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المفاتيح واألجزاء )األمامية(
.Nokia N82-1 رقم الطراز: هاتف

.Nokia N82 والمشار إليه فيما بعد بـ
مفتاح التشغيل

منفذ توصيل Nokia AV مقاس )3.5 مم( لتوصيل سماعات أذن 
وسماعات رأس متوافقة وكبل خرج تليفزيون متوافق

مستشعر الضوء
كاميرا ثانوية ذات مستوى دقة أقل

مفاتيح االختيار
تلميح: لقفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها، اضغط على مفتاح   

. االختيار األيسر، ثم 
مفتاح االتصال
مفتاح القائمة 

لوحة المفاتيح الرقمية
مفتاح التنقل

C مفتاح المسح
مفتاح الوسائط المتعددة

مفتاح اإلنهاء
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المفاتيح واألجزاء )الخلفية والجانبية(
سماعات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثالثية األبعاد

تبديل تنشيط الكاميرا بغالف العدسة
مفتاح مستوى الصوت/التكبير

فالش الزينون
كاميرا رئيسية ذات دقة أعلى )حتى 5 ميجا بكسل( اللتقاط الصور 

بمستوى دقة أعلى وتسجيل الفيديو
مفتاح المراجعة  

مفتاح االلتقاط ذو المرحلتين  للتركيز اآللي والتقاط الصور 
الثابتة وتسجيل الفيديو

منفذ توصيل Micro USB للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
فتحة بطاقة الذاكرة لبطاقة microSD متوافقة

منفذ توصيل الشاحن
مكبر الصوت
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تعتبر بطاقة USIM إصداًرا محسًنا من بطاقة SIM وهي مدعومة من 
.UMTS الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام

احفظ بطاقة SIM بعيًدا عن متناول األطفال.

قم دائًما بإغالق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

اضغط مع االستمرار على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه 
إليك، ثم أزح الغطاء، ثم ارفعه. 

لتحرير حامل بطاقة SIM، قم بإزاحة الحامل إلى اليمين، ثم ارفع 
الحامل ألعلى. 

أدِرج بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد من أن الركن المشطوف 
بالبطاقة جهة الركن المشطوف بالحامل، وأن منطقة التماس ذات 
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اللون الذهبي تتجه ألسفل. قم بإزاحة الحامل إلى اليسار، ثم إلى 
الفتحة مرة أخرى لقفل الحامل في مكانه. 

 ٢ ١

أدِخل البطارية. 

أعد تركيب الغطاء حتى تتجه ماسكات القفل إلى الفتحات الخاصة 
بها، وأزح الغطاء في مكانه. 

 �
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إدراج بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية
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تشغيل الجهاز
اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل. 
 إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز

 القفل، فأدِخله، ثم اضغط على مفتاح االختيار
 األيسر. تتمثل اإلعدادات األصلية لرمز

القفل في ����1.

لهاتفك هوائيات داخلية.

مالحظة: وكما في أي جهاز   
إرسال السلكي آخر، ال تلمس أي هوائي 

بال سبب إذا كان في وضع التشغيل. 
على سبيل المثال، ال تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. 

يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة االتصاالت 
الالسلكية وقد يؤدي إلى استهالك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب 

وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.
الهوائي الخلوي 

/Bluetooth تقنية 
هوائي شبكة LAN الالسلكية

GPS ١ مستقبل

 ٣ ٢
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شحن البطارية
 قم بتوصيل الشاحن المتوافق

بمقبس الحائط. 
قم بتوصيل كبل الطاقة 

بالجهاز. وإذا كانت البطارية 
فارغة تماًما، فقد يستغرق 

مؤشر الشحن عدة دقائق حتى 
يظهر على شاشة الهاتف، 

أو قد تمر عدة دقائق قبل أن 
تتمكن من إجراء أي مكالمات.

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

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما ال يكون الشاحن   
قيد االستخدام. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا 

كان غير متصل بالجهاز.
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بطاقة الذاكرة
استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة

من Nokia لالستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم 
Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات 

الذاكرة، ولكن بعض األنواع قد ال تتوافق 
تماًما مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة 

والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.
احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال.

إدراج بطاقة الذاكرة
قد يكون الجهاز مدرًجا به بطاقة ذاكرة بالفعل. وإذا لم يكن األمر كذلك، 

فقم باآلتي:
ضع إصبعك في الفجوة

الموجودة أسفل باب 
فتحة بطاقة الذاكرة، 

ثم ارفع الباب. اسحب 
الباب إلى جهة اليسار 
للكشف عن المفصلة، 

ثم قم بإمالة الباب 
إلى جانبه. 

