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)األمامية (واألجزاء المفاتيح

التشغيل مفتاح — ١
لتوصيل) مم ٣.٥ (Nokia AV توصيل منفذ — ٢

متوافقة رأس وسماعات أذن سماعات

األذن سماعة — ٣
االختيار مفاتيح — ٤
االتصال مفتاح — ٥
 القائمة مفتاح — ٦
الرقمية المفاتيح لوحة — ٧
الميكروفون — ٨
بمفتاح بعد فيما إليها المشار. ™Navi بكرة — ٩

.التنقل
C المسح مفتاح — ١٠
المتعددة الوسائط مفتاح — ١١
اإلنهاء مفتاح — ١٢
الضوء مستشعر — ١٣
الثانوية الكاميرا — ١٤
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)الخلفية (واألجزاء المفاتيح

صوت بتأثيرات ستريو صوت مكبرات — ٩و ١
األبعاد ثالثية

التكبير/الصوت مستوى مفتاح — ٢
للبؤرة اآللي للضبط مرحلتين ذو التقاط مفتاح — ٣

الفيديو وتسجيل الثابتة الصور والتقاط
LED فالش — ٤

عالية دقة ذات صور اللتقاط رئيسية كاميرا — ٥
الفيديو وتسجيل) ميجابكسل ٣.٢ حتى(
بجهاز للتوصيل صغير USB توصيل منفذ — ٦

متوافق كمبيوتر
ذاكرة بطاقة لتركيب ذاكرة بطاقة فتحة — ٧

microSD متوافقة
الشاحن توصيل منفذ — ٨

المعصم لرباط فتحة — ١٠
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والبطارية SIM(U) بطاقة إدخال
SIM بطاقة من محسنًا إصدارًا USIM بطاقة تعتبر
تعمل التي المحمولة الهواتف من مدعومة وهي

.UMTS بنظام
قبل الشاحن توصيل وقطع الجهاز بإغالق دائمًا قم

.البطارية إزالة
االستمرار مع اضغط.١

الغطاء تحرير زر على
يتجه الجهاز وظهر
ارفع ثم إليك،

.الغطاء
في SIM بطاقة أدخِل.٢

تأكد. البطاقة حامل
المشطوف الركن أن

مواجه البطاقة على
منطقة وتتجه للفتحة،
البطاقة على التماس
.ألسفل

.البطارية أدخِل.٣

في الغطاء إلعادة.٤
بتوجيه قم مكانه،
العلوي القفل ماسك

ثم أوالً، فتحته في
يتم حتى ألسفل اضغط
في الغطاء إغالق
.مكانه
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الجهاز تشغيل
.التشغيل مفتاح على االستمرار مع اضغط.١
رمز إدخال الجهاز طلب إذا.٢

PIN ثم فأدخِله، القفل، رمز أو
االختيار مفتاح على اضغط
لرمز المصنع ضبط. األيسر
. ١٢٣٤٥ هو االفتراضي القفل
.داخلية هوائيات لهاتفك

يحتوي أن يمكن :مالحظة
داخلي هوائي على جهازك
ال آخر، إرسال جهاز أي في وكما. خارجي وهوائي
وضع في الهاتف كان إذا سبب بال الهوائي تلمس

,االتصاالت جودة على الهوائي لمس يؤثر. التشغيل
مما أعلى لطاقة الهاتف استهالك إلى يؤدي وقد

.البطارية عمر متوسط على سلبًا التأثير و يجب

الالسلكية، LAN شبكة وهوائي ،Bluetooth تقنية — ١
GPS استقبال وجهاز

FM إرسال جهاز هوائي — ٢

الخلوي الهوائي — ٣
وشبكة Bluetooth من كل هوائيات تقع: مالحظة

WLAN وGPS إرسال وجهاز FM جهازك غطاء على
فتحقق الخلفي، الغطاء بتغيير قمت إذا. الخلفي

