية 
ًضا الختبار مدى صالحية الشهادات األخرى. وميكن إما حفظ شهادات 

ويض في وحدة احلماية عن طريق مزود اخلدمة، أو ميكن تنزيلها من الشبكة، 
ك إذا كانت اخلدمة تدعم استخدام شهادات التفويض. 

ض شهادات التفويض، اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط 
اية وشهادات التفويض وقائمة الشهادات. 

 إصدار شهادات املستخدم إلى املستخدمني من قبل جهة موثقة. ويلزم توفر 
ادات املستخدم مثًال إلجراء توقيع رقمي، باإلضافة إلى أنها تربط املستخدم 

اح محدد خاص في وحدة احلماية. 
ض شهادات املستخدم، اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط 

اية وشهادات املستخدم وقائمة الشهادات. 
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 هـــام: الحظ ، على الرغم من ذلك ، أنه حتى إذا كان استخدام الشهادات 
يقلل من مخاطر االتصاالت البعيدة وتثبيت البرامج بشكل كبير، يجب 
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استخدامها بشكل صحيح لالستفادة من احلماية الزائدة. وال يوفر وجود الشهادة 
وحده أي نوع من احلماية؛ ولكن يجب أن يحتوي مدير الشهادات على شهادات 

صحيحة وأصلية وموثوق بها حتى تتوفر احلماية الزائدة. 
 هـــام: وللشهادات فترة صالحية محدودة. إذا مت عرض شهادة منتهية 

الصالحية أو شهادة لم تصبح صاحلة بعد، حتى إذا كان ينبغي أن تكون الشهادة 
صاحلة، فتحقق من صحة التاريخ والوقت احلاليني في الهاتف. 

 هـــام: قبل تغيير هذا الضبط، يجب التأكد من أنك تثق بالفعل في مالك 
الشهادة وأن الشهادة تنتمي بالفعل إلى املالك املسرود. 

א
إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف. ميكن التحقق من توقيعك بواسطة 

 اخلاص املوجود في وحدة احلماية وشهادة املستخدم التي مت استخدامها 
لتوقيع. ومياثل استخدام التوقيع الرقمي، قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة 

و عقد أو على أي مستند آخر. 
 توقيع رقمي، حدد ارتباًطا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب الذي 

في شرائه وسعره. سوف يتم عرض النص املطلوب توقيعه (وغالًبا ما يحتوي 
ص على املبلغ والتاريخ، إلى آخره). 

ن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيًضا من عرض رمز التوقيع
 .  
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 مالحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق 
للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز 
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الشخصي للتوقيع. 
 النص، اقرأ النص بالكامل أوًال ثم ميكنك حتديد توقيع. 

 مالحظة: قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خالل 
النص وقراءته قبل التوقيع. 

شهادة املستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي 
ع (انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٦) واضغط على موافق. سوف يختفي رمز 

 الرقمي، وقد تعرض اخلدمة تأكيًدا لعملية الشراء. 

(١٠ (א SIM
SIM ة إلى الوظائف املتاحة بالهاتف، قد توفر لك بطاقة

 إضافية ميكنك الوصول إليها من خالل القائمة رقم ١٠. تظهر
قائمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم

ة ومحتوياتها اعتماًدا كامًال على اخلدمة املتاحة. 
 مالحظة: املعلومات عن توفر اخلدمة، الرسوم واستعمال خدمة SIM، اتصل بوكيل 

بطاقة SIM، مسؤول شبكة االتصاالت، وكيل اخلدمة أو أي وكيل آخر. 
ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد املتبادلة بني الهاتف والشبكة عند 
ام خدمات بطاقة SIM بواسطة حتديد اخليار نعم املوجود ضمن القائمة 

طبيقات خدمات البطاقة في القائمة ضبط الهاتف. 
ن الوصول إلى هذه اخلدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء 

 هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها. 
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إرسال واستالم البريد اإللكتروني وميكنك أيًضا الوصول إلى اإلنترنت عند 
الهاتف بكمبيوتر متوافق عن طريق منفذ األشعة حتت احلمراء أو عن طريق 
يانات. وميكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من اتصاالت أجهزة 

