
تب��ذل فيليبس جهدا دؤوبا لتحس��ن منتجاته��ا. ولذلك، حتتفظ 
فيليبس بحقها في مراجعة هذا الدليل أو سحبه في أي وقت دون 
سابق إنذار. تقدم شركة فيليبس هذا الدليل "كما هو" وال تتحمل، 
فيما عدا ما يتطلبه القانون الس��اري، املس��ئولية عن أي خطأ أو 
ح��ذف أو اختالف بن هذا الدليل وب��ن املنتج املوصوف. مت تصميم 

.GPRS/GSM اجلهاز لالتصال مع شبكات

كيفية القيام بـ ...

. اضغط مع االستمرار على   تشغيل/إيقاف الهاتف

ادخل رمز PIN باستخدام لوحة املفاتيح 
ثم اضغط على  أو  للتأكيد.

PIN إدخال رمز

أدخ��ل رق��م الهات��ف باس��تخدام لوحة 
املفاتيح واضغط على     لالتصال.

إجراء مكاملة

. اضغط على   إنهاء مكاملة

اضغ��ط على  عند س��ماع جرس 
الهاتف.

الرد على مكاملة

اضغ��ط على  عند س��ماع جرس 
الهاتف.

رفض مكاملة

اضغط مع االس��تمرار على  أثناء 
املكاملة.

تنشيط/إلغاء تنشيط مكبر 
الصوت

. اضغط مع االستمرار على  قفل/إلغاء قفل لوحة املفاتيح

. اضغط مع االستمرار على  تنشيط وضع صامت

. اضغط مع االستمرار على  تنشيط الكشاف

استكشاف الهاتف

موصل �لشاحن/
سماعة �لر�� 

مفتا� �نها�، �لغا� 
�تشغيل/�يقا� 

مفتا� �لوظائف �ألمين 

�لشاشة �لرئيسية 
٦٥٠٠٠ لو� 

�مليكر�فو� 

لوحة �ملفاتيح 

مفتا� �لر� 

مفتا� �لوظائف �أليسر 
مفاتيح حجم �لصو� 

�جلانب �خللفي للهاتف: 
عدسة �لكامير�  مفاتيح �لتنقل 

�مفتا� 
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اضغط على    في وضع السكون. الوصول إلى مكاملة سريعة 

اضغط على    في وضع السكون. الوصول إلى قائمة األسماء

اضغط على  في وضع السكون. 

تعرض قائمة املكاملات كل املكاملات 
الفائتة، الصادرة والواردة.

الوصول إلى قائمة املكاملات

اضغط على  أو  القائمة في 
وضع السكون.

الوصول إلى القائمة الرئيسية

اضغط على  السابق متى توافر. االنتقال للقائمة السابقة

. اضغط على  العودة سريعاً لوضع السكون

مفاتيح الوظائف

يتي��ح لك مفتاح��ا الوظائف األمين واأليس��ر    و    أعلى لوحة املفاتيح 
حتديد اخليارات املقابلة التي تظهر على الشاشة فوقهما مباشرة، ويتضمن 
ذل��ك أثناء إجراء مكاملة. تتغير الوظائف املرتبطة بهذين املفتاحني حس��ب 

الوضع احلالي.

 �لترفيه �لوسائط �ملتعد���ملز�يا �ملضافة 

 �إلعد���� �لرسائلمشغل �خلدمة 

 معلوما� �التصا� سجل �لهاتف�لكامير� 

 صفحة ٢٥ صفحة ٢١صفحة ١٥ 

 صفحة ٤٤ صفحة ٣١صفحة ٢٨ 

 صفحة ٦٣ صفحة ٥٩صفحة ٥٤ 

القائمة الرئيسية

توفر لك القائمة الرئيس��ية الوص��ول إلى كافة خصائص الهاتف من 
خالل عرضها في تنس��يق ش��بكي. اجلدول أعاله يوضح ترتيب عناصر 
القائمة الرئيس���ية، أيضاً يوضح معان��ي كل الرموز ورقم الصفحة داخل 

هذا الدليل للحصول على معلومات تفصيلية حول هذا العنصر.

اضغط عل��ى  للوصول إلى القائمة الرئيس���ية، أثناء وضع الس��كون، 
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ثم اس��تخدم مفاتي��ح التنقل املركزي��ة التي يتم اإلش��ارة إليها في 
،  أو  الس��تعراض الرم��وز والقوائم.   ، ه��ذا الدلي��ل بالرم��وز 
عند اس��تعراض قائمة، يظهر ش��ريط مترير على اجلانب األمين ليوضح 
موقع��ك في القائمة. من داخل القوائم، اضغط على  للوصول إلى 
اخلي��ارات املرتبطة بالعنص��ر احملدد، اضغط على  الس���ابق للعودة 

مستوى واحد فقط.

كيفية استخدام الدليل

هذا الدليل مقسم على النحو التالي:

يعرض القسم احلالي نظرة عامة على 
الهاتف ومعلومات حول أكثر اخلصائص 

استخداماً.

استكشاف الهاتف

يعرض معلومات حول كيفية إعداد 
الهاتف لالستخدم ألول مرة: تركيب 

بطاقة SIM، البطارية إلخ.

الفصل �: البدء

يعرض معلومات حول كيفية إدخال نص 
باستخدام لوحة املفاتيح.

الفصل �: االتصال

يعرض معلومات حول كيفية إدخال نص 
باستخدام لوحة املفاتيح.

الفصل 3: إدخال النص

تتناول هذه الفصول بالتفصيل كل 
عنصر من عناصر القائمة الرئيسية.

الفصول من 4 إلى ��

بعد الفصل 12 يتم عرض قسم الرموز 
واألشكال، ملحقات فيليبس املعتمدة، 

معلومات معدل االمتصاص النوعي 
SAR )في حالة توافرها وقت الطباعة، 

أو يتم إدراجها كوثيقة منفصلة( وأخيراً 
الضمان احملدود.

أقسام أخرى
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� البدء

1. البدء

يرج��ى قراءة تعليمات األمان الواردة في قس��م "االحتياطات" قبل 
بدء االستخدام.

الستخدام الهاتف اجلوال، يجب إدخال بطاقة SIM صاحلة لالستخدام 
يتم تزويدها بواس��طة مش��غل ش��بكة GSM أو بائع جتزئة. تتضمن 
بطاقة SIM بيانات االشتراك، رقم الهاتف اجلوال، وذاكرة ميكنك تخزين 

األرقام والرسائل بها. )راجع قسم "دليل الهاتف" صفحة 59(.

SIM إدخال بطاقة

إزالة الغطاء اخللفي

إلدخ��ال بطاق��ة SIM يج��ب أوالً إزالة الغط��اء اخللف��ي. اضغط على 
الغط��اء اخللفي بإصبعي اإلبهام وحرك الغط��اء ألعلى كما هو مبني 

في الرسم أدناه.

إزالة البطارية

إلزالة البطارية، قم برفع البطارية من اجلانب السفلي.

قد تفقد كل اإلعدادات الشخصية في حالة إزالة البطارية عندما 
يكون الهاتف مفتوحًا في وضع التشغيل 

SIM إدخال بطاقة

ق��م بتحري��ر حامل بطاقة SIM ورفع��ه ألعلى في اجتاه احمل��ور )1(. قم 
بإزالة بطاقة SIM من حامل احلماية )2( وإدخالها في التجويف اخلاص 
بها، تأك��د أن الركن املقصوص للبطاقة يقاب��ل الركن املقصوص في 

التجويف وأن أطراف التالمس الذهبية تتجه ألسفل.



البدء�

قم بقفل حامل البطاقة وحتريكه إلى موضع القفل.

ق��م بوضع البطاري��ة مرة أخ��رى في جتويفه��ا، بحيث تتج��ه أطراف 
التالمس الذهبية ألس��فل ثم قفلها بواس��طة دفعها ألس��فل حتى 

تتوقف.

أعد وض��ع الغطاء اخللفي بدفعه ثانية ف��ي التجويف اخلاص به حتى 
يتوقف.

ق��م بإزال��ة الغش��اء الواقي ال��ذي يغطى الشاش��ة والكامي��را قبل 
استخدام الهاتف.

تشغيل الهاتف

. ق��م بإدخال  لتش��غيل الهات��ف، اضغط مع االس��تمرار على زر 
 SIM عبارة عن رمز س��ري لبطاقة PIN في حالة طلب��ه. رمز PIN رم��ز
مك��ون من 4 إل��ى 8 أرقام. مت تعيني هذا الرمز مس��بقاً وميكن معرفته 
من مش��غل اخلدمة أو البائع. ملزيد من املعلومات حول رموز PIN، راجع 

قسم "التأمني" صفحة 44.

في حالة إدخال رمز التعريف الش��خصي PIN بشكل خاطئ ثالث 
مرات، س��يتم قفل بطاقة SIM اخلاصة بك. إللغ��اء قفل البطاقة 

يجب طلب رمز PUK من مشغل اخلدمة.

١ 
٢ 
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عند تش��غيل الهات��ف اجلوال للم��رة األولى مع بطاق��ة SIM جديدة، 
سيطلب منك تخصيص الهاتف. تساعدك هذه الوظيفة على تعيني 

اخليارات التالية:
التوقيت الصيفي

تعيني الوقت
تعيني التاريخ

نغمة املكاملات الواردة
خلفية الشاشة
سجل الهاتف

شحن البطارية

الهاتف م��زود ببطارية قابلة للش��حن. البطارية اجلديدة مش��حونة 
جزئياً ويصدر صوت تنبيه عند انخفاض مستوى شحن البطارية عند 
تعي��ني تنبيه البطارية على الوضع تش���غيل. )راجع قس��م "تنبيهات 

صوتية" صفحة 49(.

مبج��رد إعادة البطاري��ة والغطاء اخللفي إلى موضعهما، ميكن ش��حن 
بطارية الهاتف. قم بتوصيل املوصل كما هو مبني إلى اليسار. ثم قم 

بتوصيل الطرف اآلخر إلى منفذ الطاقة.

يش��ير رمز البطارية إلى حالة الش��حن. أثناء الش��حن يتغير ش��كل 
مؤش��رات شحن البطارية، يستغرق الشحن الكامل لبطارية الهاتف 
حوال��ي 2.5 س��اعة. يتم ش��حن البطارية بالكامل عن��د ثبات جميع 

مؤشرات البطارية. ميكنك حينئذ فصل الشاحن.

تبعاً لشبكة االتصال وظروف االستخدام، ميكن أن يصل زمن التحدث 
إلى 8.5 ساعة وزمن وضع االستعداد إلى 850 ساعة.

بقاء الش��احن متصالً بالهاتف بعد متام ش��حن البطارية بالكامل ال 
يتل��ف البطارية. الطريق��ة الوحيدة إليقاف الش��احن هي فصله عن 
مص��در التي��ار الكهربي، لذلك اس��تخدم مصدر تيار كهربي س��هل 

الوصول إليه. ميكن توصيل الشاحن مع مصدر IT )بلجيكا فقط(.

تعيني مفاتيح الوصول السريع

ميكن��ك ضبط املفاتيح الرقمية من 2 إل��ى 9 )عدا املفتاح 5، حيث أنه 
مقفل ومخصص للكش��اف( للوصول الس��هل للمزايا املفضلة من 
خالل الضغط املستمر على املفتاح الرقمي. مت تعيني عدد من مفاتيح 
االختصارات مس��بقاً. ملزيد من املعلومات، راجع قسم "االختصارات" 

صفحة 52.
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2. االتصال
إجراء مكاملة

من شاشة السكون
في وضع السكون، أدخل رقم التليفون باستخدام لوحة  .1

.>C  املفاتيح. لتصحيح اإلدخال، اضغط على  
اضغط على  لالتصال.  .2

اضغط على زر  أو  إنهاء املكاملة لإلنهاء.  .3

للمكاملات الدولية، اضغط مع االس��تمرار على  إلدخال الرمز "+" 
بادئ مفتاح االتصال الدولي.

باستخدام سجل الهاتف
اضغط على    في وضع السكون.  .1

قم بتحديد جهة اتصال من القائمة. في حالة استخدام ذاكرة  .2
الهاتف لعرض سجل الهاتف وجهة االتصال احملددة حتتوي   

على اكثر من رقم، سيتم حتديد الرقم املعني افتراضياً. لتحديد  
رقم مختلف، اضغط على    أو    )راجع "سجل الهاتف"   

صفحة 59 للحصول على مزيد من املعلومات(.  
اضغط على  : يتم االتصال بالرقم احملدد.  .3

اضغط على  أو  إنهاء املكاملة لإلنهاء.  .4

الرد على مكاملة وإنهاء مكاملة

عن��د اس��تالم مكاملة، ق��د يظهر رق��م املتصل على الشاش��ة، وذلك 

اعتماداً على حتديد املتصل إظهار أو إخفاء هويته. في حالة تخزين 

رقم املتصل في س��جل الهاتف احملدد، س��ظهر اسم املتصل بدال من 
الرقم.

. الرد على مكاملة: اضغط على   •
. في حالة تنشيط خاصية  رفض مكاملة: اضغط على   •

توجيه املكاملة )راجع صفحة 64(، سيتم حتويل املكاملة إلى رقم  
آخر أو إلى البريد الصوتي.  

كتم صوت اجلرس: اضغط على  صامت )يتم إيقاف صوت  •
اجلرس دون رفض/استالم املكاملة(.  
. إنهاء املكاملة: اضغط على   •

يدق جرس الهاتف في وضع صامت.

عند حتديد خاصية الرد بأي مفتاح، ميكنك قبول املكاملة بالضغط على 
أي زر عدا  )راجع "توجيه املكاملات" صفحة 64(.

ضبط صوت سماعة األذن

أثن��اء املكاملة، اضغط على زري مس��توى الصوت على اجلانب األيس��ر 
للهاتف لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

مكاملة عن بعد

لراحت��ك وس��المتك، تأكد من إبعاد الهاتف ع��ن أذنيك عند إجراء 
مكاملة عن بعد، خاصة عند زيادة مستوى الصوت.
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من خالل وضع السكون، أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة  .1
املفاتيح أو حدد جهة االتصال من سجل الهاتف.  

اضغط على  أو  خيارات ثم حدد مكاملة عن بعد  .2

واضغط على  أو  حتديد.  

ف��ي حالة االتصال م��ن الهاتف، اضغط مع االس��تمرار على  
لإلنتقال إلى وضع مكاملة عن بعد والعودة.

اخليارات أثناء املكاملة

أثن��اء املكاملة، اضغط على  أو  خي���ارات للوصول إلى اخليارات 
التالية.

تنشيط مكاملة عن بعد

يتيح لك هذا اخليار استخدام خيار مكاملة عن بعد.

كتم / إلغاء كتم الصوت

يتيح لك هذا اخليار كتم وإلغاء كتم صوت امليكروفون حتى ال يتمكن 
املتصل من سماعك.

تسجيل احلوار

في غالبية الدول، تخضع عملية تسجيل احلوار إلى تشريع قانوني. 
ننصح بإخبار املتصل بقيامك بتس��جيل احلوار والقيام بذلك في 

حالة موافقة الطرف اآلخر.

لتس��جيل احلوار أثناء مكاملة، قم بتحديد تسجيل حوار واضغط على 
. اضغ��ط على  مرة أخرى أو  حفظ إلنهاء التس��جيل. تظهر 
شاشة حترير لتعيني تس��مية للتسجيل، ويتوافر التسجيل بعد ذلك 
في الوس���ائط املتع���ددة < ألبوم الصوت < تس���جيالت صوتية، وأيضاً في 

إضافات < تسجيل صوتي.
اعتماداً على سعة الذاكرة )راجع "حالة الذاكرة" صفحة 21(، يختلف 

عدد التسجيالت الصوتية وفتراتها الزمنية.

ف��ي حال��ة حتديد كت���م الصوت ثم تس���جيل ح���وار بع��د ذلك، يتم 
تسجيل صوت املتصل فقط.

املفكرة

تتي��ح لك كتاب��ة رقم. بعد ذل��ك ميكنك تخزينه في س��جل الهاتف، 
االتصال به، أو إرسال رسالة إلى هذا الرقم.

خيارات أخرى أثناء املكاملة

اضغط على  خيارات للتمكن من القيام بالعمليات التالية أثناء 
املكاملة: ميكن��ك الوصول إلى قائمة األس���ماء أو قائم���ة املكاملات، وإنهاء 
االتصال بتحديد إنهاء املكاملة، تغيير إعدادات مضخم الصوت، إرسال أو 

قراءة رسالة SMS، أو مراجعة وإدارة األحداث في املنظم.
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مكاملة سريعة

للوصول إلى خاصية مكاملة س���ريعة، اضغ��ط على    من خالل وضع 
الس��كون. متكنك ه��ذه اخلاصية من تعي��ني أكثر أربع��ة أرقام تتصل 
بهما غالباً. ميكنك حينئذ االتصال الس��ريع بأي منها بتحديد الرمز أو 

الصورة املقابلة على الشاشة.

تتوافر ه��ذه اخلاصية أيضًا من خالل القائمة الرئيس��ية من خالل 
اإلعدادات < االختصارات < مكاملة سريعة.

تعين اسم لرقم مكاملة سريعة
أثناء وضع السكون، اضغط على    للوصول إلى شاشة  .1

مكاملة سريعة. حدد معاينة للتعيني واضغط على  أو    
تعيني.  

حدد اسم من قائمة جهات االتصال واضغط على  مرة أخرى  .2
للوصول إلى ألبوم الصور. استمر بنفس الطريقة لكل معاينة.  

االتصال برقم مكاملة سريعة

إلج��راء مكاملة، اضغط على    أثناء وضع الس��كون، ثم حدد العرض 
. املصغر حسب اختيارك واضغط على 

إلع��ادة تعيني ع��رض مصغر، قم بتحديده واضغ��ط على  لقيام ب� 
استبدال االسم و/أو الصورة.

في حال��ة ارتباط الص��ورة بالفعل مع جهة اتص��ال، يتم عرضها في 
شاش��ة مكاملة س���ريعة. ي��ؤدي تغيير الصورة ف��ي أح��د القوائم إلى 

حتديثها في باقي القوائم.

التعامل مع مكاملات متعددة

تعتم��د املقدرة على إج��راء مكاملتني أو أكثر في نف��س الوقت وإجراء 
مكاملة مؤمتر على مشغل اخلدمة و/أو االشتراك.

إجراء مكاملة ثانية

ميكنك إجراء مكاملة ثانية أثناء مكاملة نشطة أو مع وضع املكاملة في 
وض��ع اإلبقاء. من خالل الهاتف، ادخ��ل الرقم )أو حدد جهة اتصال من 
. يتم وض��ع املكاملة األولى في وضع  س��جل الهاتف( واضغط على 
اإلبقاء )يتم عرض الرقم أسفل الشاشة( ويتم االتصال بالرقم الثاني. 

ميكنك حينئذ الضغط على  للوصول إلى اخليارات التالية:
تبديل املكاملات للتنقل بني املكاملات )ميكنك أيضاً الضغط على  •

   أو    لالنتقال بني املكاملات(.
حتويل لتوصيل املكاملتني معاً. سيتم قطع االتصال عند إمتام   •

التحويل.  
مؤمتر لضم املتصل إلى مكاملة مؤمتر.  •

الرد على مكاملة ثانية

عند تلقي مكاملة ثانية أثناء االنش��غال مبكامل��ة أخرى، يصدر الهاتف 
صوتاً للتنبيه وتعرض الشاشة مكاملة باالنتظار. عندئذ ميكنك:

للرد على املكاملة )يتم اإلبقاء على املكاملة الضغط على 
األولى(.

لرفض املكاملة.الضغط على 
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الضغط على  أو 
 خيارات

لفتح قائمة اخليارات. ميكنك حتديد إنهاء 
املكاملة إلنهاء املكاملة احلالية ثم الرد 

على املكاملة الواردة.

الستالم مكاملة ثانية، يجب إلغاء تنشيط خاصية توجيه املكاملات 
لكل املكاملات  الصوتية )راجع صفحة �4( وتنشيط خاصية انتظار 

املكاملات )راجع صفحة �4(.

الرد على مكاملة ثالثة
أثناء مكاملة نش��طة م��ع االحتفاظ مبكاملة في وض��ع اإلبقاء، ميكنك 
اس��تالم مكامل��ة ثالث��ة. للقيام بذل��ك، يج��ب القيام بإنه��اء أي من 

املكاملتني أو إدخال املتصل في مكاملة مؤمتر.

لرفض املكاملة.الضغط على 

الضغط على  أو 
 خيارات

لفتح قائمة اخليارات. ميكنك حتديد قبول 
للرد على املكاملة الواردة، أو إنهاء املكاملة 

إلنهاء املكاملة احلالية ثم الرد على املكاملة 
الواردة.

هذه اخلدمة مقصورة على مكاملتن فقط )مكاملة نشطة واألخرى 
في اإلبقاء(.

مكاملة مؤمتر

تعتمد هذه اخلاصية على االشتراك.

يتم تنش��يط مكاملة مؤمتر بإجراء مكاملات صادرة متعددة أو من خالل 
مكاملات واردة متعددة. متكنك اخلاصية من التحدث إلى حتى خمسة 

أشخاص في نفس الوقت. 
قم بإجراء املكاملة األولى ثم الثانية )راجع أعاله(.  .1

اضغط على  أو خيارات ثم حدد مكاملة مؤمتر. كرر العملية  .2
حتى يتم توصيل خمسة أعضاء.   

حدد إزالة طرف لفصل أحد املتصلني عن املؤمتر، أو حدد مكاملة  .3
خاصة للحصول على مكاملة خاصة مع هذا املتصل فقط  

)يوضع املتصلون اآلخرون في وضع اإلبقاء(.  
اضغط على  لقطع االتصال بكل املكاملات في احلال.  .4

إذا وردت مكاملة أخرى أثناء املؤمتر وكان العدد أقل من خمسة متصلني، 
ميكنك قب��ول املكاملة اجلدي��دة وإضافتها إلى مكامل��ة مؤمتر )في حال 
وج��ود خمس��ة متصلني بالفعل، ميكن��ك الرد عل��ى املكاملة مع عدم 

إمكانية إضافتها للمؤمتر(.
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3. إدخال النص
مختلفتني:  بطريقتني  التحرير  شاشات  في  النص  إدخال  ميكن 
باستخدام طريقة ®T9 اإلدخال التوقعي للنص أو الطريقة األساسية 

إلدخال النص. األسلوب املستخدم في الطريقتني موضح أدناه.

T9® إدخال النص بتقنية

للنص  التوقعي  اإلدخال   T9® بطريقة  النص  إدخال 
اجلوال.  الهاتف  في  النص  إلدخال  ذكي  حترير  وضع 
متكنك الطريقة من إدخال النص بشكل سريع مع 
توقع الكلمة التي تريد كتابتها استناداً إلى املفاتيح 
التي مت الضغط عليها. كل ما عليك هو الضغط على املفتاح الذي 
الكلمة  بتوقع   T9® طريقة  وستقوم  تريده  الذي  احلرف  على  يحتوي 
كلمة  من  أكثر  وجود  حالة  في  عليها.  ضغط  التي  املفاتيح  حسب 
مقابلة، يتم عرض الكلمة األولى في القائمة مع متييزها. اضغط على 

 /  أو  الستعراض القائمة واضغط على  إلدراج الكلمة.