المخصص األصلي Nokia جزء على حصولك من
هذه فستتوقف وإال الجهاز، هذا مع لالستخدام
.العمل عن االتصاالت
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الذاكرة بطاقة
microSD بطاقات فقط استخدم
هذا مع لالستخدام Nokia من المعتمدة

مواصفات Nokia تستخدم. الجهاز
بعض ولكن الذاكرة، لبطاقات معتمدة تصنيع
تؤدي قد. الجهاز هذا مع تمامًا تتوافق ال قد األنواع

والجهاز، البطاقة تلف إلى المتوافقة غير البطاقات
على المخزنة البيانات تلف إلى تؤدي قد كما

.البطاقة

الذاكرة بطاقة إدخال
متناول عن بعيدًا الذاكرة بطاقات بجميع احتفظ
.األطفال

لم إذا. بالفعل مُدخلة ذاكرة بطاقة بالجهاز تكون قد
:يلي ما بعمل فقم كذلك، األمر يكن

باب بجانب الموجودة الفجوة في إصبعك ضع.١
اسحب. الباب ارفع ثم الذاكرة، بطاقة فتحة
بهزّ قم ثم المفصلة عن للكشف لليسار الباب
.جانبًا الباب

بطاقة أدخل.٢
متوافقة ذاكرة

تأكد. الفتحة في
منطقة أن

على التماس
تتجه البطاقة
تجاه ألسفل
.الفتحة

.البطاقة أدخِل.٣
سماع يمكنك
عند طقطقة صوت

البطاقة استقرار
.مكانها في

إلى المفصلة أعد.٤
الباب إغالق من تأكد. الباب أغلق ثم مكانها،
.سليمة بطريقة

الذاكرة بطاقة إخراج
منتصف في الذاكرة بطاقة بإزالة تقم ال  :هام

إزالة يؤدي قد. البطاقة استخدام أثناء ما عملية
بطاقة تلف إلى العملية منتصف في البطاقة
على المخزنة البيانات تتلف وقد والجهاز الذاكرة
.الذاكرة بطاقة
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التنقل مفتاح على اضغط البطاقة، إخراج قبل.١
كافة إغالق يتم. الذاكرة بطاقة نزع واختر

.التطبيقات
بطاقة نزع سيؤدي الرسالة عرض يتم عندما.٢

التطبيقات جميع إغالق إلى الذاكرة
.نعم اختر ،حال؟ أية على نزع. المفتوحة

الرسالة عرض يتم وعندما.٣
واضغط الذاكرة بطاقة انزع
باب افتح ،"موافق "على
.الذاكرة بطاقة فتحة

الذاكرة بطاقة على اضغط.٤
.الفتحة من لتحريرها

في. الذاكرة بطاقة اسحب.٥
.موافق اختر الجهاز، تشغيل حالة
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البطارية شحن
الشاحن بتوصيل قم.١

بمقبس المتوافق
.الحائط

كابل بتوصيل قم.٢
إذا. بالجهاز الطاقة
فارغة البطارية كانت
بضع تمر فقد تمامًا،
ظهور قبل دقائق
.الشاشة على الشحن مؤشر

شريط يتوقف بالكامل، البطارية شحن يتم عندما.٣
من الشاحن بفصل قم. التمرير عن الشحن مؤشر

.الحائط مقبس من ثم الجهاز،
الحائط مقبس من الشاحن بفصل قم :تلميح
الشاحن يستهلك. مستخدمًا يكون ال عندما

غير كان إذا حتى الطاقة بالمقبس المتصل
.بالجهاز متصل
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Navi™ بكرة 
القوائم حول للتنقل التنقل مفتاح استخدم
).يمينًا أو يسارًا أو ألسفل أو ألعلى (الفرعية والقوائم
الذي اإلجراء الختيار التنقل مفتاح على اضغط
األكثر الخيارات لعرض المفتاح أعلى يظهر

