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اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد 
يكون خطًرا ورمبا مخالًفا للقانون. توجد معلومات إضافية 

مفصلة في دليل املستخدم الكامل. 
 االستعمال اآلمن ال تستخدم الهاتف حني يكون 

استخدام الهواتف احملمولة محظورًا أو عندما 
تسبب خطًرا أو تشويًشا. 

 السالمة على الطريق تأتي أوًال يجب االلتزام 
بكافة القوانني احمللية. ال تستخدم الهاتف 

يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السالمة على 
الطريق تأتي أوالً. 

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

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

الطبية. 

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

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

الهاتف قرب الوقود أو املواد الكيماوية. 

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

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

الهوائي بال ضرورة.

 الخدمة المؤهلة ال يجب تركيب مكونات الهاتف 
أو إصالحها إال من قبل موظفني مؤهلني. 

 الملحقات اإلضافية والبطاريات استخدم 
امللحقات اإلضافية والبطاريات املعتمدة فقط 
وال توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. 

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

 النسخ االحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية 
أو االحتفاظ بسجل مكتوب من كافة املعلومات 

الهامة اخملزونة في هاتفك. 

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

توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. 
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 مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف 
ووجوده داخل منطقة اخلدمة. اضغط على 

 ألي عدد مطلوب من املرات ملسح الشاشة 
والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم 
. أخبرهم مبوقعك. ال تنِه املكاملة  اضغط على 

حتى ُيطلب منك ذلك. 

الهواتف النقالة املذكورة في هذا الدليل معتمدة لالستعمال 
على شبكات االتصال EGSM 900 وGSM1800 و1900. ملزيد 

من املعلومات حول الشبكات، اتصل مبزود اخلدمة.
عند استخدام مزايا هذا اجلهاز، يجب االمتثال جلميع القوانني 

واحترام خصوصية اآلخرين وحقوقهم الشرعية.
 تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما 

عدا املنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. ال تستخدم 
الهاتف حني يكون استخدام الهاتف احملمول محظورًا 

أو عندما يسبب خطًرا أو تشويًشا.

א
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في اخلدمات التي 

تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. يعتمد التشغيل 
ألكثرية خصائص هذا الهاتف على اخلصائص التي تقدمها 

الشبكة اخللوية. إن خدمات الشبكة قد ال تكون متوفرة 
في جميع الشبكات أو ستحتاج أوالً إلى مراجعة أقرب مزود 

للخدمة إليك والقيام باالشتراك في هذه اخلدمات، كما حتصل 
على التعليمات اإلضافية الالزمة لتشغيلها قبل أن تستطيع 

االستفادة منها. يخبرك مزود اخلدمة عن تكاليف هذه اخلدمات. 
إن عدة حتديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة 
استعمال خدمات الشبكة. على سبيل املثال، بعض الشبكات 

قد ال تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع اخلدمات. 
قد يطلب مزود اخلدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة 

في اجلهاز اخلاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه اخلصائص 
على قائمة جهازك. ملزيد من املعلومات، راجع مزود اخلدمة. 

يدعم هذا اجلهاز بروتوكوالت (HTTP وSSL) WAP 2.0، سيتم 
تشغيلها من خالل بروتوكوالت TCP/IP. عدد من مزايا هذا 

اجلهاز، مثًال رسائل الوسائط املتعددة (MMS) والتصفح 
والبريد اإللكتروني وSyncML عن ُبعد، وتنزيل احملتوى عبر 

املتصفح أو عبر رسائل الوسائط املتعددة (MMS) حتتاج إلى 
دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

א א א
 مالحظة: تأكد من رقم النوع ألي شاحن قبل 

استعماله مع هذا الهاتف. هذا اجلهاز معد 
 ACP-8, لالستعمال عندما يكون مزود بقوة تيار

.ACP-12, LCH-9, LCH-12

 تحذير! استعمل البطاريات وأجهزة الشحن وامللحقات 
 Nokia اإلضافية املعتمدة فقط من قبل شركة

والتي مت تصميمها للعمل خصيًصا لطراز هاتفك. إن 
استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان 

يخص الهاتف وقد يكون خطًرا.
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للتأكد من توفر امللحقات اإلضافية املعتمدة، 
يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي جهاز 

ملحق، اسحب املآخذ (الفيشة) وليس السلك.

قد يحتوي الهاتف وملحقاته اإلضافية على 
أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن 

متناول األطفال. 
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 تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا املنبه، عليك القيام بتشغيل 
الهاتف. ال تستخدم الهاتف حني يكون استخدام الهاتف احملمول محظورًا أو عندما 

يسبب خطًرا أو تشويًشا. 
يوفر هاتف نوكيا 7610 العديد من الوظائف التي تعتبر مالئمة لالستخدام اليومي مثل الكاميرا 

وُمسجل الفيديو والرسائل والبريد اإللكتروني واحملفظة والساعة واحلاسبة والتقومي. 

ملصقات حزمة البيع
• حتتوي امللصقات املضمنة في بطاقة الضمان املوجودة في حزمة البيع على معلومات هامة 

حول اخلدمات وأغراض دعم العمالء. وتتضمن حزمة البيع أيًضا إرشادات حول كيفية استخدام 
هذه امللصقات. 

א
قم بتمرير الرباط، ثم قم بربطه. انظر الشكل ١، الصفحة ١٠.

 مالحظة: فقط اربط الرباط مبثبت واحد في نفس الوقت. استخدم األجهزة امللحقة 
املعتمدة من نوكيا فقط.

א א א א א
 - استلمت رسالة واحدة أو أكثر في "صندوق الوارد" املوجود في "الرسائل". 

 - استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "االتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة 
شبكة)" الصفحة ١٦.

 - يوجد رسائل في "صندوق احلفظ" لم يتم إرسالها بعد. 
الشكل ١ كيفية وضع 

رباط املعصم.
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 - مت ضبط نوع الرنني على صامت ونغمة التنبيه للرسائل على إيقاف ونغمة التنبيه 
للدردشة على تشغيل في الوضع النشط حالًيا. 

 - لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر دليل "لتبدأ". 
 - يوجد تنبيه نشط. 

 - ميكنك إجراء مكاملات باستخدام اخلط ٢ فقط (خدمة شبكة). انظر "الخط المستخدم 
(خدمة شبكة)" الصفحة ٦٨.

 - مت حتويل كافة املكاملات الواردة إلى الهاتف.  - يشير إلى حتويل كافة املكاملات الواردة 
إلى الهاتف إلى صندوق بريد صوتي. انظر "تحويل المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ١٨. إذا كان 
لديك خطا هاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط األول هو الرمز  بينما سيكون مؤشر 

 . التحويل للخط الثاني هو الرمز 
 - اتصال بيانات نشط. 

 - يظهر بدًال من رمز الهوائي  (يظهر في وضع االستعداد في أعلى اليسار) عند وجود 
اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط.  - يظهر عند وضع اتصال خدمة حزمة 

الراديو العامة (GPRS) قيد االنتظار أثناء املكاملات الصوتية. 
 .Bluetooth عند نقل البيانات عبر (  - يوجد Bluetooth نشط. يظهر الشكل (

א
اضغط على  (مفتاح "القائمة") لعرض "القائمة" الرئيسية. من خالل "القائمة"، ميكنك 

الوصول إلى كافة التطبيقات املوجودة في الهاتف. 
التنقل داخل "القائمة"

• اضغط على أعلى مفتاح التنقل  وعلى أسفله  وعلى يساره  وعلى ميينه  
(تظهر على شكل أسهم زرقاء من ١ إلى ٤) للتنقل خالل "القائمة". 

فتح التطبيقات أو احلافظات
• انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى احلافظات ثم اضغط على مركز مفتاح التنقل  

(يظهر على شكل سهم أزرق ٥) لفتحه. 

 اخليارات املتاحة 
في "القائمة": فتح وعرض 

القائمة وعرض الشبكة 
ونقل ونقل إلى احلافظة 
وحافظة جديدة وتنزيل 

تطبيقات وبيانات الذاكرة 
وتعليمات وخروج. 
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إغالق التطبيقات
• تراجع للخلف عن طريق الضغط على رجوع أو خروج عدة مرات للعودة إلى

وضع االستعداد أو حدد اخليارات ← خروج. 

א א
إذا كان لديك العديد من التطبيقات مفتوحة وترغب في االنتقال من واحد آلخر، اضغط مع 
االستمرار على  (مفتاح "القائمة"). وسيتم فتح إطار التبديل ما بني التطبيقات ويظهر 
بداخله قائمة بالتطبيقات املفتوحة حالًيا. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واضغط على  

للذهاب إليه. 

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

على  أو حدد اخليارات ← فتح لفتح هذا العنصر. 
• تعديل العناصر - لفتح عنصر لتعديله، ستحتاج أحياًنا إلى فتحه للعرض أوًال ثم حتديد 

اخليارات ← تعديل إذا كنت ترغب في تغيير محتوياته. استخدم مفتاح التنقل للتنقل خالل 
جميع حقول العنصر. 

• إعادة تسمية العناصر - إلعطاء ملف أو حافظة اسًما جديًدا، انتقل إليه وحدد اخليارات ← 
إعادة تسمية. 

 . • إزالة العناصر أو حذفها - انتقل إلى العنصر وحدد اخليارات ← مسح أو اضغط على 
وحلذف عدة عناصر مرة واحدة، يلزم متييزها أوالً. انظر الفقرة التالية: "متييز أحد العناصر". 

• تمييز أحد العناصر - توجد عدة طرق لتحديد العناصر أثناء وجودك داخل إحدى القوائم. 
• لتحديد عنصر واحد في كل مرة، انتقل إليه وحدد اخليارات ← حتديد/عدم حتديد ← 

حتديد أو اضغط على  و في نفس الوقت. وستوضع عالمة اختيار بجانب العنصر. 
• لتحديد كافة العناصر املوجودة في القائمة، حدد اخليارات ← حتديد/عدم حتديد ← حتديد الكل. 
، ثم ّحرك مفتاح التنقل ألعلى أو ألسفل.  • تمييز عناصر متعددة  - اضغط مع االستمرار على 
وأثناء حتُرك أداة التحديد، توضع عالمة اختيار بجانب العناصر. وإليقاف عملية التحديد، توقف عن 

. التنقل باستخدام مفتاح التنقل ثم حرر املفتاح 

الشكل ٣ التبديل ما بني 
التطبيقات. 

الشكل ٢ استخدام مفتاح
التنقل. 

٥

٢ ٤
٣  ١
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 بعد حتديد كافة العناصر املطلوبة، ميكنك حتريكها أو حذفها عن طريق حتديد اخليارات ← 
نقل إلى احلافظة ← مسح. 

• إللغاء متييز أحد العناصر، انتقل إليه وحدد اخليارات ← حتديد/عدم حتديد ← إلغاء حتديد أو 
اضغط على  و في نفس الوقت. 

• إنشاء الحافظات - إلنشاء حافظة جديدة، حدد اخليارات ← حافظة جديدة. وسوف ُيطلب 
ا).  ـً منك تسمية احلافظة (بحد أقصى ٣٥ حرف

• نقل عناصر إلى حافظة - لنقل عناصر إلى حافظة أو لنقلها ما بني احلافظات، حدد اخليارات ← 
نقل إلى احلافظة (ال يظهر هذا اخليار في حالة عدم وجود حافظات). عند حتديد نقل إلى احلافظة، 
يتم فتح قائمة تضم احلافظات املتوفرة حيث ميكنك أيًضا مشاهدة مستوى جذر التطبيق (لنقل 

أحد العناصر خارج حافظة). حدد املوقع املطلوب نقل العنصر إليه واضغط على موافق. 
• إرسال العناصر - انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله وحدد اخليارات ← إرسال إلرسال 

 Bluetooth عناصر إلى أجهزة متوافقة. حدد الطريقة، االختيارات هي بالوسائط املتعددة وبـ
وبالبريد اإللكتروني. 

• إذا اخترت إرسال العنصر في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة وسائط متعددة، فسيتم 
فتح محرر. اضغط على  الختيار اُملستلم / اُملستلمني من دليل "األسماء" أو اكتب رقم 
الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باُملستلم / اُملستلمني في احلقل إلى: . أضف نًصا 

أو صوًتا وحدد اخليارات ← إرسال. انظر "كتابة الرسائل وإرسالها" الصفحة ٥٠.
• عبر Bluetooth. انظر "إرسال بيانات عبر Bluetooth" الصفحة ١١٣.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات األخرى 
أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها. 

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

الصوت أو خفضه على الترتيب. 
ويتيح لك مكبر الصوت إمكانية االستماع إلى الهاتف والتحدث إليه من مسافة قصيرة دون 

احلاجة لوضع الهاتف على األذن، كوضعه على منضدة قريبة على سبيل املثال. كما ميكن 
استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكاملة مع تطبيقات الصوت والفيديو، وكذا أثناء عرض رسائل

رمزا مستوى الصوت: 
 - لوضع سماعة األذن
و  - لوضع مكبر الصوت. 
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الوسائط املتعددة. وتستخدم تطبيقات الصوت والفيديو مكبر الصوت بشكل افتراضي. كما يتيح 
استخدام مكبر الصوت إمكانية استخدام تطبيقات أخرى بطريقة أكثر سهولة أثناء إجراء مكاملة. 

للبدء في استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكاملة بالفعل، حدد اخليارات ← تشغيل 
امليكرفون. وسيتم تشغيل نغمة، ويظهر  في شريط املالحة مع تغير مؤشر الصوت. 

ال ميكن تشغيل مكبر الصوت عند توصيل سماعة األذن بالهاتف. 
 تحذير: ال تضع الهاتف قرب األذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، ألن مستوى الصوت 

قد يكون مرتفعا جًدا. 
إليقاف تشغيل مكبر الصوت عند إجراء مكاملة، حدد اخليارات ← تشغيل الهاتف. 

א א א
ميكن أن تستخدم املزايا التالية املوجودة في الهاتف الذاكرة املشتركة وهي: األسماء والرسائل 

النصية ورسائل الوسائط املتعددة والصور ونغمات الرنني وُمسجل الفيديو وُمشغل
RealPlayerTM والتقومي ومالحظات املهام والتطبيقات التي مت تنزيلها. قد يتسبب استخدام أي من 

هذه املزايا في تقليل حجم الذاكرة املشتركة املتاح ألية مزايا تستخدم الذاكرة املشتركة. على 
سبيل املثال، قد يتسبب حفظ العديد من الرسائل اإلعالمية املتعددة في شغل مساحة الذاكرة 

املشتركة بالكامل. وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتالء الذاكرة حني حتاول استخدام خاصية 
تستخدم الذاكرة املشتركة. وفي هذه احلالة، عليك حذف بعض املعلومات أو اإلدخاالت احملفوظة 

على مزايا الذاكرة املشتركة قبل متابعة العمل. يوجد قدر من الذاكرة املشتركة مخصًصا 
لبعض املزايا، على سبيل املثال التقومي ومالحظات املهام باإلضافة إلى بقية مساحة الذاكرة 

املشتركة مع املزايا األخرى.

الشكل ٤ تظهر 
مؤشرات الصوت 

اخلاصة بأوضاع سماعة 
األذن ومكبر الصوت في 

شريط املالحة.
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א א
א

١ أدخل رقم الهاتف متضمًنا رمز املنطقة في وضع االستعداد. اضغط على  أو  
لتحريك املؤشر. اضغط على  إلزالة أحد األرقام. 

• إلجراء مكاملات دولية، اضغط على  مرتني إلدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + 
محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز املنطقة بدون الصفر ثم رقم الهاتف. 

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

يؤدي الضغط على  دوًما إلى إنهاء املكاملة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط ومعروض. 
عندما يكون الهاتف مغلًقا، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي املبرمج في هاتفك. 

. اضغط على رقم الطوارئ املطلوب وبعدها على 
وميكنك إجراء مكاملة باستخدام صوتك ومن ثم ال يلزم النظر إلى شاشة الهاتف كي تدخل 

الرقم. انظر "االتصال الصوتي" الصفحة ٢٤.

" "א א א
١ لفتح دليل "األسماء"، اذهب إلى القائمة ← األسماء. 

٢ للبحث عن اسم، انتقل إلى االسم املطلوب أو أدخل احلروف األولى من االسم. وسيتم فتح 
حقل البحث آلًيا ثم يتم سرد األسماء املماثلة. 

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

لبدء املكاملة. 

الشكل ٥ إجراء مكاملة.
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)א ) א א א
صندوق البريد الصوتي هو عبارة عن خدمة الرد على املكاملات، حيث يتيح ملن يتعذر عليه الوصول 

إليك إمكانية ترك رسالة صوتية. 
• لالتصال بصندوق البريد الصوتي اخلاص بك، اضغط على  و  في وضع االستعداد. 
• إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على موافق. وميكنك 

احلصول على هذا الرقم من مزود اخلدمة. 
انظر "تحويل المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ١٨.

قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي اخلاص به. انظر "الخط المستخدم (خدمة 
شبكة)" الصفحة ٦٨.

א א
لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اذهب إلى القائمة ← األدوات ← صندوق البريد 

الصوتي ← وحدد اخليارات ← تغيير الرقم. وأدخل الرقم (يتم احلصول عليه من مزود اخلدمة) 
ثم اضغط على موافق. 

א א
). انظر "تخصيص  ١ قم بتخصيص رقم هاتف ألحد مفاتيح االتصال السريع ( - 

مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٢٥.
 . ٢ لالتصال بالرقم: في وضع االستعداد، اضغط على مفتاح االتصال السريع املناظر وعلى 
في حالة ضبط وظيفة االتصال السريع على تشغيل: ثم اضغط مع االستمرار على مفتاح 

االتصال السريع املناظر حتى يبدأ االتصال. 

( ) א
يدعم هاتف نوكيا 7610 إمكانية إجراء مكاملة جماعية مع ستة مشاركني بحد أقصى. انظر 

الشكل ٦ الصفحة ١٧.

 لعرض شبكة االتصال 
السريع، اذهب إلى القائمة ← 

األدوات ← طلب سريع.
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א
١ قم باالتصال باملشارك األول. 

٢ لالتصال مبشارك جديد، حدد اخليارات ← مكاملة جديدة. أدخل رقم الهاتف اخلاص باملشارك أو 
ابحث عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على اتصال. وستوضع املكاملة األولى آلًيا قيد االنتظار. 

٣ أضف املشارك األول إلى املكاملة اجلماعية عند الرد على املكاملة اجلديدة. حدد اخليارات ← 
مكاملة جماعية. 

٤ إلضافة شخص جديد إلى املكاملة، كرر اخلطوة ٢ ثم حدد اخليارات ← مكاملة جماعية ← 
إضافة إلى اجلماعية. 

• إلجراء محادثة خاصة مع أحد املشاركني في املكاملة اجلماعية: حدد اخليارات ← مكاملة 
جماعية ← خاص. ثم انتقل إلى املشارك املطلوب واضغط على خاص. وستوضع املكاملة 
اجلماعية قيد االنتظار بالنسبة للهاتف الذي تتحدث منه، وميكن لباقي املشاركني مواصلة 

احلديث مع بعضهم البعض أثناء إجرائك ملكاملة خاصة مع أحد املشاركني في املكاملة 
اجلماعية. ومبجرد االنتهاء من احملادثة اخلاصة، اضغط على إلغاء للعودة إلى املكاملة اجلماعية. 

• إلسقاط مشارك من املكاملة اجلماعية، حدد اخليارات ← مكاملة جماعية ← إسقاط 
مشارك ثم انتقل إلى املشارك واضغط على إسقاط. 

 . ٥ إلنهاء املكاملة اجلماعية احلالية، اضغط على 
א

 . • للرد على مكاملة واردة، اضغط على 
 . • إلنهاء املكاملة، اضغط على 

. وسوف يسمع املتصل النغمة الدالة  في حالة عدم الرغبة في الرد على مكاملة، اضغط على 
على "انشغال اخلط". 

عند ورود مكاملة، اضغط على صامت لكتم صوت نغمة الرنني بشكل سريع. 

א א א א
اضغط على اخليارات أثناء إجراء مكاملة الستعراض بعض اخليارات التالية:

الشكل ٦ إجراء مكاملة 
جماعية مع مشاركني اثنني.
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א

صامت أو غير صامت أو إنهاء املكاملة النشطة أو إنهاء كل املكاملات أو تعليق أو إنهاء التعليق 
ومكاملة جديدة ومكاملة جماعية وخاص وإسقاط مشارك ورد ورفض. 

املكاملة األخرى ُتستخدم للتبديل بني املكاملة احلالية واملكاملة قيد االنتظار. 
حتويل ُيستخدم لتوصيل املكاملة احلالية أو املكاملة قيد االنتظار باملكاملة احلالية، وقطع االتصال باملكاملتني. 
إرسال DTMF ُيستخدم إلرسال سالسل نغمات DTMF، على سبيل املثال، كلمات السر أو أرقام 

حسابات البنوك. 
قد ال توجد لديك كل هذه اخليارات. وملزيد من التفاصيل، اتصل مبزود اخلدمة. 

١ أدخل األرقام بالضغط على املفاتيح  -  تصدر نغمة DMTF عن كل ضغطة 
 p ،* :مفتاح، والتي يتم نقلها أثناء إجراء املكاملة. ثم اضغط على  بشكل متكرر إلصدار
(يدرج وقفة قصيرة مدتها ثانيتان تقريًبا قبل حروف DTMF أو بينها.)، وw (إذا استخدمت هذا 
احلرف، فلن يتم إرسال التسلسل املتبقي إلى أن تضغط على إرسال مرة أخرى أثناء املكاملة). 

ثم اضغط على  إلصدار #. 
٢ إلرسال النغمة، اضغط على موافق. 
( ) א א

إذا قمت بتشغيل خدمة "انتظار املكاملات"، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكاملة جديدة أثناء 
إجراء مكاملة حالية. 

١ على مكاملة قيد االنتظار أثناء إجراء املكاملة، اضغط على  للرد. وستوضع املكاملة األولى 
قيد االنتظار. للتبديل ما بني املكاملتني، اضغط على األخرى. 

 . ٢ إلنهاء املكاملة احلالية، اضغط على 
( ) א

في حالة تنشيط خدمة الشبكة هذه، ميكنك توجيه املكاملات الواردة إلى رقم آخر مثل رقم 
صندوق البريد الصوتي. وملزيد من التفاصيل، اتصل مبزود اخلدمة. 

 اذهب إلى القائمة 
← الضبط ← حتويل 

املكاملات.

الشكل ٧ اخليارات املتاحة
أثناء املكاملة. 
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א
• حدد أحد خيارات التحويل، على سبيل املثال، حدد عند انشغال اخلط لتحويل املكاملات 

الصوتية حينما يكون رقمك مشغوًال أو عند رفض املكاملات الواردة. 
• حدد اخليارات ← تشغيل لضبط التحويل على وضع التشغيل، أو إلغاء لضبط التحويل 

على وضع إيقاف التشغيل أو فحص احلالة للتحقق مما إذا كان قد مت تشغيل التحويل أم ال. 
• إللغاء كافة عمليات التحويل النشطة، حدد اخليارات ← إلغاء كل التحويل. 

انظر "المؤشرات األساسية في وضع االستعداد" الصفحة ١٠.
ال ميكن تشغيل خدمة حظر املكاملات الواردة وخدمة حتويل املكاملات في نفس الوقت. انظر "حظر 

المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ٧٢.

א א א − א
ميكنك من خالل السجل مراقبة املكاملات والرسائل النصية واتصاالت حزمة البيانات واتصاالت 

البيانات التي مت تسجيلها بواسطة الهاتف. كما ميكنك ترشيح السجل لعرض نوع واحد فقط 
من األحداث وإنشاء بطاقات أسماء جديدة استناًدا إلى معلومات السجل. 

تظهر االتصاالت التي جتري بصندوق البريد عن ُبعد أو مبركز رسائل الوسائط املتعددة أو بصفحات 
املتصفح على أنها اتصاالت بيانات أو اتصاالت حزمة بيانات في سجل االتصاالت العامة. 

(GPRS) א א א א
يتيح لك عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي 

مت إرسالها واستقبالها أثناء اتصاالت حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وُيعد 
هذا مفيًدا حيث يتم حتميلك تكلفة اتصاالت خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بحسب كم 

البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها. 

א א
يسجل الهاتف أرقام الهاتف للمكاملات التي لم ُيَرد عليها واملكاملات اُملستَلمة واملكاملات الصادرة 

واملدة التقريبية للمكاملات. وُيسجل الهاتف املكاملات التي لم ُيَرد عليها واملكاملات اُملستَلمة فقط إذا 
كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة. 

 اذهب إلى القائمة ← 
السجل.

 اذهب إلى القائمة ← 
.GPRS السجل ← عداد

 اذهب إلى القائمة ← 
السجل ← آخر املكاملات.
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א

املكاملات التي لم ُيَرد عليها واملكاملات اُملستَلمة
لعرض قائمة بآخر عشرين رقًما حاولت االتصال بك مؤخًرا دون أن ينجح أٍي منها في محاوالته 

(خدمة شبكة)، اذهب إلى السجل ← آخر املكاملات ← لم يتم الرد عليها. 
 تلميح! في حالة ظهور مالحظة في وضع االستعداد حول املكاملات التي لم ُيَرد 
عليها، اضغط على عرض للدخول إلى قائمة املكاملات التي لم ُيَرد عليها. ملعاودة 

 . االتصال، انتقل إلى الرقم أو االسم املطلوب االتصال به واضغط على 
لعرض قائمة بآخر عشرين رقًما أو اسًما استقبلت منها مكاملات مؤخًرا (خدمة شبكة)، اذهب 

إلى السجل ← آخر املكاملات ← املستلمة. 
املكاملات الصادرة

لعرض آخر عشرين رقًما قمت باالتصال بها أو حاولت االتصال بها مؤخًرا، اذهب إلى السجل ← 
آخر املكاملات ← األرقام التي طلبت. 
مسح قوائم املكاملات األخيرة

• ملسح كافة قوائم املكاملات األخيرة، حدد اخليارات← مسح آخر املكاملات في شاشة عرض 
"املكاملات األخيرة" الرئيسية. 

• ملسح أحد سجالت املكاملات، افتح السجل املطلوب مسحه وحدد اخليارات ← مسح القائمة. 
 . • ملسح حدث واحد، افتح أحد السجالت وانتقل إلى احلدث املطلوب مسحه واضغط على 

א
يتيح لك إمكانية عرض مدة املكاملات الواردة واملكاملات الصادرة. 

 مالحظة: إن مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود اخلدمة قد تتفاوت حسب 
خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية والضرائب إلخ. 

مسح موقتات مدة المكالمات - حدد اخليارات ← مسح املوقتات. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز 
القفل. انظر "الحماية" الصفحة ٧٤.

 اخليارات املتاحة في 
شاشة "مكاملات لم ُيَرد 

عليها" و"املكاملات اُملستَلمة" 
و"املكاملات الصادرة": اتصال 
وإنشاء رسالة واستخدام 

الرقم وطلب معلومات 
التواجد ومسح ومسح 

القائمة وإضافة إلى األسماء 
وتعليمات وخروج. 

الشكل ٨ شاشة عرض 
األرقام الصادرة.

 اذهب إلى القائمة ← 
السجل ← مدة املكاملات. 
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א א א
ميكنك من خالل السجل العام مشاهدة اسم املُرِسل أو اسم اُملستلم أو رقم الهاتف أو اسم 
مزود اخلدمة أو نقطة الوصول وذلك لكل حدث من أحداث االتصال على حده. انظر الشكل ٩ 

الصفحة ٢١.
يتم تسجيل األحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء 

واتصاالت حزمة البيانات، في صورة حدث اتصال واحد. 
ترشيح السجل

١ حدد اخليارات ← ترشيح. وسيتم فتح قائمة املرشحات. 
٢ انتقل إلى أحد املرشحات واضغط على اختيار. 

مسح محتويات السجل
• ملسح كافة محتويات السجل وسجل "املكاملات األخيرة" وتقارير تسليم "الرسائل" بشكل 

نهائي، حدد اخليارات ← مسح السجل. أكد ذلك بالضغط على نعم. 
عداد حزمة البيانات وموقت االتصال

• لعرض كم البيانات الذي مت نقله مقاًسا بالكيلو بايت، والوقت الذي استغرقه أحد اتصاالت 
خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، انتقل إلى حدث "وارد" أو "صادر" باستخدام رمز نقطة 

الوصول  وحدد اخليارات ← عرض التفاصيل. 
ضبط السجل

• حدد اخليارات ← الضبط. وسيتم فتح قائمة الضبط. 
• مدة السجالت - تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم 

يتم مسحها آلًيا لتفريغ الذاكرة.
في حالة حتديد عدم تسجيل، فسيتم حذف كافة محتويات السجل وسجل "املكاملات 

األخيرة" وتقارير تسليم "الرسائل" بشكل تام. 
• إظهار مدة املكاملات. انظر "مدة المكالمات" الصفحة ٢٠.

 اذهب إلى القائمة ← 
 . السجل واضغط على 

الشكل ٩ السجل العام 
ألحداث االتصاالت.
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א
אא א
א

في "األسماء"، ميكنك حفظ معلومات االتصال وإدارتها، مثل األسماء وأرقام الهواتف والعناوين. 
ا إضافة نغمات رنني شخصية أو بصمة صوت أو صورة رمز إلى بطاقة اسم. كما  ميكنك أيًضا إنشاء مجموعات أسماء، والتي تتيح إمكانية إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد ميكنك أيضـً

إلكتروني إلى عدة ُمستلمني في نفس الوقت. 
ميكن إرسال معلومات االسم أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط. 

١ اضغط على  في وضع االستعداد أو اذهب إلى القائمة ← األسماء. 
٢ افتح "األسماء" وحدد اخليارات ← اسم جديد. 

٣ امأل احلقول املطلوبة واضغط على مت. 

• لتعديل بطاقات األسماء، انظر "اإلجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.
• لحذف بطاقات األسماء، في دليل "األسماء"، انتقل إلى بطاقة االسم وحدد اخليارات ← مسح. 
• إلرفاق صورة رمز صغيرة ببطاقة اسم، افتح إحدى بطاقات األسماء، حدد اخليارات ← تعديل، 
ثم حدد اخليارات ← إضافة رمز. وستظهر صورة الرمز أيًضا عندما يتصل بك االسم. بعد 

إرفاق صورة رمز ببطاقة اسم، ميكنك حتديد إضافة رمز الستبدالها برمز آخر أو حذف رمز 
إلزالة الرمز من بطاقة االسم.

 اخليارات املتاحة في 
شاشة عرض "األسماء": فتح 
واتصال وإنشاء رسالة واسم 

جديد وفتح عرض احملادثة 
وتعديل ومسح ونسخة ثانية 

وإضافة مجموعة ومتعلق 
باجملموعات وحتديد/عدم حتديد 

ونسخ إلى دليل البطاقة 
وذهاب إلى عنوان ويب وإرسال 

ومعلومات األسماء ودليل 
SIM وأرقام اخلدمة وضبط 

وتعليمات وخروج.

 اخليارات املتاحة 
أثناء تعديل بطاقة اسم: 
إضافة رمز / حذف رمز 
وإضافة تفاصيل ومسح 

التفاصيل وتعديل بطاقة 
وتعليمات وخروج. 
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• لتخصيص أرقام افتراضية وعناوين لبطاقة اسم، افتح بطاقة االسم وحدد اخليارات ← 
االفتراضي. وسيتم فتح إطار منبثق مدرج به قائمة باخليارات اخملتلفة. 

א א SIM " "א
• لنسخ األسماء واألرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف، حدد اخليارات ← دليل SIM، وانتقل إلى 

االسم (األسماء) املطلوب نسخها وحدد اخليارات ← نسخ إلى األسماء. 
 ،SIM إذا كنت ترغب في نسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من "األسماء" إلى بطاقة •

فاذهب إلى "األسماء"، وافتح بطاقة اسم وانتقل إلى الرقم وحدد اخليارات ← نسخ إلى 
دليل البطاقة.

א
ميكن ضبط نغمة رنني لكل بطاقة اسم أو مجموعة أسماء. وعند ورود مكاملة من هذا االسم أو 
من عضو من مجموعة األسماء هذه، يردد الهاتف نغمة الرنني احملددة (في حالة إرسال رقم هاتف 

املتصل مع املكاملة وتعرف الهاتف عليه). 
١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة "اجملموعات" وحدد مجموعة أسماء. 

٢ حدد اخليارات ← اسم جديد. وسيتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنني. 
٣ استخدم مفتاح التنقل لتحديد نغمة الرنني املطلوب استخدامها لالسم أو للمجموعة 

واضغط على اختيار. 
• إلزالة نغمة الرنني، حدد النغمة االفتراضية من قائمة نغمات الرنني.

 تلميح! بالنسبة لألسماء الفردية، يستخدم الهاتف نغمة الرنني التي مت تخصيصها في 
املرة األخيرة. ولهذا، فإذا قمت أوالً بتغيير نغمة الرنني إلحدى مجموعات األسماء، ثم قمت 

بتغيير نغمة الرنني اخلاصة باسم منفرد ينتمي لتلك اجملموعة، فستصدر نغمة الرنني اخلاصة 
بهذا االسم.
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ميكن إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق بصمة الصوت التي مت إضافتها إلى بطاقة االسم. 
وميكن استخدام أية كلمة / كلمات منطوقة كبصمة صوت. 

• أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، 
انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات املطلوب تسجيلها كبصمة صوت. 

قبل استخدام بصمات الصوت، خذ ما يلي بعني االعتبار: 
• ال تعتمد بصمات الصوت على اللغة، بل تعتمد على صوت املتحدث. 

• عليك القيام بلفظ االسم بشكل يتطابق متاًما للفظك عند القيام بتسجيل بصمة الصوت. 
• بصمات الصوت شديدة احلساسية في أماكن الضجيج، فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء 

مكاملة من خالل خاصية طلب الرقم صوتًيا في بيئة هادئة. 
استخدام األسماء املتشابهة ألرقام مختلفة. • األسماء ذات املقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة، وجتّنب 

 مالحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو 
في حالة الطوارئ، فلذلك عليك أّال تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتًيا فقط. 

ميكن إضافة بصمات الصوت فقط إلى أرقام الهاتف احملفوظة في ذاكرة الهاتف. انظر "نسخ 
أسماء ما بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف" الصفحة ٢٣.

١ في شاشة عرض "األسماء" الرئيسية، انتقل إلى االسم املطلوب إضافة بصمة صوت له 
واضغط على  لفتح بطاقة االسم.

٢ انتقل إلى الرقم املطلوب إضافة بصمة صوت له وحدد اخليارات ← إضافة بصمة صوت. 
٣ اضغط على بدء لتسجيل بصمة صوت. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح 

الكلمة أو الكلمات املطلوب تسجيلها كبصمة صوت. 
٤ بعد االنتهاء من عملية التسجيل، يردد الهاتف بصمة الصوت التي مت تسجيلها وتظهر 

املالحظة جاري تشغيل بصمة الصوت. 
٥ عند حفظ بصمة الصوت بنجاح، تظهر املالحظة مت حفظ بصمة الصوت مع إصدار رنني. 

ميكن مشاهدة الرمز  بجوار الرقم املوجود في بطاقة االسم.
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١ اضغط مع االستمرار على  في وضع االستعداد. وسُيصدر الهاتف نغمة قصيرة، وتظهر 
املالحظة حتدث اآلن. 

٢ عند إجراء مكاملة عن طريق استخدام بصمة صوت، أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من 
الفم والوجه وانطق بصمة الصوت بوضوح. 

٣ يردد الهاتف بصمة الصوت األصلية، ويعرض االسم والرقم، وبعد ثواٍن قليلة يقوم بطلب 
الرقم اخلاص ببصمة الصوت التي مت التعرف عليها. 

• إذا ردد الهاتف بصمة صوت خاطئة، أو إلعادة محاولة االتصال الصوتي، اضغط على حاول ثانية. 
ال ميكن استخدام االتصال الصوتي أثناء إجراء مكاملة بيانات أو عندما يكون اتصال خدمة حزمة 

الراديو العامة (GPRS) نشًطا. 

א
ُيعد االتصال السريع طريقًة سريعًة لالتصال بأرقام الهاتف التي يتم االتصال بها بصورة متكررة. 
كما ميكنك تخصيص مفاتيح اتصال سريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. ويخصص الرقم ١ 

لصندوق البريد الصوتي. 
١ افتح بطاقة االسم املطلوب تخصيص مفتاح اتصال سريع لها وحدد اخليارات ← تخصيص 

الطلب السريع. وسيتم فتح شبكة االتصال السريع وتظهر األرقام من ١ إلى ٩.
٢ انتقل إلى أحد األرقام واضغط على تخصيص. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات 

االسم، ميكنك مشاهدة رمز االتصال السريع بجوار الرقم. 
• لالتصال باسم عن طريق االتصال السريع، اذهب إلى وضع االستعداد واضغط على مفتاح 

 . االتصال السريع وعلى 

א
في دليل "األسماء"، انتقل مييًنا إلى عالمة التبويب الثانية لفتح قائمة أسماء املشتركني. 

وتسمح لك هذه القائمة بعرض بيانات التواجد، وتتضمن حالة التواجد وحالة الرسائل الفورية 
(الدردشة)، لكافة أسماء املشتركني. انظر "التواجد (خدمة شبكة)" الصفحة ٢٦. وانظر 

"الدردشة (خدمة شبكة)" الصفحة ٩٣.

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض "أسماء 
املشتركني": فتح واتصال 

وإنشاء رسالة وفتح عرض 
احملادثة وإلغاء اشتراك 

واشتراك جديد وحتديد/عدم 
حتديد وتواجدي وضبط 

وتعليمات وخروج.
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١ في دليل "األسماء"، اضغط على  لفتح قائمة "اجملموعات". 
٢ حدد اخليارات ← مجموعة جديدة. 

٣ اكتب اسًما جملموعة األسماء أو استخدم االسم االفتراضي اجملموعة واضغط على موافق. 

١ في دليل "األسماء"، انتقل إلى االسم املطلوب إضافته إلى إحدى مجموعات األسماء وحدد 
اخليارات ← إضافة إلى مجموعة:. وسيتم فتح قائمة تضم مجموعات األسماء املتوفرة. 

 . ٢ انتقل إلى اجملموعة املطلوب إضافة اسم إليها ثم اضغط على 

( ) א א
استخدم "التواجد" إلعالم اآلخرين مبتى ترغب في االتصال وأين وكيف. يسمح "التواجد" بعرض 

وإنشاء وضع ديناميكي لتفاصيل االتصال اخلاصة بك، أو بأن تكون مرئي ملستخدمني اخلدمة 
اآلخرين أو مبشاركة املعلومات أو بالتحكم في اخلدمات. وميكن أن تتضمن معلومات " التواجد" 
حالة التواجد اخلاصة بك، سواًء كنت تفضل أن يتصل بك األشخاص اآلخرون أو أن يرسلوا لك 

رسائل، كمثل أين توجد وماذا تفعل. انظر الشكل ١٠ الصفحة ٢٧.
قبل استخدام خدمة "التواجد"، يلزم العثور على اخلدمة املطلوب استخدامها ثم حفظ الضبط اخلاص بتلك 

اخلدمة. وقد ميكنك استالم الضبط في رسالة نصية خاصة، ُتعرف بالرسالة الذكية، من مزود اخلدمة الذي 
يقدم خدمة "التواجد". انظر "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

يسمح لك تطبيق "التواجد" تغيير املعلومات املعلنة اخلاصة بك وتنظيم مشاهدة تواجدك ملن 
ترغب في التصريح لهم بذلك. وملشاهدة معلومات التواجد اخلاصة باآلخرين، يلزم استخدام 

"األسماء". انظر "األسماء" الصفحة ٢٢.

 اذهب إلى القائمة ←
الزيادات ← التواجد.

 اخليارات املتاحة في 
شاشة عرض "التواجد": 

فتح وحالة تواجدي 
واملشاهدون وحتديث التواجد 

ودخول وخروج وضبط 
وتعليمات وخروج.

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض قائمة 

"اجملموعات": فتح ومجموعة 
جديدة ومسح وإعادة تسمية 

ونغمة الرنني ومعلومات 
األسماء وضبط وتعليمات 

وخروج.
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حدد اخليارات ← حالة تواجدي وحدد: 
• موجود - أنت موجود بحيث ميكن لألشخاص اآلخرين االتصال بك أو إرسال رسائل إليك، على 

سبيل املثال يوجد الهاتف في الوضع عام. انظر "األوضاع" الصفحة ٨٢.
• مشغول - قد تكون موجود بحيث ميكن لألشخاص اآلخرين االتصال بك أو إرسال رسائل 

إليك، على سبيل املثال يوجد الهاتف في الوضع اجتماع. 
• غير موجود - أنت غير موجود بحيث ال ميكن لألشخاص اآلخرين االتصال بك أو إرسال رسائل 

إليك، على سبيل املثال يوجد الهاتف في الوضع صامت. 

א " א "א
حدد اخليارات ← املشاهدون وحدد: 

• التواجد العام - لعرض املعلومات احملددة اخلاصة بتنظيم طرق اتصال األشخاص اآلخرين بك. 
وهذا الضبط متاح ألي شخص لم يتم حظره. 

• حالة تواجدي - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود. 
• املشاهدون - لفتح شاشة عرض املشاهدون احلاليون بـ التواجد العام اخلاص بك. انظر 

"مشاهد عام" الصفحة ٢٨.
• حتديث التواجد - لتحديث معلومات التواجد اخلاصة بك في مركز اخلدمة احلالي. 

• دخول / خروج - لالتصال مبركز اخلدمة احلالي أو قطع االتصال به. انظر "مراكز خدمة 
"الدردشة" و"التواجد"" الصفحة ٩٩.

• الضبط - لتنظيم إعالن معلومات التواجد اخلاصة بك. 
• التواجد اخلاص - لعرض املعلومات اخلاصة، بحيث ميكنك املشاركة في املزيد من املعلومات 
الشخصية. وهذا الضبط متاح فقط لألشخاص املصرح لهم مبشاهدة معلوماتك اخلاصة. 

وُيمكنك حتديد اخليارات التالية: 
• حالة تواجدي - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود. 

• رسالة تواجدي - ميكن كتابة رسالة نصية تتكون من ٤٠ حرًفا كحد أقصى لوصف حالة 
تواجدك احلالية. 

• شعار تواجدي - ميكنك إضافة شعار ملعلومات حالة التواجد. وسيتم حفظ ملفات 
الشعارات في "األستوديو". انظر "األستوديو" الصفحة ٤١.

الشكل ١٠ شاشة عرض 
"التواجد اخلاص".
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• املشاهدون - لفتح شاشة عرض القائمة اخلاصة بـ التواجد اخلاص لك. انظر "مشاهدون 
خصوصيون" الصفحة ٢٨.

• حتديث التواجد - لتحديث معلومات التواجد اخلاصة بك في مركز اخلدمة احلالي. 
• دخول / خروج - لالتصال مبركز اخلدمة احلالي أو قطع االتصال به. انظر "مراكز خدمة 

"الدردشة" و"التواجد"" الصفحة ٩٩.
• الضبط - لتنظيم عملية إعالن التواجد. 

• التواجد احملظور - لعرض شاشة ال حتتوي على تفاصيل شخصية. انظر "مشاهدون 
محظورون" الصفحة ٢٩.

اذهب إلى التواجد العام وحدد اخليارات ← املشاهدون ← املشاهدون احلاليون ملشاهدة أسماء 
املشاهدين أو أرقام هواتفهم أو هوية املستخدم اخلاصة بهم، حيث هؤالء املشاهدون هم الذين 
لم يتم السماح لهم بعرض رسائل تواجدك اخلاصة، والذين يعرضون التواجد العام اخلاص بك 

حالًيا. وميكنك التنقل إلى املشاهد، ثم اضغط على اخليارات، وحدد: 
• إضافة إلى القائمة اخلاصة - للسماح للمشاهد مبشاهدة تواجدك اخلاص أيًضا. 

• حظر - ملنع املشاهد من مشاهدة معلومات التواجد اخلاصة بك. 
• إضافة إلى األسماء - إلضافة املشاهد إلى دليل "األسماء". 

فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة. • حتديث القوائم - لالتصال مبركز خدمة التواجد لتحديث قوائم املشاهدين. وهذا اخليار متاح 

اذهب إلى التواجد اخلاص وحدد اخليارات ← املشاهدون ← القائمة اخلاصة ملشاهدة أسماء 
املشاهدين أو أرقام هواتفهم أو هوية املستخدم اخلاصة بهم، حيث هؤالء املشاهدون هم الذين مت 

السماح لهم بعرض رسائل تواجدك اخلاصة. وملنع مشاهد من مشاهدة رسائل تواجدك اخلاصة، انتقل 
. وميكنك التنقل إلى املشاهد، ثم اضغط على اخليارات، وحدد:  إلى املشاهد واضغط على 

• إضافة جديد - إلضافة مشاهد جديد يدوًيا أو من دليل "األسماء". 
 ميكنك فقط حتديد االسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة االسم.

• حظر - ملنع املشاهد من مشاهدة معلومات التواجد اخلاصة بك. 
• إضافة إلى األسماء - إلضافة املشاهد إلى دليل "األسماء". 
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عالمة محدد على بعض العناصر. بينما إذا كانت القائمة فارغة، فإن اخليار غير متاح. • حذف من القائمة - حلذف املشاهد من القائمة اخلاصة. وهذا اخليار متاح أيًضا عند وضع 
• عرض التفاصيل - لعرض معلومات هوية املستخدم اخلاصة باملشاهد. 

• حتديث القوائم - لالتصال مبركز خدمة التواجد لتحديث قوائم املشاهدين. وهذا اخليار متاح فقط 
عندما تكون غير متصل بالشبكة. 

اذهب إلى اخليارات ← املشاهدون ← التواجد احملظور ملشاهدة املشاهدون احملظورون من مشاهدة 
رسائل تواجدك العامة واخلاصة. وللسماح ملشاهد مبشاهدة معلومات التواجد اخلاصة بك،انتقل 
. وميكنك التنقل إلى املشاهد، ثم اضغط على اخليارات، وحدد:  إلى املشاهد واضغط على 

• إضافة إلى القائمة اخلاصة - للسماح للمشاهد مبشاهدة تواجدك اخلاص أيًضا. 
• إضافة جديد - إلضافة مشاهد جديد يدوًيا أو من دليل "األسماء". 

 ميكنك فقط حتديد االسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة االسم.
• إضافة إلى األسماء - إلضافة املشاهد إلى دليل "األسماء". 

• عرض التفاصيل - لعرض معلومات هوية املستخدم اخلاصة باملشاهد. 
فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة. • حتديث القوائم - لالتصال مبركز خدمة التواجد لتحديث قوائم املشاهدين. وهذا اخليار متاح 

א " א "א
اذهب إلى القائمة ← التواجد. 

مبجرد تأسيس االتصال: 
١ أدخل هوية املستخدم اخلاصة بك وكلمة السر، ثم اضغط على  للدخول. 

 ميكنك احلصول على هوية املستخدم وكلمة السر من مزود اخلدمة. 
٢ حدد اخليارات ← حتديث التواجد. وهذا اخليار متاح أثناء دخولك على مركز اخلدمة وتغييرك 

ملعلومات التواجد اخلاصة بك في شاشة عرض التواجد اخلاص أو التواجد العام وعدم حتديثها. 
٣ للخروج، حدد اخليارات ← خروج. 
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حدد اخليارات ← الضبط من قائمة "التواجد" الرئيسية.
انظر "مراكز خدمة "الدردشة" و"التواجد" الصفحة ٩٩.

• عرض لـ - حدد: 
• خاص وعام - يتم إعالن كل من التواجد العام واخلاص. 

• م. خصوصيون - ميكن للمشاهدين اخلصوصيني فقط مشاهدة معلومات التواجد اخلاصة بك. 
التواجد اخلاصة بك. • مشاهد عام - ميكن لكل من املشاهد العام واملشاهدين اخلصوصيني مشاهدة معلومات 

• ال شيء - ال يتم إعالن معلومات التواجد اخلاصة بك. 
اخلاص بك. ثم حدد: • التزامن مع األوضاع - لتعيني خصائص "التواجد" التي يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع 

• إيقاف - ال يتم تغيير خصائص التواجد، حتى عند قيامك بتغيير الوضع اخلاص بك. 
الوضع اخلاص بك. • رسالة تواجد فقط - يتم تغيير كل من حالة تواجدي ورسالة تواجدي. عند قيامك بتغيير 

• وجود فقط - رسالة تواجدي ال يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع اخلاص بك. 
)• رسالة خاصة فقط - حالة تواجدي ال يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع اخلاص بك. ) א
حتديد املوقع تسمح للشبكة باستكشاف موقع الهاتف. عن طريق تشغيل أو إيقاف تشغيل 

حتديد املوقع، ميكنك اختيار متى يتم إمداد الشبكة مبعلومات عن موقعك. 
لتشغيل حتديد املوقع في الهاتف، حدد الضبط ← حتديد املوقع ← تشغيل. 

عند استالم طلب املوقع، يتم عرض رسالة توضح أن اخلدمة تقوم بعملية الطلب. اضغط على 
قبول للسماح بإرسال معلومات عن موقعك، أو اضغط على رفض لرفض الطلب. 

يتم تسجيل رسائل طلب املوقع في القائمة طلبات مستلمة. ولعرضها، حدد القائمة ← حتديد 
املوقع ← طلبات مستلمة. وتشير الرموز املوجودة بجوار كل طلب إلى ما إذا كان الطلب جديد 

. بينما  أو مرفوض أو مقبول. وملشاهدة تفاصيل أحد الطلبات، انتقل إلى الطلب واضغط على 
حلذف القائمة طلبات مستلمة، حدد اخليارات ← مسح القائمة. 

 اذهب إلى القائمة ← 
األدوات ← حتديد املوقع. 
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من خالل "التقومي" ميكنك تتبع املواعيد واالجتماعات وأعياد امليالد واألعياد السنوية وأية أحداث 
ا ضبط تنبيه التقومي لتذكيرك باألحداث القادمة. ويستخدم "التقومي"  الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤.أخرى. كما ميكنك أيضـً

א
١ اذهب إلى القائمة ← التقومي.

٢ حدد اخليارات ← قيد جديد ثم حدد: 
• اجتماع لتذكيرك مبيعاد محدد بالوقت والتاريخ. 

• مذكرة لكتابة قيد عام ألحد األيام. 
• تاريخ سنوي لتذكيرك بأعياد ميالد أو بتواريخ خاصة. وسيتم تكرار قيود األعياد السنوية 

كل عام.
٣ امأل احلقول. استخدم مفتاح التنقل للتنقل ما بني احلقول. 

• املوضوع / املناسبة - اكتب وصًفا للحدث. 
• املكان - مكان االجتماع، اختياري. 

• وقت البدء ووقت اإلنهاء وتاريخ البدء وتاريخ االنتهاء. 
• املنبه - اضغط على  لتنشيط احلقول لـ وقت التنبيه وتاريخ التنبيه. 

• تكرار - اضغط على  لتغيير القيد كي يكون متكررًا. وسيظهر على شكل  في 
شاشة عرض "اليوم". 

• تكرار حتى - ميكنك ضبط تاريخ انتهاء للقيد املتكرر، على سبيل املثال، تاريخ االنتهاء 
لدراسة مقرر دراسي أسبوعي. ويظهر هذا اخليار فقط إذا حددت تكرار احلدث. 

• التزامن - خاص بعد إجراء التزامن ميكنك وحدك مشاهدة قيد التقومي دون أن يتم عرضه 
على اآلخرين حتى إذا كان لديهم حق الدخول على الشبكة ملشاهدة التقومي. عام، يظهر 
 قيد التقومي لآلخرين ممن لديهم حق الدخول على الشبكة ملشاهدة التقومي اخلاص بك. ال 

شيء، فلن يتم نسخ قيد التقومي عند مزامنته. 
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٤ حلفظ القيد، اضغط على مت. 
في حالة حترير قيد متكرر أو حذفه، اختر كيفية سريان مفعول التغييرات: كل املكرر - يتم تغيير 

كافة القيود املكررة / هذا القيد فقط - يتم تغيير القيد احلالي فقط. 

א
اضغط على  في شاشة عرض "الشهر" أو "األسبوع" أو "اليوم" لتظليل تاريخ اليوم بشكل آلي. 
) في أي شاشة من شاشات  لتدوين قيد تقومي، اضغط على أي من مفاتيح األرقام ( - 

عرض التقومي. وسيتم فتح قيد "اجتماع" ثم يتم إضافة احلروف التي تقوم بإدخالها إلى حقل املوضوع. 
• للذهاب إلى تاريخ معني، حدد اخليارات ← ذهاب للتاريخ. واكتب التاريخ، ثم اضغط على موافق. 

• الرموز في شاشتي عرض "اليوم" و"األسبوع":  - مذكرة و - تاريخ سنوي. 
• رموز التزامن في شاشة عرض "الشهر":

 - خاص و - عام و - ال شيء و - يوجد أكثر من قيد في اليوم. 

א
في "املهام"، ميكنك االحتفاظ بقائمة باملهام التي حتتاج إلى القيام بها. وتستخدم قائمة "املهام" 

الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤.
). وسيتم  ١ للبدء في كتابة مالحظة مهام، اضغط على أي مفتاح رقم ( - 

فتح احملرر ويومض املؤشر بعد إدخال احلرف.
٢ اكتب املهمة في احلقل املوضوع. اضغط على  إلضافة حروف خاصة. 

• لضبط تاريخ إجناز املهمة، انتقل إلى حقل التاريخ املطلوب وأدخل التاريخ. 
 . • لضبط أولوية ملالحظة املهام، انتقل إلى حقل األولوية واضغط على 

٣ حلفظ مالحظة املهام، اضغط على مت. عند إزالة جميع احلروف والضغط على مت، سيتم حذف 
املالحظة، حتى إذا كنت تقوم بتعديل مالحظة مت حفظها من قبل. 

 . • لفتح مالحظة مهام، انتقل إليها واضغط على 
 . • لحذف مالحظة مهام، انتقل إليها وحدد اخليارات ← مسح أو اضغط على 

 اذهب إلى القائمة 
← مهمة. 

 اخليارات املتاحة 
في شاشات عرض التقومي 
اخملتلفة: فتح وقيد جديد 

وعرض األسبوع وعرض 
الشهر ومسح وذهاب 

للتاريخ وإرسال والضبط 
وتعليمات وخروج.
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• لوضع عالمة تمت أمام مالحظة مهام، انتقل إليها وحدد اخليارات ← حتديد بأنها متت. 
• الستعادة مالحظة مهام، حدد اخليارات ← حتديد بأنها لم تتم. 
א א א א א

ميكنك نقل بيانات التقومي واألسماء واملهام من هواتف نوكيا متوافقة إلى هاتفك باستخدام 
تطبيق Nokia Content Copier 6.1 (ناسخ احملتوى نوكيا 6.1) املوجود مبجموعة برامج الكمبيوتر 
على جهاز كمبيوتر متوافق. وميكن العثور على اإلرشادات الالزمة الستخدام التطبيق في وظيفة 

التعليمات اخلاصة مبجموعة برامج الكمبيوتر على القرص املضغوط. 
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א א
باستخدام تطبيق الكاميرا ميكنك التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو من وضع احلركة. وسيتم 
حفظ الصور آلًيا في تطبيق "األستوديو"، حيث ميكن إعادة تسمية الصور وترتيبها في حافظات. 
كما ميكن أيًضا إرسال الصور في رسائل وسائط متعددة، أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني، 
أو عبر اتصال Bluetooth. وتنتج الكاميرا صورًا من نوع JPEG، كما يتم تسجيل مقاطع الفيديو 

.3gp. 3 بامتداد ملفGPP في تنسيق ملفات

א א
١ اضغط على  في وضع االستعداد، ثم اضغط على  أو  لالنتقال إلى عالمة 
التبويب صورة. يتم فتح تطبيق الكاميرا، كما ميكنك رؤية املنظر الذي سيتم التقاطه. 

 كما ميكنك مشاهدة باحث املشاهد وخطوط القص، التي توضح مساحة الصورة امللتقطة. 
 وميكنك أيًضا رؤية عداد الصور، الذي يوضح عدد الصور، بناًءا على جودة الصورة احملددة، التي 

تالئم ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. 
٢ اضغط على  لتكبير الهدف قبل التقاط الصورة. اضغط على  لتصغيره مرة أخرى. 

ويوضح مؤشر التكبير املوجود على الشاشة مستوى التكبير. 
 تلميح! دقة الصورة املكبرة أقل من الصورة غير املكبرة، ولكن ال يتغير حجم الصورة. 

وقد تالحظ اختالًفا في جودة الصورة عند عرضها على جهاز كمبيوتر، على سبيل املثال.
. ال حترك الهاتف قبل أن يبدأ تطبيق الكاميرا في حفظ  ٣ اللتقاط صورة، اضغط على 

الصورة. وسيتم حفظ الصورة آلًيا في "األستوديو". انظر "األستوديو" الصفحة ٤١.
 تلميح! اللتقاط صورة بعد األخرى مباشرة حدد اخليارات ← الضبط ← صورة ← 
عرض الصورة امللتقطة. حدد: ال. ال تبقى الصور الفوتوغرافية على شاشة العرض 

بعد التقاطها، حيث يتم حفظها في األستوديو، وعندها تكون الكاميرا معدة 
لالستخدام مرة أخرى.

 اضغط على  في 
وضع االستعداد أو اذهب إلى 

القائمة ← الكاميرا.

 اخليارات املتاحة 
قبل التقاط صورة: التقاط 
وتشغيل الوضع الليلي / 

إيقاف الوضع الليلي وذهاب 
إلى األستوديو وموقت ذاتي 
والضبط وتعليمات وخروج. 
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الكاميرا تنتقل إلى وضع حفظ طاقة البطارية، عند عدم الضغط على أي مفتاح ملدة دقيقة 
 . واحدة. ولالستمرار في التقاط الصور، اضغط على 

بعد حفظ الصورة: 
• إذا كنت ال ترغب في حفظ الصورة، حدد اخليارات ← مسح.

. • للعودة إلى باحث املشاهد اللتقاط صورة جديدة، اضغط على 
ميكنك إدراج صورة ببطاقة اسم. انظر "إنشاء بطاقات أسماء وتعديلها" الصفحة ٢٢.

א א א
استخدم املوقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة، حيث ميكنك تضمني نفسك في الصورة.

١ حدد اخليارات ← موقت ذاتي.
٢ حدد مدة التأخير ١٠ ثواِن أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية.

٣ اضغط على تشغيل. وسوف تلتقط الكاميرا الصورة بعد مرور مدة التأخير احملددة.
א

في ضبط تطبيق الكاميرا، يمكنك تعديل ضبط الجودة للصورة، وتحديد ما إذا كنت ترغب في 
بقاء الصور الفوتوغرافية على شاشة العرض بعد التقاطها، وتغيير االسم االفتراضي لها وتغيير 

موضع حفظ الصور بالذاكرة.
١ حدد اخليارات ← الضبط← صورة.

٢ انتقل للضبط املطلوب تغييره: 
• جودة الصورة - عالية وعادية وأساسية. وكلما زادت جودة الصورة، كلما زادت مساحة 

الذاكرة التي تستهلكها.
• عرض الصور امللتقطة - اللتقاط صورة بعد األخرى مباشرة حدد ال. ال تبقى الصور 
الفوتوغرافية على شاشة العرض بعد التقاطها، حيث يتم حفظها في األستوديو، 

وعندها تكون الكاميرا معدة لالستخدام مرة أخرى.
• اسم الصورة االفتراضي - تقوم الكاميرا بتسمية الصور على شكل 'Image.jpg' بشكل 

افتراضي. اسم الصورة االفتراضي يسمح لك بضبط اسم للصور التي مت تخزينها.
• الذاكرة املستخدمة - حدد إذا كنت ترغب في حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في 

بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

 اخليارات املتاحة بعد 
التقاط صورة: جديد ومسح 

وإرسال وإعداد الصورة 
كخلفية وإعادة تسمية 

الصورة وذهاب إلى األستوديو 
والضبط وتعليمات وخروج. 
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اضغط على الكاميرا في وضع االستعداد، ثم اضغط على  أو  لالنتقال إلى عالمة 
التبويب فيديو. 

• اضغط على  لبدء التسجيل. 
. اضغط على  مرة أخرى • إليقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على 

الستئناف التسجيل. 
• اضغط على  لتكبير الهدف قبل التسجيل أو أثناء التسجيل. اضغط على 

لتصغيره مرة أخرى. 
• اضغط على  إليقاف التسجيل. 

يتم حفظ مقطع الفيديو إما في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة، بناًءا على ضبط الذاكرة 
املستخدمة. انظر "إعداد ُمسجل الفيديو" الصفحة ٣٦.

• لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله في احلال، حدد اخليارات ← عرض. 
• لتشغيل مقطع فيديو محفوظ مسبًقا، اذهب إلى "األستوديو". انظر "األستوديو" الصفحة ٤١.

" א " א
استخدم الضبط التالي لتعريف طريقة تسجيل مقاطع الفيديو. 

١ حدد اخليارات ← الضبط← فيديو. 
٢ انتقل للضبط املطلوب تغييره: 

• الطول - حدد: 
• األقصى - الحد األقصى لطول مقاطع الفيديو المسجلة ال يزيد عن ١٠ دقائق. 

• قصير - لتسجيل مقاطع فيديو حتى ٩٥ كيلو بايت كحد أقصى، وهذا الحجم يكفي 
لتسجيل مدة قدرها ١٠ ثواٍن تقريًبا، حيث يمكن إرسالها في شكل رسالة وسائط 

متعددة بسهولة. 
 .١٤٤x٩٦ أو ١٧٦xدقة الفيديو - حدد ١٢٨ •

• مقطع الفيديو االفتراضي - لتعريف اسم افتراضي. 
• الذاكرة املستخدمة - لتحديد ذاكرة التخزين. واالختيارات هي ذاكرة الهاتف أو بطاقة 

الذاكرة، في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. 

 اخليارات املتاحة 
قبل تسجيل مقطع فيديو: 

تسجيل وتشغيل الوضع 
الليلي / إيقاف الوضع 

الليلي وصامت / مسموع 
وذهاب إلى األستوديو 

والضبط وتعليمات وخروج.

 اخليارات املتاحة 
بعد تسجيل مقطع فيديو: 
جديد وعرض وإرسال وإعادة 

تسمية ومسح وذهاب 
إلى األستوديو والضبط 

وتعليمات وخروج.
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يتم حفظ الصور امللتقطة باستخدام تطبيق الكاميرا على شكل صور في "األستوديو". انظر 
"األستوديو" الصفحة ٤١. كما ميكن إرسال الصور في شكل رسالة وسائط متعددة أو رسالة 

مصورة، أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر Bluetooth. وبعد استالم صورة في "صندوق 
الوارد"، يلزم حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. كما ميكنك حفظ الصور املُرسلة إليك 

داخل رسائل مصورة في حافظة"الرسائل املصورة". انظر "حافظة الرسائل المصورة" الصفحة ٤٢.
حدد صورة من قائمة الصور املوجودة في احلافظة صور التي توجد في "األستوديو" لبدء عارض 

الصور واعرض الصورة. 
يؤدي الضغط على  أو  أثناء عرض الصور إلى االنتقال إلى الصورة التالية أو السابقة في 

احلافظة احلالية. 
في شاشة عرض صور الرموز: 

١ اضغط على  أو  للتنقل ما بني الهاتف وبطاقة الذاكرة.
 . ٢ لتصفح قائمة الصور، اضغط على  و 

٣ اضغط على  لفتح إحدى الصور. وعند فتح الصورة، ميكنك رؤية اسمها. 
ميكنك عرض ملفات GIF املتحركة بنفس الطريقة مثل باقي الصور األخرى. 

١ حدد اخليارات ← تكبير أو تصغير. وسيمكنك رؤية معدل التكبير / التصغير في أعلى 
شاشة العرض. انظر "اختصارات لوحة المفاتيح" الصفحة ٣٨.

٢ اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض األولى. ولن يتم حفظ معدل التكبير / 
التصغير بصفة دائمة. 

الشاشة الكاملة
عند حتديد اخليارات ← شاشة كاملة يتم إزالة األجزاء احمليطة بالصورة حتى ميكنك رؤية قدرًا 

أكبر من الصورة. ثم اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض األولى. 

 اخليارات املتاحة 
أثناء عرض الصور: إرسال 

وضبط كورق حائط وتدوير 
وتكبير وتصغير وشاشة 

كاملة ومسح وإعادة 
تسمية وعرض التفاصيل 
وإضافة إلى "ذهاب إلى" 

وتعليمات وخروج.
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حتريك البؤرة
عند تكبير / تصغير الصورة، استخدم مفتاح التنقل لتحريك البؤرة يسارًا أو مييًنا أو ألعلى أو 
ألسفل، حتى ميكنك إلقاء نظرة أكثر قربًا على جزء من الصورة، على سبيل املثال، ركن الصورة 

األمين العلوي. 

א א א
• تدوير ٩٠ درجة:  - عكس اجتاه عقارب الساعة، و  - في اجتاه عقارب الساعة. ولن 

يتم حفظ حالة التدوير بصفة دائمة. 
•  - للتكبير، و - للتصغير، اضغط مع االستمرار للعودة إلى شاشة العرض العادي. 

•  - للتغيير ما بني وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية. 
RealPlayer™

ميكنك باستخدام ™RealPlayer تشغيل ملفات الوسائط احمللية احملفوظة في ذاكرة الهاتف، أو في 
بطاقة الذاكرة أو مشاهدة ملفات وسائط متدفقة عبر األثير من رابط تدفُّق. وميكن تنشيط رابط 

التدفق أثناء جلسة تصفح، كما ميكن حفظه في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

ملفات الوسائط هي مقاطع الفيديو أو املوسيقى أو الصوت. ويدعم ™RealPlayer امللفات ذات 
.ram و .rm و .rv و .ra و .mp4 و .amr 3. وgp االمتدادات

ال يدعم ™RealPlayer بالضرورة جميع أنواع تنسيقات امللفات أو كل التنسيقات اخملتلفة 
للملفات. وعلى سبيل املثال، سيحاول RealPlayer فتح جميع ملفات mp4. ومع ذلك، قد 

تتضمن بعض ملفات mp4. محتويات غير متوافقة مع معايير 3GPP وبالتالي ال يدعمها هذا 
الهاتف. وفي هذا احلالة، قد تفشل العملية وينتج عنها تشغيل جزئي أو رسالة خطأ. 

