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Thank you for choosing X76 color screen GSM/GPRS digital phone.
This is a GSM/GPRS phone. In addi  on to common call func  ons, it also provides you with a variety of 
prac  cal func  ons including bluetooth, camera, MP3 player, Video player, U Disk, memory card (T-Flash 
card), recorder, calculator,  GPRS, MMS (Mul  media Message Service), handsfree call.  With this manual, 
you can acquire a full understanding of the usage of this phone. Our company reserves the right to revise 
contents in this manual without any prior no  ce. 
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Contents
A  en  on and Precau  ons
Please read these brief rules. Viola  on of these rules might cause danger or break laws. 

1.Safety Precau  ons
1.1 Road safety comes fi rst
When driving, care must be taken for using phone; if driving condi  ons are poor, please pull up at road 
side to use the phone. 
1.2 Sw  ch off  your phone in hospitals
Please abide by relevant regula  ons or rules. Please switch off  when close to medical equipment. 
1.3 Switch off  your phone in aircra  s
Wireless phones can cause interference. Using phones in aircra   is both dangerous and illegal.  
1.4 Sw  ch off  your phone when refuelling
Do not use the phone at a refuelling sta  on or near fuels or chemicals.
1.5 Sw  ch off  your phone when close to blas  ng area
To avoid interfering with blas  ng opera  ons, turn your phone OFF when in a “blas  ng area” or in areas 
posted: “turn off  twoway radio”. Obey all signs and instruc  ons.

2.Precau  ons When Using Phone
2.1 Interference
All phones are subject to interference, which will aff ect their performance.
2.2 Use sensibly
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Use phone only in its normal posi  on. Please do not touch antenna area unless necessary. 
2.3 Use qualifi ed servicing
Only qualifi ed maintenance staff  can assemble or repair the equipment. 
2.4 Waterproof
Your phone is not waterproof, please keep it dry. 
2.5 Emergency calls
Make sure the phone is sw  ched on and in service. Input emergency service number and press Dial key, 
give your loca  on and do not end the call un  l told to do so.
 
3.Precau  ons When Using Ba  eries
3.1 Keep the ba  eries away from fi re; do not dispose of ba  eries in a fi re lest there should 
be danger.
3.2 Do not dispose of used ba  eries in rubbish, and they should be sent to designated 
recycling center.

4.Precau  ons for children  
Keep the phone out of the reach of children, lest children treat it as toy and cause personal injury. 
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Descrip  on of keypad keys
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Keys Descrip  on

[Dial key]
Dial a phone number or answer an incoming call. In standby state, press this key 
to show the SIM 1/SIM 2 call history .

[End key]
End a call.
Long press this key to turn on/off  your mobile phone.
In other cases, pressing this key will make the phone return to standby state.

[OK Key] Enter the menu that has been selected.

[Le   so   key]
Performs the func  on of the prompt displayed at lower le   corner of the 
screen.

[Right so   key]

Performs the func  on of the prompt displayed at right corner of the screen. 
In edit mode, tap this bu  on to delete the character in front of the cursor. Long 
press of this key will delete all the characters in the edi  ng window.
In idle screen, press the RSK to access Contact.
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[Naviga  on key]

The key is split into 4 direc  onal keys: up, down, le   and right. Move the cursor 
up, down, le   and right in edit mode. 
Press the direc  onal key in idle interface to enter the corresponding func  on 
interface. 
Up Key: to access Camera.
Down Key: to access Alarm.
Le   Key: to access Write Message.
Right Key: to access User profi les.

[Number Keys]
Number keys are used to input numbers, le  ers and special characters.
They can also be used as shortcut keys to quickly access the op  ons within a 
menu.

[WAP key] In idle screen, press this key can access Internet service.

[Mp3 key] In idle screen, press this key can access audio player.
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Getting Started
1   Ba  ery
The ba  ery at its ini  al condi  on is charged to 50% full, and can be used a  er unwrapping. For the fi rst 
three  mes of charging, do not recharge un  l the ba  ery is totally exhausted, so that the ba  ery can 
reach its best usage performance. 
1.1 Removing and installing ba  ery
For removing: 
A. Push the ba  ery back cover in the arrow direc  on; 
B.Li   the ba  ery up as indicated by the arrow; 
C.Take the ba  ery out. 

Warning: Make sure to switch off  the phone before taking out SIM card, otherwise your SIM card might 
be damaged.
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For installing:  
A.Follow the arrow direc  on, place the metal contact points of the ba  ery upward and fl ush with metal 
contact points in the ba  ery bay, then insert the bo  om of ba  ery into ba  ery bay; 
B.Place the back cover of the ba  ery onto the phone squarely, and push in the direc  on of the arrow 
 ll it clicks into place. 

1.2 Charging Ba  ery
While charging, the power supply indicator at phone’s screen icon zone will fl ash in a rota  on manner, if 
the phone is off  while charging, a charging screen will s  ll appear, indica  ng that the phone is recharging. 
If the phone is s  ll being overused while the power supply is insuffi  cient, the recharging indicator will 
appear on the screen a  er the recharging has started for a while. 
When the power supply indicator at the screen’s icon zone shows full and stops fl ashing, it means 
charging has completed. If it takes place when the phone is off , the screen will display charging-fi nished 
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icon. The process generally takes about 2.5 hours. It is normal that the ba  ery, the phone and the charger 
will become hot during the charging process. 
Charging comple  ng, disconnect the phone and the charger from the AC power supply. 
Note: Ba  ery must be charged in a well ven  lated place with surrounding temperature at -10℃  ~+ 
55℃, and it is impera  ve that a charger provided by manufacturer is used. Using unauthorized charger 
might cause danger, which also violates warranty terms prescribed by the manufacturer. If the charging 
temperature is too high or too low, the phone will automa  cally give warning and stop charging, so as to 
prevent damages to ba  ery or dangers. 

2   Connec  ng to Network 
2.1 SIM card
A valid SIM (Subscriber Iden  ty Module) card must be inserted in the phone before using it.
All informa  on related to making connec  on to the network are recorded in the chips of SIM card, 
including the names, phone numbers and short messages you have stored in the SIM card Phone book. 
In order to prevent loss or damage of the info in the SIM card, it is necessary to avoid touching metal 
contact surface, and keep SIM card far from electricity current and magnet.  
2.2 Inser  ng and removing SIM card

 Switch off  the phone; remove ba  ery and other external power connec  on, as shown in the image. 
 Insert SIM card into SIM card socket. 
 When you need to remove SIM card, please switch off  the phone fi rst, remove ba  ery, then remove 

the card. 



12

2.3 Inser  ng and removing memory card
 Switch off  the phone; remove ba  ery and other external power connec  on. 
 Insert memory card into card slot as shown in the image. 
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2.4 Switch on/off  phone
To switch on or switch off  phone, please press and hold the End key. If you have switched on phone 
without inser  ng SIM card in the fi rst place, the phone will prompt “Insert SIM card”. 
Then the screen will display the following prompts in sequen  al order: 
Enter phone password – if you have set up phone lock password. 
Enter PIN – if you have set up SIM card password. 
Search – the phone will search  ll fi nding appropriate network connec  on. 
2.5 Unlocking SIM card 
To prevent illegal usage, PIN (Personal Iden  fi ca  on Number) code is adopted to encrypt for protec  on 
of your SIM card. Selec  ng this op  on and if having set up PIN code protec  on, you have to enter PIN 
code each  me you start it, unlocking SIM card to use the mobile phone.
Users can erase SIM card password; however, in this case SIM card cannot prevent illegal usage.

 Press and hold the End key to switch on the phone; 
 Enter PIN1 code. For instance, if PIN1 se   ng is 1234, then enter the following input: 1 2 3 4 “OK”

If there are three consecu  ve input errors, your SIM card will be locked up by the network, the phone 
will inquire PUK1 code. 
Note: Your service provider will set up a standard PIN (4 to 8 digits) number for your SIM card, you should 
change it into your private password as soon as possible. 
2.6 Unlocking phone
To prevent phone from being illegally used, you can set up mobile phone lock Password for protec  on. 
Selec  ng this op  on, you must input mobile phone lock password to unlocking it and make it normal. 
Users can switch off  mobile phone lock, but illegal usage cannot be prevented for mobile phone in this 
case.
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 Pressing the End key con  nuously to start up mobile phone.
 Input mobile phone lock Password.

For instance, if mobile phone Password is set up as 0000, then input the following: 0 0 0 0 “OK”.
If you forget mobile phone Password, you have to contact local authorized repair center, so as to unlock 
your mobile phone’s Password.
2.7 Connec  ng to network 
A  er SIM card is successfully unlocked, the phone will automa  cally search available network (with 
searching showing on the screen). Once the connec  on is made, the name of the service provider will 
be displayed on the top central part of the text and graphic area. At this  me your phone has been 
connected to the service network. 
Note: If the screen prompts “Emergency “, this means you have moved out of the normal network 
coverage (service range) or your card has not passed authen  ca  on, but you can s  ll transmit emergency 
calls based on signal strength. 

Basic Functions
1   Making a call
When the logo of service provider appears on the display screen, you can dial or receive calls. The info 
bar at the upper le   corner of the display screen shows network signal strength (when there are 5 info 
bars the signal is at its strongest). 
The call quality is very likely to be aff ected by obstruc  ons; therefore movement in a small area can 
eff ec  vely improve call performance. 
1.1 Making domes  c calls
Enter phone number, then press Dial Key to make the call. If the user needs to change phone number, 
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press “Clear” back and delete numbers. Dialing anima  on will be displayed on the screen during dialing. 
Call state info will be shown on the screen a  er the called party ends the call 
You can enter and dial domes  c call following the order: 
Area code   Phone number   Dial 
1.2 Dialing extension number of fi xed-line telephone
Some extension numbers of fi xed-line telephone cannot be connected directly, you must dial the 
switchboard phone number, then press * key to switch con  nually un  l the screen displays “P”, then 
dial extension number. 
You can dial extension numbers of fi xed-line telephone in the following order: 
Area code  Switchboard number  P  Extension number  Dial Key
1.3 Dialing interna  onal calls
To make an interna  onal call, you may press * key to switch con  nually  ll the screen displays the pre-
digit symbol “+” for interna  onal long distance call, which will enable you to make a call from any country 
without knowing the local interna  onal access code (for instance, in  China it is 86). 
You can enter numbers in the following sequence to make an interna  onal call: + country code complete 
phone number Dial Key
A  er inpu   ng prefi x number, input the code and the complete phone number of the wanted country. 
The country code follows usual prac  ce, such as Germany 49, UK 44, Sweden 46, etc. 
Like making an interna  onal call, the “0” before city code number should be dropped. 
For instance, if making a call to a service hotline from other countries to Shanghai, you should dial: +86 
21 114
1.4 Dialing phone numbers in the call records
Every phone number you have dialed or received will be stored in the list of phone call records. The latest 
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dialed, received and missed numbers will be listed, according to their types, in the respec  ve menu of 
dialed calls, received calls and missed calls. When call record list is full, the old numbers will automa  cally 
be deleted. To view the list, do the followings: 

 In standby state press Dial key to view the record for all calls. 
 All phone numbers in the list can be dialed directly by pressing the Dial key. 
 When the list is displayed, press “OK” to read the details, then “op  ons” to Save or Delete the 

number. 
2   Emergency calls
As long as in the network service range (which can be confi rmed by checking the signal strength bars on 
the top le   corner of the screen), you can always call emergency service. If your network supplier does 
not provide roaming service in your area, the screen will display “Emergency”, to inform you that only 
emergency call is permi  ed. If you are within the network service range, you can also make emergency 
calls even without the SIM card. 
3   Answering a call
Simply press dialing key can answer an incoming call. If an earphone has been connected, use the bu  on 
on the earphone to answer a call, and if it is not convenient for you to press it, set automa  c answer 
as on, assuring that the earphone is plugged on, so as to make calls automa  cally answered while the 
phone rings or vibrates. If Any Key answer func  on is chosen, pressing any key, other than End key, can 
answer an incoming call. 
4   Call records
Your phone can also store call records of the latest missed calls, received calls, dialed calls, the  me of last 
call as well as total amount of received calls and total dialed calls for you. 
5   Call op  ons
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In connected state, pressing “Op  ons” can enter call op  on, or pressing “H-free” to ac  vate speaker, 
Under ac  vated-handsfree condi  on, press “ Normal” to switch off  speaker. Opera  on methods of call 
op  ons are the same with that of Func  on menu. 
This call op  ons can only be viewed during call process, moreover, the func  ons of call wai  ng, call 
holding, and conference calls need service support, please contact your service provider for details. 
In the call op  ons, you can make the following opera  ons: 

 Hold Single call:Make the current call hold. 
 End Single call:End the current call. 
 New call:Enter new dialing interface. 
 Phone book:Enter Phone book menu. 
 Messages:Enter message menu. Owing to restric  on of network engagement, MMS func  on is barred 

during call process. 
 Sound Recorder:Record the current call. 
 Voice changer :Setup voice changer for the current calling. 
 Mute:Se   ng of switches, which disables transmission of local call when Mute func  on is on. 
 DTMF:Opera  ons of DTMF switching on and off  
 Conference*

Enter mul  ple party conference call state. By following the prompts, you can have the following func  ons: 
receive wai  ng calls, add them into mul  ple party call, maintain the mul  ple party call, talk privately with 
one party of the conference while maintaining all other callers, connect one party in the call conference 
with another party while exi  ng the mul  ple party call oneself, maintain one party of the mul  ple party 
call and end current call and all other maintained calls. 
Note: The menu marked * items will only appear in special circumstances. For conference func  on, it is 
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necessary to apply for service supply to corresponding service operator. 

