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المفاتيح واألجزاء (األما
.Nokia N81-1 :رقم الطراز

.Nokia N81 والمشار إليه فيما بعد بـ

مفاتيح األلعاب  و 
مفاتيح االختيار
مفاتيح الوسائط:

مفتاح التالي  
مفتاح التشغيل/اإليقاف المؤقت 

مفتاح اإليقاف 
مفتاح السابق 

مفتاح االتصال 
مفتاح القائمة 

لوحة المفاتيح الرقمية
مفتاح التنقل ™Navi. والمشار إليه

مفتاح المسح 
مفتاح الوسائط المتعددة 

مفتاح اإلنهاء 
الكاميرا الثانوية لمكالمات الفيديو

السماعة
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 فيما بعد بمفتاح التنقل.
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المفاتيح واألجزاء (الخلفي
سماعات صوت ستريو بتأثيرات صو

فالش الكاميرا
كاميرا اللتقاط صور ذات دقة أعلى وت

مفتاح مستوى الصوت/التكبير
مفتاح االلتقاط 
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ت ثالثية األبعاد

سجيل الفيديو
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٣
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المفاتيح واألجزاء (أعلى الجهاز)
مفتاح التشغيل 

منفذ توصيل Nokia AV (٣٫٥ مم) لتوصيل سماعات أذن 
وسماعات رأس متوافقة

٣٢١مفتاح القفل

المفاتيح واألجزاء (أسفل الجهاز)
منفذ توصيل الشاحن

منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق

١ ٢
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إدراج بطاقة SIM أو 
تعتبر بطاقة USIM إصداًرا محسًنا من ب
TS الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام

احفظ بطاقة SIM بعيًدا عن متناول األطف

قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الش

للحصول على معلومات حول كيفية استخ
توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاق

الخدمة أو أي مركز آخر.

اضغط على زر تحرير الغطاء وظه
ثم ارفعه (٢).

اسحب حامل بطاقة SIM إلى خارج

٣

 ١

 ٢
USIM والبطارية
طاقة SIM وهي مدعومة من 

.UM

ال.

احن قبل إزالة البطارية.

دام خدمات بطاقة SIM ومدى 
ات SIM. الذي قد يكون مزود 

ر الجهاز يتجه إليك (١)،

٢

١
 فتحة الحامل (٣).

أدرج بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد من أن الركن المشطوف 
بالبطاقة جهة الركن المشطوف بالحامل، وتتجه منطقة التماس ذات 

اللون الذهبي بها ألسفل. أزح الحامل إلى الفتحة مرة أخرى (٤).

٤

أدخل البطارية (٥).

٥

أعد الغطاء حتى يكون أعلى الغطاء مثبًتا تجاه ظهر الجهاز (٦).
قم بالضغط على أسفل الغطاء لقفل الغطاء في مكانه (٧).

٦٧

 ٣

 ٤

 ٥
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تشغيل الجهاز
اضغط مع االستمرار على  .

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو
رمز القفل، فأدخله، ثم اضغط على مفت
االختيار األيسر. رمز القفل االفتراض

هو ١٢٣٤٥.
لهاتفك هوائيات داخلية.

مالحظة: وكما في أي جهاز إرسال  
السلكي آخر، ال تلمس أي هوائي ب
سبب إذا كان في وضع التشغيل. عل
سبيل المثال، ال تلمس الهوائي الخا

بالهاتف الخلوي أثناء إجراء مكالمة 
الخاص باإلرسال و االستقبال على 
وقد يؤدي إلى استهالك الهاتف لطاق

سلًبا على متوسط عمر البطارية.

الهوائي الخلوي
/Bluetooth تقنية

هوائي شبكة LAN الالسلكية

 ١
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 ٢
Se
ct

io
n 

na
m

e

اح
ي

ال
ى
ص

تليفونية. يؤثر لمس الهوائي 
جودة االتصاالت الالسلكية، 
ة أعلى مما يجب و التأثير 

١ ٢

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
. عندما يتم قفل المفاتيح، يتم عرض 

لقفل المفاتيح، أزح مفتاح القفل.