. استخدامًا
في التشغيل قيد™ Navi بكرة ضبط يكون عندما
ومُشغل الصور خالل سريعًا التنقل يمكنك, الضبط

وقوائم واألسماء Nokia فيديو ومركز الموسيقى
.المتعددة الوسائط قائمة أو الرسائل

مفتاح إطار حول بلطف إصبعك طرف بتحريك.١
عكس أو الساعة عقارب اتجاه في التنقل
يبدأ حتى إصبعك تحريك في استمر. اتجاهها
.الشاشة على االنتقال

قم االنتقال، في لالستمرار.٢
إطار حول إصبعك بتمرير
عقارب باتجاه التنقل مفتاح
عكسه أو الساعة
إيقاف أو Naviبكرة ضبط لتشغيل
اختر ثم,  على اضغط تشغيله،
> Navi عجلة > عام > الضبط > األدوات
.Navi عجلة
الخمول وضع مؤشر
يومض, االستعداد وضع في الجهاز يكون عندما
الضوء يتغير. ببطء Navi بكرة داخل الموجود اإلطار

تنفس ويصبح. يتنفس الجهاز كان لو كما دوريًا
عليها يرد لم مكالمات وجود حال في أسرع الجهاز

.مستلمة رسائل أو
اختر ثم,  على اضغط التنفس، إليقاف

> Navi عجلة > عام > الضبط > األدوات
.النفس
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االختصارات
مع اضغط المفتوحة، التطبيقات بين للتبديل

قيد التطبيقات ترك يؤدي.  على االستمرار
طاقة استهالك زيادة إلى الخلفية في التشغيل
.البطارية عمر متوسط من ويقلل البطارية

محتوى لعرض المتعددة الوسائط قائمة لفتح
مفتاح على اضغط بك، الخاص المتعددة الوسائط
.المتعددة الوسائط
وضع في ،)شبكة خدمة (بالويب اتصال لتشغيل

.0 على االستمرار مع اضغط االستعداد،
األكثر الخيار عناصر لعرض التطبيقات، بعض في

.التنقل مفتاح على اضغط ،)( استخدامًا
واختر التشغيل، مفتاح على اضغط الوضع، لتغيير

.األوضاع أحد
وضع في صامتو عام وضعي بين للتبديل

كان إذا. # على االستمرار مع اضغط االستعداد،
هذا يقوم ،)شبكة خدمة (للهاتف خطان لديك

.الخطين بين بالتبديل اإلجراء
بك الخاص الصوتي البريد بصندوق لالتصال

مع اضغط االستعداد، وضع في ،)شبكة خدمة(
.1 على االستمرار

في بها، االتصال تم التي األرقام آخر قائمة لفتح
.االتصال مفتاح على اضغط االستعداد، وضع

االستعداد، وضع في الصوتية، األوامر الستخدام
.األيمن االختيار مفتاح على االستمرار مع اضغط
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المفاتيح لوحة قفل
فقد مغلقين، المفاتيح لوحة أو الهاتف يكون عندما
المبرمج الرسمي الطوارئ برقم االتصال من تتمكن

.هاتفك في
األيسر، االختيار مفتاح على اضغط المفاتيح، لقفل

.* ثم
االختيار مفتاح على اضغط المفاتيح، قفل إللغاء
.* ثم األيسر،
مهلة بعد آليًا للقفل المفاتيح لوحة ضبط يمكنك
.قصيرة
اإلضاءة ظروف في المفاتيح لوحة إلضاءة

مفتاح على وجيزة لفترة اضغط المنخفضة،
.التشغيل
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المعصم رباط
.الخلفي الغطاء بإزالة قم.١
كما المعصم رباط بتمرير قم.٢

.بإحكام واربطه موضح هو
.مكانه إلى الغطاء أعد.٣
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الشاشة مؤشرات
خدمة (GSM شبكة في الجهاز استخدام جاري  

.)شبكة
خدمة (UMTS شبكة في الجهاز استخدام جاري  
.)شبكة
حافظة في مقروءة غير أكثر أو رسالة لديك  

