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C Suite א א
(Nokia Audio Manager )

a PC Suite مت حتسني مجموعة برامج الكمبيوتر
البيانات املوجودة على ذاكرة الهاتف [:C]. يوصى مب
الكمبيوتر Nokia PC Suite إلدارة األسماء والتقو
إلدارة احملتوى املوجود على القرص الصلب [:E] (املو
األفالم، والتطبيقات، إلخ) يوصى باستخدام وضع 

و/أو وضع ُمشغل الموسيقى (للموسيقى). 
الحظ أنه عند استخدام مجموعة برامج الكمبيو
Nokia PC Suite يوصى بعد تشغيل تطبيقات (
uite إلخ) أثناء جلسة مجموعة برامج الكمبيوتر
C Suite يتم تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر
في خلفية جهاز الكمبيوتر اخلاص بك وأحياًنا عن
وضع نقل البيانات أو ُمشغل الوسائط، تظهر رس
Nokia P

Noki إلدارة 
جموعة برامج 
مي واملالحظات. 
سيقى، الصور، 
نقل البيانات 

تر 
مثل االستوديو، 

 .PC S
 Nokia P

د استخدام 
الة منبثقة 

من مجموعة برامج الكمبيوتر PC suite املتاحة من 
http://europe.nokia.com/A4144903 أو املواقع اإلقليمية احمللية.

א א
إن جهاز N91 وN91 8GB، مثل أي جهاز كمبيوتر آخر 

يستخدمان FAT32، ومت تصميمهم ملعاجلة العديد من امللفات 
واحلافظات. مثل الكمبيوتر، حتتاج احلافظات وعدد امللفات داخل 

كل حافظة لإلدارة للحصول على أفضل أداء.
يقوم ُمشغل الوسائط Windows Media player بتقسيم 

األغاني بشكل افتراضي إلى حافظات بترتيب الفنان، األلبوم، إلخ 
عند استخدام طرق تزامن/نقل أخرى (مثل وضع نقل البيانات) 

يوصى بتحديد عدد امللفات في كل حافظة. 
وللحصول على أفضل أداء عند إدارة محتوى على القرص 

الصلب [:E]، يوصى بتحديد عدد امللفات أو احلافظات داخل 
حافظة/دليل فردي لتحتوي على ليس أكثر من ٥٠ ملف/حافظة 

للمحتوى (الصور، املوسيقى، مقاطع الفيديو، إلخ). ميكن أن 
تتم معاجلة كميات كبيرة من احملتوى ُتقدر بالعديد من اجليجا 

بايت بشكل أكثر فاعلية عندما يتم إدارتها باستخدام حافظات 
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تشير إلى أن مجموعة برامج الكمبيوتر PC suite - تم توصيل 
جهاز N91 في وضع غير متوافق، الرجاء تغييره من UI. تطبق 

هذه الرسالة عند استخدام وضع مجموعة برامج الكمبيوتر 
PC Suite فقط.

للحصول على أفضل أداء، يوصى باستخدام أحدث نسخة 

فرعية. في معظم احلاالت، يقوم ُمشغل الوسائط املتوافق 
Windows Media player بإدارة ملفات املوسيقى بنفس 

األسلوب آلًيا.
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א א : א
• عند استخدام وضع مجموعة برامج الكمبي
اعرض النافذة الصحيحة في مجموعة برام
PC Suite لتقدم عملية نقل احملتوى. إن اس
مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite لتزام
ُيظهر أحياًنا أن النقل قد اكتمل. لم يتم ن

اآلن من جهاز الكمبيوتر إلى اجلهاز.
• قم بإعادة ضبط اجلهاز إلى ضبط املصنع (ا

اجلهاز إلى ضبط املصنع االفتراضي").
• قم بتحديث البرامج بأحدث نسخة متاحة.

