
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، 
فيم��ا عدا ما يتطلبه القانون الس��اري، املس��ئولية عن أي خطأ أو 
ح��ذف أو اختالف بن هذا الدليل وبن املنت��ج املوصوف. مت تصميم 

.GPRS/GSM اجلهاز لالتصال مع شبكات

كيفية القيام ب� ...

اضغط مع االستمرار على ). تشغيل/إيقاف الهاتف

 L أدخل رقم الهاتف واضغط على
للحفظ.

تخزين األرقام في 
دليل الهاتف

أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة املفاتيح 
واضغط على ( لالتصال.

إجراء مكاملة

اضغط على ( في وضع السكون. تعرض 
قائمة سجل املكاملات املكاملات الفائتة، 

املكاملات الصادرة واملكاملات املستلمة.

الوصول إلى سجل 
املكاملات

أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة املفاتيح 
.IP واضغط على ( لالتصال ببادئ

IP إجراء اتصال

اضغط على ( عند سماع جرس الهاتف. الرد على مكاملة

اضغط على ). إنهاء مكاملة

اضغط على ) عند سماع جرس الهاتف. رفض مكاملة

اضغ��ط على مفتاحي رفع أو خفض الصوت 
أثناء املكاملة.

ضبط صوت سماعة األذن

اضغ��ط على مفتاحي رفع أو خفض الصوت 
أثناء وضع السكون.

ضبط صوت نغمة الرنن

اضغط على R في وضع السكون. الوصول إلى قائمة دليل 
الهاتف

استكشاف الهاتف

اجلانب اخللفي للهاتف:
عدسة الكاميرا 

مفاتيح التنقل

مفتاح الوظائف األيسر

مفتاح الرد

امليكروفون

مقبس سماعة الرأس

الشاشة الرئيسية
٦٥٠٠٠ لون

OK مفتاح
مفتاح الكاميرا

مفتاح إنهاء
وتشغيل/إيقاف
لوحة املفاتيح

موصل الشاحن

مفاتيح الصوت اجلانبية

مفتاح الوظائف األمين
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اضغط على L القائمة في وضع السكون. الوصول إلى القائمة 
الرئيسية

اضغط مع االستمرار على مفتاح # في 
وضع السكون.

التبديل إلى وضع 
صامت

اضغط على  في وضع السكون. تشغيل الكاميرا

اضغط على  أو , أثناء تنشيط الكاميرا. التقاط الصور

اضغط مع االستمرار على مفتاح , في 
وضع السكون.

الوصول إلى خدمة 
WAP

اضغط على - في وضع السكون. الوصول إلى االختصارات

اضغط على + في وضع السكون. فتح مشغل الصوت

اضغط على < في وضع السكون. الوصول إلى كتابة رسالة

اضغط على > في وضع السكون. الوصول إلى إعداد النغمة

اضغط مع االستمرار على  في وضع 
السكون.

الوصول إلى الوسائط 
املتعددة

.R اضغط على االنتقال للقائمة 
السابقة

اضغط على ). العودة سريعاً لوضع 
السكون

مفاتيح الوظائف

يتي��ح ل��ك مفتاح��ا الوظائف األمي��ن واأليس��ر L و R أعلى لوحة 
املفاتي��ح حتدي��د اخلي��ارات املقابل��ة التي تظه��ر على الشاش��ة فوق 
املفتاح��ن مباش��رة، ويتضم��ن ذل��ك اإلج��راءات أثناء مكامل��ة. تتغير 

الوظائف املرتبطة بهذين املفتاحن حسب الوضع احلالي.

القائمة الرئيسية

سجل املكاملاتالرسـائلدليل الهاتف

إدارة امللفاتالوسائط املتعددةاإلعدادات

املنظماألمناطالتسالي واأللعاب

االختصاراتاملزايا املضافةاخلدمات

توفر لك القائمة الرئيسية الوصول إلى كافة خصائص الهاتف من خالل 
عرضها في تنس��يق ش��بكي. يعرض اجل��دول أع��اله ترتيب خصائص 

الهاتف في القائمة الرئيسية.

اضغ��ط على L للوصول إلى القائمة الرئيســـية، أثناء وضع الس��كون، 
ثم اس��تخدم مفاتيح التنقل - التي يتم اإلشارة إليها في هذا الدليل 
بالرم��وز +، -، < أو > الس��تعراض الرموز والقوائم. م��ن داخل القوائم، 
اضغ��ط عل��ى L للوصول إل��ى اخلي��ارات املرتبطة بالعنص��ر احملدد، 

اضغط على R السابق للعودة مستوى واحد فقط.
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البدء�

1. البدء

يرجى ق��راءة تعليمات األمان الواردة في قس��م "االحتياطات" قبل 
بدء االستخدام.

الستخدام الهاتف اجلوال، يجب إدخال بطاقة SIM صاحلة لالستخدام 
يتم تزويدها بواس��طة مشغل شبكة GSM أو البائع. تتضمن بطاقة 
SIM بيانات االشتراك، رقم الهاتف اجلوال، وذاكرة ميكنك تخزين األرقام 

والرسائل بها )ملزيد من املعلومات راجع قسم "دليل الهاتف"(.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

ق��م باتباع اخلط��وات أدناه إلدخال بطاق��ة SIM اجلدي��دة. تذكر إيقاف 
الهاتف قبل إزالة الغطاء اخللفي.

إزالة البطارية

لتركيب بطاقة SIM يجب أوالً إزالة البطارية. اضغط على الزر املوجود 
على اجلانب اخللفي وحرك الغطاء اخللفي ألسفل إلزالته.

اسحب لسان القفل لرفع البطارية.

SIM إدخال بطاقة

أدخ��ل بطاقة SIM في التجويف اخلاص بها، تأكد أن الركن املقصوص 
للبطاق��ة يقابل الركن املقصوص في التجوي��ف وأن أطراف التالمس 

الذهبية تتجه ألسفل. 

قم بتركي��ب البطارية في التجويف اخلاص به��ا، بحيث تتجه أطراف 
التالمس الذهبية ألسفل حتى تستقر.
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قم بإع��ادة تركيب الغطاء اخللفي بدفعه ثاني��ة في التجويف اخلاص 
به حتى يستقر.

تشغيل الهاتف

لتشغيل الهاتف، اضغط مع االستمرار على مفتاح ). قم بإدخال 
 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 تعين هذا الرمز مس��بقاً وميكن معرفته 
من مش��غل اخلدمة أو البائع. ملزيد من املعلومات حول رموز PIN، راجع 

قسم "إعداد التأمن" صفحة 27.

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

يجب طلب رمز PUK من مشغل اخلدمة.

شحن البطارية

الهاتف م��زود ببطارية قابلة للش��حن. البطارية اجلديدة مش��حونة 
جزئياً ويصدر صوت تنبيه عند انخفاض مستوى شحن البطارية.

مبج��رد إع��ادة البطاري��ة إل��ى موضعها، ميكن��ك ش��حن الهاتف. قم 
بتوصي��ل املوصل كما هو مب��ن إلى اليمن. ثم ق��م بتوصيل الطرف 

اآلخر إلى منفذ الطاقة.

يش��ير رمز البطارية إلى حالة الش��حن. أثناء عملية الش��حن، تتزايد 
مؤش��رات الش��حن. يتم ش��حن البطارية بالكامل عن��د ثبات جميع 

مؤشرات البطارية. ميكنك حينئذ فصل الشاحن.

بقاء الش��احن متصالً بالهاتف بعد متام ش��حن البطارية بالكامل ال 
يتلف البطارية.

الطريق��ة الوحي��دة إليقاف الش��احن هي فصل��ه عن مص��در التيار 
الكهربي، لذلك استخدم مصدر تيار كهربي سهل الوصول إليه.

وظيفة االختصارات

يتضم��ن الهاتف عش��رة اختصارات س��ريعة للوظائف. ميكن��ك تعديلها 
حسب احلاجة. ملزيد من املعلومات، راجع قسم "االختصارات" صفحة 43.
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2. االتصال

إجراء مكاملة

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

.R لتصحيح خطأ في إدخال الرقم، اضغط على
اضغط على ( لالتصال.  .2

اضغط على ) لإلنهاء.  .3

للمكاملات الدولية، اضغط س��ريعاً عل��ى * مرتن إلدخال الرمز "+" 
بادئ مفتاح االتصال الدولي.

باستخدام سجل الهاتف
اضغط على R في وضع السكون.  .1

حدد جه��ة اتصال من القائمة واضغط عل��ى (، يتم االتصال   .2
بالرق��م احملدد. لتحديد رقم آخر، اضغط على + أو - )راجع قس��م 

"دليل الهاتف" ملزيد من املعلومات(.
اضغط على ) لإلنهاء.  .3

الرد على مكاملة وإنهاء مكاملة

عند استالم مكاملة، قد يظهر رقم املتصل على الشاشة، وذلك اعتماداً 
على حتديد املتصل إظهار أو إخفاء هويته. في حالة تخزين رقم املتصل 

في دليل الهاتف احملدد، يظهر اسم املتصل بدال من الرقم.

الرد على مكاملة: اضغط على (.  •
رف��ض مكاملة: اضغط على ) )أو اضغط مع االس��تمرار على   •
مفتاح خفض الصوت(. في حالة تنشيط خاصية توجيه املكاملة، 

سيتم حتويل املكاملة إلى رقم آخر أو إلى البريد الصوتي.
إنهاء املكاملة: اضغط على ).  •

لن يدق جرس الهاتف في وضع صامت.

ف��ي حالة حتديد أي مفتاح للرد، ميكنك الرد على املكاملة بالضغط على 
.Rأي مفتاح، عدا ) و

مكاملة عن بعد

لراحتك وس��المتك، تأك��د من إبعاد الهاتف ع��ن أذنيك عند إجراء 
مكاملة عن بعد، خاصة عند زيادة مستوى الصوت.

اضغ��ط على R عن بعـــد أثناء املكاملة لتنش��يط االتصال عن بعد. 
إللغ��اء االتصال عن بع��د ميكنك الضغط مرة أخ��رى على R الهاتف 

إللغاء التنشيط.

اخليارات أثناء املكاملة

أثناء املكاملة، اضغط على L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية.
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كتم الصوت )تشغيل/إيقاف(

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

مسجل الصوت

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

حالة موافقة الطرف اآلخر.

 .L لتس��جيل احلوار أثناء مكاملة، حدد مســـجل الصوت واضغط على
أثناء التس��جيل ميكنك الضغط على L إيقـــاف مؤقت/متابعة. إليقاف 
التسجيل، اضغط على R، أدخل االسم واضغط على L للحفظ.

خيارات أخرى أثناء املكاملة

اضغ��ط على L خيارات للتمكن من القيام بالعمليات التالية أثناء 
املكاملة:

الوصول إلى دليل الهاتف للبحث عن اس��م، حدد إنهاء لإللغاء، إرس��ال 
أو قراءة الرسائل.

ضبط صوت سماعة األذن

أثن��اء املكاملة، اضغط عل��ى مفتاحي رفع أو خفض الص��وت لزيادة أو 
خفض مستوى الصوت.

اتصال سريع

SIM اتصال سريع من دليل هاتف بطاقة

إذا كنت تعرف الرقم املسلسل للجهة االتصال املراد االتصال بها على 
بطاقة SIM )على سبيل املثال: 5(، ميكنك إدخال #5 في وضع السكون. 
يعرض الهاتف االس��م املقاب��ل اخملزن على بطاق��ة SIM، اضغط على 

( لالتصال بالرقم.

