
Nokia N72-5دليل البدء السريع



Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.
ُتعد Nokia وNokia Connecting People وPop-Port هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات 

األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.
.Nokia يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من

9247496, Issue 2 AR



رقم الطراز: Nokia N72-5. والمشار إليه ف

إدراج بطاقة SIM والبط
احفظ بطاقة SIM بعيًدا عن متناول األطفال.

قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قب
اجعل ظهر الجهاز متجًها إليك، ثم اضغط ع  ١
الخلفي (١). ثم أزح الغطاء في اتجاه السهم 

ارفع الغطاء (٣).  ٢

لتحرير حامل بطاقة SIM؛ ارفع الحامل إل  ٣
.Nokia N72 يما بعد بـ

ارية

ل إزالة البطارية.
لى زر تحرير الغطاء

.(٢)

ى أعلى (٤).
٣

أدخل بطاقة SIM (٥). تأكد من أن منطقة التماس في البطاقة تواجه   ٤
مناطق التوصيل في الجهاز، وأن الركن المشطوف في البطاقة يواجه

قاعدة الجهاز.
أغلق الحامل وأقفله بإحكام.  ٥



قم بإدراج البطارية (٦).  ٦
أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.  ٧

إدراج بطاقة الذاكرة
استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة المتوافقة م
المعتمدة من Nokia لالستخدام مع هذا الجهاز. ت
األنواع قد ال تتوافق تماًما مع هذا الجهاز. بطاقا
مع فتحة بطاقة الذاكرة وال تتوافق مع هذا الجها

تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة للحفاظ على ذاكرة ا
الجهاز على بطاقة ذاكرة متوافقة مثل:

C) بطاقة الوسائط المتعددة محدودة الحجم   •

 (MMC) مهايئ بطاقة الوسائط المتعددة   •
(RS-MMC) حدودة الحجم
ستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض 
ت الذاكرة األخرى - مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) - ال تتناسب 
ز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد 

لجهاز. يمكنك أيًضا عمل ُنسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في 

.  (RS-MM

.

٤

لن تحتاج إلى المهايئ عند استخدام بطاقة ذاكرة من نوع RS-MMC في الهاتف Nokia N72. يتيح لك 
المهايئ استخدام بطاقة ذاكرة من نوع RS-MMC في جهاز آخر متوافق تتوفر به فتحة كاملة لبطاقة ذاكرة من 

.MMC نوع

وربما تجد بطاقة ذاكرة متوافقة مدرجة بالفعل في الجهاز.



إلدراج بطاقة الذاكرة، افتح الباب الخاص بف  ١
إصبعك في الفجوة الموجودة أعلى الباب، ثم

أدخل بطاقة الذاكرة المتوافقة في الفتحة (٨)  ٢
البطاقة متجهة ألعلى وأن الركن المشطوف 

ادفع البطاقة داخل الفتحة (٩). ستسمع صو  ٣
البطاقة في مكانها.

أغلق الباب. ال يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة  ٤
تحة بطاقة الذاكرة (٧). ضع 
 أخرج الباب.

. تأكد من أن منطقة التماس في 
في اتجاه قاعدة الجهاز.

ت تكة عند استقرار 

 إذا كان الباب مفتوًحا.
٥

إخراج بطاقة الذاكرة
افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.  ١

اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.  ٢
أخرج بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل؛ فاختر موافق.  ٣

هـــام: ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة.  
قد تؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد 

تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



شحن البطارية
صل شاحنـًا متوافقـًا مع الجهاز بمصدر تيار  ١
صل كابل الطاقة بالجهاز. يبدأ شريط مؤشر  ٢
واالنخفاض. ويمكن استخدام الجهاز أثناء ع
فارغة تماًما؛ فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور
عندما يتم شحن البطارية بالكامل؛ يتوقف ال  ٣
افصل الشاحن عن الجهاز أوًال ثم افصله ع

السماعة
ort™ صل سماعة رأس متوافقة بمنفذ توصيل
 تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤث
األصوات في الخارج. ال تستخدم سماعة

سالمتك للخطر. 

الستخدام سماعات رأس ٣٫٥ ملم استريو قياسية
 متردد.
 البطارية في االرتفاع 

ملية الشحن. إذا كانت البطارية 
 مؤشر الشحن على الشاشة.

شريط عن االرتفاع واالنخفاض. 
ن مصدر التيار المتردد.

Pop-P في جهازك.
ر سلًبا على قدرة االستماع إلى 

 الرأس في حال إمكانية تعرض 

 ، استخدم مهايئ Nokia Audio AD-49. أدخل كابل المهايئ 
٦

في منفذ توصيل ™Pop-Port في جهاز Nokia N72 وصل سماعات الرأس بمنفذ التوصيل في الجزء العلوي 
من المهايئ.

. أثناء المكالمة، تحدَّْث في الميكروفون بأعلى الركن  للرد على مكالمة أو إلنهائها، اضغط على مفتاح االتصال 
األيمن فوق مفتاح االتصال. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفاتيح الجهاز.