إللغاء قفل المفاتيح، أزح مفتاح القفل.

الختيار قفل لوحة المفاتيح عند غلق الشريحة المنزلقة أم ال،
اضغط على  ، أو األدوات > الضبط > عام > إعداد الشريحة >

تنشيط قفل المفاتيح > تشغيل عند غلق الشريحة أو
إيقاف عند إغالق الشريحة أو السؤال دائمًا.

ليتم تنشيط قفل المفاتيح آلًيا بعد مهلة قصيرة أو عندما تكون الشريحة 
المنزلقة مغلقة، اضغط على  ، ثم اختر األدوات > الضبط > عام > 

الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل اآللي للمفاتيح.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من 
االتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.
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شحن البطارية
قم بتوصيل الشاحن المتوافق

بمقبس الحائط.
قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز.
إذا كانت البطارية فارغة تماًما،
فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور

مؤشر الشحن على الشاشة.
عندما يتم شحن البطارية بالكامل،
يتوقف شريط مؤشر الشحن عن
التمرير. قم بفصل الشاحن من
الجهاز، ثم من مقبس الحائط.

 ١

 ٢

 ٣
مرحًبا
عندما تقوم بتشغيل الجهاز للمرة األولى، يتم عرض مرحًبا. اختر مما يلي:

معالج الضبط - لتهيئة إعدادات متعددة، مثل البريد اإللكتروني.

 Nokia نقل البيانات - لنقل محتوى، مثل األسماء وقيود التقويم، من جهاز
متوافق. اطلع على دليل المستخدم لمزيد من التعليمات.

العرض التوضيحي - لعرض عرض توضيحي عن جهازك.

للوصول إلى مرحًبا في وقت الحق، اضغط على  ، ثم اختر األدوات > 
األدوات > مرحًبا. يمكنك أيًضا الوصول إلى التطبيقات الفردية في مواقع 

قائمتها الخاصة.
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المفاتيح والتنقل
مفتاح القائمة 

يمكنك الوصول إلى القائمة الرئيسية باستخد
التطبيقات المفتوحة، اضغط على  لتشغي
للتبديل بين تطبيقات مفتوحة؛ اضغط مع اال

Navi مفتاح التنقل
استخدم مفتاح التنقل للتنقل خالل القوائم

)، والختيار عناصر ( ( و و و
لتشغيل وظيفة عجلة ™Navi اإلضافية، ا
، ثم اختر األدوات > الضبط > عا على 

عجلة Navi > عجلة Navi > تشغيل.
بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك تمرير اصبعك
اإلطار في اتجاه عقارب الساعة أو عكس ات

عقارب الساعة:
للتنقل عبر األغاني في مشغل الموسيقى

للتنقل عبر االستوديو.
للتنقل عبر قائمة الوسائط المتعددة.

مفتاح الوسائط المتعددة 

يقدم مفتاح الوسائط المتعددة وصوًال سريًعا 
الوسائط. لفتح أو غلق قائمة الوسائط المتعد

•
•
•
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ام مفتاح القائمة. في أحد 
ل التطبيق في الخلفية.

ستمرار على  .

.(
ضغط
م >

 حول
جاه

.

لقائمة الوسائط بمحتوى 
دة، اضغط على  .

تحتوي قائمة الوسائط المتعددة على طوب لمحتوى وسائط معين، مثل 
الموسيقى أو الصور أو األلعاب. للتنقل عبر قائمة الوسائط المتعددة، 

.Navi استخدم مفتاح التنقل أو وظيفة عجلة

مفاتيح الوسائط

) للتحكم  استخدم مفاتيح الوسائط المتعددة ( و و و
في التشغيل.

مفتاح االلتقاط 

استخدم مفتاح االلتقاط اللتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو. اضغط مع 
االستمرار على  لتنشيط الكاميرا الرئيسية. اضغط على  اللتقاط 

الصور. في وضع الفيديو، اضغط على  لتسجيل مقاطع فيديو.