."الرسائل "في الوارد صندوق
صندوق في جديد إلكتروني بريد تسلمت لقد  

.بُعد عن البريد
حافظة في اإلرسال انتظار في رسائل توجد  

.الحفظ صندوق
.عليها يرد لم مكالمات لديك  

تنبيه ونغمة صامت، على مضبوط الرنين نوع  
مضبوطتان اإللكتروني البريد تنبيه ونغمة الرسائل

.تشغيل إيقاف على
.نشط زمنيًا المحدد الوضع  

.مقفلة الجهاز مفاتيح لوحة  
.نشط المنبه  
.)شبكة خدمة (االستخدام قيد الثاني الهاتف خط  

إلى مُحوَلة الجهاز إلى الواردة المكالمات كل  
الهاتف خط إلى الرقم يشير). شبكة خدمة (آخر رقم

.للهاتف خطان لديك كان إذا النشط

.متوافقة microSD بطاقة بالجهاز  
.بالجهاز متوافقة رأس سماعة توصيل تم  

.بالجهاز متوافق نصي هاتف توصيل تم  
العامة الراديو حزمة خدمة بيانات حزم اتصال  

GPRS االتصال أن إلى  يشير). شبكة خدمة (نشط
.متاح االتصال أن إلى  ويشير االنتظار قيد
الشبكة من جزء في نشط البيانات حزم اتصال  

أن إلى  يشير). شبكة خدمة (EGPRS تدعم التي
.متاح االتصال أن إلى  ويشير االنتظار قيد االتصال

ولكن الشبكة، في متاحة EGPRS أن إلى الرموز تشير
في EGPRS جهازك يستخدم أن الضروري من ليس
.البيانات نقل

).شبكة خدمة (نشط UMTS بيانات حزم اتصال  
أن إلى  ويشير االنتظار قيد االتصال أن إلى  يشير

.متاح االتصال
)HSDPA( السرعة عالي التنزيل رابط حزم وصول  

االتصال أن إلى  يشير). شبكة خدمة (ونشط مدعم
.متاح االتصال أن إلى  ويشير االنتظار قيد
LAN شبكات الستعراض الجهاز بضبط قمت لقد  

خدمة (متاحة السلكية LAN شبكة وهناك الالسلكية،
.)شبكة
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بها شبكة في نشط السلكية LAN شبكة اتصال  
.تشفير

ليس شبكة في نشط السلكية LAN شبكة اتصال  
.تشفير بها
.تشغيل وضع في Bluetooth اتصال  

اتصال باستخدام بيانات إرسال جاري  
Bluetooth .أن يعني ذلك فإن المؤشر، يومض عندما

.اآلخر بالجهاز االتصال يحاول الجهاز
.نشط USB اتصال  

.جارٍ التزامن   
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المواقع تحديد
نظام هو) GPS( العالمي المواقع تحديد نظام إن

صناعيًا قمرًا ٢٤ يتضمن العالم حول إذاعي تنقل
والتي بهم الخاصة األرضية المحطات إلى باإلضافة
جهاز لهاتفك. الصناعية األقمار تشغيل تراقب

.داخلي GPS استقبال
إشارات الطرفية GPS وحدات إحدى تستقبل
الصناعية األقمار من الطاقة منخفضة إذاعية
حتى اإلشارات استغرقتها التي المدة وتقيس
في المستغرقة المدة حساب خالل من. وصلت

بحساب GPS استقبال جهاز يقوم أن يمكن الوصول،
.بدقة باألمتار موقعها

)GPS( العالمي المواقع تحديد نظام تشغيل يتم
التي األمريكية، المتحدة الواليات حكومة بواسطة

.وصيانته النظام هذا دقة عن الوحيد المسئول تعد
الضبط بعمليات الموقع بيانات دقة تتأثر أن يمكن
األمريكية المتحدة الواليات حكومة تجريها التي
وفقًا للتغيير وتخضع الصناعية، GPS أقمار على