א א א
أصدرت Nokia دليل صيانة محرك األقراص الثاب

احلصول عليه:
.http://europe.nokia.com ١ اذهب إلى

٢ اختر الحصول على الدعم والبرامج.
8GB أو Nokia N91 ٣ من دعم الهاتف، اختر
 ،PC Suite وتر
ج الكمبيوتر 
تخدام وضع 

ن/نقل احملتوى 
قل البيانات حتى 

نظر "إعادة ضبط 

(HDD)
ت. وهنا كيفية 

.Nokia N91 

من خالل كيفية عمل نسخة احتياطية واستعادة احملتوى 
وكيفية حتديث برامج اجلهاز (مبعنى متى وكيف تقوم باستخدام 
 Nokia Audio مبا في ذلك PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر
Manager ومتى وكيف تستخدم األوضاع األخرى نقل البيانات أو 

ُمشغل الوسائط ). 
مالحظة: 

قد حتول تقنيات إدارة احلقوق الرقمية دون استعادة بعض 
بيانات النسخة االحتياطية. قد ُتفقد مفاتيح تنشيط 
 WMDRM احملتوى احملمي بتقنيات إدارة احلقوق الرقمية

أثناء عمل النسخ االحتياطية واالستعادة. قد يؤدي 
فقدك ملفاتيح التنشيط أو احملتوى إلى حتديد قدرتك على 
استخدام نفس احملتوى على اجلهاز مرة أخرى. اتصل مبزود 

اخلدمة للحصول على مزيد من املعلومات حول تقنيات إدارة 
احلقوق الرقمية املستخدمة للمحتوى اخلاص بك.

א Windows Media א
א א א

للتأكد من أن مفاتيح تنشيط احملتوى لتقنيات إدارة احلقوق 
الرقمية WMDRM مت نقلها مع األغاني باستخدام وضع ُمشغل 

الوسائط للمزامنة إلى اجلهاز أو جهاز الكمبيوتر.
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٤ اختر أدلة المستخدم.
٥ من قائمة اللغات، اختر لغة. (مالحظة: قد تكون بعض 

اللغات غير متاحة).
.PDF ٦ قم بتنزيل

إن محتوى دليل محرك األقراص الثابت ُمعد إلرشاد املستخدم 

א
يدعم جهازك اتصاالت اإلنترنت وطريق التوصيل األخرى. قد 

يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو 
الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس 

عند فتح الرسائل، وال تقم بقبول طلبات االتصال، أو تنزيل 



احملتوى، أو قبول التثبيتات إال من املصادر املوثوق في
لزيادة مستوى احلماية للجهاز (مبا في ذلك جهاز ا
قم بتثبيت برنامج مضاد للفيروس مع خدمة الت

واستخدم تطبيق جدار حماية.

א א
( /א א (א א א

قد يظهر أحياًنا أداء اجلهاز بطيًء (مثًال في فتح ال
عند وصول اجلهاز إلى هذه احلالة، ينصح بإعادة 
قبل إعادة الضبط، قم بعمل نسخة احتياطية لل
على ذاكرة الهاتف والقرص الصلب. ُيطبق نفس ا

اإلعداد لتحديث برنامج.
مالحظة: 

قد حتول تقنيات إدارة احلقوق الرقمية دون اس
بيانات النسخة االحتياطية. قد ُتفقد مفاتي
احملتوى احملمي بتقنيات إدارة احلقوق الرقمية 
أثناء عمل النسخ االحتياطية واالستعادة. قد
فقدك ملفاتيح التنشيط أو احملتوى إلى حتديد
استخدام نفس احملتوى على اجلهاز مرة أخرى.
اخلدمة للحصول على مزيد من املعلومات ح
احلقوق الرقمية املستخدمة للمحتوى اخلاص
ها فقط. 
لكمبيوتر)، 

حديث املنتظم 

تطبيقات). 
ضبط اجلهاز. 

بيانات املوجودة 
إلجراء عند 

تعادة بعض 
ح تنشيط 
 WMDRM

 يؤدي 
 قدرتك على 
 اتصل مبزود 

ول تقنيات إدارة 
 بك.

لعمل نسخة احتياطية لألسماء والتقومي، إلخ. انظر دليل 
املستخدم و/أو دليل محرك األقراص الثابت ملزيد من 

اإلرشادات حول املزامنة والنسخ االحتياطية.
• إلعادة الضبط، اضغط على #٧٣٧٠#* (رمز ١٢٣٤٥). يقوم 
هذا اإلجراء مبسح كل الذاكرة املوجودة في مواقع ذاكرة 
الهاتف ويقوم بإعادة ضبط الضبط إلى ضبط املصنع 

االفتراضي.
• في حالة عدم متهيد اجلهاز، يوصى بإعادة الضبط باستخدام 

ضغطات املفتاح التالية: اضغط مع االستمرار املفتاح 
األخضر، ٣ و* في نفس الوقت ثم بعد ذلك اضغط في نفس 

الوقت على مفتاح التشغيل.