مفاتيح مستوى الصوت

استخدم مفتاحي الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء مكالمة 
نشطة أو عند االستماع إلى صوت. في الكاميرا - عند التقاط صور - 

استخدم مفتاحي الصوت للتكبير أو التصغير.

مفاتيح األلعاب

استخدم مفاتيح األلعاب لوظائف تشغيل األلعاب في تجربة األلعاب
الخاصة بـ ™N-Gage. في االستوديو، استخدم مفاتيح األلعاب

للتكبير أو التصغير.
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اختصارات
للتبديل بين تطبيقات مفتوحة؛ اضغط 
يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في 
طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر
لتنشيط الكاميرا، اضغط مع االستمرا
لالتصال بصندوق البريد الصوتي (خ

. االستمرار على 
لفتح قائمة الوسائط المتعددة، اضغط 
، وا لتغيير الوضع، اضغط على 
للتبديل بين أوضاع عام وصامت اضغ
إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبك

بين الخطين.
لفتح قائمة األرقام التي تم االتصال به
الستخدام األوامر الصوتية، اضغط م

االختيار األيمن.
لبدء المتصفح (خدمة شبكة)، اضغط 

•

•
•

•
•
•

•
•

•

. مع االستمرار على 
الخلفية إلى زيادة استهالك

 البطارية.
ر على  .

دمة الشبكة)، اضغط مع 

. على 
ختر أحد األوضاع.

 . ط مع االستمرار على 
ة)، فسوف ينتقل هذا اإلجراء 

. ا مؤخًرا، اضغط على 
ع االستمرار على مفتاح 

. مع االستمرار على 

الموسيقى
 .eaac+و .aac+و .aac :يدعم م موسيقى ملفات ذات تنسيقات مثل

وmp3. وwav. وwma. وليس بالضرورة أن يدعم م موسيقى كل 
خصائص تنسيق الملف أو كل التغييرات الخاصة بتنسيقاته.

، ثم اختر صوتيات > م موسيقى > الموسيقى. اضغط على 
اختر فئات من القوائم التالية لإلنتقال إلى األغنية التي تريد أن 
تسمعها. لتصفح القائمة، أدخل إصبعك حول إطار مفتاح التنقل.

لتشغيل الملف أو قائمة الملفات التي تم اختيارها؛ اضغط على  .
الختيار مزيد من الموسيقى ليتم تشغيلها في شاشة عرض التشغيل الحالية، 

اختر الخيارات > انتقال إلى قائمة الموسيقى.

تلميح! لتحسين أداء الصوت، قم بإرفاق بطانة السماعة المرفقة مع   
سماعة الرأس.

 ١
 ٢

 ٣
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نقل الموسيقى
يمكنك نقل موسيقى من جهاز كمبيوتر متواف
th متوافق أو اتصال USB باستخدام كبل

يمكنك استخدام ثالث طرق مختلفة لنقل الم

لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كذا
يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصي
بواسطة كبل USB متوافق أو اتصال 
تستخدم كبل USB؛ فاختر نقل البيانات
 Player لمزامنة الموسيقى مع برنامج
قم بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اخت
كوضع االتصال. ولمزيد من المعلومات
والتعليمات الخاصة بكل إصدار من إص

.Windows Media Player
usic Manager الستخدام التطبيق

s PC Suit مجموعة برامج الكمبيوتر
بتوصيل كبل USB المتوافق ثم اختر 
االتصال. لمزيد من المعلومات، قم باال
okia Nseries PC Suite برامج
يمكن أن تستخدم األوضاع التخزينية كبير ال
Media player فقط مع الملفات الموجودة

لتغيير وضع اتصال USB االفتراضي، ا
B وضع < USB < األدوات > التوصيل

•

•

•
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ق أو أجهزة أخرى متوافقة 
.Bluetoo

وسيقى:

كرة شاملة خارجية حيث 
ل الجهاز بجهاز كمبيوتر 
Bluetooth. إذا كنت 

 كوضع االتصال.
Windows Media؛

Media playerر
؛ انظر أدلة االستخدام 

دارات التطبيق

Nokia M الموجود في 
Nokia Nserie؛ قم 

PC Suite كوضع 
طالع على دليل مستخدم 

.N
سعة وأوضاع

 على الذاكرة الكبيرة لجهازك.