الالسلكية المالحة وخطة المدنية GPS لسياسة
ويمكن. األمريكية الدفاع بوزارة الخاصة الفيدرالية

المستوى لضعف نتيجة أيضًا الدقة تتأثر أن
التوفر إمكانية تتأثر قد. الصناعية لألقمار الهندسي
لوجود ونتيجة الموقع، بسبب GPS إشارات وجودة
.الطقس أحوال وكذا الطبيعية والعوائق المباني
الطلق الهواء في GPS مستقبل استخدام ينبغي
.GPS إشارات باستقبال تسمح لكي فقط

وال بدقة، الموقع لقياس GPS استخدام ينبغي ال
بيانات على فقط االعتماد مطلقًا عليك ينبغي
GPS مستقبل من عليها تحصل التي الموقع

أو الموقع لتحديد الخلوي الراديو وشبكات
.المالحة

استخدام عند. الجهاز أعلى في GPS مستقبل يقع
يديك تغطية عدم من تأكد االستقبال، جهاز

.للهوائي

إنشاء يستغرق قد
من GPS اتصال
عدة إلى ثانيتين
قد. دقائق

إنشاء يستغرق
في GPS اتصال
وقتًا السيارة
.أطول

جهاز يسحب
GPS استقبال

استقبال جهاز استخدام. الجهاز بطارية من طاقته
GPS أسرع بصورة البطارية استنفاذ إلى يؤدي قد.

العالمي المواقع تحديد نظام كذلك جهازك يدعم
.)شبكة خدمة) (A-GPS( المساعد
-A المساعد العالمي المواقع تحديد نظام يستخدم

GPS حزمة اتصال عبر المساعدة بيانات لجلب ١٦



الحالي موقعك إحداثيات حساب في تساعد بيانات
.صناعية أقمار من إلشارات جهازك استقبال أثناء

العالمي المواقع تحديد نظام بتنشيط تقوم عندما
مفيدة معلومات جهازك يستقبل ،A-GPS المساعد

مساعد بيانات خدمة مركز من الصناعية األقمار من
البيانات وباستخدام. الخلوية الشبكة عبر

الصناعية األقمار اكتشاف لجهازك يمكن المساعدة،
سرعة زيادة على تعمل والتي جهازك، إلى األقرب
.الموقع حساب

تحديد خدمة الستخدام مسبقًا الجهاز تهيئة تتم
Nokia بـ الخاصة A-GPS المساعد العالمي المواقع

العالمي المواقع تحديد خدمة ضبط يتوفر لم إذا
البيانات جلب تم. الخدمة لمزود المحدد المساعد
تحديد بخدمة الخاص الخدمة مركز من المساعدة
عند Nokia بـ الخاصة المساعد العالمي المواقع
.فقط الحاجة

Nokia Maps التطبيق
موقعك رؤية يمكنك ،"خرائط "التطبيق باستخدام

للمدن الخرائط وتصفح الخريطة، على الحالي
والنقاط العناوين عن والبحث المختلفة، والبلدان
موقع من االنتقال على والمساعدة المختلفة، الهامة

أجهزة إلى وإرسالها كمواقع األماكن وحفظ آخر إلى
مثل إضافية، خدمات شراء أيضًا يمكنك. متوافقة

خطوة لكل المصاحب التنقل وخدمات األدلة
.الصوتي بالتوجيه

إلى آليًا المكان معلومات إضافة تتم :تلميح
مكان تعيين حالة في الصورة ملف تفاصيل

إذا. الكاميرا ضبط في تشغيل على التسجيل

على الصورة التقاط مكان رؤية تريد كنت
."الصور "فافتح الخريطة،

استخدام عند. خرائط اختر ثم ، على اضغط
تحديد إلى تحتاج قد مرة، ألول" خرائط "التطبيق

الخرائط معلومات لتنزيل اإلنترنت إلى وصول نقطة
االفتراضية الوصول نقطة لتغيير. الحالي لموقعك