Usage of function menu

1   Scrolling search and select func  on
In standby state, press le   so   key “menu” to enter func  on menu, or during the call, press ”Op  ons” 
to enter call op  on menu. 
At all main menu or sub-menu interface, it is possible to press up, down, right and le   keys of keypad 
(under menu of page scrolling, press up or down keys to realize scrolling up or down) to scroll to the 
func  on you need, then press le   so   key, or OK key, to enter that func  on op  on. 
2   Exit menu
In func  on menu, generally you can exit a menu by right sofe key, or press End key to return to standby 
state. 

Instructions of Function menu
1.Applica  on
1.1 T-Card Backup
Phone book backup
Can Backup or restore the numbers in Phonebook.
SMS backup
Can export the SMS in Inbox, Outbox, Dra  s and Archive.
1.2 Calendar
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A  er entering calendar sub-menu, the screen will display the current month’s calendar, with the current 
date marked with special color background box. The user may directly use direc  on keys to click and 
select digits in the calendar, calendar informa  on on the screen will also be updated. 
1.3 Tasks 
It displays all schedules for today and the future days, under the op  on menu, it is possible to View, Add, 
Edit , Delete, Delete overdue, Delete All, Jump to date, Send vCalendar, Save as fi le..

1.4 Alarm
The mobile phone can set up at most fi ve alarms, and supports shutdown alarm. In the alarm list of the 
alarm menu display, select an alarm to edit and set up switching on or off , set  me and select ringing 
alert type. Wherein repeat can be selected as: once, everyday, custom (for default alarm from Monday to 
Friday, the user may also set up certain days in a week based one’s own needs). 
1.5 World Clock
Use the direc  on keys to browse the current  me.

1.6 Calculator
The mobile phone provides you with a calculator with simple func  ons, you can use the direc  on keys to 
make addi  on, subtrac  on, mul  plica  on and division, and carry out corresponding memory opera  ons 
when selec  ng M+, M-, MR, MC. 
Note: This calculator is limited in accuracy, rounding off  errors might occur.
1.7 Ebook reader
The phone supports reading fi les in the *.txt format, which is ideal for reading an e-Book.
Store the *.txt fi les in the Ebook folder, and then you can read them in E-Book reader.
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2.Contact
You can store info such as names, phone numbers, and mobile phone numbers. 
Phone numbers can be stored in your mobile phone or SIM card. The amount of phone numbers that SIM 
card can store vary with its capacity. 
Add New contact
Add a new number record to SIM card or mobile phone in Phone book.

Mark several
You can mark several contacts one  me, then send SMS and delete opera  ons. You can also mark all or 
unmark all.

Batch Opera  ons
You can do the opera  on such as copy contacts, move contacts ,delete all contacts. 

Phonebook Se   ngs
The op  ons such as memory status, or preferred storage are available . 

Preferred Storage des  na  on: can choose SIM card/Cell Phone as a preferred storage.
My card:edit my number,or send my number.
Name Card version: Can choose to use version 2.1 or 3.0 version of the card version.

Note: When phone number records are stored in SIM card, only record the info of name and phone 
number. 
Other numbers: Can set owner number. 
Check Memory Status: can inquiry a local or the SIM card for the phone book of records as well as 
storage space has been occupied.
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3.Relaxa  on
3.1 Games
The phone provide games for entertainment.
3.2 MSN
3.3 Paradise
3.4 Yahoo!

4.My Files
You can use File Manager to organize your fi les in folders in the Memory Card or Cell Phone.
If a memory card is inserted,the fi les stored on it are organized separately.
Select Memory card and select Op  ons to Open, New folder, Rename,Delete ,sort by.

5.Messages 
A  er entering this menu, the following func  on op  ons can be viewed: SMS ,MMS,  Broadcast 
message. 
5.1 SMS
5.1.1 Write Message
Create a new short message.
1.Enter text
2.Press the le   func  on key (Op  ons) and select the required items,including Send to, Insert template , 
Insert vcard, Insert Call log, Insert bookmark, Save to Dra  s and Input method.
3.Press the le   func  on key (Op  ons) and select Send from SIM1, Send from SIM2,Edit recipient, Remove 
recipient, Remove all recipient.
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Note: Short message center in some ci  es and areas do not support long short messages with over 140 
English le  ers. 
5.1.2 Inbox
View received Short message in Inbox sub-menu. 
5.1.3 Sent 
Enter sent list to view short messages you saved in Outbox (including SIM1 card and SIM 2 card). 
5.1.4 Dra  s
Dra  s stores SMS unprepared for sending for future revision and sending.
5.1.5 Archive
Can save the received SMS to Archive. 
5.1.6 Scheduled SMS
With this func  on you can write an SMS and schedule for later delivery at a specifi ed  me.
5.1.7 SMS Se   ngs
Before using Short message func  on, you need to make corresponding setup. Enter message se   ngs, 
and select the following se   ngs: 

 Profi le Se   ngs: Please contact your local service provider, so as to receive short message service 
center number. Entering this sub-menu will display the current info mode setup list, the number of lists 
will vary subject to service provider and SIM card types. A  er selec  ng mode selec  on, press “Edit” to 
set up fi le name, short message center number, expira  on  me of an undelivered message as well as 
sending format in sequen  al order. 
Note:  Realiza  on of message, valid period, fax, paging, e-mail need service provider support. 

 Voicemail server: Set voicemail serve.
 Common Se   ngs: will ac  vate/deac  vate delivery report and reply path.
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 Check memory status: Short message memory status condi  ons in SIM card and the phone will be 
displayed. 

 Preferred Storage des  na  on: It is possible to select to use default saving for incoming short messages 
on cell phone or SIM. 

5. 2 MMS 
MMS stands for Mul  media Message Service, whose largest feature is its support for mul  media 
func  on, capable of transmi   ng mul  media format info such as texts, images, voice. 
MMS service needs service provider support, before use please confi rm your SIM card supports this 
service or consult relevant service provider. 
Your phone supports MMS func  on, you only need to make some necessary MMS setup before you can 
receive and send mul  media info. 
5.2.1 Write Message 
Create a new Mul  media Message.
1.Enter recipients in to by pressing the le   func  on key (Edit) .Confi rm with Done.
2.Enter a subject in Subject by selec  ng Edit.Press the le   func  on key (Op  ons) and select Done.
3.Enter text in Edit content by selec  ng Edit.
4.Press the le   func  on key (Op  ons) and select the items you want to send ,including images (add 
picture),audio (add audio),add video fi les in other formats(Add a  achment) and slide (add slide before/
a  er),add bookmark text,preview and so on.
5.Confi rm the contents by selec  ng Op  ons and Done.
6.Press the right func  on key(Done) for send, Save and send, Save, send op  ons or Exit..
5.2.2 Inbox 
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Inbox will store up all received MMS. 
5.2.3 Outbox 
Outbox stores MMS selected for storage during message sending. 
5.2.4 Dra  s 
Dra  s stores MMS unprepared for sending for future revision and sending. 
5.2.5 MMS Se   ngs
If the user needs to use MMS service, necessary setup must be done fi rst. Enter to make the following 
setup. 

 Proxy se   ng: Add new or edit current account.
 Common se   ngs :You can do Edit se   ng, Send,Retrieve,Filter,and Memory status.

Note: 1. Cases of delivery report and anonymous transmission are related to the service provided by your 
service provider, for more info please contact your service provider. 
2. Your phone has specially reserved a certain available spaces for storing MMS. Saving a large amount 
of MMS might totally occupy this available storage capacity, therefore your phone might prompt your 
storage capacity is full. At this  me you must fi rst delete redundant info in all MMS mail directories, so as 
to ensure there is suffi  cient space for keep saving new MMS . 
5.3 Broadcast Message
Broadcast message refers to the public message sent by service provider. Using broadcas  ng of short 
message service, you can receive info on various topics from the service provider, such as weather, taxis, 
hospital, etc. For detailed info of relevant topics available, please contact your local service provider. 

6.Mul  media
6.1 Audio player



25

Audio player allows you to play audio fi les.
The phone supports T-Flash memory card. You need to save downloaded music fi les to directory My 
Music, so that they can be played normally.
6.2 Image Viewer 
Entry the sub-menu of Image Viewer, you can conveniently view images that saved in photos shot by 
camera, and can View,Browse Style, Send, Use as, Rename, Delete, Sort by,Delete All Files , Storage.
6.3 Video Recorder
In Preview, press le   or right keys to adjust camera exposure compensa  on parameter; press up or down 
keys to adjust Camera focus.Press OK key to fi lm a video.In the course of fi lming,press right so   key 
to stop fi lming.A  er fi lming,it will inquire wheahter need to save .If choose YES,then will save to the 
appropriate folder, choose  “No”, then give up the fi lming of video.
Press le   so   key to make the following opera  ons: 

 To player:to video player list.
 Camcorder Se   ngs: Including adjus  ng EV,Night mode ,An  -fl icker.
 Video Se   ngs: Include adjus  ng Video Quality. 
 White balance:choose white balance style.
 Eff ect Se   ngs: Set up special eff ects for video. 
 Storage: Set up saving path for the movie, phone or memory card. 
 Restore Default: Press “OK”, the parameters of video recorder will be restored to default se   ng.

6.4 Video Player
Select Video player sub-menu, and enter movie list, use up or down keys to select fi les to be played, press 
OK key to preview; press “Op  ons” to perform opera  ons such as Play, send, Rename, Delete, Delete all 
fi les, Sort by, Storage. 
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At the playing interface, press OK key to play current media fi les.(It support MP4 video and 3gp video).
6.5 FM Radio
To use of radios, it is necessary to connect compa  ble cell phone headset fi rst. Headphone cable as the 
antenna used at the same  me. In order to guarantee the eff ect, do not pull out the headphones or the 
headphone cable bending.
FM radio interface, press le   so   key ( op  ons ) and can enter the following features:

 Channel list: Storage channel, the channel can be carried out manually edit. Or from ‘Preset Auto 
Search’ automa  c genera  on func  on.  

 Manual input: can automa  cally jump to manually imput channel.
 Auto Search: Automa  cally search available channels to store to the channel list. 
 Se   ngs: Set up background play, cell phone speakers, and so on
 Record: Can record the checked channel.
 Append: Add to the former recorder fi les .
 File list: Enter to MY Documents to look over the fi les.

6.6 Sound Recorder
Your phone supports sound recorder.Select a format from se   ngs in Op  ons.A call may also be recorded 
and saved to the phone or the memory card.
7.Wireless Connec  on
7.1 Bluetooth
Ac  vate Bluetooth:on/off  Bluetooth func  on.when the Bluetooth is on, main LCD interface status bar 
will display the Bluetooth icon.
Inquiry audio device: open ,the search Bluetooth hands-free devices.
Search for Bluetooth device: Inquiry devices and choose for match.
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Connec  ng Device: show devices conec  on with my deviced.
Se   ngs: Include the following

 This device is visible: wheather the device can be searcher
 Name fo this device :change device name
 Set audio path: set up voice to transfer path for Bluetooth headset or remain in the machine.
 Storage: set up the storage,such as phone, memory card,or always ask.

