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حفوظة.

 كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذن 

هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 
كات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون 

Bluetooth is a reg

حق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من 

رة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة
ألضرار أو الخسارة.

ه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من 
ى سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية للرواج 
حتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح

جعة األمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

 لقوانين وتنظيمات التصدير من الواليات المتحدة
انون.
حقوق الطبع والنشر Nokia 2008 ©. كافة الحقوق م

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو
.Nokia خطي مسبق من

 Naviو Nokia Connecting Peopleو Nokia
Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشر

عالمات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

istered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بال
منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

لن تكون Nokia بحال من األحوال مسؤولة عن أية خسا
أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك ا

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي" وباستثناء ما يقتضي
أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك عل
والصالحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو م

هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختالف المنطقة. يرجى مرا

ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع
أو البلدان األخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع الق
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ليمات قد يكون خطًرا وربما مخالًفا للقانون. توجد 
يب الكامل.

حفظ هذه األجزاء بعيًدا عن متناول األطفال.

ام الهواتف المحمولة محظوًرا أو عندما تسبب 

. ال تستخدم الجهاز يدوًيا أثناء قيادة السيارة.
 أوًال.

شويش مما قد يؤثر على أدائها.

ود
 بالوقود. ال تستخدم الجهاز قرب الوقود

رات
أثناء التفجيرات. 

إصالحها إال من قبل موظفين مؤهلين.

 توصل منتجات غير متوافقة مع الجهاز.

 اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة للحصول على 
صل منتجات غير متوافقة مع الجهاز.
لسالمتك

لسالمتك
اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتع
معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم والترك

قد يحتوي الجهاز وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. ا

االستعمال اآلمن
ال تستخدم الجهاز حين يكون استخد

خطًرا أو تشويًشا.

السالمة على الطريق أوًال
يجب االلتزام بكافة القوانين المحلية
تذكر أن السالمة على الطريق تأتي

التشويش
تتعرض كافة األجهزة الالسلكية للت

أغلق الجهاز أثناء التزود بالوق
ال تستخدم الجهاز في محطة التزود

أو المواد الكيماوية.

أغلق الجهاز في مناطق التفجي
اتبع كافة القيود. ال تستخدم الجهاز 

الخدمة المؤهلة
٤

ال يجب تركيب مكونات الجهاز أو 

التعزيزات
استخدم التعزيزات المعتمدة فقط. ال

التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الجهاز بأجهزة أخرى،
التعليمات المفصلة للسالمة. ال تو



٥

البداية السريعة

Nok. مع عدة السيارة، يمكنك إجراء 
ية التحدث الحر واالستماع للموسيقى المخزنة 

 بالسيارة. 

كافة جهات االتصال ومسارات الموسيقى 
 Nokia Maps ك أيضًا استخدامه مع تطبيق

سيارة. اقرأ دليل المستخدم والتركيب الكامل 
ة السيارة بعناية.

ة مؤهل باستخدام قطع Nokia األصلية 
ت، راجع دليل المستخدم والتركيب.

واجهة المستخدم المحسنة الستخدام السيارة، 
صفحة الخاصة بالمنتج على موقع الويب 

Noki الخاص ببلدك، أو قم بتثبيت التطبيق 

يارة مستخدًما تقنية Bluetooth الالسلكية. 
 والتركيب.
البداية السريعة

ia CK-300 شكرًا الختيارك عدة السيارة
المكالمات واستالمها بسهولة باستخدام خاص
على الهاتف المحمول من خالل نظام ستريو

يعطيك تطبيق CarMenu وصوًال فوريًا ل
المحفوظة بالهاتف المحمول المتوافق. يمكن

(في حالة تثبيته على الهاتف المحمول).

يوضح هذا القسم الخواص األساسية لعدة ال
الموجود بالقرص المضغوط المرفق مع عد

اإلعداد  ■

يجب تركيب عدة السيارة لدى فني خدم  .١
المرفقة في عبوة البيع. لمعرفة التعليما

إذا أردت تشغيل عدة السيارة من خالل   .٢
فقم بتحميل تطبيق CarMenu من ال

a أو موقع ويب www.nokia.com
على الهاتف المتوافق.

صل الهاتف المحمول المتوافق بعدة الس  .٣
لمعرفة التعليمات، راجع دليل المستخدم



CarM

ية استخدام جهاز اإلدخال عندما ال يكون 
المحمول.