استدعاء سريع لسجل املكاملات

أثن��اء وضع الس��كون، اضغط عل��ى ( للوصول إلى قائمة ســـجل 
املكاملات. حدد الرقم واضغط على ( لالتصال به.

إجراء مكاملة طوارئ

SIM بدون بطاقة

قم بتش��غيل الهاتف، تعرض الشاش��ة معلوم��ات للتذكير بتركيب 
بطاقة SIM، اضغط على R مكاملة طوارئ لالتصال برقم الطوارئ.

SIM في وجود بطاقة

أثناء وضع السكون، أدخل 112، ثم اضغط على ( لالتصال.

التعامل مع مكاملات متعددة

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

ميكنك إج��راء مكاملة ثانية أثناء مكاملة نش��طة أو م��ع وضع املكاملة 
ف��ي وضع اإلبقاء. من خالل الهاتف، أدخ��ل الرقم )أو حدد جهة اتصال 
من دليل الهاتف( واضغط على (. س��يتم وضع املكاملة األولى قيد 
 L اإلبقاء ثم االتص��ال باملكاملة الثانية. ميكنك حينئذ الضغط على

للوصول إلى اخليارات التالية.
تبديل للتنقل بن املكاملتن.  •

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 معلومات املكاملة. عندئذ ميكنك:

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

 R على  الضغ��ط 

أو )
لرفض املكاملة.

 L على  الضغ��ط 
خيارات

لفتح قائمة اخليارات. ميكنك لتحديد إنهاء 
إلنه��اء املكاملة احلالية ثم الرد على املكاملة 

الواردة.

الستالم مكاملة ثانية يجب إلغاء تنشيط توجيه املكاملات وتنشيط 
انتظار املكاملات.
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3. اإلدخال النصي أو الرقمي
ميكن��ك االختي��ار م��ن بن ط��رق اإلدخ��ال إلدخ��ال احل��روف اإلجنليزية، 
الكلمات، الرموز واألرقام. تش��ير الرموز املعروضة على الشاش��ة إلى 

وضع النص احملدد.

مفاتيح الوظائف

R.مسح احلروف أو إنهاء وضع حترير النص

حتريك املؤشر، حتديد حرف، مقطع، كلمة أو رمز من + - < >
القائمة أو التمرير خالل قائمة.

العودة سريعاً لوضع السكون.)

L حتديد الكلمة املميزة ف��ي القائمة أو دخول قائمة
اخليارات.

إدخال الرموز.*

حتديد طريقة اإلدخال.#

Multitap ABC/abc طريقة اإلدخال

لتحدي��د طريق��ة اإلدخ��ال multitap، اضغط عل��ى # حتى ظهور 
"ABC" أو "abc" على الشاش��ة. يتطلب هذا األسلوب ضغط متكرر 
عل��ى املفتاح للوصول إلى احل��رف املطلوب: احلرف "h" هو احلرف الثاني 

عل��ى املفتاح 4، ولذلك يجب الضغ��ط مرتن إلدخال احلرف "h". إذا 
كان احلرف املراد إدخاله واحلرف الذي أدخلته بالفعل على نفس املفتاح، 

انتظر ثوان قليلة حتى ظهور املؤشر مرة أخرى.

ميكن��ك الضغط عل��ى مفت��اح 0 إلدراج مس��افة ف��ي طريقة 
.multitap ABC/abc اإلدخال

:"home" مثال: كيفية إدخال كلمة

 ،)MNO( 6 ،)MNO( 6 ،6 ،6 )GHI( 4 ،4 اضغط عل��ى
.)DEF( 3 ،3

يوضح اجلدول التالي احلروف، األرقام والرموز املوجودة على كل مفتاح:

ترتيب احلروف حسب العرضاملفتاح

1.  ,  -  ?  !  ’  @  :  #  $  /  _  1

2a b c 2

3d e f 3

4g h i 4

5j k l 5

6m n o 6

7p q r s 7

8t u v 8

9w x y z 9

0 0
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Smart ABC/abc طريقة اإلدخال
طريقة متقدمة لوضع حترير نص الرسائل وتتضمن قاموس شامل. 
تتيح لك إدخال النص بطريقة أكثر سرعة. لتحديد طريقة اإلدخال 

 "eZi abc" أو "eZi ABC" اضغط على # حتى ظهور ،Smart
على الشاشة. اضغط مرة واحدة فقط على املفتاح املقابل لكل 

حرف موجود في الكلمة: يتم حتليل املفاتيح التي مت الضغط عليها 
وعرض الكلمة املقترحة. في حالة توافر كلمات متعددة للمفاتيح 
املستخدمة، ميكنك الضغط على + أو - الختيار الكلمة املطلوبة 
Smart ABC/ من قائمة الكلمات املقترحة لقاموس طريقة اإلدخال

abc )راجع املثال التالي(.

:"home" مثال: كيفية إدخال كلمة
اضغط على 4، 6، 6، 3 بالترتيب.  .1

.good :تعرض الشاشة كلمة  
.home اضغط على - للتمرير وحتديد كلمة  .2

.home لتأكيد حتديد كلمة L اضغط على  .3

اإلدخال الرقمي
ميكنك إدخال األرقام بهذه الطريقة من خالل الضغط على املفتاح 

املقابل للرقم املراد إدخاله.
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4. دليل الهاتف
يت��م تخزين جه��ات االتصال في أي م��ن دليلي الهات��ف املتاحن: في 
بطاق��ة SIM )يعتم��د ع��دد اإلدخاالت على س��عة البطاق��ة( أو على 
الهات��ف )حتى 200 اس��م(. عند إدخال أس��ماء جديدة، فس��وف يتم 

إضافتهم للدليل احملدد فقط.

بحث عن جهة اتصال في دليل الهاتف

خيارات البحث عن اسم
ادخل دليل الهاتف من وضع السكون، حدد البحث عن اسم.  .1

.L خيارات، ثم اضغط على L أدخل اسم، ثم اضغط على  .2

قائمة دليل الهاتف

اضغط على R في وضع السكون للوصول إلى قائمة دليل الهاتف، 
اضغ��ط على املفتاح املقاب��ل للحرف املراد الوصول إلي��ه في القائمة 
)مث��ال: اضغط على 9 ثالث م��رات للوصول إلى حرف Y(. يتم حتديد 

أول اسم يبدأ بهذا احلرف في القائمة.

إدارة جهات االتصال

حدد اسماً من قائمة دليل الهاتف واضغط على L خيارات للوصول 
إلى اخليارات التالية.

IP اتصالSMS إرسال
حتريرعرض
نسخحذف

تكرارنقل

تخزين رقم هاتف باسم 
ادخ��ل دليل الهاتف من وضع الس��كون، حدد إضافة إدخال جديد.   .1

.L حدد مكان التخزين واضغط على
في حالة حتديد على بطاقة SIM، يجب إدخال االسم والرقم. بعد   .2
االنته��اء من اإلدخال، اضغط عل��ى L وأدخل الرقم، ثم اضغط 

.L على
في حالة حتدي��د في الهاتف، اتبع نفس اخلط��وات املوضحة أعاله.   .3
ميكنك إدخال االســـم، الرقم، رقم املنزل، اســـم الشركة، عنوان 
البريـــد اإللكترونـــي، رقم املكتـــب، رقم الفاكـــس وحتديد إرفاق 
صـــورة، إرفاق صوت ومجموعة االتصال. اضغط على L للتأكيد. 

يخبرك الهاتف بأنه مت حفظ االسم.

نسخ دليل الهاتف
ميكنك نسخ كل جهات االتصال من الهاتف إلى بطاقة SIM والعكس 

صحيح.
ادخل دليل الهاتف من وضع السكون، حدد نسخ الكل، ثم اضغط   .1

.L على
.L أو من الهاتف واضغط على SIM حدد من بطاقة  .2



دليل الهاتف��

يتم عرض رس��الة االقتراح على الشاش��ة. حدد نعم/ال لتأكيد/  .3
إلغاء العملية.

نسخ أو نقل إدخال في دليل الهاتف
 L ح��دد جه��ة اتصال ف��ي قائمـــة دليل الهاتـــف، اضغ��ط على  .1

خيارات.
.L حدد نسخ/نقل/تكرار، ثم اضغط على  .2

نسخ جهة االتصال إلى مساحة تخزين أخرى.نسخ

نقل جهة االتصال إلى مساحة تخزين أخرى.نقل

نسخ جهة االتصال إلى نفس مساحة تخزين أخرى.تكرار

حذف جهات اتصال

حذف جهات االتصال اسم تلو اآلخر
الطريقة أ:

ادخل دليل الهاتف من وضع السكون، حدد حذف الكل.  .1
حدد اســـم تلو اآلخر، ثم ح��دد جهات االتصال امل��راد حذفها من   .2

.L قائمة دليل الهاتف واضغط على
الطريقة ب:

ادخل قائمة دليل الهاتف من وضع السكون.  .1
حدد جهة االتصال املراد حذفها واضغط على L، ثم حدد حذف   .2

.L واضغط على

حذف الكل
ادخل دليل الهاتف من وضع السكون.  .1

حدد حذف الكل. يجب حتديد من بطاقة SIM أو من الهاتف.  .2

مجموعة االتصال

يتيح لك هذا اخليار جتميع جهات اتصال دليل الهاتف إلعدادها بشكل 
مالئم لالستخدام.

ادخل دليل الهاتف من وضع السكون، حدد مجموعة االتصال.  .1
.L حدد مجموعة واضغط على  .2

حدد اخليار املقابل لتعديله.  .3

ميكنك تعين اخليارات التالية:

لتعين نغمة جرس للمكامل��ات الواردة من جهات نوع اجلرس
االتصال ضمن اجملموعة.

لتعي��ن نوع التنبيه للمكامل��ات الواردة من جهات نوع التنبيه
االتصال ضمن اجملموعة.

لتعي��ن الصورة التي يتم عرضها على الشاش��ة صورة
للمكامل��ات ال��واردة م��ن جه��ات االتص��ال ضمن 

اجملموعة.

لتعين اسم للمجموعة.اسم اجملموعة

إلضافة أو حذف أعضاء من اجملموعة.قائمة األعضاء
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رقم إضافة

رقم املالك 

يتي��ح لك عنصر رقم املالك تخزين رقمك اخلاص على الهاتف. ننصح 
بإدخال رقمك هاتفك وأيضاً املعلومات األخرى املتعلقة به.

ال ميك��ن حذف عنصر رقم املالك، وذل��ك برغم إمكانية خلو جميع 
حقوله من البيانات.

رقم االتصال باخلدمة

ن��وع م��ن اخلدمة يت��م تزويدها بواس��طة مش��غل ش��بكة االتصال. 
للحصول على الوظيفة املقابلة، يرجى االتصال مبشغل الشبكة.

رقم الطوارئ

يق��وم رقم الط��وارئ باالتصال برقم اس��تدعاء خدم��ات الطوارئ في 
بل��دك. في غالبية احلاالت، ميكن��ك االتصال بهذا الرقم حتى في حالة 

.PIN أو إدخال رمز التعريف الشخصي SIM عدم إدخال بطاقة

ف��ي أوربا، رق��م الطوارئ املوحد ه��و 112، أما ف��ي اململكة املتحدة 
فرقم الطوارئ هو 999.

إعدادات

حالة الذاكرة 

تع��رض هذه القائم��ة إجمالي عدد جهات االتص��ال احملفوظة في كل 
دليل في مقابل احلد األقصى املسموح.

مساحة التخزين املفضلة

ح��دد هذه القائمة لتعين مس��احة التخزين املفضلة لتخزين جهات 
االتصال.