يستخدم  الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤.

 اذهب إلى القائمة 
.RealPlayer ←

RealPlayer
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• لتشغيل ملف وسائط محفوظ في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة، حدد اخليارات ← فتح و: 
• أحدث املقاطع - لتشغيل واحًدا من أحدث ٦ ملفات سبق تشغيلها في ™RealPlayer أو

• مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في "األستوديو". انظر "األستوديو" الصفحة ٤١.
 انتقل إلى امللف واضغط على  لتشغيله. 

• لتشغيل املشاهدة احليوية عبر األثير: 
• حدد رابط تدفق محفوظة في "األستوديو". وقبل بدء تدفق احملتوى بشكل مباشر، يتصل 

الهاتف باملوقع ويقوم بتحميل امللف. 
• افتح رابط امللف في املتصفح. 

لتشغيل املشاهدة احليوية بشكل مباشر، يجب أوًال تهيئة نقطة الوصول االفتراضية. انظر 
"نقاط الوصول" الصفحة ٦٨.

سيطلب منك العديد من مزودي اخلدمة استخدام "نقاط الوصول إلى اإلنترنت" (IAP) لنقطة 
الوصول االفتراضية اخلاصة بك. وسيسمح لك مزودو اخلدمة اآلخرون باستخدام نقطة وصول 

WAP. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة. 

في ™RealPlayer ميكنك فقط فتح عنوان rtsp:// URL. بينما ال ميكنك فتح عنوان
http:// URL، ومع ذلك سيتعرف RealPlayer على رابط http مبلف ram. حيث أن ملف ram. هو 

 .rtsp ملف نصي يحتوي على رابط

א א א א
استخدم مفتاح التنقل أثناء تشغيل ملف وسائط للبحث (التحرك خالل ملف الوسائط بشكل 

سريع)، ولكتم الصوت كما يلي: 
اضغط مع االستمرار على  للبحث لألمام، أو اضغط مع االستمرار على  للبحث للخلف 

خالل ملف الوسائط. 
اضغط مع االستمرار على  حتى يتم عرض املؤشر  ، وذلك لكتم الصوت. 

، وذلك لتشغيل الصوت.  اضغط مع االستمرار على  حتى يتم عرض املؤشر 

 اخليارات املتاحة 
في RealPlayer عند حتديد 
مقطع (قد تتفاوت الخيارات 

المتاحة): عرض واستمرار 
وإيقاف وصامت ومسموع 
وتفاصيل املقطع وإرسال 
وضبط وتعليمات وخروج.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. ٤٠

א
אא

حدد اخليارات ← ضبط، ثم إما فيديو أو الصوت أو اتصال. 
اختر فيديو لتغيير الضبط التالي:

• التباين - لفتح شاشة عرض "عارض الشرائح" لتغيير التباين.
• تكرار - اختر تشغيل إلعادة تشغيل ملفات الفيديو آلًيا بمجرد انتهاء تشغيلها.

حدد الصوت لتغيير الضبط التالي:
• تكرار - اختر تشغيل إلعادة تشغيل ملفات الصوت آلًيا بمجرد انتهاء تشغيلها.
• تشغيل عشوائي - اختر تشغيل لتحديد أمر عشوائي لعناصر قائمة التشغيل.

حدد اتصال لتغيير ضبط االتصال.

א
استخدم مؤلف األفالم إلنشاء مقاطع فيديو ُمعَدلة، والتي قد تتضمن مقطع فيديو ومقطع 

صوتي ونص. وتتم عملية التعديل آلًيا تبًعا لألسلوب الذي قمت بتحديده. حيث يحدد األسلوب 
التحويالت والتأثيرات املرئية التي سيتم استخدامها في مقطع الفيديو. 

 . افتح مؤلف األفالم واضغط على  أو  للتنقل ما بني عالمة التبويب  وعالمة التبويب 
، ميكنك حتديد:  في عالمة التبويب 

• muvee سريع - إلنشاء مقاطع فيديو مناسبة لإلرسال عبر الوسائط املتعددة (MMS). كما 
ميكنك حتديد العديد من مقاطع الفيديو وحتديد األسلوب املطلوب تخصيصه لها. ومدة 

مقطع الفيديو muvee سريع إلى حد ما أقل من ١٠ ثواٍن. 
• muvee مخصص- ميكن حتديد مقاطع فيديو وتخصيص أحد األساليب، وحتديد املوسيقى 

والرسالة، وضبط مدة مقطع الفيديو ومعاينته قبل احلفظ. قم بتعريف ما يلي:
• فيديو - لتحديد الملف األصلي أو الملفات األصلية المطلوب استخدامها. ثم حدد 

حتديد/عدم حتديد أو تشغيل أو التقاط.
• أسلوب - لتحديد النمط من القائمة. وتحديد أنماط التأثيرات وتعليق الرسائل. حيث 

يرتبط كل نمط بمقطع موسيقي افتراضي ورسالة نصية افتراضية. 

 اذهب إلى القائمة ← 
مؤلف األفالم.
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• موسيقى- لتحديد مقطع موسيقي من القائمة.
• رسالة - إلضافة تعليق في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته. ويمكنك إدخال رسالة أو 

تحديد إحدى الرسائل من النماذج. كما يمكنك تعديل الرسالة النصية االفتراضية.
• إنشاء muvee - للمطالبة بضبط مدة مقطع الفيديو. ثم حدد رسائل وسائط متعددة 

 (MMS) إلنشاء مقطع فيديو ذا حجم مناسب لإلرسال عبر خدمة الوسائط املتعددة
أو مثل املوسيقى إلنشاء مقطع فيديو له نفس مدة مقطع املوسيقى احملدد أو بتحديد 

املستخدم إلدخال مدة مقطع الفيديو يدوًيا. 
   بعد إعداد املعاينة ملقطع الفيديو، ستفتح شاشة العرض معاينة muvee حيث ميكنك 
تشغيل وإعادة إنشاء (لعمل حلن جديد ملقطع الفيديو) وحفظ مقطع الفيديو اجلديد. 

• تنزيل أساليب - لتنزيل أساليب جديدة وتثبيتها. 
• ضبط - وانتقل إلى الضبط املطلوب تغييره: 

• الذاكرة املستخدمة - وحدد ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.
• الدقة - وحدد مرتفعة أو منخفضة أو آلي.

• اسم muvee االفتراضي - وأدخل االسم االفتراضي ملقاطع الفيديو. 
تتضمن عالمة التبويب  قائمة مبقاطع الفيديو التي ميكنك معها تشغيل وإرسال وإعادة 

تسمية ومسح مقاطع الفيديو. 

א
استخدم "األستوديو" حلفظ وتنظيم الصور ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو 

 .RAM وروابط التدفق وملفات
يستخدم "األستوديو" الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤.

افتح "األستوديو" ملشاهدة قائمة باحلافظات املوجودة في ذاكرة الهاتف. واضغط على  
ملشاهدة احلافظات املوجودة في بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. 

حدد حافظة صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو (أو حافظة أخرى قمت بإنشائها) واضغط 
على  لفتحها. 

ميكنك من خالل احلافظة املفتوحة مشاهدة:

 اذهب إلى القائمة ← 
األستوديو. 
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• رمًزا يصف نوع امللفات املوجودة باحلافظة، أو رمز صورة، كمعاينة لها، في حالة وجود صورة
• اسم امللف

• تاريخ ووقت حفظ امللف أو حجمه
• احلافظات الفرعية، في حالة وجودها. 

ميكنك تصفح احلافظات وفتحها وإنشائها، كما ميكنك حتديد العناصر ونسخها ونقلها إلى 
احلافظات. انظر "اإلجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢. وتختلف الخيارات 

باختالف محتوى قائمة ملفات الوسائط.
א

حدد أي ملف واضغط على  لفتحه. وسيتم فتح كل ملف في التطبيق املناظر له كما يلي: 
• الصور - يتم فتحها في عارض الصور. انظر "عرض الصور" الصفحة ٣٧.
• مقاطع الصوت - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر

"™RealPlayer" الصفحة ٣٨.
• مقاطع الفيديو وملفات RAM وروابط التدفق - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق 

RealPlayer. انظر "™RealPlayer" الصفحة ٣٨.
• احلافظات الفرعية - يتم فتحها لعرض محتوياتها. 

א א א א
א א

استخدم هذه احلافظة حلفظ الصور املُرسلة إليك ضمن الرسائل املصورة. 
• حدد احلافظة صور ← رسائل مصورة. 

حلفظ صورة قمت باستالمها في رسالة مصورة، فاذهب إلى الرسائل ← صندوق الوارد، وافتح 
الرسالة وحدد اخليارات ← حفظ الصورة.

א
استخدم هذه احلافظة حلفظ الصور التي ترغب في استخدامها كصور خلفية لرسائل الوسائط املتعددة.

 اخليارات: فتح 
(احلافظة أو العنصر) وإرسال 
ومسح وإنشاء جديد ونقل 

إلى احلافظة ونسخ إلى 
احلافظة وحافظة جديدة 

وحتديد/عدم حتديد وتعديل 
وإعادة تسمية وتنزيالت 

األستوديو وحتميل الصور 
وعرض التفاصيل وإضافة 
إلى "ذهاب إلى" وضبط 

وتعليمات وخروج.

 اخليارات املتاحة في 
حافظة "الرسائل املصورة": 

فتح وإرسال ومسح 
وحتديد/عدم حتديد وإعادة 
تسمية وعرض التفاصيل 

وتعليمات وخروج. 
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• حدد احلافظة صور ← ورق حائط. 
א א א

استخدم هذه احلافظة حلفظ شعارات "التواجد". انظر "التواجد (خدمة شبكة)" الصفحة ٢٦.
• حدد احلافظة صور ← شعارات التواجد. 

א
لتنزيل امللفات إلى "األستوديو" باستخدام املتصفح: 

• حدد اخليارات ← تنزيالت األستوديو واختر تنزيل صور أو تنزيل فيديو أو تنزيل النغمات. 
وسيتم فتح املتصفح حيث ميكنك اختيار عالمة للموقع الذي سيتم منه التنزيل. انظر 

"عرض العالمات" الصفحة ١٠٤.
لتنزيل امللفات، يجب أوًال تهيئة نقطة الوصول االفتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٦٨.

مبجرد تنزيل العناصر، يتم غلق املتصفح ويعود الهاتف إلى شاشة عرض "األستوديو". 

( ) א א
ميكنك إرسال الصور اخلاصة بك إلى مركز خدمة الصور لتسمح مبشاركتها مع اآلخرين

عبر اإلنترنت. 
يجب إدخال الضبط الالزم ملركز خدمة الصور، قبل أن تتمكن من حتميلها. انظر "إعداد مركز 

خدمة الصور" الصفحة ٤٤. وميكنك احلصول على هذا الضبط من مزود اخلدمة. 
١ حدد اخليارات ← حتميل الصور. 

٢ لبدء عملية حتميل، حدد الصور ثم حدد حتميل. 
٣ أدخل اسًما للحافظة املوجودة على مركز خدمة الصور، والتي سيتم حفظ الصور بها ثم 

. اضغط على 
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. ثم امأل التفاصيل لكل حقل. انظر  ١ حدد ضبط ← مراكز خدمة الصور واضغط على 
"نقاط الوصول" الصفحة ٦٨.

 . ٢ اضغط على 
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א א
في "الرسائل", يمكنك إنشاء وإرسال واستالم وعرض وتحرير وتنظيم ما يلي: الرسائل النصية 

ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل الذكية  الرسائل الذكية هي 
رسائل نصية خاصة يمكن أن تكون رسائل مصورة أو رسائل محتوية على نغمات الرنين أو ضبط 
التهيئة أو عالمات أو تفاصيل االسم أو عناصر التقويم. ويمكنك أيًضا استالم الرسائل والبيانات 

عبر اتصال Bluetooth، كما يمكنك استالم رسائل الخدمة ورسائل اإلذاعة المحمولة وإرسال 
أوامر خدمة.

 مالحظة: ميكن استخدام وظيفة الرسالة املصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل 
مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. ميكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل املصورة 

استالم الرسائل املصورة وعرضها. 
تستخدم الرسائل النصية ورسائل الوسائط املتعددة (MMS) الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة 

المشتركة" الصفحة ١٤.
عند فتح "الرسائل"، ميكن مشاهدة وظيفة رسالة جديدة وقائمة باحلافظات االفتراضية: 

 صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل اُملستلمة فيما عدا رسائل البريد اإللكتروني ورسائل 
اإلذاعة احملمولة. وسيتم حفظ رسائل البريد اإللكتروني في صندوق البريد. كما ميكنك قراءة 

رسائل اإلذاعة احملمولة عن طريق حتديد اخليارات ← إذاعة محمولة. 
 حافظاتي - لتنظيم الرسائل اخلاصة بك في حافظات. 

 صندوق البريد - عند فتح هذه احلافظة، ميكنك االتصال بصندوق البريد البعيد جللب 
رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة أو عرض رسائل البريد اإللكتروني التي سبق جلبها دون االتصال 
بالشبكة. وبعد تعريف الضبط لصندوق بريد جديد، يحل اسم صندوق البريد اجلديد هذا محل 
كلمة صندوق البريد التي تظهر على شاشة العرض الرئيسية. انظر "ضبط البريد اإللكتروني" 

الصفحة ٦٠.
 املسودات - حلفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها. 

 الرسائل املرسلة - حلفظ آخر ٢٠ رسالة مت إرسالها. وميكنك تغيير عدد الرسائل التي 
يتم حفظها. انظر "ضبط الحافظة األخرى" الصفحة ٦٢.

 اذهب إلى القائمة ← 
الرسائل. 

 اخليارات املتاحة في 
شاشة عرض "الرسائل" 
الرئيسية: إنشاء رسالة 

أو اتصال (تظهر في حالة 
تعريف ضبط صندوق البريد) 

أو فصل (تظهر في حالة 
وجود اتصال نشط بصندوق 
 SIM البريد) ورسائل بطاقة

وإذاعة محمولة وأوامر اخلدمة 
والضبط وتعليمات وخروج.
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ال يتم حفظ الرسائل أو البيانات التي مت إرسالها عبر اتصال Bluetooth في حافظة "املسودات" 
أو حافظة "الرسائل املرسلة". 

 صندوق احلفظ - هو مكان حفظ مؤقت للرسائل املنتظر إرسالها. 
 التقارير (خدمة شبكة) - ميكن مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استالم للرسائل 

النصية والرسائل الذكية ورسائل الوسائط املتعددة التي مت إرسالها. لتشغيل استقبال تقارير 
التسليم، حدد اخليارات ← الضبط ← رسالة قصيرة أو رسالة وسائط، وانتقل إلى استالم 

تقرير وحدد نعم. 
قد ال ميكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة مت إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني. 

 مالحظة: عند إرسال الرسائل، يعرض اجلهاز اجلملة "مت إرسال البيانات!". تشير هذه 
الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من اجلهاز اخلاص بك إلى رقم مركز الرسائل املبرمج 
في اجلهاز، وال يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. ملزيد من 

التفاصيل حول خدمات الرسائل، حتقق من ذلك مع مزود اخلدمة."
قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو االتصال بصندوق البريد 

البعيد، يلزم إدخال ضبط االتصال بطريقة صحيحة في املكان املناسب. انظر "الضبط المطلوب 
للبريد اإللكتروني" الصفحة ٥١. و"الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥١.

א
א א א א

عند كتابة نص بالطريقة التقليدية يظهر املؤشر  في أعلى ميني شاشة العرض. 
) بشكل متكرر حتى يظهر احلرف املطلوب  • اضغط على أحد مفاتيح األرقام ( - 
كتابته. والحظ أنه توجد حروف متوفرة حتت مفاتيح األرقام أكثر من تلك احلروف املطبوعة 

على كل املفتاح. 
 الرموز:  و  ُيشيران إلى حالة األحرف احملددة. بينما  يعني أن 

احلرف األول من الكلمة يتم كتابته باألحرف الكبيرة وأنه سيتم كتابة جميع 
احلروف األخرى آلًيا باحلروف الصغيرة. و  يشير إلى وضع األرقام. 
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א
• إلدراج رقم، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم. 

 . • للتبديل ما بني وضعي احلروف واألرقام، اضغط مع االستمرار على 
• إذا كان احلرف التالي يقع على نفس املفتاح املوجود به احلرف احلالي، فانتظر حتى يظهر 

املؤشر، (أو اضغط على  إلنهاء املهلة احملددة بني كتابة احلروف)، ثم أدخل احلرف. 
• في حالة وقوع خطأ، اضغط على  إلزالة احلرف. واضغط مع االستمرار على  ملسح 

أكثر من حرف. 
. لذا اضغط على  بشكل  • تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا حتت املفتاح 

متكرر للوصول إلى عالمة الترقيم املطلوبة. 
 اضغط على  لفتح قائمة باحلروف اخلاصة. واستخدم مفتاح التنقل للتنقل خالل 

القائمة ثم اضغط على اختيار لتحديد احلرف. 
. ولنقل املؤشر إلى السطر التالي، اضغط ثالث مرات  • إلدخال مسافة، اضغط على 

 . على 
 . • وللتبديل ما بني األحرف الالتينية الكبيرة واألحرف الالتينية الصغيرة، اضغط على 

א א א א
ميكنك إدخال أي حرف بكبسة مفتاح واحدة باستخدام اإلدخال التنبئي للنص. ولتشغيل اإلدخال 

التنبئي للنص، اضغط على  وحدد تشغيل القاموس. وسيؤدي ذلك إلى تنشيط اإلدخال 
التنبئي للنص جلميع احملررات املوجودة في الهاتف. بينما سيظهر املؤشر  في أعلى شاشة 

العرض. انظر الشكل ١١، الصفحة ٤٧.
. واضغط على كل مفتاح مرة  ١ اكتب الكلمة املطلوبة بالضغط على املفاتيح  - 

واحدة إلدخال حرف واحد. وستتغير الكلمة بعد كل كبسة مفتاح. 
 على سبيل املثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند حتديد قاموس اللغة اإلجنليزية، اضغط على

."a" و للحرف "i" و للحرف "k" و للحرف "o" و للحرف "N" لكتابة حرف  
الشكل ١١ اإلدخال التنبئي  تتغير الكلمة املقترحة بعد كل كبسة مفتاح. انظر الشكل ١١، الصفحة ٤٧.

للنص.
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א

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

إلدراج مسافة. وسيختفي اخلط املوجود أسفل الكلمة، وعندئذ ميكنك البدء في كتابة 
كلمة جديدة.

• إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون أمامك اخليارات التالية: 
• اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات املناظرة التي عثر عليها القاموس 

واحدة تلو األخرى. 
• اضغط على  وحدد القاموس ← كلمات متماثلة لعرض قائمة الكلمات املناظرة. 

وانتقل إلى الكلمة املطلوب استخدامها واضغط على  لتحديدها. 
• إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة 

بالقاموس. وإلضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على هجاء، وأدخل الكلمة (بحد أقصى ٣٢ 
حرًفا) مستخدًما اإلدخال التقليدي للنص ثم اضغط على موافق. وسيتم إضافة الكلمة 

إلى القاموس. وعند امتالء القاموس، حتل أحدث كلمة محل أقدم كلمة متت إضافتها. 
 . • إلزالة الرمز "؟" ومسح احلروف واحًدا تلو اآلخر من الكلمة، اضغط على 

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

• للتبديل ما بني حاالت األحرف اخملتلفة Abc وabc وABC، اضغط على  . والحظ أنك إذا 
ضغطت على  مرتني بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل اإلدخال التنبئي للنص. 

• إلدخال رقم في وضع احلروف، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرقم املطلوب،أو اضغط على 
وحدد وضع األرقام، ثم أدخل األرقام املطلوبة واضغط على موافق. 

. لذا اضغط على  بشكل  • تتوفر أكثر عالمات الترقيم شيوًعا حتت املفتاح 
متكرر للوصول إلى عالمة الترقيم املطلوبة. 

 اضغط على  لفتح قائمة باحلروف اخلاصة. واستخدم مفتاح التنقل للتنقل خالل القائمة 
ثم اضغط على اختيار لتحديد احلرف. أو اضغط على  وحدد إدراج رمز. 
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א
 سيحاول اإلدخال التنبئي للنص تخمني عالمة الترقيم املطلوبة واملستخدمة بشكل شائع 

(.،?!`). ويعتمد ترتيب عالمات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس املستخدمة. 
• اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات املناظرة التي عثر عليها القاموس واحدة 

تلو األخرى. 
، وحتديد القاموس  عند إدخال كلمة مع تشغيل اإلدخال التنبئي للنص، ميكنك الضغط على 

ثم حتديد: 
• كلمات متماثلة - لعرض قائمة بالكلمات التي تتناظر مع كبسات املفاتيح. وانتقل إلى 

 . الكلمة املطلوبة واضغط على 
• إدراج كلمة - إلضافة كلمة إلى القاموس (بحد أقصى ٣٢ حرًفا) باستخدام طريقة اإلدخال 

التقليدي للنص. وعند امتالء القاموس، حتل أحدث كلمة محل أقدم كلمة متت إضافتها. 
• تعديل كلمة - لفتح شاشة عرض ميكنك من خاللها حترير الكلمة، ويتوفر هذا اخليار فقط 

إذا كانت الكلمة نشطة (مسطرة). 
• إيقاف - إليقاف تشغيل اإلدخال التنبئي للنص في كافة احملررات املوجودة بالهاتف. 

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

املركبة وأكملها بالضغط على  إلضافة مسافة. 

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

. واضغط في الوقت نفسه على  أو  ١ لتحديد حروف وكلمات، اضغط مع االستمرار على 
. وكلما حترك االختيار يتم متييز النص. 

 . . واضغط في الوقت نفسه على  أو   الختيار سطور من النص، اضغط مع االستمرار على 
 . ٢ إلنهاء التحديد، حرر مفتاح التنقل مع استمرار الضغط على 

، اضغط على نسخ.  ٣ لنسخ النص إلى احلافظة، أثناء االستمرار في الضغط على 
 أو حرر  ثم اضغط عليه مرة واحدة لفتح قائمة بأوامر التحرير، على سبيل املثال، نسخ أو 

قص. 
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א

 .  إذا كنت ترغب في إزالة النص احملدد من املستند، اضغط على 
٤ إلدراج النص في مستند، اضغط مع االستمرار على  ثم اضغط على لصق. 

 أو اضغط على  مرة واحدة وحدد لصق. 

א
قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو االتصال بصندوق البريد 

البعيد، يلزم إدخال ضبط االتصال بطريقة صحيحة في املكان املناسب. انظر "الضبط المطلوب 
للبريد اإللكتروني" الصفحة ٥١. و"الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥١.

١ حدد رسالة جديدة. وسيتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة. ثم حدد: 
• إنشاء: ← رسالة قصيرة إذا كنت ترغب في إنشاء رسالة نصية.

 إلرسال رسالة مصورة، حدد اخليارات ← إدراج ← صورة.
 تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة 

مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة. 
 .(MMS) إنشاء: ← رسالة وسائط إذا كنت ترغب في إرسال رسالة وسائط متعددة •

 قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات 
األخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها. 

• إنشاء: ← بريد إلكتروني إلرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد أعددت حساب 
البريد اإللكتروني، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك. 

٢ اضغط على  الختيار اُملستلم / اُملستلمني من دليل "األسماء" أو اكتب رقم الهاتف 
أو عنوان البريد اإللكتروني اخلاص باُملستلم في احلقل إلى: في حالة إرسال رسالة وسائط 

متعددة (MMS) أو رسالة بريد إلكتروني إلى اُملستلم. ثم اضغط على  إلضافة فاصلة 
منقوطة (;) للفصل بني كل ُمستلم.

٣ اضغط على  لالنتقال إلى حقل الرسالة.
٤ اكتب الرسالة.

 اخليارات املتاحة 
في محرر الرسائل النصية: 

إرسال وإضافة مستلم 
وإدراج ومسح الصورة 

ومسح وفحص األسماء 
وتفاصيل الرسالة وخيارات 
اإلرسال وتعليمات وخروج.
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א
 يدعم الجهاز إمكانية إرسال رسائل نصية, بما يفوق الحد المعتاد لحروف الرسالة الذي هو 
١٦٠ حرًفا. فإذا زاد عدد حروف الرسالة على ١٦٠ حرًفا, فسيتم إرسالها في شكل سلسلة 

متتالية مكونة من رسالتين أو أكثر.
 ففي شريط المالحة, يمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠. 

على سبيل المثال، يعني١٠ (٢) أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم 
إرساله في شكل رسالتين. 

 الحظ أن استخدام حروف يونيكود خاصة مثل ë,â,á,ì من شأنه أن يشغل مساحة أكبر.
 •  إلضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، حدد اخليارات ← إدراج ملف جديد 

     ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. حدد العنصر المراد إضافته.
. ٥ إلرسال الرسالة، حدد اخليارات ← إرسال أو اضغط على 

א א א א
ميكن استالم الضبط في صورة رسالة ذكية من مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. انظر "استالم 

الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢.
ملعرفة مدى توافر خدمات البيانات واالشتراك بها، الرجاء االتصال مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. 

• اذهب إلى الرسائل ← اخليارات ← الضبط ← رسائل وسائط. ثم افتح نقطة الوصول 
املستخدمة وحدد نقطة الوصول التي أنشأتها. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" 

الصفحة ٥٩.

א א א
قبل إرسال رسائل البريد اإللكتروني واستالمها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب 

بريد إلكتروني منفصل، يجب عليك: 
• تهيئة "نقطة وصول إلى اإلنترنت" (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط االتصال" الصفحة ٦٨.
• تعريف ضبط البريد اإللكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد اإللكتروني" الصفحة ٦٠.

اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود "خدمة اإلنترنت". 

 تلميح! ابدأ في 
إدخال اسم في احلقل إلى: 
وحدد اخليارات ← فحص 
األسماء. وسيجلب الهاتف 
اإلدخاالت املناظرة من دليل 
"األسماء". وفي حالة وجود 
إدخال واحد فقط، سيتم 

إضافته آلًيا. بينما في حالة 
وجود أكثر من إدخال واحد، 

حدد اسم من القائمة.
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אא א − א א
 . في حالة وجود رسائل غير مقروءة في "صندوق الوارد"، يتغير الرمز إلى 

في "صندوق الوارد"، تشير رموز الرسائل إلى نوعية كل رسالة. وإليك بعض الرموز التي ميكن مشاهدتها: 
 لرسالة نصية غير مقروءة و  لرسالة ذكية غير مقروءة

 لرسالة وسائط متعددة غير مقروءة
 لرسالة خدمة غير مقروءة

Bluetooth للبيانات اُملستلمة عبر 
 لرسالة مجهولة النوع. 

א א
• ملشاهدة أنواع الكائنات التي مت تضمينها في رسالة الوسائط املتعددة، افتح الرسالة وحدد 

اخليارات ← الكائنات. وفي شاشة عرض "الكائنات"، ميكن عرض امللفات املضمنة في رسالة 
الوسائط املتعددة. كما ميكنك االختيار بني حفظ امللف في الهاتف أو إرساله، على سبيل 

املثال، عبر Bluetooth إلى جهاز آخر متوافق. 
 هـــام: قد حتتوي كائنات رسالة الوسائط املتعددة على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا 

بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. ال تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكًدا من هوية املرسل.
انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ٧٦.

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

ا رسائل عبر األثير OTA). لفتح رسالة ذكية ُمستَلمة، افتح "صندوق الوارد"  بيانات (تسمى أيضـً
 . )، واضغط على  ثم انتقل إلى الرسالة الذكية (

• رسالة مصورة - حلفظ الصورة في احلافظة رسائل مصورة في "األستوديو" لالستخدام الحًقا، 
حدد اخليارات ← حفظ الصورة. 

• بطاقة أعمال - حلفظ معلومات االتصال، حدد اخليارات ← حفظ بطاقة األعمال.

 اخليارات املتاحة في 
شاشة عرض "الكائنات": 

فتح وحفظ وإرسال وتعليمات 
وخروج.

 اخليارات املتاحة 
في "صندوق الوارد": فتح 

وإنشاء رسالة ومسح 
وتفاصيل الرسالة ونقل إلى 
احلافظة وحتديد/إلغاء حتديد 

وتعليمات وخروج.
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א
 تلميح: لن يتم حفظ الشهادات أو امللفات الصوتية املرفقة ببطاقات األعمال. 

• نغمة الرنني - حلفظ نغمة الرنني في "األستوديو"، حدد اخليارات ← حفظ. 
• شعار الشبكة - حلفظ الشعار، حدد اخليارات ← حفظ. وميكن مشاهدة شعار الشبكة اآلن 

في وضع االستعداد بدًال من هوية مشغل الشبكة. 
• إدخال تقومي - حلفظ الدعوة في التقومي، حدد اخليارات ← حفظ في التقومي. 

• رسالة الويب - حلفظ العالمة، حدد اخليارات ← حفظ في العالمات. وسيتم إضافة العالمة 
إلى قائمة "العالمات" املوجودة في خدمات املتصفح. 

 إذا كانت الرسالة حتتوي على كل من ضبط نقطة وصول املتصفح والعالمات، فلحفظ 
البيانات، حدد اخليارات ← حفظ الكل. أو حدد اخليارات ← عرض التفاصيل لعرض العالمة 

ومعلومات نقطة الوصول بشكل منفصل. وإذا لم تكن ترغب في حفظ جميع البيانات، 
فحدد ضبًطا أو عالمة وافتح التفاصيل ثم حدد اخليارات ← حفظ في الضبط أو حفظ في 

العالمات، بناًءا على ما تقوم بعرضه. 
• إشعار بريد إلكتروني - إلخبارك بعدد رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة املوجودة لديك في 
صندوق البريد البعيد. وميكن عرض معلومات أكثر تفصيًال بواسطة إشعار مفصل، على 

سبيل املثال، املوضوع واملُرسل وامللفات املرفقة وهكذا. 
• وباإلضافة إلى ما سبق، ميكنك استالم رقم خدمة رسالة نصية أو رقم صندوق البريد الصوتي 

أو ضبط وضع التزامن عن ُبعد أو ضبط نقطة الوصول للمتصفح أو رسائل الوسائط 
املتعددة أو رسائل البريد اإللكتروني أو ضبط النص اخلاص بتسجيل الدخول إلى نقطة 

الوصول أو ضبط البريد اإللكتروني. 
 حلفظ الضبط، حدد اخليارات ← حفظ في ضبط SMS أو حفظ في البريد الصوتي أو حفظ 

في الضبط أو حفظ في ضبط البريد. 

( ) א א
ُتعد رسائل اخلدمة مبثابة إشعارات مبعلومات مثل عناوين األخبار، وقد حتتوي على رسالة نصية أو 

عنوان خدمة متصفح. وللتحقق من توافر هذه اخلدمة واالشتراك بها، اتصل مبزود اخلدمة. 
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א

في "حافظاتي"، ميكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية 
احلافظات وحذفها. 

( ) א א
عند فتح هذه احلافظة، ميكنك االتصال بصندوق البريد البعيد إما من أجل: 

• جلب عناوين أو رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة، أو
• عرض عناوين أو رسائل البريد اإللكتروني التي سبق جلبها أثناء الوضع دون االتصال. 

في حالة حتديد رسالة جديدة ← إنشاء:← بريد إلكتروني أو صندوق البريد في شاشة عرض 
"الرسائل" الرئيسية ولم تكن قد أعددت حساب البريد اإللكتروني، فستتم مطالبتك بالقيام 

بذلك. انظر "الضبط المطلوب للبريد اإللكتروني" الصفحة ٥١.
عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل االسم الذي حتدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد 

املوجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية بشكل آلي. وميكن أن يكون لديك عدة صناديق 
بريد (بحد أقصى ٦ صناديق بريد). 

א
عند فتح صندوق البريد، ميكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد اإللكتروني 

وعناوين البريد اإللكتروني التي مت جلبها من قبل دون االتصال بالشبكة أو بواسطة االتصال مبركز 
خدمة البريد اإللكتروني. 

، يسأل الهاتف عما إذا كنت ترغب في  • عند االنتقال إلى صندوق البريد والضغط على 
االتصال بصندوق البريد بالعبارة اتصال بصندوق البريد؟. حدد نعم لالتصال بصندوق البريد أو ال 

لعرض رسائل البريد اإللكتروني التي سبق جلبها دون االتصال بالشبكة. 
• ومن الطرق األخرى لبدء اتصال هي حتديد اخليارات ← اتصال. 
א א א

• إذا لم تكن متصًال بالشبكة، فحدد اخليارات ← اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد البعيد. 
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א
١ عند إجراء اتصال مفتوح بصندوق البريد البعيد، حدد اخليارات ← جلب بريد إلكتروني ← : 

• جديد - جللب جميع رسائل البريد اإللكتروني اجلديدة إلى الهاتف. 
• احملددة - جللب رسائل البريد اإللكتروني التي مت حتديدها فقط. واستخدم األوامر حتديد/

إلغاء حتديد ← حتديد / إلغاء حتديد لتحديد الرسائل واحدة تلو األخرى. انظر "اإلجراءات 
المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.