> إعدادات > الخيارات اختر بعد، فيما
.االفتراضية الدخول نقطة > الشبكة
إلى كاملة وغير دقيقة غير الرقمية الخرائط معظم

قمت التي الخرائط على مطلقًا تعتمد ال. ما حد
.فقط الجهاز هذا في لالستخدام بتنزيلها
على الموجودة الخريطة بتصفح تقوم وعندما
حالة في آليًا جديدة خريطة تنزيل يتم الشاشة،
تم التي الخرائط تشملها ال منطقة إلى انتقالك
ولكن مجانية، الخرائط هذه تعتبر. بالفعل تنزيلها

البيانات من كبيرة كميات نقل التنزيل يتضمن قد
من لمزيد. بك الخاص الخدمة مزود شبكة عبر

بمزود اتصل البيانات، نقل تكاليف حول المعلومات
.الخدمة

اإلنترنت، عبر آليًا الخرائط تنزيل من الجهاز لمنع
شبكتك نطاق خارج تكون عندما المثال، سبيل على

> إعدادات > الخيارات اختر المحلية، الخلوية
.مطلقا > الشبكة استخدام > الشبكة
الخرائط تنزيل

لجهاز برنامج عن عبارة Nokia Map Loader التطبيق
الخرائط لتنزيل استخدامه يمكنك الكمبيوتر
على أو جهازك على اإلنترنت خالل من وتثبيتها

١٧يمكنك كما). إدخالها حال في (متوافقة ذاكرة بطاقة



مصاحب لتنقل صوتية ملفات لتنزيل استخدامه
،Nokia Map Loader التطبيق الستخدام. خطوة لكل

.متوافق كمبيوتر جهاز على تثبيته أوالً عليك يجب
 الموقع من الكمبيوتر جهاز برنامج تنزيل يمكنك

www.nokia.com/maps .تظهر التي اإلرشادات اتبع
.الشاشة على
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Nokia فيديو مركز
يمكنك ،)شبكة خدمة (Nokia فيديو مركز باستخدام

من األثير عبر وتدفيقها الفيديو مقاطع تنزيل
حزمة باستخدام المتوافقة اإلنترنت فيديو خدمات
مقاطع نقل أيضًا يمكنك. WLAN شبكة أو البيانات
جهازك إلى متوافق كمبيوتر جهاز من الفيديو
.الفيديو مركز في وعرضها

يقدم قد. مسبقًا محددة خدمات بجهازك يكون وقد
.رسومًا يفرضون أو مجانيًا محتوى الخدمة مزودو
مزود من أو الخدمة خالل من التكلفة من تحقق

.الخدمة
اختر ثم ، على اضغط الفيديو، مقاطع لعرض.١

.الفيديو مركز
،الفيديو دليل اختر الخدمات، بإحدى لالتصال.٢

.المطلوبة الفيديو خدمة اختر ثم
بتحديث الجهاز يقوم. الفيديو تدفقات اختر

.الخدمة في وعرضه المتاح المحتوى
كان إذا (الفئة حسب الفيديو مقاطع لعرض.٣

.ألسفل ،انتقل)متاحًا
> الخيارات اختر فيديو، حول معلومات لعرض.٤

.الفيديو تفاصيل
األثير، عبر الفيديو مقاطع بعض تدفيق يمكن.٥

.أوالً جهازك إلى اآلخر البعض تنزيل يجب ولكن
.تنزيل > الخيارات اختر فيديو، مقطع لتنزيل

تنزيله، تم مقطع عرض أو فيديو مقطع لتدفيق
.تشغيل > الخيارات اختر

من خروجك عند الخلفية في التنزيالت تستمر
تم التي الفيديو مقاطع حفظ يتم. التطبيق
.الفيديو مركز في الفيديو حافظة في تنزيلها
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الموسيقى تشغيل
:أغنية لتشغيل