كيفية استخدام الطريقة

احلروف والرموز التي ميثلها كل مفتاح هي كالتالي:

إلدخال احلروف. إلى   

 أو
 / 

الستعراض قائمة الكلمات املقترحة.  

اضغط عل��ى أحد املفاتيح الثالث��ة إلدراج الكلمة 
احملددة متبوعة مبسافة.

ضغط سريع ملسح إدخال واحد، ضغط  مع 
االستمرار ملسح كل النص.

لتغيير حجم احلروف: قياسية، كبيرة أو حروف 
كبيرة.

لعرض جدول الرموز وعالمات الترقيم. ثم اضغط 
على  << أو    و    الستعراض اجلداول 

الثالثة املتوفرة.

لالنتقال من وضع ®T9 إلى طريقة اإلدخال 
األساسية.

:"home" مثال: كيفية إدخال كلمة
. تعرض الشاشة اضغط على املفاتيح      .1

.Good :الكلمة األولى في القائمة  
.Home اضغط على    أو  للتمرير وحتديد  .2

.Home اضغط على  أو    لتأكيد حتديد كلمة  .3

القاموس
في حالة عدم وجود الكلمة التي تريد إدخالها في قاموس ®T9، ميكنك 
إلى  للتمرير   3>2>1 على   اضغط  البيانات.  قاعدة  إلى  إدخالها 

أسفل القائمة حتى تصل إلى اإلدخال املميز باخلط املتقطع
.)_____(
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أدخل  األساسية.  النص  لفتح شاشة حترير  هجاء  اضغط على  
أدناه  املذكورة  الطريقة  باستخدام  مسافات  بدون  اجلديدة  الكلمة 
واضغط على  موافق عند االنتهاء. يتم إعادتك إلى الرسالة التي 

تقوم بكتابتها مع إضافة الكلمة اجلديدة.

اللغ�ة
املتواصل  بالضغط  الرسالة  أثناء كتابة  اإلدخال  لغة  استبدال  ميكن 
التي مت شراء  الدولة  املتوفرة على  اللغات  . تعتمد  على مفتاح 

الهاتف منها.

الطريقة األساسية إلدخال النص
األساسية  الطريقة  إلى   T9® وضع  من  لالنتقال  على   اضغط 
املفتاح  على  متكرر  ضغط  األسلوب  هذا  يتطلب  النص.  إلدخال 
للوصول إلى احلرف املطلوب: احلرف "h" هو احلرف الثاني على املفتاح 
4، ولذلك يجب الضغط مرتني إلدخال احلرف "h". اضغط سريعاً على 
 إلغاء ملسح إدخال واحد، اضغط مع االستمرار ملسح كل النص. 

:"home" مثال: كيفية إدخال كلمة

  )MNO(   ،  ،  )GHI(   ، على  اضغط 
،  )DEF(. اضغط على  عند اكتمال الرسالة.  ،)MNO(

مواقع احلروف، األرقام والرموز على املفاتيح هي كالتالي.

ضغط مستمرضغط سريع

مسافة 1. , @ / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ # 
¥ $ £ & ) ( > < % = * - +

1

a b c 2 à ä å æ ç2

d e f 3 é è ∆ Φ3

g h i 4 Γ ì4

j k l 5 Λ5

 m n o 6 ň ò ö6

p q r s 7 β Π Θ Σ7

t u v 8 ü ù8

w x y z 9∅ Ω Ξ Ψ9
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لتغيير حجم احلروف: قياسية، كبيرة 
أو حروف كبيرة.

0

لفتح وضع الرموز وعالمات الترقيم. 
ثم اضغط على  << أو    و   

الستعراض اجلداول الثالثة املتوفرة.

تغيير اللغة 
املستخدمة 

في حترير النص

لتغيير الوضع: بني ®T9 ، األساسية 
أو الرقمية.

لتغيير وضع 
اإلدخال
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4. املزايا املضافة

هذه القائمة حتتوي على مزايا وخيارات مت تصميمها لتنظيم مواعيدك 
وإعالمك في كل األوقات.

اآللة احلاسبة

الهاتف مزود بآلة حاسبة مدمجة ميكن استخدامها إلجراء 
العمليات احلس��ابية األساسية. يتم إدخال األرقام بواسطة 
لوح��ة املفاتي��ح والعالم��ات احلس��ابية بواس��طة مفاتيح 

التنقل كما هو مبني باجلدول أدناه:

.جمع اضغط على    أو مفتاح 

اضغط على    أو مفتاح  مرتني.طرح

اضغط على    أو مفتاح  ثالث مرات.ضرب

اضغط على    أو مفتاح  أربع مرات.قسمة

.يساوي اضغط على  أو 

يوجد رمز أعلى الشاش��ة يشير إلى أي مفتاح تنقل يستخدم إلدخال 
العالمة احلسابية.

اضغ��ط مع االس��تمرار عل��ى مفت��اح  للحصول عل��ى العالمة 
العشرية.

نتيجة اآلل��ة احلاس��بة داللية. دق��ة العمليات احلس��ابية رقمن 
عشرين. وبالتالي يتم تقريب الناجت ألقرب رقمن عشرين للعملية 

احلسابية التالية.

محول العملة

متكن��ك ه��ذه القائمة من حتوي��ل مبلغ من امل��ال من عملة 
معينة إلى عملة أخرى حس��ب مع��دل التحويل الذي تقوم 
بإدخاله. ميكنك التحويل بني عملة محلية إلى عملة أجنبية 
والعكس صحيح. أدخل املعدل في حقل معدل التحويل واملبلغ في أي 

من حقلي عملة محلية أو أجنبية: يتم حساب املبلغ تلقائياً.

املنظم

متكنك هذه القائمة من إنش��اء، تخزين وإدارة األحداث داخل 
املنظ��م. في حالة تش���غيل تنبيه املنظم )راج��ع "تنبيهات 
صوتي��ة" صفح��ة 49( يص��در تنبيه صوت��ي لتنبيهك عند 

حلول موعد أحد األحداث.

يتشارك املنظم في سعة ذاكرة الهاتف اجلوال مع خصائص أخرى 
)س��جل الهاتف، ألبوم الصور، الصوت، ألخ(. للتحقق من الذاكرة 

املتوفرة في الهاتف، حدد الوسائط املتعددة < حالة الذاكرة.
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إنشاء حدث جديد
من خالل قائمة األحداث، حدد >جديد<، ثم نوع احلدث إلنشائه  .1

)عطلة، اجتماع، أعمال(.  
أدخل تاريخ البداية والنهاية ووقت احلدث وتسميته )على سبيل  .2

املثال "اجتناع مع آدم"(.  
قم بتعييم مذكر وتكرار للتنبيه: يصدر التنيه عند الوقت احملدد.  .3

يت��م تطبيق التذكير على حدث اجتماع وأعم���ال فقط. يتم حتديث 
التذكير عند تغيير التوقيت )راجع "التوقيت العاملي" أدناه(.

حذف األحداث القدمية

تس��مح لك هذه القائمة بحذف األحداث املاضي��ة. أدخل تاريخ البداية 
)ماضي أو مس��تقبل( حيث يتم مس��ح األحداث املرتبطة بهذا التاريخ 

واضغط على  مرتني حلذف كل األحداث التي تسبق هذا التاريخ.

حلذف كل األحداث من املنظم، أدخل تاريخ بداية لسنة قادمة )على 
سبيل املثال �3 ديسمبر �0�0( للتأكد من حذف كل األحداث التي 

تسبق هذا التاريخ.

إدارة األحداث

حدد حدث من القائمة واضغط على  أو  خيارات للوصول إلى 
اخليارات املوضحة إلى اليسار.

حلذف احلدث احملدد.حذف

لتغيير احلدث احملدد.تغيير

إرسال باألشعة 
حتت احلمراء

لنقل احلدث احملدد إلى جهاز أشعة حتت احلمراء 
متوافق.

لتغيير الصوت املرتبط بنوع تنبيه احلدث احملدد.تغيير الصوت

يؤدي تغيير حدث متكرر إلى نعديل كل مرات تكرار هذا احلدث.

عرض األحداث

األحداث اخملزنة في املنظم ميكن عرضها في صورة عرض اليوم، عرض 
، ثم  األس���بوع وع���رض الش���هر. حدد تنس��يق عرض واضغ��ط على 
استخدم    أو    لعرض اليوم، األسبوع أو الشهر التالي أو السابق.

التوقيت العاملي

تتي��ح لك هذه القائمة تعيني وعرض التوقيت احمللي وتوقيت 
أح��د املناطق األجنبي��ة من اختي��ارك. الحظ أن��ه في حالة 
اختيار عرض التوقيت احمللي والتوقيت األجنبي على شاش��ة 
الهاتف، س��يتم اس��تبدال الصورة احملددة كخلفية بخلفية التوقيت 

العاملي القياسية.
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اإلعدادات احمللية

يتيح لك ضبط الوقت بضغط املفاتيح املناسبة.تعيني الوقت

حرك    أو    لتحديد التوقيت املقابل ملنطقتك.منطقة محلية

يتيح لك تعيني خيار التوقيت الصيفي للوضع التوقيت الصيفي
تشغيل أو إيقاف بالنسبة للتوقيت احمللي.

التوقيت العاملي

قم بتنش��يط هذا اخليار إذا أردت عرض كل من التوقيت احمللي وتوقيت 
آخر على شاشة وضع السكون. اضغط على    أو    لتعيني اخليار 
إل��ى الوضع تش���غيل أو إيقاف. عند تش���غيل هذا اخلي��ار، ميكنك عرض 

توقيت خارجي من اختيارك من خالل القائمة تبديل التوقيت. 

هذه اخلاصية غي��ر متوفرة عند حتديد خيار بال س���اعة راجع "تعين 
التاريخ" صفحة 44.

تبديل التوقيت
للتبديل بني عرض التوقيت احمللي إلى التوقيت األجنبي والعكس صحيح.

إعدادات توقيت املنطقة اخلارجية

حرك    أو    لتحديد توقيت حسب اختيارك.منطقة خارجية

التوقيت 
الصيفي

يتيح لك تعيني خيار التوقيت الصيفي للوضع 
تشغيل أو إيقاف بالنسبة لتوقيت املنطقة اخلارجية. 

التنبيه��ات، املذكرات، األح��داث املبرمجة ال تعتم��د على توقيت 
املنطق��ة! في حالة تعي��ن تنبيه أو حدث في متام الس��اعة 00:� 
صباحًا بتوقيت املنطقة )أ(، فس��وف ينطلق اجلرس أو موعد حلول 
احلدث في متام الساعة 00:� صباحًا حتى في حالة تغيير التوقيت 

إلى املنطقة )ب(.

التسجيل الصوتي

تتيح لك هذه القائمة القيام بإجراء تس��جيالت صوتية حتى 
12 دقيق��ة حس��ب الذاكرة املتوف��رة )راجع "حال��ة الذاكرة" 

صفحة 21(.

حدد >جديد< لبدء التس��جيل. تظهر رسالة حتدث اآلن مع شريط 
احلالة. عند االنتهاء، اضغط على  حفظ إليقاف التسجيل. ميكنك 
حينئذ إدخال اس��م مللف الص��وت اجلديد أو قبول االس��م االفتراضي 
. يتم إعادتك مرة أخرى على قائمة تسجيالت  املقترح بالضغط على 

صوتية ويتم عرض تسجيل جديد في القائمة.
عند حتديد ملف صوتي، يتم تشغيله تلقائياً مع التكرار. اضغط على 
 للوصول إلى اخليارات. ميكنك تش���غيل التس���جيل، إعادة تس���مية أو 

 .SMS/MMS حذف التسجيل، تعيني كجرس أو كجرس

تش��ير عالمة التحذير الوامضة إلى قرب الوصول إلى احلد األقصى 
املسموح لطول التسجيل. في حالة عدم إيقاف التسجيل، يشير 
رمز الظرف األحمر إلى طول فترة التسجيل وعدم إمكانية إرسالها 

.MMS عبر
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املنبه

الهاتف اجلوال م��زود مبنبه داخلي به خاصي��ة غفوة. ميكنك 
تعي��ني حتى ث��الث تنبيهات وحتديد م��ا إذا كن��ت تريد تكرار 

التنبيه. لتعيني التنبيه، اتبع اخلطوات أدناه:
حدد تنبيه وضعه في وضع تشغيل.  .1

. ثم أدخل الوقت واضغط على   .2
ثم حدد مرات التكرار: مرة واحدة، يومياً، في أيام األسبوع.  .3

أخيراً حدد نوع التنبيه: جرس هزاز أو نغمة من ألبوم الصوت  .4
. واضغط على   

كرر اخلطوات السابقة لتعيني تنبيه آخر.

ي��دق جرس املنبه حت��ى عندما يك��ون الهاتف مغلق��ا، وحتى إذا 
كان ص��وت اجلرس مت ضبطه على صام���ت. عندما يدق اجلرس املنبه، 
اضغ��ط على أي مفت��اح إليقافه )ماعدا في حالة تش��غيل وضع 

الغفوة، راجع أدناه(.

وضع الغفوة

تتيح لك هذه القائمة تعيني وضع الغفوة إلى تشغيل أو إيقاف. عندما 
يدق جرس املنبه مع تشغيل وضع الغفوة:

اضغط على أي مفتاح )عدا  إيقاف( إليقاف اجلرس مؤقتاً.  •
يصدر صوت اجلرس مرة أخرى بعد مرور حوالي 7 دقائق.  

اضغط على  إيقاف إليقاف اجلرس وتكرار املنبه.  •

يتم إلغاء تنشيط وضع الغفوة تلقائياً بعد 9 تكرارات للتنبيه.

يتم تطبيق وضع الغفوة على كل التنبيهات التي قمت بتعيينها.

التوصيل )بواسطة Bluetooth واألشعة حتت 
احلمراء(

يتيح لك الهاتف التوصيل مع العديد من األجهزة اخلارجية 
باستخدام األشعة حتت احلمراء أو خاصية Bluetooth. توفر 
ه��ذه القائمة املزيد م��ن املزايا إلعداد االتص��ال مع األجهزة 

اخلارجية. 

األشعة حتت احلمراء

يوجد بالهاتف منفذ لألش��عة حتت احلمراء يتيح لك إرس��ال واستالم 
البيانات إلى ومن جهاز أش��عة حتت احلمراء متوافق )على سبيل املثال: 

هاتف آخر، كمبيوتر، PDA، إلخ( من خالل اتصال السلكي.

ال ميكن إرس��ال امللفات الت��ي حتتوي على حقوق طبع ونش��ر. عند 
االتص��ال م��ع الكمبيوت��ر تأكد من تنش��يط خيار األش��عة حتت 

احلمراء.

موضع اجلهاز

قبل نقل البيانات بني جهازين، يجب وضعهما بشكل صحيح كل في 
مقابلة اآلخر. تأكد من:
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مواجهة منفذي األشعة حتت احلمراء لبعضهما،  •
توجد مسافة أقل من 50 سم بني اجلهازين.  •

ال يوجد أي جسم يعيق األشعة بني اجلهازين.  •

إرسال البيانات

إلرس��ال البيانات عبر األشعة حتت اجلمراء من الهاتف، يجب أوالً حتديد 
عنصر لإلرس��ال: عند حتديد صورة، ملف صوتني اس��م أو حدث، تظهر 

قائمة فرعية تتيح لك خيار إرسال عبر األشعة حتت احلمراء.

مبجرد استكشاف جهاز أشعة حتت احلمراء آخر بواسطة الهاتف، تبدأ 
عملية اإلرسال. تظهر رسائل على الشاشة التباع الطريقة.

يتم إلغاء عملية اإلرس��ال في حالة عدم استكشاف جهاز أشعة 
حت��ت احلمراء آخ��ر قبل انتهاء مهلة اإلرس��ال، ف��ي حالة انقطاع 

االتصال أو في حالة إلغاء عملية اإلرسال.

استالم البيانات

ف��ي حالة حتديد اس���تالم يصب��ح الهاتف جاهزاص الس��تالم عنصر 
من خالل األش��عة حت��ت احلم��راء وينتظر جهاز أش��عة حت��ت احلمراء 
آخر لإلرس��ال. كما هو احلال في إرس��ال البيانات، تظهر رس��ائل على 

الشاشة وتسمح لك باتباع الطريقة.

يتم إلغاء االس��تالم في حالة عدم اتصال الهاتف بجهاز آخر قبل 
انته��اء مهلة االس��تالم، في حال��ة انقطاع اتصال األش��عة حتت 
احلم��راء، في حالة أن يكون حجم امف كبير جدًا أو في حالة إلغاء 

العملية.

حفظ البيانات

تظهر رس��الة إلخبارك باس��تالم ملف. اضغط على  للوصول إلى 
اخليارات املذكورة أدناه.

حلفظ البيانات، إعادة تسمية امللف.حفظ

لعرض تفاصيل البيانات املستلمة.إظهار

لتجاهل البيانات املستلمة.جتاهل

Bluetooth خاصية

يدعم الهاتف تقنية االتصال الالسلكي Bluetooth، والتي تتيح االتصال مع 
 Bluetooth آخر متوافق في نطاق 10 أمتار.  يخضع اتصال Bluetooth جهاز

إلى التداخل نتيجة معوقات مثل احلوائط أو األجهزة اإللكترونية األخرى.

قبل استخدام خاصية Bluetooth تأكد من دعم اجلهاز اآلخر خلاصية 
Bluetooth من خالل االتصال مبصنع اجلهاز أو مراجعة الوثائق 

امللحقة باجلهاز.

Bluetooth قائمة

الوصفاخليارات

لتغيير اسم الهاتف.  تغيير الكنية

تشغيل/إيقاف 
Bluetooth

.Bluetooth لتشغيل/إيقاف خاصية
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حدد هذا اخليار لالتصال بأحد األجهزة املعرفة أجهزتي
سابقاً.

حدد هذا اخليار لبدء استالم امللف.استالم

Bluetooth إنشاء اتصال

إلنش��اء اتصال Bluetooth، تأكد أوالً من تشغيل خيار Bluetooth من 
خالل تشغيل/إيقاف Bluetooth.  ثم حدد أجهزتي. 

التوصيل مع جهاز صوتي

حدد >استكش���اف أجه���زة صوتية<.  عند ظهور قائم��ة األجهزة، حدد 
اجله��از امل��راد التوصي��ل معه.  مبج��رد حتديد جه��از وإنش��اء االتصال، 
س��يتم طل��ب إدخال رقم مرور لإلقت��ران بهذا اجلهاز.  يت��م تزويد رقم 
املرور بواس��طة مصن��ع جهاز Bluetooth، راجع وثائ��ق اجلهاز ملزيد من 
املعلومات.  يستخدم رقم املرور في السماح باتصال األجهزة املعروفة 

فقط سواء مع جهازك أو األجهزة األخرى.

التوصيل مع جهاز بيانات

حدد >وض���ع إظهار اجله���از<، الستكش��اف اجلهاز بواس��طة األجهزة 
األخرى )كمبيوتر، هاتف، إلخ...( واتباع التعليمات على هذا اجلهاز.

Bluetooth توفير طاقة البطارية واستخدام

في حالة عدم استخدام خاصية Bluetooth، يجب إلغاء تنشيطها 
وذلك لتوفير طاقة البطارية.

التشغيل / اإليقاف التلقائي

تتي��ح لك القائمت��ان تعيني التش��غيل أو اإليق��اف التلقائي للهاتف 
حس��ب أوقات يتم تعيينها مس��بقاً. يس��اعد ذلك عل��ى إطالة عمر 
البطارية )مثال: إثناء الليل(، لتجنب اإلزعاج في أوقات معينة ثم إعادة 

تشغيل الهاتف تلقائياً.

. حدد تش���غيل  لتعي��ني تش���غيل تلقائ���ي، حدد اخلي��ار واضغط على 
. أدخل الوقت الذي تريد فيه إعادة تش��غيل الهاتف  واضغ��ط على 
. حدد م��رات التكرار املطلوبة م��ن بني مرة  تلقائي��اً واضغط عل��ى 
. تظهر رس��الة  واح���دة، يومياً أو ف���ي أيام األس���بوع واضغط على 

تأكيد التنشيط.
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حالة الذاكرة

تتيح لك هذه القائمة عرض النس��بة املتاحة من الذاكرة في 
الهاتف. تتش��ارك خصائص عديدة في سعة الذاكرة، وتتمثل 
ف��ي: الصور، امللف��ات الصوتي��ة، املذكرات املس��جلة والرموز 
الصوتية لالتصال الصوتي، الرسائل احملفوظة، سجل الهاتف وإدخاالت 

املنظم، األلعاب، إلخ.

اضغ��ط عل��ى  لتحقق من حال الذاكرة. تعرض الشاش��ة النس��بة 
املتاحة من الذاكرة والسعة الكلية لذاكرة الهاتف بالكيلوبايت )ك ب(. 
اضغ��ط على  مرة أخرى للحصول على قائمة تفصيلية حول حجم 

الذاكرة التي تشغلها كل خاصية .

يتم تزويد الهاتف بالعديد من امللفات الصوتية والصور. ميكنك فقط 
ح��ذف امللف��ات الصوتية والصور املوج��ودة في مجلد أحل���ان خاصة أو 
مجلد صور خاصة، على س��بيل املثال ميكنك حترير مساحة من الذاكرة 

من خالل هذين اجمللدين.

إذا ظه��رت رس��الة القائمة ممتلئة عند حفظ عنص��ر جديد يجب حذف 
للتمكن من إنشاء أو إضافة عنصر جديد.

ألبوم الصوت

تتي��ح لك ه��ذه القائم��ة إدارة امللف��ات الصوتي��ة اخملزنة في 
الهاتف. اخليارات املتوفرة:

لفت��ح تطبي��ق WAP وب��دء حتميل ملف��ات صوتية املزيد...
جديدة.

للوصول إلى كل امللف��ات الصوتية من خالل قائمة عرض الكل
واحدة.

للوصول إلى امللفات الصوتية التي مت حتميلها. أحلان خاصة

للوصول إلى عينات امللفات الصوتية احملمية.أحلان محمية

ال ميكن إرسال أو حذف امللفات احملمية.

للوصول إلى قائمة بالتسجيالت الصوتية.تسجيالت
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مبجرد دخول القائمة، ميكنك حينئذ حتديد ملف صوتي والضغط على 
 للوصول إلى خيارات القائمة املدرجة أدناه.

إرسال 
بواسطة...