حقول اإلدخال

حدد هذه القائمة لتعين احلقول التي يتم عرضها في ذاكرة الهاتف.
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5. الرسائل

SMS رسائل

تتيح لك هذه القائمة إرس��ال رس��ائل نصية من خالل خدمة الرس��ائل 
القصيرة )SMS( باإلضافة إلى إدارة الرسائل التي مت إرسالها واستالمها.

كتابة رسالة

إلنشاء رسالة SMS وإرسالها، قم باتباع اخلطوات املوضحة أدناه:
حدد كتابة رســـالة، أدخ��ل النص واضغط عل��ى L للوصول إلى   .1

اخليارات التالية:

إلمتام الرسالة.مت

لتحديد رسالة مت إعدادها سابقاً.استخدام قالب

إلضافة صورة، صورة متحركة، حلن وصوت إلى إدراج كائن
الرسالة.

لتعين منط النص، محاذاة ومحاذاة مقطع جديد.تنسيق النص

لتحديد طريقة اإلدخال.طريقة اإلدخال

حدد مت، واضغط على L للوصول إلى اخليارات التالية:  .2

إلرسال الرسالة احلالية.إرسال فقط

حلفظ الرسالة في صندوق الصادر ثم إرسالها.حفظ وإرسال

حلفظ الرسالة في صندوق الصادر.حفظ

إرسال إلى جهات 
متعددة

إلرسال الرسالة إلى أشخاص متعددين.

إرسال إلى 
مجموعة

إلرس��ال الرس��الة جلميع جهات االتصال ضمن 
مجموعة اتصال.

إدخ��ال الرقم: اضغ��ط على L، أدخل رقم أو ح��دد جهة اتصال   .3
.L واضغط على

عند إرسال رسالة من خالل شبكة رسائل SMS، قد يعرض الهاتف 
رس��الة "مت اإلرسال". يش��ير ذلك إلى أن الرسالة قد مت إرسالها إلى 
مرك��ز SMS، الذي مت تعيينه في بطاقة SIM، وال يدل ذلك على أنه مت 

إرسال الرسالة إلى اجلهة املطلوبة.

صندوق الوارد

تتي��ح لك ه��ذه القائم��ة ق��راءة رس��ائل SMS املس��تلمة. يتم عرض 
الرسائل في شكل قائمة. عند عرض الرسالة، اضغط على L لقراءة 

الرسالة، ثم اضغط على L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية:

للرد على الراسل.رد

إلعادة توجيه الرسالة احملددة.توجيه

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

حلذف الرسالة احملددة.حذف

حلذف كل رسائل صندوق الوارد.حذف الكل

الس��تخراج رقم الراس��ل أو الرق��م املعروض في استخدام الرقم
الرس��الة، حفظ الرق��م في بطاق��ة SIM أو على 

الهاتف، االتصال بالرقم. 

لتخزين عناصر الوسائط املتعددة مثل الصور حفظ الكائنات
املوجودة في الرسالة على الهاتف.

نسخ رسائل SMS إلى 
SIM الهاتف/بطاقة

/SIM لنسخ الرسالة احملددة اخملزنة في بطاقة
.SIM الهاتف إلى الهاتف/بطاقة

نقل رسائل SMS إلى 
SIM الهاتف/بطاقة

/SIM لنقل الرسالة احملددة اخملزنة في بطاقة
.SIM الهاتف إلى الهاتف/بطاقة

SMS نسخ كل رسائل/SIM لنسخ كل الرسائل اخملزنة في بطاقة
.SIM الهاتف إلى الهاتف/بطاقة

SMS الهاتف نقل كل رسائل/SIM لنقل كل الرسائل اخملزنة في بطاقة
.SIM إلى الهاتف/بطاقة

صندوق الصادر

ميك��ن تخزين الرس��الة في صندوق الوارد فقط عند إرس��ال الرس��الة 
بتحديد خيار حفظ وإرسال أو حفظ.

عند عرض الرسالة، اضغط على L لقراءة الرسالة، ثم اضغط على 
L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية:

إلرسال الرسالة احملددة.إرسال

لإلرسال مباشرة أو إعادة التحرير ثم اإلرسال.حترير

حلذف الرسالة احملددة.حذف

حلذف كل رسائل صندوق الصادر.حذف الكل

الس��تخراج رقم املس��تلم أو الرق��م املعروض في استخدام الرقم
الرس��الة، حفظ الرق��م في بطاق��ة SIM أو على 

الهاتف، االتصال بالرقم.

 SMS رس���ائل  نسخ 
الهاتف/بطاق���ة  إل���ى 

 SIM

/SIM لنس��خ الرس��الة احملددة اخملزنة ف��ي بطاقة
.SIM الهاتف إلى الهاتف/بطاقة

 SMS نقل رسائل
إلى الهاتف/بطاقة 

SIM

/SIM لنقل الرسالة احملددة اخملزنة في بطاقة
.SIM الهاتف إلى الهاتف/بطاقة

نسخ كل رسائل 
SMS

/SIM لنسخ كل الرسائل اخملزنة في بطاقة
.SIM الهاتف إلى الهاتف/بطاقة

نقل كل رسائل 
SMS

لنقل كل الرسائل اخملزنة في بطاقة SIM/الهاتف 
.SIM إلى الهاتف/بطاقة
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القوالب

تتيح لك هذه القائمة اإلعداد املس��بق للرس��ائل شائعة االستخدام حتى 
عشرة رسائل. حدد رسالة واضغط على L للوصول إلى اخليارات التالية.

لكتاب��ة رس��الة جديدة أو حترير الرس��الة احملددة حترير
سابقة اإلعداد.

حلذف الرسالة احملددة سابقة اإلعداد.مسح

إعدادات الرسائل

تتيح لك هذه القائمة تهيئة إعدادات رسائل SMS. اخليارات املتوفرة:

إعدادات األمناط

SC االفتراضي. إذا لم عنوان SMS لتحديد مرك��ز رس��ائل
يكن متاحاً في بطاقة SIM، فيجب إدخال رقم 

.SMS مركز رسائل

لتحديد املدة الزمنية لتخزين الرسائل في مركز فترة الصالحية
رس��ائل SMS. يفيد ذلك في حال��ة عدم اتصال 
املس��تلم مع ش��بكة االتصال )وبذلك ال ميكنه 
اس��تالم رس��ائلك ف��وراً(. هذه اخلاصي��ة تعمل 

وفقاً لالشتراك.

لتحدي��د نوع الرس��الة. يعتمد ه��ذا اخليار على نوع الرسالة
شبكة االتصال.

لتحرير اسم النمط.اسم النمط

إعدادات مشتركة

عن��د تشـــغيل هذا اخلي��ار، يتم إخب��ارك بوصول تقرير التسليم
رس��الة SMS أو ع��دم وصولها. ه��ذه اخلاصية 

تعمل وفقاً لالشتراك.

عند تشـــغيل هذا اخلي��ار، 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.

حالة الذاكرة

يس��تخدم هذا اخليار لع��رض حالة تخزين الرس��ائل اخملزنة في بطاقة 
SIM أو على الهاتف.

مساحة التخزين املفضلة

يتيح لك هذا اخليار حتديد مس��احة التخزين املفضلة حلفظ الرسائل 
املستلمة.

احلامل املفضل

يتيح لك هذا اخليار تعين وضع اإلرس��ال املفضل. ملزيد من التفاصيل، 
يرجى االتصال مبشغل الشبكة.
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MMS رسائل

ميك��ن للهاتف أيضاً إرس��ال واس��تالم رس��ائل MMS )خدمة رس��ائل 
الوسائط املتعددة(. من خالل رسائل MMS ميكنك إرسال رسائل حتتوي 

على صور، أصوات ونص.

عند إرس��ال رس��الة MMS يجب أن يكون لدى املس��تلم هاتف يدعم 
خدمة رسائل MMS حتى يتمكن من عرض رسالتك.

كتابة رسالة

إلنشاء رسالة MMS وإرسالها، قم باتباع اخلطوات املوضحة أدناه:
حدد كتابة رسالة، أدخل احلقول التالية.  .1

لتعين رقم أو البريد اإللكتروني للمستلم.إلى

لتعي��ن رق��م أو البري��د اإللكتروني للمس��تلم نسخة كربونية
إلرسال الرسالة إليهما في نفس الوقت.

لتعي��ن رق��م أو البري��د اإللكتروني للمس��تلم نسخة عمياء
إلرسال الرسالة بطريقة سرية.

لتحديد موضوع الرسالة.املوضوع

لتحرير محتويات الرسالة. ميكن حترير النص، حترير احملتويات
الصورة، الصوت وامللحق.

اضغط على R إلمتام التحرير والوصول إلى اخليارات التالية.  .2

إلرسال الرسالة احلالية.إرسال فقط

حلفظ الرسالة في صندوق الصادر ثم إرسالها.حفظ وإرسال

حفظ في 
املسودات

حلفظ الرسالة في املسودات إلرسالها الحقاً.

لتعين خيارات اإلرسال.خيارات اإلرسال

إلنهاء وضع التحرير. سيتم عرض رسالة اقتراح إنهاء
للسؤال حول حفظ الرسالة.

صندوق الوارد

تتيح لك هذه القائمة قراءة رس��ائل MMS املستلمة. حدد رسالة، ثم 
اضغط على L للوصول إلى اخليارات التالية.

لع��رض الرس��الة، ميكن��ك الضغ��ط على L عرض
للوصول إلى قائمة اخليارات وحتديد تشغيل/حفظ 
الصورة باسم/حفظ الصوت باسم لعرض أو حفظ 

عناصر الوسائط املتعددة.

لعرض الراسل، املوضوع، التاريخ واحلجم.خصائص

للرد على الراسل.رد

لل��رد عل��ى الراس��ل وكل اجلهات املوج��ودة في رد للكل
حقلي إلى ونسخة كربونية.
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إلرسال الرسالة إلى اآلخرين.توجيه

حلذف الرسالة.حذف

حلذف كل رسائل صندوق الوارد.حذف الكل

الستخراج الرقم من الرسالة.استخدام الرقم  

صندوق الصادر

تس��تخدم هذه القائمة حلفظ كل الرس��ائل بتحديد حفظ وإرســـال. 
ميكنك القيام بالعمليات التالية:

لعرض الرسالة.عرض

لعرض املستلم، املوضوع، التاريخ واحلجم.خصائص

إرسال إلى 
اآلخرين/إعادة 

إرسال

إلرس��ال الرس��الة إل��ى اآلخرين. ف��ي حالة عدم 
إرس��ال الرس��الة بنجاح، يع��رض الهاتف إعادة 

إرسال.

حلذف الرسالة.حذف

حلذف كل رسائل صندوق الصادر.حذف الكل

الستخراج الرقم من الرسالة.استخدام الرقم

مسودات

تعرض ه��ذه القائمة كل الرس��ائل عن��د حتديد حفظ في املســـودات. 
ميكنك القيام بالعمليات التالية:

لعرض الرسالة.عرض

لعرض املستلم، املوضوع، التاريخ واحلجم.خصائص

إلرسال الرسالة احلالية.إرسال

لتحرير الرسالة.حترير الرسالة

حلذف الرسالة.حذف

حلذف كل رسائل املسودات.حذف الكل

الستخراج الرقم من الرسالة.استخدام الرقم

في حالة عدم تعين مس��تلم لرسالة في املسودات، لن يتم عرض 
خيار إرسال في قائمة اخليارات.
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قوالب

تع��رض ه��ذه القائمة خمس��ة رس��ائل ش��ائعة االس��تخدام. ميكن 
اس��تخدام هذه الرس��ائل عند كتابة رس��الة جديدة. حدد رسالة، ثم 

اضغط على L للوصول إلى اخليارات التالية.