م > صوتيات اختر ثم ، على اضغط.١
.موسيقى

.تشغيل قائمة أو أغنية اختر.٢
الملفات لتشغيل.٣

على اضغط المحددة،
.التنقل مفتاح

إلى استمع  :تحذير
صوت بمستوى الموسيقى

التعرض إن. معتدل
صوت لمستوى المستمر
.السمع يضر قد مرتفع
اختر المُشغل، إلغالق

.خروج > الخيارات
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FM إرسال جهاز حول
.البلد باختالف الميزة هذه توفر يختلف قد
بهذا FM إرسال جهاز جزء يكون الطباعة، وقت في

النمسا: التالية البلدان في لالستخدام معدًا الجهاز
والدانمرك التشيك وجمهورية وبلغاريا وبلجيكا
وأيرلندا وأيسلندا وألمانيا وفنلندا وإستونيا
ومالطا ولوكسمبورج وليشتنشتاين وليتوانيا
وسويسرا وأسبانيا والبرتغال والنرويج وهولندا
على للحصول. المتحدة والمملكة وتركيا والسويد

التي األوروبية غير الدول وقائمة المعلومات آخر
 انظر فيها، FM إرسال جهاز استخدام يمكن

www.nseries.com/fmtransmitter .استخدام قبل
/www.nseries.com انظر أجنبية، دولة في الخاصية

fmtransmitter باستخدامه السماح من للتحقق
.فيها

في أغاني تشغيل يمكنك ،FM إرسال جهاز باستخدام
مثل متوافق، FM استقبال جهاز أي عبر جهازك
.منزلي ستريو نظام أو السيارة راديو
١٠( متر ٣ إلى FM اإلرسال جهاز تشغيل مسافة تصل
للتشويش عرضة اإلرسال يكون قد. أقصى بحد) قدم

اإللكترونية األجهزة أو الجدران مثل عوائق بسبب
يسبب وقد. العامة اإلذاعة محطات من أو األخرى،

القريبة FM استقبال ألجهزة تشويشًا FM إرسال جهاز
التشويش، ولتجنب. التردد نفس على العاملة
جهاز في مستخدم غير FM تردد عن دائمًا ابحث

.FM إرسال جهاز استخدام قبل االستقبال

الوقت نفس في FM إرسال جهاز استخدام يمكن وال
.بجهازك FM كراديو
٨٨.١ من يبدأ اإلرسال لجهاز العامل الترددي الحيز

.ميجاهرتز ١٠٧.٩ إلى ميجاهرتز
ويرسل تشغيل وضع في اإلرسال جهاز يكون عندما
وضع في الشاشة على  العبارة تظهر صوتًا،

وضع في اإلرسال جهاز كان وإذا. االستعداد
على  العبارة تظهر شيئًا، يرسل ال ولكن تشغيل،
ال الجهاز استمر وإذا. دورية نغمة وتصدر الشاشة،
.آليًا فسيتوقف دقائق، لعدة شيئًا يرسل
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FM إرسال جهاز باستخدام أغنية تشغيل
جهاز عبر هاتفك في مخزنة أغنية لتشغيل
:اآلتي بعمل قم متوافق، FM استقبال

م > صوتيات اختر ثم ، على اضغط.١
.موسيقى

.تشغيلها مطلوب تشغيل قائمة أو أغنية اختر.٢
اختر ،"اآلن تشغيل "عرض شاشة في.٣

.FM إرسال جهاز > الخيارات
جهاز بضبط قم ،FM اإلرسال جهاز لتشغيل.٤

غير ترددًا أدخل ثم, تشغيل على FM إرسال
سبيل على. أخرى إرسال عمليات في مستخدم
غير ميجاهرتز ١٠٧.٨ التردد كان إذا المثال،