صوتي لتنشيط االتصال الصوتي في الهاتف 
رية.

سيارة والهاتف المحمول المتوافق

ت لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء 

 أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا، أو استئناف التشغيل 
ل نشطًا.

ة.

تصال بآخر رقم تم االتصال به.

١
٣

٤

٢

٥

٦

البداية السريعة

جهاز اإلدخال  ■

مفتاح االتصال الصوتي  .١

مفتاح كتم الصوت  .٢

مفتاح األوضاع  .٣

مفتاح االتصال  .٤

مفتاح اإلنهاء  .٥

 NaviTM مفتاح  .٦

enu التشغيل بدون تطبيق  ■

يمكنك تشغيل عدة السيارة باستخدام تطبيق 
CarMenu أو بدونه. يوضح هذا القسم كيف
تطبيق CarMenu غير مثبت على الهاتف 

مفتاح االتصال الصوتي
اضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال ال
المحمول المتوافق عند عدم وجود مكالمة جا

مفتاح كتم الصوت
٦

اضغط مفتاح الكتم لتبديل المكالمة بين عدة ال

اضغط مع االستمرار على مفتاح كتم الصو
المكالمة.

مفتاح األوضاع
اضغط مفتاح األوضاع لبدء تشغيل الموسيقى
عندما يكون مشغل الموسيقى بالهاتف المحمو

مفتاح االتصال
اضغط على مفتاح االتصال للرد على المكالم

اضغط على مفتاح االتصال مرتين إلعادة اال



٧

البداية السريعة

 أو رفض مكالمة واردة.

ي:

دما ال يكون سلك استشعار تشغيل محرك 

غط مع االستمرار على المفتاح لمدة

مة تشغيل، أو فنان أو ألبوم أثناء تشغيل المسار 

CarMen
هة المستخدم المحسنة الستخدام السيارة،

ة الخاصة بالمنتج على موقع الويب
N الخاص ببلدك، أو قم بتثبيت التطبيق على 
طبيق CarMenu على القرص المضغوط.

 Nokia إذا كان تطبيق CarMenu تطبيق 

بيوتر. ستحتاج أيضًا إلى اآلتي:

Ser اإلصدار 3.0 (أو أحدث). يجب أن 
وأوضاعها الموضحة في دليل المستخدم 

 اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات 

 الهاتف المحمول

ل

مفتاح اإلنهاء
اضغط مفتاح اإلنهاء إلنهاء المكالمة النشطة

Navi مفتاح
اضغط مع االستمرار على المفتاح لعمل اآلت

تشغيل عدة السيارة أو إيقاف تشغيلها عن  ●
السيارة غير موصل

توصيل عدة السيارة بهاتف مقترن (اض  ●
ثانية تقريبًا)

لف المفتاح لعمل اآلتي:

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة  ●

التخطي للمسار التالي أو السابق في قائ  ●
أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.

u التشغيل باستخدام تطبيق  ■

إذا أردت تشغيل عدة السيارة من خالل واج
فقم بتحميل تطبيق CarMenu من الصفح
okia أو موقع ويب www.nokia.com
الهاتف المتوافق. اقرأ أيضًا دليل مستخدم ت
يمكنك استخدام تطبيق Nokia Maps مع
Maps مثبتًا على الهاتف المحمول.

CarMenu تثبيت تطبيق
للتثبيت، قد تحتاج إلى حقوق المدير في الكم

ies 60 هاتف محمول متوافق مع الفئة  ●
 Bluetooth يدعم الهاتف مواصفات

والتركيب.

اتصال انترنت من الكمبيوتر أو الهاتف.  ●
حول تكاليف نقل البيانات.

ثالث ميجابايت من الذاكرة الخالية على  ●

كابل USB المرفق مع الهاتف المحمو  ●



.Windows Vista أو Window

باآلتي:

ى بطاقة ذاكرة متوافقة مستخدمة مع الهاتف، 

ت، فضع القرص المضغوط في محرك 
 المتوافق) بالكمبيوتر، ثم اختر خيار تحميل 

دأ تلقائيًا (إذا كانت ميزة التشغيل التلقائي 
 في نظام Windows). اتبع التعليمات 

بتطبيق CarMenu من موقع Nokia على 
ر إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة الموجودة به. 

www.nokia.com نتج في موقع الويب
ن استخدام القرص المضغوط.