• الكل - جللب جميع الرسائل من صندوق البريد. 
إللغاء اجللب، اضغط على إلغاء. 

٢ بعد جلب رسائل البريد اإللكتروني، ميكنك متابعة عرضها أثناء االتصال بالشبكة. وحدد 
اخليارات ← فصل إلنهاء االتصال وعرض رسائل البريد اإللكتروني دون االتصال بالشبكة. 

 . ٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى البريد اإللكتروني املطلوب عرضه واضغط على 
وفي حالة عدم جلب رسالة البريد اإللكتروني (يشير السهم املوجود في الرمز إلى اخلارج) في 

وضع عدم االتصال بالشبكة مع حتديد فتح، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب 
هذه الرسالة من صندوق البريد أم ال. 

 ، • لعرض امللفات املرفقة برسالة البريد اإللكتروني، افتح الرسالة التي بها مؤشر امللف املرفق 
وحدد اخليارات ← املرفقات. وفي شاشة عرض "امللفات املرفقة"، ميكنك جلب امللفات املرفقة أو 
 .Bluetooth فتحها أو حفظها بالتنسيقات املدعمة. كما ميكنك أيًضا إرسال امللفات املرفقة عبر
 ميكنك أن تقرر جلب عناوين رسائل البريد اإللكتروني فقط أو الرسائل فقط أو الرسائل 
وامللفات املرفقة، إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4. تتوفر خيارات عناوين 

رسائل البريد اإللكتروني فقط أو الرسائل وامللفات املرفقة عند استخدام بروتوكول 
POP3. انظر "ضبط البريد اإللكتروني" الصفحة ٦٠.

  هـــام: قد حتتوي مكونات رسائل البريد اإللكتروني على فيروسات أو رمبا تلحق أضرارًا 
بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. ال تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكًدا من هوية املرسل. 

א א
• حلذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع االحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد: 
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א

 حدد اخليارات ← مسح ← الهاتف فقط. 
ينشئ الهاتف نسخة مطابقة لعناوين البريد اإللكتروني املوجودة في صندوق البريد البعيد. 

وبذلك يظل عنوان الرسالة موجوًدا في الهاتف على الرغم من حذف محتواها. فإذا رغبت في 
حذف العنوان أيًضا؛ فيجب حينئذ حذف رسالة البريد اإللكتروني من صندوق البريد البعيد أوًال ثم 

إنشاء االتصال من الهاتف إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث احلالة. 
• حلذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف وصندوق البريد البعيد: 

 حدد اخليارات ← مسح ← الهاتف ومركز اخلدمة. 
 إذا لم تكن متصًال بالشبكة، فسيتم حذف رسالة البريد اإللكتروني أوالً من الهاتف. وعندما يتم 

االتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد فسيتم حذف الرسالة آلًيا من صندوق البريد البعيد.
 إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3 فسيتم إزالة الرسائل احملددة للحذف بعد إنهاء االتصال 

بصندوق البريد البعيد. 

א א א
إللغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز اخلدمة، انتقل إلى رسالة البريد 
)، وحدد اخليارات ← إلغاء املسح.  اإللكتروني التي مت حتديدها لُتحذف في االتصال التالي (

א א
إذا كنت متصًال بالشبكة، فحدد اخليارات ← فصل إلنهاء مكاملة البيانات أو اتصال خدمة حزمة 

الراديو العامة (GPRS) بصندوق البريد البعيد. 

א
ُيعد "صندوق احلفظ" مكان تخزين مؤقت للرسائل املنتظر إرسالها. 

حالة الرسائل املوجودة في "صندوق احلفظ": 
• جاري اإلرسال - جاري عمل اتصال، وجاري إرسال الرسالة. 
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• جاري االنتظار / وضعت في قائمة االنتظار - على سبيل املثال، إذا كان هناك نوعان 

متشابهان من الرسائل في "صندوق احلفظ"، فستنتظر إحداهما حتى يتم إرسال األخرى. 
• إعادة إرسال الساعة (موعد) - اإلرسال فشل. وسيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد 
مهلة زمنية محددة. ثم اضغط على إرسال إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل اإلرسال في احلال. 

• مؤجل - ميكنك ضبط املستندات لتكون "قيد االنتظار" أثناء وجودها في "صندوق احلفظ". 
وانتقل إلى إحدى الرسائل التي يجري إرسالها وحدد اخليارات ← تأجيل اإلرسال. 

• لم يتم - مت الوصول إلى احلد األقصى لعدد محاوالت اإلرسال. وإذا حاولت إرسال رسالة 
نصية، فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط "اإلرسال". 

SIM א א
قبل عرض الرسائل اُملسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى احلافظات في 

الهاتف. انظر "اإلجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.

( ) א א א
ميكن استالم رسائل حول عدة موضوعات من مزود اخلدمة، مثل حالة الطقس وأحوال املرور. 

وللحصول على املوضوعات املتوفرة وأرقام املوضوعات ذات الصلة، اتصل مبزود اخلدمة. وفي شاشة 
العرض الرئيسية ميكنك مشاهدة: 

• حالة املوضوع:  - للرسائل اجلديدة اُملشتَرك فيها و  - للرسائل اجلديدة غير اُملشتَرك فيها. 
) لوضعه قيد املتابعة. وسيتم إبالغك  • رقم واسم املوضوع، وما إذا كان قد وضع إشارة له (

في حالة وصول رسائل تنتمي إلى موضوعات مت وضع إشارة لها. 
قد مينع اتصال حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) استقبال اإلذاعة احملمولة. لذا 

اتصل مبشغل الشبكة للحصول على ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) الصحيح. 

 اخليارات املتاحة 
في "اإلذاعة احملمولة": فتح 

واشتراك وعدم اشتراك 
وحتديد هام وإلغاء التحديد 

الهام واملوضوع والضبط 
وتعليمات وخروج. 

 في شاشة عرض 
"الرسائل" الرئيسية، حدد 

اخليارات ← اإلذاعة احملمولة.
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אא א
حدد الرسائل ← اخليارات ← أوامر اخلدمة. وأدخل طلبات اخلدمة وأرسلها (وُتْعَرف أيًضا باسم 

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

א
א א

اذهب إلى الرسائل وحدد اخليارات ← الضبط ← رسالة قصيرة لفتح قائمة الضبط التالية: 
• مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل التي مت تعريفها. 

• مركز الرسائل مستخدم (مركز الرسائل مستخدم) - لتعريف مركز الرسائل املستخدم 
لتسليم الرسائل النصية والرسائل الذكية على سبيل املثال الرسائل املصورة. 

• استالم تقرير (تسليم التقرير) - عند ضبط خدمة الشبكة هذه على نعم، فستظهر حالة 
الرسالة املُرسلة (قيد التسليم ولم يتم تسليمه ومت تسليمه) في "التقارير" (خدمة شبكة). 
 قد ال ميكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة مت إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني. 

• صالحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى اُملستلم في الفترة املسموح بها، 
فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. والحظ أنه ال بد أن تدعم الشبكة هذه 

امليزة. أقصى وقت هو احلد األقصى للوقت املسموح به من ِقَبل الشبكة. 
• مت إرسال الرسالة كـ - اخليارات املتاحة هي نص وفاكس ورسالة مناداة وبريد إلكتروني. 

وللحصول على معلومات إضافية، اتصل مبشغل الشبكة. 
 تلميح: قم بتغيير هذا اخليار في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على حتويل 

الرسائل النصية إلى التنسيقات األخرى هذه. 
• االتصال املفضل - ميكن إرسال رسائل نصية من خالل شبكة GSM العادية أو عبر خدمة 

حزمة الراديو العامة (+)، إذا كانت الشبكة تدعمها.

 اخليارات املتاحة 
أثناء حترير ضبط مركز 

الرسائل: مركز الرسائل 
اجلديد وتعديل ومسح 

وتعليمات وخروج.
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א
• رد بواسطة نفس املركز (خدمة شبكة) - عن طريق ضبط هذا اخليار على نعم، إذا قام 

اُملستلم بالرد على رسالتك، فسيتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم اخلاص مبركز 
خدمة الرسائل. والحظ أن هذه اخلدمة قد ال تعمل بني جميع مشغلي الشبكات. 

א א
اذهب إلى الرسائل وحدد اخليارات ← الضبط ← رسالة وسائط لفتح قائمة الضبط التالية: 

• نقطة الوصول املستخدمة (يجب حتديده) - حدد نقطة الوصول اُملستخدمة كاتصال 
مفضل ملركز رسائل الوسائط املتعددة. انظر "الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" 

الصفحة ٥١.
في حالة استالم ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة ذكية ثم حفظه، فسيتم 

استخدام الضبط اُملستلم آلًيا لـ "نقطة الوصول". انظر "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢.
• استقبال رسائل وسائط - حدد: 

• شبكة محلية فقط - عند الرغبة في استالم رسائل وسائط متعددة فقط عند التواجد 
في الشبكة احمللية اخلاصة بك. وسيتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط 

عندما تكون خارج نطاق الشبكة احمللية. 
• تشغيل دائًما - عند الرغبة في استالم رسائل وسائط دوًما. 

• إيقاف - عند الرغبة في عدم استالم رسائل وسائط أو إعالنات على اإلطالق. 
   تلميح: إذا مت حتديد الضبط شبكة محلية فقط أو تشغيل دائًما فعندئذ ميكن للهاتف أن 

يقوم بإجراء اتصال بيانات نشط أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بدون إعالمك.
• عند استالم رسالة - حدد: 

• جلب في احلال - عند الرغبة في أن يقوم الهاتف بجلب رسائل الوسائط املتعددة في 
احلال. وإذا كانت هناك رسائل على احلالة "مؤجل"، فسيتم جلبها أيًضا. 

• تأجيل اجللب - عند الرغبة في حفظ الرسالة في مركز رسائل الوسائط املتعددة جللبها 
فيما بعد. وعندما تريد جلب الرسالة، قم بضبط عند استالم رسالة على جلب في احلال. 
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• رفض الرسالة - عند الرغبة في رفض رسائل الوسائط املتعددة. وسوف يقوم مركز رسائل 
الوسائط املتعددة بحذف الرسائل. 

• سماح بالرسائل اجملهولة - حدد ال عند الرغبة في رفض الرسائل القادمة من ُمرسل غير معروف. 
• استالم إعالنات - لتحديد ما إذا كنت ترغب في السماح باستالم إعالنات رسائل وسائط 

متعددة أم ال. 
• التقارير - قم بضبطه على نعم عند الرغبة في إظهار حالة الرسالة املُرسلة (قيد التسليم 

أو لم يتم تسليمه أو مت تسليمه) في التقارير. 
• رفض إرسال التقرير - اختر نعم إذا لم تكن تريد من الهاتف إرسال تقارير تسليم لرسائل 

الوسائط املتعددة اُملستلمة. 
• سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى اُملستلم في الفترة 

املسموح بها، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط املتعددة. أقصى وقت 
هو احلد األقصى للوقت املسموح به من ِقَبل الشبكة. 

• حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة الوسائط املتعددة. واخليارات املتاحة هي: 
صغير (بحد أقصى ١٦٠ × ١٢٠ بكسل) وكبير (بحد أقصى ٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل). 

א א
اذهب إلى الرسائل وحدد اخليارات ← الضبط ← بريد إلكتروني. 

افتح صندوق البريد املستخدم لتحديد صندوق البريد املطلوب استخدامه. 
" א "

حدد صناديق البريد لفتح قائمة بصناديق البريد التي مت تعريفها. وإذا لم يتم تعريف أية صناديق 
بريد، فستطالب بذلك. كما تظهر قائمة الضبط التالية (تتاح هذه املعلومات من خالل مزود 

خدمة البريد اإللكتروني): 
• اسم صندوق البريد - اكتب اسًما وصفًيا لصندوق البريد. 

• نقطة الوصول املستخدمة (يجب حتديده) - نقطة الوصول إلى اإلنترنت (IAP) اُملستخدمة لصندوق 
البريد. واختر نقطة وصول إلى اإلنترنت (IAP) من القائمة. انظر "ضبط االتصال" الصفحة ٦٨.

 اخليارات املتاحة 
أثناء حترير ضبط البريد 

اإللكتروني: خيارات التعديل 
وصندوق بريد جديد ومسح 

وتعليمات وخروج. 
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א
• عنواني للبريد اإللكتروني (يجب حتديده) - اكتب عنوان البريد اإللكتروني الذي حصلت عليه من مزود 

اخلدمة. والبد أن يحتوي العنوان على الرمز @. وسيتم إرسال الردود على رسائلك إلى هذا العنوان. 
• مركز خدمة البريد الصادر: (يجب حتديده) - اكتب عنوان IP أو اسم املضيف جلهاز 

الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال رسالة البريد اإللكتروني اخلاصة بك. 
• إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لتحديد كيفية إرسال رسائل البريد اإللكتروني من الهاتف. 
في احلال - يتم إجراء اتصال بصندوق البريد فور حتديد إرسال. خالل االتصال التالي - يتم 

إرسال البريد اإللكتروني عند أول اتصال بصندوق البريد البعيد. 
• إرسال نسخة لنفسي - حدد نعم حلفظ نسخة من رسالة البريد اإللكتروني في صندوق 

البريد البعيد وفي العنوان احملدد في عنواني للبريد اإللكتروني. 
• إرفاق التوقيع - حدد نعم عند الرغبة في إرفاق توقيع برسائل البريد اإللكتروني والبدء في 

كتابة نص التوقيع أو حتريره. 
• اسم املستخدم: - اكتب اسم اُملستخدم اخلاص بك، والذي حصلت عليه من مزود اخلدمة. 
• كلمة السر: - اكتب كلمة السر. وإذا تركت هذا احلقل فارًغا، فسُيطلب منك إدخال كلمة 

السر عند محاولة االتصال بصندوق البريد البعيد. 
• مركز خدمة البريد الوارد: (يجب حتديده) - اكتب عنوان IP أو اسم املضيف جلهاز الكمبيوتر 

الذي يستقبل رسالة البريد اإللكتروني اخلاصة بك. 
• نوع صندوق البريد: - لتعريف بروتوكول البريد اإللكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق 

 .IMAP4و POP3 البريد البعيد. واخلياران هما
 ميكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط وال ميكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من 

ضبط صندوق البريد. 
• احلماية - ُيستخدم مع بروتوكوالت POP3 وIMAP4 وSMTP لتأمني االتصال بصندوق البريد البعيد. 
• دخول آمن لـ APOP - ُيستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير عملية إرسال كلمات السر 
إلى مركز خدمة البريد اإللكتروني البعيد. وال يظهر هذا اخليار في حالة اختيار IMAP4 لـ 

نوع صندوق البريد:. 
 (POP3 ال يظهر هذا اخليار في حالة ضبط بروتوكول البريد اإللكتروني على) جلب ملف مرفق •

- جللب البريد اإللكتروني بامللفات املرفقة أو بدونها. 
• جلب الترويسات - للحد من عدد عناوين البريد اإللكتروني التي تريد جلبها إلى الهاتف. 

واخلياران هما الكل أو يحدده املستخدم. وُيستخدم مع بروتوكول IMAP4 فقط. 
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אא
عند الذهاب إلى الرسائل وحتديد اخليارات ← الضبط ← رسالة خدمة سيتم فتح قائمة 

الضبط التالية: 
• رسائل اخلدمة - اختر ما إذا كنت ترغب في السماح بجلب رسائل اخلدمة أم ال. 

• التحقق مطلوب - اختر ما إذا كنت ترغب في جلب رسائل اخلدمة من مصادر مصدقة فقط 
أم ال. 

( ) א א א
حتقق من مزود اخلدمة حول توفر "اإلذاعة احملمولة" واملوضوعات املتاحة وأرقام املوضوعات املتعلقة 

بذلك. ثم اذهب إلى الرسائل ← اخليارات ← الضبط ← إذاعة محمولة لتغيير الضبط: 
• استقبال - تشغيل أو إيقاف. 

• اللغة - الكل جللب رسائل اإلذاعة احملمولة بجميع اللغات املمكنة. مت التحديد - الختيار 
اللغات التي تريد استالم رسائل اإلذاعة احملمولة بها. وإذا لم يتم العثور على اللغة التي 

تفضلها في القائمة، فحدد أخرى. 
• اكتشاف املوضوعات - إذا استلمت رسالة ال تنتمي إلى أي من املوضوعات املوجودة، فيمكنك 

حفظ رقم املوضوع آلًيا عن طريق اختيار اكتشاف املوضوعات ← تشغيل. وسيتم حفظ 
رقم املوضوع في قائمة املوضوع، ثم يتم عرضه بدون اسم. واختر إيقاف إذا كنت ال ترغب في 

حفظ أرقام املوضوعات اجلديدة آلًيا. 

א א
اذهب إلى الرسائل وحدد اخليارات ← الضبط ← أخرى لفتح قائمة الضبط التالية: 

• حفظ الرسائل املرسلة - الختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة
نصية أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة 

"الرسائل املُرسلة".
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א
•  عدد الرسائل احملفوظة - لتحديد عدد الرسائل املُرسلة التي سيتم حفظها في حافظة 
"الرسائل املرسلة" في املرة الواحدة. واحلد االفتراضي ٢٠ رسالة. حيث يتم حذف الرسالة 

األقدم عند بلوغ احلد. 
• الذاكرة املستخدمة - لتحديد ذاكرة التخزين. واالختيارات هي ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، 

في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. 
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א
אא א

א א א
استخدم معالج الضبط لتهيئة ضبط الهاتف بحيث ميكنك من استخدام املتصفحات وإرسال 
رسائل الوسائط املتعددة ورسائل البريد اإللكتروني واستقبالها. وحيث أن معالج الضبط يقوم 
بتهيئة (خدمة حزمة الراديو العامة) GPRS والضبط اآلخر الذي يخص WAP وMMS والوصول 
لإلنترنت، فإنه يجب تشغيل التطبيق قبل التهيئة اليدوية ألي متصفح آخر أو ضبط الرسائل 

تأكد من إغالق التطبيقات األخرى.
حدد اخليارات ← فتح. عند تشغيل التطبيق ألول مرة سيطلب منك الموافقة على "تحديد 

المسئولية" في اتفاقية انتهاء ترخيص المستخدم.
وبعد قبول "تحديد المسئولية"، فسيقوم معالج الضبط بعرض شاشة التعليمات. اضغط على 

موافق لالستمرار أو خروج للعودة إلى قائمة التطبيقات.
ويقوم معالج الضبط آلًيا بالكشف عن مشغل الشبكات الخاص بك وذلك بقراءة التفاصيل 
من بطاقة SIM الخاصة بك، وسيطلب منك تحديد بلدك ومشغل الشبكات الخاص بك من 

القائمة.
حدد اخليارات ← تغيير للدخول إلى قائمة البلد. وبمجرد تحديد البلد، يمكنك اختيار مشغل 

الشبكات الخاص بك. 
انتقل ألسفل لتمييز المشغل. حدد اخليارات ← تغيير للدخول إلى قائمة البلد. 

وبمجرد اختيار البلد والمشغل حدد اخليارات ← موافق.
وسيقوم معالج الضبط بتأكيد رغبتك في إنشاء الضبط الخاص بمشغل الشبكات الذي 

اخترته. حدد موافق لالستمرار أو إلغاء للعودة إلى قائمة البالد وإلى قائمة مشغلي الشبكات.

        ← القائمة  إلى  اذهب   
.Setting Wizard
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א
א

وسيقوم معالج الضبط ببرمجة الهاتف. وستظهر أشرطة التقدم لحوالي ٥ أو ١٠ دقائق. حينئذ 
يكون الهاتف مهيًئا من أجل MMS وWAP والدخول لإلنترنت. اضغط على موافق لغلق معالج 

الضبط.
يرجى األخذ في االعتبار أنه من أجل استخدام هذه الخدمات، فقد يتطلب ذلك أن تتصل 

بمشغل الشبكات أو مزود الخدمة لتشغيل خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وسيقوم 
معالج الضبط بعرض رقم الهاتف الذي ستتصل به كلما كان ذلك ممكًنا.
ويرجى األخذ في االعتبار أن كل مشغلي الشبكات يدعمون كافة الخدمات.

ويمكن إرسال ضبط تهيئة البريد اإللكتروني لهاتفك مباشرة عن طريق موقع نوكيا لضبط 
http://www.nokia.com/phonesettings. الهاتف

وإذا واجهتك أية مشكالت في معالج الضبط، ُيرجى زيارة موقع نوكيا لضبط الهاتف
http://www.nokia.com/phonesettings إلرسال أحدث ضبط لمشغل الشبكات إلى هاتفك 

مباشرًة عن طريق الرسائل النصية.

א
א א

١ انتقل إلى مجموعة ضبط واضغط على  لفتحها. 
 : ٢ انتقل إلى الضبط املطلوب تغييره واضغط على 

• للتبديل ما بني اخليارات في حالة وجود خيارين اثنني فقط وهما (تشغيل / إيقاف تشغيل)،
• لفتح قائمة خيارات أو محرر،

• لفتح شاشة عرض أداة التدرج املنزلقة، واضغط على أو  لزيادة القيمة أو 
تقليلها،على الترتيب. 

انظر الشكل. ١٢، الصفحة ٦٧. وقد تكون قادرًا على استالم بعض الضبط من مزود اخلدمة في 
رسالة قصيرة. انظر "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢.

 اذهب إلى القائمة ← 
الضبط.
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عام

• لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في الهاتف. وقد يؤثر هذا التغيير أيًضا على 
صيغة التاريخ والوقت والفواصل املستخدمة، على سبيل املثال في العمليات احلسابية. في 
حالة حتديد آلي فسيختار الهاتف اللغة طبًقا للمعلومات املوجودة على بطاقة SIM. ويجب 

إعادة تشغيل الهاتف بعد تغيير لغة نصوص الشاشة.
يؤثر تغيير الضبط في لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيق بالهاتف ويظل التغيير 

ساري املفعول إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى. 

• لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة بالهاتف. ويؤثر تغيير اللغة على: 
( • احلروف املتاحة عند الضغط على أي مفتاح من ( - 

• القاموس املستخدم في طريقة اإلدخال التنبئي للنص
 . • الرموز اخلاصة املتاحة عند الضغط على مفتاحي  و 

• القاموس - لضبط اإلدخال التنبئي للنص على تشغيل أو إيقاف لكل احملررات في الهاتف. 
وحدد لغة إلدخال النص التنبئي من القائمة املتاحة. كما ميكنك أيًضا تغيير هذا الضبط أثناء 
استخدامك ألحد احملررات. ثم اضغط على  وحدد القاموس ← تشغيل القاموس أو إيقاف. 
• الترحيب أو الشعار - لعرض رسالة الترحيب أو الشعار لفترة قصيرة في كل مرة يتم فيها 

تشغيل الهاتف. وحدد االفتراضي عند الرغبة في استخدام الصورة االفتراضية أو الرسوم 
املتحركة االفتراضية. ثم حدد النص لكتابة رسالة ترحيب (بحد أقصى ٥٠ حرًفا). وحدد 

الصورة لتحديد صورة فوتوغرافية أو صورة من "األستوديو". 
• الضبط األصلي للهاتف - إلعادة ضبط بعض اإلعدادات على قيمها األصلية. وللقيام بذلك، 

يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة ٧٤. وبعد إعادة ضبط اإلعدادات، قد يستغرق 
الهاتف وقًتا أطول لبدء التشغيل. وستظل جميع املستندات وامللفات التي قمت بإنشائها 

كما هي.
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א
א وضع االستعداد

• مفتاح االختيار األيسر ومفتاح االختيار األمين - لتغيير االختصارات التي تظهر فوق مفتاح االختيار 
األيسر  ومفتاح االختيار األمين  في وضع االستعداد. وباإلضافة إلى التطبيقات، ميكنك 

استخدام نقطة االختصار للوصول إلى أية وظيفة، على سبيل املثال رسالة جديدة.
• مفتاح االنتقال لليمني ومفتاح االنتقال لليسار ومفتاح االنتقال ألسفل ومفتاح االنتقال ألعلى 

ومفتاح االختيار لجعل االختصارات متاحة في وضع االستعداد عند الضغط على مفتاح التنقل 
في أي اتجاه، انتقل إلى التطبيق المطلوب أو الوظيفة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح 

التنقل.
الشاشة

• مدة الشاشة املؤقتة - يتم تشغيل الشاشة املؤقتة فور انتهاء الفترة الزمنية احملددة لتبدأ 
بعدها الشاشة املؤقتة. وحينما تكون الشاشة املؤقتة في وضع التشغيل، تكون شاشة 

الهاتف خالية وميكنك رؤية شريط الشاشة املؤقتة.
• إليقاف تشغيل الشاشة املؤقتة، اضغط على أي مفتاح.

א
إرسال هويتي (خدمة شبكة)

• تتيح لك هذه اخلدمة ضبط رقم هاتفك بحيث يتم عرضه (نعم) أو إخفاؤه (ال) عن الشخص 
الذي تتصل به. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة عند اشتراكك. 

انتظار املكاملات (خدمة شبكة)
• وسوف تعلمك الشبكة في حالة ورود مكاملة جديدة أثناء إجراء مكاملة. ثم حدد تشغيل 

ملطالبة الشبكة بتنشيط خاصية انتظار املكاملات، وحدد إلغاء ملطالبة الشبكة بإلغاء 
تنشيط هذه اخلاصية، أو حدد فحص احلالة ملعرفة ما إذا كانت هذه اخلاصية نشطة أم ال. 

معاودة االتصال آلًيا
• أثناء تنشيط هذا الضبط، سوف يقوم الهاتف بإجراء عدة محاوالت (بحد أقصى عشر 

محاوالت) إلجراء املكاملة بعد محاولة اتصال غير ناجحة. واضغط على  إليقاف تشغيل 
خاصية معاودة االتصال آلًيا. 

الشكل ١٢ شاشة عرض 
"الضبط" الرئيسية.
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א
ملخص بعد املكاملةא

• قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يعرض الهاتف املدة التقريبية آلخر مكاملة وذلك لفترة وجيزة. 
االتصال السريع

 ( • حدد تشغيل وسيمكنك االتصال باألرقام اخملصصة ملفاتيح االتصال السريع ( - 
بالضغط مع االستمرار على املفتاح. انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٢٥.

الرد بأي مفتاح
• حدد تشغيل وسيمكنك الرد على املكاملة الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما 

 . عدا  و  و 
اخلط املستخدم (خدمة شبكة)

• يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي املشترك االثنني، أي تدعم خطي 
هاتف. ثم حدد خط الهاتف املطلوب استخدامه (اخلط ١ أو اخلط ٢) إلجراء املكاملات وإلرسال 

الرسائل القصيرة. وميكن الرد على مكاملات كال اخلطني بغض النظر عن اخلط اخملتار.
لن تتمكن من إجراء مكاملات إذا حددت اخلط ٢ ولم تقم باالشتراك في خدمة الشبكة هذه. 
ملنع اختيار اخلط، حدد تغيير اخلط ← إيقاف إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. ولتغيير هذا 

.PIN2 الضبط، يلزم إدخال رمز

א
א

ميكنك هنا االطالع على شرح قصير لكل ضبط قد يكون مطلوًبا التصاالت البيانات ونقاط 
الوصول اخملتلفة. وفي حالة عدم استخدام الهاتف إلجراء اتصال WAP بعد، قد يلزم االتصال مبزود 

.www.nokia.com/phonesettings اخلدمة ملعاونتك على إجراء االتصال األول أو زيارة املوقع
سيطلب منك العديد من مزودي اخلدمة استخدام نقاط الوصول إلى اإلنترنت (IAP) لنقطة 
الوصول االفتراضية اخلاصة بك. وسيسمح لك مزودو اخلدمة اآلخرون باستخدام نقطة وصول 

WAP. وملزيد من املعلومات، اتصل مبزود اخلدمة.
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ابدأ ملء الضبط من أعلى ألنه بناًءا على اتصال البيانات التي تختارها (حامل البيانات) فإن بعض 
حقول اإلعدادات فقط تكون متاحة.

• اسم االتصال - قم بتسمية االتصال باسم وصفي.
احملدد، ستتوفر حقول ضبط معينة فقط. ثم امأل جميع احلقول التي مت تعليمها بعبارة يجب • حامل البيانات - اخليارات املتاحة هي GPRS أو مكاملة بيانات. واستناًدا لنوع اتصال البيانات 
حتديده أو بعالمة جنمية. ومن املمكن ترك احلقول األخرى فارغة ما لم تتلق إرشادات خالف 

ذلك من مزود اخلدمة.
لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مشغل الشبكة أو مزود خدمة هذه 

.SIM امليزة، وإذا لزم األمر فقم بتنشيطها لبطاقة
• اسم نقطة الوصول (حلزمة البيانات فقط) - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال 
بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وميكنك احلصول على اسم نقطة الوصول من 

مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة.
• رقم االتصال (ملكاملة البيانات فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول.

• اسم املستخدم - اكتب اسم مستخدم إذا مت طلبه عن طريق مزود اخلدمة. حيث قد يكون 
اسم املستخدم مطلوًبا إلجراء اتصال بيانات وغالًبا ما يوفره مزود اخلدمة. وغالًبا ما يدعم 

اسم املستخدم حتسس حالة األحرف. 
• طلب كلمة السر - إذا كان يجب إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل 

الدخول إلى مركز اخلدمة أو إذا كنت ال تريد حفظ كلمة السر في الهاتف، فاختر نعم. 
• كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر إلجراء اتصال بيانات وغالًبا ما يوفرها مزود اخلدمة. 

غالًبا ما تدعم كلمة السر حتسس حالة األحرف. وأثناء كتابة كلمة السر، تظهر رموزها 
لفترة وجيزة ثم تتغير على شكل عالمات جنمية (•). كما أن أسهل طريقة إلدخال األرقام هي 

الضغط مع االستمرار على الرقم املطلوب إدخاله ثم االستمرار في إدخال األرقام. 
• التحقق - عادي / آمن. 

• الصفحة الرئيسية - بناًءا على ما تقوم بإعداده، اكتب إما: 
• عنوان اخلدمة، أو

• عنوان مركز رسائل الوسائط املتعددة. 
 ISDN v.120 أو ISDN v.110 نوع مكاملة البيانات - (ملكاملة البيانات فقط) - هي تناظرية أو •
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يعّرف ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصاًال تناظرًيا أو رقمًيا. ويعتمد هذا الضبط على كل من 
مشغل شبكة GSM ومزود خدمة اإلنترنت (ISP)، حيث إن بعض شبكات GSM ال تدعم 

أنواًعا معينًة من اتصاالت ISDN. وملعرفة التفاصيل، اتصل مبزود خدمة اإلنترنت (ISP). بينما 
في حالة توفر اتصاالت ISDN، فسيتم إجراء االتصاالت بسرعة أكبر من الطرق التناظرية. 

• سرعة البيانات القصوى - (لمكالمة البيانات فقط) - الخيارات المتاحة هي ٩٦٠٠ أو ١٤٤٠٠ 
بناًءا على ما قمت باختياره في نوع مكاملة البيانات. حيث يتيح لك هذا الخيار إمكانية 

تحديد أقصى سرعة لالتصال عند استخدام بيانات GSM. وقد تزيد تكلفة معدالت البيانات 
األعلى وذلك اعتماًدا على مزود الخدمة.

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

اخليارات ← الضبط املتقدم
• عنوان IP للهاتف - عنوان IP للهاتف. 

• مركز خدمة االسم األولي - عنوان IP ملركز خدمة DNS األولي. 
• مركز خدمة االسم الثانوي - عنوان IP ملركز خدمة DNS الثانوي. 

• عنوان مركز البروكسي - عنوان IP ملركز خدمة البروكسي. 
• رقم منفذ البروكسي - رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. 

إذا كنت تريد إدخال هذا الضبط، قم باالتصال مبزود "خدمة اإلنترنت" اخلاص بك. 
يظهر الضبط التالي إذا حددت مكاملة البيانات كنوع اتصال: 

• استخدام االستدعاء - يسمح هذا اخليار ملركز اخلدمة بإعادة االتصال بك إذا قمت باالتصال 
مبركز اخلدمة أوالً. واتصل مبزود اخلدمة لالشتراك في هذه اخلدمة. 

 ينتظر الهاتف من مكاملة االستدعاء أن تستخدم نفس ضبط مكاملة البيانات الذي 
مت استخدامه في املكاملة التي تتطلب االستدعاء. ويجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من 

املكاملات في كال االجتاهني، من وإلى الهاتف. 
• نوع االستدعاء - اخليارات املتاحة هي رقم املركز / استخدم رقًما آخر. واطلب من مزود اخلدمة 

الضبط الصحيح الذي ينبغي استخدامه، ويعتمد ذلك على تهيئة مزود اخلدمة. 
• رقم االستدعاء - أدخل رقم هاتف البيانات للهاتف اخلاص بك الذي يستخدمه مركز خدمة 
إعادة الطلب. وعادة ما يكون هذا الرقم هو رقم هاتف مكاملة البيانات للهاتف اخلاص بك. 
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• استخدام ضغط PPP - يعمل هذا اخليار عند ضبطه على نعم على تسريع نقل البيانات 
إذا كان مركز خدمة PPP البعيد يدعم ذلك. وإذا واجهت مشاكل في تأسيس االتصال، فقم 

بتجربة ضبط ذلك اخليار على ال. واتصل مبزود اخلدمة للحصول على إرشادات. 
• استخدام نص الدخول - اخلياران املتوفران هما نعم / ال. 