جهاز بتوليف وقمت منطقتك في مستخدم
أن أيضًا فعليك عليه، بك الخاص FM االستقبال

١٠٧.٨ التردد على FM اإلرسال جهاز بتوليف تقوم
.ميجاهرتز

ثم التردد، نفس على االستقبال جهاز بتوليف قم.٥
.خروج > الخيارات اختر
مستوى وظيفة استخدم الصوت، مستوى لضبط

إلى استمع. االستقبال جهاز في الموجودة الصوت
التعرض إن. معتدل صوت بمستوى الموسيقى
.السمع يضر قد مرتفع صوت لمستوى المستمر

> الخيارات اختر ،FM اإلرسال جهاز تشغيل إليقاف
على FM إرسال جهاز اضبط ثم ،FM إرسال جهاز
.إيقاف

لعدة التشغيل عن متوقفة الموسيقى كانت إذا
.آليًا اإلرسال جهاز فسيتوقف دقائق،
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الدعم
جهازك؟ في مشاكل لديك هل
غير كنت إذا أو جهازك في مشاكل مواجهة حالة في

عبر الدعم فانظر جهازك، عمل كيفية من متأكد
أو www.nseries.com/support الموقع على اإلنترنت

 الموقع على المحلي Nokia ويب موقع
www.nokia.com في الموجود التعليمات تطبيق أو

حل يتم لم وإذا. المستخدم دليل أو جهازك
:يلي بما فقم مشكلتك،

الجهاز تشغيل بإيقاف قم: الجهاز ضبط إعادة●
البطارية ضع ثواني، عدة وبعد. البطارية وإزالة

.الجهاز بتشغيل وقم مكانها في
محدث باستخدام جهازك برامج بتحديث قم●

/www.nokia.com الموقع انظر. Nokia برامج
softwareupdate ويب موقع أو Nokia المحلي.

هو كما األصلي المصنع ضبط باستعادة قم●
حذف يتم ال. المستخدم دليل في موضح

.الضبط إعادة عند وملفاتك مستنداتك
Nokia بـ باالتصال فقم قائمة، المشكلة ظلت وإذا

 انظر. اإلصالح خيارات أحد لمعرفة
www.nokia.com/repair .جهازك إرسال وقبل

من احتياطية نسخة بعمل دائمًا قم لإلصالح،
.بتسجيلها قم أو جهازك على الموجودة البيانات

اإلنترنت على
موقع أو www.nseries.com/support الموقع انظر
األدلة أحدث على للحصول المحلي Nokia ويب

والخدمات والتنزيالت اإلضافية والمعلومات
.بك الخاص Nokia بمنتج المتعلقة

صفحات إلى الوصول أيضًا يمكنك  :تلميح
.جهازك على الويب متصفح من الدعم
التعليمات

عند إرشادات بتوفير التعليمات وظيفة تقوم
أحد من إليها للوصول. الجهاز استخدام

.تعليمات > الخيارات اختر التطبيقات،
المستخدم دليل
معلومات على للحصول المستخدم دليل انظر
.جهازك حول هامة أخرى

٢٣

http://www.nseries.com/support
http://www.nseries.com/support
http://www.nokia.com
http://www.nokia.com
http://www.nokia.com/softwareupdate
http://www.nokia.com/softwareupdate
http://www.nokia.com/softwareupdate
http://www.nokia.com/repair
http://www.nokia.com/repair
http://www.nseries.com/support
http://www.nseries.com/support

	لتبدأ
	المفاتيح والأجزاء (الأمامية)
	المفاتيح والأجزاء (الخلفية)
	إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية  
	تشغيل الجهاز
	بطاقة الذاكرة
	إدخال بطاقة الذاكرة
	إخراج بطاقة الذاكرة

	شحن البطارية
	Navi بكرة 
	الاختصارات
	قفل لوحة المفاتيح
	رباط المعصم
	مؤشرات الشاشة
	تحديد المواقع
	مركز فيديو Nokia
	تشغيل الموسيقى
	حول جهاز إرسال FM
	تشغيل أغنية باستخدام جهاز إرسال FM
	الدعم



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