الهاتف المتوافق التصال اإلنترنت، فقم 
CarMe من صفحة المنتج في موقع الويب 

Nok الخاص ببلدك على الهاتف أو بطاقة 

مستخدم الهاتف، واتبع التعليمات الموضحة 

ة السيارة.

هاز اإلدخال

صوتي لتنشيط االتصال الصوتي في الهاتف 
رية.

على مفتاح االتصال الصوتي الوظائف نفسها 
ول. إذا كان نظام المالحة نشطًا، يتم تكرار 

لمحمول المتوافق

وضع الصامت عندما ال توجد مكالمة جارية
البداية السريعة

s XP كمبيوتر متوافق مع نظام تشغيل  ●

لتثبيت تطبيق CarMenu على الهاتف، قم 

إذا أردت تثبيت تطبيق CarMenu عل  .١
فقم بإدخال البطاقة في الهاتف.

إذا كنت تستخدم كمبيوتر التصال اإلنترن  .٢
DVD األقراص المضغوطة (أو محرك
تطبيق CarMenu في البرنامج الذي يب
للقرص المضغوط مضبوطة على تشغيل
المعروضة لتحميل ملف التثبيت الخاص 
الكمبيوتر، ثم قم بنسخ الملف من الكمبيوت
يمكنك أيضًا تحميل الملف من صفحة الم
أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك دو

إذا كنت تستخدم متصفح الويب الخاص ب  
nu بتحميل ملف التثبيت الخاص بتطبيق
ia أو موقع ويب www.nokia.com

الذاكرة الموجودة به.

قم ببدء التثبيت كما هو موضح في دليل   .٣
في برنامج التثبيت.

لبدء تطبيق CarMenu، قم بتشغيل عد  .٤

استخدام تطبيق CarMenu مع ج
٨

مفتاح االتصال الصوتي
اضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال ال
المحمول المتوافق عند عدم وجود مكالمة جا

في تطبيق Nokia Maps، يؤدي الضغط 
عند الضغط على المفتاح ٤ في الهاتف المحم

آخر تعليمات لالتصال الصوتي.

مفتاح كتم الصوت
اضغط على مفتاح كتم الصوت لعمل اآلتي:

تبديل المكالمة بين عدة السيارة والهاتف ا  ●

ضبط مستوى صوت عدة السيارة على ال  ●



٩

البداية السريعة

ت لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء 

Nokia Maps يقى وتطبيق

ي

للعودة للشاشة الرئيسية في وضع الهاتف من 

مل اآلتي:

قيد االنتظار

 الشاشة الرئيسية

رتين إلعادة االتصال بآخر رقم تم االتصال

التصال لعمل اآلتي:

ول أو إيقاف تشغيله مؤقتًا أو استئناف تشغيله

 الفنان أو األلبوم المختار بداية من أول مسار

ضغط على مفتاح االتصال الوظائف نفسها عند 
هاتف المحمول.

ائمة السابق

أو األرقام.

شة الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى.
اضغط مع االستمرار على مفتاح كتم الصو
المكالمة.

مفتاح األوضاع
اضغط على مفتاح األوضاع لعمل اآلتي:

التبديل بين وضع الهاتف ومشغل الموس  ●
(في حالة تشغيله)

للعودة للشاشة الرئيسية في الوضع الحال  ●

اضغط مع االستمرار على مفتاح األوضاع 
أي وضع.

مفتاح االتصال
في وضع الهاتف، اضغط مفتاح االتصال لع

الرد على مكالمة  ●

للتبديل بين المكالمة النشطة والموجودة   ●

لعرض قائمة بآخر األرقام المطلوبة في  ●

في وضع الهاتف، اضغط مفتاح االتصال م
به في الشاشة الرئيسية.

في وضع مشغل الموسيقى، اضغط مفتاح ا

تشغيل المسار المعروض في الهاتف المحم
تشغيل كافة المسارات لقائمة التشغيل أو  ●

في تطبيق Nokia Maps، يؤدي ال  ●
الضغط على مفتاح التحديد األيسر في ال

مفتاح اإلنهاء
اضغط على مفتاح اإلنهاء لعمل اآلتي:

إنهاء المكالمة النشطة أو رفض مكالمة  ●

مسح مالحظة تقويم من الشاشة  ●

العودة إلى الشاشة السابقة أو مستوى الق  ●

حذف حرف واحد عند كتابة النصوص   ●

إيقاف تشغيل المسار المعروض في الشا  ●



غط على مفتاح اإلنهاء الوظائف نفسها عند 
اتف المحمول.