ضغط على  ، ثم اختر 
.US

Windows Media Player التزامن مع
تلميح! يمكنك مع Windows Media Player، العثورعلى   
محتوى وسائط رقمي على اإلنترنت وشرائه من خالل المتاجر 

الفورية، ثم مزامنة محتوى الوسائط الرقمية مع جهازك.

قد يختلف مستوى أداء تزامن الموسيقى فيما بين اإلصدارات المختلفة من 
التطبيق Windows Media Player. يمكنك الحصول على مزيد من 
 Windows Media Player المعلومات التفصيلية حول توافق التطبيق

من القسم الخاص بجهاز Nokia N81 في موقع Nokia على الويب.

 ،USB قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق. إذا كنت تستخدم اتصال
اختر اتصال Media player كنوع اتصال بالجهاز. 

بعد توصيل هذا الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق؛ يختار التطبيق 
Windows Media Player التزامن اليدوي في حالة عدم وجود 

ذاكرة كافية على الجهاز. وبواسطة التزامن اليدوي؛ يمكنك اختيار األغاني 
وقوائم التشغيل التي تريد نقلها أو نسخها أو إزالتها.

قم بعمل ما يلي:

بعد توصيل الجهاز بالتطبيق Windows Media Player؛ اختر 
جهازك من لوحة االنتقال إذا كان هناك أكثر من جهاز موصل.
اسحب األغاني واأللبومات إلى لوحة القائمة من أجل التزامن.

إلزالة أغاني أو ألبومات؛ اختر عنصًرا من القائمة، ثم انقر فوق
حذف من القائمة.

 ١

 ٢



Se
ct

io
n 

na
m

e

١٠

تأكد من أن لوحة القائمة تحتوي على
وأنه توجد مساحة ذاكرة كافية على ا

لبدء التزامن.
لمزيد من المعلومات، اطلع على دليل الم

ia Music Store تطبيق
في تطبيق Nokia Music Store (خد
موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها 

ستحتاج أوال للتسجيل في الخدمة.

usic Store للتحقق من وجود تطبيق
.music.nokia.com

لفتح تطبيق Nokia Music Store، ا
صوتيات > م الموسيقى. يجب أن يكون ل
صالحة في الجهاز للوصول إلى الخدمة. 
Nokia Music Store اختر تعليمات 

tore يمكنك أيًضا الوصول إلى التطبيق
kia.com كمبيوتر متوافق على الموقع

okia Music Store الرئيسية للتطبيق
على مزيد من التعليمات.

 ٣
 الملفات المطلوب مزامنتها 
لجهاز. انقر فوق ابدأ التزامن 

ستخدم.

 Nok
مة شبكة)؛ يمكنك البحث عن 

على جهازك. لشراء الموسيقى، 

Nokia M ببلدك، قم بزيارة 

ضغط على  ، ثم اختر 
ديك نقطة وصول إلى اإلنترنت 

وفي الصفحة الرئيسية لتطبيق 
لمزيد من التعليمات.

Nokia Music S من جهاز 
music.no. في الصفحة 

N، اختر تعليمات للحصول 

 Nokia بث
يمكنك، بتطبيق بث Nokia، البحث عن البث المباشر أو اكتشافه أو 
االشتراك به أو تنزيله، وأيضا تشغيل بث الصوت والفيديو أو إدارته

أو مشاركته مع جهازك.

لفتح البث، اضغط على  ثم اختر صوتيات > المواد.

لمزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستخدم الممتد على
.www.nseries.com/support

اإلذاعة 
قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة بجهازك.

، ثم اختر صوتيات > اإلذاعة. اضغط على 
، أو اضغط مع االستمرار  لبدء البحث عن محطة؛ اختر  أو 

على مفاتيح الوسائط  أو  .
لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة مضبوطة؛ اختر  أو 

الخيارات > بدء الخدمة المرئية (خدمة شبكة).