My Bluetooth: Service records.
7.2 Data Account
GPRS
This sub-menu will give a list of GPRS access account data of the current WAP se   ng fi le, by selec  ng 
one certain setup fi le, you can edit the following contents of the GPRS access account data in the se   ng 
fi le: 

 Proxy Name: This enables edi  ng and setup the name of account data fi le. 
 Access point of GPRS: Enter APN, 
 User Name: User iden  ty of APN server 
 Password: Password necessary for APN server to recognize your iden  ty 
 Auth. Type: Selec  ng Normal or Secure by pressing right and le   keys ,you can fi nish se   ng, thus 

se   ng up the authen  ca  on method adopted in the WAP iden  ty authen  ca  on. 
 Primary DNS: setup primary DNS.
 Secondary DNS: setup secondary DNS.

8.Camera
In standby interface, press right and le   keys to adjust camera exposure compensa  on parameter; press 
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up and down keys to adjust camera focus; press the number key of 1 to set up photo size ; press the 
number key of 2 to select photo quality; press the number key of 4 to set up white balance; press the 
number key of 6 to set up delayed  me of taking photo; press the number key of 7 to setup cont. shot; 
press OK key to take photos.
9.Network Services
9.1 STK
In addi  on to the func  ons available in the phone, your SIM card may provide addi  onal services that 
you can access in this menu.
This menu is shown only if it is supported by your SIM card. The name and contents of this menu depend 
on the services available.
9.2 Intertnet service
Your mobile phone supports service based on Wireless Applica  on Protocol (WAP). You can access a 
variety of WAP services. 
WAP service needs network supported, regarding the availability, price and taxa  on of WAP service, 
please consult your network operator and / or the service provider that provide you with the service you 
need. Service provider will also provide explana  ons on how to use its services. 
Under internet network service menu, you can use value-added service that the network operator 
provides you. This menu mainly includes the following menu op  on: Homepage, Bookmarks , input 
Address, recent pages, Se   ng, Service Inbox. 

 Homepage: Homepage is the WAP site you have set up in [Se   ng]. If you haven’t set it up, the default 
is null. 

 Bookmarks: Select “bookmarks”, display each exis  ng bookmark of bookmark list. Select one needed 
bookmark, you can perform opera  ons on the bookmark such as Go to, Edit, Send, Delete, Delete all, 
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Add bookmark. 
Note: Before use, please confi rm your mobile phone’s bookmark list is not empty.. 

 Recent Pages: Under this sub-menu, the web records you recently visited are listed, so as to facilitate 
you to directly select ‘Go to’ to visit that webpage when history record has been selected. 

 Input address: Under this sub-menu, enter the URL address to be visited for WAP service, then press 
“OK” to complete, which will enable you to be connected to the WAP site you wish to access. So as 
to provide you with a fl exible channel to visit the network in addi  on to bookmark informa  on and 
webpage history record. 

 Service Inbox: “Service Inbox “, through which received service informa  on can be viewed. Your 
mobile phone can receive service informa  on (also called PUSH info) sent by your service provider. For 
instance: service informa  on can be a no  ce on relevant news summary, which can contain a piece of 
text informa  on or a kind of WAP service address. For service informa  on, there are three processing 
methods: Read, Delete ,Delete All, Add bookmark/Add to trust list. 

 Se   ngs: Under browser setup sub-menu, it includes setup menus of Select SIM, profi les, Browser 
op  ons, Service Message Se   ngs, Clear Cache, Clear Cookies, for you to set up relevant contents of 
WAP service. 
10.Call history
You can view info related to call records, including: Missed Calls, Dialled calls, Received calls. If you only 
have been inserted a SIM card, you can only see one of the SIM card phone records.
11.Se   ngs
11.1 Display se   ngs
You can set Themes, 3D eff ects main menu,Wallpaper,Screen saver,Power on display,Power off  display, 
Show date and  me,Show owner number, Screen switch eff ect,show operator name.
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11.2 Call Se   ngs
For a general se   ng,such as,SIM1/SIM2 call se   ngs(including call wai  ng,call divert,call barring),Connect 
no  ce,Low ba  ery protect ,Voice changer, Reply by SMS,,Advance se   ngs.
11.3 Phone Se   ngs 
Dual SIM se   ngs

 Dual SIM open: SIM1 and SIM2 are all power on.
 Only SIM1 open: SIM1 is power on, but SIM2 is power off .
 Only SIM2 open: SIM1 is power off , but SIM2 is power on. 

Time and Date: Including set home city,  me/date and format. 
Shedule Power On/Off  : There are four diff erent  mes to set for the phone to auto power on/off   
according to the se   ng type. 
Note: If the se   ng  mes are the same,it will cause failure, please set diff erent  mes. 
Language: You can set a desired language to be displayed on your phone.
Pref. Input Methods: There are a number of input methods for you to select.
Dedicated key: You can select specifi c func  ons for the up/down/le  /right naviga  on keys to quick 
access in the idle screen.
Auto update of date and  me: you can setup on/off .
LCD backlight: LCD backligh  ng  me, LCD backligh  ng brightness se   ng.
11.4 Network Se   ngs
Network Selec  on
The Network Selec  on feature enables you to:select a network automa  c or manually.
Preferences 
Support selec  on preferred networks.
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11.5 Security Se   ngs 
11.5.1 SIM1(SIM2) Security Se   ng
SIM Lock
When the PIN Check feature is enabled, you must enter your PIN each  me you switch the phone on.
Any person who does not have your PIN cannot, therefore, use your phone without your approval.
Referring to the current status provided by status bar fl oa  ng close to the item, you can make the 
following setup: 
If SIM card lock is off , you can select “on” ,then enter the pin code to set the sim lock on,  then you must 
enter the PIN each  me the phone is switched on;; if PIN check is ”on” now, selec  ng “off ” to turn off  
the pin check. 
Note: If PIN code is wrongly inpu  ed for three  mes, SIM card will be locked, then you’ll be asked to 
enter PUK code to unlock SIM card. 
PIN code and PUK code may be supplied to you together with SIM card,else, please contact your network 
operator. Please replace it with your own password as soon as possible. 
Fixed Dial
The FDN(Fixed Dial Number) mode, if supported by your SIM card, allows you to restrict your outgoing 
calls to a limited set of phone numbers.The following op  ons are available.
 Mode: enter your PIN2 code, to switch fi xed dialing mode on/off . 
Fixed Dial List: you can add,edit ,delete your fi xed dialing numbers here 
Note: For switch on/off  this mode, you need to enter PIN2 code, please contact your network operator 
to acquire PIN2 code. A  er switching on fi xed dialing mode, there wiil be mark by the side of the phone 
number in the phonebook to tell you the number is also the one in the fi xed dial list 
Barred Dial
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If your SIM card supports this func  on, you can bar dialing selected phone numbers. When this op  on is 
on, the numbers can’t be dialed in the current barred dialing list. 
Note: you need to enter PIN2 code to switch on this func  on, please contact your network operator  to 
acquire PIN2 code. A  er switching on Barred Dial op  on, the barred number will not be displayed in 
the phone book. 
Change Password
The change password feature allows you to change your current PIN2 PIN1 password to a new one. You 
must enter the current password before you can specify a new one.
Note: To successfully change password, the above entered password must be digits between 4 digits 
(including 4 digits) and 8 digits (including 8 digits) then press ”OK”, or enter any digits no more than 8 
digits (including 8 digits) then add # at the end.
11.5.2 Phone Lock
Mobile phone lock can prevent your mobile phone being illegally used. 
to change your current phone password to a new one. You must enter the current password before you 
can specify a new one.
Note: The password is factory set to 0000, please replace it with your own password as soon as 
possible. 
11.5.3 Auto Keypad Lock
In standby mode, unlock your phone according to the interface prompt. 
By the way, if keypad lock  me has been set up in the “Keypad lock” op  on, then, when a corresponding 
period of  me passes and the phone receivies none opera  on instruc  ons, keypad will be automa  cally 
lock up. 
11.5.4 Change Password
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You can change phone password and private protect pwd.The default phone password is 0000.
11.5.5 Private Protec  on
In this menu, you can set password-protected on the need of menu. 
For the menu open the private protec  on, need to input a phone password when you entered.
Enter the other module which has opened the func  on, do not input the password again un  l return to 
idle to give up opera  on of authority.
11.6 Restore Factory Se   ngs 
In this menu, enter mobile phone lock Password, then confi rm to restore relevant parameters of the 
mobile phone to its factory se   ngs values. 
 
12.User Profi les 
Your mobile phone provides a variety of Profi les, so as to facilitate you to confi gure individualized se   ngs 
of the ring tone such as volume, ring tone mode, ring tone type, prompt sound and receiving method 
for diff erent events and surroundings. Selectable Profi les include General, Mee  ng, Outdoor, Indoor , 
Silent,Headset, Bluetooth mode. 
Pressing “Ac  vate” can start using the selected Profi les. 
Note: six modes have been set up at factory confi gura  on, with the General mode ac  vated as default 
mode.
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Input method
The indicator of the current text input mode is displayed on the upper le   corner of the screen. You can 
press # key to change the text input mode.This mobile phone support English, French, Arabic, Digit …
etc input methods.
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Guide to Fast Usage
Special func  ons
Beside basic func  ons of a mobile phone, your mobile phone also supports plenty of, prac  cal, and 
convenient special mul  media func  ons, which are briefl y introduced as follows: 

 Two SIM Cards:This mobile phone support two SIM cards.You can enter to “Se   ngs” to change the 
two cards.

 SMS: it can insert preset short messages on templates while wri  ng a short message; you can view 
message storage capacity of SIM card and mobile phone ; you can extract phone number from short 
message 

 MMS:  receive and send message in various format including text, image, and voice; you can send 
photos taken with camera to your friends and colleagues through MMS. 

 MP3 playing: Your mobile phone can play music fi les as well as the music format of *.wav, *.amr, 
*.mp3,etc. If you downloaded lyrics fi le carrying the same name as the song, and srored in the same 
folder, when music plays you can also view lyrics synchronized with the music on the screen. 

 U fl ash disk: This mobile phone has mobile memory (i.e. U card) func  on. When the mobile phone is 
power off , connect to PC with the usb cable, the mobile phone become a U fl ash disk that supports the 
mobile saving of data; under power on status, connect USB data cable with the PC, you can select as a 
storage devices

 Applica  on: Your mobile phone has supports alarms, calculator, and tasks func  ons;  
 Se   ng: You can set up mobile phone to make individualized se   ngs as required, including items 

of mobile phone setup, call setup, network setup as well as security setup, under each item there are 
various fl exible func  ons for you to custom-tailor based on diff erent preferences, such as  me and 
date, scheduled startup and shutdown, rapid dialing, call restric  on, mobile phone lock, etc. 
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 Network Service: Your mobile phone supports WAP service. You can use WAP browser to access and 
indulge yourself in wireless network to obtain a variety of informa  on. 
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  . بالشاشة الملونةX76نشكرآم على اختيارآم للهاتف الرقمي 
، ويقدم الوظائف المفيدة من البلوتوث، الكاميرا، مشغل الموسيقى، مشغل GSM/ GPRSهذا الهاتف مزود بوظائف 

خدمة  ( MMS، وظيفة GPRS، المسجل، الحاسبة، وظيفة  )T-Flashبطاقة (  ، بطاقة الذاآرة Uالفيديو، قرص 
يمكنك مع هذا . ، المكالمة الخالية اليد، باإلضافة إلى وظائف المكالمة العامة)ة عن طريق الوسائط المتعددة الرسال

  .ويحق لشرآتها أن نجدد مضامين الكتيب دون اخبارآم مقدمًا. الكتيب أن تفهم بشكل آامل آيفية استخدام هذا الهاتف
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  حتوياتالم
المالحظةاالنتباه و  

  .قد يؤدي أي عدم االلتزام بالقوانين إلى األضرار أو مخالفة القوانين. اقرأ هذه القواعد البسيطة من فضلك
  

  اآلمنةالمالحظة .1
   األمن على الطريق في المكان األول1.1

ل قيادة السيارة؛ أوقف السيارة بجانب الطريق من فضلك تحت ظروف الطريق من الالزم أن تهتم باستخدام الهاتف خال
  .السيئة
   اغلق هاتفك في المستشفى1.2