روج من الشاشة الرئيسية للوضع الحالي.

ة، أو الختيار عنصر (مثل وظيفة القائمة) أو 

غط على مفتاح Navi الوظيفة نفسها عند 
ى وسط مفتاح التنقل في الهاتف المحمول

ي:

ما ال يكون سلك استشعار تشغيل محرك 

ط مع االستمرار على المفتاح لمدة

:

ظيفة القائمة) أو خالل إحدى القوائم.

سار التالي أو السابق في قائمة تشغيل، أو فنان 
غيله مؤقتًا.

لمفتاح الوظائف نفسها عند الضغط على 
المحمول.

ل رقم هاتف أو الستخدام خاصية االتصال 

.Contacts عن جهة اتصال في قائمة

ثناء استخدام عدة السيارة، صل الهاتف بعدة 
.CA
البداية السريعة

في تطبيق Nokia Maps، يؤدي الض  ●
الضغط على مفتاح التحديد األيمن في اله

اضغط مع االستمرار على مفتاح اإلنهاء للخ

Navi مفتاح
اضغط على المفتاح لعمل اآلتي:

الرد على مكالمة واردة  ●

تنفيذ الوظيفة المعروضة في أسفل الشاش  ●
لمسح مالحظة تقويم من الشاشة

في تطبيق Nokia Maps، يؤدي الض  ●
الضغط على مفتاح التحديد األوسط أو عل

اضغط مع االستمرار على المفتاح لعمل اآلت

تشغيل عدة السيارة أو إيقاف تشغيلها عند  ●
السيارة غير موصل

توصيل عدة السيارة بهاتف مقترن (اضغ  ●
ثانية تقريبًا)

لف المفتاح في أي من االتجاهين لعمل اآلتي

االنتقال إلى أحد عناصر القائمة (مثل و  ●

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة  ●
١٠

في وضع تشغيل الموسيقى، التخطي للم  ●
أو ألبوم أثناء تشغيل المسار أو إيقاف تش

في تطبيق Nokia Maps، يؤدي لف ا  ●
مفتاح التنقل ألعلى أو ألسفل في الهاتف 

أدر المفتاح يساًرا في الشاشة الرئيسية إلدخا
السريع.

أدر المفتاح يمينًا في الشاشة الرئيسية للبحث 

شحن الجهاز الموصل  ■

لشحن البطارية في هاتف Nokia المتوافق أ
-113CU السيارة باستخدام كابل التوصيل



١١

مقدمة

ك إدارة المكالمات بسهولة مستخدما خاصية 
 المحفوظة بالهاتف المحمول المتوافق. يمكنك 

خال الخارجي. 

 برامج الفئة Series 60 اإلصدار 3.0
Ca على الهاتف المحمول. يسمح لك هذا 

 ومسارات الموسيقى المحفوظة في الهاتف 
No (في حالة تثبيته على الهاتف المحمول).

،Nokia CK-300 دم والتركيب لعدة السيارة
وي على معلومات هامة تتعلق بالسالمة 

Noki. عند استخدام مشغل موسيقى منفصل 
ستخدم الخاص به.

www.n أو موقع ويب Nokia الخاص 
ل وللحصول على المعلومات اإلضافية 

.N

ألطفال الصغار.

ب أن يكون لديك اآلتي:

إلصدار 3.0 (أو أحدث) والذي يدعم 
 Bluetooth ها الموضحة في قسم "تقنية

 اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات 

لهاتف المحمول وإدخال بطاقة الذاكرة في 

ل

.Windows Vista أو Window
مقدمة  .١

مع عدة السيارة Nokia CK-300، يمكن
التحدث الحر وكذلك االستماع إلى الموسيقى
التحكم في عدة السيارة باستخدام جهاز اإلد

إذا كان لديك هاتف محمول متوافق مع نظام
rMenu (أو أحدث)، يمكنك تثبيت تطبيق
التطبيق بالوصول الفوري لجهات االتصال،
kia Maps المحمول المتوافق وفي تطبيق