لتحرير محتوى الرسالة.عرض

لع��رض الراس��ل، نس��خة كربوني��ة، املوض��وع خصائص
واحلجم.

لتعين القالب كرسالة جديدة. ميكنك حتريرها.كتابة رسالة

إعدادات الرسائل

تتيح لك هذه القائمة تعين ضبط رس��ائل MMS إلرس��ال أو استالم 
الرسائل.

لتعين خيارات مدة صالحية، تقرير التسليم، تقرير اإلرسال
القراءة، األولوية، زمن الشـــريحة ووقت التســـليم 

.MMS إلرسال رسالة

لتعين خيارات الشبكة الرئيسية، التجوال، تقرير االستالم
.MMS القراءة وتقرير التسليم الستالم رسالة

لتعين خيارات مجهول، أقصى حجم وإعالن.املرشحات

لتعين تهيئة الشبكة. ميكنك االتصال مبشغل حترير النمط
الشبكة.

ميكن تعي��ن هذا اخلي��ار إلى الوضع تشـــغيل أو توقيع تلقائي
إيقـــاف ويتيح ل��ك التوقيع التلقائي باس��مك أو 

محتوى آخر في الرسالة.

لعرض حالة تخزين رسائل MMS.حالة الذاكرة

دردشة

تتيح لك هذه القائمة الدردش��ة مع جهة اتصال بواس��طة رس��ائل 
.SMS

.L حدد غرفة دردشة، ثم اضغط على  .1
حدد معلومات غرفة الدردشة، أدخل اسم مستعار ورقم الوجهة، ثم   .2

.L اضغط
ح��دد دردشـــة جديـــدة، أدخل الرس��الة ثم ق��م بإرس��الها لبدء   .3

الدردشة.

ملقم البريد الصوتي

تتيح لك ه��ذه القائمة تعين رقم ملقم البريد الصوتي واالس��تماع 
إلى رسائل البريد الصوتي. عند استالم رسالة بريد صوتي، يقوم مزود 

اخلدمة بإرسال رسالة إليك.

ميكنك تعين مجموعتن م��ن أرقام ملقم البريد الصوتي. يقوم مزود 
خدمة الشبكة بتزويدك بالرقم.
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حدد عنصراً، ثم اضغط على L للوصول إلى اخليارات التالية.

لتحرير رقم ملقم البريد الصوتي.حترير

اتصال بالبريد 
الصوتي

لالستماع إلى البريد الصوتي.

ميكنك الوصول س��ريعا إلى ملق��م البريد الصوت��ي بالضغط مع 
االستمرار على مفتاح 1 في وضع السكون.

رسالة البث

عب��ارة عن رس��ائل عامة يت��م بثها إل��ى مجموعة من مس��تخدمي 
الهوات��ف اجلوال��ة. يتم بث الرس��ائل م��ن خالل العديد م��ن احملطات. 
بش��كل عام  ميك��ن حملطة بث واحدة إرس��ال نوع واحد من الرس��ائل. 
يرجى االتصال مبش��غل الش��بكة، س��يقوم بتزودك بقائمة باحملطات 

املستخدمة.

وضع االستالم

تتيح لك هذه القائمة تعين وظيفة رس��ائل البث. عند حتديد تشغيل، 
ميكنك استالم رسائل البث. عند حتديد إيقاف، لن تتسلم رسائل البث.

قراءة الرسالة

لقراءة رسالة بث بعد تنشيط وضع االستالم.

اللغات

لتعين لغة الرسائل التي ميكن استالمها.

إعداد احملطة

اضغ��ط على L لتعين محط��ة، ميكنك إجراء حتديـــد، إضافة، حترير 
أو حذف.
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6. سجل املكاملات
تزودك ه��ذه القائمة بكل املكامل��ات الصادرة وال��واردة محاوالت إعادة 
االتصال تلقائياً وتفاصي��ل املكاملات. يتم متثيل أنواع املكاملات اخملتلفة 
)املكاملـــات الصـــادرة، املكاملـــات الفائتـــة واملكاملـــات املســـتلمة( 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.

املكاملات الفائتة

تتي��ح لك هذه القائمة عرض املكاملات احلديثة التي لم يتم الرد عليها. 
ميكنك عرض تاريخ، وقت وعدد مرات كل مكاملة فائتة.

ح��دد رقماً ثم اضغط عل��ى L لعرض التاريخ، الوق��ت، املرات والرقم. 
اضغط على L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية:

فـــي دليل  حفـــظ 
الهاتف

حفظ الرقم.

حذف الرقم.حذف

االتصال بالرقم.اتصال

حترير الرقم وإمكانية حفظه في دليل الهاتف.حترير

املكاملات الصادرة

تتيح لك هذه القائمة عرض األرقام التي مت االتصال بها مؤخراً يتضمن 
ذلك احملاوالت أو املكاملات التي جنح الرد عليها.

املكاملات املستلمة

تتيح لك هذه القائمة عرض املكاملات احلديثة التي مت استالمها.

حذف سجل املكاملات

تتيح ل��ك هذه القائمة ح��ذف املكاملـــات الفائتة، املكاملـــات الصادرة، 
املكاملات املستلمة أو حذف الكل.

زمن املكاملة

تتي��ح لك ه��ذه القائمة عرض إجمالـــي الوقت الصـــادر، إجمالي الوقت 
الـــوارد وزمن آخر مكاملة )التنس��يق: س��اعة، دقيقة، ثاني��ة(. ميكنك 

استخدام إعادة تعيني كل األزمنة إلعادة تعين عدادات الوقت.

اعتمادا على الش��بكة، فإن تقريب مدة املكاملات ألغراض احلساب، 
الضرائب، الخ ق��د يختلف عن املدة واخلدمات الصادرة في الفواتير 

حسب مزود اخلدمة.



سجل املكاملات��

تكلفة املكاملات

تكلفة آخر مكاملة

تستخدم هذه القائمة لعرض تكلفة آخر مكاملة.

إجمالي التكلفة

لع��رض إجمال��ي تكلفة املكاملات من��ذ آخر مرة مت فيه��ا إعادة تعين 
عداد تكلفة املكاملات. إذا جتاوزت إجمالي التكلفة حد التكلفة القصوى 
املعن، ل��ن تتمكن من إج��راء مكاملات حتى تقوم بإع��ادة تعين عداد 

التكلفة.

إعادة تعين التكلفة

إلعادة تعين عداد التكلفة، يجب إدخال رمز PIN2 أوالً.

التكلفة القصوى

.)PIN2 لتعين احلد األقصى لتكلفة املكاملات )يجب إدخال رمز

سعر الوحدة

تتيح لك هذه القائمة تعين وحدة التكلفة، تستخدم وحدة التكلفة 
.)PIN2 هذه في حساب تكلفة املكاملات )يجب إدخال رمز

SMS عداد رسائل

تس��تخدم ه��ذه القائم��ة لع��رض ع��دد الرس��ائل التي مت إرس��الها 
واستقبالها.

GPRS عداد

تس��تخدم هذه القائمة حلس��اب كمية البيانات املرس��لة واملستلمة 
من خ��الل اتص��ال GPRS. ميكنك أيضاً إع��ادة تعين الع��داد. الوحدة 

املستخدمة هي البايت.
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7. اإلعدادات

تتيح لك ه��ذه القائمة تغيير اإلع��دادات املتعلقة باخلي��ارات املتوفرة 
)الوقت والتاريخ، التأمن، توجيه املكاملات، الخ( وتخصيص الهاتف.

إعداد الهاتف

الوقت والتاريخ

يتيح لك هذه القائمة تعين الوقت والتاريخ باستخدام لوحة املفاتيح 
أو باستخدام مفاتيح التنقل. ميكنك تعين:

تعيني مدينة 
اإلقامة

حتديد مدينة اإلقامة.

تعيني الوقت/
التاريخ

أدخ��ل القي��م باس��تخدام لوح��ة املفاتي��ح أو 
مفاتيح التنقل.

يتضمن ذلك تنسيق الوقت وتنسيق التاريخ.تعيني التنسيق

جدولة تشغيل/إيقاف الطاقة

تتي��ح لك هذه القائمة تعين وقت تش��غيل أو إيقاف الهاتف تلقائياً. 
حدد عنصراً واضغط على L للوصول إلى اخليارات التالية.

ميكنك حتديد تشغيل )اإلعداد صحيح( أو تعطيل احلالة
)اإلعداد غير صحيح(.

حدد تشغيل أو إيقاف.تشغيل/إيقاف

أدخل األرقام لتعين الوقت.الوقت

اللغ�ة

تتي��ح لك هذه القائمة حتديد لغة نصوص القوائم. اس��تخدم + أو - 
.L الستعراض القائمة وحتديد لغة بالضغط على

طرق اإلدخال املفضلة

تتيح لك هذه القائمة تعين طريقة اإلدخال االفتراضية.

خصائص العرض

تتيح لك هذه القائمة تعين خيارات العرض أثناء وضع السكون.

اخللفية

تعين صورة خلفية الشاشة الرئيسية أثناء وضع السكون.

لتحديد صور سابقة اإلعداد.النظام

لتحديد صورة مت حتميلها.بواسطة املستخدم

شاشة التوقف

لتعين الصورة التي يتم عرضها بعد الدخول في وضع السكون.

تعين )تشـــغيل/إيقاف( احلالـــة واالنتظار )تعين إعدادات
زمن عرض صورة شاشة التوقف(.

حتديد صورة شاشة التوقف.حتديد
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عرض التشغيل

تتي��ح ل��ك ه��ذه القائم��ة تعي��ن الص��ورة التي يت��م عرضه��ا عند 
التشغيل.

لتحديد صور سابقة اإلعداد.النظام

لتحديد صورة مت حتميلها.بواسطة املستخدم

عرض اإليقاف

تتيح لك هذه القائمة تعين الصورة التي يتم عرضها عند اإليقاف.

لتحديد صور سابقة اإلعداد.النظام

لتحديد صورة مت حتميلها.بواسطة املستخدم

عرض الوقت والتاريخ

تتي��ح ل��ك ه��ذه القائمة تعي��ن ع��رض التاري��خ والوقت ف��ي وضع 
السكون.

عرض رقم املالك

تتيح لك هذه القائمة تعين عرض رقم املالك في وضع السكون.

التباين

تتيح لك هذه القائمة ضبط تباين الشاشة الرئيسية.

ميكنك الضغط على < أو > لضبط التباين.

تأثير صوتي

مضخم الصوت

تس��تخدم ه��ذه القائم��ة ف��ي تعي��ن ت��ردد الص��وت عند تش��غيل 
املوسيقى.

نص الترحيب

تتي��ح لك ه��ذه القائمة تعين ن��ص الترحيب وعرضه عند تش��غيل 
الهاتف. يجب تعين اخليار التالي، ثم الضغط على R مت.

تنشيط/إلغاء تنشيط عرض نص الترحيب.احلالة

تعين محتوى نص الترحيب.نص الترحيب

اتصال سريع

تتي��ح لك ه��ذه القائمة االتصال الس��ريع باألرقام املوج��ودة في دليل 
الهات��ف. ميكنك تعين حتى ثمانية أرقام اتصال س��ريع ويجب تعين 

اخليارين متكني اتصال سريع وتعيني رقم.