א א
عند بدء التهيئة الكاملة، قد يظهر شريط مؤشر التقدم 

متوقف، فهذا من الطبيعي آلن العملية ميكن أن تستغرق بعض 
الوقت. إذا مت توقف عملية التهيئة الكاملة ألي سبب، فقم 

بإعادة تشغيل جلسة تهيئة كاملة جديدة (ليس تهيئة سريعة). 

) (NSU) Nokia Software Update
א (Nokia א

 .N91 يوصى باستخدام أحدث نسخة برامج جلهاز
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א א
• استخدم وضع ُمشغل الوسائط أو نقل البيانات لعمل 

نسخة احتياطية من محتوى القرص الصلب مثل املوسيقى 
 PC Suite والصور واستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر

يتم وصف عملية التحديث أدناه.ُ يوصى بقراءة 
"Phone Software Update FAQ's" (األسئلة املتكررة حول 
حتديث برامج الهاتف) قبل حتديث هاتفك. يجب أن يتعرف 

اُملحدث على نسخة N91 اخلاصة بك (البلد، اُملشغل) والبحث 
عن البرامج للتحديث. إذا كان هناك نسخة جديدة متاحة، 



فستخبره، فإذا لم يكن هناك نسخة جديدة م
خيار إعادة حتميل نسخة البرامج احلالية لهاتف
أخرى. يوصى بعدم الفصل، اإلجابة، إجراء املكا

وظائف الهاتف األخرى أثناء العملية.
تلميح: ميكنك التحقق من برامج اجلهاز عن ط

#٠٠٠٠#* على لوحة مفاتيح الهاتف.
.http://europe.nokia.com ١ اذهب إلى

٢ اختر الحصول على الدعم والبرامج.
 8GB أو Nokia N91 ٣ من دعم الهاتف، اختر
hone Software update ٤ اختر رسم يسمى

الهاتف).
٥ اتبع اإلرشادات.

SMS Accelerator
تطبيق SMS Accelerator هو تطبيق يقوم بت
الرسائل على جهازك. إذا كنت تستخدم نسخ ب
ator للنسخة ٢٫١٠٫٠١٣، فيوصى بتنزيل تطبيق

انظر اخلطوات أدناه.
.http://europe.nokia.com ١ اذهب إلى
تاحة فلديك 
ك أو احملاولة مرة 
ملات أو استخدام 

ريق كتابة 

.Nokia N91
P (تحديث برامج 

حسني سرعة 
رامج سابقة 

 .SMS Acceler

٦ اختر تنزيل اآلن من تطبيق SMS Accelerator (لتنزيل 
التطبيق إلى جهاز الكمبيوتر)

٧ قم بتثبيت ملف SIS على اجلهاز (انظر دليل املستخدم ملزيد 
من التفاصيل حول كيفية تثبيت التطبيقات)

مبجرد تثبيته على اجلهاز، يتم تشغيل التطبيق آلًيأ في اخللفية 
وميكن عرضه من مدير التطبيقات في قائمة األدوات اخلاصة 

باجلهاز.
مالحظة: 

يوصى أيًضا بإعادة تثبيت تطبيق SMS Accelerator مرة 
أخرى بعد إعادة ضبط ذاكرة اجلهاز.

א /א א
א א

قد تظهر رسالة الذاكرة ممتلئة أحياًنا من بعض التطبيقات 
(مثل متصفح الويب). ُتشير هذه الرسالة إلى ذاكرة RAM. لن 

تتأثر ذاكرة القرص الصلب بالرسائل اخلارجة من الذاكرة. في 
حالة ظهور هذه الرسالة، يوصى مبحاولة عمل أحد اآلتي:

• إنهاء جميع التطبيقات.
(RAM قد ينظف) إيقاف تشغيل اجلهاز وتشغيله •
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٢ اختر الحصول على الدعم والبرامج.
.Nokia N91 8GB أو Nokia N91 ٣ من دعم الهاتف، اختر

٤ اختر البرامج
٥ اختر برامج الهاتف 

א
ستظهر رسالة "مسح البيانات" أو نص مشابه أحياًنا، يشير 

هذا إلى أن ذاكرة الهاتف ROM [:C] قد تكون ممتلئة.
• إلخالء مساحة ROM، امسح بعض البيانات من على ذاكرة 

الهاتف [:C] (مثل األسماء أو عناصر التقومي، إلخ).