اقرأ هذا الدليل جيًدا. اقرأ أيضًا دليل المستخ
ودليل مستخدم الهاتف المحمول، والذي يحت
a Maps والصيانة، ودليل مستخدم تطبيق
مع عدة السيارة؛ فيجب أيًضا قراءة دليل الم

okia.com/support راجع موقع الويب
ببلدك للحصول على أحدث إصدار لهذا الدلي
okia والتنزيالت والخدمات المتعلقة بمنتج

احتفظ بجميع التعزيزات بعيًدا عن متناول ا

متطلبات النظام  ■

لتثبيت تطبيق CarMenu واستخدامه، يج
هاتف محمول متوافق مع الفئة S60 ا  ●
مواصفات تقنية Bluetooth وأوضاع

الالسلكية"، الصفحة ١٣.

اتصال انترنت من الكمبيوتر أو الهاتف.  ●
حول تكاليف نقل البيانات.

ثالث ميجابايت من الذاكرة الخالية في ا  ●
الجهاز (إذا كان ذلك متاحًا)

كابل USB المرفق مع الهاتف المحمو  ●

s XP كمبيوتر متوافق مع نظام تشغيل  ●



بدء تشغيله
ة المستخدم المحسنة الستخدام السيارة،

 الخاصة بالمنتج على موقع الويب
N الخاص ببلدك، أو قم بتثبيت التطبيق

باآلتي:
ى بطاقة ذاكرة متوافقة مستخدمة مع الهاتف، 

ت، فضع القرص المضغوط في محرك 
 المتوافق) بالكمبيوتر، ثم اختر خيار تحميل 

دأ تلقائيًا (إذا كانت ميزة التشغيل التلقائي 
 في نظام Windows). اتبع التعليمات 

بتطبيق CarMenu من موقع Nokia على 
ر إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة الموجودة به. 

www.nokia.com نتج في موقع الويب
ن استخدام القرص المضغوط.

الهاتف المتوافق التصال اإلنترنت، فقم 
CarMe من صفحة المنتج في موقع الويب 

Nok الخاص ببلدك على الهاتف أو بطاقة 

مستخدم الهاتف، واتبع التعليمات الموضحة 

ة السيارة.

 تشغيلها
شغيل محرك السيارة أو عدم توصيله، استشر 

متصًال، فقم بتشغيل محرك السيارة. عند 
C المثبت في الهاتف المحمول، ويعمل المؤشر 
لتبدأ

لتبدأ  .٢

تثبيت تطبيق CarMenu و  ■

إذا أردت تشغيل عدة السيارة من خالل واجه
فقم بتحميل تطبيق CarMenu من الصفحة
okia أو موقع ويب www.nokia.com

على الهاتف المتوافق.
لتثبيت تطبيق CarMenu على الهاتف، قم 
إذا أردت تثبيت تطبيق CarMenu عل  .١

فقم بإدخال البطاقة في الهاتف.
إذا كنت تستخدم كمبيوتر التصال اإلنترن  .٢
DVD األقراص المضغوطة (أو محرك
تطبيق CarMenu في البرنامج الذي يب
للقرص المضغوط مضبوطة على تشغيل
المعروضة لتحميل ملف التثبيت الخاص 
الكمبيوتر، ثم قم بنسخ الملف من الكمبيوت
يمكنك أيضًا تحميل الملف من صفحة الم
أو موقع ويب Nokia الخاص ببلدك دو
إذا كنت تستخدم متصفح الويب الخاص ب  
nu بتحميل ملف التثبيت الخاص بتطبيق
ia أو موقع ويب www.nokia.com
١٢

الذاكرة الموجودة به.
قم ببدء التثبيت كما هو موضح في دليل   .٣

في برنامج التثبيت.
لبدء تطبيق CarMenu، قم بتشغيل عد  .٤

تشغيل عدة السيارة أو إيقاف  ■

إذا لم تكن متأكدًا من توصيل سلك استشعار ت
الفني الذي قام بتركيب عدة السيارة.

التشغيل
إذا كان سلك استشعار تشغيل محرك السيارة 

arMenu تشغيل عدة السيارة، يبدأ تطبيق
الضوئي لجهاز اإلدخال.



١٣

لتبدأ

محرك السيارة، اضغط مع االستمرار على 

ة متصًال، فقم بإيقاف تشغيل محرك السيارة. 
حدى المكالمات، ستتوقف عدة السيارة عن 

المحمول من عدة السيارة.