وتر وتطبيقات اتصاالت البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، 
مثًال مزامنة جهات االتصال والتقوميات ومالحظات املهام بني الهاتف 

تر متوافق.
 العثور على مزيد من املعلومات وامللفات القابلة للتنزيل على موقع نوكيا 

.www.nokia.com/support/phones/7200 :عنوان التالي

א א
مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية: 

Nokia Application Insta (مثبت تطبيقات نوكيا) لتثبيت تطبيقات جافا 
كمبيوتر متوافق إلى الهاتف، أو إزالتها من الهاتف. 

Nokia Content Cop (ناسخ المحتوى لنوكيا)، لنسخ البيانات أو لعمل 
خ احتياطية من املعلومات من الهاتف إلى كمبيوتر متوافق أو إلى هاتف 

يا متوافق آخر، أو إزالة البيانات من الهاتف. 
Nokia Connection Mana (مدير اتصال نوكيا) لتحديد نوع االتصال 

ستخدم بني الكمبيوتر والهاتف. 
Nokia Image Conve (محول صور نوكيا)، جلعل الصور ذات التنسيقات 
عومة قابلة لالستخدام مع رسائل الوسائط املتعددة وورق احلائط والصور 

خصية اخلاصة باألسماء ولنقلها أيًضا إلى الهاتف. 
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Nokia Multimedia Pla (ُمشغل الوسائط المتعددة لنوكيا) لتشغيل 
صوات والصور ومقاطع الفيديو على كمبيوتر متوافق. 

Nokia PC Sy (مزامن الكمبيوتر لنوكيا)، ملزامنة األسماء والتقومي ومالحظات 
ام بني الهاتف وكمبيوتر متوافق. 

Nokia Phone Brow (متصفح هاتف نوكيا)، لعرض محتويات حافظة 
ستدويو املوجودة بالهاتف على كمبيوتر متوافق. ميكنك تصفح ملفات الصور 
فات الصوتية ومقاطع الفيديو وأيًضا تعديلها في ذاكرة الهاتف ونقلها بني 

تف وكمبيوتر. 
Nokia Phone Ed (محرر هاتف نوكيا)، إلرسال الرسائل النصية وحترير 

سماء بالهاتف. 
Nokia Sound Conve (محول صوت نوكيا)، لتعديل نغمات الرنني اجملسمة ذات 

سيق املدعم لتكون متوافقة مع الهاتف، ولنقل هذه النغمات إلى الهاتف. 
Nokia Settings Mana (مدير ضبط نوكيا)، لتعديل عالمات املتصفح 

سالها أو لتحديث مجموعات االتصال بالهاتف. كما ميكنك البحث أيًضا عن 
ت الراديو، والقيام بحذف أو تعديل قنوات الراديو احلالية املوجودة بالهاتف. 
 حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات 

احملتويات األخرى. 

CSD HSCSD (E)G
استخدام خدمات بيانات GPRS(E) (GPRS احملسنة) وخدمات بيانات 

حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما ميكنك أيًضا استخدام البيانات املنقولة 
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 GSM بيانات (CSD) والبيانات املنقولة بالدائرة (HSCSD) بالدائرة عالية السرعة
باستخدام الهاتف. 

ملعرفة 
أو مبزود
والحظ
من ات
الشح
انظر أي

א
للحص
الوثائق
والحظ
حيث ق
وللحص
مع تو

اتصال 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.١

مدى توفر خدمات البيانات واالشتراك بها، اتصل مبشغل الشبكة
 اخلدمة. 

 أن استخدام خدمات HSCSD يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع 
صاالت الصوت العادي أو اتصاالت البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز 

ن أثناء نقل البيانات. 
ًضا "ضبط مودم GPRS(E)" الصفحة ١١٨.