مفتاح مخصص

في وضع السكون، ميكنك الوصول سريعاً إلى الوظائف التي مت تعينها 
س��ابقاً بالضغط على مفاتيح التنقل. تتيح لك هذه القائمة تعديل 

الوظائف التي مت تعينها سابقاً حسب احلاجة.

حتديث تلقائي للتاريخ والوقت

تستخدم هذه القائمة لتحديث الوقت في الهاتف تلقائياً.
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إعداد االتصال

هوية املتصل

من خالل دعم الش��بكة ميكنك حتديد تعيني بواســـطة الشـــبكة، إخفاء 
الهوية، أو إرسال الهوية لعرض أو إخفاء الهوية عن املستلم.

انتظار املكاملات

يس��تخدم هذا اخليار إلج��راء تنشـــيط أو إلغاء تنشـــيط خاصية انتظار 
املكاملات. عند تنش��يط هذا اخليار، س��وف تس��مع صوتاً عند محاولة 
أح��د ما االتص��ال بك أثناء انش��غالك مبكامل��ة أخرى. ف��ي حالة عدم 
تنش��يط هذا اخلي��ار، لن يخب��رك الهاتف عن وجود مكامل��ة باالنتظار 
وس��تظهر نغمة انشغال اخلط ملن يحاول االتصال بك أو سيتم حتويل 
املكاملة إلى هات��ف آخر )يجب تعين خيار توجيه في حالة االنشـــغال(. 

حدد استعالم احلالة ملعرفة حالة هذا اخليار.

توجيه املكاملات

تتي��ح لك ه��ذه القائمة حتوي��ل املكاملات ال��واردة إلى صن��دوق البريد 
الصوتي أو إلى رقم آخر )سواء كان في دليل الهاتف أم ال(.

توجيه كل 
املكاملات الصوتية

يت��م حتويل كل املكاملات الواردة. عند حتديد هذا 
اخلي��ار، لن تس��تقبل أي مكامل��ات على اإلطالق 

على هاتفك حتى إلغاء تنشيط هذا اخليار.

توجيه في حالة 
االنشغال

يت��م حتوي��ل املكامل��ة عن��د انش��غالك مبكاملة 
أخرى.

توجيه في حالة 
عدم الرد

حتويل املكاملة عند عدم الرد عليها.

توجيه في حالة 
عدم الوصول

حتوي��ل املكاملة عند إيق��اف الهات��ف أو عندما 
يكون خارج نطاق اخلدمة.

توجيه كل 
مكاملات البيانات

حتويل كل مكاملات البيانات.

إلغاء توجيه كل 
املكاملات

إلغاء كل خيارات حتويل املكاملات.

حدد تنشـــيط وأدخ��ل الرقم. حدد اســـتعالم احلالة ملعرف��ة حالة خيار 
التوجيه املطلوب.

قبل تنشيط هذا اخليار، يجب إدخال أرقام صندوق بريدك الصوتي. هذه 
اخلاصية تعمل وفقاً لالشتراك.

حظر املكاملات

تتيح لك قصر اس��تخدام الهاتف على االتص��ال بأرقام معينة. ميكن 
تطبي��ق ذلك على املكاملات الصادرة )كل املكاملات، املكاملات الدولية 
أو املكاملات الدوليـــة عدا الوطن( و/أو املكاملات الواردة )كل املكاملات 
أو أثنـــاء التجوال(. في كال احلالتن، يت��م تطبيق خيار إلغاء الكل لكل 
املكامل��ات مرة واحدة. يس��تخدم خيار تغيير كلمة مـــرور احلظر لتغيير 
كلمة مرور حظر املكاملات. يتيح لك خيار استعالم احلالة معرفة ما إذا 

كان نوع مكاملات محظور أم ال.

تتطلب هذه اخلاصية كلمة مرور معينة حلظر املكاملات يزودك بها 
مشغل اخلدمة.
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التبديل بن اخلطوط

تتي��ح لك بع��ض بطاق��ات SIM اس��تخدام رقمن )خدم��ة متعلقة 
بالش��بكة(. تتواف��ر هذه الوظيفة فقط عند دع��م بطاقة SIM لهذه 

الوظيفة.

لتبديل اخلط ميكنك الضغط على L لتحديد خط.

تذكير وقت االتصال

تتيح ل��ك هذه القائمة تعين إصدار صوت أم ال حس��ب زمن املكاملة. 
ميكن��ك حتديد إيقاف )بدون صوت(، مرة واحدة )حدد من بن 1 إلى 3000 
ثاني��ة كزمن الص��وت( أو دورياً )حدد فترة من 30 إل��ى 60 ثانية كزمن 
إص��دار ص��وت دوري، س��يقوم الهاتف بإص��دار هذا الص��وت دورياً كل 

دقيقة(.

عرض وقت االتصال

تتيح لك هذه القائمة تعين عرض زمن املكاملة أثناء املكاملة أم ال.
إعادة االتصال تلقائياً

في حالة عد ال��رد على املكاملة التي تقوم بإجرائها، س��يقوم الهاتف 
بإع��ادة االتصال تلقائياً بهذا الرقم على فت��رات. إلنهاء إعادة االتصال 

ميكنك الضغط على ) أو R لإللغاء.

قائمة أرقام املستخدم

تعتمد ه��ذه الوظيفة على ش��بكة االتصال. ميكنك اس��تخدام هذا 
اخليار فقط بعد تعين الهاتف بواس��طة مشغل الشبكة. يستخدم 
هذا اخليار بش��كل رئيسي للحد من االتصاالت. في حالة تنشيط هذا 

اخليار، ميكنك فقط االتصال باألسماء املوجودة في اجملموعة.

IP رقم

تتي��ح لك هذه القائمة تعين رقم IP إلج��راء مكاملات IP. تعتمد هذه 
الوظيف��ة على االش��تراك وش��بكة االتصال. اتصل مبش��غل اخلدمة 

للحصول على معامالت اإلعداد.

قائمة جهات محظورة

تتيح لك هذه القائمة رفض املكاملات الواردة من أسماء موجودة داخل 
قائمة جهات محظورة.

تتيح لك تعين تشـــغيل أو إيقاف هذا اخليار. في الوضع
حالة حتديد تشـــغيل، س��يقوم الهاتف برفض 
املكامل��ات ال��واردة من ش��خص ضم��ن قائمة 

جهات محظورة

رقم ضمن قائمة 
جهات محظورة 

لتعين األرقام التي يتم رفضها.

إعداد الشبكة

حتديد الشبكة
تتيح لك هذه القائمة حتديد شبكة اخلدمة )ننصح بتحديد خيار تلقائي(.

يق��وم الهاتف تلقائياً بتحديد ش��بكة متوفرة تلقائي
والتسجيل فيها.

يوفر لك قائمة بالشبكات املتوفرة في املنطقة. يدوي  
حدد الشبكة التي ترغب في التسجيل بها ثم 

اضغط على L للتأكيد.
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ميكنك حتديد شبكة أخرى غير الشبكة الرئيسية في حالة 
وجود اتفاقية جتوال صاحلة مع الشبكة الرئيسية. في حالة 

تغيير الشبكة، قد حتدث بعض املشكالت أثناء تشغيل الهاتف.

الشبكات املفضلة

تتيح لك إنشاء قائمة بالشبكات مرتبة حسب األفضلية. مبجرد تعريفها، 
سوف يحاول الهاتف التسجيل في الشبكة، وفقاً ألفضليتك.

حتديد نطاق

تستخدم هذه القائمة لتحديد نطاق الشبكة املستخدمة في االتصال.

GPRS اتصال

تس��تخدم ه��ذه القائمة لتعين وضع االتصال. ميكن��ك حتديد دائما أو 
عند احلاجة.

إعداد التأمن

SIM قفل بطاقة

عند تنش��يط خيار قفل بطاقة SIM، يجب إدخال رمز PIN )يتم تزويد 
رمز PIN بواس��طة م��زود اخلدمة مع البطاقة(. في حال��ة إدخال الرمز 
ث��الث مرات بش��كل خاط��ئ، يجب إدخال رم��ز PUK )رم��ز PIN إللغاء 
القفل(. يس��تخدم رم��ز PUK إللغاء قفل أو تغيير رم��ز قفل PIN. في 

حالة عدم تزويد أو فقد رمز PUK، ميكنك االتصال مبزود اخلدمة.

أدخل رمز PIN، ثم اضغط على L. في حالة إذا كانت حالة قفل بطاقة 
SIM على الوضع إيقاف، فسوف يتم تغيير احلالة إلى الوضع تشغيل، 

وإال ستكون احلالة في الوضع إيقاف.

قفل الهاتف

تستخدم هذه القائمة لتعين كلمة مرور للهاتف، احلالة االفتراضية 
هي الوضع إيقاف. مبجرد تعين قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة املرور في 

كل مرة يتم تشغيل الهاتف فيها.

أدخل كلمة املرور، ثم اضغط على L. إذا كانت حالة قفل الهاتف في 
وضع إيقاف، ستصبح احلالة تشـــغيل، وإال ستكون احلالة على الوضع 

إيقاف.
قفل لوحة املفاتيح تلقائياً

تستخدم هذه القائمة لقفل لوحة املفاتيح تلقائياً.

 L ح��دد الفترة الزمني��ة قبل قفل لوحة املفاتيح، ث��م اضغط على
للتأكيد.

إللغ��اء قف��ل لوحة املفاتي��ح، اضغط عل��ى R إلغاء قفـــل في وضع 
الس��كون. اضغط على # عند عرض الشاش��ة "اضغط على # 

إللغاء قفل لوحة املفاتيح".
اتصال ثابت

 .PIN2 تستخدم هذه القائمة حلصر املكاملات الصادرة. يجب إدخال رمز
.PIN2 يقوم مشغل الشبكة بتزويد رمز
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هن��اك وضعان: تشـــغيل )ميكن��ك االتصال بأي الوضع
رق��م( وإيقاف )ميكن��ك فقط االتص��ال باألرقام 

املوجودة في قائمة اتصال ثابت(.

للوص��ول إل��ى قائم��ة اتص��ال ثاب��ت. ميكنك 
الضغط على L إضافة، ثم إدخال االسم ورقم 
الهاتف، اضغط على L وأدخل رمز PIN2، ثم 

.L اضغط على

للوص��ول إل��ى قائم��ة اتص��ال ثاب��ت. ميكنك قائمة اتصال ثابت
الضغط على L إضافة، ثم إدخال االسم ورقم 
الهاتف، اضغط على L وأدخل رمز PIN2، ثم 

.L اضغط على

ال يوجد رمز PIN2 لكل بطاقات SIM. إذا كانت بطاقتك بدونه، ال 
يتم استخدام هذا اخليار. 

اتصال محظور
تستخدم هذه القائمة حلصر املكاملات الصادرة اخملتلفة.

م��ن خ��الل بطاق��ة SIM، ميكن��ك تنش��يط أو إلغ��اء تنش��يط ه��ذه 
الوظيفة.

تغيير كلمة املرور
تس��تخدم هذه القائمة لتغيير رمز PIN، رمز PIN2 وكلمة مرور قفل 

الهاتف.

PIN رمز
يتم تزويد رمز PIN م��ع بطاقة SIM. يقوم مزود اخلدمة بتزويد القيمة 

االفتراضية.
في حالة إدخال رمز PIN ثالث مرات متتالية بطريقة خاطئة، يتم قفل 
رم��ز PIN اخلاص ببطاق��ة SIM تلقائياً ويطلب منك الهاتف إدخال رمز 
PUK إللغ��اء القفل. ميكنك احلصول على الرم��ز من مزود اخلدمة. في 
حالة إدخال رمز PUK بشكل خاطئ عشر مرات متتالية، سيتم قفل 

بطاقة SIM اخلاصة بك إلى األبد.