• ومع ذلك، إذا استمرت رسالة "مسح البيانات"
بعض امللفات املؤقتة الغير ممكنة الوصول، ثم
ضبط اجلهاز إلى ضبط املصنع االفتراضي (الذ

( ) א א
في حالة ظهور هذه الرسالة، يوصى بـ:

• تأكد أن غطاء البطارية مغلق بإحكام (انظر د
• إذا مت تشغيل اجلهاز في وضع نقل البيانات اف

.USB
• قم بإلغاء تثبيت تطبيقات اجلهات اخلارجية.
• قم بتهيئة القرص الصلب حلذف البيانات (مث
التطبيقات) التي تسبب في إظهار هذه الرسا
• قم بإعادة ضبط اجلهاز إلى ضبط املصنع (ان

اجلهاز إلى ضبط املصنع االفتراضي").
• قم بتحديث البرامج بأحدث نسخة متاحة.

א א
يوصى بالضبط التالي للحصول على أفضل أداء ل

א א
 (مثل، هناك 
 قد حتتاج إعادة 

اكرة/البيانات).

ليل لتبدأ).
صل كابل 

ل احملتويات أو 
لة.

ظر "إعادة ضبط 

لجهاز:

א
يوصى بضبط الوضع التالي للحصول على أفضل أداء للجهاز 

لوضع "مستخدم":
• اختر إيقاف لنغمات لوحة املفاتيح 

• اختر إيقاف لالهتزاز

قد يصبح امللف أحياًنا تالف (أثناء الترميز، التنزيل). قد يتم 
توقف بعض األغاني التي يتم تشغيلها على جهاز الكمبيوتر 
توقف مؤقًتا على اجلهاز. في هذه احلالة، يوصى بترميز ونقل 
ملف املوسيقى مرة أخري (اختر معدل ترميز ٢٥٦ كيلوبت أو 

أقل).

א
يوصى باستخدام النغمة االفتراضية املزودة على اجلهاز لنغمات 

التنبيه (الساعة، التقومي، إلخ). في حالة استخدام ملف 
موسيقى، يوصى بتحديد تنسيق MP3 فقط.

א א
 [C:] يوصى بتثبيت املوضوعات وورق احلائط على ذاكرة الهاتف

فقط.
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يوصى باختيار "ذاكرة الهاتف" فقط في الرسائل/اخليارات/
 ،SMS الضبط/أخرى/الذاكرة املستخدمة للرسائل (رسائل

.(MMS رسائل



א
يوصى بالضبط التالي للحصول على أفضل أداء

اجلهاز:
• عند عدم تطلب خدمات 3G (UMTS)، يوص
إلى وضع GSM. الختيار أوضاع الشبكة، اخ
األدوات من القائمة، ثم الضبط/الشبكة/و
اختر وضع GSM من القائمة. سيتم إعادة ت

مبجرد اختيار الوضع اجلديد. 
WLAN اضبط عرض تواجد اتصاالت شبكة •
اختر حافظة األدوات من القائمة، ثم الضب

شبكة LAN الالسلكية/عرض التواجد. 
• حول وضع Bluetooth على إيقاف عندما يك

Bluetooth غير مطلوب.
• يوصى باختيار "ذاكرة الهاتف" فقط في الر
الضبط/أخرى/الذاكرة المستخدمة لرسائل

א
عند فتح االستوديو ألول مرة بعد حتميل محتو
الصلب أو بعد استبدال البطارية، قد يظهر تط
بطيء في التشغيل. يجب أن يكون الوصول التا
 للبطارية على 

ى بتغيير اجلهاز 
تر حافظة 

ضع الشبكة. 
شغيل اجلهاز 

 على مطلًقا. 
ط/االتصال/

ون وضع 

سائل/الخيارات/
 .(MMS ،SMS) 

ى على القرص 
بيق االستوديو 
لي إلى تطبيق 

يوصى بإيقاف تشغيل احملتوى وإنهاء كل التطبيقات قبل بدء 
وضع نقل البيانات. 