א א א
ول على املزيد من املعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى 

 املساعدة املرفقة بالتطبيق. 
 أنه ال ُيوصى بإجراء مكاملات هاتفية أو الرد عليها أثناء االتصال بالكمبيوتر، 

د يعطل ذلك عملية اتصال البيانات. 
ول على أداء أفضل أثناء اتصاالت البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت

جيه لوحة املفاتيح ألسفل. ال حترك الهاتف عن طريق إمساكه باليد أثناء 
البيانات. 
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א
ُمشغل بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. 

ن األداء الكامل يحصل فقط بعد دورتني أو ثالث دورات تامة من الشحن والتفريغ. 
ن شحن البطارية وتفريغها عدة املرات ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل

شحن (مدة التحدث مع مدة االنتظار) عن املدة الطبيعية فقد حان الوقت لشراء 
جديدة. 

ل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات املعتمدة من الشركة املنتجة فقط. عندما 
هاز الشحن غير مستخدم، افصله عن التيار الكهربائي. ال تترك البطارية مربوطة 

از الشحن ألكثر من أسبوع، الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية، إذا تركت 
كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنتها مبرور الزمن. 

حلرارة املتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن بطاريتك ومدة حياتها. 
ل البطارية للغرض اخملصصة له فقط. 

عمل أبًدا أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة. 
 الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث التقصير دون قصد، فمثالً، عندما يتم توصيل 

لقطبني السالب واملوجب للبطارية (وهي األشرطة املعدنية على ظهر البطارية) 
ة قطعة معدنية (كالنقود أو القلم أو الدبوس) حتملها في جيبك أو محفظتك مع 

ة االحتياطية. تقصير األقطاب قد يسبب أضرارًا للبطارية أو القطعة املوصلة. 
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ترك البطارية في محالت باردة أو دافئة، داخل السيارة مثًال صيًفا أو شتاًء، يقلل من 
قدرتها ومدة حياتها. حاول دائًما أن تكون احلرارة ما بني ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة 
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ت). إذا كانت البطارية حارة أو باردة فإن الهاتف قد ال يعمل مؤقًتا حتى وإن كانت 
ة كاملة الشحن. قدرة البطاريات محدودة بشكل خاص عندما تكون درجة احلرارة أقل 

ة التجمد. 
 البطاريات في النار! 

ادة استعمال مواد البطاريات أو التخلص منها بطريقة سليمة. ال تلقي البطاريات 
مع النفايات املنزلية. 
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ك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 
ات أدناه ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان واالستمتاع به لسنوات طويلة. 

الهاتف وجميع مستلزماته وأجزائه بعيًدا عن متناول يد األطفال. 
هاتفك جاًفا. األمطار والرطوبة والسوائل حتتوي على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. 

ظ هاتفك في أماكن نظيفة. األجزاء املتحركة قابلة للضرر. 
ظ هاتفك بعيًدا عن احلرارة. احلرارة املرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترونية، 

ر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك. 
ظ هاتفك في أماكن باردة، عندما يسخن الهاتف (إلى درجة احلرارة العادية) قد 

ون رطوبة داخله مما قد يسبب ضررًا أللواح الدوائر اإللكترونية. 
اول فتح الهاتف. إصالح اجلهاز بال خبرة كافية قد يسبب ضررًا. 

سقطه أو تدقه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد حتطم األلواح الداخلية للدوائر. 
ستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيفه. 
دهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء اجلهاز املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي. 
خدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف العدسات (مثل الكاميرا 

ساس االقتراب وحساس الضوء.) 
عمل الهوائي املزّود مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. استعمال هوائيات أو 
تلزمات غير معتمدة قد يضر بالهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام األجهزة 

سلكية. 
القتراحات املذكورة أعاله تضمن اجلودة لهاتفك، بطاريتك، الشاحن أو أي مستلزًما 
تعطل الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي مستلزم، خذه إلى أقرب مركز صيانة 

 سيساعدك املوظفون هناك ويجرون الترتيبات الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر ذلك. 
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א
عمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في املمسك بصورة محكمة 
 تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه لإلفالت في حالة حدوث أي 

م أو توقف فجائي. 
 األمان في الطرق دائًما هو األهم! 