البري����د  املل��ف الصوت��ي احمل��دد بواس��طة  إلرس��ال 
اإللكترون����ي )راجع صفحة 33(، األش����عة حتت احلمراء 
)راج��ع صفح��ة 18(، رس��الة MMS )راج��ع صفحة 
32( أو عب��ر Bluetooth )راج��ع صفح��ة 19(. الحظ 
أن امللف��ات الصوتي��ة ف��ي مجلد تس����جيالت ال ميكن 

.MMS إرسالها عبر رسالة

لتعيني الصوت احملدد كنغمة جرس.تعيني كجرس

كجرس 
SMS/MMS

لتعي��ني الصوت احمل��دد كنغم��ة جرس الرس���ائل. 
يجب تنش��يط هذا اخليار في قائمة اإلعدادات < 

األصوات )راجع صفحة 48(.

إلجراء إعادة تسمية الصوت احملدد.إعادة تسمية

حذف/حذف 
الكل

إلجراء حذف الصوت احملدد أو كل امللفات.

ألبوم الصور

تتي��ح لك ه��ذه القائمة ع��رض وتعدي��ل الص��ور اخملزنة في 
الهاتف. اخليارات املتاحة معروضة إلى اليسار.

يج��ب أن تك��ون الصور بحجم وتنس��يق صحيح��ن حى يتمكن 
الهاتف من تخزينها وعرضهها بشكل صحيح.

لفت��ح تطبيق WAP وبدء حتمي��ل صور جديدة. ملزيد املزيد...
من املعلومات، راجع صفحة 28.

للوصول إلى كل الصور من خالل قائمة واحدة.عرض الكل

للوص��ول إل��ى الصور الت��ي مت التقاطها بواس��طة الصور
الكاميرا الداخلية للهاتف.

للوص��ول إل��ى الص��ور الت��ي مت اس��تالمها على صور خاصة
الهاتف.

للوصول إلى عينات الصور احملمية.صور محمية

ال ميكن إرسال أو حذف الصور احملمية.

لوصول إلى قائمة بالرموز التي مت حتميلها.رموز خاصة

داخ��ل اجملل��دات، يتم عرض الصور في صورة قائم��ة نصية. حدد صورة 
واضغط على    لعرض الصورة. مينحك الضغط على  الوصول إلى 

قائمة اخليارات املدرجة في الصفحة التالية.
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إرسال 
بواسطة...

إلرس��ال امللف احملدد بواس��طة البري���د اإللكتروني 
)راج��ع صفحة 33(، عبر األش���عة حتت احلمراء )راجع 
صفحة 18(، عبر رس��الة MMS )راجع صفحة 32( 
أو عبر Bluetooth )راجع صفحة 19(. الحظ أنه ال 

ميكن إرسال الصور احملمية بحقوق طبع ونشر.

لتعيني الصورة احملددة كخلفية للشاشة.تعني كخلفية

اس��تخدم ه��ذه القائم��ة للوص��ول إل��ى اخليارات تعديل
التالية:

إلضافة نص للصورة احملددة. أدخل النص في شاشة • إضافة نص
. اس��تخدم مفاتي��ح  التحري��ر واضغ��ط عل��ى 
التنقل لتحريك النص على الشاشة: ضغط سريع 
لتحريك النص 1 بكس��ل في املرة، ضغط مس��تمر 

للتحريك 5 بكسل.
اضغط على  السابق للعودة إلى محرر النص، أو 
اضغط  مواف���ق للتصحيح واالنتقال إلى اخليار 

التالي.

• إضافة إطار
  أو رمز

إلضافة إطار أو رمز للصورة احملددة.

إلجراء تراجع إلى آخر تعدي��ل على الصورة، أو إعادة • املاسحة
تعي���ني إللغ��اء كل التغيي��رات. اضغ��ط على  

السابق لإللغاء أو  موافق للتصحيح.

إلرسال الصورة احملددو عبر األشعة حتت احلمراء، البريد • إرسال
.Bluetooth أو MMS اإللكتروني، رسالة

حلفظ الصورة بالتغييرات التي مت إجرائها.• حفظ

استخدم هذا اخليار لتدوير الصورة احملددة 90- درجة، استدارة
90+ درجة أو 180+ درجة.

لعرض امللف احملدد.عرض

لعرض اخلواص )احلجم، التنسيق، الدقة، إلخ(.خواص

إلجراء إعادة تسمية الصور احملددة.إعادة تسمية

حذف/حذف 
الكل

إلجراء حذف امللف احملدد أو كل امللفات.

ال ميكن إرس��ال أو حذف الصور املوجودة في مجلد 
صور محمية.
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عرض شرائح تقدميية

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور املوجودة في ألبوم الصور 
)تلقائياً في صورة عرض ش��رائح تقدميي��ة أو يدوياً صورة تلو 
األخرى( على الهاتف أو على شاش��ة التلفاز من خالل ملحق 

وصلة التلفاز.

ق��د ال يت��م تزويد وصلة التلف��از مع املنتج. في ه��ذه احلالة، يجب 
ش��راؤها منفردة. راجع "ملحقات فيليب��س املعتمدة" صفحة �3 

ملزيد من التفاصيل.

يدوي

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور يدوياً. قم باستعراض الصور بالضغط 
. اضغط على    لتنش��يط عرض كامل الشاشة وإرساله  على    أو  
إلى التلفاز، اضغط على    للعودة إلى القائمة. عند حتديد صورة، اضغط 

على  أو  حتديد لفتح خيارات االستدارة )90 أو 180 درجة(.

تلقائي

تتي��ح ل��ك ه��ذه القائمة ع��رض الص��ور تلقائي��اً في عرض ش��رائح 
تقدميية.

حدد الفترة الزمنية بني كل صورة في العرض التقدميي )10، 15   .1
أو20 ثانية( واضغط على  أو  حتديد.  

من خالل القائمة التي تظهر، حدد الصور من اختيارك  .2
. حدد إلغاء حتديد الكل لتحديد أو إلغاء بالضغط على    أو    

حتديد كل الصور.  

اضغط على  لبدء العرض التقدميي واضغط على    .3
إليقافه.  

في كال الوضع��ني، يتم حفظ التحديد األخير تلقائياً ويتم تش��غيله 
عدة مرات حتى بعد اخلروج من قائمة عرض شرائح تقدميية.
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األبراج الغربية، التق��ومي القمري وخصائص اإلحتفاليات الصينية 
متوف��رة فقط في قائمة اللغة الصيني��ة )راجع صفحة ��(. قد ال 
يحتوي الهاتف على قائمة اللغة الصينية حس��ب الدولة التي مت 

شرائه منها.

Brick لعبة

اله��دف من اللعبة ه��ة حتطيم القوالب بواس��طة إصابتها 
بالكرة. حتطيم كل القوالب ينقلك إلى املستوى التالي.

املفاتيح املستخدمة:

لتحريك مضرب الكرة يساراً أو مييناً. و 

لبدء اللعبة بقذف الكرة يساراً أو مييناً. و 

لإليق��اف املؤقت للعبة حتى 2 دقيقة )بعد 
ذل��ك تعود الشاش��ة إلى وضع الس��كون 

وتنتهي اللعبة(.

ساعة اإليقاف

عن��د الدخ��ول في قائمة س��اعة اإليقاف، تعرض الشاش��ة 
ساعة اإليقاف مع وقت البداية 00:00:0.

اضغ��ط على  ب���دء أو  لب��دء مؤقت س��اعة اإليق��اف. تتحول 
املفاتيح إلى بدء/إيقاف وإعادة تعيني.

اضغط على  إعادة تعيني إلعادة تعيني ساعة اإليقاف. ثم اضغط 
على  السابق لإلنهاء.

عد تنازلي

ق��م بالدخول في قائمة عد تنازلي وأدخ��ل زمن العد التنازلي 
.HH:MM:SS بتنسيق

اضغط على  بدء لبدء العد التنازلي.  .1
اضغط على  إيقاف إليقاف مؤقت العد التنازلي واضغط  .2

على  السابق لإلنهاء.  
في نهاية العد التنازلي، يصدر تنبيه صوتي من الهاتف. عند  .3

إنهاء العد التنازلي، يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.  

الكشاف

يتيح لك تش���غيل أو إيقاف كشاف الكاميرا في اجلانب اخللفي 
للهاتف.
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JAVA تطبيقات

يش��تمل الهاتف على علي بيئة تش��غيل جافا، والتي تتيح 
لك تش��غيل تطبيقات جافا مثل األلعاب التي مت حتميلها من 

شبكة االتصال.

في أول مرة لتش��غيل جافا، تظهر رس��الة إلخبارك بأن عملية تثبيت 
وتهيئة جافا قد تس��تغرق بعض الدقائق. يتم إجراء هذه العملية مرة 

واحدة.

اإلعدادات

مبجرد تثبيت جافا ميكنك إجراء التهيئة.

الفتح التلقائي

يتيح لك تعيني تشغيل أو إيقاف الفتح التلقائي لتطبيق جافا. في 
حالة تعيني تشغيل الفتح التلقائي، سيتم فتح التطبيق تلقائياً 

بعد التثبيت.

الوصول إلى الشبكة

لتحدي��د ن��وع الش��بكة املس��تخدمة عند فتح احلامل
االتصال ولتهيئة اإلعدادات املقابلة.

• GSM أو GPRS: يستخدم الهاتف شبكة 
GSM أو GPRS التصاالت البريد اإللكتروني.
• أواًل GPRS: سيحاول الهاتف أوالً االتصال

بشبكة GPRS، ثم شبكة GSM في حالة عدم 
.GPRS توافر شبكة

حتدي��د اخليار أعاله يعتمد على تهيئة إع��دادات كل من GSM و
GPRS على الهاتف. راجع صفحة �� ملزيد من التفاصيل.

 عنوان 
DNS ملقم

يتي��ح لك الدخول إلى عن��وان ملقم DNS اخلاص 
بشبكة البيانات اخلارجية املراد االتصال بها.

 حساب 
الشبكة

يتيح لك حتديد أحد أمناط البيانات التي مت تعريفها 
في اإلع���دادات < ش���بكة االتص���ال < إعدادات 

الوصول )راجع صفحة 50(.
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الشبكة

توف��ر ه��ذه القائمة الوص��ول إلى إعدادات مش��غل اخلدم��ة اخلاصة، 
يتضم��ن ذل��ك عناوين ملق��م DNS والوكيل. في حال��ة توافرها، يتم 

تهيئة هذه العناصر مسبقاً بحيث ال يجب عليك تغييرها.

JAVA تطبيقات
في املرة األولى لدخول هذه القائمة، اضغط على  موافق   .1

لبدء االستعداد. تستغرق العملية بعض الدقائق.  
بالعودة إلى إطار جافا، ميكنك:  .2

الضغط على  للوصول إلى محتويات اجمللد االفتراضي، ثم  -
اضغط على  القائمة وحتديد لتشغيل األلعاب املدرجة.  

أو الضغط على  القائمة للوصول إلى اخليارات التي تتيح  -
لك إنشاء وإدارة اجمللدات اجلديدة.  

حدد تثبيت لتثبيت ألعاب جافا على الهاتف التي مت حتميلها.  .3
يجب التثبيت أوالً حتى تتمكن من تشغيل اللعبة.  

اضغط على إنهاء إلنهاء تطبيق JAVA، أو اضغط على  القائمة  .4
للوصول إلى قائمة باخليارات املتوفرة.  

قد يع��رض الهات��ف رس��ائل ح��ول "MIDlets ."MIDlets عبارة عن 
.JAVA تطبيقات أو ألعاب
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7. مشغل اخلدمة

حتتوي هذه القائمة على اخلدمات واخلصائص املزودة بواسطة مشغل 
اخلدم��ة. وبالتال��ي فالقوائ��م املوضحة أدن��اه قد تختل��ف أو ال تتوافر 
حس��ب االشتراك. اتصل مبشغل خدمة الشبكة للحصول على مزيد 

من التفاصيل.

 SMS اخلدم��ات امل��زودة قد تتضمن إجراء اتصال أو إرس��ال رس��الة
والتي قد يتم حسابها عليك.

خدمات مشغل اخلدمة +

مت حجز خيارات هذه القائمة خلدمات املشغل اخلدمة اخلاصة. 
يرجى االتصال مبش��غل اخلدمة للحصول على تفاصيل حول 

هذه اخليارات.

WAP خدمة

تتيح لك هذه القائمة الوصول إلى اخلدمات املزودة بواس��طة 
الشبكة مثل األخبار، الرياضة، حالة اجلو، إلخ.

في حالة تهيئة الهاتف مسبقا، من غير الضروري تغيير اإلعدادات 
املدرجة في هذا القس��م. ميكن تعي��ن اإلعدادات عن بعد وذلك مع 

بعض مشغلي اخلدمة.

لفت��ح جلس��ة خدم��ة WAP، ح��دد مش���غل < WAP < الصفح���ة 
الرئيسية.

الستعراض الصفحات على الشبكة.استخدم    أو  

اضغط على  أو 
 حتديد

لتحديد عنصر مميز.

اضغط على  
السابق

للعودة إلى الصفحة السابقة.

اضغط على  
أو حدد خيارات 

< إنهاء

.WAP إلنهاء جلسة

يقوم الهاتف باالتصال بالش��بكة حس��ب إع���دادات الوصول التي مت 
تعريفه��ا في قائمة اإلعدادات < ش���بكة االتصال )راجع صفحة 44(. 
في حالة فش��ل االتص��ال، تعرض الشاش��ة "انتقال إل��ى القائمة": 
اضغ��ط عل��ى  أو  خي���ارات للوصول إلى خي��ارات WAP )راجع 

صفحة 30(.

الصفحة الرئيسية

عبارة عن الرابط ألول موقع WAP يتم الوصول إليه عند فتح جلس��ة 
WAP. ف��ي معظم احل��االت، يتم تهيئة عنصر هذه القائمة مس��بقاً 
ويت��م االتص��ال بصفحة WAP الرئيس��ية ملش��غل اخلدم��ة. لتغيير 

الصفحة الرئيسية االفتراضية راجع "اخليارات" صفحة 30.
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إشارات مرجعية

تتيح ل��ك هذه القائمة تخزي��ن عناوين مواق��ع WAP املفضلة، إعادة 
تسميتها والوصول السريع إليها من القائمة.

اضغط على  خيارات أثناء االستعراض، ثم حدد إشارات مرجعية: 
يتم تعبئة حقلي االس��م وعن��وان URL تلقائياً بواس��طة معلومات 

الصفحة قيد االستعراض.

ح��دد إضافة إش���ارة مرجعية وابدأ في إدخال االس��م اجلديد حتى تظهر 
، ثم اس��تمر بنفس الطريقة إلدخال  شاش��ة التحرير. اضغط على 

.URL عنوان

تتيح لك قائمة إدارة إش���ارات مرجعية عملية حذف أو حترير اإلش��ارة 
املرجعية احملددة.

URL االنتقال إلى عنوان

تتيح لك هذه القائمة إدخال عنوان موقع WAP واالتصال به مباش��رة 
عند حتديده )طريقة س��ريعة للوصول إلى عناوين WAP بدون حفظها 

كإشارات مرجعية(.

تظهر جميع العناوي��ن التي مت إدخالها في هذه القائمة واالتصال بها 
مرة واح��دة على األقل في قائمة. حدد أحد العناصر واضغط على  
إلعادة االتص��ال بالصفحة املقابل��ة، دون احلاجة إلع��ادة إدخال كامل 

العنوان.

اإلعدادات

.WAP يجب أوالً تهيئة منط اتصال ،WAP لدخول مواقع

حتديد منط

لتحديد أحد األمناط املتوفرة، ثم تعريف إعدادات االتصال لكل منط.

جمي��ع إعدادات االتصال املذكورة أدن��اه يتم تطبيقها على النمط 
احملدد.

خيارات املستعرض

.WAP لتنشيط أو إلغاء تنشيط حتميل الصور امللحقة بصفحات

تعي��ن الوضع إيقاف يس��رع من زم��ن عملية حتمي��ل الصفحات 
املستعرضة.

إعادة تسمية منط

إلعادة تس��مية النمط احلالي احملدد )ابدأ في إدخال االسم اجلديد عند 
ظهور شاشة التحرير(.

ذاكرة مؤقتة

إلخ��الء مس��احة عل��ى ذاك��رة الهات��ف حي��ث مت تخزي��ن الصفحات 
.WAP املستعرضة أثناء جلسة

شبكة االتصال
الصفحة الرئيسية: لتغيير اسم وعنوان الصفحة الرئيسية )ابدأ  •

بإدخال االسم اجلديد عند ظهور شاشة التحرير(.  
يتيح لك الوصول إلى الشبكة حتديد أحد أمناط البيانات التي مت  •

تعريفها في اإلعدادات < إعدادات الوصول )راجع صفحة 50(.  
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يتيج لك احلامل حتديد نوع شبكة االتصال املستخدمة بواسطة  •
النمط عند إنشاء اتصال )راجع صفحة 44(.  

يتيح لك كل من عنوان الوكيل ومنفذ الوكيل تعريف عنوان املدخل  •
ورقم املنفذ ليتم استخدامهما عند بدء اتصال WAP باستخدام  

النمط احملدد.  
التأمني: لعرض كل من قائمة شهادات التأمني املثبتة )ثم عرض  •

تفاصيلها أو مسحها(، معلومات اجللسة أو الشهادة احلالية.  

وارد اخلدمة

تتي��ح لك هذه القائم��ة قراءة وإدارة الرس��ائل التي مت إرس��الها إليك 
تلقائياً من الشبكة و/أو مشغل اخلدمة. 

ف��ي بعض احل��االت يتم عرض عالم��ة "@" حمراء على الشاش��ة 
إلخبارك باس��تالم رس��الة خدمة جدي��دة. اضغط على  أو  

قراءة لقراءة الرسالة أو  السابق للعودة لوضع السكون. 

تتضم��ن رس��ائل اخلدمة رواب��ط عناوي��ن URL للوصول الس��ريع إلى 
خدم��ات WAP املقابلة. مجرد نق��رة واحدة على الراب��ط يتم توصيل 
مع موقع WAP الس��تعراض وحتميل ملفات الوس��ائط املتعددة على 

الهاتف.

في حالة امتالء وارد اخلدمة، تصلك رس��الة تنصحك بحذف بعض 
الرسائل من قائمة WAP < وارد اخلدمة.

اخليارات

أثناء االستعراض، اضغط على  خيارات للوصول إلى:

للوصول إلى الصفحة الرئيسية االفتراضية.الصفحة الرئيسية

للعودة إلى صفحة االستعراض السابقة.السابق

لالنتقال إلى صفحة االستعراض التالية.التالي

إلعادة حتميل الصفحة املس��تعرضة حالياً من حتديث
امللقم األصلي.

تعيني كصفحة 
رئيسية

حالي��اً  املس��تعرضة   WAP صفح��ة  حلف��ظ 
كصفحة رئيسية افتراضية.

حلفظ الصور املضمنة في الصفحات املعروضة حفظ باسم...
في ألبوم الصور.

إلنهاء جلسة WAP.إنهاء

إشارات مرجعية
االنتقال إلى 

URL عنوان
إعدادات

وارد اخلدمة

راج��ع صفح��ة 29 للحصول عل��ى وصف هذه 
اخليارات.
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اإلعدادات

القاموس

تتي��ح لك هذه اخلاصي��ة إضافة الكلمات إلى قاموس T9 املس��تخدم 
في كتابة الرسائل. للمزيد من املعلومات حول إدخال T9، راجع "إدخال 
النص بتقنية ®T9" صفحة 12(. حدد >جديد< إلنشاء وتخزين كلمة 

جديدة، أو >حذف الكل< حلذف كل محتويات القاموس.

SMS رسائل

عند تش���غيل ه��ذا اخليار، يتيح لك إرس��ال رقم مسار الرد
مركز رسائل SMS مع الرسالة. ميكن للمستلم 
 SMS الرد على الرس��الة باس��تخدام رقم مركز
اخلاص بك بدل من رقمه. يس��رع ذلك من معدل 

النقل. هذه اخلاصية تعمل وفقاً لالشتراك.

عند تش���غيل هذا اخلي��ار، يتم إخب��ارك بوصول تقرير التسليم
ــذه اخلاصية  رس��الة SMS أو ع��دم وصولها. ه

تعمل وفقاً لالشتراك.

 SMS حفظ
تلقائياً

عند تش���غيل هذا اخلي��ار، يتم حفظ الرس��ائل 
.SMS الصادرة تلقائياً في قائمة أرشيف

SMS االفتراضي. إذا لم مركز SMS لتحدي��د مركز رس��ائل
يكن متاحاً ف��ي بطاقة SIM، فيجب إدخال رقم 

.SMS مركز رسائل

يتيح لك تش���غيل هذا اخلي��ار إضافة توقيع في التوقيع
نهاي��ة رس��التك. ميكن��ك حترير، تغيي���ر أو حفظ 

التوقيع.

لتحديد املدة الزمنية لتخزين الرسائل في مركز فترة صالحية
رس��ائل SMS. يفيد ذلك ف��ي حالة عدم اتصال 
املس��تلم مع ش��بكة االتصال )وبذلك ال ميكنه 
ــذه اخلاصية تعمل  اس��تالم رس��ائلك فوراً(. ه

وفقاً لالشتراك.
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يتيح لك تشغيل هذا اخليار عرض رسائل SMS رسالة فورية
ميكنك  السكون.  وضع  شاشة  على  املستلمة 
، إدخال  الرد فوراً على الرسالة بالضغط على 
نص الرسالة في شاشة التحرير والضغط على 

 ثانية.
قراءة  أثناء   SMS رسالة  استالمك  حالة  في 
األولى  الرسالة  على  الرد  ميكنك  أخرى،  رسالة 
الضغط  ميكنك  أو  الثانية.  الرسالة  قراءة  قبل 
تظهر  األول��ى.  الرسالة  إلنهاء  السابق  على 

الرسالة الثانية على الشاشة.

MMS رسائل

 MMS تتيح لك هذه القائمة تنشيط، تعديل أو إعادة تسمية أحد أمناط
املتاح��ة.  قد يكون الهاتف قد مت تهيئته مس��بقاً.  لتغيير اإلعدادات، 
ح��دد منط MMS م��ن القائمة وحدد تعدي���ل للوصول إل��ى اإلعدادات 

املوضحة إلى اليسار.

إعدادات التطبيق

يتيح لك االختيار من بني:وضع االسترداد

• يدوي: لالتصال اليدوي بامللقم بتحديد تنبيه 
من الوارد، حتديد قراءة للتحميل ثم تشغيل.

• تلقائي: يتم وضع رسائل MMS اجلديدة في
ال���وارد. ح��دد رس��الة MMS واضغ��ط عل��ى   

لتشغيلها.

يتم إلغاء تنشيط هذا الوضع أثناء التجوال.

لتحديد مدة تخزين رسالة MMS على امللقم، من فترة صالحية
س���اعة إلى أس���بوع )كحد أقص��ى(. يفيد ذلك في 
حالة عدم اتصال املس��تلم مع ش��بكة االتصال 

)وبذلك ال ميكنه استالم رسائلك فوراً(.