  .اغلق هاتفك من فضلك وأنت بالقرب من األجهزة الطبية. التزم باللوائح أو القواعد المتعلقة من فضلك
   اغلق هاتفك على متن الطائرة1.3

  .من الخطر وغير القانوني استخدام الهاتف على متن الطائرة. التشويشبلالسلكية تسبب الهواتف اتمن المحتمل أن 
   اغلق هاتفك خالل مأل الوقود للسيارة1.4

  .ال تستخدم الهاتف الالسلكي وأنت في محطة البنزين أو بالقرب منها أو من المواد الكيماوية
   اغلق هاتفك بالقرب من منطقة االنفجار1.5

التي يوجد بها تحذير  تجنب تشويش عملية االسعاف وأنت في منطقة االنفجار أو في المناطق اغلق هاتفك من أجل
  .التزم بجميع العالمات والتعليمات.  "اغلق الراديو اذو االشارة الثنائية االتجاه " مكتوب عليه 

  
  خالل استخدام الهاتفالمالحظة .2

   التشويش2.1
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  .على عملهاثر آافة الهواتف خاضعة للتشوش الذي قد يؤ
   االستخدام بصورة معقولة2.2

  .ال تلمس منطقة األريال إال في األحوال الضرورية. بالصورة االعتياديةاستخدم الهاتف 
   قبول الخدمات المؤهلة2.3

  . الهاتف أو يصلحهيفك او يجمع اجزاءال يستطيع غير موظف الصيانة المؤهل أن 
   للماءةمقاومال 2.4

  .بصورة جافةحافظ به . للماءليس هاتفك مقاومًا 
   مكالمة الطوارئ2.5

واعطى ". االتصال " وادخل رقم خدمة الطوارئ قبل الضغط على مفتاح . تأآد من أن هاتفك مفتوح وتحت الخدمة
  .يطلب منك انهائها مكانك وال تنهى المكالمة حتى 

  
  خالل استخدام البطاريةالمالحظة .3

  . تقم برمي البطارية في النار خشية حدوث مخاطر وخيمةال.  ابعد البطارية عن النار3.1
 البطارية المستعملة عن طريق رميها في القمامات وعليك أن ترسلها إلى مرآز إعادة ال تقم بالتخلص من 3.2

  .االستخدام
  

  لألطفالالمالحظة .4
  .في المخاطرال تضع الهاتف في متناول األطفال خشية أن األطفال يعتبرونه آاللعبة مما يتسبب 
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 الوصف للمفاتيح على لوحة المفتاح
 

  مفتاح االتجاهات  OKمفتاح 
 المفتاح الوظيفي اليمين المفتاح الوظيفي اليسار

 مفتاح مشغل الموسيقى  WAPمفتاح 
  مفتاح المكالمة  مفتاح االنهاء

  

 

  

  

ب ت ة ث  ا ء

س  ص ض د ذ ر ز  ج ح خ

ن ه و ي ف ق ك ل م  ط ظ ع غ
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  الوصف  المفاتيح

في وضع االستعداد، اضغط على هذا . لى االتصال عبرهتقوم بالمكالمة أو ترد ع  مفتاح المكالمة
  SIM1/SIM2المفتاح من أجل تاريخ المكالمة ل

  .النهاء المكالمة  مفتاح االنهاء
  . لفتح الهاتف أو إغالقهلمدة طويلة نسبيًااضغط على هذا المفتاح 

 الهاتف إلى وضع االستعداد عن طريق االخرى بامكانك اعادةفي األحوال 
  .ى هذا المفتاحالضغط عل

   القائمة المختارةللدخول OKمفتاح 
   الموجودة في الجزء اليسار األسفل من الشاشةيعمل تبعًا للوظيفة  المفتاح الوظيفي اليسار
  .يشتغل آاإلشارة الموجودة في الجزء اليمين األسفل من الشاشة  المفتاح الوظيفي اليمين

المتواجد امام  ف الحرف في وضع التحرير، اضغط على هذا المفتاح لحذ
 عن طريق المتواجدة على شاشة التحرير سيقوم بحذف جميع االحرف. المؤشر 

  .الضغط على هذا المفتاح على المدى الطويل
  . لدخول قائمة االتصاالتRSKفي الشاشة الخاملة، اضغط على مفتاح 
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حّرك . ، األدنى، اليسار، اليميناألعلى:  مفاتيح اتجاهات4ينقسم هذا المفتاح إلى   مفتاح المالحة

  .المؤشر إلى األعلى، األدنى، اليسار، اليمين في وضع التحرير
اضغط على مفتاح االتجاهات في الواجهة الخاملة لدخول الواجهة المتطابقة 

  .للوظيفة
  "الكاميرا"لدخول : مفتاح األعلى
  "الساعة المنبهة"لدخول : مفتاح األدنى 
  "آتابة الرسالة"لدخول : مفتاح اليسار
  "المالمح للمستخدم"لدخول : مفتاح اليمين

  .ُتستخدم مفاتيح الرقم إلدخال األرقام والحروف والرموز الخاصة  مفتاح الرقم
  .في حين أن تستخدم آالطريق المختصر لدخول الخيارات سريعًا داخل القائمة

  .ة االنترنتفي الشاشة الخاملة، اضغط على هذا المفتاح لدخول خدم WAPمفتاح 
  .في الشاشة الخاملة، اضغط على هذا المفتاح لدخول مشغل الصوت  مفتاح مشغل الموسيقى
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 بدأ االستخدام
  البطارية .1

. ، حيث بامكانك استخدامها مباشرة بعد فتح العلبة % 50عند االستخدام االول للبطارية تكون بالعادة مشحونة بمقدار 
االولى من االستخدام تأآد من عدم اعادة شحن البطارية حتى تستهلك تمامًا ، مما يضمن اما بالنسبة للمرات الثالث 

  .عملها  بصورة طبيعية
   إزالة البطارية وترآيبها1.1

  :زالةإلبالنسبة إلي ا
   ادفع غطاء البطارية على امتداد اتجاه السهم؛.أ
   ارفع البطارية آما يشير السهم؛.ب
   اخرج البطارية.ت

 
  . ألضرارSIMاال فتخضع بطاقة . SIMتأآد من إغالق الهاتف قبل إخراج بطاقة  :التحذير
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  :بالنسبة إلى الترآيب
 اللمس المعدنية على وضع مواجه لنقاط نقط اللمس المعدنية للبطارية إلى األعلى وقم بوضعاتبع اتجاه السهم   . أ

  .وادخل البطارية في حيز البطارية. في حيز البطارية
  .  في مكانهحتى تسمع صوت قرقعةية الخلفي في الهاتف مربعا، وادفعه علي اتجاه السهم ضع غطاء البطار  . ب

 
  
   شحن البطارية1.2

ستظهر شاشة الشحن خالل الشحن .  في منطقة الرمز من الشاشة بأسلوب الدوران خالل الشحنطاقةسيلمح مؤشر ال
، سيظهر مؤشر إعادة الشحن ع آون الطاقة غير آافيةعند استخدام الهاتف م. والهاتف مقفل، مشيرًا إلى عميلة الشحن

  .على الشاشة بعد بدأ إعادة الشحن بعد المدة
. ، هكذا يعنى انتهاء عملية الشحنويتوقف عن الحرآة في منطقة الرمز أن البطارية آاملة طاقةعندما يظهر مؤشر ال

  .لى الشاشةوعندما تنتهى عملية الشحن والهاتف مقفل، سيظهر رمز انتهاء الشحن ع
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من الطبيعى أن يصيرالهاتف والبطارية وجهاز الشحن حارًا . على وجه العموم، تستغرق العملية ساعتين ونصف تقريبًا
  .اثناء العملية

  . من مصدر القوة الكهربائية بعد انتهاء عملية الشحن الشحنافصل الهاتف وجهاز
. ℃+55 إلى ℃ 10-رض للتحوئة تحت درجة حرارة بين في مكان متعمن الالزم أن تشحن البطارية في : المالحظة

 إلى تسبيب غير مالئموقد يؤدى استخدام جهاز الشحن . ومن الضروري أن تشحن بجهاز الشحن المقدم من الصانع
 درجة الحرارة فيها مرتفعة أو آونفي حالة . المخاطر، ويعتبر مخالفًة لشروط الضمان المنصوصة من قبل الصانع

  .ية، سيظهر التحذير على الشاشة قبل انتهاء الشحن بغرض حماية البطارية من األضرار أو المخاطرمنخفضة للغا
  

االتصال بالشبكة .2  
 SIM بطاقة 2.1

  . السارية المفعول في الهاتف قبل استخدامهSIMمن الضروري أن تدخل بطاقة 
، بما فيها األسماء وأرقام الهاتف  نفسهSIMيتم تسجيل جميع المعلومات المتعلقة باالتصال بالشبكة على بطاقة 

  ".SIMآتاب الهاتف من بطاقة " في هانيخزتوالرسائل القصيرة التى تم 
وابعد بطاقة . SIMمن الممنوع أن تلمس سطح اللمس المعدنى من أجل تجنب فقدان المعلومات أو أضرارها في بطاقة 

SIMالمغناطيس عن التيار الكهربائي و.  
   وإزالتهاSIM إدخال بطاقة 2.2
  . الوصالت الكهربائية الداخلية األخرى آما يشار في الصورةوقم بفصلاغلق الهاتف قبل ازالة البطارية ■ 
  .SIM في حيز بطاقة SIMادخل بطاقة ■ 
 .، من األفضل أن تغلق الهاتف أوًال قبل إزالة البطارية وإزالة البطاقةSIMعندما تحتاج إلى ازالة بطاقة  ■
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  خال بطاقة الذاآرة وإزالتها إد2.3
  .اغلق الهاتف قبل إزالة البطارية والوصالت الكهربائية الداخلية األخرى ■
  .ادخل بطاقة الذاآرة في حيز البطاقة ■
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   فتح الهاتف وإغالقه2.4
 SIM طاقةادخال بفي حالة فتح الهاتف بدون .  لفتح الهاتف وإغالقهلمدة طويلة نسبيًا اضغط على مفتاح االنتهاء 

  . على الهاتفSIMمقدمًا، ستظهر إشارة ادخال بطاقة 
  :وثم ستظهر على الشاشة اإلشارات التالية بشكل مرتب

  . في حالة وجود آلمة السر المحددة إلقفال الهاتف-إشارة ادخال آلمة السر للهاتف
  .SIM في حالة وجود آلمة السر المحددة لبطاقة -PINإشارة إدخال 
  .يواصل الهاتف البحث حتى نجاحه في اآتشاف الشبكة المناسبة س-إشارة البحث

 SIM فتح القفل لبطاقة 2.5
 PINمن الضروري أن تدخل رقم . SIM للتشفير من أجل تجنب االستخدام غير القانوني وحماية بطاقة PINُيستخدم 

  .ستخدام الهاتف الSIM، فاتحًا القفل لبطاقة PIN وحددت رقم PINآلما تفتح الهاتف لو اخترت خيار 
 بالحماية من  SIMمع العلم انه في هذه الحالة ال تستمتع بطاقة . SIMيمكن للمستخدم أن يحذف آلمة السر لبطاقة 

  . غير القانوني في هذه الحالةااالستخدام
   لفتح الهاتفلدة طويلة نسبيًااضغط على مفتاح االنتهاء  ■
" 3" "2" "1: "، ثم ادخل المفاتيح التالي"1234" المحدد PIN1على سبيل المثال، آان رقم . PIN1ادخل رقم  ■
"4" "OK."  

ويحتاج الهاتف إلى رقم .  من قبل الشبكةSIM، ستقفل بطاقة  مرات متعاقبة3في حال ادخال الرقم بصورة خاطئة 
PUK1في هذه الحالة .  
يجب عليك أن تغيره إلى آلمة . SIMلبطاقة )  أعداد 8 إلى 4( النموذجي PIN سيحدد مقدم الخدمة رقم :المالحظة

  .وقت ممكنالسر الشخصية في أسرع 
   فتح القفل للهاتف2.6

  .يمكنك أن تحدد آلمة السر لهاتفك بغرض الحماية وتجنب االستخدام غير القانوني
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  . اختيارك لهذا الخيارآل مرة بعدمن الالزم أن تدخل آلمة السر للهاتف لفتحه 
  . الهاتف، غير أن الهاتف ال يستطيع تجنب االستخدام غير القانوني في هذه الحالةيمكن للمستخدم أن يغلق قفل

   إلغالق الهاتفلمدة طويلة نسبيًااضغط على مفتاح االنتهاء  ■
  ادخل آلمة السر للهاتف ■

" 0" "0" "0: "قم بادخال االرقام باالسلوب التالي، "0000" آلمة السر المحددة للهاتف ان آانتعلى سبيل المثال، 
"0" "OK."  