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة اإلذاعة المرئية؛ فقد يكون الُمشغِّلون 
والمحطات اإلذاعية في منطقتك ال يدعمون خدمة اإلذاعة المرئية.

 ١
 ٢
 ٣
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األلعاب
هاتفك Nokia N81 متوافق مع تجربة األل
مع N-Gage، يمكنك تنزيل ألعاب متعددة

وتشغيلها.

يشتمل جهازك على أحد التطبيقات التالية:

التطبيق Discover N-Gage - مع 
الحصول على معلومات عن تجربة تشغ
جرِّب عروض األلعاب، وقم بتنزيل الت

يتاح ذلك.
التطبيق N-Gage - يعطيك التطبيق ك
تجربة N-Gage الكاملة بدًال من التطب
في القائمة. يمكنك العثور على ألعاب ج
والعثور على العبين والوصول إلى النتائ
وغيرها. قد ال تكون بعض الميزات متا
على جهازك، وللحصول على تحديثات 

.www.n-gage.com
اضغط على  ، واختر األلعاب لتبدأ.

لتجربة N-Gage الكاملة، تحتاج إلى وص
AN إما عن طريق الشبكة الخلوية أو شبكة
الخدمة الخاص بك، لمزيد من المعلومات ع

ge.com للمزيد من المعلومات، قم بزيارة

•

•
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 .N-Gage عاب الخاصة بـ
 الالعبين ذات جودة عالية 

تطبيق المعاينة هذا يمكنك 
يل ألعاب N-Gage الوارد، 

طبيق الكامل وتثبيته حينما 

امل الخصائص وصوًال إلى 
 Discover N-Gage يق
ديدة وتجربة وشراء ألعاب، 

ج المتقدمة واألحداث والدردشة 
حة في وقت تثبيت البرامج 
البرامج قم بمراجعة الموقع 

ول إنترنت على جهازك، 
L الالسلكية. اتصل بمزود 

ن خدمات البيانات.

.www.n-ga

الدعم

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

عن طريق أحد التطبيقات، اختر الخيارات > تعليمات.

دليل المستخدم
راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

على اإلنترنت
 Nokia أو موقع www.nseries.com/support راجع الموقع

المحلي على الويب للحصول على أحدث األدلة وللحصول على المعلومات 
اإلضافية والتنزيالت والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

N81و Nseriesو Nokia Connecting Peopleو Nokia
وNavi وN-Gage وVisual Radio هي عالمات تجارية أو عالمات 
تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات 
والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات تجارية 

أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.
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يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخ
هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذ

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتح
تغييرات وإدخال تحسينات على أي من من

بدون إشعار سابق.

إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوا
NOKIA بأي حال من األحوال أو أ
أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أ

تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب 

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالت
يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه ل
سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما ف
الحصر، الضمانات الضمنية للرواج 
فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويا
NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة

إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدما
باختالف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل 

ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائ
أو MMS، أو تعتمد علي توافق األجهزة
بعض الخدمات خاضعة لرسوم منفصلة.
زين جزء من أو كل محتويات 
.Nokia ن خطي مسبق من

تفظ Nokia بالحق في إجراء 
تجاتها المبينة في هذه الوثيقة 

نين المعمول بها، ال تعد 
ي من مرخصيها مسئولة عن 
ضرار خاصة أو عرضية أو 
تلك األضرار أو الخسارة.

ها الراهنة". وباستثناء ما 
ن تقدم ضمانات من أي نوع، 
ي ذلك على سبيل المثال ال 
والصالحية لغرض معين، 

ت هذه الوثيقة. تحتفظ 
 أو سحبها في أي وقت دون 

ت تتعلق بتلك المنتجات يختلف 
Nokia للحصول على التفاصيل 

ص على بطاقة SIM و/أو الشبكة 
 وتنسيقات المحتوى المدعمة. 
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