33 الرسائل

ميكن تعيني هذا اخليار إلى الوضع تشغيل أو إيقاف تقرير القراءة
وإخط��ارك )م��ن خالل رس��الة SMS( عن��د تعيير 
حالة رس��الة MMS التي أرسلتها، مثال في حالة 

قراءتها أو حذفها.

ميك��ن تعيني ه��ذا اخليار إل��ى الوضع تش���غيل أو تقرير التسليم
إيقاف وإخطارك )من خالل رسالة SMS( عن حالة 
التس��ليم، مثال في حالة استالم أو رفض رسالة 

.MMS

ميكن تعيني هذا اخليار إلى الوضع تشغيل أو إيقاف حفظ تلقائي
ويتي��ح لك حفظ الرس��ائل الص��ادرة تلقائياً في 

قائمة الصادر.

يتي��ح لك تعيني الفترة الزمنية بني كل ش��ريحة مدة الشريحة
.MMS في رسالة

لتعيني إخف���اء دائماً أو ال إخفاء مطلقاً لهويتك )رقم إخفاء الهوية
.MMS هاتفك( بالنسبة ملستلم رسالة

لتعي��ني اخليار لوضع تش���غيل أو إيقاف.  في حالة تقييد إعالنات
تش���غيل هذا اخليار، يتم اس��تالم رس��ائل إعالنية 

قليلة من الشبكة.

إعدادات الشبكة

الوصول إلى 
الشبكة

الختي��ار منط اتصال م��ن األمناط الت��ي مت إعدادها 
)راجع "إعدادات الوصول" صفحة 50(.

لتحدي��د نوع ش��بكة االتصال املس��تخدمة احلامل
عن��د إنش��اء اتص��ال: GPRS ،GSM، أواًل 

.GPRS
MMS املراد االتصال به.مركز MMS إلدخال عنوان ملقم

عنوان املدخل
منفذ املدخل

إلدخال أرقام عنوان IP ومنفذ مدخل امللقم.

البريد اإللكتروني

تتيح لك هذه القائمة تنشيط، تعديل أو إعادة تسمية أحد أمناط البريد 
اإللكترون��ي املتاح��ة. قد يكون الهاتف قد مت تهيئته مس��بقاً. لتغيير 
اإلع��دادات، حدد منط بريد إلكتروني من القائمة وحدد تعديل للوصول 

إلى اإلعدادات املوضحة أدناه. 

في حالة تهيئة أحد احلسابات مسبقًا، قد يكون مت قفله، وفي هذه 
احلالة ال ميكن إعادة تسميته.
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الوصول إلى الشبكة

قب��ل الوص��ول إل��ى البري��د اإللكترون��ي، يج��ب أوالً تهيئ��ة االتصال 
باإلنترنت.

GSM إعدادات

عند اس��تخدام اتص��ال GSM للوصول إل��ى اإلنترنت، يق��وم الهاتف 
باالتصال برقم مزود بواس��طة مزود اخلدمة ويتم إرس��ال واس��تقبال 
البيانات، كما ه��و احلال في اتصال الطلب الهاتف��ي للكمبيوتر. يتم 

توضيح معامالت اتصال GSM في اجلدول أدناه.

الرق��م الذي يق��وم الهاتف باالتصال به إلنش��اء رقم الهاتف
اتص��ال. أوالً قم بتحديد رقم ISDN )الش��بكة 
الرقمي��ة للخدم��ات املتكاملة( أو رق���م تناظري 
)يعتم��د على م��زود اخلدمة( ثم ق��م بإدخال رقم 

الهاتف املزود بواسطة مزود اخلدمة.

تسجيل الدخول 
وكلمة املرور

يتم تزويد تسجيل الدخول وكلمة املرور بواسطة 
مزود خدمة GSM للوصول إلى هذه اخلدمة.

أدخ��ل مهلة فترة الس��كون بعدها يقوم الهاتف قطع اتصال تلقائي
تلقائي��اً بقط��ع االتصال )في حال��ة وجود اتصال 
قيد التش��غيل(. يجب أن تك��ون القيمة أكبر من 

30 ثانية.

GPRS إعدادات

 GPRS مثل اتصال الطلب الهاتفي، فاستخدام GSM إذا كان اس��تخدام
 )Global Packet Radio Service( أو GPRS .مبثابة االتصال واسع النطاق
عب��ارة عن بروتوكول إلرس��ال البيانات بش��كل س��ريع من خالل إش��ارات 

الراديو.

لتهيئة اتصال GPRS، يجب إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور، على 
الرغ��م من ذلك تعمل بع��ض اتصاالت GPRS بدونهم��ا. يجب إدخال 

APN )أو اسم نقطة الوصول(.
احلامل

تتيح لك هذه القائمة اختيار كيفية إنشاء اتصال باإلنترنت.
GSM: يستخدم الهاتف شبكة GSM التصاالت البريد اإللكتروني.  •

GPRS: يستخدم الهاتف شبكة GPRS التصاالت البريد  •
اإللكتروني.  

أوالً GPRS: سيحاول الهاتف االتصال بشبكة GPRS أوالً. في  •
 .GSM سيحاول االتصال بشبكة ،GPRS حالة عدم وجود شبكة  

لتشغيل هذه اخلواص، يجب أوالً إدخال اإلعدادات املقابلة.

ملقم البريد اإللكتروني

لتهيئة اإلعدادات املطلوبة لالتصال بخدمة البريد اإللكتروني.
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البري��د كلمة املرور حس��اب  إل��ى  للوص��ول  امل��رور  كلم��ة 
اإللكتروني.

عنوان البريد 
اإللكتروني

عنوان البريد اإللكتروني اخلاص بك.

SMTP عنوان .)SMTP( البسيط  البريد  نقل  بروتوكول  عنوان 
الصادر  اإللكتروني  البريد  رسائل  ملقم  هو  هذا 

ويكون عادة بالتنسيق
.smtp.yourmail.com

POP3 هو عنوان هذا   .)POP( البريد  مكتب  بروتوكول  عنوان 
ويكون  الواردة  اإللكتروني  البريد  رسائل  ملقم 

عادة بالتنسيق
.pop3.yourmail.com

تس��جيل الدخول )أو اسم املس��تخدم( للوصول تسجيل الدخول
إلى حساب البريد اإللكتروني.

يجب احلصول على عناوين POP3 وSMTP من مزود خدمة البريد 
اإللكتروني.     

في حالة استخدام اتصال GPRS للوصول إلى البريد اإللكتروني، 
قد حتتاج إلى استخدام ملقم SMTP اخلاص مبزود خدمة الهاتف 

إلرسال الرسائل.

خيارات متقدمة

POP3 عادة ما يكون منفذ منفذ .POP3 رقم منفذ ملقم 
.110

SMTP عادة ما يكون منفذ منفذ .SMTP رقم منفذ ملقم
.25

عنوان ملقم 
DNS

عنوان IP اخلاص مبلقم خدمة أسماء اجملاالت.

SMTP إل��ى الوضع مصادقة SMTP يتم ع��ادة تعي��ني مصادق��ة
إيق���اف. اتصل مب��زود اخلدمة للحص��ول على مزيد 

من التفاصيل.

SMS بث

تتي��ح ل��ك هذه القائ��م إدارة اس��تقبال ب��ث رس��ائل SMS التي يتم 
إرسالها بش��كل منتظم لكل مشتركي الشبكة. تتيح لك الوصول 

إلى اخليارات التالية:

لتحديد نوع الرسائل التي تريد عرضها على شاشة رمز املنطقة
وضع الس��كون )في هذه احلالة، أدخل النوع في كل 

من القائمتني رمز املنطقة واملوضوعات(.

لتعيني استقبال رس��ائل البث للوضع تشغيل أو استقبال
إيقاف.
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لتعريف نوع الرس��ائل املراد اس��تقبالها. لتهيئة املوضوعات
موض��وع، ح��دد >جدي���د<، أدخ��ل الرم��ز امل��زود 
بواس��طة مزود اخلدمة، وفي حال��ة الرغبة، اربط 
الرم��ز باس��م. ميكنك أيض��اً حتدي��د موضوع من 
القائم��ة، بحيث ميكن��ك إعادة تس��ميته، تغيير 

رمزه أو حذفه.

مختلف  م��وض��وع   �� حتى  إدخ���ال  ميكنك 
املقابلة  الرموز  على  للحصول  القائمة.  في 

للموضوعات، اتصل مبزود اخلدمة.

إنشاء رسالة

بريد إلكتروني جديد

في حال��ة عدم وجودها في س��جل الهاتف، يجب االش��تراك في 
خدمة بريد إلكتروني إلرس��ال واس��تقبال رس��ائل البريد. في هذه 

احلالة، يتم توجيه كل املعامالت إليك من خالل مزود اخلدمة.

تتيح لك هذه القائمة إرس��ال رس��ائل البريد اإللكتروني ملس��تلم أو 
عدة مس��تلمني ف��ي كل مرة، ويتضمن ذلك إرف��اق ملفات مثل صورة 
بتنسيق JPEG. مبجرد استالمها، ميكن توجيه رسالتك ورؤية املرفقات 

باستخدام البرنامج املناسب.

في حالة اخلروج من قائمة إنش���اء رس���الة < بريد إلكتروني جديد قبل 
عملية اإلرس��ال أو في حالة إلغاء اإلرسال أثناء تفعيله، يتم حذف 

محتويات الرسالة دون حفظها.

إضافة جهات 
اتصال

لتحديد مس��تلم أو مستلمي بريدك اإللكتروني، 
بافتراض إدخال عناوي��ن البريد اإللكتروني جلهات 
االتص��ال احملفوظ��ة ف��ي س��جل الهات��ف )راجع 

"سجل الهاتف" صفحة 59(. 
بعد إضافة جهات االتصال، حدد إحداها واضغط 
على  إلج��راء تغيير عنوان البري��د اإللكتروني، 

إزالة العنوان من القائمة.

في حالة حتديد جهة اتصال من س��جل بطاقة 
SIM، يظه��ر إط��ار حتديد إلدخال عن��وان البريد 

اإللكتروني.
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تتيح لك تصميم  الرسالة. إنشاء بريد
ق��م بإدخال النص واملوض��وع، ثم اضغط على  

للوصول إلى اخليار التالي:

• إضافة صوت أو إضافة صورة إلرفاق صوت أو صورة 
مع البريد اإللكتروني.

• إرسال اآلن إلرسال البريد للمستلم أو املستلمني 
احملددين.

• تعديل إلعادة تصميم رسالة البريد اإللكتروني.

ميكن��ك إرفاق صورة واحدة فقط بتنس��يق )GIF ،JPEG أو BMP( أو 
مل��ف صوتي في املرة الواح��دة. في حالة قبول مكامل��ة واردة أثناء 
كتابة رس��الة البريد اإللكتروني، يت��م غلق القائمة ويعود الهاتف 

إلى شاشة وضع السكون عند إنهاء املكاملة.

SMS جديدة
إلنشاء رسالة SMS وإرسالها، قم باتباع اخلطوات املوضحة أدناه:

حدد إنش���اء رس���الة < SMS جديدة، أدخل نص رسالة SMS، رقم   .1
. ميكنك أيضاً حتديد اس��م  الهات��ف واضغ��ط على  حتدي���د أو 

املستلم من سجل الهاتف.

لتخزي��ن الرس��الة احلالية ومرفقاته��ا في قائمة حفظ
األشيف.

إلرسال الرسالة احلالية.إرسال اآلن

إلرفاق ملف صوتي بالرسالة.إضافة صوت

إلرفاق صورة أو صورة متحركة بالرسالة.إضافة صورة

لتغيير لغة إدخال النص.لغة اإلدخال

 .SMS ميكنك إرس��ال حتى نوع��ني مختلفني من املرفقات مع رس��الة
املرفقات مقصورة على الصوت والصور: إذا اخترت أوالً صورة متحركة 

ثم صورة ،فسوف يتم إرسال الصورة فقط والعكس صحيح.

مبجرد حتديد أحد اخليارات املوضحة أعاله، اضغط على  حيث ميكنك 
اإلرسال إلى جهة االتصال احملددة أو إضافة مستلم.

يتم تخزين رسالة SMS اجلديدة بشكل مؤقت في بطاقة SIM، ثم 
يتم نقلها إلى ذاكرة الهاتف بعد قراءتها.

ال ميكن إرسال الصور وامللفات الصوتية احملمية بحقوق طبع ونشر 
.SMS بواسطة

MMS جديدة

عن��د حتديد MMS جدي���دة، يطلب من��ك أوالً حتديد جه��ة االتصال 
املرس��لة إليه رس��الة MMS. ميكنك حتديد جهة اتصال أو أكثر، إدخال 

رقم هاتف جديد أو عنوان بريد إلكتروني جديد.



الرسائل�3

ف��ي اخلطوة التالي��ة يطلب منك إنش���اء MMS. من خالل شاش��ة 
إنش��اء MMS، توجد خمس��ة رموز تتي��ح لك إضافة ص���ورة، إضافة 
 .MMS نص، إضافة صوت، إرسال الرس��الة أو الوصول إلى خيارات
اس��تخدم    أو    لالنتقال من خيار آلخر واضغط على  أو  

للوصول إلى القائمة.
قم بتصميم الرسالة: قم بإضافة صورة، نص و/أو صوت. اضغط  .1

على    إلنشاء مزيد من الشرائح.  
 MMS يتيح لك آخر رمز على اجلانب األيسر الوصول إلى خيارات  .2

)راجع أدناه(.  
حدد إرسال إلرسال رسالة MMS للمستلم أو املستلمني   .3

احملددين.  

يت��م اختي��ار الصور م��ن ألبوم الصور. ال ميكن إرس��ال الص��ور احملمية 
بحقوق طبع ونش��ر بواس��طة MMS. ميكن اختيار األصوات من ألبوم 

الصوت.
تتوافر اخليارات التالية عند إنشاء رسائل MMS جديدة: 

إلنش��اء ش��ريحة جدي��دة وإضافتها إل��ى عرض إضافة شريحة
الش��رائح. اضغ��ط عل��ى    أو    الس��تعراض 

الشرائح مبجرد إنشاء عدد منها.

لتحرير وتغيير أو إدخال موضوع الرسالة.حترير املوضوع

شريحة تالية/
شريحة سابقة

يتوافر  التالية/السابقة.  الشريحة  إلى  لالنتقال 
 MMS رسالة  احتواء  حالة  في  فقط  اخليار  هذا 

على أكثر من شريحة.

أكثر من حذف شريحة )في حالة وجود  الشريحة احملددة  حلذف 
شريحة في الرسالة(.

حتريرها حفظ كمسودة ميكن  بحيث  كمسودة،  الرسالة  حلفظ 
إكمالها وإرسالها فيما بعد.

حلفظ الرسالة كقالب، بحيث ميكن استخدامها حفظ كقالب
كأساس لرسائل MMS أخرى )مثال، نوع الرسالة 

:"عيد ميالد سعيد"(.

MMS ملعاينة عرض الشرائح الذي قمت بإنشائه.معاينة

قائمة مدة الشريحة في  املعينة  الشريحة  م��دة  لتغيير 
فترة  وتعيني  التطبيق،  إع���دادات   > اإلع���دادات 

زمنية بني كل شريحة.
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. يتيح لك  مبجرد إكمال الرس��الة، حدد إرس���ال اآلن واضغط على 
شريط التقدم متابعة إرسال الرسالة، اضغط على  إلغاء إذا أردت 
إلغاء اإلرسال. في حالة حفظ رسالة MMS كمسودة، يتم توافرها في 
قائمة مس���ودة. في حالة إرسال رسالة MMS، تتوافر في مجلد الصادر 

عند تنشيط خيار حفظ تلقائي )راجع أدناه(.

الوارد

البريد اإللكتروني

تتيح لك هذه القائمة االتصال بصندوق البريد وحتميل عناوين رسائل 
البريد اإللكتروني )الراسل واملوضوع( من امللقم.  حينئذ ميكنك اختيار 

استالم البريد اإللكتروني املقابل.
حدد فتح صندوق البريد: يقوم الهاتف باالتصال مبلقم البريد   .1

اإللكتروني تلقائياً وحتميل قائمة بعناوين الرسائل )خمسة   
عناوين في كل مرة(.  

في حالة ظهور التالي )أو السابق( في نهاية )أو بداية( القائمة،   .2
فيدل ذلك على وجود عناوين أخرى معلقة: حدد أحد اخليارات   

املتوفرة واضغط على  الستقبال العناوين.  
حدد عنوان، واضغط على  لعرض تفاصيل. قد تظهر رموز   .3

احلالة التالية لكل عنوان:  

حجم رس��الة البريد اإللكتروني كبير جدا )أكثر من 50 
ك ب(، ال ميكن حتميلها.

مت وضع عالمة على رس��الة البري��د اإللكتروني حلذفها 
)راجع صفحة 40(.

في حالة عدم وجود أي رمز بجانب العنوان، ميكنك الضغط على   .4
  وحتديد استقبال البريد لتحميل الرسالة. كرر هذه العملية 

لتحميل كل رسالة مقابلة لكل عنوان.  

في حالة احتواء رس��الة البري��د اإللكتروني املس��تلمة على مرفقات 
)ص��ورة، مل��ف نصي أو رس��الة بري��د إلكتروني أخرى(، يت��م تعريفها 

بواسطة رمز معني:

حتتوي على تفاصيل عنوان رس��الة البري��د اإللكتروني 
)التاريخ والوقت، عنوان البريد اإللكتروني للراسل، الخ(، 

اضغط على  لعرض التفاصيل.

ن��ص رس��الة البريد اإللكتروني نفس��ه ميك��ن عرضه 
كمرفق، اضغط على  لقراءة النص )ال توجد خيارات 

متقدمة في هذه احلالة(.

مل��ف نصي )ن��ص فق��ط، بتنس��يق "txt."( مرفق مع 
رسالة البريد اإللكتروني، اضغط على  لقراءة امللف 

)ال توجد خيارات متقدمة في هذه احلالة(.
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التطبي��ق املس��تخدم لفتح املرف��ق غي��ر متوفر على 
الهات��ف، أو رس��الة البري��د اإللكتروني كبي��رة جداً وال 

ميكن حتميلها.

توجد رس��الة بريد إلكتروني أخرى مرفقة مع الرسالة 
التي اس��تلمتها. ميكن إرفاق حتى خمس رس��ائل بريد 

إلكتروني، مع عدم توافر خيارات متقدمة.

صورة مرفقة مع رس��الة البريد اإللكتروني. حددها من 
القائمة واضغط على  مرتني لتخزينها على الهاتف 

)ميكن إعادة تسميتها حسب رغبتك(.

يج��ب حتميل وحفظ الصورة قبل إمكاني��ة عرضها في ألبوم الصور. 
ف��ي حالة عدم وجود مس��احة كافي��ة لتخزين الص��ورة، يجب حذف 
بع��ض العناص��ر األخرى )صور، ملف��ات صوتية، رس��ائل، الخ( لتحرير 

مساحة على الذاكرة للصورة اجلديدة.

قد يتم عدم قبول الصورة على الهاتف في حالة ما إذا كانت بتنسيق 
.GIF  أو BMP ،JPEG غير صحيح. يجب أن تكون بتنسيق

حجم الصورة املثالي هو ���×��0 بكس��ل )أبعاد الشاش��ة(. في 
حال��ة نقل الصور من جهاز الكمبيوتر املنزلي، ميكنك اس��تخدام 

معالج صور حلفظها باحلجم الصحيح.

حدد عنوان رسالة بريد إلكتروني واضغط  على  للوصول   .5
إلى  اخليارات التالية:  

إضافة إلى سجل 
الهاتف

إلضافة عنوان البريد اإللكتروني للراسل إلى سجل 
الهاتف حتى مع عدم حتميل رسالته.

ح��دد >جديد< إلنش��اء جه��ة اتصال جدي��دة، أو 
اس��م في القائمة إلضاف��ة أو تغيير عن��وان البريد 

اإللكتروني.

يج��ب حتديد س��جل الهاتف في ه��ذه احلالة، 
ل��ن يظهر عنصر القائمة ه��ذا في حالة حتديد 

.SIM سجل بطاقة

اإللكتروني حذف البريد  رسالة  على  عالمة  لوضع 
العالمة(.  إللغاء  ثانية  اخليار  هذا  )حدد  حلذفها 
عند اخلروج من قائمة البريد اإللكتروني، سيطلب 
منك تأكيد حذف العنصر أو العناصر احملددة من 

ملقم البريد اإللكتروني.

للرد على رسالة الراسل )يتم إضافة عنوان البريد رد
إلى القائمة(.  اإللكتروني اخلاص بالراسل تلقائياً 
"الوارد"  في  موضح  هو  كما  اخلطوات  استكمل 

صفحة 39.

إلعادة توجيه رس��الة البريد اإللكتروني لشخص إعادة توجيه
آخ��ر. اس��تكمل اخلط��وات كما ه��و موضح في 

"الوارد" صفحة 39.
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SMS وارد

تتي��ح لك ه��ذه القائمة ق��راءة رس��ائل SMS املس��تلمة. يتم عرض 
الرسائل في شكل قائمة. في نهاية القائمة، يتيح لك عنصر >حذف 
الكل< حذف كل الرس��ائل ف��وراً. من املفيد حذف الرس��ائل القدمية 

لتحرير مساحة على الذاكرة الستالم رسائل جديدة.

عند عرض الرس��الة، اضغ��ط على  أو  خي���ارات للوصول إلى 
قائمة اخليارات املوضحة أدناه.

حلذف الرسالة احملددة.حذف

SMS حترير SMS لتحري��ر، تعدي��ل وإع��ادة إرس��ال رس��الة
لشخص آخر.

SMS للرد على الراسل.رد بواسطة

لتخزين الرس��ائل في ذاك��رة الهاتف. ميكن بعد نقل إلى الهاتف
 SMS > ذلك الوصول إليها من خالل الرس���ائل
< األرش���يف. يؤدي نقل الرس��ائل إلى األرشيف 

.SMS إلى حذفها من قائمة وارد

إلعادة توجيه الرسالة احملددة. ال حظ أنه ال ميكن إعادة توجيه إلى
إعادة توجيه املرفقات.

لالتصال مبرس��ل الرس��الة من خالل مكاملة عن مكاملة عن بعد
بعد.

ملش��غل معاودة االتصال )وفق��اً  الرس��الة  مبراس��ل  لالتص��ال 
اخلدمة(.

لتخزين رقم الراسل في حالة ما إذا كان ملحقاً تخزين الرقم
بالرسالة.

الس��تخراج رقم متضمن في الرسالة نفسها،  الرقم املستخرج
إذا كان هذا الرقم متضمناً بني قوس��ني. )ميكن 
تضم��ني العديد م��ن األرق��ام واس��تخراجها(. 
تظهر هذه القائمة فقط في حالة وجود رقم 

لالستخراج.

لتخزين اللحن املرس��ل بواسطة رسالة SMS. تخزين اللحن
ــر هذه القائمة فقط في حالة وجود حلن  تظه

لالستخراج.