ة غير موصل، اضغط مع االستمرار على 
 لجهاز اإلدخال عن العمل. بعد إيقاف تشغيل 

تصًال بعدة السيارة تجنًبا إلفراغ بطارية 

ة السيارة
توافق باستخدام تقنية Bluetooth الالسلكية. 

C، قم بتثبيت التطبيق على الهاتف المحمول 

وصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية 
Blu محاذاة الجهازين ولكن يجب أن يكون 

 قدًما).  وقد تكون االتصاالت عرضة للتداخل 
ونية أخرى.

واصفات Bluetooth والذي يدعم األوضاع 
 Advanced ر، واإلصدار 1.0 من وضع

لصوت) (A2DP)، واإلصدار 1.0 من 
Au (التحكم عن بعد في الصوت/الفيديو) 

مع األجهزة األخرى يرجى مراجعة الشركات 

Bl في بعض المناطق. يرجى مراجعة 

، يجب توفر هاتف محمول متوافق يدعم
 الهاتف متصًال بعدة السيارة باستخدام تقنية 
في حالة عدم توصيل سلك استشعار تشغيل 
.Navi المفتاح

إيقاف التشغيل
إذا كان سلك استشعار تشغيل محرك السيار
في حالة إيقاف تشغيل محرك السيارة أثناء إ
التشغيل بعد إنهاء المكالمة أو فصل الهاتف 

إذا كان سلك استشعار تشغيل محرك السيار
المفتاح Navi حتى يتوقف المؤشر الضوئي
محرك السيارة، ال تترك الهاتف المحمول م

السيارة بشكل عرضي.

توصيل الهاتف المحمول بعد  ■

يمكن توصيل عدة السيارة بهاتف محمول م

arMenu الستخدام عدة السيارة مع تطبيق
قبل إقران الهاتف وتوصيله بعدة السيارة.

تقنية Bluetooth الالسلكية
تتيح تقنية Bluetooth الالسلكية إمكانية ت
etooth كابالت. وال يتطلب االتصال عبر

الجهازان في نطاق ال يتعدى ١٠ أمتار (٣٠
من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكتر

تتوافق عدة السيارة مع اإلصدار 1.2 من م
التالية: اإلصدار 1.5 من وضع التحدث الح
Audio Distribution (التوزيع المتقدم ل
dio/Video Remote Control وضع
(AVRCP). للتأكد من توافق عدة السيارة 

المنتجة لهذه األجهزة.

uetooth قد توجد قيود على استخدام تقنية
السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إعداد اتصال مع الهاتف المحمول
Bluetooth إلجراء اتصال باستخدام تقنية
تقنية Bluetooth الالسلكية. وعندما يكون



ي الحقيبة مثًال أثناء استخدام عدة السيارة. 
 أثناء استخدام عدة السيارة، صل الهاتف

 مع عدة السيارة. 

تي:

ة ١٢).

ف، واضبط الهاتف للبحث عن أجهزة 
ص بالهاتف لمزيد من التعليمات.

جودة.

000 إلقران عدة السيارة وتوصيلها بالهاتف. 
ري إجراء االتصال بشكل منفصل بعد 

هاتف لمزيد من التفاصيل. لن تحتاج إلى 
ال مرًة واحدة. 

بيهًا عالًيا وتظهر في قائمة الهاتف حيث 
حالًيا. إذا فشل إجراء اإلقران، فستصدر 

ران مرة أخرى عن طريق اتباع تعليمات 

نية هواتف، على أن يتم توصيلها بهاتف واحد 

ن إال إذا كان الهاتف في وضع التشغيل 

هاتف بها، فيمكن ضبط عدة السيارة للبحث 

ح Navi لمدة ثانية تقريًبا. أثناء البحث، 
ول عدة السيارة أوال االتصال بآخر هاتف 

ن عدة السيارة تحاول االتصال مع أحد أجهزة 
معها مؤخًرا. تصدر عدة السيارة تنبيهًا عند 
لتبدأ

Bluetooth الالسلكية، يمكن االحتفاظ به ف
ولشحن البطارية في هاتف Nokia المتوافق
بعدة السيارة من خالل كابل التوصيل المرفق

إلقران وتوصيل الهاتف بعدة السيارة، قم باآل

شغل الهاتف وعدة السيارة (انظر الصفح  .١

قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهات  .٢
Bluetooth. انظر دليل المستخدم الخا

اختر عدة السيارة من قائمة األجهزة المو  .٣

أدخل رمز مرور Bluetooth وهو 0  .٤
في بعض الهواتف، قد يكون من الضرو
اإلقران. انظر دليل المستخدم الخاص بال
إجراء إقران بين عدة السيارة والهاتف إ

إذا كان اإلقران ناجًحا، تصدر عدة السيارة تن
يمكنك عرض أجهزة Bluetooth المقترنة 
عدة السيارة تنبيهًا منخفضًا. حاول إجراء اإلق

اإلقران بعناية.