 المحلي من أجل فتح القفل لكلمة السر المعتمدلو نسيت آلمة السر للهاتف، من الضروري أن تتصل بمرآز اإلصالح 
  .للهاتف

   االتصال بالشبكة 2.7
 SIMبعد فتح القفل لبطاقة ) على الشاشة " البحث " مع ظهور إشارة ( سيبحث الهاتف أوتوماتيكيًا في الشبكة المتوفرة

  .بالنجاح
في .  اسم مقدم الخدمة في الجزء الوسط األعلى من منطقة الكتابة والصورة بعد نجاحه في االتصال بالشبكةوسيظهر

  .هذا الوقت، قد تم اتصال هاتفك بشبكة الخدمة
على الشاشة، يعنى أنك خارج تغطية الشبكة أو أن ليس لدى بطاقتك " الطوارئ "  لو ظهرت إشارة :  المالحظة

  .ولكن يمكنك أن تقوم بمكالمات الطوارئ حسب قوة تغطية اإلشارة. الحيةالص
  

 الوظائف األساسية
المكالمةطلب  .1  

يشير شريط المعلومات . عندما يظهر شعار مقدم الخدمة على الشاشة، يمكنك أن تقوم بالمكالمة أو ترد على االتصال
  ). أشرطة  أقوى إشارة5يعنى ( إلشارة الموجود في الزاوية اليسار األعلى من الشاشة إلى قوة ا

على مسافة قصيرة نسبيًا حتى يتم لذا يمكنك أن تتحرك في المنطقة . من المحتمل أن تتأثر جودة المكالمة باإلعاقات
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  .تحسين جودة االتصال
  طلب الرقم المحلي 1.1

   رقم الهاتف،إذا يحتاج المستخدم إلى تغيير. ادخل رقم الهاتف، ثم اضغط على مفتاح المكالمة
  .ستظهر الرسوم المتحرآة على الشاشة اثناء الضغط على مفاتيح األرقام. اضغط على مفتاح  الحذف

  .انهاء المكالمةآما تظهر المعلومات المتعلقة بوضع االتصال بعد 
  :يمكنك أن تدخل األرقام للمكالمة المحلية حسب الترتيب التالي

  مفتاح المنطقة  رقم الهاتف  المكالمة
  اجراء المكالمات لالرقام الثابتة او ذات التحويالت 1.2

، االرقام مباشرًة، لذا عليك أن تضغط على مفاتيح األرقام من لوحة ذات التحويالتال يمكنك أن تتصل ببعض األرقام 
  .االتصال على الرقم ذو التحويلةعلى الشاشة قبل  " P" حتى يظهر * ثم تضغط على مفتاح 

  : حسب الترتيب التاليللرقم الثابت او ذو التحويلة آتابةيمكنك أن 
    الرقم الملحق مفتاح المكالمةPمفتاح المنطقة  رقم لوحة التغيير 

   طلب الرقم الدولي1.3
 من أي اجراء المكالماتللمكالمة الدولية، التى تمكنك من " + " حتى تظهر العالمة * يمكنك أن تضغط على مفتاح 

  ). في الصين 86على سبيل المثال، هو ( اح المنطقة دولة بدون أن تعرف متف
مفتاح الدولة    الرقم الكامل   : "+"  يمكنك أن تدخل األرقام بحسب الترتيب التالي من أجل القيام بالمكالمة الدولية

  مفتاح المكالمة
  .ادخل مفتاح المنطقة والرقم الكامل بعد ادخال بادئة الرقم

   للسويد الخ46 لبريطانيا، 44 أللمانيا، 49د التالى، على سبيل المثال، تلتزم مفاتيح الدول بالقواع
  .قبل مفتاح المدينة مثل القيام ب المكالمة الدولية " 0 " اضغط على

: على سبيل المثال، عندما تتصل بالخط الساخن للخدمات في شانغهاي من الدول األخري، عليك أن تضغط



 

16 

8621114+  
   سجل تاريخ المكالماتمن أرقام الهاتف طلب  1.4
  .قائمة تاريخ المكالمات تسجيل أرقام الهاتف التى طلبتها ورددت عليها في يتم

 تم لالرقاممكالمات لم يرد عليها بموجب أنواعها في القائمة الخاصة الوتدرج أرقام تم طلبها والمكالمات المستلمة و
، ستحذف األرقام القديمة ملئية قائمة تاريخ المكالمة بح تصعندما. طلبها والمكالمات المستلمة ومكالمات لم يرد عليها

  .أوتوماتيكيًا
  :اتبع االجراءات التالية للنظر إلى القائمة

  .قائمة تاريخ سجل جميع المكالماتفي وضع االستعداد، اضغط على مفتاح المكالمة للنظر إلى  ■
  ".المكالمة "  على مفتاح في القائمة عن طريق الضغط يمكنك أن تطلب جميع أرقام الهاتف ■
 . الرقم أو حذفهلحفظ" الخيارات  " من خالللقراءة التفاصيل " OK" عندما تظهر القائمة على الشاشة، اضغط على  ■
  مكالمات الطوارئ.2

 في نطاق التغطية الذي يمكنك التأآد منه من خالل فحص ما دمت متواجدًادائمًا ما يمكنك أن تقوم بمكالمات الطوارئ 
 مقدم خدمة الشبكة خدمة التجول في منطقتك، في حال عدم تقديم.  األعلى من الشاشةااليسرقوة اإلشارة في الجزء 

 داخل نطاق في حال التواجد.  إلشعارك بأن مجرد مكالمة الطوارئ مسموحة"الطوارئ " عبارة ستظهر على الشاشة 
  .SIMقة التغطية، يمكنك أيضًا أن تقوم بمكالمات الطوارئ دون بطا

  الرد على االتصال.3
، اضغط على الزر للرد السماعاتفي حالة وجود . يمكنك أن ترد على االتصال من خالل الضغط على مفتاح المكالمة

، عليك أن تشغل وظيفة الرد األوتوماتيكي من أجل الرد في حال آون الضغط على السماعة غير مناسبًا. على االتصال
لو شغلت وظيفة الرد من خالل أي . ل في حالة وجود السماعة عندما يرن أو يهتز الهاتفأوتوماتيكيًا على االتصا

  . مفتاح االنهاء للرد على االتصال الجاريما عدامفتاح، فيمكنك أن تضغط على أي مفتاح 
  تاريخ المكالمات.4
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تم طلبها، الوقت التي رقام األمة ومكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلليستطيع هاتفك أن يخزن تاريخ المكالمات ل
  .تم طلبهاالتي مكالمات الللطلب األخير باإلضافة إلى العدد اإلجمالى للمكالمات المستلمة و

  خيارات االتصال.5
أو تفعل مكبر الصوت " الخيارات " ، يمكنك أن تدخل خيار االتصال من خالل الضغط على االتصال بالشبكةفي وضع 

 إليقاف مكبر الصوت بعد تشغيل مكبر "طبيعي " اضغط على . "استخدام السماعات " خيار على من خالل الضغط 
  .مع العلم بان طريقة تشغيل هذه القائمة مماثلة لقائمة الوظائف . الصوت

عدة من الوظائف مثل انتظار عالوة إلى ذلك، تحتاج .  إال اثناء عملية االتصالخيارات االتصال هذهال يمكنك أن ترى 
  .، اتصل بمقدم الخدمة من أجل التفاصيلتصال والمكالمت الجماعية الى الدعم من الشبكة المقدمة للخدمةاال

  :في خيارات االتصال، يمكنك أن تتبع االجراءات التالية
  .جعل االتصال الجاري ينتظر: انتظار االتصال المفرد ■
  انهاء االتصال الجاري: انهاء االتصال المفرد ■
  ادخال واجهة الطلب الجديد: جديداالتصال ال ■
  .ادخال قائمة آتاب الهاتف:  الهاتفسجل ■
  . اثناء عملية االتصال بسبب التقييد للشبكةMMSتمنع وظيفة . ادخال قائمة الرسالة: الرسائل ■
  تسجيل االتصال الجاري: مسجل الصوت ■
  تشغيل مغير الصوت لالتصال الجاري: مغير الصوت ■
  لتغيير الذي يعجز إرسال االتصال المحلى بعد تشغيل هذه الوظيفةالضبط ل: الصامت ■
■ DTMF : االجراءات لتشغيلDTMFوايقافها   
  *االجتماع  ■

  :  اإلشاراتتتبعيمكنك أن تتمتع باالجراءات التالية من خالل . المكالمات الجماعية المتعددة االطرافادخل وضع 
االتصال المتعدد األطراف، المحافظة على االتصال المتعدد األطراف،  إلى واضافتهااستالم االتصاالت المنتظرة، 
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المكالمة بصورة خصوصية مع الطرف من االجتماع اثناء المحافظة على باقي المتصلين، الربط بالطرف من اجتماع 
راف وانهاء االتصال مع الطرف اآلخر اثناء الخروج من االجتماع، المحافظة على الطرف من  االجتماع المتعدد األط

  .االتصال الجاري وآافة االتصاالت المحافظ عليها
  . في مجرد األحوال الخاصة*  ستظهر القائمة ب:المالحظة

  .أما وظيفة االجتماع، فمن الضروري الطلب بدعم الخدمة من مقدم الخدمة المتطابق
  

 استخدام قائمة الوظائف
فالبحث بصورة التدرج على القائمة واختيارة الوظائ .1  

أو .  لدخول قائمة الوظيفةمفتاح االختيار االيسرمن خالل الضغط على " القائمة " في وضع االستعداد، اضغط على 
  .اثناء االتصال لدخول قائمة خيار االتصال" الخيارات " اضغط على 

و " األعلى " ق مفاتيح  إلى الوظيفة المطلوبة عن طريالتدرجفي واجهة القائمة الرئيسية أو القائمة الفرعية، يمكنك أن 
" و " األعلى " في قائمة درج الصفحة، اضغط على مفاتحي ( من لوحة المفتاح " اليمين " و" اليسار " و" األدنى " 

لدخول خيار  " OK"  أو مفتاح مفتاح االختيار االيسرثم اضغط على ).  إلى األعلى أو األدنى التدرج" األدني 
 .الوظيفة

ةالخروج من القائم .2  
 أو مفتاح االنهاء مفتاح االختيار االيمن من خالل الخروج من القائمةفي قائمة الوظيفة، على وجه العموم، يمكنك 

  .للرجوع إلى وضع االستعداد
  

  الخاصة بقائمة الوظائفالتعليمات
  التطبيقات.1

 T انشاء االحتياط لبطاقة 1.1
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  انشاء االحتياط لسجل الهاتف
   آتاب الهاتف أو تخزينهاقام المتواجدة فييمكن انشاء احتياط لالر
 SMSانشاء احتياط لرسائل

  من صندوق الوارد وصندوق االرسال والمسودات والحافظاتSMSيمكن اخراج 
   التقويم1.2

  . سيظهر التقويم الحالي على الشاشة مع التاريخ الحالى في المربع بالخلفية الملونة بعد دخول القائمة الفرعية للتقويم
آما سيتم التجديد لمعلومات .  من التقويم من خالل مفاتيح االتجاهات مباشرةالتاريخن للمستخدم أن ينقر ويختار يمك

 .التقويم على الشاشة
   المهمات1.3

 والحذف وحذف ما بامكانك مشاهدة و اضافة والتحرير.  تحت قائمة الخيارالقادمةتظهر مواعيد المهمات لليوم واأليام 
 .الحفظ آملف والقفز إلى التاريخ المحدد واالرسال عبر التقويم وف الكلحذقبل اليوم و

 
   الساعة المنبهة1.4

عليك ان تختار .  ساعات منبهة على األآثر ويدعم وظيفة الساعة المنبهة والهاتف مقفل5يستطيع الهاتف أن يضبط 
.  للساعة المنبهة من قائمة الساعة المنبهةساعة للضبط وتحديد التشغيل أو اإليقاف وتحديد الوقت واختيار نوع الرنة