لتخزين الصورة و/أو الصورة املتحركة املرس��لة تخزين الصورة
ــذه القائمة  بواس��طة رس��الة SMS. تظهر ه

فقط في حالة وجود صورة لالستخراج.
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MMS وارد

في حالة إرسال ش��خص رسالة MMS إليك، يظهر رمز ويصدر صوت 
لتنبيهك.  في حالة طلب الراس��ل تقرير قراءة، تظهر رسالة لسؤالك 
حول إرساله أم ال. مبجرد حتميل رسالة MMS، تتوافر في قائمة الوارد.

في حالة إذا كان حجم رسالة MMS أكبر من املساحة اخلالية على 
الذاكرة، يجب حذف بعض البيانات لتحرير مس��احة على الذاكرة 

)صور، ملفات صوتية، الخ(.  

يض��م وارد MMS كل رس��ائل MMS مق���روءة وMMS غي���ر مقروءة، 
إخط���ارات، تقرير التس���ليم وتقرير قراءة. لقراءة رس��الة، قم بتحديدها 
. اضغط عل��ى  أو  خي���ارات للوص��ول إلى  واضغ��ط عل��ى  

اخليارات التالية:

للعودة إلى الوضع التلقائي: يتم تشغيل رسالة تشغيل الرسالة
MMS في صورة عرض شرائح متواصل.

إلع��ادة توجيه رس��الة MMS احملددة لش��خص إعادة توجيه
آخر.

MMS لع��رض تفاصي��ل الرس��الة احمل��ددة )احلج��م، تفاصيل
التاريخ، الخ(.

حلذف رسالة MMS احملددة.حذف

مبج��رد فتح رس��الة MMS، اضغط عل��ى  خي���ارات للوصول إلى 
اخليارات التالية:

للعودة إلى الوضع التلقائي: يتم تشغيل رسالة تشغيل الرسالة
MMS في صورة عرض شرائح متواصل.

شريحة تالية / 
شريحة سابقة

لالنتقال إلى الش��ريحة التالية/السابقة. ميكن 
أيضاً الضغط على    أو    عند عرض رس��الة 
MMS في الوضع اليدوي. يتوافر هذا اخليار فقط 
ف��ي حالة احتواء رس��الة MMS عل��ى أكثر من 

شريحة.

لفصل صورة الش��ريحة احلالي��ة وحفظها في فصل الصورة
ألبوم الصور.

لفص��ل صوت الش��ريحة احلالي��ة وحفظه في فصل الصوت
ألبوم الصوت.

إلنهاء رسالة MMS والعودة لقائمة اخليارات.إغالق

ال تق��م بحذف اإلخط��ارات قبل اس��تقبال رس��ائل MMS، وإال لن 
تتمكن من اس��تقبال رس��ائل MMS. يتم حذف اإلخطارات تلقائيًا 

بعد استالم رسالة MMS الكاملة.
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مسودات

تعرض كل الرس��ائل احملفوظة كمس��ودات، أو التي مت حفظها تلقائياً 
في حالة إنهاء قائمة MMS قبل حفظ أو إرسال رسالة MMS. ميكنك 

تشغيل، حترير، إرسال، عرض تفاصيل وحذف املسودات.
قوالب

تعرض كل الرس��ائل احملفوظة كقوالب. ميكنك تشغيل، حترير وحذف 
القوالب.

MMS قوالب

تعرض كل الرس��ائل احملفوظة كقوالب.  ميكنك تشغيل، حترير وحذف 
القوالب.

SMS قوالب

تعرض كل الرس��ائل س��ابقة اإلعداد، مث��ل "أنا بانتظ��ارك" أو "عاود 
االتص��ال بي ثانية".  حتديد هذه الرس��ائل من القائم��ة يوفر لك إعادة 

كتابتها من البداية.

الصادر

MMS صادر

تعرض كل رس��ائل املرسالت أو التي مت إنشائها وغير مرسلة حتى اآلن. 
ميكنك تش���غيل، حذف أو عرض تفاصيل هذه الرسائل، إرسال أو إعادة 

توجيه هذه الرسائل لشخص آخر.

الرس��ائل التي قم��ت بحفظها ميكن إرس��الها م��ن داخل مجلد 
مسودة أو الصادر. ال ميكن استعادة عنصر مت حذفه )رسالة، إخطار أو 

تقرير(. اضغط على  السابق إللغاء احلذف.

SMS صادر

يعرض الرسائل احملفوظة سواء مت إرسالها أم ال.  ميكنك حذف أو إعادة 
توجيه أي من الرسائل في هذا اجمللد، أو حترير الرسالة احملددة إلرسالها 
لش��خص آخر. في نهاي��ة القائمة، يتيح لك عنص��ر >حذف الكل< 
حذف كل الرس��ائل فوراً.  م��ن املفيد حذف الرس��ائل القدمية لتحرير 

مساحة على الذاكرة الستالم رسائل جديدة.
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9. اإلعدادات

تتيح لك ه��ذه القائمة تغيير اإلع��دادات املتعلقة باخلي��ارات املتوفرة 
)األصوات، الوقت والتاريخ، التأمني، إلخ( وتخصيص الهاتف.

الوقت والتاريخ

تعين الوقت

يتيح لك تعيني الوقت باستخدام لوحة املفاتيح أو باستخدام 
مفاتيح التنقل.

يج��ب حتديد املنطقة الزمنية وتنش��يط التوقي���ت الصيفي )في 
حالة تطبيقه( قبل تعيني الوقت.

تعين التاريخ

يتي��ح لك تعيني التاري��خ بالضغط عى املفاتيح الرقمية املناس��بة أو 
باستخدام مفاتيح التنقل.

منطقة محلية

يتيح لك حتديد توقيت املنطقة احمللية احلالية. عند دخول هذه القائمة، 
يت��م عرض خريطة حي��ث ميكنك التنق��ل فيها باس��تخدام مفاتيح 
التنق��ل. يتم حتدي��د توقيت كل منطق��ة محلية بالنس��بة لتوقيت 

جرينتش وتوقيت املدن األساسية داخل توقيت املنطقة احمللية.

التوقيت الصيفي

يتي��ح لك تش���غيل التوقيت الصيف��ي )أثناء فصل الصي��ف( أو إيقاف 
التوقيت )أثناء فصل الشتاء(. في حالة تشغيل خيار التوقيت الصيفي 
وقم��ت بتعيني التوقيت إلى الس��اعة 12:00 س��يتم تعديل التوقيت 

تلقائياً إلى 11:00 عند إيقاف اخليار.

مستقل

متنح��ك ه��ذه القائمة وصول مباش��ر إلى اخلصائص التي تس��تهلك 
غالبية الطاقة وتتيح لك حتسني عمر البطارية بتغيير كل إعداد.

يؤدي إلغ��اء غالبية الوظائف املوجودة في قائمة مس���تقل إلى زيادة 
عمر البطارية.

التأمني

تتي��ح لك ه��ذه القائم��ة الوصول إل��ى اخلصائ��ص املتعلقة 
بحماية الهاتف والبيانات احملفوظة.

تغيير الرموز

تتيح ل��ك تغيير رمز PIN وPIN2، باإلضافة إل��ى رمز حظر االتصال. 
طبق��اً  لبطاقة SIM اخلاصة بك، فهناك بع��ض اخلصائص أو اخليارات 

التي تتطلب رمزاً سرياً PIN2 ، املزود بواسطة مشغل اخلدمة.
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في حالة إدخال رمز PIN2 3 مرات بشكل غير صحيح، سيتم وقف 
بطاقة SIM. إلعادة تش��غيلها، اطلب من مشغل اخلدمة أو البائع  
رم��ز PUK2. إذا قمت بإدخ��ال رمز PUK �0 م��رات متتالية بطريقة 
غير صحيحة، س��وف يت��م إيقاف بطاق��ة SIM وتصبح غير قابلة 

لالستخدام. إذا حدث ذلك، اتصل بالبائع أو مشغل اخلدمة.

PIN احلماية باستخدام رمز

تتيح لك هذه اخلاصية تعيني تش���غيل أو إيقاف احلماية باستخدام رمز 
PIN. عند تش���غيل اخلاصية، فسيتم طلب إدخال رمز PIN في كل مرة 

يتم فيها تشغيل الهاتف.

ال ميكن تغيير رمز PIN في حالة إيقاف هذه اخلاصية.

قفل لوحة املفاتيح

لتعي��ني إيق���اف لوحة املفاتي��ح، أو لتحدي��د قفل ف��وري ومرحل. عند 
حتديد أحد اخلي��ارات املرحلية، وقمت بإلغاء قفل لوحة املفاتيح مؤقتاً 
، س��يتم قفل اللوحة مرة أخرى حس��ب  بالضغط على املفتاح 

املرحلة احملددة.

ف��ي كل احل��االت، يت��م إلغاء قف��ل لوح��ة املفاتيح عند اس��تالم 
مكاملة.

أسماء عامة

تتيح لك إدارة قائمة أسماء محددة تسمى أسماء عامة، وحظر املكاملات 
لهذه القائمة من خالل خيار تقييد االتصال.

تعتم��د هذه اخلاصي��ة على االش��تراك وتتطلب رم��ز PIN2 )راجع 
صفحة 44(.

تتيح لك إنشاء، حترير وتعديل قائمة أسماء عامة أسماء عامة
.PIN2 من خالل رمز

تتي��ح لك حص��ر االتص��ال على قائمة األس��ماء تقييد االتصال
العامة فقط عند حتديد خيار عام فقط.

تعتمد هذه اخلاصية على االش��تراك وتتطلب 
رم��ز PIN2 )راج��ع صفح��ة 44(. ميك��ن تطبيق 
هذه اخلاصية أيضا على اتصاالت WAP والبريد 

.GPRS اإللكتروني عبر

حظر املكاملات

تتيح لك قصر استخدام الهاتف على االتصال بأرقام معينة. ميكن 
تطبيق ذلك على املكاملات الواردة )كل املكاملات أو عند التجوال( و/
أو املكاملات الصادرة )كل املكاملات، املكاملات الدولية أو الدولية عدا 
الوطن(. في احلالتني، يتم تطبيق خيار إلغاء لكل املكاملات مرة واحدة. 

تتيح لك قائمة احلالة معرفة ما إذا كان نوع مكاملات محظور أم ال.



اإلعدادات�4

تتطل��ب هذه اخلاصية كلمة مرور معينة حلظر املكاملات يزودك بها 
مشغل اخلدمة.

خصوصية املعلومات

تتي��ح ل��ك حماية الرس���ائل، جهات االتص���ال أو معلوم���ات االتصال من 
خالل رمز من اختيارك ومنع عرضها بوس��طة ش��خص آخر يستخدم 

هاتفك.

حاجز احلماية

تتي��ح لك هذه القائم��ة رفض كل املكاملات ورس��ائل SMS الواردة من 
أشخاص ضمن القائمة احملظورة.

اإلعدادات

ح��دد هذا العنص��ر واضغط عل��ى  حتديد للوصول إل��ى اخليارات 
املوضحة أدناه.

لتحدي��د الطريق��ة التي يتم به��ا إخطارك عند إخطار
رفض مكاملة أو رس��الة SMS: من خالل رمز احلالة 
املعروض على شاش��ة الس��كون أو رم���ز تعليق. 

ميكنك أيضاً حتديد بدون إخطار.

يتيح لك تشغيل أو إيقاف خيار حاجز احلماية. عند تنشيط
تش���غيل اخليار، يقوم الهاتف برفض كل املكاملات 
ورسائل SMS الواردة من أشخاص ضمن القائمة 
احملظ��ورة. تظهر املكامل��ات املرفوضة في في قائمة 
املكاملات ورس��ائل SMS املرفوض��ة في صندوق 

SMS املرفوضة.

القائمة احملظورة

تعرض هذه القائمة جهات االتصال التي يتم رفض مكاملتها ورس��ائل 
SMS. حدد >جديد< إلضافة اسم والرقم املقابل لالسم إلى القائمة، 
ثم حدد سواء كنت تريد رفض رسائل SMS و/أو املكاملات الواردة من 

هذا الشخص.

حدد اس��م من القائمة واضغط عل��ى  أو  حتديد إلجراء تغيير 
للمعلومات املتعلقة أو حذف االس��م. ح��دد تفاصيل لعرض تفاصيل 

القائمة احملظورة.

ميكنك إضافة اسم مباشرة إلى القائمة احملظورة من سجل الهاتف، 
قائمة املكاملات ووارد SMS: حدد جهة اتصال، مكاملة أو رسالة كل 
من القائمة اخلاصة به، اضغ��ط على  خيارات وحدد إضافة إلى 

القائمة احملظورة. يتم إضافة الرقم إلى القائمة احملظورة.
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األمناط

النم��ط عبارة ع��ن مجموعة من اإلعدادات الت��ي مت إعدادها 
مسبقاً بحيث متكنك من ضبط الهاتف سريعاً مع الظروف 
احمليطة. عند حتديد اجتماع، على س��بيل املثال، سيتم تعيني 
مستوى صوت اجلرس إلى الوضع صامت، تنشيط خاصية الهزاز وإلغاء 
تنش��يط نغمة لوح��ة املفاتيح )يت��م تعيني العناصر األخرى حس��ب 
إعدادات ش���خصي(. عند انتهاء االجتماع، يؤدي حتديد شخصي إلى إعادة 
تنش��يط كل اإلعدادات الش��خصية املعتادة. يتم عرض تفاصيل كل 

منط عند حتديده.

ميكن��ك أيض��اً رب��ط مفتاح اختص��ار مع النم��ط )مث��ال، اضغط مع 
االس��تمرار على مفتاح  لتنش��يط منط خارجي(. يؤدي الضغط 
مع االستمرار على نفس املفتاح إلى إلغاء تنشيط النمط والعودة إلى 
إعدادات شخصي. ملزيد من املعلومات، راجع "االختصارات" صفحة 52.

ــخصي تعتمد على كيفية ضبط  املعلومات التي تظهر في حقل ش
الهاتف.

إيقافالتنبيه باالهتزازمستقل

صامتنغمة الرنني

ECOاإلضاءة اخللفية

إيقافنغمة املفاتيح

تشغيلالتنبيه باالهتزازسماعة الرأس

متوسطةنغمة الرنني

10 ثواناإلضاءة اخللفية

إيقافنغمة املفاتيح

تشغيلاحلركة
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إعداد شخصيالتنبيه باالهتزازالسيارة، خارجي

عاليةنغمة الرنني

10 ثواناإلضاءة اخللفية

إيقافنغمة املفاتيح

إعداد شخصيالتنبيه باالهتزازاجتماع

إيقافنغمة الرنني

10 ثواناإلضاءة اخللفية

إيقافنغمة املفاتيح

تشغيلالتنبيه باالهتزازصامت

إيقافنغمة الرنني

إعداد شخصياإلضاءة اخللفية

إيقافنغمة املفاتيح

األصـوات

مستوى صوت اجلرس

يتي��ح لك هذا اخليار ضبط مس��توى ص��وت اجلرس. اضغط 
على    أو   لضبط مس��توى صوت اجلرس من صامت إلى 

تصاعدي.
نغمة الرنن

تتيح لك حتديد نغمة اجلرس. تشتمل القائمة أيضاً على التسجيالت 
الصوتية واألحلان التي قمت بحفظها. قم باستعراض القائمة وانتظر 

لسماع اللحن احملدد.

جرس الرسائل

يتيح لك تش���غيل أو إيق���اف التنبيه الصادر في كل م��رة تتلقى فيها 
رس��الة جدي��دة. عند تش���غيل اخليار، ميكن��ك حتديد التنبيه حس��ب 

اختيارك من قائمة األجراس.

مضخم الصوت

يتي��ح ل��ك هذا اخلي��ار االختي��ار من ب��ني إع��دادات الص��وت اخملتلفة. 
يتوافر فق��ط أثناء املكاملة. انتقل خالل القائمة وانتظر حتى تس��مع 

االختالف.

أصوات الترحيب والغلق

يتيح لم تش���غيل أو إيقاف األصوات الصادرة عن الهاتف عند تشغيله 
أو إيقاف تشغيله.
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نغمات املفاتيح

يتيح لك تشغيل أو إيقاف نغمات املفاتيح.

تنبيهات صوتية

يتيح لك تعيني تنبيهات صوتية للعناصر التالية:
املنظم: عند حلول موعد حدث ضمن املنظم،  •

مكاملة فائتة، عند عدم الرد على مكاملة واردة،  •
تنبيه البطارية: عند انخفاض مستوى البطارية واحلاجة إلى الشحن،  •
تنبيه كل دقيقة يصدر صوت كل دقيقة خالل املكاملة للمساعدة   •

في التحكم في زمن املكاملة )ال ميكن للمتصل سماع التنبيه(.  

قم بتحديد أو إلغاء حتديد العنصر أو العناصر حسب اختيارك 
. بالضغط على    أو  

تتي��ح لك هذه القائم��ة تعين تش���غيل أو إيق���اف التنبيه الصوتي 
فقط، وليس��ت التنبيهات ذاتها. مثال تعين إيق���اف تنبيه املنظم 
لن مينع الهاتف من عرض شاشة التذكير )في حالة تعين تذكير(، 

ولكن الصوت املقابل لن يتم تشغيله.

التنبيه باالهتزاز

يتيح لك تعيني تشغيل أو إيقاف التنبيه باالهتزاز عند استالم مكاملة، 
عند حلول موعد حدث ضمن املنظم، عند استالم رسالة وعند يدق 

جرس املنبه.

يتم دائماً إيقاف التنبيه باالهتزاز عندما يتم توصيل الهاتف 
بالشاحن أو بشاحن السيارة.

صامت

عند تشغيل هذا الوضع، يتم إلغاء تنشيط كل التنبيهات وتنشيط 
التنبيه باالهتزاز.

يتم تطبيق وضع صامت على نغمة املفاتيح.

العـرض

تتيح ل��ك هذه القائم��ة ضبط كيفية ع��رض القوائم على 
الشاشة.

الكشاف

تتيح لك تشغيل أو إيقاف كشاف الكاميرا في اجلانب اخللفي للهاتف.

خلفية الشاشة

تتيح لك تش���غيل أو إيقاف تعيني خلفية الشاش��ة الرئيسية. ال يتم 
عرض اخللفية في وضع الس��كون مع تشغيل خيار توقيت عاملي )راجع 

صفحة 16(.

التباين

تتيح لك االختيار من بني مستويات متعددة للتباين.

شاشة توقف

تتيح لك تشغيل أو إيقاف خيار شاشة توقف. عند تشغيل هذا اخليار، 
سيتم تشغيل عرض الشرائح في وضع السكون، باستخدام امللفات 

بتنسيق jpeg اخملزنة في الهاتف والتي مت حتديدها.
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يؤدي تعين إيقاف شاش��ة توقف إلى تنش��يط الوضع االقتصادي 
تلقائي��ًا بحيث يتم عرض الوقت احلالي عل��ى خلفية بيضاء. يزيد 

هذا الوضع من استقاللية الهاتف )يطيل عمر البطارية(.

عند تشغيل خيار شاشة توقف، حدد صورة من القائمة التي   .1
تظهر باضغط على    أو    )ميكن إلغاء التحديد بالضغط على   

نفس املفاتيح(، ثم اضغط على    لالنتقال إلى الصورة التالية.  
مبجرد حتديد الصور حسب اختيارك، اضغط على  لتنشيط   .2

شاشة توقف.  

يجب حتديد عدة صور )حتى �0( لعرض الشرائح. عند حتديد صورة 
واحدة كشاشة توقف، يتم عرض هذه الصورة فقط.

حدد تأخير البدء واضغط على    أو    الختيار قيمة. أثناء وضع   .3
السكون، سيبدأ عرض الشرائح حسب حدود الوقت التي مت   

تعيينها.  
. يتم تطبيق الزمن املعني ثم حدد فترة العرض واضغط على   .4

على الفترة بني كل صورة في عرض الشرائح.  

اإلضاءة اخللفية

يتم تنش��يط اإلضاءة اخللفية عند تلقى مكاملات أو رسائل، أو تصفح 
القوائم ، وغيرها. حدد أحد القيم املتاحة .

مستوى اإلضاءة اخللفية

تتيح لك االختيار من بني مستويات متعددة لإلضاءة اخللفية.

شبكة االتصال

يرجى االتص��ال مبزود اخلدمة للحصول عل��ى معلومات حول 
توافر خدمة GPRS على شبكة االتصال وكيفية االشتراك. 
ق��د حتتاج أيض��اً لتهيئة الهاتف بإع��دادات GPRS التي يتم 
تزويدها بواس��طة مزود اخلدمة، وذلك م��ن خالل القوائم املوضحة في 
هذا القس��م. ثم قم بتحديد احلام��ل )GSM أو GPRS( في قائمة كل 

تطبيق مستخدم )مثل MMS ،WAP، البريد اإللكتروني، إلخ(.

إعدادات الوصول

تتيح لك هذه القائمة إنشاء أمناط بيانات مختلفة ميكن استخدامها 
في االتص��ال باخلدم��ات اخملتلفة: على س��بيل املثال، عند اس��تخدام 
خدمة WAP، أو عند إرس��ال رسائل MMS، يتم استخدام النمط احملدد 

.GPRS أو GSM لالتصال بشبكات

تعتمد اخليارات املوضحة أدناه على مزود اخلدمة و/أو االشتراك. رسائل 
اخلطأ أثناء االتصال دائماً بسبب املعامالت غير الصحيحة: اتصل مبزود 
اخلدمة قبل املرة األولى لالستخدام للحصول على اإلعدادات املناسبة 
والتي ميكنك اس��تالمها بواسطة رس��ائل SMS في بعض احلاالت. قد 
يتم قفل بعض األمناط املعينة سابقاً، حيث مينع إعادة البرمجة وإعادة 

التسمية.
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ح��دد عنصر م��ن القائم��ة واضغط  عل��ى  للوصول إل��ى اخليارات 
التالية:

إلعادة تسمية النمط احملدد.تغيير االسم

لعرض كافة معامالت النمط احملدد.إظهار

GSM إعدادات:GSM لتغيير إعدادات

• تسجيل الدخول وكلمة املرور،
• رقم الهاتف إلنشاء اتصال، يزود بواسطة مزود 

• اخلدمة )ISDN أو تناظري(،
• فترة السكون، قيمة أكبر من 30 ثانية بعدها 

• يتم قطع االتصال تلقائياً )في حالة وجود 
• اتصال(.

GPRS إعدادات:GPRS لتغيير إعدادات

• تسجيل الدخول، كلمة املرور، فترة السكون
• تتيح لك قائمة APN إدخال عنوان شبكة 

• البيانات اخلارجية التي تريد االتصال بها، 
• تستخدم سلسلة نصية إلنشاء االتصال.

GPRS اتصال

.GPRS تتيح لك هذه القائمة تعريف كيفية اتصال الهاتف مع خدمة

قيد التشغيل 
دائماً

تلقائياً   GPRS بخدمة  باالتصال  الهاتف  يقوم 
الوصول  اخليار  هذا  يتيح  توافرها(.  حالة  )في 
من  يزيد  ولكنة   ،GPRS خلصائص  السريع 

استهالك الطاقة.