يمكن إقران عدة السيارة مع ما يصل إلى ثما
فقط في كل مرة.

ال يمكن أن توصيل عدة السيارة بهاتف مقتر
وكانت خاصية Bluetooth به نشطة.
١٤

توصيل عدة السيارة يدوًيا
عند تشغيل عدة السيارة ولكن لم يتم توصيل 

عن األجهزة المقترنة.

لبدء البحث، اضغط مع االستمرار على مفتا
يومض المؤشر الضوئي لجهاز اإلدخال. تحا
كان مستخدًما معها. إذا فشل هذا اإلجراء، فإ
Bluetooth األخرى التي تم إجراء إقران 

االتصال بالهاتف.



١٥

لتبدأ

ل تلقائيًا مع عدة السيارة عند تشغيلها. للقيام 
.Bluetooth ت الهاتف المقترن في قائمة

٤ ثانية إجراء االتصال مع آخر هاتف 
 السيارة تحاول االتصال مع أحد أجهزة 

 معها مؤخًرا. 

تصال Bluetooth مع عدة السيارة في قائمة 
عدة السيارة.

 كي تتمكن من فصلها.

علق بآخر ثمانية أجهزة Bluetooth تم إجراء 
ف تشغيل عدة السيارة واضغط مع االستمرار 

دة السيارة تنبيهًا.

ة السيارة
السيارة باستخدام قابس الصوت مقياس ٣٫٥ مم 
توصيل عدة السيارة تلقائًيا
يمكن ضبط الهاتف المقترن إلجراء االتصا
بذلك مع هواتف Nokia، قم بتغيير إعدادا

عند تشغيل عدة السيارة، فستحاول خالل ٥
تم استخدامه. إذا فشل هذا اإلجراء، فإن عدة
Bluetooth األخرى التي تم إجراء إقران

فصل عدة السيارة
لفصل عدة السيارة عن الهاتف، قم بإغالق ا
Bluetooth بالهاتف أو قم بإيقاف تشغيل 

لن تحتاج إلى حذف اإلقران مع عدة السيارة

مسح قائمة األجهزة المقترنة
تحفظ عدة السيارة معلومات اإلقران فيما يت
إقران معها. لمسح هذه المعلومات، قم بإيقا
على مفتاح Navi لمدة ١٠ ثواٍن. تصدر ع

توصيل مشغل الموسيقى بعد  ■

يمكنك توصيل مشغل موسيقى متوافق بعدة 
الخاص بكابل التوصيل المرفق.



C

Car في الهاتف تلقائيًا.

Nokia Ma
اتف ومشغل الموسيقى. يمكنك أيضًا 
ي حالة تثبيته على الهاتف المحمول).

شاشة الرئيسية لوضع الهاتف.

وتطبيق Nokia Maps، اضغط مفتاح 
.

ف ومشغل الموسيقى في أعلى الشاشة:

 الحالي في حالة توافر تلك المعلومات من قبل 
ى قوة اإلشارة.

 أو مشغل الموسيقى.

ي قائمة Bluetooth بالهاتف.

ع الشريط، كلما دل ذلك على كمية الطاقة 

غل الموسيقى
ة أسفل الشاشة.

القائمة) أو خالل إحدى القوائم، أدر مفتاح 
.Navi ضغط مفتاح
CarMenu تطبيق

arMenu تطبيق  .٣

Menu عند تشغيل عدة السيارة، يبدأ تطبيق

ps أوضاع التشغيل وتطبيق  ■

يحتوي تطبيق CarMenu على وضعي اله
استخدامه لتشغيل تطبيق Nokia Maps (ف

عند بدء تطبيق CarMenu، يتم عرض ال

للتبديل بين وضع الهاتف ومشغل الموسيقى 
األوضاع في الشاشة الرئيسية للوضع الحالي

المؤشرات العامة  ■

يتم عرض المعلومات التالية في وضع الهات

●  — قوة إشارة الشبكة الخلوية للمكان
الهاتف، وكلما ارتفع الشريط، دل ذلك عل

●  أو  — يتم استخدام وضع الهاتف

اسم الهاتف المحمول الذي يمكن تحديده ف  ●

حالة بطارية الهاتف المحمول، كلما ارتف  ●
١٦

المتبقية.