N91 8GB
Bluetooth א א א

• تقدم تنسيقات غير DRM مثل MP3 أفضل صوت بسماعة 
أذن استريو الـ Bluetooth. عند سماع بتقنيات إدارة احلقوق 
الرقمية (DRM) باستخدام سماعات أذن Bluetooth، يوصى 

باالنتظار حتى يتم إنتهاء تشغيل محتوى إدارة احلقوق 
الرقمية قبل الوصول إلى خصائص أو تطبيقات أخرى 

للجهاز مثل البريد اإللكتروني، االستوديو، التحويالت املرئية.
• للحفاظ على اتصال سماعة األذن باجلهاز، يوصى بشحن 

سماعة األذن دورًيا والبقاء داخل النطاق.
• قد يكون هناك أحياًنا صوت أحادي مقابل صوت استريو بعد 
إعادة االتصال، فقم بفصل سماعة األذن وأعيد ضبطها، ثم 

قم بإعادة االتصال عبر قائمة الخيارات. 
• قد تفصل بعض سماعات األذن عند توصيل الشاحن أثناء 

توصيل سماعة األذن.
• عند تبديل استريو BT إلى مكاملة صوتية، ُترسل بعض 
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االستوديو أسرع. 
أثناء الوقت الذي يكون فيه تطبيق االستوديو مفتوح، قد يكون 

اجلهاز بطيء لالستجابة لإلدخال.
قد ُيشير اجلهاز إلى أن القرص الصلب مستخدم عند التوصيل 

بوضع نقل البيانات.

سماعات األذن صوت أحادي إلى كٍل من األذن اليسرى 
واليمنى بينما البعض ُيشغل صوت أحادي إلى أذن واحدة 

فقط. 



• في بعض السماعات، يضبط التحكم في م
فقط مستوى صوت السماعة، عند التوصيل 
يبقى ضبط مستوى صوت اجلهاز كما كان قب

سماعة األذن.
• قد يحدث فواصل في الصوت أحياًنا عند است
اجلهاز األخرى أثناء االستماع إلى املوسيقى (ر

الويب، إلخ).
• يتم توصيل سماعات األذن آلًيا أحياًنا وحتتاج أ

يدوًيا عبر قائمة اخليارات.

א
يسمح االستوديو املوجود على جهاز N91-8GB ل
بعرض الصور ومقاطع الفيديو. ميكن االستوديو أي
الوسائط اخملتارة (متضمنة املوسيقى) للمشاركة 
P) باستخدام أجهزة التوصيل والتشغيل العاملية
املوسيقى العامة باستخدام مشغل املوسيقى بي

امللف العام باستخدام مدير امللفات اُملضمن.
يبحث االستوديو عن احملتوى في ذاكرة القرص الص
/حافظات الصور، /مقاطع الفيديو /واالستوديو (وا
الفرعية). كل الوسائط املوجودة في األدلة األخرى
مرئية في االستوديو ما لم يتم نقلها/نسخها إل
/الفيديو أو /االستوديو. ومع ذلك، يوصى بإبقاء ال
ستوى الصوت 
باجلهاز، بحيث 

ل توصيل 

خدام خصائص 
 ،SMS سائل

حياًنا التوصيل 

لمستخدم 
ًضا ملفات 

والتدفق 
UPn). تتم إدارة 

نما تتم إدارة 

 [E:] لب
حلافظات 

 ستكون غير 
ى /الصور أو 
عدد اإلجمالي 

يسمح االستوديو للمستخدم بعرض الصور باستخدام كل 
الملفات أو مزايا الصور والفيديو. تزود مزايا الصور والفيديو 

استوديو مصغر جملموعة من صور املستخدمني، يعتمد أداء هذه 
امليزة على طبيعة حجم مجموعة صور املستخدمني. عند 

استخدام مزايا الصور والفيديو لعرض الصورة (الصور) األخيرة، 
الحظ أنه قد يستغرق بعض الوقت لتقدمي الصور املصغرة 

ألغلب الصور األخيرة وعمل استوديو مصغر.
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للملفات في االستوديو أقل من ٣٠٠ ملف. وعند اختيار محتوى 
إلزالته من االستوديو، يجب أن يتم إزالة امللفات من هذه األدلة.
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