المفاتيح واألجزاء
•   مفتاح التشغيل (١)
منفذ مكبر الصوت (٢)   •

يقوم المستشعر الضوئي (٣) بمراقبة ظرو   •
مما قد يسبب حدوث وميض خافت في الشا
•    مفاتيح االختيار (٤) لتحديد األوام

•   مفتاح االتصال (٥)
•   مفتاح التنقل خماسي االتجاهات (٦) للتنقل
) من المنتصف لتحدي على مفتاح التنقل (

أو لتنشيطه.
•   مفتاح القائمة (٧) يفتح القائمة الرئيسية

•   مفتاح التحرير (٨) يفتح قائمة أوامر عن
الميكرفون (٩)   •

اضغط مع االستمرار على (١٠) كصيغ   •
الويب

•   مفتاح المسح (١١) يمسح النص والعنا
ف اإلضاءة باستمرار 
شة ولوحة المفاتيح.

ر والعناصر

 في القوائم. اضغط 
د عنصر أو لقبوله 

د تحرير نص

ة اختصار التصال 

صر
٧

•   مفتاح الموسيقى (١٢) يفتح مشغل الموسيقى
•   مفتاح اإلنهاء (١٣)

مفتاح التقاط الصور (١٤) اللتقاط الصور الثابتة باستخدام الكاميرا   •
فتحة بطاقة الذاكرة (١٥)   •

سماعة الهاتف (١٦)   •



افتح غطاء عدسة الكاميرا (١٧) لتنشيط الكا   •
كاميرا (١٨) اللتقاط صور عالية الدقة أو ت   •

مقاطع فيديو
مصباح فالش (١٩)   •

منفذ توصيل الشاحن (٢٠)   •
منفذ توصيل PopPort (٢١) لتوصيل كابل   •
وسماعة رأس متوافقين والتعزيزات األخرى

تشغيل الجهاز
ميرا
سجيل 

 USB بيانات 
 المتوافقة مع الجهاز.
٨

. اضغط مع االستمرار على 

إذا طلب منك الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل؛ فأدخل الرمز (يظهر 
في شكل ****)، واضغط على  (موافق). ضبط المصنع لرمز القفل هو 
١٢٣٤٥. لمزيٍد من المعلومات حول رموز الوصول، انظر دليل المستخدم 

الخاص بجهازك.



لهاتفك هوائي داخلي.
مالحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر،   
كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لم
استهالك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إ
يضمن األداء األمثل له وزيادة متوسط ع

عند تشغيل الجهاز للمرة األولى، قد ُيطلب منك ت
) ومفاتيح األرقام. للعث استخدم مفتاح التنقل (
تحديد المنطقة الزمنية لساعة الجهاز عندما يتم ت

اضغط على  (مفتاح القائمة) لفتح القائمة الرئي

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خ
الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أ

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

حول الشاشة
ال تلمس الهوائي بال سبب إذا 
س الهوائي على جودة المكالمة وقد يؤدي إلى 

ن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف 
مر البطارية.

حديد المعلومات التالية: اختيار المدينة الحالية: والوقت: والتاريخ: 
ور على المدينة؛ اكتب األحرف األولى من اسم المدينة. ويتم أيًضا 

حديد المدينة.

سية.

صائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه 
يًضا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. 
٩

انزع الطبقات البالستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا.

قد يظهر عدد قليل من النقاط المفقودة أو عديمة اللون أو الساطعة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات 
العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي 

وليس خطأ.



ضبط رسائل MMS واإل
يدعم الهاتف Nokia N72 بشكل طبيعي إعدادا
الجوال تلقائًيا، وذلك حسب معلومات مزود الخد

 المؤشرات األساسية
.GSM جاٍر استخدام الجهاز في شبكة  

     لقد استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل ف

  توجد رسائل في انتظار اإلرسال في حافظ

  توجد لديك مكالمات فائتة.

  يظهر هذا المؤشر في حالة ضبط نوع الرني
تنبيه البريد االلكتروني على إيقاف.

  لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

  تم تنشيط المنبه.
نترنت الجوال
ت رسائل الوسائط المتعددة MMS وتقنية GPRS والتدفق واإلنترنت 

مة أو معلومات مشغل الشبكة.

ي حافظة صندوق الوارد في الرسائل. 

ة صندوق الحفظ.

ن على صامت، ونغمة التنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للدردشة ونغمة 
١٠

  (خدمة شبكة) خط الهاتف الثاني قيد االستخدام.

ا هاتف؛ سيكون مؤشر التحويل للخط    يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطَّ
. األول هو  وللخط الثاني هو 

  تم توصيل سماعة رأس بالجهاز.

  تم توصيل طقم سمع بالجهاز.

.Bluetooth تم فقد اتصال سماعة الرأس التي تعمل بتقنية اتصال  

  توجد مكالمة بيانات نشطة. 