PIN2 رمز
يس��تخدم للوص��ول إلى بع��ض الوظائف اخلاصة في الش��بكة مثل 
الش��حن أو االتص��ال الثاب��ت. في حالة إدخ��ال رم��ز PIN2 ثالث مرات 
 .SIM اخلاص ببطاقة PIN2 متتالية بش��كل خاطئ، س��يتم قفل رمز
إللغ��اء قفل رم��ز PIN2 يجب طلب احلصول على رم��ز PUK2 من مزود 
اخلدمة. في حالة إدخال رمز PIK2 عش��ر مرات متتالية بشكل خاطئ، 

لن ميكن استخدام الوظائف املتعلقة برمز PIN2 إلى األبد.

كلمة مرور قفل الهاتف
تس��تخدم حلماي��ة الهاتف ضد االس��تخدام الغير مصرح بواس��طة 
اآلخري��ن. يجب إدخ��ال كلمة املرور عند اس��ترجاع اإلعدادات األصلية. 

كلمة مرور قفل الهاتف االبتدائية 1122.
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استرجاع اإلعدادات األصلية
تتيح لك هذه القائمة استرجاع اإلعدادات األصلية للهاتف.

أدخل كلمة املرور، ثم اضغط على L للتأكيد.

مبجرد إدخال كلمة املرور الصحيحة )كلمة املرور هي كلمة مرور 
قفل الهاتف، القيمة االفتراضية 1122(، يتم استعادة اإلعدادات 

األصلية للجهاز.
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8. الوسائط املتعددة

الكاميرا

الهاتف اجلوال م��زود بكاميرا رقمية مدمجة. ميكن��ك التقاط الصور، 
تخزينه��ا عل��ى الهات��ف أو نقله��ا إل��ى الكمبيوت��ر من خ��الل كابل 
التوصيل، استخدامها كخلفيات للشاشة أو إرسالها إلى أصدقائك 

.MMS من خالل

تنشيط الكاميرا

في وضع السكون حدد الكاميرا واضغط على L أو مفتاح الوظائف 
األيسر لتنشيط الكاميرا.

في حالة تنشيط الكاميرا، يتم عرض شاشة املعاينة.

يتناول اجلدول التالي بالتفصيل وظائف املفاتيح في وضع الكاميرا.

تكبير / تصغير+ -

زيادة / خفض التعرض الضوئي< >

التقاط الصورة أو ,

إنهاء وضع الكاميرا والعودة للشاشة الرئيسية)

Lالوصول إلى قائمة خيارات

Rالعودة للشاشة السابقة

تعين السطوع1

إعداد التأثيرات2

تعين مؤقت التأخير3

تنشيط / إلغاء تنشيط التقاط متتالي4

تعين جودة الصورة5

تعين حجم الصورة6

التقاط الصورة
اضبط الصورة واضغط على  أو , اللتقاط الصورة.  .1

مبج��رد التقاط الصورة، يتم عرض شاش��ة املعاينة. اضغط على   .2
L حلفظ الصورة، أو اضغط على R لتجاهل الصورة.

قائمة خيارات الكاميرا

يتناول هذا القسم بالتفصيل قائمة خيارات في الكاميرا.

االنتقال إلى 
عارض الصور

الوصول إلى عارض الصور.

تعين السطوع، صوت املصراع.

التعرض الضوئي وتدريج لوني.إعداد الكاميرا

تعين حجم الصورة وجودة الصورة.إعداد الصورة

تعين التأثيرات اخلاصة للصور.إعداد التأثيرات
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إضافة إطار للصورة. تس��تخدم بعض اإلطارات إضافة إطار
مع بعض األحجام املعينة للصور.

التقاط العديد من الصور بشكل متتالي.التقاط متتالي

تعي��ن وقت التأخير. عن��د الضغط على مفتاح مؤقت التأخير
التق��اط الصورة، س��يتم التقاط الص��ورة بعد 

الفترة املعينة.

استرجاع 
اإلعدادات األصلية

إعادة تعين كل إعدادات الكاميرا إلى اإلعدادات 
االفتراضية.

عارض الصور

عند التقاط ص��ورة وحفظها، يتم حفظ الصورة في مجلد عارض 
الصـــور. عند فتح القائمة يتم عرض الصور في هيئة عرض مصغر. 
استخدم مفتاحي التنقل + و- للتنقل داخل القائمة. اضغط على 

L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية.

عرض الصورة.عرض

تعين وضع العرض فـــي قائمة أو وضع العرض في وضع العرض
مصفوفة.

تطبيق خيارات أخرى على الصورة.توجيه

إعادة تسمية الصورة.إعادة تسمية

حذف الصورة.حذف

حذف كل الصور.حذف كل امللفات

يتيح لك فرز كل الصور باالسم، النوع، الوقت فرز
واحلجم.

مسجل الفيديو

تس��تخدم هذه القائمة لتسجيل الفيديو، تنس��يق ملفات الفيديو 
.AVI هو

تنشيط مسجل الفيديو

حدد مسجل الفيديو واضغط على L لتنشيط مسجل الفيديو.

يتناول اجلدول التالي بالتفصيل وظائف املفاتيح في وضع تسجيل الفيديو.

تكبير / تصغير+ -

زيادة / خفض التعرض الضوئي< >

, بدء / إيقاف التسجيل أو 

إنهاء وضع تس��جيل الفيديو والعودة للشاشة )
الرئيسية

Lالوصول إلى قائمة خيارات

Rالعودة للشاشة السابقة

إعداد التأثيرات1

تعين السطوع2



الوسائط املتعددة��

تسجيل الفيديو

اضبط الصورة واضغط على  أو , لبدء التسجيل. أثناء التسجيل، 
، , أو  ميكن��ك الضغط على L إيقـــاف مؤقت/متابعة. اضغط على 

R إليقاف التسجيل وحفظ الفيديو.

قائمة خيارات مسجل الفيديو

يتناول هذا القسم بالتفصيل خيارات قائمة خيارات في مسجل الفيديو.

الوصول إلى مشغل الفيديو.إلى املشغل

CamCoder التردد وجودة الفيديو.إعداد ،EV ،تعين السطوع

تعين التأثيرات اخلاصة للفيديو.إعداد التأثيرات

استرجاع اإلعدادات 
األصلية

إعادة تعين كل إعدادات املس��جل إلى اإلعدادات 
االفتراضية.

مشغل الفيديو

ميكنك استخدام هذا اخليار لعرض الفيديو املسجل أو اخملزن على الهاتف.

حدد فيديو، ثم اضغط على L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية.

تشغيل الفيديو.تشغيل

إعادة تسمية الفيديو.إعادة تسمية

حذف الفيديو.حذف

حذف كل الفيديو.حذف كل امللفات

يتيح لك فرز كل الفيديو باالسم، النوع، الوقت فرز
واحلجم.

مشغل الصوت

تتيح لك هذه القائمة تش��غيل املوسيقى. ميكن اكتشاف املوسيقى 
اخملزن��ة في مجلد املش��غل تلقائي��اً وإضافتها إلى قائمة التش��غيل. 
ميكنك االتصال أو الرد على مكاملة أثناء تش��غيل املوسيقى حيث يتم 

إيقاف املشغل مؤقتاً.

تنشيط مشغل الصوت

اضغط على + في وضع السكون أو حدد مشغل الصوت.

يتناول اجلدول التالي بالتفصيل وظائف املفاتيح عند تشغيل املوسيقى.

تشغيل/إيقاف مؤقت+

إيقاف-

االنتقال إلى املوسيقى السابقة<

االنتقال إلى املوسيقى التالية>

مفاتي��ح حج��م 
الصوت

ضبط مستوى حجم الصوت

للشاش��ة ) والع��ودة  الصـــوت  مشـــغل  إنه��اء 
الرئيسية
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L L الوص��ول إلى قائمة التشـــغيل، اضغط على
للوصول إلى قائمة خيارات

Rالعودة للشاشة السابقة

قائمة خيارات مشغل الصوت

تشغيل املوسيقى.تشغيل

عرض معلومات املوسيقى.تفاصيل

تعين املوسيقى كنغمة رنن.إضافة إلى األجراس

حتديث قائمة تشغيل مشغل الصوت.حتديث القائمة

تتضمن إنشاء القائمة تلقائياً، تكرار )تكرار املوسيقى إعدادات
ف��ي وضع التش��غيل(، خلط )ترتيب التش��غيل(، 
تشـــغيل في اخللفية )للتش��غيل في اخللفية بعد 

إنهاء مشغل الصوت( ومضخم الصوت.

إضافة/حذف املوسيقى
قم بإيقاف تشغيل الهاتف.  .1

وص��ل الهات��ف مع الكمبيوتر م��ن خالل كاب��ل USB. بعد تعرف   .2
الكمبيوتر على الهاتف، ميكنك نس��خ املوسيقى إلى الهاتف أو 

حذف املوسيقى من الهاتف.

كل املوسيقى املراد تشغيلها يجب تخزينها في الدليل 
الرئيسي. هذا هو املكان احملدد وال ميكن تغييره.

مسجل الصوت

تتيح لك هذه القائمة تس��جيل الصوت. ميكنك أيضاً تشغيل، إعادة 
تسمية وحذف املذكرة الصوتية التي مت تسجيلها.

ح��دد مذكرة واضغط على L أو اضغط على L مباش��رة للوصول 
إلى قائمة خيارات.

اضغط على L لبدء التس��جيل، اضغط على تسجيل
L إلج��راء إيقـــاف مؤقـــت أو متابعة التس��جيل. 
إلنهاء التس��جيل اضغط على R إيقاف. أدخل 

.L االسم ثم اضغط على

تعين تنسيق املذكرة.إعدادات

تشغيل املذكرة.تشغيل

إحلاق صوت باملذكرة.إحلاق

إعادة تسمية املذكرة.إعادة تسمية

حذف املذكرة.حذف

حذف كل املذكرات.حذف الكل

تطبيق خيارات أخرى على املذكرة.توجيه
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مؤلف األحلان

تتيح لك هذه القائمة تأليف األحلان وتعينها كنغمة رنن.

في حالة عدم وجود حلن، اضغط على L إضافة إلنش��اء حلن واضغط 
عل��ى L للوصول إل��ى قائمة خيارات أثناء التألي��ف. إذا حددت حلناً، 

ميكنك الضغط على L للوصول إلى قائمة خيارات.

وظائف املفاتيح أثناء التأليف

إدراج فاصل.0

إدخال دو-سي.1 - 7

إدراج تأثير اهتزازي.8

إدراج تأثير إضاءة خلفية.9

تغيير نغمة النوتة إلى مرتفع، متوسط أو منخفض.+ -

تبديل حالة النوتة إلى مرتفع، عادي أو منخفض.#

تغيير سرعة اللحن.*

اضغط على مفاتيح التنقل لتحديد عالمة االهتزاز أو اإلضاءة 
اخللفية ثم اضغط على + أو - لتشغيل أو إيقاف التأثير.

قائمة خيارات التأليف

تشغيل اللحن.تشغيل

حتديد سرعة تشغيل اللحن.سرعة التشغيل

حتديد آلة موسيقية.حتديد آلة

حفظ اللحن.حفظ

عرض معلومات التعليمات.تعليمات

قائمة خيارات اللحن

تشغيل اللحن.تشغيل

حترير اللحن.حترير

إنشاء حلن جديد.إضافة

إعادة تسمية اللحن.إعادة تسمية

حذف اللحن.حذف

حذف كل 
امللفات

حذف كل األحلان.