فقط ملكاملات البيانات  GPRS بخدمة  باالتصال  الهاتف  يقوم 
استهالك  من  اخليار  هذا  يقلل  الطلب.  عند 

الطاقة، ولكنه يطيل من تأخير االتصال.

التسجيل مرة أخرى

يتم تزويدك بقائمة للشبكات املتاحة في املنطقة وذلك عند حتديد 
وضع يدوي. حدد الشبكة التي ترغب في التسجيل بها ثم اضغط 

على  للتأكيد.

القائمة املفضلة

تتي��ح لك إنش��اء قائمة بالش��بكات مرتبة حس��ب األفضلية. مبجرد 
تعريفه��ا، س��وف يح��اول الهات��ف التس��جيل ف��ي الش��بكة، وفقاً 

ألفضليتك.
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االختصارات  

تتي��ح ل��ك ه��ذه اخلاصي��ة تعي��ني اختص��ارات للخصائص 
واخليارات التي تستخدمها بشكل دائم.

مفاتيح الوصول السريع

تتيح ل��ك إعداد وصول س��ريع لوظائف معينة أو جه��ة اتصال من خالل 
ربطه��ا مع مفت��اح. يؤدي الضغط مع االس��تمرار عل��ى املفتاح في وضع 

السكون إلى تنشيط الوظيفة أو االتصال بالرقم املرتبط )اتصال سريع(.

مت إعداد عدد من مفاتيح الوصول الس��ريع مسبقاً، مثل مفتاح  
لوض��ع صامت، ولك��ن ميكنك إعادة برمجته��ا )املفاتيح من  إلى 

 فقط(. ال ميكن إعادة برمجة املفاتيح التالية:

االتصال بصندوق البريد الصوتي.

إجراء االتصال الدولي.

قفل/إلغاء قفل لوحة املفاتيح.

ميكن تعريف وقفل باقي املفاتيح املبرمجة طبقًا ملزود اخلدمة.

من خالل القائمة، حدد مفتاح من  إلى  واضغط على   .1
. في حالة برمجة املفتاح بالفعل، حدد تغيير.  

استعرض القائمة لتحديد الوظيفة املراد ربطها مع املفتاح   .2
واضغط على  أو  حتديد. في حالة حتديد اتصال سريع،   

سيتم طلب حتديد اسم من سجل الهاتف.  
الستخدام مفاتيح الوصول السريع، اضغط مع االستمرار على   .3

املفتاح املبرمج أثناء وضع السكون.  

أمر صوتي

تتيح لك إعداد وصول س��ريع لوظائف معينة من خالل ربطها مع رمز 
صوتي.

ميكنك ربط رمز صوتي مع غالبية وظائف مفاتيح الوصول السريع.

حدد >جديد<، ثم استعرض القائمة لتحديد وظيفة واضغط   .1
على  أو  حتديد.  

عند ظهور اضغط  وحتدث، قم بتسجيل الرمز الصوتي. تأكد   .2
من وجدك في منطقة هادئة، اختر كلمة قصيرة وسهلة   

وانطقها بوضوح.  
تتيح لك القائمة التالية الوصول إلى خيارات حذف، تشغيل،   .3

الوظيفة وتغيير الصوت. اضغط على  السابق إلنشاء رمز   
صوتي آخر.  

الس��تخدام األمر الصوت��ي، اضغط مع االس��تمرار على  في وضع 
السكون، ثم انطق الرمز الصوتي.

إلعادة برمجة األمر الصوتي: قم بتحديده ثم اضغط على  موافق 
وحدد تغيير الوظيفة. يتم عرض قائمة بالوظائف املتاحة.
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اتصال صوتي

تتيح لك تعيني رمز صوتي يستخدم في االتصال بجهة اتصال معينة 
مبجرد نطق الرمز الصوتي. إلعداد رمز صوتي، اتبع اخلطوات التالية:

حدد >جديد<، ثم جهة اتصال من القائمة، ثم اضغط على    .1
أو  خيارات.  

عند حتديد سجل الهاتف، حدد رقم حسب اختيارك من القائمة.

عند ظهور إضافة رمز صوتي؟، قم باتباع التعليمات الظاهرة على   .2
الشاشة.   

الس��تخدام الرمز الصوت��ي، اضغط مع االس��تمرار على  في وضع 
السكون، ثم انطق الرمز الصوتي املقابل للرقم املراد االتصال به.

ميك��ن تعريف حتى �� رمز صوتي ومش��اركتهم بن اتصال صوتي 
وأمر صوتي. تتوافر الرموز الصوتية املس��جلة في القائمة اخلاصة 

بهم وميكن حذفها، تشغيلها أو تغييرها.

مكاملة سريعة

تتي��ح لك هذه اخلاصية تعيني أكثر أربعة أرقام يتم االتصال بهم على 
األغلب. ميكنك حينئذ االتصال بأحد هذه األرقام سريعاً بتحديد الرمز 
أو الص��ورة املقابلة على الشاش��ة، وبذلك تتجنب دخول قائمة جهات 
االتصال واس��تعراضها. راجع "مكاملة س��ريعة" صفحة 10 ملزيد من 

التفاصيل.

اللغـة

تتيح لك هذه القائمة حتديد لغة نصوص القوائم. استخدم  
  أو    الس��تعراض القائمة وحتديد اللغة بالضغط على 

 أو  حتديد.
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10. الكاميرا

الهات��ف اجلوال مزود بكاميرا مدمجة. ميكنك التقاط الصور، تخزينها 
عل��ى الهات��ف أو نقله��ا إل��ى الكمبيوتر م��ن خ��الل Bluetooth أو 
األشعة حتت احلمراء، استخدامها كخلفيات للشاشة أو إرسالها إلى 
أصدقئك من خالل MMS أو البري���د اإللكتروني. يتناول هذا الفصل 

بالتفصيل كيفية استخدام الكاميرا.

كيفية...

يتناول هذا القس��م بالتفصي��ل كيفية إجراء العمليات األساس��ية 
للكاميرا.

تنشيط الكاميرا

لتنش��يط وضع الكاميرا، اضغط على  الكاميرا: يتم فتح تطبيق 
الكاميرا تلقائياً.

بع��د فترة من عدم اس��تخدام الكاميرا، يتم إنه��اء وضع الكاميرا 
تلقائيًا.

ف��ي حالة تنش��يط الكاميرا، يتم عرض شاش��ة املعاين��ة. ال حظ أن 
العدسة مت ضبطها مسبقاً وال يوجد بها تركيز.

يتناول اجلدول أدناه بالتفصيل وظائف املفاتيح في وضع الكاميرا.

تكبير / تصغير.   

زيادة / خفض التعرض الضوئي.   

التقاط الصورة.

إنهاء وضع الكاميرا والعودة للشاشة الرئيسية. أو 

تنشيط / إلغاء تنشيط املؤقت الذاتي.

تنشيط / إلغاء تنشيط وضع صور متتالية.

تنشيط / إلغاء تنشيط كشاف الكاميرا.

التبديل بني دقة الصور.

الوصول إلى قائمة خيارات.

العودة للشاشة السابقة.

التقاط الصورة
اضبط الصورة واضغط على  التقاط الصورة.  .1

مبجرد التقاط الصورة، يتم عرض شاشة املعاينة. اضغط على   .2
  لتجاهل الصورة،  حلفظها أو اضغط على  لوصول 
إلى اخليارات التالية )راجع "قائمة الكاميرا" في الصفحة التالية   

ملزيد من التفاصيل(.  
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اخلاصة تخزين ال��ص��ور  مجلد  ف��ي  ال��ص��ورة  حلفظ 
ذلك  بعد  )ميكنك  االفتراضي  الترقيم  باستخدام 

إعادة تسميتها في اجمللد(.

إلرسال الصورة بواسطة MMS، البريد اإللكتروني، إرسال بواسطة...
.Bluetooth األشعة حتت احلمراء أو

الصور" تعديل "ألبوم  )راجع  وتعديلها  الصورة  حلفظ 
صفحة 22(.

لتجاهل الصورة والعودة لشاشة املعاينة.جتاهل

ف��ي حالة عدم اتخاذ أي إجراء قبل انتهاء مهلة شاش��ة املعاينة، 
يتم حفظ الصورة.

يت��م تس��مية الصور بواس��طة تاريخ االلتقاط على س��بيل 
املثال "jpg.154157_0410" بالنس��بة لص��ورة في 4 أكتوبر 

الساعة 41:57 :15.

يختلف عدد الصور التي ميكن حفظها حس��ب اإلعدادات: كلما زادت 
دقة الصورة كلما كبر حجم امللف. تظهر رسالة لتنبيهك بعدم وجود 
مس��احة كافية للتخزين. في هذه احلال��ة، يجب القيام بحذف بعض 

البيانات قبل تخزين الصورة اجلديدة.

استخدام املؤقت الذاتي
. من خالل وضع الكاميرا، اضغط على   .1

قم بضبط الصورة، واضغط على  لبدء العد التنازلي ملدة 10   .2
ثوان )ال ميكن تغيير هذه املدة(.  

اضغط على  إليقاف املؤقت والعودة إلى وضع املعاينة.

يصدر صوت قبل التقاط الصورة بثالث ثوان ثم مرة أخرى بعد   .3
التقاط الصورة.  

MMS اإلرسال بواسطة

تتيح لك هذه اخلاصية إرس��ال الصورة بواسطة رسالة MMS وإضافة 
تسجيل صوتي مع الصورة. ميكن حتديد الصور من مجلد ألبوم الصور 

أو أن تكون صورة مت التقاطها اآلن بواسطة الكاميرا.
التقط الصورة، ثم اضغط على القائمة، أو قم بتحديد الصورة   .1

من ألبوم الصور، ثم اضغط على  أو  خيارات. في احلالتني،   
.MMS > ...قم بتحديد إرسال بواسطة  

عند ظهور رسالة إضافة صوت؟، اضغط على  نعم لبدء   .2
التسجيل. ثم اضغط على  حفظ لإليقاف وحفظ التسجيل   

الصوتي، أو اضغط على  إلغاء.  
حدد اسم من القائمة التي تظهر ثم انتقل إلى شاشة إنشاء   .3
رسالة MMS. اضغط على  إرسال إلرسال الرسالة، أو قم   

 MMS بتعديلها كيفما تشاء قبل إرسالها )راجع "رسالة  
جديدة" صفحة 37 للحصول على املزيد من املعلومات(.  
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قائمة الكاميرا

يتناول هذا القسم بالتفصيل خيارات قائمة الكاميرا.

الصور

عند التقاط صورة وحفظها، يتم حفظ الصورة في مجلد الصور. عند 
فتح القائمة يتم عرض الصور في هيئة عرض مصغر. اس��تخدم زري 

التنقل ألعلى وألسفل للتنقل داخل القائمة. 

. اس��تخدم زري  لع��رض الصورة في كامل الشاش��ة، اضغط على 
التنقل ألعلى وألس��فل للتنقل داخل قائمة الصور. اضغط على  

خيارات للوصول إلى اخليارات التالية:

لعرض الصورة في كامل الشاشة.عرض

إرسال 
بواسطة...

الصورة  لنقل  القائمة  ه��ذه  استخدم 
 ،MMS املتوفرة:  اخليارات  آخر.  جهاز  إلى 
و احل��م��راء  حت��ت  األش��ع��ة  اإللكتروني،  ال��ب��ري��د 

.Bluetooth

لتعيني الصورة احملددة لتكون خلفية الشاشة.تعني كخلفية

يقوم هذا اخليار بفتح برنامج حترير الصور. راجع تعديل
"ألبوم الصور" صفحة 22 ملزيد من التفاصيل.

يع��رض ه��ذا اخلي��ار اخل��واص الص��ورة التالية: خواص
االسم، احلجم )بالكيلوبايت(، الدقة والتنسيق.

يتي��ح لك ه��ذا اخليار تدوي��ر الص��ورة، اخليارات استدارة
املتاح��ة: 90- درج���ة، 90+ درج���ة، 180+ درجة. 

يتم تطبيق التغييرات تلقائياً.

اس��تخدم ه��ذا اخلي��ار إلع��ادة تس��مية ملف إعادة تسمية
الصورة.

حذف/حذف 
الكل

اس��تخدم هذا اخليار حلذف بعض أو كل الصور 
من مجلد الصور. 

عرض الشرائح

في حالة حتديد هذا اخليار يتم فتح محتويات مجلد الصور في صورة 
عرض الشرائح. أثناء عرض الشرائح، يتم عرض كل صورة على 

الشاشة. اضغط على أي مفتاح إلنهاء عرض الشرائح والعودة إلى 
الشاشة السابقة.

االلتقاط املتتالي لصور

يؤدي تنشيط هذا اخليار إلى التقاط عدد 9 "صور متتالية" بضغطة 
واحدة على املفتاح. مالحظة، الستخدام هذا الوضع يجب تعيني دقة 

الصور لوضع خلفية )ملزيد من املعلومات، راجع "اإلعدادات" صفحة 58(.
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عند انتهاء الكاميرا من معاجلة الصور، يتم عرضها على الشاشة 
في شكل عرض مصغر. ميكنك الضغط على  خيارات للوصول 

إلى اخليارات املذكورة أدناه.

إلجراء حفظ الصورة احملددة.حفظ

حلفظ كل صور اجملموعة.حفظ الكل

البريد إرسال بواسطة...  ،MMS بواسطة  احملددة  الصورة  إلرسال 
.Bluetooth اإللكتروني، األشعة حتت احلمراء أو

إلجراء حذف الصورة احملددة.حذف

حلذف كل صور اجملموعة.حذف الكل

ف��ي حالة حف��ظ أو حذف صورة من اجملموعة، يت��م إزالتها من العرض 
املصغر وتخزينها في مجلد الصور.

اجتاه الصور

تتيح هذه اخلاصية اختيار طريقة عرض الصور في مجلد الصور اخلاصة 
بحيث مي عرضها بشكل صحيح. اخليارات املتوفرة: أفقي ورأسي.

الكشاف

تتيح لك هذه اخلاصية تعيني تش���غيل أو إيقاف الكشاف. ميكنك أيضاً 
. الضغط مع االستمرار على املفتاح 

اإلطارات

تتي��ح لك هذه اخلاصية التقاط الصور داخ��ل إطارات زخرفية. يحتوي 
مجلد إطارات قياسية على اإلطارات التي مت حتميلها على الهاتف عند 

الشراء.

وضع األلوان

تتي��ح لك خاصية وضع األلوان تطبي��ق العديد من التأثيرات البصرية 
على الصور. اخليارات املتوفرة: بال، مزخرفة، أبيض وأس���ود، س���البة، حتبير، 

رقمي، حافة وحافة 2.
وضع الليل

في حالة تنش��يط هذه اخلاصية، تتيح ل��ك التقاط الصور في ظروف 
اإلضاءة املنخفضة.

مؤقت ذاتي

تتي��ح لك هذه اخلاصية التقاط الصورة بعد فترة زمنية بحيث ميكنك 
االش��تراك في الصورة امللتقطة. الستخدام خاصية مؤقت ذاتي، حدد 
تش���غيل من ه��ذه القائمة، ث��م العودة إل��ى وضع إيج��اد منظر، ضع 

. الصورة داخل إطار ثم اضغط على 

السطوع

اس��تخدم هذا اخلي��ار لضب��ط تعويض التع��رض الضوئي لشاش��ة 
الهاتف.
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اإلعدادات

التي الدقة الصورة  حجم  الختيار  اخليار  هذا  استخدم 
يتم التقاطها. اخليارات املتوفرة:
•  1.3 ميجابكسل )1280×1024(

)640×480( VGA  •
•  وسط )320×240( 
•  خلفية )128×160(

يرجى مالحظة أنه كلما زادت دقة الصورة كلما 
كبر حجم امللف.

تتيح لك هذه القائمة ضبط جودة الصور امللتقطة جودة الصورة
بواسطة الكاميرا: منخفضة، متوسطة، عالية.

كلما انخفضت جودة الصورة، كلما انخفضت دقة 
الص��ورة وبالتال��ي إمكانية حفظ املزي��د من الصور 

على الهاتف.

إعدادات 
افتراضية

إلع��ادة تعيني كل إعدادات الكاميرا إلى اإلعدادات 
االفتراضية. تظهر رس��الة التحذير: هل تريد حقا 

إعادة تعيني كل اإلعدادات؟ اختر نعم أو ال.

تعليمات

يزودك هذا اخليار بالتعليمات التي يتم عرضها على الشاشة اللتقاط 
الصور بواسطة الهاتف.
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11. سجل الهاتف

يت��م تخزين جهات االتصال في أي من س��جلي الهات��ف املتاحني: في 
بطاق��ة SIM )يعتمد ع��دد اإلدخالالت على س��عة البطاق��ة( إو على 
الهات��ف )حتى 999 اس��م(. عند إدخال أس��ماء جديدة، فس��وف يتم 

إضافتهم للسجل احملدد فقط.

نسخ إلى الهاتف

يقوم هذا اخليار بنس��خ محتويات بطاق��ة SIM إلى الهاتف. في حالة 
إلغاء أو إنهاء النس��خ التلقائي حملتويات بطاق��ة SIM عند املرة األولى 

لتشغيل الهاتف، ميكنك القيام بذلك يدوياً من خالل هذا اخليار.

حتديد هذا االختيار مرتن سوف يكرر نسخ كل األسماء.

حتديد جهة اتصال

تتيح لك هذه القائمة حتديد سجل هاتف الستخدامه، سواء في بطاقة 
SIM أو في الهاتف. اضغط على    أو    لتحديد سجل الهاتف، ثم 
.  ميكن نس��خ جهات االتصال التي متت  اضغط على  حتديد أو 
إضافتها إلى الس��جل احملدد إلى الس��جل اآلخر ، عبر خيارات نسخ إلى 

بطاقة SIM أو نسخ إلى الهاتف.

ميكن للهاتف التحكم في سجل واحد فقط عند حتديده ويتجاهل 
املعلومات االملتعلقة بالس��جل اآلخر، مثال في حالة تواجد "آدم" 
ف��ي كال الس��جلن ث��م قمت بحذفه م��ن الس��جل املوجود على 

.SIM الهاتف، لن يتأثر سجل بطاقة

حذف الكل

حل��ذف كل البيانات مرة واحدة. ينطبق هذا اخليار على س��جل الهاتف 
.SIM فقط، وليس على سجل بطاقة

مكاملة سريعة

للوصول إلى خصائص مكاملة سريعة، والتي متكنك من تعيني أكثر أربعة 
أرقام مستخدمة في االتصال. راجع "مكاملة سريعة" صفحة 10.

سجل الهاتف

تتي��ح لك ه��ذه القائمة البحث عن اس��م، ثم حتري��ر وإدارة املعلومات 
املرتبط��ة باالس��م )أرقام الهات��ف، عناوي��ن البريد اإللكترون��ي، إلخ(.  
تتي��ح لك الوص��ول إلى نفس احلقول عند حتديد اس��م من الشاش��ة 

الرئيسية.
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يظهر الرقم اخلاص باالسم احملدد مميزاً في اجلزء السفلي من الشاشة.  
للبحث عن اسم محدد:

 إلى 
و 

اضغط على املفتاح املقابل للحرف املراد الوصول 
إلي��ه )مث��ال اضغ��ط عل��ى مفت��اح  مرتني 

.)"U" للوصول إلى حرف
يتم حتديد أول اسم يبدأ بهذا احلرف   

في القائمة.

 أو 

>بحث...<
اضغ��ط على ه��ذا املفتاح أو حدد ه��ذا اخليار، ثم 
قم بإدخال احلروف األولى من االس��م املراد البحث 
عنه، واضغط على  لالنتقال مباش��رة إلى هذا 

االسم.

SIM في سجل بطاقة

حدد اسم من سجل بطاقة SIM واضغط على  أو خيارات للوصول 
إلى اخليارات التالية:

نسخ إلى الهاتفإرسال MMSتغيير

حذفرمز صوتيتفاصيل

إضافة إلى قائمة احلظراتصال سريعاتصال

SMS إرسال

في سجل الهاتف

حدد اس��م من الس��جل املوجود على الهاتف. في حالة اشتمال االسم 
احملدد على العديد من األرقام أو احلقول )راجع أدناه(، اضغط على    أو   
لالنتقال من حقل إلى اآلخر )تظهر معلومات احلقل احملدد مميزة في اجلزء 

السفلي من الشاشة(.

اضغط على  أو خيارات للوصول إلى اخليارات التالية:

إرسال بواسطة...حلن جديدتغيير االسم

حذفإرسال SMSإظهار

إضافة إلى قائمة احلظرإرسال MMSاتصال

حتديد صورة

ح��دد >إظهار< للوصول إل��ى قائمة األرقام أو احلق��ول احملفوظة لهذا 
االس��م .  ح��دد >جدي���د< إلنش��اء حقل جدي��د أو حدد أح��د األرقام 
واضغ��ط على  للوص��ول إلى مجموعة ثانية من اخلي��ارات.  تغيير، 
اتصال، إرس���ال SMS، إرسال MMS وحذف هي نفس اخليارات كما 

هو موضح أعاله.  ستجد باإلضافة لذلك:

لتغيير رقم احلقل احملدد.تغيير

لعرض تفاصيل احلقل احملدد.إظهار
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نسخ إلى بطاقة 
SIM

لنسخ اسم من سجل الهاتف إلى سجل بطاقة 
SIM )يتم حتديثه عندما يتم تبديل السجالت أو 

عند استخدام هاتف آخر(.

لتعيني رمز صوتي ليتم االتصال باالسم عندما رمز صوتي
تنطقه )راجع صفحة 53(.

مع اتصال سريع بربطه  االسم  لهذا  سريع  وصول  لتعني 
مفتاح )راجع صفحة 53(.

افتراضياً تعيني كافتراضي يصبح  أوالً  إدخاله  يتم  الذي  الرقم 
 . ويتم االتصال به تلقائياً عند الضغط على 

هذا اخليار يتيح لك تعيني رقم افتراضي آخر.

لتغيير أو تعريف نوع حق الرقم احملدد.تغيير النوع

احلق��ول الرقمية النصية )مالحظة والبريد اإللكتروني( ميكن فقط 
تغييرها أو حذفها.

تخصيص جهات االتصال

ميكن تخصيص جه��ات االتصال املوجودة في س��جل الهاتف بتعيني 
ص��ورة و/أو نغم��ة رنني لها، بحي��ث عندما يتصل هذا االس��م، تظهر 

صورته و/أو يتم تشغيل النغمة اخملصصة لهذا االسم.

تتوافر هذا الوظيفة عند حتديد سجل الهاتف فقط.

األرقام اخلاصة

يتي��ح لك عنصر األرقام اخلاصة الذي يظهر في قائمة جهات االتصال 
تخزي��ن رقم هاتفك. ننص��ح بإدخال رقمك هاتفك وأيض��اً املعلومات 

األخرى املتعلقة به.