الساعة المنبهة من يوم اإلثنين إلى يوم : االفتراض( مرة واحدة، آل يوم، المعتاد : عليك أن تختار وضع التكرير
  .)يمكن للمستخدم أن يضبط األيام المعينة من األسبوع بحسب الحاجات. الجمعة

   ساعة العالم1.5
  .للنظر إلى الوقت الحالىاستخدم مفاتيح االتجاهات 

  
   الحاسبة1.6
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يمكنك أن تقوم بالزيادة والنقص والضرب والتقسيم من خالل مفاتيح .  الهاتف حاسبة مع الوظائف البسيطةيقدم لك
  .M+ ,M- ,MR ,MC اجراءات الذاآرة المتطابقة من خالل ويمكنك ايضا تطبيقاالتجاهات 
  .من المحتمل أن تحصل األخطاء. يث الدقة هذه الحاسبة محددة القدرة من ح:المالحظة

   برنامج قراءة الكتاب األلكتروني1.7
  .الذي يعتبر مثاليًا للكتاب األلكتروني* txt. بشكل الكتب االلكترونيةيدعم الهاتف ملفات 

في ملف الكتاب األلكتروني، ثم يمكنك أن تقرأها من خالل برنامج قراءة الكتاب * txt.اخزن الملفات بشكل 
 .أللكترونيا

 
  الشخص المتصل به.2

  .يمكنك أن تخزن المعلومات بما فيها األسماء وأرقام الهاتف وأرقام الهاتف المحمول
 استيعابه SIMيختلف عدد أرقام الهاتف الذي تستطيع بطاقة . SIMة قُتخزن أرقام الهاتف في جهاز الهاتف أو في بطا

  .حسب سعتها
   الشخص المتصل به الجديداضافة

  . أو في آتاب الهاتف من الهاتف المحمولSIM الرقم الجديد في بطاقة  باضافةقم
آما يمكنك حذفهم او تحديد جميع االشخاص او الغاء . SMS، ثم ترسل ان تحدد عدة اشخاص مرة واحدةيمكنك أن 
  .التحديد

  االجراءات بالدفعة
  .يمكنك أن تقوم بنسخ األشخاص ونقلهم وحذف جميع األشخاص

   الهاتفضبط سجل
  .تتوفر خيارات آثير مثل وضع الذاآرة او اسلوب التخزين المفضل

  .موضع التخزين المفضل أو الهاتف المحمول SIMيمكنك أن تختار بطاقة :  المفضلموضع التخزين
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  يمكنك أن تحرر رقمك أو ترسله: بطاقتى
  . من البطاقة3.0 أو صيغة 2.1يمكنك أن تختار صيغة : صيغة بطاقة االسم

  .، اخزن مجرد االسم ورقم الهاتفSIM بطاقة عند حفظ رقم الهاتف في ل:مالحظةال
  .المستخدميمكنك أن تضبط رقم : األرقام األخرى

 . ما إذا آانت الذاآرة مليئةSIMيمكنك أن تفحص التسجيل لكتاب الهاتف من بطاقة : فحص وضع الذاآرة
  

الترفيه. 3  
   األلعاب3.1

  .يوفر الهاتف ألعاب التسلية
3.2 MSN  
3.3 Paradise  
3.4  Yahoo!  
  

الملفات. 4  
إذا تم إدخال بطاقة . يمكنك استخدام إدارة الملفات لتنظيم الملفات في المجلدات في بطاقة الذاآرة أو الهاتف النقال

  .الذاآرة، وسيتم تنظيم الملفات المخزنة عليها بشكل منفصل
  . ، التصنيفالحذفاختر بطاقة الذاآرة واختر خيارات الفتح، المجلد الجديد، التسمية، 

  
الرسائل. 5  

، رسائل الوسائط )SMS(الرسائل القصيرة : استعراض الخيارات التاليةبعد دخول هذه القائمة، يمكن 
  .، ورسائل البث) MMS(المتعددة
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  )SMS ( الرسائل القصيرة5.1
   آتابة الرسالة5.1.1

  .إنشاء رسالة جديدة قصيرة
  ادخل النص. 1
واختر البنود المطلوبة، بما في ذلك إرسال إلى، إدراج القالب، إدراج ) خيارات(اضغط على مفتاح الوظيفة األيسر .2

محتوى الرسالة القصيرة، إدراج البطاقة اإللكترونية، إدراج سجل المكالمات، إدراج اإلشارة المرجعية، الحفظ إلي 
  .ات وطريقة إدخال النصالمسود

 تحرير المرسل إليه، .SIM2 إرسال من .SIM1واختر إرسال من ) خيارات(اضغط على مفتاح الوظيفة األيسر .3
  . وإزالة المرسل إليه، وإزالة جميع المرسلين إليهم

 140  رسائل قصيرة طويلة مع أآثر منال تدعم مرآز الرسائل القصيرة في بعض المدن والمناطق :المالحظة
  .األحرف اإلنجليزية

   الرسائل الواردةصندوق 5.1.2
  . الواردةصندوق الرسائل الرسالة القصيرة المستلمة في قائمة فرعية ليمكن استعراض

   المرسلةصندوق الرسائل 5.1.3
ك بما في ذل( المرسلة صندوق الرسائلأدخل قائمة الرسائل المرسلة لعرض الرسائل القصيرة التي قمت بحفظها في 

  ).2SIM وبطاقة SIM1بطاقة 
   المسودات5.1.4 

  .تخزن المسودات رسائل قصيرة غير مستعدة لإلرسال للمراجعة في المستقبل واإلرسال
   األرشيف5.1.5

  .يمكن حفظ الرسائل القصيرة الواردة إلى األرشيف
   الرسائل القصيرة المجدولة5.1.6
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  . الحق للتسليم في وقت محدد ولتهاجدمع هذه الوظيفة يمكنك آتابة الرسائل القصيرة و
   إعدادات الرسائل القصيرة5.1.7

أدخل إعدادات الرسائل، وحدد اإلعدادات . الالزمةقبل استخدام وظيفة الرسائل القصيرة، تحتاج إلى إجراء اإلعداد 
  :التالية 

من . خدمة الرسائل القصيرةيرجى االتصال بمقدم الخدمة المحلي، وذلك لتلقي رقم مرآز : إعدادات الملف الشخصي■ 
خالل دخول هذه القائمة الفرعية سيتم عرض قائمة اإلعداد لوضع المعلومات الحالي، فإن عدد القوائم ستكون مختلفة 

إلنشاء اسم الملف، " تحرير"بعد تحديد اختيار الوضع، اضغط على . SIM لمقدم الخدمة وأنواع بطاقة وهي خاضعة
  . وآذلك صيغة االرسال في ترتيب متسلسلللرسائل الغير مرسلةوقت انتهاء الصالحية رقم مرآز الرسائل القصيرة، 

، والبريد اإللكتروني تحتاج إلي دعم وظائف التحقق من الرسالة ، فترة الصالحية ، الفاآس ، االرسال إن :المالحظة
  . من مقدم الخدمة

  .تعيين خدمة البريد الصوتي: سيرفر البريد الصوتي■ 
  .تعطيل تسليم التقرير ومسار الرد/  تفعيل يتم: دات المشترآة اإلعدا■ 
  . والهاتفSIMسيتم عرض ظروف حالة الذاآرة للرسائل القصيرة في بطاقة : تحقق من حالة الذاآرة■ 
 االفتراضي للرسائل القصيرة الواردة على الهاتف حفظومن الممكن لتحديد استخدام ال: مواضع التخزين المفضلة■ 

  .SIM أوبطاقة النقال
  

  ) MMS( رسائل الوسائط المتعددة  5. 2
، الوسائط المتعددة، وأآبر ميزة لها هي دعمها لوظيفة تتمثل بخدمة رسائل الوسائط المتعددةرسائل الوسائط المتعددة 

  .والقادرة على نقل معلومات الوسائط المتعددة مثل النصوص والصور والصوت
 أو لهذه الخدمة SIMمقدم الخدمة، يرجى التأآد من دعم بطاقة من حتاج إلي دعم خدمة رسائل الوسائط المتعددة ت

  .استشارة مقدم الخدمة قبل استخدامه
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 رسائل الوسائط المتعددة اجراء  بعض اعداداتيدعم الهاتف وظيفة رسائل الوسائط المتعددة، ما عليك سوى أن 
 .ددة الوسائطالالزمة قبل أن تتمكن من استقبال وإرسال معلومات متع

   آتابة رسالة5.2.1
  .إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة

  .والتأآيد باختيار موافق، و)التحرير(أدخل المستلمين في عن طريق الضغط على مفتاح الوظيفة األيسر . 1
واختر ) الخيارات(اضغط على مفتاح الوظيفة األيسر . أدخل موضوعا في الموضوع من خالل تحديد التحرير.2
  .افقمو
  .أدخل النص في محتوي التحرير من خالل تحديد التحرير. 3
إضافة ( البنود التي تريد إرسالها، بما في ذلك الصور واختيار) الخيارات(اضغط على مفتاح الوظيفة األيسر .4

إضافة (والشريحة ) إضافة المرفق(، إضافة ملفات الفيديو في صيغات أخرى )إضافة الصوت(، الصوت )صورة
  . ، إضافة نص اإلشارة المرجعية، معاينة الخ)بعد/ يحة قبل الشر

  .ثم اختر موافقالتأآد من المحتويات عن طريق تحديد الخيارات و.5
  ..إلرسال، حفظ وإرسال، حفظ، خيارات اإلرسال أو الخروج) التم(اضغط على مفتاح وظيفة اليمين . 6

   الواردةصندوق الرسائل 5.2.2
  . جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردةيقوم بتخزين  الواردةصندوق الرسائل

   المرسلةصندوق الرسائل 5.2.3
  . المختارة للحفظ خالل ارسال الرسالةتقوم بتخزين الرسائل المتعددة المرسلة صندوق الرسائل

   المسودات5.2.4
  .إلرسالالمسودات تخزن رسائل متعددة الوسائط غير مستعدة لإلرسال للمراجعة في المستقبل وا

   إعدادات رسائل الوسائط المتعددة5.2.5
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أدخل . إذا آان المستخدم يحتاج إلى استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة، يجب أن يتم إعدادات ضرورية أوال
  .إلجراء اإلعداد التالية

  .إضافة الحساب الجديد أو تعديل الحساب الجاري: )البروآسي ( اعدادات الوآيل ■ 
  .، وحالة الذاآرةالحذفيمكنك ان تفعل إعداد التحرير، اإلرسال، االسترداد، :  المشترآةاإلعدادات■ 

تكون حاالت لتقرير التسليم والنقل المجهول مرتبطة بالخدمة المقدمة من قبل مقدم الخدمة، لمزيد من . 1: المالحظة
 .المعلومات يرجى االتصال بمقدم الخدمة

 آبيرة من حفظ آمية. متاحة لتخزين رسائل الوسائط المتعددةالمعينة ال ذاآرةيتم تخصيص مساحات معينة في ال. 2
مما قد يؤدي الى امتالء ذاآرة تخزين رسائل الوسائط المتعددة قد يحتل احتالال تماما هذه السعة التخزينية المتاحة، 

ة دالئل البريد لرسائل الوسائط  عن الحاجة في آافالمعلومات الغير الزمةفي هذا الوقت يجب عليك أوال حذف . هاتفك
  . الوسائط المتعددة الجديدةقدرة استالمالمتعددة، وذلك لضمان وجود مساحة آافية للحفاظ على 

   رسالة البث 5.3
من خالل استخدام خدمة بث الرسائل القصيرة،، .  من قبل مقدم الخدمةالمرسلةرسالة البث تشير إلى الرسالة العامة 

علومات حول موضوعات متعددة من مقدم الخدمة، مثل الطقس، وسيارات األجرة، يمكنك الحصول على م
للحصول على معلومات مفصلة من المواضيع ذات الصلة، يرجى االتصال بمقدم الخدمة . والمستشفيات، وما إلى ذلك

  .المحلي
  

الوسائط المتعددة.6   
    العب الصوت6.1

  . الملفات الصوتيةبتشغيلالعب الصوت يسمح لك 
 إلى الدليل الموسيقى، بحيث يمكن ان الجديدةتحتاج إلى حفظ ملفات الموسيقى . T-Flashيدعم الهاتف بطاقة الذاآرة 