• نص الدخول- أدخل نص الدخول. 
• بدء املودم- (سلسلة بدء املودم) - يتحكم في الهاتف باستخدام أوامر AT للمودم. وإذا لزم 

األمر، فأدخل احلروف احملددة من قبل مزود اخلدمة أو مزود "خدمة اإلنترنت".

GPRS
يؤثر ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال 

حزمة البيانات. 
اتصال GPRS - إذا حددت عندما يكون متاًحا وكنت ضمن شبكة تدعم حزمة البيانات، فسيتم 

تسجيل الهاتف لدى شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وسيتم إرسال الرسائل 
القصيرة عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما سيبدأ اتصال حزمة بيانات نشط، 

إلرسال بريد إلكتروني واستالمه على سبيل املثال. وإذا حددت عند احلاجة، فسيستخدم الهاتف 
اتصال حزمة البيانات فقط في حالة بدء تشغيل أحد التطبيقات أو اإلجراءات التي حتتاج إلى 

ذلك. ومن املمكن أن يتم غلق اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إذا لم يتم استخدامه 
من خالل أية تطبيقات. 

إذا لم تتوفر تغطية خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) مع اختيار عندما يكون متاًحا، 
فسيحاول الهاتف بصفة دورية تأسيس اتصال حزمة البيانات. 

نقطة الوصول - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول عند الرغبة في استخدام الهاتف كمودم حزمة 
بيانات للكمبيوتر لديك. 

 .GSM يؤثر ضبط مكاملة بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكاملة بيانات
وقت االتصال بالشبكة - في حالة عدم إمتام أية إجراءات، يتم قطع مكاملة البيانات آلًيا بعد 

انتهاء الوقت. واخليارات املتاحة هي: يحدده املستخدم، في حالة ما إذا حددت وقًتا، أو غير محدود.

 اذهب إلى الضبط ← 
 .GPRS ← االتصال

 اذهب إلى الضبط ← 
االتصال ← مكاملة بيانات. 
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يتيح لك ضبط التاريخ والوقت إمكانية تعريف التاريخ والوقت املستخدم في الهاتف، وكذلك 
تغيير صيغة التاريخ والوقت والفواصل. 

• نوع الساعة ← تناظري أو رقمي لتغيير الساعة التي تظهر في وضع االستعداد. انظر 
"الساعة" الصفحة ٩٢.

• حتديث آلي للوقت - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ واملنطقة الزمنية على 
الهاتف اخلاص بك (خدمة شبكة). لكي يسري مفعول ضبط حتديث آلي للوقت ، يجب إعادة 

تشغيل الهاتف. وقم بفحص أي تنبيهات حيث قد تتأثر هذه األشياء بـ حتديث آلي للوقت.
• نغمة التنبيه - لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عندما يصل املنبه للوقت احملدد. 

• توقيت جرينتش - لتغيير املنطقة الزمنية لوقت الساعة. 
• تغيير التوقيت - لتشغيل التوقيت الصيفي أو إيقاف تشغيله. 

( ) א
تسمح لك وظيفة حظر املكاملات بتقييد إجراء املكاملات واستقبالها في الهاتف. والستخدام هذه 

الوظيفة، ستحتاج إلى كلمة سر احلظر التي ميكنك احلصول عليها من مزود اخلدمة. 
١ انتقل إلى أحد خيارات احلظر. 

٢ حدد اخليارات ← تشغيل ملطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر املكاملات، وحدد إلغاء إليقاف 
تشغيل حظر املكاملات، أو حدد فحص احلالة ملعرفة ما إذا كان قد مت حظر املكاملات أم ال. 

• حدد اخليارات ← تعديل كلمة سر احلظر لتغيير كلمة سر احلظر. 
• حدد اخليارات ← إلغاء كل احلظر إللغاء جميع عمليات حظر املكاملات النشطة. 

في حالة حظر املكاملات، فقد تتمكن من االتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.٧٣

א
א א

اختيار املشغل
• اختر آلي لضبط الهاتف للبحث آلًيا عن إحدى الشبكات اخللوية املتوفرة داخل منطقتك واختيارها. 

• اختر يدوي عند الرغبة في حتديد الشبكة املطلوبة يدوًيا من قائمة الشبكات. وإذا مت فقد 
االتصال بالشبكة احملددة بطريقة يدوية، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه حلدوث خطأ ويطلب 

منك حتديد شبكة مرة أخرى. ويجب أن يتوفر للشبكة احملددة اتفاقية جتوال مع الشبكة 
احمللية لديك، أي املشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

عرض معلومات اخللية
• حدد تشغيل لضبط الهاتف بحيث يوضح متى يتم استخدامه داخل شبكة خلوية مبنية 
على أساس تكنولوجيا "الشبكة اخللوية الصغيرة" (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات 

اخلاليا (خدمة شبكة).

א א
انتقل إلى إحدى حافظات األجهزة امللحقة ثم افتح الضبط:

• حدد الوضع االفتراضي لتحديد الوضع املطلوب تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل 
جهاز ملحق معني بالهاتف. انظر "تغيير الوضع" الصفحة ٨٢.

• حدد رد آلي لضبط الهاتف بحيث يرد على املكاملة الواردة آلًيا بعد خمس ثواٍن أثناء توصيل 
جهاز ملحق معني بالهاتف. وفي حالة ضبط التنبيه للمكاملات الواردة على نغمة تنبيه 
واحدة أو صامت، فال ميكن استخدام الرد اآللي ، وسيلزم عليك الرد على الهاتف يدوًيا. 
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SIM א
التفسيرات اخلاصة برموز احلماية اخملتلفة التي قد تكون مطلوبة: 

• رمز PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام) - يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM من 
االستخدام غير املسموح به. ويتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN عادًة.

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

 .PUK املعلومات حول رمز
• رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) - يلزم إدخال رمز PIN2 املرفق ببعض بطاقات SIM للوصول إلى 

بعض الوظائف. 
• رمز القفل (٥ أرقام) - ميكن استخدام رمز القفل لقفل الهاتف ولوحة املفاتيح لتفادي 

االستخدام غير املسموح به.
 وضبط املصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. ولتفادي االستخدام غير املسموح به للهاتف، قم 

بتغيير رمز القفل. واحتفظ بالرمز اجلديد سرًيا وفي مكان آمن بعيًدا عن الهاتف. 
• رمزا PUK وPUK2 (٨ أرقام) - يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير رمز 

PIN املقفل. حيث يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 املقفل. وإذا لم يتم تزويد الرموز 
مع بطاقة SIM، فاتصل باملشغل الذي تستخدم بطاقة SIM اخلاصة به واملوجودة بالهاتف 

للحصول على الرموز.
ميكنك تغيير الرموز اآلتية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. ومن املمكن أن تشمل هذه الرموز 

فقط األرقام من ٠ إلى ٩.
جتنب استخدام رموز الوصول املشابهة ألرقام الطوارئ، مثل رقم ١١٢، لتفادي االتصال غير 

املقصود برقم الطوارئ. 
طلب رمز PIN - عندما يكون رمز PIN نشًطا، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل 

 .PIN قد ال تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز SIM الهاتف. والحظ أن بعض بطاقات
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رمز PIN / رمز PIN2 / رمز القفل - افتح هذا الضبط عند الرغبة في تغيير الرمز. 
مدة القفل اآللي - لضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها آلًيا، وميكن 

استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. وأدخل رقًما للمهلة الزمنية بالدقائق أو 
حدد ال يوجد إليقاف تشغيل فترة القفل الذاتي. 

• إللغاء قفل الهاتف، أدخل رمز القفل. 
عندما يكون الهاتف مغلًقا، فقد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ الرسمي املبرمج في هاتفك. 

قفل عند تغيير البطاقة - حدد نعم إذا أردت أن يطلب الهاتف إدخال رمز القفل إذا لم يكن 
معلوًما، عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. وسيحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات 

SIM التي ُتعرف باسم بطاقات املالك.
االتصال بأرقام محددة - ميكنك قصر مكاملاتك الصادرة على أرقام هاتف محددة إذا كانت بطاقة 

SIM اخلاصة بك تدعم هذه الوظيفة. حيث يلزم إدخال رمز PIN2 إلمتام هذه الوظيفة. وأثناء 
تنشيط هذه الوظيفة، ميكنك االتصال فقط بأرقام الهواتف املضمنة في قائمة االتصال بأرقام 

محددة أو التي تبدأ بنفس الرقم أو األرقام اخلاصة برقم الهاتف املوجود في القائمة. 
• اضغط على  لضبط االتصال بأرقام محددة على تشغيل. 

عندما تكون ميزة االتصال باألرقام احملددة مسبًقا في وضع التشغيل، فقد تتمكن من االتصال 
برقم الطوارئ الرسمي املبرمج في هاتفك. 

• إلضافة أرقام جديدة إلى قائمة "االتصال بأرقام احملددة"، حدد اخليارات ← اسم جديد أو 
إضافة من األسماء.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة أشخاص ميكنك تبادل االتصاالت معهم. 
وملزيد من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مزود اخلدمة. ثم حدد: االفتراضي لتشغيل اجملموعة 

االفتراضية املتفق عليها مع مشغل الشبكة، أو تشغيل عند الرغبة في استخدام مجموعة 
أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس اجملموعة) أو إيقاف. 

في حالة حتديد إجراء مكاملات من قبل مجموعة مستخدمني محددة فقط، فقد تتمكن من 
االتصال برقم الطوارئ الرسمي املبرمج في هاتفك. 

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض "االتصال 

بأرقام محددة": فتح واتصال 
وتشغيل األرقام احملددة / 

إيقاف األرقام احملددة واسم 
جديد وتعديل ومسح وإضافة 

إلى األسماء وإضافة من 
األسماء وبحث وحتديد/إلغاء 

حتديد وتعليمات وخروج.
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تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل تأكيد عند 
 .SIM استخدام خدمة بطاقة

א א א
في شاشة عرض "إدارة الشهادات" الرئيسية، ميكنك رؤية قائمة تضم شهادات التفويض 

احملفوظة في الهاتف. واضغط على  ملشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها. 
يتم استخدام "شهادات التفويض" من ِقَبل بعض خدمات املتصفح، مثل اخلدمات البنكية، 

للتأكد من التوقيعات أو شهادات مركز اخلدمة أو شهادات التفويض األخرى. 
يتم استخدام شهادات مركز اخلدمة لتحسني احلماية في االتصال ما بني الهاتف والبوابة. كما 

يستلم الهاتف شهادة مركز اخلدمة من مزود اخلدمة قبل إجراء االتصال، ويتم اختبار مدى 
صالحيتها بواسطة شهادات التفويض احملفوظة بالهاتف. وال يتم حفظ شهادات مركز اخلدمة.

قد تلزم شهادات مركز اخلدمة، على سبيل املثال، عندما: 
• ترغب في االتصال ببنك عبر الشبكة أو موقع آخر بعيد أو مركز خدمة بعيد للقيام بإجراءات 

تستلزم نقل معلومات سرية، أو
• ترغب في تقليل مخاطر إصابة الكمبيوتر بفيروسات أو برامج ضارة أخرى، والتأكد من 

صالحية البرامج عند تنزيلها وتثبيتها. 
 هـــام: الحظ أن حتى استخدام الشهادات يقلل مخاطر االتصاالت البعيدة وتثبيت  
 البرامج بشكل كبير ولذلك يجب استخدامهم بشكل صحيح حتى تتم االستفادة  
 من احلماية املضاعفة. ال يوفر وجود الشهادة في حد ذاتها أية حماية، حيث إن إدارة 

الشهادات يجب أن حتتوي على الشهادات الصحيحة واملوثوق بها أو املصدقة وذلك ضماًنا لتوفير 
أكثر درجات احلماية. عمر الشهادات محدد. إذا مت عرض الشهادة منتهية أو صالحية الشهادة لم 
تبدأ بعد حتى ولو كانت الشهادة يجب أن تكون صاحلة، تأكد أن التاريخ احلالي والوقت احلالي في 

اجلهاز صاحلني. قبل تغيير ضبط أي شهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق في مالك الشهادة 
وأن الشهادة تنتمي فعال إلى املالك املدون."

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض إدارة 
الشهادات الرئيسية: 

تفاصيل الشهادة ومسح 
وضبط الوثوق وحتديد/عدم 

حتديد وتعليمات وخروج.
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• انتقل إلى إحدى شهادات التفويض وحدد اخليارات ← ضبط الوثوق. واستناًدا لنوع الشهادة، 
تظهر قائمة بالتطبيقات التي ميكنها استخدام الشهادة احملددة. وعلى سبيل املثال: 

 مدير التطبيق / نعم- بإمكان الشهادة التصديق على أصل البرنامج اجلديد. 
 اإلنترنت / نعم - بإمكان الشهادة التصديق على البريد اإللكتروني ومراكز خدمة الصور. 

א
يسمح لك مدير األجهزة للشركات الصغيرة مثل مزود اخلدمة أن يساعدك مباشرة بضبط 

الهاتف. للسماح بإدارة األجهزة، يجب أن يتصل الهاتف مبركز خدمة الشركة الصغيرة ويتزامن 
معه. ميكن البدء في جلسة املزامنة من الهاتف وميكنك قبول أو رفض محاوالت املزامنة األولية 

من مركز اخلدمة.
تتوقف هذه امليزة على املشغل وقد تكون غير متاحة في كل الهواتف. اتصل مبزود اخلدمة اخلاص 

بك للحصول على املعلومات ومعرفة مدى توفر هذه امليزة.
يجب أن يتم تعريف مدير األجهزة قبل أن ميكنك االتصال مبركز اخلدمة. الطرف الثالث الذي يقدم 

لك املساعدة ميكن أن يساعدك في تعريف ضبط الوضع:
اسم مركز اخلدمة – اسم مركز اخلدمة الذي يظهر على الشاشة.

هوية مركز اخلدمة – هوية مركز خدمة مدير األجهزة البعيد.
كلمة سر مركز اخلدمة – كلمة السر التي تستخدم في تنبيهات مركز اخلدمة. أدخل كلمة 

السر التي يجب أن يوفرها مركز خدمة مدير األجهزة عند التزامن مع الهاتف.
نقطة الوصول – نقطة الوصول لإلنترنت التي يستخدمها الهاتف لعمل اتصال مبركز اخلدمة. 

اختر من قائمة نقاط الوصول املعرفة بالهاتف.
عنوان املضيف – URL ملركز خدمة إدارة األجهزة.

املنفذ – منفذ مركز خدمة إدارة األجهزة.
اسم املستخدم – اسم املستخدم اخلاص بك لهذا الوضع.

 اخليارات املوجودة 
في شاشة مدير األجهزة 
الرئيسية: اتصال ووضع 

جديد وتعديل الوضع ومسح 
الوضع ومتكني التهيئة. 
/إيقاف التهيئة وعرض 

السجل وتعليمات وخروج.

 اذهب إلى القائمة ← 
األدوات ← مدير األجهزة.
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كلمة السر – كلمة السر اخلاصة بك لهذا الوضع.
يبدأ مركز اخلدمة في عملية التهيئة. استمرار؟ - مسموح بإدارة األجهزة على مركز اخلدمة هذا. 

حدد نعم أم ال.
مت القبول – إدارة أجهزة آليه أو معتمدة على مركز اخلدمة هذا. حدد نعم أو ال للسماح بالتزامن 

بدون التحقق أو حدد ال للتحقق من كل محاولة تزامن.

א
في "مدير امللفات"، ميكنك تصفح امللفات واحلافظات وفتحها وإدارتها في ذاكرة الهاتف أو في 

بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.
افتح "مدير امللفات" ملشاهدة قائمة احلافظات املوجودة بالهاتف. واضغط على  ملشاهدة 

احلافظات املوجودة في بطاقة الذاكرة، في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. 
ميكنك تصفح احلافظات وفتحها وإنشائها، كما ميكنك حتديد العناصر ونسخها ونقلها إلى 

احلافظات. انظر "اإلجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.

א א א
إذا كان لديك بطاقة ذاكرة مثبتة بالهاتف، ميكنك االختيار بني شاشتي عرض للذاكرة، شاشة 

عرض لذاكرة الهاتف وأخرى لبطاقة الذاكرة.
اضغط على  أو  لالنتقال من عالمة التبويب اخلاصة بإحدى الذاكرتني إلى عالمة التبويب 

األخرى. 
• للتحقق من استهالك الذاكرة احلالية، حدد اخليارات ← بيانات الذاكرة.

يقوم الهاتف بحساب مقدار تقريبي للذاكرة اخلالية املتاحة لتخزين البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.
في شاشتي عرض الذاكرة، ميكنك عرض استهالك الذاكرة جملموعات البيانات اخملتلفة: التقومي 

واألسماء واملستندات والرسائل والصور وملفات الصوت ومقاطع فيديو والتطبيقات واملستخدمة 
والذاكرة اخلالية.

 اخليارات املتاحة في 
شاشة عرض "مدير امللفات" 

الرئيسية: فتح وإرسال 
ومسح ونقل إلى احلافظة 

ونسخ إلى احلافظة وحافظة 
جديدة وحتديد/عدم حتديد 

وإعادة تسمية وبحث وعرض 
التفاصيل وتفاصيل الذاكرة 

وتعليمات وخروج. 

 اذهب إلى القائمة ← 
األدوات ← مدير امللفات.
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عند انخفاض ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض امللفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة. انظر 
"استكشاف األخطاء وإصالحها" الصفحة ١٢٠.

א א א
ميكنك استخدام "األوامر الصوتية" لتشغيل التطبيقات واألوضاع، واالتصال بأرقام هواتف من 

"األسماء"، دون احلاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف. وميكنك تسجيل كلمة، أو كلمات، (أمر صوتي) 
ثم نطق هذا األمر الصوتي لفتح أحد التطبيقات أو تشغيل أحد األوضاع أو االتصال برقم هاتف. 

ميكن استخدام أمر صوتي واحد فقط لكل عنصر.
أي كلمة (كلمات) منطوقة ميكن أن تكون أمًرا صوتًيا. 

• أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. وبعد سماع نغمة بدء 
التشغيل، انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات املطلوب تسجيلها كأمر صوتي. 

قبل استخدام بصمات الصوت، خذ ما يلي بعني االعتبار: 
• ال تعتمد بصمات الصوت على اللغة، بل تعتمد على صوت املتحدث. 

• عليك القيام بلفظ االسم بشكل يتطابق متاًما للفظك عند القيام بتسجيل بصمة الصوت. 
• بصمات الصوت شديدة احلساسية في أماكن الضجيج، فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء 

مكاملة من خالل خاصية طلب الرقم صوتًيا في بيئة هادئة. 
• األسماء ذات املقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة، وجتّنب 

استخدام األسماء املتشابهة ألرقام مختلفة. 
 مالحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء 

بالضجيج أو في حالة الطوارئ، فلذلك عليك أّال تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتًيا 
فقط. 

א
١ في شاشة عرض "األوامر الصوتية" الرئيسية، انتقل إلى التطبيق املطلوب إضافة أمر صوتي 

له، ثم حدد اخليارات ← إضافة أمر صوتي. 

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض "األوامر 

الصوتية" الرئيسية: إضافة 
أمر صوتي وفتح وتطبيق جديد 
وسماع وتغيير ومسح ومسح 

الكل وتعليمات وخروج. 

 اذهب إلى القائمة ← 
األدوات ← األوامر الصوتية. 



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. ٨٠

א
א

 إلضافة أمر صوتي ألحد األوضاع، يلزم فتح حافظة "األوضاع" وحتديد وضع معني. 
٢ يظهر النص اضغط "بدء" ثم حتدث بعد النغمة. 

• اضغط على بدء لتسجيل األمر الصوتي. وسيصدر الهاتف نغمة بدء، وتظهر املالحظة 
تكلم اآلن.

٣ انطق األمر الصوتي. وسيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد ٥ ثواٍن تقريًبا. 
٤ بعد االنتهاء من عملية التسجيل، يردد الهاتف األمر الصوتي الذي مت تسجيله وتظهر املالحظة 

جاري سماع أمر صوتي. وإذا كنت ال ترغب في حفظ ما قمت بتسجيله، فاضغط على إنهاء.
٥ عند حفظ األمر الصوتي بنجاح، تظهر املالحظة مت حفظ األمر الصوتي مع إصدار رنني. وميكن 

مشاهدة الرمز  بجوار التطبيق.

א א
لتخصيص أوامر صوتية لتطبيقات أخرى غير مدرجة في شاشة عرض "األوامر الصوتية" الرئيسية. 

١ في شاشة عرض "األوامر الصوتية" الرئيسية، حدد اخليارات ← تطبيق جديد. 
٢ يتم عرض التطبيقات املتاحة. ثم انتقل إلى التطبيق املطلوب إضافته واضغط على اختيار. 
٣ قم بإضافة أمر صوتي للتطبيق اجلديد. انظر "إضافة أمر صوتي ألحد التطبيقات" الصفحة ٧٩.

א א
١ اضغط مع االستمرار على  في وضع االستعداد. وسُيصدر الهاتف نغمة قصيرة، وتظهر 

املالحظة تكلم اآلن. 
٢ عند تشغيل أحد التطبيقات عن طريق نطق أمر صوتي، أمسك الهاتف على مسافة قصيرة 

من الفم وانطق األمر الصوتي بوضوح. 
٣ يردد الهاتف األمر الصوتي األصلي ويبدأ تشغيل التطبيق. وإذا ردد الهاتف أمًرا صوتًيا خاطًئا، 

اضغط على حاول ثانية. 
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إلعادة تشغيل األمر الصوتي أو مسحه أو تغييره، انتقل إلى العنصر اخملصص له األمر الصوتي 
)، وحدد اخليارات ثم:  (يشار إليه بالرمز 

• سماع - لالستماع إلى األمر الصوتي مرة أخرى. 
• مسح - ملسح األمر الصوتي. 

• تغيير - لتسجيل أمر صوتي جديد. ثم اضغط على بدء للتسجيل.
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في "األوضاع"، ميكنك ضبط نغمات الهاتف وتخصيصها تبًعا ألحداث وبيئات مختلفة، أو تبًعا 
جملموعات من املتصلني. ميكنك مشاهدة الوضع احملدد حالًيا في أعلى شاشة العرض أثناء وجودك 

الهاتف في وضع االستعداد. يظهر التاريخ احلالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع املستخدم. 

א
١ اذهب إلى القائمة ← األوضاع. يتم فتح قائمة باألوضاع. 

٢ في قائمة األوضاع، انتقل إلى أحد األوضاع وحدد اخليارات ← تشغيل. 
 اختصار! لتغيير الوضع اضغط على  في وضع االستعداد، وانتقل إلى الوضع 

املراد تنشيطه واضغط على موافق. 

א
١ لتعديل أحد األوضاع، انتقل إلى الوضع املوجود في قائمة األوضاع وحدد اخليارات ← 

تخصيص. وإلنشاء وضع جديد، حدد اخليارات ← إنشاء جديد. يتم فتح قائمة
ضبط األوضاع.

٢ انتقل إلى الوضع الذي تريد تغييره واضغط على  لفتح اخليارات: 
• نغمة الرنني - لضبط نغمة الرنني للمكاملات الصوتية، حدد نغمة رنني من القائمة. اضغط 

على أي مفتاح إليقاف الصوت. عند استخدام بطاقة ذاكرة، يظهر الرمز  بجوار اسم 
النغمات احملفوظة فيها. تستخدم نغمات الرنني الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" 
الصفحة ١٤، ميكنك أيًضا تغيير نغمات الرنني في األسماء. انظر "إضافة نغمة رنين خاصة 

ببطاقة اسم أو مجموعة أسماء" الصفحة ٢٣.

 اذهب إلى القائمة ← 
األوضاع. 

 اخليارات املوجودة 
في شاشة عرض األوضاع 

الرئيسية: تشغيل 
وتخصيص وإنشاء جديد 

ومسح الوضع وتنزيل 
النغمات وتعليمات وخروج.
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• نوع الرنني - عند حتديد تصاعدي، يبدأ صوت الرنني من املستوى األول ثم يأخذ في االرتفاع 

تدريجًيا حتى يصل إلى مستوى الصوت املضبوط مسبًقا. 
• مستوى صوت الرنني - لضبط مستوى الصوت لنغمات الرنني ونغمات تنبيه الرسائل. 

• نغمة التنبيه للرسائل - لضبط النغمة للرسائل. 
• نغمة التنبيه للدردشة - لضبط النغمة للرسائل الفورية. 

• التنبيه باالهتزاز - لضبط الهاتف لالهتزاز عند ورود مكاملات صوتية ورسائل. 
• نغمات املفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة املفاتيح. 

• نغمات التحذير - يصدر الهاتف نغمة حتذيرية، على سبيل املثال، عند نفاد طاقة البطارية. 
• تنبيه لـ - لضبط الهاتف للرنني فقط عند ورود مكاملات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة 

متصلني محددة. تظل باقي املكاملات الواردة من أي متصلني آخرين خارج مجموعة املتصلني 
احملددة بدون نغمة تنبيه. اخليارات املتوفرة بالهاتف هي كل املكاملات / (قائمة تضم مجموعات 

املتصلني في حالة إنشاء تلك اجملموعات). انظر "إنشاء مجموعات أسماء" الصفحة ٢٦.

• التواجد - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود. انظر "ضبط التواجد" الصفحة ٣٠.
• تنبيهات تواجد املستخدم - أدخل رسالة كي يتم عرض حالة التواجد احلالية اخلاصة بك. انظر 

"ضبط التواجد" الصفحة ٣٠.
• اسم الوضع - ميكنك إعادة تسمية الوضع وإعطائه أي اسم تريده. ال ميكن إعادة تسمية 

الوضع العام.

א
ميكنك تغيير شكل شاشة الهاتف وذلك بتشغيل أحد املوضوعات. ميكن أن يحتوي أحد 

املوضوعات على ورق حائط لشاشة التوقف، لوحة ألوان، شاشة مؤقتة، وصور في "ذهاب إلى". 
قم بتعديل أحد املوضوعات للوصول إلى ضبط خاص أكثر تفصيالً. 

عندما فتح املوضوعات فسوف ترى قائمة املوضوعات املتاحة. يشار إلى املوضوع النشط حالًيا 
بعالمة اختيار. اضغط على  لرؤية املوضوعات املوجودة ببطاقة الذاكرة، في حالة استخدام 

بطاقة ذاكرة.

 تلميح! أثناء التنقل 
خالل القائمة، ميكنك التوقف 
عند إحدى النغمات لالستماع 

إليها قبل اختيارها. 

 اذهب إلى القائمة ← 
املوضوعات.

 اخليارات املوجودة 
في شاشة عرض املوضوعات 

الرئيسية: معاينة وتطبيق 
وتعديل وتنزيل موضوع 

وتعليمات وخروج.
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א

• ملعاينة أحد املوضوعات، انتقل إليه ثم حدد اخليارات ← معاينة ملشاهدة املوضوع. اضغط 
على  لتنشيط املوضوع. ميكن تنشيط املوضوع بدون معاينته عن طريق حتديد اخليارات 

← تطبيق من شاشة العرض الرئيسية.
 تلميح! يمكنك نسخ الموضوعات التي قمت بتنزيلها. ولنسخ موضوع من بطاقة 

الذاكرة الخاصة بك إلى ذاكرة الهاتف، انتقل إلى الموضوع وحدد اخليارات ← نسخ 
إلى ذاكرة الهاتف. ولنسخ موضوع من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة، انتقل إلى 

الموضوع وحدد اخليارات ← نسخ إلى بطاقة الذاكرة.
א

قم بتجميع العناصر من موضوعات أخرى، أو الصور من األستوديو لزيادة تخصيص املوضوعات. 
١ انتقل إلى املوضوع وحدد اخليارات ← تعديل وحدد:

• ورق احلائط - لتحديد صورة من أحد املوضوعات املتاحة، أو حدد صورة خاصة بك من 
األستوديو، لالستخدام كصورة خلفية في وضع االستعداد. 

• لوحة ألوان - لتغيير لوحة األلوان املستخدمة على الشاشة. 
• شاشة مؤقتة - حدد ما يتم عرضه على شريط الشاشة املؤقتة: الوقت أو التاريخ أو 

نص قمت بكتابته بنفسك. يتغير موقع ولون خلفية شريط الشاشة املؤقتة في فواصل 
زمنية قدرها دقيقة واحدة. كما تتغير الشاشة املؤقتة لتشير إلى عدد الرسائل اجلديدة 

أو املكاملات التي لم يتم الرد عليها. ميكنك ضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل 
الشاشة املؤقتة. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ٦٦.

• صورة في "ذهاب إلى" - لتحديد صورة من أحد املوضوعات املتاحة، أو حدد صورة خاصة 
بك من األستوديو، لالستخدام كصورة خلفية في "ذهاب إلى".

٢ انتقل إلى العنصر املطلوب تعديله، وحدد اخليارات ← تغيير. 
٣ حدد اخليارات ← ضبط لتحديد الضبط احلالي. ميكنك أيضا معاينة العنصر احملدد عن طريق 

حتديد اخليارات ← معاينة. الحظ أنه ليس بإمكانك معاينة كافة العناصر.
א א

الستعادة الضبط األصلي للموضوع احملدد حالًيا، حدد اخليارات ← استرجاع موضوع أصلي أثناء 
تعديل املوضوع.

 الشكل ١٣ شاشة عرض
املوضوعات الرئيسية
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א
استخدم "ذهاب إلى" حلفظ االختصارات، واالرتباطات اخلاصة بالصور التي تفضلها، ومقاطع 

الفيديو، واملالحظات وملفات تسجيل الصوت، وعالمات املتصفح، وصفحات املتصفح احملفوظة. 
االختصارات االفتراضية هي:  - لفتح محرر املالحظات و  لفتح التقومي على التاريخ 

احلالي و  - لفتح صندوق الوارد في الرسائل. 

א א
ميكن إضافة اختصارات للتطبيقات أو الوظائف املثبتة مسبًقا فقط. ال تتمتع جميع التطبيقات 

بتلك اإلمكانية. 
١ افتح التطبيق ثم انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته كاختصار. 

٢ حدد اخليارات ← إضافة إلى "ذهاب إلى" واضغط على موافق. 
 اختصار! يتم حتديث االختصار املوجود في "ذهاب إلى" آلًيا في حالة نقل العنصر 

الذي يشير إليه، على سبيل املثال، من أحد احلافظات إلى حافظة أخرى. 
استخدام االختصارات: 

• لفتح اختصار، انتقل إلى الرمز واضغط على  يتم فتح امللف في التطبيق املقابل. 
• لحذف اختصار، انتقل إلى االختصار الذي تريد حذفه وحدد اخليارات ← مسح االختصار. 

ال تؤثر عملية إزالة االختصار على امللف الذي تشير إليه. وال يمكن مسح االختصارات 
االفتراضية.

• لتغيير اسم االختصار، حدد اخليارات ← تعديل اسم االختصار. اكتب االسم اجلديد. يؤثر 
هذا التغيير على االختصار فقط دون أن ميتد هذا التأثير إلى امللف أو العنصر الذي يشير إليه 

االختصار. 

 اضغط على "ذهاب 
إلى" في وضع االستعداد، 
أو اذهب إلى القائمة ← 

الزيادات ← ذهاب إلى.

 اخليارات املوجودة 
في شاشة عرض "ذهاب 

إلى" الرئيسية: فتح وتعديل 
اسم االختصار ونقل وعرض 

القائمة وعرض الشبكة 
وتعليمات وخروج. 

الشكل ١٤ شاشة عرض 
ذهاب إلى الرئيسية. 
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א
אא א
א

تزودك "احملفظة" مبساحة لتخزين معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقات االئتمان والعناوين 
وغيرها من البيانات الهامة، على سبيل املثال، أسماء املستخدمني وكلمات السر. 

ميكن استرجاع املعلومات اخملزنة في احملفظة بسهولة أثناء التصفح مللء االستمارات الفورية آلًيا 
في صفحات املتصفح، على سبيل املثال، عندما تطلب أحد اخلدمات تفاصيل بطاقة االئتمان. مت 

تشفير البيانات املوجودة باحملفظة وحمايتها برمز محفظة ميكنك تعريفه. 
ميكنك جتميع بيانات في أوضاع ميكن الوصول إليها، على سبيل املثال، إلجراء عمليات الشراء 

عبر اإلنترنت. 
نظًرا لطبيعة احلافظة، يتم إغالقها آلًيا بعد خمس دقائق. أدخل رمز احملفظة للوصول 

حملتويات احملفظة. ميكنك، عند احلاجة، تغيير طول مهلة اإلغالق اآللي. انظر "ضبط 
.٨٩ الصفحة  المحفظة" 

א
سُتطالب بإدخال رمز احملفظة في كل مرة تقوم بفتحها. 

عند فتح احملفظة ألول مرة، يلزم إنشاء رمز احملفظة اخلاص بك. 
١ أدخل رمًزا من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ حروف أو أرقام)، واضغط على موافق. 

 اذهب إلى القائمة ← 
الزيادات ← احملفظة.

 اخليارات املوجودة 
في شاشة عرض احملفظة 
الرئيسية: فتح والضبط 

وتعليمات وخروج.