ال ميك��ن حذف عنص��ر األرقام اخلاص���ة، وذلك برغ��م إمكانية خلو 
جميع حقوله من البيانات.

رقم الطوارئ

س��وف يقوم رقم الطوارئ باس��تدعاء خدمات الطوارئ في بلدك. في 
غالبي��ة احلاالت، ميكنك االتصال بهذا الرقم حتى في حالة عدم إدخال 

.PIN أو إدخال رمز التعريف الشخصي SIM بطاقة

ف��ي أوربا،  رق��م الطوارئ املوحد هو ��� ، أما ف��ي اململكة املتحدة 
فهو ���.
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إضافة جهة اتصال

SIM في سجل بطاقة
. حدد إضافة جهة اتصال من القائمة، واضغط على  حتديد أو   .1

. أدخل االسم واضغط على   .2
أدخل الرقم املقابل لالسم، ثم حدد نوع الرقم املرتبط باالسم   .3

)هاتف، فاكس أو بيانات( ثم اضغط على  لتخزين هذا االسم   
في سجل الهاتف.  

ح��دود الرقم 40 خانة، حس��ب بطاقة SIM اخلاص��ة بك. يتيح لك 
إدخال رموز االتص��ال الدولي، رموز البلد واملنطق��ة، إجراء مكاملات 

من أي مكان.

في سجل الهاتف
. حدد إضافة جهة اتصال من القائمة، واضغط على  حتديد أو   .1
أدخل االسم األخير ثم األول )حتى 20 حرف التيني(، ال  يسمح بأن   .2

يكون احلقالن فارغني ولكن ميكن إلحداهما فقط.  
ثم حدد نوع الرقم أو نوع احلقل. ميكن للحقول الرقمية قبول   .3

إدخاالت حتى 40 خانة وعالمة" +" واحدة فقط أما احلقول   
النصية الرقمية )مثل البريد اإللكتروني واملالحظات( فيمكنها   
قبول إدخاالت حتى 50 حرف التيني. ميكن لكل اسم أن يتضمن   

5 حقول رقمية كحد أقصى )مثال رقمني هاتف جوال، 3 أرقام   
للعمل، عنوان بريد إلكتروني وأيضاً مالحظة نصية(.  

. أدخل األرقام املتعلقة أو النص واضغط على   .4
لتخصيص هذا االسم، راجع "تخصيص جهات االتصال"   .5

صفحة 61(.  

أرقام اخلدمات

تعتمد على االشتراك ومزود اخلدمة.

تتيح ل��ك ه��ذه القائمة االتص��ال بالعديد م��ن امللقم��ات الصوتية 
يتضمن ذلك خدمات العمالء، احلصول على املعلومات، االش��تراك في 

قوائم البريد، إلخ. قد تختلف اخلدمات املتوفرة حسب االشتراك.

احلالة

تع��رض هذه القائم��ة إجمالي عدد جهات االتص��ال احملفوظة في كل 
سجل في مقابل احلد األقصى املسموح.
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12. معلومات االتصال

تس��تخدم القوائم املوضحة في هذا القس��م في إدارة كيفية تعامل 
الهاتف اجلوال مع املكاملات والتكلفة املرتبطة.

مدة املكاملات

تتي��ح لك ه��ذه القائم��ة متابعة تكلف��ة وم��دة املكاملات. 
اخليارات املوضحة أدناه معتمدة على االشتراك.

عدادات البيانات

يتيح لك عداد GPRS متابعة حجم البيانات املس��تلمة خالل جلسة 
GPRS. تعتمد هذه اخلاصية االش��تراك وش��بكة االتص��ال. تتيح لك 

الوصول إلى اخليارات التالية:

جلسة جهاز 
كمبيوتر

يعرض هذا اخليار آخر جلسة اتصال أو حجم نقل 
البيانات اخلاص بالكمبيوتر.

جلسة هاتف 
جوال

يعرض هذا اخليار آخر جلسة اتصال أو حجم نقل 
البيان��ات اخلاص بالهاتف اجلوال )مثال بعد اتصال 

.)GPRS من خالل WAP

قد تختلف عدادات املكاملات املس��تخدمة في الهاتف احملمول عن 
تلك املستخدمة بواسطة مزود اخلدمة. لذلك فمن الضروري اعتبار 
عدادات املكاملات املعروضة على الشاشة كعنصر معلومات وليس 

التكلفة الفعلية استنادًا إلى التعرفة.

عدادات املكاملات

تستخدم هذه اخلاصية ملتابعة املكاملات الواردة والصادرة.

لعرض مدة و/أو تكلفة املكاملة.بيانات آخر مكاملة

للوص��ول إلى إظه���ار أو إعادة تعي���ني مدة مكاملة إجمالي املدة
صادرة أو واردة.
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لعرض التكلفة املتراكم��ة وإعادة تعيني العداد )قد إجمالي التكلفة
.)PIN2/PIN تكون محمية بواسطة

• إظهار اإلنفاق بناء على معدل التكلفة.
• إعادة تعيني إجمالي التكلفة احلالي.

• إظهار الرصيد لتتحقق من الرصيد املتبقي )بناء 
• على حد التكلفة(.
• إيقاف حد التكلفة

• حد التكلفة إلدخال حد التكلفة املستخدم في 
• قائمة إظهار الرصيد.

• معدل التكلفة لتعييم املعدل لكل وحدة. أدخل 
• العملة املستخدمة أوالً )3 أحرف كحد أقصى(، ثم 

• أدخل تكلفة الوحدة.

اإلعدادات

تتي��ح لك هذه القائم��ة تعيني كل اخليارات املرتبط��ة باملكاملة: حتويل 
املكاملات، انتظار املكاملات، إلخ.

معلومات نهاية املكاملة

لتعيني تش���غيل أو إيقاف ع��رض النظام م��دة و/أو تكلفة كل مكاملة 
عند إنهاء االتصال.

الرد بأي مفتاح

عند تش���غيل ه��ذا اخليار، ميكنك قب��ول أي مكامل��ة بالضغط على أي 
مفتاح، عدا مفتاح  )مستخدم في رفض املكاملة(.

خاصية انتظار املكاملات

مع مكاملة 
GSM

ينطب��ق عل��ى كل املكاملات، مكامل���ات صوتية، 
مكامل���ات الفاك���س ومكامل���ات البيان���ات. عن��د 
تنش��يط هذا اخليار، س��وف تس��مع صوتاً عند 
محاول��ة أحد م��ا االتصال بك أثناء انش��غالك 
مبكامل��ة أخ��رى. ح��دد خي��ار احلال���ة للتأكد من 

تنشيط خاصية االنتظار من عدمه.

مع مكاملة 
GPRS

يتيح لك تعيني تشغيل أو إيقاف خاصية انتظار 
املكاملات بالنس��بة للمكاملات الصوتية الواردة 

.GPRS أثناء اتصال

هوية املتصل

للتمك��ن من إظه���ار أو إخفاء هويت��ك )رقم الهاتف( عم��ن تتصل به. 
تخبرك احلالة عن أي خيار مت تنشيطه.

توجيه املكاملات

لتحويل املكاملات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم آخر 
)سواء كان في سجل الهاتف أم ال( وتنطبق على: مكاملات البيانات، 

مكاملة صوتية ومكاملات الفاكس.
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يتم حتوي��ل كل املكاملات ال��واردة. عند حتديد هذا غير شرطي
اخليار، لن تس��تقبل أي مكاملات على اإلطالق على 

هاتفك حتى إلغاء تنشيط هذا اخليار.

يس��مح ل��ك باختي��ار الظ��روف التي ت��ود حتويل شرطي
املكامل��ات الواردة عندها: في حال���ة عدم الرد، إذا 
كان غي���ر مت���اح أو ف���ي حالة انش���غال اخلط. ميكن 

تعيني كل خيار منفردا.

تعرض حالة كل املكاملات املوجهة.احلالة

قبل تنشيط هذا اخليار، يجب إدخال أرقام صندوق بريدك الصوتي )راجع 
القس��م التالي(. هذه اخلاصية معتمدة على االش��تراك، وتختلف عن 

خاصية نقل املكاملة، التي حتدث عندما تتعدد املكاملات في آن واحد.

صناديق البريد

إلدخ��ال أرق��ام صناديق البري��د الصوتية )في حالة ع��دم توافرها على 
.)SIM بطاقة

في بعض احلاالت، قد يتعن عليك إدخال رقمن: أحدهما لالستماع 
إلى صندوق بري��دك، واآلخر لتوجيه املكاملات إليه. اتصل مبش��غل 

اخلدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

إعادة االتصال تلقائيًا

عند تش���غيل هذا اخليار، س��وف يقوم الهاتف بإع��ادة االتصال تلقائياً 
بنفس الرقم إذا كان مش��غوالً حتى ينجح في االتصال به أو حتى يتم 
الوصول إلى العدد األقصى من احملاوالت )10( مرات. يصدر الهاتف جرس 
عن��د بداية كل محاولة ويصدر جرس خ��اص عند جناح االتصال. عقب 

كل محاولة، تتزايد مدة الفترة الفاصلة بني كل محاولة وأخرى.

قائمة املكاملات

تزودك ه��ذه القائمة بكل املكامل��ات الصادرة وال��واردة محاوالت إعادة 
االتص��ال تلقائياً وتفاصيل املكاملات. يتم عرض مختلف أنواع املكاملات 
– املكامل��ات الص��ادرة، املكاملات الفائت��ة واملكاملات املس��تلمة – برموز 
مختلف��ة. يتم عرض املكامل��ات بترتيب زمني مع وض��ع أحدث مكاملة 
في قمة القائمة. يعرض االس��م املقابل لرقم املتصل في حالة وجوده 

بسجل الهاتف احملدد.

إعادة تعين

إلعادة تعيني القائمة بأكملها وحذف كل امكاملات املدرجة.

قائمة املكاملات

حدد رقم من القائمة، واضغط على  إلعادة االتصال أو اضغط 
على  أو  خيارات للوصول إلى خيارات: تفاصيل، اتصال، مكاملة 

عن بعد، إرسال SMS، إرسال MMS، حذف أو تخزين الرقم )في 
حالة عدم وجوده بسجل الهاتف(.



الرموز واألشكال��

الرموز واألشكال
أثناء وضع الس��كون، قد تظهر بعض األش��كال بص��ورة تبادلي على 

الشاشة.

في حالة عدم ظهور رمز الش��بكة على الشاش��ة، فإن الش��بكة 
تك��ون غير متاحة حالي��ا. يحتمل انك بداخل منطقة اس��تقبال 

سيئة، وقد يفيد االنتقال إلى مكان آخر.

صامت – الهاتف لن يصدر صوت اجلرس عند استقبال مكاملة.

اهتزاز – الهاتف سيهتز للتنبيه باستقبال مكاملة.

.GPRS الهاتف متصل بشبكة – GPRS اتصال

رسالة SMS – مت استالم رسالة جديدة.

بريد صوتي – مت استالم رسالة صوتية جديدة.

البطارية – تشير التدريج إلى مستوى البطارية
)4 تدريجات = مشحونة بالكامل، 1 تدريج = منخفضة(.

املنبه – مت التنشيط.

التج�وال – تظهر حني يتم تس��جيل الهاتف ضمن ش��بكة 
أخرى غير شبكتك األصلية )خاصة في حالة السفر باخلارج(.

مس�احة SMS ممتلئة – ذاكرة الرس��ائل ممتلئة. قم بحذف 
الرسائل القدمية الستالم رسائل جديدة.

توجيه مكاملات غير مش�روط إلى رقم – يتم حتويل كافة 
املكاملات الصوتية الواردة الرقم غير البريد الصوتي.

توجي�ه املكاملات إل�ى البريد الصوت�ي – يتم حتويل كافة 
املكاملات الصوتية الواردة إلى البريد الصوتي.

املنطق�ة الرئيس�ية – نط��اق مح��دد بواس��طة مش��غل 
الش��بكة. تعتمد على االش��تراك. اتصل مبش��غل اخلدمة 

للحصول على مزيد من التفاصيل.

.GSM الهاتف متصل مع شبكة :GSM شبكة
جودة االس�تقبال: ظهور تدريجات أكثر في رمز الش��بكة 

يدل على استقبال أفضل.

رسالة فورية – بتعيني اخليار إلى الوضع تشغيل.

الذاك�رة ممتلئة – ذاكرة الهاتف ممتلئ��ة. قم بحذف بعض 
العناصر لتوفير مساحة حلفظ عناصر جديدة.

رسالة MMS – مت استالم رسالة وسائط متعددة جديدة.

.WAP مت استالم رسالة في وارد خدمة – WAP رسالة

تشغيل/إيقاف تلقائي – بتعيني اخلير إلى الوضع تشغيل.
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االحتياطات
املوجات اإلشعاعية

ــتقبال  ــال واس الهات��ف اجل��وال عب��ارة ع��ن جهاز إرس
ــعاعية ضعيفة القوة. عند تش��غيله،  للموجات اإلش
يقوم بإرس��ال واس��تقبال املوج��ات اإلش��عاعية.. حتمل 
املوج��ات اإلش��عاعية الصوت أو إش��ارات البيان��ات إلى 
احملطة الرئيس��ية املتصلة بش��بكة الهاتف. تتحكم شبكة االتصال 

في القدرة التي يرسل بها الهاتف.
يقوم الهاتف بإرسال/استقبال املوجات اإلشعاعية خالل نطاق تردد   •

GSM )900 / 1800 / 1900 ميجاهرتز(.  
تتحكم شبكة اتصال GSM في قدرة اإلرسال )0.01 إلى 2 وات(.  •

الهاتف متوافق مع كافة معايير األمان ذات الصلة.  •
تدل عالمة CE املوجودة على الهاتف على توافقه مع التوجيهات   •

 )Ref. 89/336/EEC( األوروبية للمجاالت الكهرومغناطيسية  
.)Ref. 73/23/EEC(  وتوجيهات اجلهد املنخفض  

بالنس��بة للعمليات املتعلقة باجلسم، مت اختبار هذا الهاتف وتوافقه 
مع توجيهات FCC للتعرض للموجات اإلشاش��عية عند اس��تخدامه 
م��ع ملح��ق ال يحتوي عل��ى معدن ووض��ع الهاتف على مس��افة 1.5 
من اجلس��م. اس��تخدام ملحقات أخ��رى قد ال يؤكد تواف��ق اجلهاز مع 
توجيه��ات FCC للتع��رض للموج��ات اإلش��عاعية.  الهات��ف اجل��وال 
ــئوليتك. لتجنب حدوث أضرار لك أو اآلخرين أو بالهاتف نفس��ه،  مس

ق��م بقراءة واتباع كاف��ة تعليمات األمان وتأكد م��ن التعريف بها ألي 
ش��خص قد يس��تعير هاتف��ك. باإلضافة إل��ى منع االس��تخدام غير 

املصرح به للهاتف:

تأك��د من وجود الهاتف في مكان آم��ن وبعيدا عن متناول 
األطفال. 

جتنب تس��جيل رمز التعريف الشخصي PIN. حاول تذكره 
بدال من ذلك. 

قي بإيقاف تش��غيل الهاتف ونزع البطارية في حالة عدم اس��تخدام 
الهاتف لفترة طويلة.

قم بتغيير رمز التعريف الش��خصي PIN بعد شراء الهاتف وتأكد من 
تنشيط خيارات حظر االتصال.

تصمي��م الهات��ف متواف��ق مع كاف��ة اللوائ��ح والقوانني 
املطبق��ة. عل��ى الرغم من ذل��ك قد يتس��بب الهاتف في 
إحداث تداخل مع بع��ض األجهزة اإللكترونية. لذلك يجب 
ــات احمللية عند  علي��ك اتباع كاف��ة التوصيات والتنظيم
اس��تخدام الهاتف في املنزل أو خارجه. تنظيمات استخدام الهاتف 

اجلوال في املركبات والطائرات تخضع عملياً لضوابط مشددة.
مت تركي��ز االهتمام العام لبعض الوق��ت على اخملاطر الصحية احملتملة 
ملس��تخدمي الهوات��ف اجلوال��ة. متت مراجع��ة األبح��اث احلالية على 
تقنية املوجات اإلشعاعية مبا فيها تقنية GSM، ومت رفع معايير األمان 
لضم��ان احلماية م��ن التعرض لطاق��ة املوجات اإلش��عاعية. الهاتف 
ــان وتوجيهات مع��دات الراديو  ــر األم ــق مع كل معايي اجل��وال متواف

.1999/5/EC واالتصاالت الطرفية
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قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف...

ــة  قد تكون األجهزة اإللكترونية ذات احلماية الضعيفة أو احلساس
عرضة للتأثير بطاقة املوجات. هذا التداخل قد يؤدى إلى وقوع حوادث.

ــرة و/أو عن��د الوق��وف ف��ي أماكن  قب��ل الصع��ود للطائ
االنتظار ضع الهاتف داخل أمتعتك : اس��تخدام الهاتف 
في الطائرات قد يس��بب خطورة على تش��غيل الطائرة، 

ويشوش شبكة الهاتف وقد يكون ذلك غير قانوني.

ــفيات، العيادات، أو مراك��ز الرعاية الصحية  في املستش
األخ��رى أو ف��ي أي م��كان يعتب��ر قري��ب من نط��اق أجهزة 

الرعاية الصحية.

في املناطق ذات األجواء القابلة لالشتعال )مثل محطات 
الوق��ود وأيضا املناط��ق ذات األجواء احململ��ة بذرات ناعمة 

مثل التراب املعدني(.

في املركبات الناقلة للمنتجات س��ريعة االش��تعال )حتى إذا توقفت 
املركب��ة( أو املركب��ات التي تعم��ل بالغاز املس��ال )LPG(، تأكد أوال من 

مالئمة املركبة للوائح تعليمات األمان.

في األماكن املشدد فيها غلق أجهزة اإلرسال الالسلكية، مثل احملاجر 
أو األماكن التي بها عمليات تفجير.

تأكد من مصنع السيارة أن األجهزة اإللكترونية املوجودة 
بالسيارة لن تتأثر باملوجات اإلشعاعية.

مستخدمو منظم ضربات القلب
في حالة استخدامك منظم ضربات القلب:

حافظ دائماً على وجود مسافة ال تقل عن 15 سم بني الهاتف  •
وجهاز تنظيم ضربات القلب حينما يكون الهاتف في وضع  

التشغيل، لتالفى حدوث تداخل مؤثر.  
ال حتمل الهاتف في جيبك الصدري.  •

استخدم األذن البعيدة عن جهاز تنظيم ضربات القلب لتقليل   •
التداخل املؤثر.  

قم بإيقاف تشغيل الهاتف إذا راودك شك في حدوث التداخل   •
بالفعل.  

مستخدمو أجهزة املساعدة السمعية

ــمعية، استش��ر  ــاعدة الس إذا كن��ت من مس��تخدمي أجهزة املس
طبيبك والشركة املصنعة للجهاز السمعي لتحديد إن كان جهازك 

السمعي سيكون عرضة للتأثر مبوجات الهاتف اجلوال.
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حتسني األداء

من أجل حتسني أداء الهاتف، تقليل الطاقة املنبعثة، تقليل استهالك 
البطارية وضمان االستخدام اآلمن، التزم بالتعليمات التالية:

ألفضل وأنسب استخدام للهاتف يجب استخدام الهاتف 
في وضع التشغيل العادي )في حالة عدم استخدام وضع 

حر اليدين أو استخدام ملحق حر اليدين(.

ال تقم بتعريض الهاتف لدرجة حرارة شديدة.  •
تعامل مع الهاتف بعناية. يؤدي سوء االستخدام إلى إلغاء   •

الضمان الدولي.  
ال تقم بغمر الهاتف في أي سائل، في حالة تعرض الهاتف للماء،   •

قم بإيقاف تشغيله، انزع البطارية واتركه ليجف ملدة 24 ساعة   
قبل تشغيله مرة أخري.  

لتنظيف الهاتف، قم مبسحه بقطعة قماش ناعمة.  •
إرسال واستقبال املكاملات يستهلك نفس مقدار الطاقة من   •

البطارية. على الرغم من ذلك، يستهلك الهاتف قدر قليل من   
الطاقة في حالة شاشة السكون إذا تُرك في نفس املكان. في وضع   

السكون وعند التحرك، يستهلك الهاتف طاقة لتحديث بيانات   
وضعه مع الشبكة. تعيني اإلضاءة اخللفية لوقت أقل واالمتناع   
عن التصفح غير الضروري في القوائم يساعد على االحتفاظ   

بطاقة البطارية إلجراء املكاملات الهاتفية وفترة استعداد أطول.  

معلومات البطارية
الهاتف مزود ببطارية قابلة للشحن.  •

استخدم الشاحن احملدد فقط.  •
ال تقم بإلقاء البطارية في النار.  •

ال تقم بتشويه أو فتح البطارية.  •
ال تسمح ألي أجزاء معدنية )مثل املفاتيح( أن تصل أقطاب   •

البطارية معا.  
جتنب تعريض البطارية لدرجة حرارة عالية )أعلى من 60 درجة   •

مئوية(، أو بيئات رطبة أو ملتهبة.  

يجب استخدام ملحقات فيليبس املعتمدة، استخدامك 
ألي ملحقات أخرى قد يس��بب تل��ف الهاتف، وإلغاء كل 

ضمانات الهاتف من فيليبس.

تأكد من استبدال األجزاء التالفة فورا بواسطة الفنيني املتخصصني 
وأن يتم استبدالها بقطع غيار فيليبس األصلية.
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الهاتف اجلوال والسيارة

أشارت الدراسات إلى أن التحدث في الهاتف أثناء القيادة 
يقلل من التركيز مما يش��كل خطورة كبي��رة على احلياة. 

التزم بإتباع اإلرشادات التالية:

اجعل كامل انتباهك للقيادة. تنح عن الطريق وتوقف على جانبه   •
قبل استخدام الهاتف.  

احترم التنظيمات احمللية في البالد التي تقود سيارتك فيها   •
.GSM وتستخدم هاتف  

إذا أردت استخدام الهاتف اجلوال في السيارة، قم بتركيب مجموعة   •
سماعة الرأس اخملصصة للسيارة والتي مت تصميمها خصيصاً لهذا   

الغرض.  
تأكد أن كال من الهاتف ومجموعة سماعة الرأس اخلاصة   •

بالسيارة ال يعوقان الوسائد الهوائية أو أي أنظمة حماية مجهزة  
في السيارة.  

اس��تخدام نظام اإلنذار لتشغيل إضاءة السيارة أو آلة التنبيه لتشير 
إلى  مكاملة واردة ممنوع نهائيا في الطرق العامة في بعض الدول. تأكد 

من التنظيمات احمللية لكل بلد.

EN 60950 املعيار

ف��ي حاالت املناخ احلار أو بعد التعرض لفترات طويلة للش��مس )مثال 
خلف نافذة أو زجاج الس��يارة(، قد ترتفع درج��ة حرارة الهاتف، خاصة 

الهاتف ذو اجلس��م املعدني. توخى احلذر الكام��ل في هذه احلالة حني 
التقاطك للهاتف كما يجب جتنب استخدامه في بيئة ذات حرارة تزيد 

عن 40 درجة مئوية.