  . بشكل طبيعيبتشغيلهاتقوم 
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   عارض الصور6.2
استعراض الصور التي تم التقاطها عبر الكاميرا  من عارض الصور، يمكنك الدخول الى القائمة الفرعيةمن خالل 
، الحذف، التصنيف، حذف  اعادة التسمية ، ويمكنك المشاهدة، تصفح الستايل، اإلرسال، االستخدم ك، يحةبصورة مر

  .آافة الملفات والتخزين
   مسجل فيديو6.3 

 الكاميرا؛ اضغط علي المفاتيح ألعلى أو خواص عرض الكاميرا لضبط االيسر او االيمنفي المعاينة، اضغط المفاتيح 
في أثناء التصوير، اضغط على المفتاح . لتصوير فيلم الفيديو" موافق"اضغط على مفتاح . كاميراألسفل لضبط ترآيز ال

، ثم سيحفظ "نعم"بعد التصوير، فإنه سيستفسر عما إذا تحتاج إلى الحفظ، وإذا اخترت . الوظيفي األيمن لوقف التصوير
  . بتصوير الفيديوقم، ثم " ال"إلى المجلد المناسب، واختر 

 : إلجراء العمليات التالية االيسرى المفتاح الوظيفي اضغط عل
  .تشغيل قائمة الفيديو: التشغيل ■

  .، وضع ليلة، ومكافحة تومضEVبما في ذلك ضبط : إعدادات آاميرا الفيديو■ 
  .تضمن ضبط جودة الفيديو: إعدادات الفيديو■ 
  .اختر نمط توازن اللون األبيض: توازن اللون األبيض■ 
  .إعداد مؤثرات خاصة للفيديو: تأثيراتاعدادات ال■

  .إعداد مسار الحفظ للهاتف، الفيلم أو بطاقة الذاآرة: التخزين■ 
  . ، ستتم استعادة المعالم لمسجل الفيديو إلى اإلعداد االفتراضي"موافق"اضغط على : االستعادة االفتراضية■ 

   مشغل الفيديو6.4
المراد  قائمة الفيلم، واستخدم مفاتيح األعلى أو األسفل لتحديد الملفات ، وأدخلالقائمة الفرعية لمشغل الفيديواختر 
لتنفيذ عمليات مثل اللعب، واإلرسال، إعادة " الخيارات"للمعاينة؛ اضغط على " موافق"، اضغط على مفتاح تشغيلها

  .التسمية، الحذف، حذف آافة الملفات، التصنيف والتخزين
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  ). 3gp والفيديو MP4يدعم الفيديو . (للعب ملفات الوسائط الحالية" افقالمو"في واجهة اللعب، اضغط مفتاح 
  FM  الراديو6.5

 بسماعة الهاتف النقال المتوافق أوال وفي الوقت نفسه استخدم آابل لتوصيل، فمن الضروري ل خدمة الراديوالستخدام 
  .أو سماعة الرأس سماعات ا تقم بسحب آبلمن أجل ضمان التأثير، ال . سماعة الرأس آالهوائي

  :ويمكن أن تدخل الميزات التالية ) الخيارات(، اضغط على المفتاح الوظيفي اليسار FMواجهة الراديو 
ضبط وي أو من وظيفة الجيل التلقائي ل اليداالضطالع عليها للقيام بالتحرير، يمكن تخزين القنوات: قائمة القنوات■ 

  .'البحث التلقائي مقدما
  . ادخال القناة اليدوي يمكن االنتقال تلقائيا إلى:اإلدخال اليدوي■ 
  . إلى قائمة القنواتثم تخزينهاالبحث تلقائيا عن القنوات المتاحة : البحث التلقائي■ 
  .  الخلفية، متكلمي الهاتف النقال الخثم تخزينهاإعداد : اإلعدادات■ 
  .الحاليةيمكن تسجيل القناة : التسجيل■ 
  .ملفات المسجل السابقاإلضافة إلى : اإللحاق■ 
  . من الملفاتالى عدد من الملفاتأدخل إلى المستندات للنظر : قائمة الملف■ 

   مسجل الصوت6.6
ويمكن أيضا تسجيل مكالمة أو حفظها .  اإلعدادات في الخياراتبامكانك تحديد عدد من. يدعم الهاتف مسجل الصوت
  .علي الهاتف أو بطاقة الذاآرة

يةاالتصاالت الالسلك.7  
   بلوتوث7.1

الشاشة عندما يكون بلوتوث مفتوحا، سيعرض شريط حالة واجهة الشاشة . إغالق بلوتوث/ وظائف فتح: تنشيط بلوتوث
  .الرئيسية رمز البلوتوث

  . أجهزة بلوتوث حر اليدينفتح خيار البحث عن: البحث عن االجهزة الصوتية جهاز 
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 .للموافقةأجهزة البحث واالختيار : البحث عن جهاز بلوتوث
  .المستخدمعرض توصيل األجهزة بجهاز : جهاز التوصيل

   ما يليتتضمن: اإلعدادات 
  .ما إذا آان يمكن أن يكون هذا الجهاز باحثا: يكون هذا الجهاز مرئيا■ 
  تغيير اسم الجهاز: اسم لهذا الجهاز■ 
  جهازإعداد الصوت لنقل مسار سماعة بلوتوث أو البقاء في ال: إعداد مسار الصوت■ 
  .إعداد التخزين، مثل الهاتف، وبطاقة الذاآرة، أو دائما اسأل: التخزين■ 

  .سجالت الخدمة: بلوتوث المستخدم
   بيانات الحساب7.2

GPRS  
  الحالي، من خالل تحديد WAP لملف إعداد GPRSهذه القائمة الفرعية ستعطي قائمة من بيانات الحساب لوصول 

 :  في ملف اإلعداد GPRSر المحتويات التالية لبيانات الحساب لوصول ملف اإلعداد المعين، يمكنك تحري
  .وهذا يتيح تحرير وإعداد اسم ملف بيانات الحساب: اسم الوآيل■ 
  APNأدخل : GPRSنقطة الوصول ل■ 
  APNهوية المستخدم من خادم : اسم المستخدم■ 
  .للتأآد من هويتك APNآلمة المرور الالزمة لخادم : آلمة المرور■ 
من خالل اختيار اآلمن أو العادي عن طريق الضغط على مفاتيح اليمين واليسار، ويمكنك االنتهاء : نوع. المصادقة■ 

  .WAP إعداد أسلوب المصادقة المعتمدة في مصادقة هوية ثممن اإلعداد، 
■ DNSإعداد :  االبتدائيDNSاالبتدائي .  
 ■ DNS  إعداد :الثانويDNS الثانوي  .  
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راالكامي.8  
  ؛  اضغط  خيارات عرض الكاميرافي واجهة االستعداد ، اضغط مفاتيح اليمين واليسار لضبط 

إلعداد حجم الصورة؛ واضغط على " 1"اضغط على مفتاح الرقم . علي المفاتيح ألعلى أو ألسفل لضبط ترآيز الكاميرا
 توازن اللون األبيض؛ واضغط على إلعداد" 4"لتحديد جودة الصورة؛ واضغط على مفتاح الرقم " 2"مفتاح الرقم 
 التصوير المستمرإلعداد " 7"إلعداد الوقت المتأخر ألخذ الصورة؛ واضغط على مفتاح الرقم " 6"مفتاح الرقم 

  . ألخذ الصور" الموافق"واضغط مفتاح 
خدمات الشبكة. 9  

9.1 STK  
  .فية يمكنك الوصول إليها في هذه القائمة خدمات إضاSIMباإلضافة إلى الوظائف المتاحة في الهاتف، قد تتيح بطاقة 

االسم والمحتويات لهذه القائمة تعتمد على الخدمات . SIMيتم عرض هذه القائمة فقط إذا آانت مدعومة من قبل بطاقة 
  . المتاحة

   خدمة اإلنترنت9.2
ى مجموعة متنوعة يمكنك الوصول إل). WAP(هاتفك النقال يدعم خدمة على أساس بروتوآول التطبيقات الالسلكية 

  .WAPمن خدمات 
 تحتاج إلي شبكة االتصال المعتمدة، فيما يتعلق بالتوافر واألسعار والضرائب المفروضة على خدمة WAPخدمة 
WAP مقدم الخدمة سوف . أو مقدم الخدمة الذي يوفر لك الخدمة التي تحتاجها/ ، يرجى الرجوع إلى مشغل الشبكة و

  .ة استخدام الخدمات التي يقدمهايقدم أيضا إيضاحات حول آيفي
هذه . في إطار قائمة خدمة شبكة اإلنترنت، يمكنك استخدام الخدمة ذات القيمة المضافة التي يقدمها مشغل الشبكة لك

الصفحة الرئيسية، واإلشارات المرجعية، العناوين المدخلة، الصفحات : القائمة تضمن أساسا خيار القائمة التالية
  .اد، وعلبة الخدمةاألخيرة، واإلعد
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، يكون االفتراضي لم تحددهإذا لم ]. اإلعداد [المحدد من قبلك WAPالصفحة الرئيسية هي موقع : الصفحة الرئيسية■ 
  .فارغا

لعرض آل إشارة مرجعية موجودة في قائمة اإلشارات المرجعية " اإلشارات المرجعية"اختر : اإلشارات المرجعية■ 
نفيذ عمليات على اإلشارة المرجعية مثل الذهاب إليها، والتحرير، اإلرسال، الحذف، وحذف واختر واحدة منها، يمكنك ت

  .الكل
  .إضافة اإلشارة المرجعية

  .. قبل االستخدام ، يرجى التأآد من أن قائمة اإلشارات المرجعية في هاتفك النقال ليس فارغة:المالحظة
سجل في القائمة سجالت شبكة اإلنترنت التي قمت بزيارتها بموجب هذه القائمة الفرعية، ُت: الصفحات األخيرة■ 

  . من سجل تاريخ التصفحلزيارة صفحة الشبكة التي تم اختيارها ' الذهاب إلى' مباشرة االختيار لكمؤخرا، وذلك لتيسير 
ى ، ثم اضغط علWAP لخدمة المراد زيارته URLبموجب هذه القائمة الفرعية، أدخل عنوان : عنوان اإلدخال■ 

 وذلك لتوفر لك طريقة و.  آنت ترغب في الوصول إليهWAPإلآماله، مما سيمكن لتكون متصال إلى موقع " موافق"
  . لزيارة الشبكة باإلضافة إلى معلومات اإلشارة المرجعية وسجل التاريخ صفحات الشبكةسهلة

هاتفك النقال . مة المستلمة من خاللهالتي يمكن عرض معلومات الخد" علبة الخدمة الواردة: "علبة الخدمة الواردة■ 
: على سبيل المثال. مرسلة من قبل مقدم الخدمة) وتسمى أيضا معلومات دفعة (يمكن الحصول على معلومات الخدمة 

يمكن أن تكون معلومات الخدمة إشعارا في موجز األخبار ذات الصلة، التي يمكن أن تحتوي على قطعة من معلومات 
القراءة، : للمعالجةللحصول على معلومات الخدمة، وهناك ثالث طرق . ان خدمة الشبكةالنص أو نوعا من عنو

 .إضافة الى القائمة الموثوقة/ الحذف، حذف الكل، إضافة اإلشارة المرجعية 
، تحرير الحساب، SIMبموجب القائمة الفرعية إلعداد المتصفح، يتضمن قوائم اإلعداد من اختر بطاقة : اإلعدادات■ 

 المحتويات ذات العدادت المتصفح، إعدادات رسائل الخدمة، مسح ذاآرة التخزين المؤقت، ومسح الكوآيز خيارا
  .الصلة من خدمة الشبكة
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تاريخ المكالمة. 10  
 لم يرد عليها، المكالمات المكالمات التي:  المكالمات، بما في ذلكبسجالتيمكنك اإلطالع علي معلومات ذات صلة 

، يمكنك ان ترى واحدة من سجالت الهاتف   واحدةSIMاذا قمت بادخال بطاقة إذا .  المستلمةالصادرة، المكالمات
  .SIMبالبطاقة 

اإلعدادات.11  
   إعداد العرض11.1

، أوراق الجدران، حافظ الشاشة، وعرض )3D(يمكنك ان تحدد الموضوعات، القائمة الرئيسية آلثار األبعاد الثالثة 
  . ، تأثير تبديل الشاشة وإظهار اسم المشغلالمستخدمالوقت والتاريخ، إظهار رقم الفتح، عرض اإلغالق، إظهار 