الشكل ١٥ شاشة عرض 
احملفظة الرئيسية. 
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א

٢ يتم مطالبتك بتأكيد الرمز. أدخل نفس الرمز واضغط على موافق. ال تعط رمز احملفظة 
اخلاص بك لغيرك. 

أدخل الرمز الذي أنشأته واضغط على موافق. 
إذا أدخلت رمز احملفظة بشكل غير صحيح لثالث مرات متوالية، سيتم غلق تطبيق احملفظة ملدة 

خمس دقائق. ستزداد مدة الغلق إذا أدخلت رمز احملفظة بشكل غير صحيحة مرة أخرى.
إذا نسيت رمز احملفظة، يجب إعادة تعيني الرمز، وسوف تفقد كافة املعلومات اخملزنة في احملفظة. 

انظر "إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة" الصفحة ٩٠.

 . ١ حدد فئة بطاقات من قائمة احملفظة الرئيسية واضغط على 
 . ٢ حدد نوع بطاقة من القائمة واضغط على 

• بطاقات الدفع - بطاقات االئتمان واإلدانة. 
• بطاقات بيانات - بطاقات العضوية واالدخار 

• بطاقات الوصول - أسماء مستخدم كلمات سر شخصية للخدمات الفورية. 
• بطاقات عناوين - تفاصيل االسم األساسية للمنزل/املكتب. 

• بطاقات م. املستخدم - تفضيالت شخصية مخصصة للخدمات الفورية. 
٣ حدد اخليارات ← إنشاء جديد. يتم فتح منوذج فارغ. 

٤ امأل احلقول واضغط على مت. 
ميكنك أيضا استالم معلومات البطاقة مباشرة من مصدر بطاقات أو مزود خدمة (إذا كان يوفر 

هذه اخلدمة). سيتم إعالمك بالفئة التي تتبعها البطاقة. احفظ البطاقة أو ارفضها. ميكنك 
عرض بطاقة محفوظة أو إعادة تسميتها، لكن ال ميكن تعديلها. 

ميكنك فتح حقول البطاقة وتعديلها أو مسحها. يتم حفظ أية تغييرات فمت بها فور اخلروج.
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א
א

تعد املالحظات الشخصية وسائل حلفظ معلومات حساسة، على سبيل املثال، رقم حساب 
بنكي. ميكنك الوصول إلى بيانات املالحظات الشخصية من خالل املتصفح. ميكنك أيضا إرسال 

مالحظة على شكل رسالة. 
 . • حدد فئة مالحظات شخصية من شاشة عرض احملفظة الرئيسية واضغط على 

• حدد اخليارات ← إنشاء جديد. يتم فتح مالحظة فارغة. 
• اضغط على  -  لبدء الكتابة. اضغط على  ملسح احلروف. اضغط على 

مت للحفظ. 

مبجرد حفظ التفاصيل الشخصية اخلاصة بك، ميكنك ضمها معا في وضع محفظة. استخدم 
وضع محفظة السترجاع بيانات احملفظة من البطاقات والفئات اخملتلفة إلى املتصفح. 
 . ١ حدد فئة أوضاع احملفظة من شاشة عرض احملفظة الرئيسية واضغط على 

٢ حدد اخليارات ← إنشاء جديد. يتم فتح وضع محفظة جديد. 
٣ امأل احلقول كما هو موضح أدناه واضغط على مت. 

 يلزم أن حتتوي بعض احلقول على بيانات يتم حتديدها من احملفظة. يجب حفظ البيانات حتت 
الفئة املناسبة قبل إنشاء وضع محفظة، وإال فلن ميكن إنشاء الوضع. 

• اسم الوضع - اختر اسًما للوضع وأدخله. 
• بطاقة الدفع - حدد بطاقة من فئة بطاقات الدفع. 

• بطاقة بيانات - حدد بطاقة من فئة بطاقة البيانات. 
• بطاقة وصول فورية - حدد بطاقة من فئة بطاقات الوصول الفورية. 

• عنوان الشحن - حدد عنواًنا من فئة بطاقات العناوين. 
• عنوان الفواتير - هو نفس عنوان الشحن بشكل افتراضي. إذا احتجت لعنوان آخر، فحدد 

واحًدا من فئة بطاقات العنوان. 
• بطاقة معلومات املستخدم- حدد بطاقة من فئة بطاقات معلومات املستخدم. 

• استالم إيصال إلكتروني - حدد وجهة من فئة بطاقات العناوين. 
• تسليم إيصال إلكتروني - حدد إلى الهاتف أو إلى البريد أو للهاتف والبريد. 

 اخليارات املتاحة عند 
عرض تفاصيل البطاقة أو 
تعديلها: مسح وتعليمات 

وخروج.
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• مت ضبط إرسال هوية التردد الالسلكي - على تشغيل أو إيقاف. حدد ما إذا كان سيتم 
إرسال تعريف الهاتف الفريد اخلاص بك مع وضع احملفظة أم ال (للتطوير املستقبلي بناًءا 

.(RFID على البطاقات القائمة على

א א א
عند استخدام خدمات احملمول الفورية املدعومة في وظائف احملفظة، ميكنك حتميل البيانات 
اخملزنة في احملفظة إلدخال التفاصيل اخلاصة بك آلًيا في منوذج فوري. على سبيل املثال، فعن 

طريق حتميل تفاصيل بطاقة الدفع اخلاصة بك، فلن حتتاج إلدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهائها 
في كل مرة حتتاج لذلك (يعتمد هذا على احملتوي الذي يتم استعراضه). ميكنك أيضا استرجاع 

اسم املستخدم وكلمة السر اخلاصة بك احملفوظة على شكل بطاقة وصول عند االتصال بخدمة 
محمول تتطلب التحقق. انظر "شراء عنصر" الصفحة ١٠٦.

א א
ميكنك استالم إخطارات بالتذاكر التي مت شراؤها عبر اإلنترنت من خالل املتصفح. يتم حفظ 

اإلخطارات املستلمة في احملفظة. لعرض اإلخطارات: 
 . ١ حدد فئة تذاكر من شاشة عرض احملفظة الرئيسية واضغط على 

٢ حدد اخليارات ← عرض. 
א

حدد اخليارات ← الضبط من قائمة احملفظة الرئيسية. 
• رمز احملفظة - لتغيير رمز احملفظة اخلاص بك. سوف تتم مطالبتك بإدخال الرمز احلالي، 

وإنشاء رمز جديد، وتأكيد الرمز اجلديد. 
• هوية التردد الالسلكي - لضبط رمز هوية الهاتف و نوعه وخيارات اإلرسال (للتطوير 

.(RFID املستقبلي بناًءا على البطاقات القائمة على
• إغالق آلي- لتغيير طول مهلة اإلغالق اآللي (من ١ دقيقة إلى ٦٠ دقيقة). بعد مرور املهلة 

الزمنية، يلزم إدخال رمز احملفظة مرة أخرى للوصول إلى محتوياتها.

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض "التذاكر" 

الرئيسية: عرض ومسح 
وإعادة تسمية وحتديد/عدم 

حتديد وتعليمات وخروج.
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إلعادة تعيني محتويات احلافظة ورمزها:
١ في وضع االستعداد، أدخل #7370925538#*.

٢ أدخل رمز قفل الهاتف، واضغط على موافق. انظر "الحماية" الصفحة ٧٤.
٣ سيتم سؤالك لتأكيد أنك تريد مسح البيانات. اضغط على موافق. 

عند فتح احملفظة مرة أخرى، يلزم إدخال رمز جديد للمحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" 
الصفحة ٨٦.

א
١ أدخل أول رقم من العملية احلسابية التي تقوم بإجرائها. في حالة وقوع خطأ، اضغط على 

 ملسحه. 
٢ انتقل إلى إحدى الوظائف احلسابية واضغط على  الختيارها. 

٣ أدخل الرقم الثاني. 
 . ٤ لتنفيذ العملية احلسابية، انتقل إلى  واضغط على 

 مالحظة: دقة احلاسبة محدودة وهي مصممة للعمليات احلسابية البسيطة.
• اضغط على  إلضافة كسر عشري. 

• اضغط مع االستمرار على  ملسح ناجت العملية احلسابية السابقة. 
• استخدم  و  لعرض العمليات احلسابية السابقة والتحرك داخل الصفحة. 

א
في احملول، ميكنك حتويل القياسات مثل الطول من وحدة ألخرى من ياردة إلى متر على سبيل املثال. 

دقة احملول محدودة ويحتمل حدوث أخطاء حتويلية.

 اذهب إلى القائمة ← 
الزيادات ← احلاسبة.

 خيارات احلاسبة: 
آخر نتيجة والذاكرة ومسح 
الشاشة وتعليمات وخروج. 

 اذهب إلى القائمة ← 
الزيادات ← احملول. 
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يجب أوًال ضبط سعر الصرف قبل القيام بعملية حتويل العملة. انظر "ضبط عملة أساسية 
وضبط أسعار صرف العمالت" الصفحة ٩١.

١ انتقل إلى احلقل النوع واضغط على  لفتح قائمة القياسات. انتقل إلى القياس الذي تريد 
استخدامه واضغط على موافق.

٢ انتقل إلى احلقل األول الوحدة واضغط على  لفتح قائمة الوحدات املتوفرة. حدد الوحدة 
التي تريد التحويل منها واضغط على موافق. 

٣ انتقل إلى حقل الوحدة التالي وحدد الوحدة التي تريد التحويل إليها. 
٤ انتقل إلى حقل املبلغ األول وأدخل القيمة التي ترغب في حتويلها. يتغير حقل املبلغ اآلخر آلًيا 

لعرض القيمة التي مت حتويلها. 
. إلدخال رموز + و - (لدرجات احلرارة)،  اضغط على  إلضافة كسر عشري واضغط على 

و E (األس). 
يتغير ترتيب التحويل عند كتابة قيمة في حقل املبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل

املبلغ األول. 

א
قبل القيام بتحويل عمالت، فإنك حتتاج إلى اختيار عملة أساسية (عادة ما تكون العملة احمللية) 

وإضافة أسعار صرف العمالت. 
يكون ١ هو سعر العملة األساسية دوًما. ُتحدد العملة األساسية معدل التحويل للعمالت األخرى. 

١ حدد العملة كنوع القياس وحدد اخليارات ← أسعار العملة. يتم فتح قائمة بالعمالت 
وميكنك مشاهدة العملة األساسية احلالية في املقدمة. 

٢ لتغيير العملة األساسية، انتقل إلى العملة (عادة ما تكون العملة احمللية)، وحدد اخليارات ← 
ضبط كعملة أساسية.

 اخليارات املتوفرة 
في احملول هي: نوع التحويل 
وأسعار العملة (غير قابلة 

للتطبيق على الوحدات 
األخرى) وتعليمات وخروج.
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 تلميح: عند تغيير العملة األساسية، يتم ضبط أسعار صرف جميع العمالت 
السابقة على صفر وبالتالي يلزم إدخال أسعار صرف عمالت جديدة.

٣ إلضافة أسعار صرف العملة، انتقل إلى العملة وأدخل سعر صرف جديد، مبعنى، عدد وحدات 
العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة األساسية التي قمت بتحديدها.

٤ بعد إدخال جميع أسعار الصرف املطلوبة، ميكنك إجراء حتويالت العمالت. انظر "تحويل 
الوحدات" الصفحة ٩١.

א
ميكنك ربط مالحظات بـ "ذهاب إلى" وإرسالهما إلى أجهزة أخرى. ميكن حفظ ملفات النصوص 

البسيطة (بتنسيق TXT) التي يتم استالمها في املالحظات. 
. ملسح احلروف. اضغط على  • اضغط على  -  لبدء الكتابة. اضغط على 

مت للحفظ.
א

א
• لتغيير الوقت والتاريخ، حدد اخليارات ← الضبط في الساعة. 

א
١ لضبط تنبيه جديد، حدد اخليارات ← ضبط املنبه. 

 . ٢ أدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. عند تنشيط التنبيه، يظهر مؤشر 
• إللغاء التنبيه، اذهب إلى الساعة وحدد اخليارات ← حذف التنبيه. 

إغالق املنبه
• اضغط على إيقاف إليقاف تشغيل التنبيه. 

• اضغط على غفوة إليقاف التنبيه ملدة خمس دقائق، ثم يستأنف التنبيه الرنني بعد ذلك. 
ميكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

 اذهب إلى القائمة ← 
الزيادات ← الساعة.

 خيارات الساعة 
هي: ضبط املنبه وإعادة 

ضبط املنبه وحذف التنبيه 
والضبط وتعليمات وخروج. 

 اذهب إلى القائمة ← 
الزيادات ← املالحظات.
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عند حلول وقت التنبيه والهاتف في وضع اإلغالق، سيقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائًيا ويبدأ 
في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في 
تشغيله إلجراء املكاملات. اضغط على ال إليقاف تشغيل الهاتف أو اضغط على نعم إلجراء 
املكاملات واستالمها. ال تضغط على نعم عند حظر استخدام الهواتف احملمولة أو عندما قد 

تسبب تشويًشا أو خطًرا.

א
١ لتخصيص نغمة املنبه، حدد اخليارات ← الضبط. 

 . ٢ انتقل إلى نغمة التنبيه واضغط على 
٣ أثناء التنقل خالل قائمة النغمات، ميكنك التوقف عند إحدى النغمات لالستماع إليها قبل 

اختيارها. اضغط على اختيار لتحديد النغمة احلالية. 

א
يتيح لك مسجل الصوت إمكانية تسجيل احملادثات الهاتفية واملالحظات الصوتية. عند تسجيل 

مكاملة هاتفية، سيسمع كال الطرفني املتحدثني نغمة كل خمس ثوان أثناء تسجيل املكاملة. 
يتم حفظ امللفات املسجلة في األستوديو. انظر "األستوديو" الصفحة ٤١.

• حدد اخليارات ← تسجيل مقطع صوت وانتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على 
 الختيارها. استخدم:  - للتسجيل، و  - لإليقاف لبرهة و  - للتوقف و 

- للترجيع السريع أو  - لتشغيل ملف صوتي مفتوح.  - للتقدمي السريع و 
ال ميكن تشغيل املسجل أثناء إجراء مكاملة بيانات أو عندما يكون اتصال خدمة حزمة الراديو 

العامة (GPRS) نشًطا. 

( ) א
تسمح لك الدردشة بالتحدث مع اآلخرين باستخدام الرسائل الفورية واالنضمام إلى منتديات املناقشة 

(مجموعات الدردشة) التي تتعلق مبوضوعات محددة. مبجرد تسجيلك في خدمة الدردشة، ميكنك 
تسجيل الدخول على مركز خدمة الدردشة التابع ملزود اخلدمة. انظر الشكل. ١٦، الصفحة ٩٤.

 اذهب إلى القائمة ← 
الزيادات ← املسجل.

 اذهب إلى القائمة ← 
الزيادات ← دردشة.

 اخليارات املوجودة 
قي املسجل: تسجيل 

مقطع صوت ومسح وإعادة 
تسمية املقطع وإرسال 

وذهاب إلى األستوديو 
والضبط وإضافة إلى "ذهاب 

إلى" وتعليمات وخروج.
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حتقق من توفر خدمات الدردشة واألسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود اخلدمة. سيوفر 
لك مزود اخلدمة أيًضا تعليمات حول كيفية استخدام اخلدمات التي يقدمها. 

" "א א א
للوصول إلى خدمة الدردشة فأنت بحاجة حلفظ ضبط هذه اخلدمة. قد تستلم الضبط من 
مشغل الشبكة أو مزود اخلدمة الذي يقوم بتوفير اخلدمة. انظر "استالم الرسائل الذكية" 
الصفحة ٥٢. ميكنك أيًضا إدخال الضبط يدوًيا. انظر "مراكز خدمة "الدردشة" و"التواجد" 

الصفحة ٩٩.

א א
١ اذهب إلى القائمة ← دردشة لالتصال مبركز خدمة الدردشة. ميكنك تغيير مركز خدمة 

الدردشة لالتصال. انظر "مراكز خدمة "الدردشة" و"التواجد"" الصفحة ٩٩.
٢ مبجرد حدوث االتصال، قم بإدخال معرف املستخدم وكلمة السر واضغط على  أو اضغط 
على إلغاء كي تبقى غير متصل بالشبكة. عندما تكون غير متصل بالشبكة، فإن الهاتف 

ال يكون متصًال مبركز خدمة الدردشة وال ميكنك إرسال أو استقبال الرسائل. لتسجيل الدخول 
فيما بعد، حدد اخليارات ← دخول. 

 ميكنك احلصول على هوية املستخدم وكلمة السر من مزود اخلدمة. 
لتسجيل اخلروج، حدد اخليارات ← خروج. 

א
حدد اخليارات ← الضبط ← ضبط الدردشة. 

• اسم الشاشة املستخدم - حدد نعم. إلدخال كنية (بحد أقصى ١٠ حروف).
• تواجد للدردشة - ملنع اآلخرين من رؤية ما إذا كنت متصًال بالشبكة أم ال، حدد إيقاف. 

• سماح بالرسائل من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو ال يوجد. 
• سماح بالدعوات من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو ال يوجد. 

• سرعة الرسالة - حدد السرعة التي يتم بها عرض رسائل جديدة.

الشكل ١٦ شاشة عرض 
الدردشة الرئيسية. 

 اخليارات املوجودة 
في شاشة عرض الدردشة 

الرئيسية: فتح ودخول وخروج 
وضبط وتعليمات وخروج.
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• إعادة حتميل التواجد - الختيار كيفية حتديث املعلومات التي تتعلق باتصال أسماء الدردشة 
بالشبكة أم ال. حدد آليًا أو يدوياً. 

• إعادة حتميل مستخدم موجود - حدد لكل األسماء أو لألسماء احملددة. 
א א

اذهب إلى شاشة عرض مجموعات الدردشة. يتم عرض قائمة مبجموعات الدردشة التي قمت 
بحفظها أو التي قمت باالنضمام إليها حالًيا. انظر الشكل. ١٧، الصفحة ٩٥. الرمز اجملاور 

للمجموعة يشير إلى نوعها: 
•  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ومنضٌم إليها حالًيا. 

•  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ولست منضمًا إليها حالًيا. 
•  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ومنضٌم إليها حالًيا. 

•  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ولست منضمًا إليها حالًيا. 
•  - يشير إلى مجموعة قمت باالنضمام إليها حالًيا ولكن لم تقم بحفظها. 

. لالنضمام  لالنضمام إلى مجموعة دردشة: انتقل إلى إحدى مجموعات القائمة واضغط على 
إلى مجموعة دردشة غير موجودة في القائمة لكنك تعرف معرف اجملموعة اخلاص بها حدد 

 . اخليارات ← االنضمام للمجموعة. أدخل معرف اجملموعة واضغط على 
ميكنك االنتقال إلى اجملموعة ثم الضغط على اخليارات ← مجموعة الدردشة ثم قم بتحديد: 
حفظ اجملموعة ومسح وعرض األعضاء لرؤية من هو منضم حالًيا للمجموعة وبيانات مجموعة 

الدردشة لرؤية معرف اجملموعة وموضوعها واألعضاء وحقوق التحرير في اجملموعة وسواًء أكان 
إرسال رسائل خاصة مسموح به في اجملموعة أم ال وضبط مجموعة الدردشة لعرض وحترير ضبط 

اجملموعة. انظر "تعديل ضبط مجموعة الدردشة" الصفحة ٩٨.
لمغادرة مجموعة الدردشة: حدد اخليارات ← ترك مجموعة الدردشة.

الشكل ١٧ شاشة عرض 
مجموعات الدردشة الرئيسية. 

 اخليارات املوجودة 
في شاشة عرض 

مجموعات الدردشة: فتح 
واالنضمام للمجموعة 

وإنشاء مجموعة جديدة 
وترك مجموعة الدردشة 

ومجموعة الدردشة وبحث 
وضبط وتعليمات وخروج.
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اذهب إلى مجموعات الدردشة اعرض وحدد اخليارات ← بحث ← اجملموعات أو املستخدمون . 
• ميكنك البحث عن اجملموعات بواسطة اسم اجملموعة واملوضوع واألعضاء (هوية املستخدم). 

للمجموعات التي وجدتها ميكنك حتديد بحث جديد وانضمام وحفظ اجملموعة.
• ميكنك البحث عن املستخدمون بواسطة اسم املستخدم وهوية املستخدم ورقم الهاتف 

وعنوان بريد إلكتروني. للمستخدمني الذين قد وجدتهم ميكنك حتديد بحث جديد وفتح عرض 
احملادثة وإضافة إلى اسم دردشة حلفظ االسم أو إرسال احملادثة وإلى القائمة احملظورة حلظر (أو 

عدم حظر) الرسائل لالسم. 
عندما يتم عرض نتائج البحث، ميكنك حتديد اخليارات ← بحث جديد ونتائج أكثر من نفس 

البحث والنتائج السابقة ملشاهدة نتائج البحث السابق. 

א
مبجرد انضمامك جملموعة دردشة ميكنك عرض الرسائل التي تبادلتها اجملموعة وإرسال رسائلك اخلاصة. 

. • إلرسال رسالة، اكتب الرسالة واضغط على 
• إلرسال رسالة خاصة لعضو (إذا كان متاحا باجملموعة) حدد اخليارات ← إرسال رسالة خاصة 

 . وحدد املستلم واكتب الرسالة واضغط على 
 للرد على رسالة خاصة أرسلت إليك، حدد اخليارات ← رد. 

لدعوة أسماء الدردشة املتصلني (إذا كان متاحا باجملموعة)، حدد اخليارات ← إرسال احملادثة وحدد 
األسماء التي ترغب في دعوتها واكتب الرسالة واضغط على مت. 

א
لتسجيل الرسائل املتبادلة في مجموعة الدردشة أو أثناء احملادثة الشخصية حدد اخليارات 

. إليقاف التسجيل حدد اخليارات  ← تسجيل احملادثة. ادخل اسم ملف الرسالة واضغط على 
← إيقاف التسجيل. 

ملفات الرسالة املسجلة سوف حتفظ في املالحظات. انظر "المالحظات" الصفحة ٩٢.

 اخليارات أثناء 
الدردشة: إرسال وإرسال 

رسالة خاصة ورد وإرسال 
احملادثة وترك مجموعة 

الدردشة وحفظ اجملموعة 
وتسجيل احملادثة/إيقاف 

التسجيل وتعليمات وخروج.
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ملنع استالم رسائل من مستخدم دردشة معني حدد اخليارات ← خيارات احلظر ثم حدد: 
• إلى القائمة احملظورة - حلظر الرسائل من مستخدم محدد في هذا الوقت.

. • إضافة تعريف للقائمة يدويًا - ادخل رقم هوية املستخدم واضغط على 
• عرض القائمة احملظورة - ملشاهدة املستخدمني احملظور رسائلهم.

 . • إلغاء احلظر - حدد املستخدم املراد حذفه من قائمة احلظر واضغط على 
اذهب إلى محادثات واعرض قائمة مبستخدمي الدردشة الذين قمت مبحادثتهم. انظر الشكل ١٨، 

الصفحة ٩٧.
لضبط محادثة جديدة، حدد اخليارات ← محادثة جديدة ثم حدد:

• اختيار املستلم - ملشاهدة قائمة بأسماء الدردشة احملفوظة املتواجدون حاليا. انتقل إلى 
 . األسماء واضغط على 

. يتم اإلمداد بهوية  • إدخال هوية املستخدم - ادخل هوية املستخدم واضغط على 
املستخدم بواسطة مزود اخلدمة الذي سجلت عنده اخلدمة. 

. لالستمرار في احملادثة اكتب  لعرض محادثة جارية انتقل إلى املستخدم واضغط على 
. للعودة إلى قائمة احملادثات بدون إغالق احملادثة اضغط على رجوع.  الرسالة واضغط على 

إلنهاء احملادثة حدد اخليارات ← إنهاء احملادثة. 
يتم إنهاء احملادثات اجلارية آليا عند اخلروج من الدردشة. 

حلفظ مستخدم بأسماء الدردشة اخلاصة بك حدد اخليارات ← إضافة إلى اسم دردشة. 
إلرسال رد آلي للرسائل القادمة حدد اخليارات ← تشغيل الرد اآللي. اكتب النص واضغط على مت. 

الشكل ١٨ عرض احملادثات.

 اخليارات في شاشة 
عرض احملادثات: إرسال 

وإضافة إلى اسم دردشة 
وإعادة إرسال وتسجيل 
احملادثة/إيقاف التسجيل 

وخيارات احلظر وإنهاء احملادثة 
وتعليمات وخروج.

الرمز:  بجانب املستخدم 
يشير إلى إنك قد استقبلت 

رسالة جديدة من هذا 
املستخدم.
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اذهب إلى شاشة أسماء للدردشة ملشاهدة قائمة بأسماء الدردشة احملفوظة.  تظهر بجانب 
األسماء املتصلة حاليا، و  بجانب األسماء الغير متصلة.

لعمل اسم جديد حدد اخليارات ← اسم جديد للدردشة. امأل حقول االسم وهوية املستخدم 
واضغط على مت. 

ميكنك االنتقال السم والضغط على  لعرض تفاصيل االسم. اضغط على اخليارات وحدد: 
• تعديل - لتعديل تفاصيل االسم. 

• فتح عرض احملادثة - لبدء محادثة جديدة أو االستمرار في احملادثة احلالية مع اسم. 
• تشغيل التتبع - ليتم إبالغك كل مرة يكون فيها االسم متصل أو غير متصل. 

• خاص باجملموعات - ملعرفة اجملموعات املشترك بها اسم دردشة. 
• إعادة حتميل التواجد - لتجديد املعلومات عن كون االسم متصل أو غير متصل. هذا اخليار ال 

يكون متاحا إذا مت ضبط إعادة حتميل التواجد على آليًا في ضبط الدردشة.

א
ميكنك تعديل ضبط مجموعة دردشة إذا كنت قد أنشئت اجملموعة أو إذا كان منشئ اجملموعة قد 
أعطاك حق التعديل. اذهب إلى مجموعات الدردشة اعرض وانتقل إلى اجملموعة املطلوبة وحدد 

اخليارات ← مجموعة الدردشة ← ضبط مجموعة الدردشة. انظر "إنشاء مجموعة دردشة 
جديدة" الصفحة ٩٨.

اذهب إلى مجموعات الدردشة اعرض وحدد اخليارات ← إنشاء مجموعة جديدة. إدخال ضبط 
اجملموعة:

• اسم اجملموعة وموضوع اجملموعة ورسالة الترحيب الذي يشاهدهم املشتركون عند االنضمام 
للمجموعة. 

• حجم اجملموعة - أقصى عدد أعضاء مسموح له باالنضمام للمجموعة.
• السماح بالبحث - لتحديد إذا كان مسموحا لآلخرين العثور على مجموعة دردشة

بواسطة البحث.
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• حقوق التعديل - انتقل إلى أعضاء مجموعة الدردشة الذين ترغب في إعطاؤهم حقوق 
التعديل والسماح بدعوة أسماء لالنضمام للمجموعة. 

• أعضاء اجملموعة - انظر "تقييد الوصول لمجموعة دردشة" الصفحة ٩٩.
• املمنوعة - لعرض قائمة باملستخدمني املمنوعني.

• السماح بالرسائل اخلاصة - للسماح أو منع الرسائل اخلاصة بني األعضاء.
• هوية اجملموعة - يتم إنشاؤها آليا وال ميكن تغييرها. 

א
ميكنك غلق مجموعة دردشة بإنشاء قائمة أعضاء اجملموعة. ميكن فقط للمستخدمني املوجودين 
بالقائمة باالنضمام للمجموعة. اذهب إلى مجموعات الدردشة اعرض وانتقل إلى اجملموعة وحدد 

اخليارات ← مجموعة الدردشة ← ضبط مجموعة الدردشة ← أعضاء اجملموعة ← احملدد فقط. 
• إلضافة مستخدم جديد بالقائمة حدد إضافة واسم للدردشة أو أدخل هوية املستخدم.

• حلذف مستخدم من القائمة انتقل للمستخدم وحدد حذف. 
• ملسح القائمة والسماح جلميع مستخدمي الدردشة باالنضمام مرة أخرى حدد حذف الكل. 

א א א א
حدد اخليارات ← ضبط ← ضبط مركز اخلدمة. ميكنك استقبال الضبط كرسالة ذكية من 

مزود اخلدمة املقدم خلدمة الدردشة. 
• لتغيير مركز خدمة الدردشة أو التواجد الذي تريد االتصال به حدد مركز اخلدمة املستخدم. 

• لتغيير نوع دخول التواجد حدد نوع الدخول وحدد آلي وآلي في ش. احمللية أو يدوي. 
•  لتغيير نوع دخول الدردشة حدد نوع الدخول وحدد آلي أو يدوي.

• إلضافة مركز خدمة جديد حدد اخليارات ← مركز اخلدمة اجلديد. ادخل أو حدد الضبط: 
اسم مركز اخلدمة ونقطة الوصول مستخدمة لالتصال مبركز اخلدمة، عنوان ويب ملركز خدمة 

الدردشة ، هوية املستخدم اخلاص بك وكلمة السر للدخول. انظر "ضبط االتصال" الصفحة ٦٨.
 سوف حتصل على هوية املستخدم وكلمة السر من مزود اخلدمة عند تسجيل اخلدمة. إذا 

كنت ال تعرف هوية املستخدم اخلاصة بك أو كلمة السر اتصل مبزود اخلدمة.

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض "أسماء 
الدردشة" هي: فتح وفتح 

عرض احملادثة وتشغيل 
التتبع وخاص باجملموعات 

واسم جديد للدردشة 
وتعديل ومسح وإعادة حتميل 

التواجد وخيارات احلظر 
وبحث وضبط وتعليمات 

وخروج.
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انظر دليل "لتبدأ" للحصول على تفاصيل حول كيفية تركيب بطاقة ذاكرة بالهاتف. ميكنك 
استخدامها حلفظ ملفات الوسائط مثل مقاطع الفيديو وامللفات الصوتية والصور وبيانات 

الرسائل وإنشاء نسخة احتياطية من املعلومات املوجودة في ذاكرة الهاتف. 
يوجد بطاقة وسائط متعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) متضمنة مع هاتفك نوكيا ٧٦١٠ والتي 

قد تحتوي على تطبيقات إضافية من مطورين مستقلين. هذه التطبيقات مصممة بواسطة 
المطورين لتتوافق مع هاتفك.

ميكن معرفة تفاصيل استخدام بطاقة الذاكرة مع املزايا والتطبيقات األخرى املوجودة في الهاتف 
بالرجوع إلى األقسام التي تشرح تلك املزايا والتطبيقات. 
احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال. 

ال تستخدم إال بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة 
األخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) ال تتناسب مع فتحة بطاقات الوسائط المتعددة 

(MMC) وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر 
بطاقة الذاكرة والجهاز كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة في البطاقة غير المتوافقة.

א א
عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات املوجودة على البطاقة بشكل نهائي. 
بعض بطاقات الذاكرة المزودة مهيأة بصورة مسبقة بينما يحتاج البعض اآلخر للتهيئة. وعند 

عملية التهيئة،يجب أن تكون بطاقة الذاكرة مهيأة دائًما في هاتف نوكيا ٧٦١٠ لضمان التشغيل 
السليم. وال يمكن ضمان الوصول إلى الذاكرة وأدائها عند إجراء التهيئة باستخدام نظام

تشغيل مختلف.
• حدد اخليارات ← تهيئة بطاقة الذاكرة. 

اضغط على نعم للتأكيد. بعد اكتمال التهيئة أدخل اسم لبطاقة الذاكرة (بحد أقصى ١١ 
حرف أو رقم).

 اذهب إلى القائمة ← 
األدوات← بطاقة الذاكرة. 

 اخليارات املتاحة 
في بطاقة الذاكرة هي: 

ذاكرة الهاتف االحتياطية 
واسترجاع من البطاقة 

وتهيئة بطاقة الذاكرة واسم 
بطاقة الذاكرة وضبط كلمة 

السر وتغيير كلمة السر 
وحذف كلمة السر وإلغاء 

قفل البطاقة وتفاصيل 
الذاكرة وتعليمات وخروج.
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إلنشاء نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة، حدد اخليارات ← ذاكرة 
الهاتف االحتياطية.. الستعادة املعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، حدد اخليارات ← 

استرجاع من البطاقة. 
ميكن نسخ ذاكرة الهاتف احتياطًيا واستعادتها فقط لنفس الهاتف.

א א
لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة ضد االستخدام غير املسموح به، اخليارات ← ضبط 

كلمة السر. 
ستطالب بإدخال كلمة السر اخلاصة بك وتأكيدها. ميكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية حروف.

يتم حفظ كلمة السر في الهاتف وال يتطلب األمر إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة 
الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسُيطلب منك 

إدخال كلمة السر. 

א
إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في الهاتف، فسُيطلب منك إدخال كلمة سر 

البطاقة. إللغاء قفل بطاقة الذاكرة: 
• حدد اخليارات ← إلغاء قفل البطاقة. 

مبجرد إلغاء كلمة السر، يتم إلغاء قفل بطاقة الذاكرة وميكن استخدامها على هاتف آخر بدون 
طلب كلمة سر. 