א
باع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائًما عندما 

ستعماله محظورًا أو قد يسبب تشويًشا أو خطًرا. 
ل هاتفك فقط في الوضع الطبيعي (على األذن). 

جزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن. وعلى من يستعمل أجهزة 
ن ال يستعمل الهاتف على أذنه عند استعماله. احرص على أن تضع الهاتف دائًما 

سك (HOLDER)، ألن املواد املعدنية قد جتذب إلى سماعة الهاتف. ال تضع بطاقات 
 أو أي أغراض ممغنطة حلفظ املعلومات قرب الهاتف ألن املعلومات احملفوظة عليها 

ى. 

א
األجهزة اإللكترونية احلديثة محمية من إشارات التردد الالسلكي (RF). ولكن قد 

ناك بعض األجهزة اإللكترونية غير محمية من إشارات التردد الالسلكي الصادرة عن 
اخللوي. 
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لهاتف النقال اليدوي وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل جلهـاز ضبط النبض. إن 
وصيات مطابقة للبحوث املستقلة التي قام بها معهد العلوم الالسلكية

Wireless Technology Re ولتوصياته. على األشخاص احلاملني أجهزة ضبط 
ت أن يراعوا ما يلي: 

الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على األقل من اجلهاز عندما يكون الهاتف في 
ع التشغيل.

 حمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.
عمل األذن املقابلة جلهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتماالت التشويش إلى 

ى حد ممكن. 
عتقدت أنه يوجد أي تشويش، أغلق الهاتف فورًا. 

א
هواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه 

مكانك مراجعة وكيل اخلدمة. 

 أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد يتداخل مع وظيفة املعدات 
ذات احلمـاية غير الكافية. استشر طبيًبا أو مجهز املعدات الطبية ملعرفة فيما

ت املعدات مزودة باحلماية الوافية من التردد الالسلكي اخلارجي أو إذا كان لديك أي 
غلق الهاتف في محالت العناية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات جدارية 

لك. املستشفيات ومحالت العناية الطبية قد تستعمل معدات حساسة للترددات 
ية اخلارجية. 
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عدم االنزالق وحتديد السرعة والوسادات الهوائية الواقية). تأكد من املنتج أو من 
بخصوص سيارتك. عليك استشارة املنتج لألجهزة املضافة في سيارتك. 

الق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك. 

تفك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل لكافة اإلعالنات والتعليمات. 
مـل أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا يؤدي إلى اإلصابة أو 

ى الوفاة. 
إغالق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر باحلاجة لالنتباه 
اكن التي حتظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع 

واملصانع الكيماوية أو املناطق التي جترى فيها أعمال التفجير. 
كن القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائًما. منها األماكن 
ة في الزوارق؛ ومناطق حتويل أو خزن املـواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم 

املسالة (كالبوتان أو البروبني)، واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات 
 أو الغبار أو مساحيق املعادن، وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء 

سيارتك. 
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أو الصيانة اخلاطئة قد تكون خطًرا ورمبا يبطل أي ضمان خاص باجلهاز. 
تظام أن كافة أجهزة الهاتف الالسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة

جيًدا. 
 أو حتمل السوائل السريعة االلتهاب أو الغازات أو املواد القابلة لالنفجار في نفس 

ذي فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. 
ة للسيارات املزودة بالوسادات الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة 
 ال تضع األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة الهوائية أو 
 انفتاحها. إذا كانت األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا وتفتح الوسادة، رمبا تنجم 

 إصابة خطيرة. 
ستعمال الهاتف في الطائرة. أغلق الهاتف قبل الصعـود إلى الطائرة. إن استعمال 
اخللوي داخل الطائرة قد يشكل خطًرا على عمل الطائرة ومخًال بشبكة االتصاالت 

ية ومخالًفا للقانون. 
م مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف اخلدمة ملنتهك التعليمات أو إنهائها أو 

جراءات قانونية بحقه أو االثنني مًعا. 