   إعدادات المكالمة11.2
بما في ذلك خدمة انتظار المكالمة، تحويل المكالمة، حظر  (SIM1/SIM2لإلعداد العام، مثل إعدادات المكالمة 

وت، الرد عن طريق الرسائل القصيرة، واإلعدادات ،  اشعار االتصال، حماية البطارية القليلة، مغير الص)المكالمة
  .المتقدمة
   إعدادات الهاتف 11.3

   المزدوج SIMإعدادات 
  .قيد التشغيل آلهما SIM2 SIM1تكون :  المزدوج SIMفتح ■ 
  .نطاق التشغيل هي خارج SIM2 علي السلطة، ولكن SIM1تكون :  فقط SIM1فتح ■ 
  .نطاق التشيغل هي خارج SIM1طة، ولكن  علي السلSIM2تكون :  فقطSIM2فتح ■ 

  . ، الوقت والتاريخ والصيغةالمدينة الرئيسيةيضمن ضبط : الوقت والتاريخ
 . وفقا لنوع اإلعدادللتشغيل وااليقافهناك أربعة أوقات مختلفة لضبط الهاتف علي : للتشغيل وااليقافالجدول الزمني 

  :  سيتسبب في الفشل، من فضلكم ضبط أوقات مختلفة أوقات اإلعداد هي نفسها،في حال آون :المالحظة
  .يمكنك ضبط اللغة المطلوبة ليتم عرضها على هاتفك: اللغة
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  .هناك عدد من أساليب اإلدخال لتختارها: اساليب االدخال المفضلة
اشة يمين لتسريع الوصول في الش/ يسار / أسفل / يمكنك اختيار وظائف محددة لمفاتيح أعلى : المفتاح المخصص

  . الخاملة
  .التشغيل او القفليمكنك إعداد :  والتاريخللوقتالتحديث التلقائي 

زمن ضوء الخلفية للشاشة الكريستالية، ضبط شدة اإلضاءة لضوء الخلفية  للشاشة : ضوء الخلفية للشاشة الكريستالية
  .الكريستالية

  إعدادات الشبكة  11.4
  اختيار الشبكة

  . تلقائيا أو يدوياالختيار الشبكة: ميزة اختيار الشبكة تتيح لك
  التفضيالت

  .دعم الشبكات المفضلة باالختيارات
   إعدادات األمن 11.5

  )SIM1) SIM2  إعدادات األمن 11.5.1
  SIMقفل 

، يجب عليك إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص )PIN(عندما يتم تمكين ميزة التحقق من رقم التعريف الشخصي 
لذلك أي الشخص الذي ليس لديه رقم التعريف الشخصي الخاص بك ال يمكن .  بتشغيل الهاتفبك آل مرة تقوم فيها

 قريبا من شريط الحالة العلويباالشارة الى الوضع الحالي المتقدم من قبل . استخدام الهاتف الخاص بك دون موافقتك
  :االعدادات التاليةهذا البند، يمكنك إجراء 

 على، ثم يجب SIM، ثم أدخل الرقم السري لضبط قفل 'مفتوح'قا، يمكنك اختيار  مغلSIM قفل بطاقة في حال آون
عليك إدخال رقم التعريف الشخصي في آل مرة يتم تشغيل الهاتف، وإذا يكون التحقق من رقم التعريف الشخصي 

  . إلغالق التحقق من رقم التعريف الشخصي" مغلق"حاليا، اختر " مفتوحا"
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، في هذا الحال سيطلب SIM تأمين بطاقة  سيتم ثالث مرات، وبصورة خاطئةالرقم السري  إذا تم ادخال  :مالحظة
 .لفتح البطاقة)  PUK (رمز الحماية االضافيمنك أن تدخل 

، عدا ذلك، يرجى االتصال بمشغل SIM مع بطاقة  رمز الحماية االضافيقد يتم تزويد رمز التعريف الشخصي و
  .كلمة المرور الخاصة بك في أقرب وقت ممكنيرجى االستعاضة عنها ب. الشبكة

   الطلب المحدد
 المكالمات الصادرة بتقييد لك، فهو سيسمح لك SIMمعتمدا من بطاقة  ) رقم الطلب المحدد (FDNإذا يكون وضع 

  .وتتوفر الخيارات التالية. إلى مجموعة محدودة من أرقام الهواتف
  .مغلقا/  الطلب الثابت مفتوحا دتحويل نمط الطلب المحد PIN2أدخل رمز : الوضع
  يمكنك إضافة، تحرير، وحذف أرقام االتصال المحددة الخاصة بك هنا: قائمة الطلب المحددقائمة 

 يرجى االتصال بمشغل الشبكة للحصول على رمز .PIN2إغالق هذا الوضع، تحتاج إلى إدخال رمز / لفتح:المالحظة
PIN2 .،ليخبرك انه ستكون هناك عالمة على جانب رقم الهاتف في دليل الهاتف بعد فتح وضع االتصال بأرقام محددة 

  . أيضا من قائمة األرقام المحددة
 الطلب الممنوع

عندما يكون هذا الخيار مفتوحا، ال يمكن أن . إذا آانت البطاقة تدعم هذه الوظيفة، يمكنك االتصال بأرقام هواتف محددة
  .قائمة األرقام المحجوزة حالياتكون األرقام التي تم االتصال بها في 

 لتشغيل هذه الوظيفة، يرجى االتصال بمشغل الشبكة للحصول على رمز PIN2أنت بحاجة إلى إدخال رمز : المالحظة
PIN2  .بعد فتح خيار الطلب الممنوع، لن يتم عرض لألرقام الممنوعة في دليل الهاتف.  

  تغيير آلمة المرور
يجب عليك إدخال . اخر جديد حاليا إلى PIN2 وPIN1ح لك بتغيير آلمة المرور إن ميزة تغيير آلمة المرور تسم

  .اخر جديدآلمة المرور الحالية قبل أن تتمكن من تحديد 
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 أرقام 8و)  أرقام4بما في ذلك ( أرقام 4 المدخلة بين لتغيير آلمة المرور بنجاح، يجب أن تكون آلمة المرور :مالحظة
ثم ثم )  أرقام8بما في ذلك ( أرقام 8 أي أرقام ال يزيد عن قم بادخال، أو "موافق"غط على ثم اض)  أرقام8بما في ذلك (

 . في النهاية#اضغط على 
   قفل الهاتف11.5.2

  . هاتفك النقال من أن يستخدم بطريقة غير مشروعة يمنعقفل الهاتف النقال يمكن أن
، يجب عليك إدخال آلمة المرور الحالية قبل أن تتمكن من جديدة اخرىلتغيير آلمة المرور الحالية لهاتفك النقال إلى 

  .  جديدةاخرىتحديد 
، يرجى االستعاضة عنها بكلمة المرور الخاصة بك في 0000 االفتراضية من المصنع هي آلمة المرور :المالحظة

  .أقرب وقت ممكن
   للوحة المفاتيح القفل االوتوماتيكي 11.5.3

  .تعليمات الواجهة الخاص بك وفقا إلى في وضع االستعداد، افتح الهاتف
، عندما تتم الفترة المقابلة من الوقت "قفل لوحة المفاتيح" لوحة المفاتيح في خيار وقت لقفلبالمناسبة، إذا تم تعيين 

  .والهاتف لم يتلقى أي تعليمات عملية، لوحة المفاتيح ستقفل تلقائيا
   تغيير آلمة المرور11.5.4

  .0000 عبارة عنآلمة المرور للهاتف االفتراضي . رور للهاتف وآلمة المرور للحماية الخاصةيمكنك تغيير آلمة الم
   الحماية الخاصة11.5.5

  .الخاصة من القائمةفي هذه القائمة، يمكنك تعيين آلمة المرور 
  .بعد االدخاللفتح قائمة حماية خاصة يحتاج إلى إدخال آلمة المرور للهاتف 

، ال تدخل آلمة المرور مرة أخرى حتى العودة إلى الخمول للتخلي عن  تي تقوم بفتح الوظيفةالكلمة االخرى الأدخل 
  .التشغيلعملية 
   استعادة إعدادات المصنع11.6
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ثم النقال، الهاتف لقفل المرور آلمة أدخل ، القائمة هذه موافقفي اختيار الهاتفالستعادةثم إليالستعادة النقال الهاتف
ا إعدادات .لمصنعقيم

المستخدم. 12 اوضاع
حجم، مثل الرنين نغمة من فردية إعدادات تكوين لك لتسهيل وذلك الملفات، من متنوعة مجموعة يوفر النقال هاتفك
بها المحيطة والمناطق االحداث لمختلف االستالم وطريقة الموجه والصوت الرنين، نغمة نوع الرنين، نغمة . وضع

العا المتاحة المالمح بلوتوثتشمل وواسطة سماعة، صامت، الداخل، في الخارج، في االجتماع، .مة،
على المختارة" التفعيل"الضغط المالمح باستخدام البدء .يمكن
االفتراضي:المالحظة آالوضع المنشط العام الوضع مع المصنع، في التكوين في أوضاع ستة إعداد .تم

 

اإلدخال أسلوب
الن إدخال وضع مؤشر عرض الشاشةيتم من العليا اليسرى الزاوية في الحالي على. ص الضغط لتغيير#مفتاحيمكنك

النص إدخال واألرقام. وضع والعربية والفرنسية االنكليزية يدعم النقال الهاتف اإلدخالوغيرهاهذا أساليب .من
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السريع االستخدام دليل
الخاصة الوظائف

النقال، للهاتف األساسية الوظائف والمريحةبجانب العملية المتعددة الوسائط وظائف من الكثير أيضا يدعم النقال هاتفك
التالي النحو على تقديمها يتم والتي :الخاصة،

بطاقات■ من بطاقات: SIMاثنين من اثنين يدعم النقال الهاتف إلى. SIMهذا الدخول لتغيير" اإلعدادات"يمكنك
البطاقات من .االثنين

الق■ ويمكنك: صيرةالرسائل قصيرة، رسالة آتابة أثناء القوالب على مسبقا المنشئة القصيرة الرسائل إدراج يمكن إنه
البطاقةاإلطالع في للرسائل التخزينية القصيرةالسعة الرسائل من هاتف رقم استخراج ويمكنك النقال، . والهاتف

المتعددة■ الوسائط مختل: رسائل صيغات في رسالة وإرسال ويمكنكتلقي والصوت، الصورة النص، ذلك في بما فة
الصور خاللإرسال من المتعددةالملتقطة الوسائط رسائل خالل من وزمالئك ألصدقائك .الكاميرا

مو: MP3لعب■ صيغات عن فضال الموسيقى ملفات تشغيل يمكن النقال مثليسيقالهاتف " amr."و"wav."ة
اإل. الخ" mp3."و ملف أنزلت آنت إذا يلعبما عندما الملف، نفس في وخزنتها األغنية، اسم نفس يحمل غاني

الشاشة على تظهر التي الموسيقى مع متزامنة آلمات عرض أيضا يمكنك .الموسيقى
فالش■ المتنقلة: Uقرص الذاآرة وظيفة لديه النقال الهاتف بطاقة(هذا خارج) . Uأي النقال الهاتف يكون عندما

مع اربطه بكابلالسلطة، آمبيوتر فالشusbجهاز قرص النقال الهاتف سيصبح ،Uالبيانات حفاظ يدعم الذي
وضع بموجب التخزينالتشغيلالمتنقل، آوحدة تحديده يمكنك الكمبيوتر، جهاز مع البيانات آابل اربط ، .

والمهام؛: التطبيق■ الحاسبة التنبيه، وظائف يدعم النقال الهاتف
إعد: اإلعداد■ الهاتفيمكنك إعداد من البنود ذلك في بما مطلوبة، هي آما فردية إعدادات إلجراء النقال الهاتف اد

مخصصة مختلفة مرنة وظائف هناك بند آل إطار في األمني، اإلعداد وآذلك الشبكة، إعداد المكالمة، وإعداد النقال،
واإلغالق والفتح والتاريخ، الوقت مثل مختلفة، تفضيالت على بناء قفللك المكالمة، منع السريع، الطلب المجدول،

الخ النقال .الهاتف
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الشبكة■ خدمة: خدمة يدعم النقال متصفح. WAPهاتفك استخدام شبكةللوصولWAPيمكنك في واالنغماس اليها
الالسلكية المعلوماتاالنترنت من متنوعة مجموعة على .للحصول