 أدِرج بطاقة ذاكرة متوافقة
 في الفتحة. تأكد من أن منطقة

 التماس الموجودة على
 البطاقة متجهة ألعلى

وباتجاه الفتحة. 
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 أدِخل البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة
عند استقرار البطاقة في موضعها. 

 ادفع المفصلة في مكانها، ثم أغلق الباب.
تأكد من أن الباب قد تم إغالقه بشكل سليم.

إخراج بطاقة الذاكرة
هـــام: ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء   

استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى 
تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على 

بطاقة الذاكرة.

إلخراج بطاقة الذاكرة، قم بعمل اآلتي:
قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر 

إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغالق جميع التطبيقات.
عندما يتم عرض سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغالق جميع 

التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر نعم.
 عندما يتم عرض انزع بطاقة الذاكرة
 واضغط على "موافق"، قم بفتح باب

فتحة بطاقة الذاكرة. 
اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها 

من الفتحة.
اسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج. إذا كان 

الجهاز قيد التشغيل؛ فاختر موافق.
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الكاميرا
لتنشيط الكاميرا الرئيسية، افتح غطاء العدسة باستخدام مفتاح تنشيط 

، ثم اختر التطبيقات < الكاميرا، وافتح غطاء  الكاميرا، أو اضغط على 
العدسة. لغلق الكاميرا الرئيسية، قم بغلق غطاء العدسة.

تلميح: لتنشيط الكاميرا الرئيسية عندما يكون غطاء العدسة   
مفتوًحا بالفعل، اضغط مع االستمرار على مفتاح االلتقاط.

اللتقاط صورة، قم بعمل ما يلي:
 إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو،

 فاختر وضع الصور من شريط
األدوات النشط.

لقفل البؤرة على كائن، اضغط 
على مفتاح االلتقاط ألسفل حتى 
منتصفه )الكاميرا الرئيسية فقط، 
وليس متاًحا في المشاهد األفقية 

والرياضية(.  يظهر مؤشر البؤرة المقفل األخضر على الشاشة. 
إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقفل األحمر.

اللتقاط صورة، اضغط على مفتاح االلتقاط.
للتكبير أو للتصغير، استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود 

في الجهاز.

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط األلوان واإلضاءة المالئمين للبيئة 
الحالية. لتغيير المشهد، في شريط األدوات النشط، اختر أوضاع االلتقاط 

ثم اختر مشهًدا.
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إلرسال الصورة أو مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة أو 
رسالة بريد إلكتروني أو طرق االتصال األخرى، اضغط على مفتاح 
االتصال أو اختر إرسال  في شريط األدوات النشط )خدمة شبكة(.

لمسح الصورة أو مقطع الفيديو التي/الذي قمت بالتقاطها/بالتقاطه، اختر 
مسح  في شريط األدوات النشط.

فالش الزينون
احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفالش. ال تجرب استخدام الفالش 

على األشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. ال تغط الفالش أثناء 
التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الرئيسية على فالش الزينون لظروف اإلضاءة 
المنخفضة. يمكنك ضبط الفالش على تشغيل  أو إيقاف  أو آلي

 أو حمرة العين  في شريط األدوات النشط. فالش الزينون غير 
متاح في:

المشهد الرياضي
وضع التسلسل

الكاميرا األمامية
وضع الفيديو

ال يمكنك التقاط صور قبل أن يتم شحن الفالش بالكامل، ما لم تقم بضبط 
الفالش على إيقاف. أثناء شحن الفالش، يومض  على الشاشة. 

يستغرق شحن فالش الزينون ثانيتين في المعتاد.

•
•
•
•
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المشاركة الفورية
يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في ألبومات فورية 

متوافقة، أو في سجالت ويب، أو في غيرها من خدمات المشاركة 
الفورية علي الويب )خدمة شبكة(. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ 

المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت الحق، وعرض 
محتوى األلبومات. قد تختلف أنواع المحتوى الُمدعم حسب مزود الخدمة.

قبل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على اإلنترنت، يجب االشتراك 
في الخدمة مع أحد مزودي خدمة مشاركة الصور على اإلنترنت، 

وإنشاء حساب جديد. قم باالتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل 
االشتراك في الخدمة.

، ثم اختر االستوديو < الصور  لتحميل ملف بسهولة، اضغط على 
والفيديو والملف الذي تريد تحميله و في شريط األدوات النشط.

قائمة الوسائط المتعددة
باستخدام قائمة الوسائط المتعددة،
يمكنك عرض محتوى الوسائط 
المتعددة األكثر استخداًما، مثل: 
الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع 

الموسيقى وعالمات الويب المفضلة 
واألماكن المحفوظة في التطبيق 
Nokia Maps. يمكنك أيًضا 
إدخال األلعاب المفضلة لديك، 

أو تحديد األسماء المفضلة وأيًضا 
االتصال بها أو إرسال رسائل 

نصية إليها. 