א א א
 هام: إن هذا الهاتف، كأي هاتف السلكي، يعمل باستعمال اإلشارات اخللوية 

والشبكات الالسلكية وشبكات القوابل األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها 
املستخدم، لهذا ال ميكن ضمان االتصال في كل األحوال. لذا ال تعتمد كليًة على 

الهاتف الالسلكي لالتصاالت الضرورية (حاالت الطوارئ الطبية مثًال). 
كون نداءات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف النقالة أو عندما
دمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد االستعمال. تأكد من ذلك من وكيل 

احمللي. 
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ً
ض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية املفعول في الهاتف. 

. عدة مرات (مثالً: إلنهاء مكاملة وللخروج من الالئحة إلخ) حتى إخالء  ط على 
اشة وجتهيز الهاتف للمكاملات. 

ل رقم الطوارئ ملنطقتك احلالية (مثًال ١١٢، ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). 
لف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر. 

 . ط على مفتاح 
ت بعض اخلصائص قيد االستعمال، قد حتتاج إلى إغالقها قبل أن تتمكن من إجراء 

رئ، راجع هذا الدليل مع وكيل اخلدمة احمللي للخدمات اخللوية. 
ل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات املطلوبة بدقة، تذكر أن هاتفك 
مبا هو الوسيلة الوحيدة لالتصال من موقع احلادث – ال تنه النداء قبل أن يطلب 

ك.

(SAR)
هاتف هذا يتناسب مع اإلرشادات الدولية للتعرض ألمواج الراديو.

اتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال،  وهو مصمم ومصنوع بحيث ال يتجاوز 
الالسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد الالسلكي RF املوصى عليها من قبل 
ت العاملية (ICNIRP). هذا املستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات 

سموحة جلميع السكان. هذه اإلرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل 
ت علمية مستقلة. وضعت هذه املستويات من خالل تقديرات دراسات علمية دورية. 

اصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سالمة جميع األشخاص بغض النظر عن 
أو صحة األشخاص. 
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تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة االستيعاب احملددة أو 
Specific Absorption Rate (SAR). احلد األقصى لـ SAR كما حددته املواصفات العاملية 
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IC) قبل هو ٢٫٠ واط /كغم*. يتم حتديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل 
ة في حالة اإلرسال القصوى املصدق عليها في جميع نطاقات التردد اخملتبرة. اختبار 
حدد في حالة اإلرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خالل تشغيل الهاتف يكون 
ير من احلد األقصى املسموح به. أعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات من 

 ويستعمل الطاقة املطلوبة فقط للوصول لشبكة االتصال. بشكل عام كلما تكون 
ى هوائي شبكة االتصال، كلما استخدم الهاتف طاقة أقل. 

 SAR األقصى عند اختباره على األذن هو ٠٫٣٦ واط/كغم. مع أنه يوجد فروق في 
 SAR خملتلف الهواتف ومختلف الوضعيات، تلبي جميع املستويات متطلبات القانون 

 .RF ص التعرض ملوجات
ا املنتج باخلطوط اإلرشادية ملوجات (RF) عند استعماله إّما مبوقع االستعمال العادي 
ن أو عند وضعه على مسافة ٢٫٢ سم على األقل من اجلسم. وعند استعمال علبة 
 مشبك باحلزام أو حامل لتشغيله وهو على اجلسم، فينبغي أن ال يحتوي أّي منها 

دن، وينبغي وضع املنتج على مسافة ٢٫٢ سم على األقل من اجلسم. 
SA للهواتف احملمولة التي يستخدمها اجلمهور هو ٢٫٠ واط /كغم (واط/كيلو غرام) 

توسط على كل غرام واحد من نسيج اجلسم. يتضمن املعيار هامًشا كبيًرا من 
توفير حماية إضافية للجمهور وإليضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم 

 SAR اًءا على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات
.www.nokia.com طق أخرى، أنظر رجاًء حتت عنوان معلومات عن املنتج على
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