تطبيق خيارات أخرى على اللحن.توجيه

عرض معلومات التعليمات.تعليمات



�� إدارة امللفات

9. إدارة امللفات
تتي��ح لك هذه القائمة إدارة الصور، التس��جيل الصوتي، نغمة الرنن 

واملوسيقى املوجودة في الهاتف.

ح��دد الق���رص D، اضغط عل��ى L خيـــارات للوصول إل��ى اخليارات 
التالية.

يتيح لك فتح اجمللد. ميكنك حتديد ملف أو مجلد فتح
للقيام بهذا اإلجراء.

العمليات على امللفات  •
تشـــغيل )مللف��ات املوس��يقى(، عـــرض )مللفات 
الصور(، توجيه، تفاصيل، إعادة تسمية، نسخ، نقل، 

حذف، حذف كل امللفات وفرز.
العمليات على اجمللدات  •

فتح، إنشاء مجلد، إعادة تسمية، حذف وفرز.

إنشاء ملف جديد في ملف اجمللد.إنشاء مجلد

تنسيق اجمللد. )صالح للدليل الرئيسي فقط(.تنسيق

يعرض الركن األمين العلوي في شاشة إدارة امللفات معلومات 
شغل مساحة التخزين. إذا قمت بتحديد مجلد أو ملف في إدارة 

امللفات، تعرض الشاشة معلومات التاريخ واحلجم في نفس 
الركن من الشاشة.
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10. التسالي واأللعاب

األلعاب

ح��دد لعب��ة، اضغط عل��ى L. للحصول عل��ى تفاصي��ل كل لعبة، 
ميكنك مراجعة التعليمات على الشاشة.

السمات

تتيح لك هذه القائمة تعين سمة لون الشاشة. يوجد ثالثة أنواع من 
السمات لالختيار من بينها.

حدد مخطط، اضغط على L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية.

تنشيط السمة احملددة.تنشيط

تعين مرات حتديث األلوان.فترة التحديث

تعين ترتيب حتديث األلوان.تعيني الترتيب

بغض النظر عن اخليارات التي مت تعيينها في فترة التحديث أو 
تعيني الترتيب، يجب حتديد تنشيط بعد اإلعداد.

إعدادات األلعاب

تتيح لك هذه القائمة تشغيل أو إيقاف التأثيرات الصوتية واالهتزازية 
لأللعاب.

حدد صوت اللعبة أو اهتزاز اللعبة، اضغط على مفاتيح التنقل لتحديد 
تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على L للتأكيد.
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11. األمناط
تتيح لك هذه القائمة تعين جرس املكاملات الواردة، الرس��ائل اجلديدة 
الخ. تتيح لك أيضاً تعي��ن نوع التنبيه، حجم صوت اجلرس، وضع الرد 

واإلضاءة اخللفية، الخ، بحيث يتناسب الهاتف مع كل البيئات.

حدد عام، اجتماع، في اخلارج، في املنزل أو سماعة الرأس، اضغط على 
L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية.

تنشيط النمط احملدد.تنشيط

يتي��ح لك تعي��ن النمط احمل��دد ويتضمن إعداد تخصيص
النغمـــة )للمكامل��ة ال��واردة، املنب��ه، التش��غيل، 
اإليقاف، نغمة الرس��ائل ونغمة لوحة املفاتيح(، 
مســـتوى الصوت )لنغمة الرنن ونغمة املفاتيح(، 
نوع التنبيه )ج��رس، اهتزاز فق��ط، اهتزاز وجرس 
أو اهت��زاز ث��م جرس(، نـــوع اجلرس )م��رة واحدة، 
تك��رار أو تصاعدي(، نغمـــة إضافيـــة )حتذير، خطأ، 
تش��غيل الكامي��را والتوصي��ل(، وضع الـــرد )أي 
مفت��اح( واإلضاءة اخللفية للشاشـــات )5، 15، 30 أو 

45 ثانية(.

يتم عرض خيار تلقائي في وضع الرد فقط في وضع سماعة الرأس. 
من غير الضروري تنشيط وضع سماعة الرأس. مبجرد تركيب 

سماعة الرأس، ينتقل الهاتف إلى وضع سماعة الرأس تلقائياً.
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12. املنظم
حتتوي هذه القائمة خصائص وخيارات مت تصميمها لتنظيم مواعيدك 

وإعالمك في كل األوقات.

التقومي

تتي��ح لك ه��ذه القائم��ة عرض التق��ومي، الوص��ول إلى أو حتري��ر قائمة 
األعمال.

ميكنك الضغط على مفاتيح التنقل لعرض التقومي. حدد يوماً للعرض 
واضغط على L خيارات للوصول إلى اخليارات التالية.

يتيح لك تعين تاريخ، وقت، مالحظة وتنبيه في عرض املهام
جدول األعمال. اضغط على L إلضافة مهمة 
جدي��دة، حترير أو عرض املهمة احمل��ددة. )ملزيد من 

التفاصيل يرجى مراجعة "قائمة األعمال"(.

إلـــى  االنتقـــال 
تاريخ

يتيح لك عرض تاريخ محدد س��ريعاً. أدخل تاريخ 
.L ثم اضغط على

التاريخ املرتبط مبهمة يعرض باللون األحمر.

قائمة األعمال

تس��اعدك هذه القائمة ف��ي إدارة كل مواعيد العم��ل واحلياة. ميكنك 
تعين احملتوى، الوقت التفصيلي والتنبيه في قائمة األعمال.

ف��ي حال��ة عدم وجود أي��ة مهمة ف��ي الهاتف، يع��رض الهاتف فارغ. 
ميكنك الضغط على L إضافة إلنش��اء مهم��ة جديدة. بعد االنتهاء 

من حترير املهمة ميكنك الضغط على R مت.

إذا ح��ددت مهم��ة، ميكنك الضغط عل��ى L خيـــارات للوصول إلى 
قائمة خيارات.

إنشاء مهمة

يتيح لك إدخال تاريخ املهمة.التاريخ

يتيح لك إدخال وقت املهمة.الوقت

يجب أن يكون تنسيق الوقت بنظام 24 
ساعة.

يتيح لك إدخال محتوى املهمة. اضغط على مذكرة
 L حترير، أدخل احملتوى، ثم اضغط على L

للحفظ.

اضغط على مفاتيح التنقل لتعين حالة املنبه.املنبه

يتيح لك تعين مرات التكرار: مرة واحدة، كل تكرار
يوم، يوميا، أسبوعيا، شهريا.



�� املنظم

قائمة خيارات املهمة

عرض إعدادات املهمة احملددة.عرض

إضافة مهمة جديدة.إضافة

حترير املهمة احملددة.حترير مهمة

حذف املهمة احملددة.حذف مهمة

حذف كل املهام في قائمة املهام.حذف الكل

املنبه

يحتوي الهاتف على ساعة منبه داخلية. ميكنك تعين ثالث تنبيهات 
منفصلة.

لتعين التنبيه، اتبع اخلطوات أدناه:
حدد املنبه واضغط على L حترير.  .1

عن احلالة إلى تشغيل.  .2
أدخل الوقت.  .3

حدد تكرار، مرة واحدة، كل يوم أو األيام.  .4

بعد االنتهاء من اإلعداد، اضغط على R مت.

الستخدام وضع األيام ميكنك حتديد صف األسبوع ثم تعين 
حالة كل يوم في األسبوع يوم تلو اآلخر. ميكنك التبديل بن 

تشغيل وإيقاف بالضغط على مفتاح الوظائف األيسر.

التوقيت العاملي

تتي��ح لك ه��ذه القائم��ة معرف��ة الوقت في امل��دن الرئيس��ية حول 
العالم.

اضغ��ط على مفاتيح التنقل لتحديد املدن، يتم عرض التاريخ والوقت 
احمللي أسفل الشاشة.
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13. اخلدمات
.WAPو STK تتضمن هذه القائمة خدمات

STK

العناص��ر الوظيفية املوجودة في هذه القائمة تعتمد على االش��تراك 
وهي خاصة مبش��غل اخلدمة. إذا كانت بطاقة SIM املستخدمة حتتوي 

على وظيفة STK، سيتم عرض قائمة STK على الشاشة.

WAP خدمة

يتيح لك هذا اخليار االتصال بالشبكة. يوفر لك الهاتف بعض األوضاع 
املوج��ودة للوص��ول إلى الش��بكة. ميكنك اس��تعراض الش��بكة بعد 

تنشيط الوضع املقابل.

الصفحة الرئيسية

ميكنك تخزين صفحة رئيسية لكل وضع. عند الوصول إلى WAP، يتم 
زيارة الصفحة الرئيسية للوضع أوالً.

إشارات مرجعية

ميكنك حفظ العنوان في الهاتف كإشارة مرجعية.

حدد إش��ارة مرجعية، اضغط عل��ى L خيارات للوصول إلى اخليارات 
التالية.

الوص��ول إل��ى موق��ع الوي��ب املرتبط باإلش��ارة االنتقال إلى
املرجعية.

حترير اإلشارة املرجعية احملددة.حترير

حذف اإلشارة املرجعية احملددة.حذف

حذف كل اإلشارات املرجعية.حذف الكل

إضافة إشارة 
مرجعية

أدخل االسم والعنوان إلنشاء اإلشارة املرجعية 
اجلديدة.

الصفحات احلديثة

ميكنك عرض مواقع الويب التي متت زيارتها حديثاً.

إدخال العنوان

ميكنك إدخال عنوان لكي يتصل الهاتف بالشبكة.

وارد اخلدمة

يتم حفظ رس��ائل WAP املس��تلمة ف��ي وارد اخلدمة، يقوم مش��غل 
اخلدمة بإرسال رسائل WAP إلى الهاتف باستمرار.

إعدادات

حترير النمط

يس��تخدم ه��ذا اخليار لتعي��ن خصائص اتص��ال وض��ع WAP. يرجى 
االتصال مبشغل الشبكة للحصول على اإلعداد الصحيح.
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ح��دد وضعاً م��ن قائمة األمن��اط، ثم اضغ��ط عل��ى L للوصول إلى 
اخليارات التالية.

تنشيط وضع اتصال WAP احملدد.تنشيط النمط

حترير خصائص وضع اتصال WAP.حترير النمط

خيارات املستعرض

تعين وق��ت االنتظار للمس��تعرض. ف��ي حالة انتهاء املهلة
عدم وجود اس��تجابة أثناء وق��ت االنتظار، يقوم 

املستعرض بقطع االتصال مع موقع الويب.

تعين إظهار عرض الص��ور عند زيارة موقع ويب إظهار الصور
أم ال.

رسالة خدمة

تستخدم هذه القائمة لتعين استالم رسائل اخلدمة أم ال. يتم حفظ 
رسائل اخلدمة في وارد اخلدمة.

مسح تخزين مؤقت

املعلوم��ات والبيانات التي يتم الوص��ول إليها يتم تخزينها مؤقتاً في 
الهاتف. يس��تخدم هذا اخليار ملس��ح املعلومات املوجودة في التخزين 

املؤقت.

مسح ملفات االرتباط

تستخدم هذه القائمة ملسح ملفات االرتباط.

عند زيارة موقع ويب، يتم حفظ بعض املعلومات. ننصح مبس��ح هذه 
املعلومات احلساسة بش��كل دائم حيث ميكن كشف هذه املعلومات 

في حالة فقد الهاتف.