א א א א
ميكنك التحقق من استهالك الذاكرة للمجموعات اخملتلفة والذاكرة املتاحة لتثبيت تطبيقات 

جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة. 
• حدد اخليارات ← تفاصيل الذاكرة.
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( א א ) א
يحتفظ العديد من مزودي اخلدمة بالصفحات املصممة خصيًصا للهواتف احملمولة، حيث يوفرون 

خدمات مثل األخبار وتقارير الطقس واملعامالت املصرفية ومعلومات السفر والترفيه واأللعاب. 
 WML مكتوبة بلغة WAP ميكنك من خالل متصفح احملمول، عرض هذه اخلدمات كصفحات
أو صفحات XHTML مكتوبة بلغة XHTML أو بلغة خليط من اللغتني مًعا.إذا لم تكن قد 

استخدمت الهاتف لعمل اتصال بـ WAP، قد تكون بحاجة لالتصال مبزود اخلدمة للحصول على 
www.nokia.com/phonesettings مساعدة في عمل االتصال ألول مرة أو زيارة موقع

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة وتستخدم حلفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول 
إلى أو وصلت إلى املعلومات السرية التي تتطلب كلمات سر، قم بتفريغ الذاكرة بعد االستخدام. 

يتم تخزين املعلومات أو اخلدمات التي مت الوصول إليها في الذاكرة الوسيطة. لتفريغ الذاكرة 
الوسيطة، حدد خيارات ← خيارات التنقل ← مسح الذاكرة الوسيطة.

حتقق من توفر اخلدمات والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود اخلدمة. سيوفر لك مزود اخلدمة 
أيًضا تعليمات حول كيفية استخدام اخلدمات التي يقدمها. 

א א א
• احفظ الضبط املطلوب للوصول إلى خدمة املتصفح التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد 

الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١٠٣.
• قم بتأسيس اتصال باخلدمة. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١٠٣.

• ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "التصفح" الصفحة ١٠٤.
• قم بإنهاء االتصال باخلدمة. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ١٠٧.

 اذهب إلى القائمة 
← الويب أو اضغط 

مع االستمرار على  
في وضع االستعداد.
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א א
ميكنك استالم ضبط اخلدمة في رسالة نصية خاصة أو فيما ُيعرف بالرسالة الذكية من مشغل 
الشبكة أو مزود اخلدمة الذي يقدم اخلدمة. انظر "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢ وملزيد

من املعلومات، اتصل مبشغل الشبكة أو مبزود اخلدمة. 

א
اتبع اإلرشادات التي تتلقاها من مزود اخلدمة. 

١ اذهب إلى الضبط ← االتصال ← نقاط الوصول وقم بتعريف الضبط اخلاص بنقطة وصول. 
انظر "ضبط االتصال" الصفحة ٦٨.

٢ اذهب إلى الويب ← اخليارات ← مدير العالمات ← إضافة عالمة. اكتب اسًما للعالمة 
وعنوان صفحة املتصفح املعينة لنقطة الوصول احلالية. 

א א
مبجرد تخزين ضبط االتصال املطلوب، ميكنك الوصول إلى صفحات املتصفح. 

توجد ثالث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات املتصفح: 
) اخلاصة مبزود اخلدمة،  • حدد صفحة البدء (

• حدد عالمة من شاشة عرض العالمات. 
• اضغط على املفاتيح  -  .للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل 

"ذهاب إلى" املوجود أسفل شاشة الهاتف في احلال، وميكنك متابعة كتابة العنوان هنا.
بعد اختيار الصفحة أو كتابة العنوان، اضغط على  لبدء تنزيل الصفحة.
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قد يحتوي الهاتف على بعض العالمات التي مت حتميلها من مواقع ال تنتمي إلى نوكيا. ال تضمن 
نوكيا هذه املواقع وال تقرها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه املواقع، فيجب اتخاذ نفس االحتياطات 

التي تتخذها مع أي موقع آخر حرًصا على األمان أو احملتويات.
في شاشة عرض العالمات، ميكنك مشاهدة عالمات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات 

املتصفح. ُيشار إلى العالمات بالرموز التالية: 
 - صفحة البدء املعينة لنقطة الوصول للمتصفح. إذا استخدمت نقطة وصول متصفح 

أخرى للتصفح، فستتغير صفحة البدء تبًعا لهذا التغيير. 
 - آخر صفحة متت زيارتها. عند قطع اتصال الهاتف من اخلدمة، يظل عنوان آخر صفحة متت 

ا في الذاكرة حتى تتم زيارة صفحة جديدة أثناء االتصال التالي.  زيارتها محفوظًً
أثناء انتقالك بني العالمات، ميكنك مشاهدة عنوان العالمة املميزة في احلقل "ذهاب إلى" أسفل 

شاشة الهاتف. 
 - عالمة توضح العنوان. 

١ في شاشة عرض العالمات، حدد خيارات ← مدير العالمات ← إضافة عالمة. 
٢ ابدأ في ملء احلقول. يجب تعريف العنوان فقط. يتم تعيني نقطة الوصول االفتراضية 

للعالمة إذا لم يتم حتديد نقطة أخرى. اضغط على  . إلضافة حروف خاصة مثل / و. 
و: و@ اضغط على  . ملسح احلروف. 
٣ حدد خيارات ← حفظ حلفظ العالمة. 

א
على أية صفحة من صفحات املتصفح، تظهر االرتباطات اجلديدة ُمسطرة باللون األزرق، بينما 

تظهر االرتباطات التي متت زيارتها باللون األرجواني. تظهر الصور التي تعمل كارتباطات محاطة 
بإطار أزرق حولها. 

 اخليارات املتاحة 
في شاشة عرض العالمات 

(عند حتديد عالمة أو 
حافظة): فتح وتنزيل ورجوع 

للصفحة وإرسال والبحث 
عن عالمة وحتديد/عدم 

حتديد والتفاصيل والضبط 
وتعليمات وخروج.
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 . • لفتح ارتباط، اضغط على 
• اضغط على مفتاح االنتقال لالنتقال عبر شاشة الهاتف. 

. اضغط  • إلدخال حروف وأرقام في أحد احلقول، اضغط على املفاتيح من  إلى 
على  إلضافة حروف خاصة مثل / و. و: و@ اضغط على  ملسح احلروف. 

• للذهاب إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح اضغط على رجوع. إذا كان الرجوع غير متاح حدد 
خيارات ← خيارات التنقل ← التاريخ لعرض قائمة مرتبة زمنًيا بالصفحات التي قمت بزيارتها 
أثناء جلسة التصفح. يتم مسح قائمة احملفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح.

• اضغط على  لوضع عالمة اختيار داخل خانات االختيار وإجراء التحديدات. 
• الستعادة احملتوى األخير من مركز اخلدمة حدد خيارات ← خيارات التنقل ← إعادة حتميل.

• لفتح قائمة فرعية حتتوي على األوامر أو اإلجراءات اخلاصة بصفحة املتصفح املفتوحة حالًيا، 
حدد اخليارات ← خيارات اخلدمة. 

• اضغط مع االستمرار على  لقطع االتصال بخدمة التصفح وإنهاء التصفح. 
• حلفظ عالمة أثناء التصفح، حدد اخليارات ← حفظ كعالمة. 

• حلفظ عالمة مستلمة في رسالة ذكية، افتح الرسالة في صندوق الوارد في "الرسائل"، وحدد 
اخليارات ← حفظ في العالمات. انظر "استالم الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢.

א א
إذا كنت تتصفح صفحات بصفة منتظمة حتتوي على معلومات ال تتغير كثيًرا، فيمكنك 

حفظها ثم تصفحها دون االتصال بالشبكة. 
• حلفظ صفحة أثناء التصفح حدد خيارات ← خيارات متقدمة ← حفظ الصفحة.

 ُيشار إلى الصفحات احملفوظة بالرمز التالي: 
  - صفحة املتصفح احملفوظة. 

 في شاشة عرض الصفحات احملفوظة، ميكنك أيًضا إنشاء حافظات لتخزين صفحات املتصفح 
احملفوظة. انظر الشكل ١٩ الصفحة ١٠٦.

 اخليارات املتاحة 
أثناء التصفح: فتح وخيارات 

اخلدمة والعالمات وحفظ 
كعالمة وعرض الصورة 

وخيارات التنقل و خيارت 
متقدمة وإرسال عالمة 

وبحث والتفاصيل والضبط 
وتعليمات وخروج.

 اخليارات املتاحة في 
شاشة عرض الصفحات 

احملفوظة: فتح ورجوع 
للصفحة وإعادة حتميل 

ومدير الصفحات احملفوظة 
وحتديد/عدم حتديد وخيارات 
التنقل وخيارات متقدمة 

والتفاصيل والضبط 
وتعليمات وخروج.
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 ُيشار إلى احلافظات بالرمز التالي: 
  - حافظة حتتوى على صفحات املتصفح احملفوظة. 

• لفتح شاشة عرض الصفحات احملفوظة، اضغط على  في شاشة عرض "العالمات". في 
شاشة عرض الصفحات احملفوظة، اضغط على  لفتح صفحة محفوظة. 

لبدء اتصال بخدمة املتصفح واستعادة الصفحة مرة أخرى، حدد خيارات ← خيارات التنقل ← 
إعادة حتميل.

يظل الهاتف متصًال باإلنترنت بعد القيام بإعادة حتميل الصفحة. 

א
ميكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنني والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو من 

خالل متصفح احملمول. ميكن أن تتوفر هذه العناصر مجاًنا أوقد تدفع رسوما لها. 
يتم التعامل مع العناصر من خالل التطبيق املالئم مبجرد تنزيلها، على سبيل املثال، يتم حفظ 

الصورة املنزلة في األستوديو. 
 هـــام: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج 

أخرى تسبب أية أضرار. 
الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة وتستخدم حلفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول 
إلى أو وصلت إلى املعلومات السرية التي تتطلب كلمات سر، قم بتفريغ الذاكرة بعد االستخدام.

يتم تخزين املعلومات أو اخلدمات التي مت الوصول إليها في الذاكرة الوسيطة. لتفريغ الذاكرة 
الوسيطة، حدد خيارات ← خيارات التنقل ← مسح الذاكرة الوسيطة.

א
لتنزيل العنصر: 

١ انتقل إلى االرتباط وحدد اخليارات ← فتح. 
٢ حدد اخليار املناسب لشراء العنصر، على سبيل املثال، شراء. 

اقرأ بعناية املعلومات املزودة. 

الشكل ١٩ عرض 
الصفحات احملفوظة.
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إذا كان احملتوى الفوري متوافقا، ميكنك استخدام معلومات احملفظة اخلاصة بك إلجراء
عمليات الشراء: 

١ حدد فتح احملفظة. يتم مطالبتك بإدخال رمز احملفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة 
.٨٦

٢ حدد فئة البطاقة املناسبة من احملفظة اخلاصة بك. 
٣ حدد ملء. سيؤدي هذا إلى حتميل معلومات البطاقة احملددة. 

وإذا لم حتتِو البطاقة على كافة املعلومات املطلوبة لعملية الشراء، سيتم مطالبتك بإدخال 
التفاصيل املتبقية يدوًيا. 

قد ُتعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات األخرى 
أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها. 

ميكنك مشاهدة تفاصيل عنصر ما قبل تنزيله. قد تتضمن تفاصيل العنصر، سعره ووصًفا 
مختصًرا له وحجمه. انظر الشكل. ٢٠، الصفحة ١٠٧.

• انتقل إلى االرتباط وحدد اخليارات ← فتح. 
 تظهر التفاصيل اخلاصة بالعنصر على شاشة الهاتف. 

• إذا أردت متابعة التنزيل، فاضغط على قبول أو إذا كنت تريد إلغاء التنزيل، فاضغط على إلغاء. 
א

• حدد خيارات ← خيارات متقدمة ← فصل، أو
• اضغط مع االستمرار على  إلنهاء التصفح والعودة إلى وضع االستعداد. 

א
الشكل ٢٠ مثال لتفاصيل حدد اخليارات ← الضبط: 

محتويات ملف.
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• نقطة الوصول االفتراضية - إذا كنت ترغب في تغيير نقطة الوصول االفتراضية، اضغط على 
 لفتح قائمة تضم نقاط الوصول املتوفرة. يتم متييز نقطة الوصول االفتراضية احلالية. 

انظر "ضبط االتصال" الصفحة ٦٨.
• إظهار الصور - حدد ما إذا كنت ترغب في عرض الصور أثناء التصفح. إذا حددت ال، فيمكنك 

حتميل الصور الحًقا أثناء التصفح بتحديد اخليارات ← إظهار الصور. 
• حجم اخلط - ميكنك اختيار من خمسة أحجام للخط في املتصفح. األصغر وصغير وعادي 

وكبير واألكبر. 
• الترميز االفتراضي - للتأكد من أن صفحات املتصفح تعرض حروف النص بشكل صحيح، 

حدد نوع اللغة املناسبة. 
• عالمات آلية - لضبط التكملة اآللية للعناوين في العالمات، على وضع تشغيل أو إيقاف. 

وإلخفاء حافظة عالمات آلية في العالمات حدد إخفاء حافظة.
• حجم الشاشة - الستخدام مساحة الشاشة بأكملها لعرض صفحات ويب ثم حدد شاشة 

كاملة.
• جودة التنزيل - حدد بجودة للحصول على جودة عالية للصورة أثناء التصفح ولكن بسرعة 

تنزيل أقل للصفحات أو بسرعة لتنزيل الصفحات أسرع ولكن بجودة أقل للصورة.
• ملفات االسترجاع - سماح/رفض. ميكنك تشغيل أو تعطيل استالم ملفات االسترجاع 
وإرسالها (وسائل خاصة مبزودي احملتوى لتعريف املستخدمني وتفضيالتهم للمحتويات 

املستخدمة بكثرة). 
• حتذيرات احلماية - حدد إلظهار أو إخفاء تنبيهات األمان. 

• إرسال DTMF - دائمًا/أول مرة فقط. حدد ما إذا كنت تريد التأكيد قبل قيام الهاتف بإرسال 
نغمات DTMF أثناء املكاملة الصوتية. انظر " الخيارات أثناء المكالمة" الصفحة ١٧. 

 على سبيل املثال، ميكنك إجراء مكاملة صوتية أثناء تصفح صفحات املتصفح وإرسال نغمات 
DTMF أثناء إجراء مكاملة صوتية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى صفحات املتصفح في 

"األسماء". 
• احملفظة - اختر تشغيل إذا كنت تريد أن يتم فتح احملفظة آلًيا عندما تكون صفحة متصفح 

متوافق مفتوحة. 
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في مدير التطبيقات، ميكنك تثبيت تطبيقات جديدة متوافقة لنظام التشغيل Symbian (ملفات 
SIS) وتطبيقات ™Java (Java MIDlets ومجموعات برامج MIDlet) ميكنك أيضا حتديث التطبيقات 

وإلغاء تثبيتها من الهاتف، كمل ميكنك مراقبة تاريخ التثبيت. انظر الشكل. ٢١ ،الصفحة ١١٠.
تستخدم التطبيقات املوجودة في مدير التطبيقات الذاكرة املشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" 

الصفحة ١٤.
عند فتح "مدير التطبيقات"، ميكنك مشاهدة قائمة حتتوي على: 

• تطبيقات محفوظة في "مدير التطبيقات"، 
 .( • التطبيقات املثبتة جزئًيا (املشار إليها بـالرمز 

 .( • التطبيقات املثبتة بالكامل التي ميكنك إزالتها (يشار إليها بالرمز 
ميكنك استخدام تطبيقات نظام التشغيل Symbian بامتداد .SIS فقط. 

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME™ Java. ال تقم بتنزيل تطبيقات ™PersonalJava على الهاتف 
حيث ال ميكن تثبيتها. 

− א
 .Symbian ميكنك تثبيت التطبيقات اُملعدة خصيًصا لهذا الهاتف والتي تناسب نظام التشغيل
إذا قمت بتثبيت تطبيق غير ُمعد لهذا الهاتف خصيًصا، فقد يعمل ويبدو بصورة مختلفة عما 

كنت تقصده في األصل. 
ميكن تنزيل التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح، أو استالمها كملفات مرفقة في رسائل 

وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني، أو عبر Bluetooth من جهاز آخر، على سبيل املثال، 
هاتف أو كمبيوتر متوافق. 

 هـــام: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج 
أخرى تسبب أية أضرار. 

 اذهب إلى القائمة 
← األدوات ← مدير 

التطبيقات.
 خيارات شاشة 
عرض مدير التطبيقات 

الرئيسية: تثبيت وعرض 
التفاصيل وعرض الشهادة 
وحتديث وذهاب إلى عنوان 

ويب وحذف وعرض السجل 
وإرسال السجل وضبط 

وتنزيل تطبيقات وتعليمات 
وخروج. 
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لزيادة احلماية، يستخدم نظام تثبيت التطبيق توقيعات رقمية وشهادات خاصة بالتطبيقات. ال 
تقم بتثبيت التطبيق في حالة إصدار مدير التطبيقات حتذيًرا أثناء التثبيت. 

في حالة تثبيت أحد التطبيقات التي حتتوي على حتديثات أو إصالحات ألحد التطبيقات املوجودة، 
ميكنك فقط استعادة التطبيق األصلي إذا كان لديك التطبيق األصلي أو نسخة احتياطية كاملة 

من التطبيق الذي متت إزالته. الستعادة التطبيق األصلي، قم بإزالة التطبيق الذي مت حتديثه أو 
إصالحه أوالً، ثم قم بتثبيته مرة أخرى من التطبيق األصلي أو من النسخة االحتياطية.

يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل التطبيق الذي ترغب في تثبيته أثناء عملية التثبيت. يعرض 
الهاتف معلومات حول عمليات التحقق التي يتم تنفيذها ويتم توفير خيارات إما باالستمرار في 

عملية التثبيت أو إلغائها. ومبجرد حتقق الهاتف من تكامل التطبيق، يتم تثبيته في الهاتف. 

א
• افتح مدير التطبيقات، وانتقل إلى التطبيق وحدد اخليارات ← تثبيت لبدء التثبيت. 

• أو بدال من ذلك، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، حدد التطبيق واضغط على  
لبدء التثبيت. 

قد توفر بعض التطبيقات خيار التثبيت اجلزئي مما يسمح لك بتحديد مكونات معينة
من التطبيق الذي ترغب في تثبيته. عند تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة،
سيحذرك الهاتف من اخملاطرة. استمر في التثبيت إذا كنت متأكًدا بصورة كاملة من

مصدر ومحتوى التطبيق.

Java™
تتطلب عملية التثبيت وجود ملف JAR. سيطالبك الهاتف بتحميله في حالة عدم وجوده. في 
حالة عدم حتديد نقطة وصول خاصة مبدير التطبيقات، فسيطلب منك حتديد نقطة وصول. عند 

تنزيل ملف JAR، قد حتتاج إلدخال اسم املستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز اخلدمة. 

الشكل ٢١ شاشة عرض 
مدير التطبيقات الرئيسية
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ميكنك احلصول على كل ما سبق من مزود أو مصّنع التطبيق. 
• لبدء اتصال بيانات وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد اخليارات 

← ذهاب إلى عنوان ويب. 
• لبدء اتصال بيانات والتحقق من وجود حتديث متوفر للتطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد 

اخليارات ← حتديث. 
Java ضبط

• لتغيير نقطة الوصول االفتراضية التي يستخدمها تطبيق Java لتنزيل بيانات إضافية، حدد 
اخليارات ← ضبط ← نقطة الوصول. انظر " نقاط الوصول" الصفحة ٦٨.

• لتغيير ضبط احلماية الذي يحدد اإلجراءات املسموح بها لتطبيق Java، حدد اخليارات ← ضبط. 
ال جتيز كافة تطبيقات Java لك تغيير ضبط احلماية. 

א
١ حلذف تطبيق، انتقل إليه وحدد اخليارات ← حذف. 

٢ اضغط على نعم لتأكيد احلذف. 
في حالة حذف أحد التطبيقات، ميكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر التطبيق األصلي، أو في 

حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي متت إزالته. في حالة حذف أحد التطبيقات، 
فقد ال تتمكن من فتح مستندات مت إنشاؤها باستخدام هذا التطبيق. في حالة وجود تطبيق 
آخر يستند على التطبيق الذي قمت بإزالته، فقد يتوقف التطبيق اآلخر عن العمل. للحصول 

على التفاصيل راجع مستندات التطبيق املثبت. 
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 Dial-up networking :هذا اجلهاز متوافق مع مواصفات بلوتوث 1.1 ويدعم األوضاع التالية
 File transfer profileكعميل ومركز خدمة و object push profile (OPP) كبوابة و profile (DUN)

 Generic object exchange بوابة صوتية و Hands-free profile (HFP)كمركز خدمة و (FTP)
profile (GOEP) وGeneric access profile (GAP) وserial port profile (SPP) مع برامج االتصال 

بالكمبيوتر. لكي تضمن وجود التوافق بني األجهزة األخرى التي تدعم تقنية بلوتوث، استخدم 
امللحقات اإلضافية املعتمدة من قبل نوكيا. للتأكد من توافق هاتفك مع األجهزة األخرى يرجى 

مراجعة الشركات املنتجة لهذه األجهزة
قد توجد بعض القيود والتحديدات الستخدام التكنولوجيا الالسلكية Bluetooth في بعض 

املناطق. يرجى مراجعة السلطات احمللية أو مزود اخلدمة. 
إن املزايا التي تستخدم التكنولوجيا الالسلكية Bluetooth، أو تسمح بتشغيلها في اخللفية أثناء 

استخدام مزايا أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهالك طاقة البطارية كما ستؤثر سلًبا على
مدة حياتها.

تتيح تكنولوجية Bluetooth إمكانية إجراء اتصاالت السلكية بني األجهزة اإللكترونية في نطاق 
يبلغ احلد األقصى له ١٠ أمتار. ميكن استخدام اتصال Bluetooth إلرسال صور أو فيديو أو نصوص 

أو بطاقات أعمال أو مذكرات تقومي، أو لالتصال السلكًيا بأجهزة متوافقة تستخدم تكنولوجية 
Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر. 

ونظًرا ألن األجهزة التي تستخدم تكنولوجية Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات 
الراديو، ال يحتاج هاتفك واألجهزة األخرى إلى وضعها في مواجهة بعضها البعض. يلزم فقط 
للجهازين أن يكونا متواجدين معا في نطاق ال يتعدى ١٠ أمتار، على الرغم من أن االتصال قد 

يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل احلوائط أو األجهزة اإللكترونية األخرى.

 اذهب إلى القائمة ← 
.Bluetooth ← التوصيل
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قد تكون هناك قيوًدا على استخدام أجهزة تعمل بتكنولوجية Bluetooth. حتقق من ذلك مع 

السلطات احمللية. 
عند تنشيط Bluetooth ألول مرة، سُيطلب منك تسمية الهاتف اخلاص بك. 

Bluetooth
• Bluetooth - تشغيل/إيقاف. 

• رؤية هاتفي - إظهار للكل - ميكن العثور على هاتفك بواسطة أجهزة Bluetooth أخرى أو 
مخفي - ال ميكن العثور على هاتفك بواسطة األجهزة األخرى. 

• اسم هاتفي - يحدد اسًما للهاتف اخلاص بك. 
بعد تنشيط Bluetooth وتغيير رؤية هاتفي إلى الكل، فسوف يكون هاتفك وهذا االسم متاحان 

ملستخدمي أجهزة Bluetooth اآلخرين. 

Bluetooth
ال ميكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth نشط في املرة الواحدة. 

١ افتح أحد التطبيقات في املكان احملفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله. على سبيل املثال، 
إلرسال صورة جلهاز آخر، افتح تطبيق "األستوديو". 

 .Bluetooth ٢ انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله، وحدد اخليارات ← إرسال ← بـ
٣ يبدأ الهاتف في البحث عن األجهزة املوجودة في نطاق االتصال. تبدأ األجهزة التي تعمل 
بتكنولوجية Bluetooth املوجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحدًة تلو 

األخرى. ميكنك رؤية رمز جهاز، أو اسم اجلهاز أو نوع اجلهاز أو اسم مختصر. تظهر األجهزة 
 .Bluetooth اجلهاز املقترن هو ذلك املتصل بهاتفك بالفعل عبر اتصال . املقترنة في شكل 
• ملقاطعة عملية البحث، اضغط على إيقاف. تتجمد قائمة البحث وميكنك بدء تشكيل 

اتصال لواحد من األجهزة التي مت العثور عليها بالفعل. 
 عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض األجهزة العناوين الفريدة فقط. ملعرفة العنوان 

الفريد لهاتفك، أدخل الرمز #2820#* في وضع االستعداد. 
 عند البحث في البداية عن األجهزة، فستظهر أوالً قائمة باألجهزة التي مت العثور عليها مسبًقا.
 لبدء عملية بحث جديدة، حدد أجهزة أخرى. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة 

األجهزة مما يستلزم بدء عملية البحث عن األجهزة مرة أخرى قبل إرسال البيانات. 

الشكل ٢٢ استخدام 
.Bluetooth
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٤ انتقل إلى اجلهاز الذي ترغب في االتصال به واضغط على اختيار. يتم نسخ العنصر اجلاري 
إرساله إلى "صندوق احلفظ" ويتم عرض املالحظة جار االتصال. 

٥ إجراء االقتران (إذا لم يكن مطلوبا من اجلهاز اآلخر، اذهب إلى اخلطوة ٦.) 
• إذا استلزم اقتران اجلهاز اآلخر قبل إرسال البيانات، فستسمع صوت نغمة وُيطلب منك 

إدخال رمز مرور. 
• أنشئ رمز مرور خاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرًفا أو رقًما)، مع التنسيق بينك وبني 

مالك اجلهاز اآلخر الستخدام نفس الرمز. يستخدم رمز املرور هذا مرة واحدة فقط، لذا ال 
توجد حاجة لتذكره. 

• يتم حفظ اجلهاز في شاشة عرض األجهزة املقترنة بعد االنتهاء من عملية االقتران. 
٦ بعد إنشاء االتصال بنجاح، تظهر املالحظة جار إرسال البيانات. 

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنني واحملتويات األخرى 
أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها. 

ميكن العثور على البيانات التي مت استقبالها عبر Bluetooth في حافظة صندوق الوارد في 
"الرسائل". انظر "صندوق الوارد - استالم الرسائل " الصفحة ٥٢.

 تلميح: االقتران يعني طريقة التحقق. يلزم اتفاق مستخدمي األجهزة التي تستخدم 
تكنولوجية Bluetooth على حتديد رمز املرور، مع استخدامهم نفس الرمز لكال اجلهازين 
إلقرانهما. األجهزة التي ال حتتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط مسبًقا. 

رموز األجهزة اخملتلفة: 
 .Bluetooth أوديو/فيديو و  - جهاز - - الهاتف و   الكمبيوتر و 

يتم حذف الرسالة أو البيانات في حالة فشل اإلرسال. ال يتم حفظ الرسائل املرسلة عبر 
Bluetooth في حافظة "املسودات" في "الرسائل". 

Bluetooth التحقق من حالة اتصال
 .Bluetooth في وضع االستعداد، يشير ذلك نشاط . • عند عرض 

• عندما يومض  فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول االتصال باجلهاز اآلخر. 
• عند ظهور  بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

 

 

 

 

الشكل ٢٣ إرسال صورة 
،Bluetooth من خالل

يبدأ الهاتف في البحث 
عن األجهزة.
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حيث إن األجهزة املقترنة ميكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل، ويشار إلى تلك 

.املوجود في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، اضغط  األجهزة بالرمز 
 .( على . لفتح قائمة باألجهزة املقترنة (

• االقتران بأحد األجهزة: حدد اخليارات ← جهاز مقترن جديد يبدأ الهاتف في البحث. انتقل 
إلى اجلهاز الذي نرغب في االقتران به واضغط على اختيار. تبادل رموز املرور. يتم إضافة اجلهاز 

إلى قائمة األجهزة املقترنة. 
• إللغاء االقتران: في شاشة عرض األجهزة املقترنة، انتقل إلى اجلهاز الذي تريد إلغاء االقتران 

اخلاص به واضغط على  أو حدد اخليارات ← مسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كافة 
االقترانات، حدد اخليارات ← مسح الكل. 

 في حالة حذف اقترانك بأحد األجهزة التي تتصل بها حالًيا، فسيتم إزالة االقتران وقطع 
اتصال اجلهاز، بينما يظل اتصال Bluetooth في تشغيل الهاتف. 

• ضبط مصادقة جهاز أو عدم مصادقته: انتقل إلى اجلهاز وحدد اخليارات ← ضبط كـ 
"مصرح به" - ميكن إقامة اتصال بني هاتفك وهذا اجلهاز بدون علمك. ال يلزم احلصول على 

موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه احلالة مع األجهزة لديك فقط، على سبيل 
. إلى  املثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو األجهزة التي تخص شخص تثق به. يتم إضافة الرمز 
األجهزة التي متت مصادقتها في شاشة عرض "األجهزة املقترنة". ضبط كـ "غير مصرح له" 

- يلزم قبول طلبات االتصال الواردة من هذا اجلهاز بشكل منفصل في كل مرة. 
• لتخصيص اسم مختصر لجهاز: حدد اخليارات ← تخصيص اسم مختصر. أدخل

اسًما للجهاز.

Bluetooth א א
عند استقبال بيانات عبر Bluetooth، يصدر صوت إحدى النغمات مع االستفسار عما إذا كنت 

ترغب في قبول الرسالة أم ال. في حالة موافقتك، يوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد 
. انظر "صندوق الوارد - استالم  في "الرسائل". يشار للرسائل املستلمة عبر Bluetooth بـ 

الرسائل " الصفحة ٥٢.
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Bluetooth א
يتم قطع اتصال Bluetooth آلًيا بعد إرسال البيانات أو استقبالها. 

א
ميكنك، في مدير االتصال، تعريف حالة عدة اتصاالت بيانات، وعرض تفاصيل حول مقادير البيانات 
املرسلة واملستلمة، كما ميكنك إنهاء االتصاالت غير املستخدمة.انظر الشكل. ٢٤، الصفحة ١١٦.

ميكنك عرض تفاصيل حول اتصاالت البيانات فقط. ال يتم إدراج املكاملات الصوتية. 
عند فتح "مدير االتصال"، ميكنك مشاهدة قائمة حتتوي على: 
.GPRS -  ، افتح اتصاالت بيانات،  - مكاملة بيانات •

• حالة كل اتصال. 
• مقدار البيانات التي مت حتميلها أو تنزيلها لكل اتصال (اتصاالت GPRS فقط). 

• مدة كل اتصال(اتصاالت البيانات فقط). 
 مالحظة: إن مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود اخلدمة قد تتفاوت حسب 

خصائص الشبكة وتقريب الكسور احلسابية والضرائب إلخ. 

א
لعرض تفاصيل أحد االتصاالت، انتقل إليه وحدد اخليارات ← التفاصيل فيتم عرض ما يلي: 

االسم - اسم نقطة الوصول لإلنترنت (IAP) املستخدمة، 
.GPRS ح. بيانات - نوع اتصال البيانات: مكاملة بيانات و

 اذهب إلى القائمة 
← التوصيل ← مدير 

االتصال.

الشكل ٢٤ شاشة عرض 
مدير االتصال الرئيسية 
 اخليارات املوجودة 

في شاشة عرض مدير 
االتصال الرئيسية عند 

وجود اتصال واحد أو أكثر: 
التفاصيل وقطع االتصال 
وقطع االتصال عن الكل 

وتعليمات وخروج. 
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احلالة - حالة االتصال احلالية. 

مستلم - مقدار البيانات املستلمة إلى الهاتف، بالبايت. 
مرسل - مقدار البيانات املرسلة من الهاتف، بالبايت. 

املدة - طول الفترة الزمنية التي مت فيها فتح االتصال. 
السرعة - السرعة احلالية إلرسال البيانات واستالمها بالكيلو بايت في الثانية. 

اتصال (GSM) - رقم الهاتف املستخدم، أو االسم (GPRS) - اسم نقطة الوصول املستخدمة. 
مشترك (ال تظهر في حالة عدم مشاركة االتصال) - عدد التطبيقات التي تستخدم نفس االتصال. 

א
• انتقل إلى أحد االتصاالت وحدد اخليارات ← قطع االتصال إلنهاء هذا االتصال فقط. 

• حدد اخليارات ← قطع االتصال عن الكل إلغالق كافة االتصاالت املفتوحة حالًيا. 
א א

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية إجراء االتصال بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال 
USB أو اتصال Bluetooth، وكذا كيفية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر اخلاصة بـ نوكيا 

6.1، انظر "دليل املستخدم لتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر" على القرص املضغوط ملزيد من 
املعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكومبيوتر اخلاصة بـ نوكيا انظر املساعدة املوجودة 

.www.nokia.com مبجموعة برامج الكومبيوتر أو قم بزيارة صفحات املساعدة على املوقع

א א − א א
يوفر لك تطبيق املزامنة إمكانية مزامنة التقومي أو األسماء مع العديد من تطبيقات التقومي ودفتر 

الهاتف على كمبيوتر متوافق أو على اإلنترنت. حتدث املزامنة عبر مكاملة بيانات GSM أو اتصال 
حزمة البيانات. 

 اذهب إلى القائمة ← 
التوصيل ← التزامن.
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 ،SyncML للمزامنة. للعثور على معلومات حول توافق SyncML يستخدم تطبيق املزامنة تقنية
الرجاء االتصال مبزود التقومي أو تطبيق دفتر العناوين الذي تريد مزامنة بيانات الهاتف معه. 