 EDGE أو GPRS اتصال حزم البيانات  

 EDGE أو GPRS اتصال حزم البيانات  

 EDGE أو GPRS اتصال حزم البيانات  

  اتصال Bluetooth قيد التشغيل.

tooth جاٍر نقل البيانات باستخدام اتصال  

  اتصال USB نشط.

  لديك بريد إلكتروني تمت قراءته وهو قيد ا

  لديك بريد إلكتروني لم تتم قراءته وهو قيد 

قفل لوحة المفاتيح (واقي
استخدم قفل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المق

لقفل لوحة المفاتيح: في وضع االستعداد؛ اضغط 
على الشاشة.
متاح.

نشط. 

ُمعلق.

.Blue

النتظار ليتم جلبه إلى الجهاز.

االنتظار ليتم جلبه إلى الجهاز.

 المفاتيح)
صود على المفاتيح.

. عندما يتم قفل المفاتيح؛ يظهر الرمز   ، ثم على  على 
١١

. ، ثم  إللغاء القفل: اضغط على 

عندما تكون خاصية قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل؛ قد تتمكن من االتصال برقم الطوارئ المبرمج في الجهاز. 

 يؤدي فتح غطاء عدسة الكاميرا إلى إلغاء تنشيط خاصية قفل لوحة المفاتيح، إذا كانت نشطة. كما يؤدي إغالق غطاء 
عدسة الكاميرا إلى رجوع الجهاز إلى الوضع السابق، وإعادة تنشيط قفل لوحة المفاتيح إذا كانت في وضع التشغيل.

. لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح؛ اضغط على 



االختصارات في وضع اال
للتبديل بين التطبيقات المفتوحة؛ اضغط مع ا   •
الجهاز بعض التطبيقات عند امتالء الذاكرة. 

حفظها قبل إغالق التطبيق.
يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية  
البطارية، ويقلل من متوسط عمر البطارية.
لتغيير الوضع؛ اضغط على  ، وحدد أحد   •
لبدء اتصال بالويب؛ اضغط مع االستمرار على   •
المعلومات حول الويب؛ انظر دليل المستخدم ال

للتعرف على مزيد من االختصارات المتاحة في 
المستخدم الخاص بجهازك.

نصائح حول االستخدام ال
عند التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو؛ ا   •
ستعداد
. قد يغلق  الستمرار على 
يحفظ الجهاز أي بيانات لم يتم

 إلى زيادة استهالك طاقة 

 األوضاع.
. للحصول على مزيد من 

خاص بجهازك.

وضع االستعداد، انظر دليل 

فعال
ضغط على  لبدء إرسال العنصر كرسالة وسائط متعددة. ال يمكنك 
١٢

إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة.
. إلرسال الرسالة التي تكتبها؛ اضغط على    •

في وضع االستعداد؛ اضغط على  لفتح قائمة آخر األرقام التي تم االتصال بها.   •
. إذا كان لديك خطا هاتف، فسيؤدي هذا  لالنتقال بين الوضعين: عام وصامت؛ اضغط مع االستمرار على    •

اإلجراء إلى التبديل بين الخطين.

للتعرف على مزيد من االختصارات، انظر دليل المستخدم؛ قسم "اختصارات مفيدة".



نقل محتوى من جهاز آخ
لكي تستخدم تطبيق الناقل؛ انظر دليل المستخدم ا

 Nokia Content Copier استخدم التطبيق
المحتوى من هاتف Nokia متوافق. انظر القر
Copier العديد من ُطرز هواتف Nokia. لمز
Nokia PC Suite، ارجع إلى صفحات الموق

التعليمات
تزودك وظيفة تعليمات المساعدة الموجودة بالجه
التعليمات من أي تطبيق؛ حدد الخيارات > تعليم
مثال: لعرض تعليمات عن كيفية إنشاء ب  
األدوات > تعليمات في القائمة الرئيسية 
التبديل بين خاصية تعليمات والتطبيق الم
ر
لخاص بجهازك.

المتاح ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنسخ 
 Nokia Content ص المضغوط المرفق مع الجهاز. يدعم التطبيق

يد من المعلومات حول األجهزة التي تدعمها مجموعة برامج الكمبيوتر 
.www.nokia.com/pcsuite ع

از بتعليمات ومعلومات عند استخدام الجهاز. للوصول إلى هذه 
ات.

طاقة اسم؛ ابدأ إنشاء بطاقة اسم، وحدد الخيارات > تعليمات، أو حدد 
وافتح التعليمات الخاصة بـ األسماء. أثناء قراءة اإلرشادات يمكنك 

. فتوح في الخلفية من خالل الضغط مع االستمرار على 
١٣

دليل المستخدم
.Nokia N72 اقرأ دليل المستخدم لتتعرف أكثر على الهاتف

توجد تفاصيل إضافية في دليل المستخدم المنفصل. ال تستخدم دليل البداية السريعة بدًال من دليل المستخدم الكامل الذي 
يشتمل على معلومات مهمة عن السالمة والصيانة.

راجع الموقع: www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار من 
دليل المستخدم، وللحصول على المعلومات اإلضافية والتنزيالت والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.
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