الرعاية البيئية

تذكر مراعاة التنظيمات احمللية اخلاصة بالتخلص من مواد 
التعبئ��ة، البطاريات التالفة والهاتف القدمي والتش��جيع 

على إعادة تصنيعهم.

قام��ت فيليبس بوضع رموز قياس��ية على البطارية وم��واد التغليف 
لتشجيع إعادة التصنيع والتخلص الصحيح من النفايات.

عدم التخلص من البطارية في قمامة املنزل.

خامات مواد التغليف قابلة إلعادة التصنيع.

مت تقدمي مس��اهمة مالية الستعادة التغليف الوطني 
املرتبط ونظام إعادة التصنيع.

خامات البالس��تيك قابلة إلعادة التصنيع )أيضاً حتدد 
نوعية البالستيك(.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
ال ميكن تشغيل الهاتف

ق��م بإزالة/إعادة تركيب البطارية. قم بش��حن الهات��ف حتى يتوقف 
مؤشر شحن البطارية عن التدرج. قم بفصل الهاتف عن الشاحن ثم 

حاول تشغيل الهاتف مرة أخرى.

تعرض الشاشة رسالة "موقوف" عند تشغيل الهاتف
حاول أحد األشخاص استخدام الهاتف، ولكنه لم يعرف رمز التعريف 
الشخصي PIN أو رمز فك احلظر )PUK(. قم باالتصال مبشغل اخلدمة.

IMSI تعرض الشاشة رسالة فشل
هذه املش��كلة متعلقة باش��تراكك في اخلدمة. قم باالتصال مبشغل 

الشبكة.

الهاتف ال يعود إلى شاشة السكون
اضغط مع االستمرار على مفتاح إنهاء املكاملة أو قم بإيقاف تشغيل 
الهات��ف، تأكد من تركيب بطاقة SIM والبطارية بش��كل صحيح ثم 

أعد تشغيل الهاتف مرة أخرى.

ال يتم عرض رمز شبكة االتصال
مت فقد االتصال بالش��بكة. إما أنك لست في مجال موجات التغطية 
)في نفق أو بني مباني عالية( أو أنك خارج مجال تغطية الشبكة. من 
مكان أخر، حاول إعادة االتصال بالشبكة )خاصة عندما تكون باخلارج(، 
تأك��د من وضع الهوائي في حالة وج��ود هوائي خارجي للهاتف، أو قم 

باالتصال مبشغل اخلدمة ملزيد من املساعدة/املعلومات عن الشبكة.

الشاش��ة ال تس��تجيب )أو اس��تجابة الشاش��ة بطيئة( 
للضغط على املفاتيح

تتباطأ اس��تجابة الشاش��ة بدرجة أكبر في درجات احلرارة املنخفضة 
جداً. هذا أمر طبيعي وال يؤثر على عمل الهاتف. انتقل بالهاتف ملكان 
أكثر دفئا وأعد التجربة مرة أخرى. في حاالت أخرى قم باالتصال مبوزع 

الهاتف.

البطارية ساخنة جدًا
من املمكن أن تكون قد اس��تخدمت ش��احن غي��ر مخصص للهاتف. 
تأك��د دائماً م��ن اس��تخدام ملحقات فيليب��س املعتمدة امل��زودة مع 

اجلهاز.

الهاتف ال يظهر أرقام املكاملات الواردة
ه��ذه اخلاصية معتمدة على الش��بكة واش��تراك اخلدم��ة. إذا كانت 
الشبكة ال ترس��ل رقم املتصل، يقوم الهاتف بعرض مكاملة 1 أو هوية 
مخفي���ة بدال من الرقم. قم باالتصال مبش��غل اخلدم��ة للحصول على 

مزيد من املعلومات حول هذا الشأن.

ال ميكن إرسال رسائل نصية
بعض الش��بكات ال تس��مح بتبادل الرس��ائل مع الش��بكات األخرى. 
تأك��د أوالً من إدخال رقم مركز خدمة SMS، أو اتصل مبش��غل اخلدمة 

للحصول على مزيد من املعلومات حول هذا الشأن.

ال ميكن استالم/تخزين الصور
ال ميكن قبول الصورة بواسطة الهاتف إذا كان حجمها كبيراً، ذات 

اسم طويل، أو في حالة عدم توافر التنسيق الصحيح للملف.
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الشعور بفقد بعض املكاملات
حتقق من خيارات حتويل املكاملات.

أثناء شحن البطارية، رمز البطارية ال يظهر التدريج واإلطار 
اخلارجي يومض

قم بشحن البطارية في بيئة محيطية ال تقل درجة حرارتها عن صفر 
درجة مئوية أة تزيد عن 50 درجة مئوية.

في احلاالت األخرى قم باالتصال مبوزع الهاتف.

SIM تظهر الشاشة رسالة فشل بطاقة
تأك��د م��ن تركيب بطاق��ة SIM ف��ي التجويف اخملصص لها بش��كل 
صحيح. إن اس��تمرت املش��كلة، رمبا تكون بطاقة SIM قد تلفت. قم 

باالتصال مبشغل الشبكة.

عند اس��تخدام أي��ة خاصية من القائم��ة، يعرض الهاتف 
رسالة غير مسموح

تعتم��د بعض اخلصائص على الش��بكة. فال يتاح اس��تخدامها إال إذا 
كان اش��تراكك أو الش��بكة تدعمهم. قم باالتصال مبش��غل اخلدمة 

للحصول على مزيد من املعلومات حول هذا الشأن.

SIM تعرض الشاشة رسالة أدخل بطاقة
تأك��د م��ن تركيب بطاق��ة SIM ف��ي التجويف اخملصص لها بش��كل 
صحيح. إن اس��تمرت املش��كلة، رمبا تكون بطاقة SIM قد تلفت. قم 

باالتصال مبشغل الشبكة.

الهات��ف يتمت��ع باس��تقاللية اقل مم��ا هو مذك��ور بدليل 
االستخدام

تعتمد وس��ائل التحكم على اإلعدادات )مثل مس��توى صوت اجلرس، 
فترة إضاءة اخللفية( واخلصائص املستخدمة. لزيادة التحكم، متى كان 

ذلك ممكناً، يجب أن تقوم بإلغاء تنشيط اخلولص غير املستخدمة.

الهاتف ال يعمل جيدًا بالسيارة
حتت��وى الس��يارة على أج��زاء معدني��ة كثي��رة حيث متت��ص املوجات 
الكهرومغناطيس��ية مما يؤثر عل��ى أداء الهاتف. مجموعة الس��يارة 
املتاحة تدعمك بهوائي خارجي ومتكنك من إرسال واستقبال املكاملات 

دون حمل الهاتف.

تأك��د من س��ماح الس��لطات احمللية باس��تخدام الهات��ف أثناء 
القيادة.

الهاتف ال يستجيب للشحن
إذا كانت البطارية فارغة متاماً، فقد تس��تغرق عدة دقائق قبل عملية 
بدء الش��حن )قد تصل إلى 5 دقائق في بعض احلاالت( قبل ظهور رمز 

الشحن على الشاشة.
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ملحقات فيليبس املعتمدة
يت��م تزوي��د بع��ض امللحقات مث��ل البطاري��ة والش��احن كملحقات 
أساس��ية في عب��وة بيع الهاتف اجل��وال. ميكن أيضاً تزوي��د امللحقات 

اإلضافية أو بيعها منفردة. ولذلك قد تختلف محتويات عبوة البيع.

للحص��ول على أعل��ى معدالت الكف��اءة لهات��ف فيليبس اجلوال 
وللحفاظ عل��ى الضمان، اقتنى دائما ملحق��ات فيلبس املعتمدة 
الت��ي صمم��ت خصيصا لالس��تخدام مع الهات��ف. خدمة عمالء  
فيليب��س لإللكتروني��ات ال تتحمل أي مس��ئولية جت��اه التلفيات 

الناجتة عن استخدام ملحقات غير معتمدة.

الشاحن
يق��وم بش��حن البطارية من خالل أي منفذ تي��ار كهربي متردد. صغير 

احلجم بدرجة مالئمة حلمله في حقيبة األوراق/حقيبة اليد.

حقيبة احلمل
حتمي الهاتف من الشقوق واخلدوش.

سماعة الرأس الفاخرة
يوف��ر زر الرد عل��ى املكاملات حالً مبس��طاً بديالً للبحث ع��ن الهاتف.  
بسهولة قم بالرد على املكاملة الواردة مبجرد الضغط على املفتاح. من 
خالل وضع السكون، اضغط على املفتاح لتنشيط االتصال الصوتي.

مجموعة توصيل البيانات
توفر طريقة توصيل بيانات سهلة لهاتف فيليبس اجلوال. يوفر كابل 
USB اتصال سريع بني الهاتف اجلوال والكمبيوتر. تتيح لك البرامج 

املزودة حتميل الصور والنغمات ومزامنة جهات االتصال واملواعيد.

استخدام الهاتف كمودم

ميكنك اس��تخدام الهاتف مع جهاز كمبيوتر أو PDA على س��بيل 
املثال االتصال باإلنترنت أو إلرس��ال فاكس��ات، عبر منفذ األشعة 

.Bluetooth حتت احلمراء أو خاصية

للحص��ول عل��ى االس��تفادة التامة م��ن اخلدمات املتوف��رة عبر 
األش��عة حتت احلمراء )إرس��ال واس��تالم رس��ائل SMS، رس��ائل 
البري��د اإللكتروني والفاك��س، حتميل الص��ور وامللفات الصوتية 
إل��ى الهات��ف، مزامن��ة س��جل الهات��ف، معال��ج GPRS، إلخ(، 
يج��ب تثبي��ت برام��ج Philips Mobile Phone Tools Light على 
الكمبيوتر. تتواف��ر البرامج على اإلنترنت: قم بزيارة موقع الويب 
www.club-philips.com وقم بتس��جيل الهات��ف للوصول إلى 

.Mobile Phone Tools ًاحملتويات املتوفرة، متضمنا
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ال تتوافق البرامج مع أجهزة Apple Macintosh. تدعم فقط أنظمة 
التش��غيل Windows اإلصدارات XP ،ME ،98 و2000 )يتطلب وجود 

مجموعة Service Pack 3 أو أعلى إلزاميا في هذه احلالة(.

 Lotus ،Lotus Notes مجموع��ة برام��ج مخصص��ة للتعام��ل م��ع
Organizer و Microsoft Outlook مت تصميمها ملزامنة هاتف فيليبس 
اجلوال مع هذه التطبيقات )راجع أدلة االستخدام اخلاصة بكل تطبيق 

ملزيد من املعلومات(.

وصلة التلفاز

يتيح لك كابل البيانات عرض ش��رائح العرض التقدميية على التلفاز. 
قم بتوصيل ط��رف كابل البيانات مع موصل الهاتف، ثم قم بتوصيل 

طرف الفيديو مع موصل إدخال الفيديو في التلفاز أو الفيديو. 
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شهادات العالمة التجارية

خاصة  مسجلة  جتارية  عالمة   JAVA
.Sun Microsystems, Inc بشركة

خاصة  مسجلة  جتارية  عالمة   T9®

.Tegic Communications Inc بشركة

مسجلة  جتارية  عالمة   Bluetooth™
مملوكة لشركة

 telefonaktiebolaget L M Ericsson,
Sweden ومرخصة لشركة فيليبس.



��International )ICNIRP( - )SAR( معلومات معدل االمتصاص النوعي

International (ICNIRP) - (SAR) معلومات معدل االمتصاص النوعي
هذا الهاتف اجلوال يتماشى مع التوصيات العاملية للتعرض إلى املوجات اإلشعاعية.

ميث��ل الهاتف اجلوال وحدة الس��تقبال وإرس��ال املوجات اإلش��عاعية. مت تصميم��ه وتصنيعه بحيث ال يتع��دى حدود التعرض لت��ردد طاقة املوجات 
 )ICNIRP( احملددة بواس��طة املعايير العاملية. مت طرح هذه التوصيات من قبل املفوضّية الدولية للحماية من اإلش��عاع غير األيوني )RF( اإلش��عاعية

لتوفير حد حماية كبير لضمان سالمة كل األشخاص، بغض النظر عن السن أو احلالة الصحية.

تس��تخدم توصي��ات التعرض للموجات اإلش��عاعية ف��ي حالة الهاتف اجلوال وحدة قياس تس��مى مع��دل االمتصاص النوع��ي )SAR(. حد معدل 
االمتصاص النوعي )SAR( املوصى به من قبل ICNIRP بالنس��بة لهاتف جوال مس��تخدم بواس��طة عامة البشر هو 2 وات/كجم لكل 10 جم من 

أنسجة الرأس. 

مت إجراء اختبارات معدل االمتصاص النوعي باس��تخدام مواقع التش��غيل املوّصى بها مع أقصى مس��توى طاقة إرس��ال مصرح للهاتف خالل كل 
نطاقات التردد اخملتبرة. على الرغم من حتديد قيمة معدل االمتصاص النوعي عند أقصى مستوى طاقة مصرح به، إال أن مستوى معدل االمتصاص 
النوعي الفعلي اخلاص بالهاتف اجلوال أثناء تشغيله أقل بصفة عامة عن احلد األقصى املسموح حلد معدل االمتصاص النوعي. حيث أن الهاتف مت 
تصميمه للعمل ضمن مستويات طاقة متعددة وذلك الستخدام الطاقة املطلوبة فقط للوصول إلى شبكة االتصال. بصفة عامة، كلما اقتربت 

من احملطة الرئيسية، كلما انخفضت طاقة إخراج الهاتف.

على الرغم من وجود اختالفات بني مس��تويات معدل االمتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من املواقع، ولكن جميعها تتماش��ى مع 
معايير احلماية العاملية اخلاصة بالتعرض للموجات اإلشعاعية. 

سجلت أعلى قيمة ملعدل االمتصاص النوعي للهاتف Philips 9@9d عند اختباره مع التوافق مع املعايير العاملية 0.813 وات/كجم. على الرغم من 
وجود اختالفات بني مس��تويات معدل االمتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من املواقع، ولكن جميعها تتماش��ى مع معايير احلماية 

العاملية اخلاصة بالتعرض للموجات اإلشعاعية. 

للح��د م��ن التعرض للموجات اإلش��عاعية، من املوصى به تقليل زمن التحدث في الهاتف اجلوال أو اس��تخدام س��ماعة ال��رأس.  الغرض من هذه 
االحتياطات هو إبعاد الهاتف اجلوال عن الرأس واجلسم.
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الضمان احملدود
ما هي حدود التغطية التي يقدمها الضمان احملدود؟  .1

تضمن فيليبس للمش��ترى اجلدي��د )"املس��تهلك" أو "أنت"( أن 
هات��ف فيليب��س احملم��ول، وكل ملحقاته األصلية الت��ي توفرها 
فيليبس )"املنت��ج"(، خالية من العيوب ف��ي اخلامات والتصميم 
والصناع��ة ف��ي ظل ظ��روف االس��تخدام العادي��ة املتوافقة مع 
تعليمات التشغيل مبوجب الشروط التالية. يشمل هذا الضمان 
احملدود فقط مس��تهلك املنتجات التي مت اس��تخدامها في نفس 
الدول��ة الت��ي بيع��ت فيها. وه��و صالح فق��ط في ال��دول التي 

تستهدفها فيليبس ملبيعات منتجاتها.

ما هي مدة صالحية هذا الضمان احملدود؟  .2

ميتد هذا الضمان ملدة عام )1( واحد يبدأ من تاريخ الشراء للمنتج، 
موثقاً بقس��يمة ش��راء صحيح��ة. متتد فترة صالحي��ة الضمان 
احمل��دود لبطاري��ة فيليبس األصلي��ة القابلة إلعادة الش��حن إلى 

ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ الشراء.

ما الذي ستقوم به فيليبس حيال عدم خلو املنتج من  .3
العيوب في اخلامات والتصنيع خالل فترة الضمان احملدود؟  

خالل فت��رة الضم��ان احملدود س��تقوم فيليبس أو وكي��ل اخلدمة 
املعتمد لديها ، تبعاً الختيار فيليبس، وبدون أي رسوم لألجزاء 

أو العمالة، بإصالح أو استبدال املنتج املعيبة في اخلامات بآخر أو 
بأج��زاء جديدة أو مجددة وإع��ادة املنتج اجلديد أو الذي مت إصالحه 
إلى املس��تهلك في حالة سليمة. وستحتفظ فيليبس باألجزاء 

أو الوحدات أو املعدات املعيبة.

سيتم تغطية املنتج املستبدل أو الذي مت إصالحه بهذا الضمان 
احملدود لفترة متتد إما لباقي فترة الضمان األصلي أو ملدة تس��عني 
)90( يوم��اً ، وفق��اً أليهم��ا أط��ول، وتب��دأ م��ن تاري��خ اإلصالح أو 
االس��تبدال. إصالح أو اس��تبدال املنتج وفقاً لعرض فيليبس هو 

كامل تعويضك.

ما الذي ال يغطيه هذا الضمان احملدود؟  .4

هذا الضمان احملدود ال يغطى  أي من األتي:  

املنتج الذي تعرض لسوء االستعمال، احلوادث، سوء النقل،  أ(   
وكل ما من شأنه إحلاق أضرار بجسم املنتج، والتركيب 
واإلهمال،  الطبيعي،  غير  والتعامل  الصحيح،  غير 
بالسوائل  أو  باملاء  سواء  اإلغراق  عن  الناجمة  واألضرار 

األخرى  أو احلرائق.

املنتج الذي أُتلف بواسطة قيام أحد ما غير معتمد من  ب(   
فيليبس بإصالح أو تبديل أو تعديل املنتج.   

املنتج الذي له مشكالت استقبال وتشغيل ناجمة عن ج(   
ظروف اإلشارة، بسبب الشبكة أو نظم الهوائي أو الكابل.   

عيوب املنتج أو املشكالت الناجمة عن استعمال منتجات  د(   
أو ملحقات أخرى وليست من فيليبس.   
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املنتج الذي أُزيلت عنه ملصقات اجلودة/ الضمان، أو الرقم  ه(   
املسلسل أو الرقم املسلسل اإللكتروني ، أو الذي مت تبديله أو 

إصالحه بصورة غير قانونية.

املنتج الذي مت شراؤه ، استخدامه، صيانته، أو مت شحنه و(   
لإلصالح خارج البلد األصلي للشراء، أو املستخدم    

أغراض جتارية أو مؤسساتية )شاملة، وليست  في     
قاصرة على، املنتجات املستخدمة ألغراض تأجيرية(.   

املنتج الذي ال يحمل قسيمة شراء صاحلة أو الذي استبدلت  ز(   
قسيمة شرائه أو كانت غير قانونية.   

الهالك الطبيعي للمنتج أو القوة القاهرة. ح(   

كيف أحصل على خدمة الضمان؟  .5
قم بإعادة املنتج إلى أي مركز خدمة معتمد لفيليبس.  أ(   
ميكنك االتصال باملكتب اإلقليمي لفيليبس ليحدد لك   

أقرب مركز خدمة معتمد.   

يجب نزع بطاقة SIM من اجلهاز قبل تسليمه لفيليبس.  ب(   
وال تتحمل فيليبس آية مسئولية عن تلف أو فقد بطاقة    

SIM أو البيانات اخملتزنة عليها.   

إذا كان عطب املنتج ناجماً عن أسباب ال يغطيها هذا الضمان  ج(   
احملدود، أو كان هذا الضمان غير ساري بسبب انقضاء مدته أو ألي 

سبب آخر من األسباب املذكورة هنا، فسوف يتحمل العميل 

تكاليف إصالح أو استبدال املنتج وكل التكاليف األخرى لغرض 
إصالحه أو استبداله.

ه���ام - يجب عليك إعادة املنتج مع قسيمة شراءه  د(   
نوع  الشراء،  تاريخ  الشراء،  مكان  بها  موضحاً  الصحيحة 

املنتج ورقمه املسلسل.

حتديدات أخرى: هذا الضمان هو كامل االتفاق.  .6
فيما عدا الضمانات الصريحة املنصوص عليها  أعاله وأيضاً تلك 
الت��ي يكفلها القانون، والتي ال ميكن اس��تثناءها أو تعديلها عن 
طريق االتفاق، ال تقدم فيليبس أي ضمان آخر س��واء كان صريحاً 
أو ضمنياً )سواء كان حتت مظلة القانون الساري أو أي نص أخر(، 
كم��ا تنكر على وجه اخلص��وص ضمان الرضا عن ج��ودة القدرة 

التسويقية، أو التواؤم مع غرض معني عير منصوص عيه.
إن املس��ئولية الكامل��ة الت��ي يتحملها فيليبس إمن��ا تكون عن 
التلفيات املتعلقة أو الناش��ئة عن عملية الش��راء أو استخدام 
املنتج، بغض النظر عن نوعية أو سبب هذا التلف أو عن الدعوى 
املشفوعة ) بعقد أو TOPIT على سبيل املثال(، والذي لن تتجاوز 

ثمن الشراء األصلي للمنتج.
وبرغ��م ذل��ك ، فلن تك��ون فيليبس حت��ت أي ظرف م��ن الظروف  
مسئولة عن أي تلفيات عقابية، خصوصية، طارئة، غير مباشرة، 

أو تبعية )شاملة وليست قاصرة على فقد االستخدام، فقدان 
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الوقت، عدم االرتياح، اخلس��ائر التجارية، خس��ارة األرباح، خسارة 
فرص العمل، تكاليف البضائع  البديلة أو اخلدمات، االستثمارات، 
خس��ارة االسم التجاري أو السمعة احلس��نة، أو فقدان البيانات 
ومطالب��ات أطراف أخرى( الناجتة عن ش��راء أو اس��تعمال املنتج، 
إل��ى أقصى حد يكفله القانون، س��واء كان��ت فيليبس مطلعة 
عل��ى احتمالية ح��دوث هذه التلفيات أم ال. وس��وف يتم تطبيق 
هذه التحديدات بصرف النظر عن فش��ل الغرض الرئيس��ي ألي 

تعويض محدود.
ميثل هذا الضمان احملدود االتفاق الكامل واملطلق بني املس��تهلك 
وفيليب��س فيما يخت��ص بهذا املنتج احملمول وه��و يحل محل أي 
اتفاقات س��ابقة بني األطراف، ش��فهية أو مكتوبة، وكذلك كل 
ط��رق االتصال األخرى ب��ني األط��راف ذات الصل��ة باملوضوع هذا 
الضمان احملدود. وال يُسمح ألي تاجر، وكيل، موزع، موظف بإدخال 
تعدي��الت على هذا الضمان احملدود ويجب عليك عدم الوثوق مبثل 

هذه العروض.
ال يؤثر هذا الضمان على آية حقوق قانونية للمستهلك في ظل 

القوانني احمللية السارية.
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