الشهادات املوثوقة

بع��ض اخلدمات حتتاج إلى ش��هادات موثوقة مثل اخلدم��ات البنكية. 
عند حتميل الشهادة الصحيحة، ميكنك حفظها أو حذفها. في حالة 

حتديد خيار احلفظ، سيتم إضافة الشهادة إلى الشهادات املوثوقة.

حساب البيانات

تس��تخدم هذه القائمة لتعين معلومات احلساب، يتم تزويد احلساب 
املوجود بواسطة املصنع.

GSM بيانات

ميكنك تعين: اسم احلساب، الرقم، اسم املستخدم، كلمة املرور، نوع 
.DNS اخلط، السرعة وملقم

GPRS

ميكنك تعين: اســـم احلساب، APN، اسم املســـتخدم، كلمة املرور، 
نوع املصادقة.
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14. املزايا املضافة
حتتوي هذه القائمة على خصائص وخيارات مت تصميمها لالس��تخدام 

الشخصي.

اآللة احلاسبة

الهاتف مزود بآلة حاس��بة مدمجة ميكن اس��تخدامها إلجراء العمليات 
احلسابية األساسية. يتم إدخال األرقام بواسطة لوحة املفاتيح والعالمات 

احلسابية بواسطة مفاتيح التنقل كما هو مبن باجلدول أدناه:

+M+ جمع أو

-M- طرح أو

>MC ضرب أو

<MR قسمة أو

Rمسح الرقم

عالمة عشرية#

, ناجت العملية احلسابيةL أو 

محول الوحدات

تتيح لك هذه القائمة استخدام وظيفة حتويل وحدات الطول والوزن.

اضغط على # إلدخال العالمة العشرية.

محول العملة

متكن��ك ه��ذه القائم��ة من حتوي��ل مبلغ من امل��ال من عمل��ة معينة 
إل��ى عملة أخرى حس��ب معدل التحويل الذي تق��وم بإدخاله. ميكنك 
التحويل بن نقد محلي إلى نقد أجنبي والعكس صحيح. أدخل املعدل 
في حقل املعدل، اضغط على L، حدد متثيل املعدل )أول س��طر في 
الشاش��ة(، أدخل املبلغ س��واء نقد محلي أو نقد أجنبي واضغط على 

L للحصول على قيمة التحويل.

يتيح لك خيار متثيل املعدل حتديد املعدل الذي مت إدخاله كنسبة 
من نقد محلي إلى نقد أجنبي أو نقد أجنبي إلى نقد محلي. 

ميكنك إدخال العالمة العشرية بالضغط على #.

الصحة

ت��زودك هذه القائمة مبعلوم��ات مرجعية حول معامل كتلة اجلس��م 
BMI أو الطمث عند اإلناث.

BMI

ح��دد جنس ثم أدخل الطول والـــوزن، اضغط على L للحصول على 
الناجت.

الطمث

استخدام هذه الطريقة مماثل لطريقة "BMI". أدخل البيانات املقابلة، 
ثم اضغط على L للحصول على الناجت.
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15. االختصارات
تتيح لك هذه القائمة الوصول الس��ريع إلى عش��رة عناصر بالضغط 
على - في وضع الس��كون. ميكنك أيضاً تعدي��ل العناصر االفتراضية 

حسب االستخدام الشخصي.

تعديل عنصر في االختصارات

حدد عنصراً تريد تعديله واضغط على L لدخول وضع التحرير. حدد 
العنصر املطلوب، ثم اضغط على L للتأكيد.



الرموز واألشكال��

الرموز واألشكال
في وضع السكون، قد تظهر بعض األشكال بصورة تبادلية على الشاشة.

في حالة عدم ظهور رمز الشبكة على الشاشة، فإن الشبكة 
تكون غير متاحة حاليا. يحتمل انك بداخل منطقة استقبال 

سيئة، وقد يفيد االنتقال إلى مكان آخر.

البطارية – تشير التدريجات إلى مستوى طاقة البطارية
)3 تدريجات – ممتلئة، 0 تدريج = منخفضة(.

.GSM الهاتف متصل مع شبكة - GSM شبكة
ج��ودة االس��تقبال - ظهور مزيد م��ن التدريج��ات في رمز 

الشبكة يدل على استقبال أفضل.

قفل لوحة املفاتيح قيد التنشيط.

املنبه قيد التنشيط.

اجلرس – نوع التنبيه اجلرس.

اهتزاز فقط – نوع التنبيه االهتزاز فقط.

اهتزاز وجرس – نوع التنبيه االهتزاز واجلرس.

اهتزاز ثم جرس – نوع التنبيه االهتزاز ثم اجلرس.

غرفة الدردشة 1 في حالة دردشة.

.GPRS الهاتف متصل بشبكة – GPRS اتصال

بريد صوتي – مت استالم رسالة بريد صوتي جديدة.

توجيه املكاملات – الهاتف في وضع توجيه املكاملات.

مكاملة فائتة – هناك مكاملة لم يتم الرد عليها.

رسالة SMS – مت استالم رسالة جديدة.

اخلط – اخلط احلالي.

رسالة MMS – مت استالم رسالة MMS جديدة.
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االحتياطات
املوجات اإلشعاعية

الهات��ف اجل��وال عب��ارة ع��ن جهاز إرس��ال واس��تقبال 
للموجات اإلش��عاعية ضعيفة القوة. عند تش��غيله، 
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 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  

الهات��ف اجلوال مس��ئوليتك. لتجنب ح��دوث أضرار ل��ك أو اآلخرين أو 
بالهاتف نفس��ه، قم بق��راءة واتباع كافة تعليم��ات األمان وتأكد من 
التعري��ف بها ألي ش��خص قد يس��تعير هاتفك. باإلضاف��ة إلى منع 

االستخدام 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.

قم 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 والقوانن 
املطبق��ة. عل��ى الرغم من ذل��ك قد يتس��بب الهاتف في 
إحداث تداخل مع بع��ض األجهزة اإللكترونية. لذلك يجب 
علي��ك اتباع كاف��ة التوصيات والتنظيم��ات احمللية عند 
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 
اجل��وال متواف��ق مع كل معايي��ر األم��ان وتوجيهات مع��دات الراديو 

.1999/5/EC واالتصاالت الطرفية



االحتياطات��

قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف...

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

قب��ل الصع��ود للطائ��رة و/أو عن��د الوق��وف ف��ي أماكن 
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.

في املستش��فيات، العيادات، أو مراك��ز الرعاية الصحية 
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 بن 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

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

السمعي سيكون عرضة للتأثر مبوجات الهاتف اجلوال.
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حتسن األداء

من أجل حتسن 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. تعين 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 الهات��ف من فيليبس. قد يؤدي اس��تخدام نوع 

غير صحيح للبطارية إلى حدوث انفجار.

تأكد من استبدال األجزاء التالفة فورا بواسطة الفنين املتخصصن 
وأن يتم استبدالها بقطع غيار فيليبس األصلية.

الهاتف اجلوال والسيارة

أشارت الدراسات إلى أن التحدث في الهاتف أثناء القيادة 
يقل��ل 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.  
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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 
الهات��ف ذو اجلس��م املعدني. توخى احلذر الكام��ل في هذه احلالة حن 
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.

الهاتف ال يعود إلى شاشة السكون
اضغ��ط مع االس��تمرار على مفتاح إنهاء املكامل��ة ) أو قم بإيقاف 
تش��غيل الهاتف، تأك��د من تركي��ب 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 بن 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 
أكث��ر 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 
مخفيـــة 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.

الشعور بفقد بعض املكاملات
حتقق من خيارات حتويل املكاملات.

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

تعتمد 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.
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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.

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

الشحن على الشاشة.



�� ملحقات فيليبس األصلية

ملحقات فيليبس األصلية
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.

للحصول على أعلى معدالت الكفاءة لهاتف فيليبس اجلوال 
وللحفاظ على الضمان، اقتني دائما ملحقات فيليبس األصلية 

التي صممت خصيصا لالستخدام مع الهاتف. خدمة عمالء  
فيليبس لإللكترونيات ال تتحمل أي مسئولية جتاه التلفيات 

الناجتة عن استخدام ملحقات غير أصلية.

الشاحن

يق��وم بش��حن البطارية من خالل أي منفذ تي��ار كهربي متردد. صغير 
احلجم بدرجة مالئمة حلمله في حقيبة األوراق/حقيبة اليد.

USB كابل

يوفر كابل USB اتصال س��ريع بن الهات��ف اجلوال والكمبيوتر. ميكنك 
إدارة املعلوم��ات اخملزن��ة على الهات��ف مثل الصور، الص��ور املتحركة، 
الفيديو واملوس��يقى. ميكنك أيضاً استخدام الكابل لشحن البطارية 

)يتناسب هذا الوضع مع غالبية أجهزة الكمبيوتر(.

سماعة الرأس

س��يقوم الهاتف بتنشيط وضع سماعة الرأس تلقائياً عند توصيلها 
م��ع الهاتف. ميكنك حتديد خي��ار تلقائي في وضع ال��رد. إذا كانت حالة 
اخليار تشـــغيل، سيقوم الهاتف بالرد التلقائي على املكاملة الواردة في 

خالل 2 ثانية.

USB قرص برنامج تشغيل

إذا كان نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر Windows 98، ميكنك استخدام 
القرص املدمج لتفعيل برنامج التشغيل حتى ميكنك توصيل الهاتف 

مع الكمبيوتر لنسخ، نقل أو حذف الصور واملوسيقى.
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معلومات معدل االمتصاص النوعي
املعايير العاملية

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
ومعهد مهندس��و الكهرباء واإللكترونيات – مؤسس��ة املعايير )IEEE-SA( 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 البش��ر هو 2 وات/كغم لكل 10 جم من 

.IEEE-SA )IEEE Std 1528( أنسجة الرأس و1.6 وات/كغم لكل 1غم من أنسجة الرأس حسب

مت إجراء اختبارات معدل االمتصاص النوعي باس��تخدام مواقع التش��غيل املوّصى بها مع أقصى مس��توى طاقة إرسال مصرحة 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 بن مس��تويات معدل االمتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من املواقع، ولكن جميعها تتماش��ى مع 
معايير احلماية العاملية اخلاصة بالتعرض للموجات اإلشعاعية.

س��جلت أعل��ى قيمة ملعدل االمتص��اص النوعي للهات��ف Philips S660 عند اختباره مع التوافق م��ع املعايير العاملية 0.693 وات/كغم بالنس��بة 
 .IEEE و1.047 وات/كغم بالنسبة ملعايير ICNIRP لتوصيات

للح��د م��ن التعرض للموجات اإلش��عاعية، م��ن 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 وإعادة املنت��ج اجلديد أو الذي مت إصالحه 
إلى املستهلك في حالة س��ليمة. وستحتفظ فيليبس باألجزاء 

أو الوحدات أو املعدات املعيبة.

س��يتم تغطية املنتج املستبدل أو الذي مت إصالحه بهذا الضمان 
احملدود لفترة متتد إما لباقي فترة الضمان األصلي أو ملدة تس��عن 
)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(   
والتركيب  املنتج،  إحلاق أضرار بجسم  وكل ما من شأنه 
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    
في أغراض جتارية أو مؤسساتية )شاملة، وليست    

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 معن 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 بن املس��تهلك 
وفيليب��س فيما يخت��ص بهذا املنتج احملمول وه��و يحل محل أي 
اتفاقات س��ابقة بن األطراف، ش��فهية أو مكتوبة، وكذلك كل 
ط��رق االتصال األخرى ب��ن 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 أية حقوق قانونية للمستهلك في ظل 

القوانن احمللية السارية.
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