يتم عرض المحتوى المختار في 
التطبيق المناسب.

لفتح أو غلق قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على مفتاح الوسائط 
المتعددة. للتنقل عبر قائمة الوسائط المتعددة، استخدم مفتاح التنقل.
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)GPS( تحديد المواقع
إن نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( هو نظام تنقل إذاعي حول العالم 
يتضمن 24 قمًرا صناعًيا باإلضافة إلى المحطات األرضية الخاصة بها 

والتي تراقب تشغيل األقمار الصناعية. لهاتفك مستقبل GPS داخلي.

ويمكن أن تتأثر الدقة أيًضا نتيجة لضعف المستوى الهندسي لألقمار 
الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، 

ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي 
استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال 

إشارات GPS. ويستغرق االتصال األول عدة دقائق.

 يقع مستقبل GPS في
 أعلى الجهاز. عند استخدام
 جهاز االستقبال، من وضع

 متجه ألعلى، قم بتحريك
 الجهاز إلى زاوية

 45 درجة تقريًبا مع
 رؤية مباشرة بين
الجهاز والسماء. 

يدعم جهازك أيًضا 
خدمة نظام تحديد المواقع العالمي المساعد )A-GPS( )خدمة شبكة(. 
يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي المساعد )A-GPS( لجلب بيانات 
المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات تساعد في حساب إحداثيات موقعك 

الحالي أثناء استقبال جهازك إلشارات من أقمار صناعية.

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

لتحديد الموقع أو المالحة.

الخرائط
بواسطة التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة 
وتصفح خرائط للمدن والبلدان المختلفة والبحث عن عناوين وتخطيط 
طرق. تختلف تغطية الخرائط باختالف البلد. لفتح تطبيق "خرائط"، 

، واختر خرائط. اضغط على 

عند فتح تطبيق "خرائط"، فإنها تقوم بتكبير الموقع الذي تم حفظه من 
آخر جلسة قمت بها.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. ال تعتمد مطلًقا 
على الخرائط المتوفرة لالستخدام في هذا الجهاز فقط.

تنزيل الخرائط
يعد التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج كمبيوتر يمكنك 
استخدامه لتنزيل وتثبيت خرائط لبلدان مختلفة على جهازك من اإلنترنت. 
الستخدام تطبيق Nokia Map Loader، يجب عليك أواًل تثبيته على 

جهاز كمبيوتر متوافق. ويمكنك تنزيل برامج الكمبيوتر من اإلنترنت 
على الموقع www.nokia.com/maps. اتبع اإلرشادات التي تظهر 

على الشاشة.

 LAN تلميح: يمكنك أيًضا تنزيل الخرائط باستخدام اتصال شبكة  
الالسلكية.

على سبيل المثال، عند تصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، لالنتقال 
إلى بلد آخر، يتم تنزيل خريطة جديدة آلًيا، شريطة أن يكون لديك اتصال 
باإلنترنت. قد يتضمن تنزيل الخرائط نقل كميات كبيرة من البيانات عبر 

شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على 
معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
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يمكنك االطالع على كمية المعلومات التي تم نقلها من عداد البيانات 
)ك ب( المعروض على الشاشة. ويعرض هذا العداد مقدار الحركة على 

الشبكة عند تصفحك للخرائط أو إنشاء مسارات أو البحث عن أماكن 
على اإلنترنت.

يتم حفظ الخرائط آلًيا في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة إذا 
كانت مدرجة بالجهاز.

البحث
 لعرض النقاط الهامة القريبة من

 مكانك الحالي أو أماكن أخرى
 على الخريطة، اختر الخيارات <
 بحث عن مكان < قريب وإحدى

الفئات. للبحث عن نقطة هامة
 حسب االسم، اختر الخيارات <
 بحث عن مكان < بحث بكلمة

 أساسية أو ابدأ في إدخال األحرف
 األولى من االسم، ثم اختر بحث.

 للبحث عن المكان بالعنوان،
اختر < الخيارات < بحث عن مكان < 

بالعنوان.
لعرض نتيجة بحث على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر 

عرض على الخريطة. للعودة إلى قائمة النتائج، اختر رجوع.

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 إصدار لهذا الدليل وللحصول 
 Nokia على المعلومات اإلضافية والتنزيالت والخدمات المتعلقة بمنتج

الخاص بك.

تلميح: يمكنك أيًضا الوصول إلى صفحات الدعم من متصفح   
الويب في جهازك.
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 Nseriesو Nokia Connecting Peopleو Nokia
وN82 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.

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