א
١ يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في إنشاء وضع جديد في حالة عدم تعريف أية أوضاع. 

حدد نعم. 
 إلنشاء وضع جديد باإلضافة إلى األوضاع املوجودة، حدد اخليارات ← وضع التزامن اجلديد. 

حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام قيم الوضع االفتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود 
الستخدامها كأساس للوضع اجلديد. 

٢ قم بتعريف ما يلي: 
 اسم وضع التزامن- اكتب اسًما وصفًيا للوضع. 

 نقطة الوصول - حدد نقطة وصول تريد استخدامها التصال البيانات. 
 عنوان املضيف - اتصل مبزود اخلدمة أو مسئول النظام اخلاص بك للحصول على القيم الصحيحة. 

 املنفذ - اتصل مبزود اخلدمة أو مسئول النظام اخلاص بك للحصول على القيم الصحيحة. 
 اسم املستخدم - معرف املستخدم ملركز خدمة املزامنة. اتصل مبزود اخلدمة أو مسئول 

النظام اخلاص بك للحصول على املعرف الصحيح.
 كلمة السر - اكتب كلمة السر. اتصل مبزود اخلدمة أو مسئول النظام اخلاص بك للحصول 

على القيمة الصحيحة. 
 اضغط على  لتحديد. 

 التقومي - حدد نعم إذا كنت ترغب في مزامنة التقومي اخلاص بك. 
 التقومي البعيد - أدخل مسارًا صحيًحا للتقومي البعيد على مركز اخلدمة. يجب تعريفه إذا كان 

الضبط السابق التقومي قد مت ضبطه على نعم. 
 األسماء - حدد نعم إذا كنت ترغب في مزامنة "األسماء" . 

 األسماء البعيدة - أدخل مسارًا صحيًحا لدفتر الهاتف البعيد على مركز اخلدمة. يجب 
تعريفه إذا كان الضبط السابق األسماء قد مت ضبطه على نعم. 

٣ اضغط على مت حلفظ الضبط.

 خيارات شاشة 
العرض للمزامنة عن بعد 
هي: تزامن ووضع التزامن 

اجلديد وتعديل وضع التزامن 
ومسح وعرض السجل 

وتعليمات وخروج. 
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ميكنك رؤية األوضاع اخملتلفة في شاشة عرض التزامن الرئيسية، وأنواع البيانات التي سيتم مزامنتها: التقومي أو األسماء أو 

كالهما.
١ في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد األوضاع وحدد اخليارات ← تزامن. تظهر حالة املزامنة. في أسفل شاشة 

العرض. 
 إللغاء املزامنة قبل انتهائها، اضغط على إلغاء. 

٢ يتم إعالمك بعد اكتمال املزامنة. 
• بعد اكتمال املزامنة، اضغط على عرض السجل أو حدد اخليارات ← عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة 
املزامنة ( مت أو لم يتم ) وعدد إدخاالت التقومي أو األسماء التي متت إضافتها أو حتديثها أو حذفها أو رفضها (لم يتم 

مزامنتها) في الهاتف أو على مركز اخلدمة.
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نفاد الذاكرة
يدل ظهور املالحظات التالية على نفاد ذاكرة الهاتف وينبغي 
عليك حذف بعض البيانات املسجلة: الذاكرة ال تكفي إلجراء 

العملية. امسح بعض البيانات أوالً. أو الذاكرة منخفضة. امسح 
بعض البيانات. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي 

تستهلكها مجموعات البيانات اخملتلفة، اذهب إلى مدير امللفات 
وحدد ← اخليارات ← تفاصيل الذاكرة. 

قد حتتاج حلذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب نفاد 
الذاكرة: 

• الرسائل املوجودة في صندوق الوارد، واملسودات، وحافظات 
الرسائل املرسلة في الرسائل. 

• رسائل البريد اإللكتروني التي مت استردادها من ذاكرة الهاتف. 
• صفحات املتصفح التي مت حفظها 

• الصور والصور الفوتوغرافية في الصور 
عند الرغبة في حذف معلومات اتصال أو مالحظات تقومي أو موقتات 

املكاملات، أو موقتات تكلفة املكاملات، أو نتائج األلعاب أو أية بيانات 
أخرى، فاذهب إلى التطبيقات اخلاصة بذلك إلزالة تلك البيانات. 

إذا كنت تقوم بحذف عناصر متعددة ومت عرض مالحظة أخرى 
من املالحظات التالية : الذاكرة ال تكفي إلجراء العملية. امسح 
بعض البيانات أوالً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. 

فحاول حذف العناصر واحد تلو اآلخر (بدًءا بأصغر العناصر). 

مسح ذاكرة التقويم - إلزالة أكثر من حدث واحد في املرة 
الواحدة، اذهب إلى شاشة عرض "الشهر" وحدد اخليارات ← 

مسح قيد وإما: 
• قبل التاريخ - حلذف جميع مالحظات التقومي التي حتدث قبل 

تاريخ معني. أدخل التاريخ الذ[ي يتم حذف كافة مالحظات 
التقومي التي حدثت قبله. 

• كل القيود - حلذف جميع مالحظات التقومي. 
مسح محتويات السجل - ملسح جميع محتويات السجل 

وسجل املكاملات األخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، 
اذهب إلى السجالت وحدد اخليارات ← مسح السجل أو اذهب 

إلى الضبط ← مدة السجالت ← عدم تسجيل. 

الطرق اخملتلفة حلفظ البيانات: 
• استخدام مجموعة برامج الكومبيوتر نوكيا 6.1 حلفظ 

نسخة احتياطية من جميع البيانات على كومبيوتر متوافق. 
• إرسال صور إلى عنوان البريد اإللكتروني ثم حفظها على 

الكمبيوتر. 
• إرسال بيانات عبر Bluetooth إلى جهاز متوافق . 

• حفظ البيانات على بطاقة ذاكرة متوافقة.

א א
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شاشة الهاتف 
• س : ملاذا تظهر نقاط مفقودة أو نقاط متغيرة اللون أو نقاط 
براقة على الشاشة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

 ج: هذه هي إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد حتتوي 
بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل 

أو في وضع إيقاف التشغيل. وهذا أمر عادي وليس خطأ. 
الكاميرا

• س: ملاذا تبدو الصور غير واضحة؟ 
 ج: تأكد من نظافة إطار حماية عدسة الكاميرا. 

Bluetooth
• س: ملاذا ال ميكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟ 

 ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بهاتفك ميكنك إنهاء 
 Bluetooth االتصال باستخدام اجلهاز اآلخر أو عن طريق إيقاف

اذهب إلى Bluetooth وحدد الضبط Bluetooth ← إيقاف. 
• س: ملاذا ال ميكنني العثور على هاتف أحد أصدقائي الذي 

يدعم Bluetooth؟ 
 ج: حتقق من تنشيط Bluetooth في كال اجلهازين. 

 حتقق أن املسافة الفاصلة بني اجلهازين ال تتعدى مسافة ١٠ أمتار، 
وكذا حتقق من عدم وجود حوائط أو أية عوائق أخرى بني اجلهازين. 

 تأكد أن اجلهاز اآلخر غير موجود في الوضع "مخفي". 
 حتقق من توافق كال اجلهازين. 

رسائل الوسائط المتعددة 
• س: ماذا يجب علي فعله عندما يخبرني الهاتف أنه ال ميكنه 

استقبال رسالة وسائط متعددة ألن الذاكرة ممتلئة؟ 
 ج: يشار إلى مساحة الذاكرة املطلوبة في رسالة اخلطأ 

التالية: الذاكرة ال تكفي جللب الرسالة. امسح بعض 
البيانات أوالً. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي 

تستهلكها مجموعات البيانات اخملتلفة، اذهب إلى مدير 
امللفات وحدد ← اخليارات ← تفاصيل الذاكرة. 

• س: كيف ميكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال 
بيانات مرة بعد أخرى؟ تظهر املالحظتان: جاري جلب الرسالة أو 
جار احملاولة جللب الرسالة مرة أخرى لفترة قصيرة. ماذا يحدث؟ 
 ج: يحاول الهاتف استرداد رسالة وسائط متعددة من مركز 

رسائل الوسائط املتعددة. 
 حتقق من تعريف ضبط رسائل الوسائط املتعددة بطريقة 

صحيحة، وكذا حتقق من عدم وجود أخطاء في كتابة أرقام 
الهاتف أو العناوين. اذهب إلى الرسائل وحدد اخليارات ← 

الضبط ← رسالة وسائط. 
 ملنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات، سيتوفر أمامك اخليارات 
التالية. اذهب إلى الرسائل وحدد اخليارات ← الضبط ← 

رسالة وسائط ،ثم . 
• حدد عند استالم رسالة ← تأجيل اجللب إذا كنت ترغب 

في أن يحفظ مركز رسائل الوسائط املتعددة الرسالة 
التي يتم استردادها فيما بعد، على سبيل املثال بعد 
التحقق من الضبط. بعد إجراء هذا التغيير، ما يزال 

الهاتف في حاجة إلى إرسال مالحظات معلومات إلى 
الشبكة. السترداد الرسالة فيما بعد، حدد جلب في احلال
• حدد عند استالم رسالة ← رفض الرسالة إذا كنت ترغب 

في رفض جميع رسائل الوسائط املتعددة الواردة. بعد 
إجراء هذا التغيير، سيحتاج الهاتف إلى إرسال مالحظات 
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معلومات إلى الشبكة وسيقوم مركز رسائل الوسائط
 املتعددة بحذف جميع رسائل الوسائط املتعددة املنتظر 

إرسالها إليك. 
• حدد استقبال رسائل وسائط ← إيقاف - إذا كنت ترغب 

في جتاهل جميع رسائل الوسائط املتعددة الواردة. بعد 
إجراء هذا التغيير، لن يقوم الهاتف بإنشاء أية اتصاالت 

بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط املتعددة. 
الرسائل

• س: ملاذا ال ميكنني اختيار اسم؟ 
 ج: إذا لم تكن قادرًا على اختيار اسم في دليل "األسماء"، 
فهذا يعني أنه ال يوجد في بطاقة األسماء رقم هاتف أو 

عنوان بريد إلكتروني لهذا االسم. أضف املعلومات الناقصة 
إلى بطاقة األسماء في تطبيق "األسماء". 

التقويم
• س: ملاذا تبدو أرقام األسابيع مفقودة؟ 

 ج: إذا قمت بتغيير ضبط التقومي بحيث يبدأ األسبوع من 
يوم آخر غير يوم االثنني، فلن تظهر أرقام األسابيع. 

خدمات المتصفح
• س: لم يتم حتديد نقطة وصول صاحلة. يجب حتديد نقطة 

في ضبط الويب.
 ج: قم بإدراج ضبط املتصفح الصحيح. اتصل مبزود خدمة 

للحصول على إرشادات. 
السجل

• س: ملاذا يظهر السجل فارًغا؟ 
 ج: رمبا قمت بتنشيط أحد الترشيحات، في حني لم يتم 
تسجيل أحداث اتصال تالئم هذا الترشيح. لرؤية كافة 

األحداث، حدد اخليارات ← ترشيح ← كل االتصاالت. 
االتصال بالكمبيوتر

• س: ملاذا تواجهني مشاكل عند توصيل الهاتف بجهاز 
الكمبيوتر؟ 

 ج: تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر نوكيا 6.1 
وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر. انظر دليل املستخدم جملموع 

برامج الكومبيوتر نوكيا على القرص املضغوط. ملزيد من 
املعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكومبيوتر اخلاصة 
بـ نوكيا انظر املساعدة املوجودة مبجموعة برامج الكومبيوتر 
 www.nokia.com أو قم بزيارة صفحات املساعدة على املوقع

رموز الوصول
• س: ما هي كلمات السر اخلاصة برموز القفل والتعريف 

الشخصي و PUK؟ 
 ج: رمز القفل االفتراضي هو ١٢٣٤٥. اتصل بوكيل الهاتف 

إذا فقدت رمز القفل أو نسيته. 
 في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقده، أو في حالة 
عدم حصولك على تلك الرموز، فاتصل مبزود خدمة الشبكة. 

 للحصول على معلومات حول كلمات السر، اتصل مبزود 
نقطة الوصول، على سبيل املثال، مزود خدمة اإلنترنت 

التجاري (ISP) أو مزود اخلدمة، أو مشغل الشبكة. 
التطبيق ال يستجيب

ا ال يستجيب؟  • س: كيف أغلق تطبيقـً
 ج: افتح إطار تبديل التطبيقات بالضغط مع االستمرار 

. ثم انتقل إلى التطبيق، واضغط على   على 
إلغالق التطبيق. 
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الشحن والتفريغ
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة 
مرات. الحظ أن األداء الكامل يحصل بعد دورتني أو ثالث دورات 

تامة من الشحن والتفريغ. ميكن شحن البطارية وتفريغها مئات 
املرات، ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. عندما يقل زمن 

التشغيل (زمن التحدث مع زمن االنتظار) بشكل ملحوظ عن 
مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم 

البطاريات املعتمدة من قبل شركة Nokia، وقم بإعادة شحن 
البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن املعتمدة من قبل 

شركة Nokia والتي مت تصميمها كي تالئم هذا الهاتف. 
حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله عن التيار 

الكهربائي. ال تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. الشحن 
الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا ُتركت بطارية كاملة 

الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائًيا مبرور الوقت. قد 
تؤثر درجات احلرارة املتطرفة على قدرة شحن البطارية اخلاصة بك. 

استخدم البطارية للغرض املقصود فقط. ال تستعمل أبًدا أي 
أجهزة شحن أو بطارية متضررة. 

ال حتدث تالمس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تالمس 
في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بني القطبني 

املوجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي األشرطة املعدنية على 
ظهر البطارية.) على سبيل املثال عندما حتمل بطارية احتياطية 

في جيبك أو محفظتك. إن تقصير األقطاب قد يسبب ضررًا 
للبطارية أو للجسم املوصل. 

إن ترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة، داخل السيارة مثًال 
صيًفا أو شتاًء، يقلل من قدرة البطارية ومدة حياتها. حاول دائًما 
أن تكون درجة احلرارة ما بني ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة 

فرنهايت). إن بطارية حارة أو باردة قد ال تعمل لفترة مؤقتة حتى 
لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل 

خاص عندما تكون درجة احلرارة أقل من درجة التجمد. 
ال تلق البطاريات في النار! قم بالتخلص من البطاريات وفًقا 

للتنظيمات احمللية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك 
ممكًنا. ال تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية. 
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إن هاتفك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا 
يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات أدناه ستساعدك على 

اإليفاء بكل شروط الضمان. 
• حافظ على بقاء اجلهاز جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع 

أنواع السوائل حتتوي على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. 
في حال تعرض جهاز اجلهاز للبلل قم بإزالة البطارية ودع 

اجلهاز حتى يجف متاًما قبل إعادة تثبيت البطارية. 
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. 
وذلك الحتمال تعرض األجزاء املتحركة واملكونات اإللكترونية 

للضرر. 
• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن احلرارة. إن درجات احلرارة 

العالية قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترونية، وتضر 
بالبطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك. 

• حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما 
يعود اجلهاز (إلى درجة احلرارة العادية)، قد تتكون رطوبة داخل 

اجلهاز مما قد يسبب ضررًا أللواح الدوائر اإللكترونية. 
• قم بفتح اجلهاز وفًقا للتعليمات املفصلة في هذا الدليل فقط. 

• ال تسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد 
تكسر ألواح الدوائر الداخلية وامليكانيكية الرقيقة. 

• ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو 
املنظفات القوية لتنظيف اجلهاز. 

• ال تدهن اجلهاز. الدهان قد يسد األجزاء املتحركة ومينع 
التشغيل االعتيادي. 

• استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات 
(على سبيل املثال عدسة الكاميرا أو عدسات جهاز 

اإلحساس املقربة أو عدسات جهاز اإلحساس اخلفيفة). 
• استعمل الهوائي املزود مع اجلهاز أو الهوائي املعتمد 
فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديالت أو ملحقات 

إضافية غير معتمدة قد يسبب ضررًا للهاتف، وينتهك 
تعليمات استخدام األجهزة الالسلكية. 

كافة االقتراحات املذكورة أعاله خاصة بهاتفك وبالبطارية وبجهاز 
الشحن أو أي ملحق إضافي آخر. في حال تعطل أي من هذه 

األجهزة، اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
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• أبق جميع مستلزمات الهاتف واألجهزة امللحقة بعيًدا عن 

متناول يد األطفال
• لفصل التيار عن أي مستلزم أو جهاز ملحق، اسحب 

املآخذ (الفيشة) وليس السلك.
• تأكد دائًما أن ملحق للسيارة موصول ويعمل بشكل صحيح.

• تركيب أي من األجهزة امللحقة بالسيارة يجب أن يتم 
فقط بأيدي أشخاص مؤهلني.

א
عليك اتباع األنظمة اخلاصة في املنطقة التي تكون فيها وأن 

تغلق هاتفك دائًما عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب 
تشويًشا أو خطًرا. استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط 

(على األذن). لاللتزام بإرشادات التعرض للترددات الالسلكية، 
استخدم األجهزة امللحقة املعتمدة من شركة Nokia فقط. 

عند تشغيل الهاتف وتثبيته على اجلسم حلمله، استخدم دائًما 
حقائب حمل Nokia املعتمدة. 

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف املعادن، وعلى 
من يستعمل أجهزة سمع أن ال يستخدم الهاتف على أذنه عند 
استعماله. تأكد دائًما من إحكام وضع الهاتف على حامله، ألن 

املواد املعدنية قد تنجذب إلى السماعة. ال تضع بطاقات االعتماد 
أو أي أغراض ممغنطة حلفظ املعلومات قرب الهاتف ألن املعلومات 

احملفوظة عليها قد متحى. 

א א
إن عمل أي جهاز السلكي، مبا في ذلك الهواتف اخللوية، قد 

يتداخل مع وظيفة املعدات الطبية ذات احلمـاية غير الكافية. 
استشر طبيًبا أو الشركة املنتجة للمعدات الطبية ملعرفة فيما 
إذا كانت املعدات مزودة باحلماية الوافية من الترددات الالسلكية 
RF اخلارجية، أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز 
الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد 
تستخدم املستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة 

للترددات الالسلكية RF اخلارجية. 
أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتجو هذه األجهزة باحملافظة 

على مسافة ال تقل عن ٦ بوصات (١٥٫٣ سم) ما بني جهاز ضبط 
نبضات القلب والهاتف النقال وذلك لتفـادي أي تشويش محتمل 
جلهـاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة لألبحاث 

 Wireless املستقلة التي قام بها معهد العلوم الالسلكي
Technology Research ولتوصياته. على األشخاص الذين 

يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي: 
• أبِق الهاتف على بعد ٦ بوصات (١٥٫٣ سم) على األقل من جهاز 
ضبط نبضات القلب عندما يكون الهاتف في وضع االستخدام.

• ال حتمل الهاتف في اجليب األمامي للصدر.
• أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب األذن املقابلة جلهة 
جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتماالت التشويش 

إلى أقصى حد ممكن. 
إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا. 
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أجهزة السمع بعض الهواتف الرقميـة الالسلكية قد تسبب 
تشويًشا لبعض أجهزة السمع. في هذه احلالة بإمكانك 

مراجعة مزود اخلدمة. 

السيارات
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي RF سلًبا على األنظمة 

اإللكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم االنزالق 
وحتديد السرعة والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه 
األنظمة مركبة تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. ملزيد

من املعلومات، يرجى مراجعة الشركة املنتجة أو الوكيل 
بخصوص سيارتك أو بخصوص املعدات اإلضافية. 

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل األشخاص 
املؤهلني فقط. التركيب اخلاطئ أو الصيانة اخلاطئة قد تكون 

خطًرا ورمبا يبطل أي ضمان خاص باجلهاز. تأكد بانتظام أن جميع 
معدات اجلهاز احملمول في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل 

جيًدا. ال تخزن أو حتمل السوائل القابلة لالشتعال أو الغازات أو 
املواد القابلة لالنفجار في نفس املكان الذي يوجد فيه الهاتف أو 
أجزاؤه أو ملحقاته اإلضافية. بالنسبة للسيارات املزودة بالوسائد 
الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. 
ال تضع األجهزة الالسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق 
الوسادة أو في الفراغ اخملصص النتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت 

األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة 
إصابة خطيرة. 

مينع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعـود 
إلى الطائرة. إن استخدام األجهزة اخللوية داخل الطائرة قد 

يشكل خطًرا على عمل الطائرة ويكون مخًال بشبكة االتصاالت 
الالسلكية ومخالًفا للقانون. 

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة لالنفجار وامتثل 
لكافة اإلعالنات والتعليمات. إن األماكن القابلة لالنفجار هي تلك 

املناطق التي يطلب منك عادًة فيها إطفاء محرك سيارتك. من 
احملتمـل أن تسبب شرارة في مثل هذه املناطق انفجارًا أو حريًقا 
يؤدي إلى اإلصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ُينصح بإغالق الهاتف 

بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات 
اخلدمة. نذكر باحلاجة لالنتباه إلى األماكن التي حتظر استخدام 

أجهزة البث واإلرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع 
الوقود)، واملصانع الكيماوية أو املناطق التي جتري فيها عمليات 

التفجير. إن املناطق القابلة لالنفجار كثيًرا ما تكون مبينة بوضوح 
ولكن ليس دائًما. منها األماكن السفلية في الزوارق، ومناطق حتويل 
أو خزن املواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات املسالة 

(كالبروبني أو البوتان) واملناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو 
جزيئات كاحلبوب أو الغبار أو مساحيق املعادن. 

א א
 هـــام: إن هذا الهاتف، كأي هاتف السلكي، يعمل 

باستخدام اإلشارات الالسلكية والشبكات الالسلكية والشبكات 
األرضية باإلضافة إلى وظائف يحددها املستخدم. ولذلك ال ميكن 

ضمان االتصاالت في جميع األحوال. لذا ال تعتمد كليًة على الهاتف 
الالسلكي في االتصاالت الضرورية مثل حاالت الطوارئ الطبية. 

إلجراء مكالمة طوارئ: 
١ افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوًحا. تأكد من وجود إشارة كافية. 
 SIM بعض الشبكات قد تطلب إدخال البطاقة الهاتفية 

سارية املفعول في الهاتف. 
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٢ اضغط على  عدة مرات ملسح شاشة العرض وجتهيز 
الهاتف للمكاملات. 

٣ أدخل رقم الطوارئ ملنطقتك احلالية. تختلف أرقام الطوارئ 
من مكان إلى آخر. 

 . ٤ اضغط على املفتاح 
إذا كانت بعض اخلصائص قيد االستخدام، فقد حتتاج إلى إغالقها 
قبل أن تتمكن من إجراء مكاملة طوارئ. ملزيد من املعلومات راجع 

هذا الدليل أو مزود اخلدمة. 
عند إجراء مكاملة طوارئ، احرص على إعطاء كافة املعلومات 

املطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك احملمول هو رمبا الوسيلة الوحيدة 
لالتصال من موقع احلادث. ال تنه املكاملة قبل أن يطلب منك ذلك. 

(SAR)
طراز الهاتف هذا يتناسب مع اإلرشادات الدولية للتعرض 

ألمواج الراديو.
جهاز هاتفك هو أيًضا جهاز إرسال واستقبال. هو مصمم 

ومصنوع بحيث ال يتجاوز إرساله الالسلكي مستوى التعرض 
للتردد الالسلكي (RF) املوصي به من ِقَبل اإلرشادات الدولية 

(ICNIRP). هذا املستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى 
إشارات RF املسموحة جلميع السكان. هذه اإلرشادات تعتمد 
على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. 

وضعت هذه املستويات من خالل تقديرات دراسات علمية دورية. 
هذه املواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سالمة جميع 

األشخاص بغض النظر عن األعمار أو صحة األشخاص. 
تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى 
 .SAR أو (Specific Absorption Rate) قيمة االستيعاب احملددة

احلد األقصى لـ SAR كما مت حتديده من قبل املواصفات الدولية 
هو ٢٫٠ واط/كغم*. يتم حتديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع 

التشغيل القياسية في حالة إرسال اجلهاز بأقصى مستوى طاقة 
مصدق عليه في جميع نطاقات التردد اخملتبرة. 

 SAR يحدد في حالة اإلرسال القصوى، مستوى SAR اختبار
الفعلية خالل تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من احلد األقصى 

املسموح به. ُأعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات 
من الطاقة ويستعمل الطاقة املطلوبة فقط للوصول لشبكة 

االتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة 
االتصال، كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

احلد األقصى لـ SAR خالل تشغيل الهاتف عند اختباره على 
األذن هو ٠٫٥٤ (واط/كيلو غرام).

يفي هذا املنتج باخلطوط اإلرشادية ملوجات (RF) عند استعماله 
إّما مبوقع االستعمال العادي على األذن أو عند وضعه على 

مسافة ٢٫٢ سم على األقل من اجلسم. عند استعمال علبة 
حمل أو مشبك باحلزام أو حامل لتشغيله وهو على اجلسم، 

فينبغي أن ال يحتوي أّي منها على معدن، وينبغي وضع املنتج 
على مسافة ٢٫٢ سم على األقل من اجلسم. 

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج 
الهاتف إلى توصيل عالي اجلودة بالشبكة. أحياًنا قد تؤجل 
عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا 

التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات املسافة من اجلسم 
املذكورة آنًفا حتى إنهاء عملية اإلرسال. 

*حد SAR للهواتف احملمولة التي يستخدمها اجلمهور هو 
٢٫٠ (واط/كيلو غرام) مبعدل متوسط على ١٠ غرام من نسيج 
اجلسم. يتضمن املعيار هامًشا كبيًرا من األمان لتوفير حماية 

إضافية للجمهور وإليضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير 
قيم SAR بناًءا على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. 
للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، انظر رجاًء حتت 

.www.nokia.com العنوان معلومات عن املنتج على
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٥٨ USSD أوامر
اتصاالت الكمبيوتر ١١٧
االتصال بالكمبيوتر ١١٧

١١٦ (GPRS) اتصاالت بيانات
اتصاالت البيانات مع الشبكة

اإلنهاء ١١٧
العرض ١١٦

اتصاالت خدمة حزمة الراديو العامة 
١١٦ (GPRS)
االختصارات

في "املفضلة" ٨٥
إدارة احلقوق الرقمية ١٠٦
اإلدخال التنبئي للنص

تلميحات ٤٨
إيقاف التشغيل ٤٩

إرسال
١١٣ Bluetooth البيانات عبر

األرقام الصادرة ٢٠
حذف أحد التطبيقات ١١١

إزالة البرامج ١١١
استالم

١١٥ Bluetooth البيانات عبر
نغمات الرنني وشعارات املشغل 

والضبط، انظر "الرسائل الذكية"

استيراد البيانات
األسماء ٢٢
األستوديو

الرسائل املصورة ٤٢
حتميل الصور ٤٣

استيراد بيانات من هواتف نوكيا
األخرى ٣٣

االستماع إلى الرسائل ١٦
أستوديو الوسائط ٤١
صور اخللفية ٤٣

األسماء
استيراد البيانات ٣٣

األصوات
حذف نغمة رنني خاصة ٢٣
االقتران، توضيح املسرد ١١٥

اإلنشاء
بطاقات األسماء ٢٢

األوضاع ٨٢
إضافة بصمات الصوت ٧٩

إعادة التسمية ٨٣
اإليقاف

املنبه ٩٢

ب
البحث ٣٩

البرامج
اإلزالة ١١١

البريد اإللكتروني
احلذف ٥٥

اجللب من صندوق البريد ٥٤
بصمات الصوت

إجراء املكاملات ٢٥
بطاقات األسماء

إزالة نغمات رنني ٢٣
SIM بطاقة

نسخ أسماء وأرقام ٢٣

ت
التبديل ما بني التطبيقات ١٢

تثبيت التطبيقات ١١٠
١١٠ Java تثبيت ملفات

التحكم في مستوى الصوت ١٣
حتميل الصور ٤٣
حتويل املكاملات ١٨
التخصيص ٨٢
التنبيه ٩٢

التزامن
انظر "التزامن عن ُبعد".
تسجيل مقاطع الفيديو ٣٦

التصفح ١٠٤
التطبيقات
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التثبيت ١١٠

حذف امللفات ١١٢

تنسيقات امللفات
٣٧ Real player
١١٠ SIS حملف
حزمة البيانات

موقت االتصال ٢٠
عداد البيانات ٢١

خالضبط ٧٠
(GPRS) خدمة حزمة الراديو العامة

انظر حزمة البيانات 
دخدمة املعلومات ٥٧

الدردشة
إرسال الرسائل ٩٥ ذ

الذاكرة
عرض تفاصيل الذاكرة ٧٧

الذاكرة املشتركة ١٤
العرض ١١٧

مؤشرات االتصال
١١٥ Bluetooth ر

الرد اآللي ٧٢
الرسوم املتحركة ٣٦

رسائل اإلذاعة احملمولة ٥٧
رسوم GIF املتحركة ٣٦

الرسائل الذكية
االستقبال ٥٢

الرسائل الصوتية ١٦
الرسائل املصورة ٤٢،٤١

رفض املكاملات ١٧
PIN رمز

سإلغاء القفل ٧٤
سجل املكاملات

انظر "السجل"
سجل املكاملات األخيرة
 مدة املكاملة ٢٠
األرقام الصادرة ٢٠

مسح قوائم املكاملات ٢٠
مكاملات لم ُيَرد عليها ٢٠
املكاملات اُملستَلمة ٢٠

سجل الهاتف
شانظر "األسماء"
الشاشة املؤقتة
الضبط ٦٥
الشهادات

صضبط الوثوق ٧٥
صفحات لغة تعيني النصوص التشعبية 

(XHTML) املوسعة
املتصفح ١٠٣

WAP صفحات
املتصفح ١٠٣

صندوق البريد الصوتي ١٦
تغيير الرقم ١٦

الصور ٤٢،٤١
ضصور اخللفية ٤١
عالضبط اخلاص ٨٣

العرض
تفاصيل االتصاالت ١١٧
غعرض معلومات اخلاليا ٧٢

قغفوة ٩٢
القائمة ١١

كمفتاح القائمة ١١
الكتابة

اإلدخال التنبئي للنص، إيقاف 
التشغيل ٤٩
كتم الصوت ٣٩
كلمة السر

بطاقة الذاكرة ١٠٢
الكنية في الدردشة ٩٤ ل

اللغة
للكتابة ٦٦



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. ١٣٠

א

م
املتصفح

االتصال ١٠٤
إنهاء االتصاالت ١٠٧

الرموز ١٠٤
رسائل اخلدمة ٥٤ و٥٥
١٠٢ WAP صفحات

صفحات لغة تعيني النصوص 
١٠٢ (XHTML) التشعبية املوسعة

متصفح الهاتف احملمول ١٠٢
مجموعات االتصال ٢٤

مجموعة برامج الكمبيوتر ١١٧
مجموعة دردشة مغلقة ٩٩

محرر أوامر اخلدمة ٥٨
مدير امللفات ٧٨
احلافظات
اإلنشاء ١٣
التنظيم ١٣

مركز خدمة الصور ٤٣
اُملسجل، تسجيل األصوات ٩٣

ُمسجل الفيديو
بطاقة الذاكرة ٣٦

حفظ مقاطع الفيديو ٣٦
الضبط ٣٥

مسجل الصوت ٩٣
املسح

سجل املكاملات األخيرة ١٩
مسح الذاكرة

معلومات السجل ٢٠
ُمشغل الفيديو

" انظر "
املفضلة

إضافة اختصار ٨٥
مقاطع الصوت ٤٢
مقاطع الفيديو ٤٢

انظر "ملفات الوسائط"
املكاملات

الرد على املكاملات ١٧
املكاملات اجلماعية ١٦
املكاملات الصادرة ٢٠

التحويل ١٨
املدة ٢٠

املكاملات الدولية ١٥
مكاملات لم ُيَرد عليها ٢٠

اخليارات املتاحة أثناء املكاملة ١٧
املكاملات اُملستلمة ٢٠
رفض املكاملات ١٧

الضبط ٦٧
النقل ١٨

املكاملات اجلماعية ١٦
مكاملات لم ُيَرد عليها ٢٠
املكاملات اُملستَلمة ٢٠

امللفات الصوتية
انظر "ملفات الوسائط"

ملفات املوسيقى
انظر "ملفات الوسائط"

ملفات الوسائط

تنسيقات امللفات ٣٨
كتم الصوت ٣٩

البحث ٣٩
١٠٩ SIS ملف

املنبه
غفوة ٩٢
ناملؤشرات ١٠

النسخ
 SIM األسماء" ما بني بطاقة"

وذاكرة الهاتف ٢٣
النص ٤٩
نغمات الرنني

كتم الصوت ١٧
استقبال الرسائل في شكل 

رسائل ذكية ٥٢
نفاد الذاكرة

عرض استهالك الذاكرة ٧٨
نقاط الوصول
الضبط ٦٨

ونقل املكاملات ١٨
وضع االستعداد
املؤشرات ١٠
الضبط ٦٥
١١٣ Bluetooth

إنهاء االتصال ١١٧
طلبات االتصال ١١٤

مؤشرات حالة االتصال ١١٤

RealPlayer
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رمز املرور، توضيح املسرد ١١٤
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