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حقوق الطبع والنشر Nokia 2007 ©. كافة الحقوق محفوظة. 

إن Nokia وNokia Connecting People وNseries وN77 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 للشركات المالكة لها.

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

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

إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، ال تعد NOKIA بأي 
حال من األحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل 

أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك 
األضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة ”بحالتها الراهنة“. وباستثناء ما يقتضيه 
القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت 
صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات 
الضمنية للرواج والصالحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية 
أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة 

أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.
إن توفر منتجات وتطبيقات معينة ومراكز خدمة تتعلق بتلك المنتجات يختلف 

باختالف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى 
توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو على 
خدمة MMS، أو يعتمد علي توافق األجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. بعض 

الخدمات خاضعة لرسوم منفصلة.

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

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.
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ies PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر
مجموعة من تطبيقات الكمبيوتر التي ي
جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك. وت
الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite بتج
المتاحة في نافذة بدء تشغيل يمكنك م
التطبيقات. وباستخدام مجموعة برامج 
Nseries PC Suite يمكنك تثبيت التطب

الكمبيوتر المتوافق الخاص بك في دليل 
.C:\Program Files\ ًوالذي يكون عادة

e والستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر
تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ت

Microsoft Windows XP (SP1 أو SP2) أو
Windows Vista، ويكون نظام التشغيل 
USB أو مع اتصال Bluetooth. وقبل بدء ا
الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite، يج
الكمبيوتر المتوافق الخاص بك. انظر الق

مع الجهاز لمزيد من المعلومات.

يوجد بعض تطبيقات الكمبيوتر المفيد
المضغوط كما يلي:

es PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر
األسماء والتقويم والمهام وعناصر المالح

مجموعة برا  
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Nokia Nser هي 
مكن تثبيتها على 

قوم مجموعة برامج 
ميع كل التطبيقات 

ن خاللها تثبيت 
 Nokia الكمبيوتر

يقات على جهاز 
البرامج االفتراضي، 

 Nokia Nseries PC Suit
شغيل 

 نظام تشغيل 
متوافق مع كبل بيانات 

ستخدام مجموعة برامج 
ب تثبيتها على جهاز 

رص المضغوط المرفق 

ة متاحة على القرص 

Nokia Nseri - لمزامنة 
ظات بين جهازك وإدارة 

المعلومات الشخصية (PIM) بجهاز كمبيوتر متوافق، مثل برامج 
Microsoft Outlook أو Lotus Notes، وWeb bookmarks بين جهازك 
ومتصفحات متوافقة، وكذلك لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو بين 

جهازك وأجهزة الكمبيوتر المتوافقة. كما تدعم مجموعة برامج 
الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite خصائص أخري.

Content Copier - لعمل نسخ احتياطية للبيانات من جهازك 
أو الستعادة البيانات المحفوظة من جهاز الكمبيوتر المتوافق 

إلى جهازك مرة أخرى.

Nokia Music Manager - إلنشاء ملفات الموسيقى الرقمية على 
جهاز كمبيوتر متوافق ولتنظيمها عليه ولنقلها إلى جهاز متوافق.

Nokia Lifeblog - لترتيب الصور ومقاطع الفيديو واألصوات 
والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ونشرات مدونات 

الويب في قائمة مرتبة زمنيًا يُمكنك تصفحها والبحث فيها 
ومشاركتها ونشرها وعمل نسخ احتياطية منها. يتكون التطبيق 

Lifeblog من التطبيق Nokia Lifeblog الخاص بجهاز الكمبيوتر 
والتطبيق Nokia Lifeblog الخاص بالهاتف المحمول، وهما 

يسمحان لك بإرسال وتدوين عناصرك ليراها اآلخرون.

Update manager - الستالم إخطارات آلية حول اإلصدارات الجديدة 
من مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite من مركز 

خدمة Nokia، وتنزيلها وتثبيتها على جهاز كمبيوتر متوافق.

Nokia Nseries PC Suite مج الكمبيوتر
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One Touch Access - إلنشاء اتصال 
الجهاز كمودم.

المزيد من المعلومات
لمزيدٍ من المعلومات حول مجموعة 
Nokia Nseries PC Suite، انظر وظي

ww.nokia.com صفحات الدعم على
شبكة باستخدام 

برامج الكمبيوتر 
فة تعليماتها أو قم بزيارة 
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