التنقل بين وضع الهاتف ومش  ■

اضغط المفتاح Navi لتنفيذ الوظيفة الموجود

لالنتقال إلى أحد عناصر القائمة (مثل وظيفة 
Navi لليسار أو لليمين. الختيار العنصر، ا



١٧

CarMenu تطبيق

. وللخروج إلى الشاشة الرئيسية  ة، اضغط 
 أو اضغط مفتاح األوضاع. 

اضغط مع االستمرار على مفتاح األوضاع.

إلدخال مع تطبيق Nokia Maps، انظر 
Nokia"، الصفحة ٢٤.

حمول
 المفاتيح في الهاتف المحمول المتوافق للتحكم 

 Navi مول ألعلى أو ألسفل بدًال من المفتاح

حمول بدًال من المفتاح  بجهاز اإلدخال.

مول بدًال من المفتاح  بجهاز اإلدخال.

األبجدية الرقمية في الهاتف المحمول.

Car
مة الرئيسية للوضع الحالي واختر Exit. يتم 

ف تشغيل عدة السيارة.

.Navi حها، اضغط  أو المفتاح
للعودة إلى المستوى السابق للشاشة أو القائم
للوضع الحالي، اضغط مع االستمرار على 

للعودة إلى الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، 

لمزيد من المعلومات حول استخدام جهاز ا
 Maps استخدام جهاز اإلدخال مع تطبيق"

التحكم باستخدام الهاتف الم  ■

بدًال من جهاز اإلدخال، يمكن أيًضا استخدام
.CarMenu في تطبيق

يمكن استخدام مفتاح التنقل في الهاتف المح
بجهاز اإلدخال.

يمكن استخدام مفتاح اإلرسال في الهاتف الم

يمكن استخدام مفتاح اإلنهاء في الهاتف المح

ولكتابة األرقام، يمكن أيًضا استخدام مفاتيح 

Menu الخروج من تطبيق  ■

للخروج من تطبيق CarMenu، افتح القائ
أيضًا إغالق تطبيق CarMenu عند إيقا
عرض مالحظة تقويم  ■

عند عرض مالحظة تقويم، والرغبة في مس



شاشة الرئيسية 
تم عرض الرمز 

في منتصف 
هاتف المحمول.

عة الهاتف 
Nokia أو وضع 
اتف داخل فقاعة.

لمكالمة
، أو عند وجود تنبيه إلحدى المكالمات، أدر 

 أو لليمين لرفع مستوى الصوت.

ألفقي األزرق أعلى شاشة العرض تبعًا لذلك. 
تم حفظ مستوى الصوت المختار. وعند تغيير 

حفظ مستوى الصوت.

  في وضع الهاتف عندما ال توجد مكالمة 
وى الصوت على صامت. الستعادة مستوى 

لبحث عن االسم المحفوظ في الهاتف 

في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف. انتقل إلى 
 Navi. اختر األرقام األخرى لرقم الهاتف 

(. ط 
وضع الهاتف

وضع الهاتف  .٤

عند بدء تطبيق CarMenu، يتم عرض ال
لوضع الهاتف. عند استخدام وضع الهاتف، ي

 في أعلى الشاشة. 

يظهر اسم أو شعار مشغل الشبكة أو الخدمة 
الشاشة إذا كانت هذه المعلومات واردة من ال

عندما تكون في مكالمة، يتم عرض رمز سما
 Maps األخضر. وعند التبديل إلى تطبيق
مشغل الموسيقى، يتم عرض رمز سماعة اله

ضبط مستوى الصوت أثناء ا  ■

لضبط مستوى الصوت أثناء إحدى المكالمات
مفتاح Navi لليسار لخفض متسوى الصوت

عند تغيير مستوى الصوت، يتحرك الشريط ا
وعند تغيير مستوى الصوت أثناء المكالمة، ي
مستوى الصوت أثناء رنين المكالمة، ال يتم 

لضبط مستوى الصوت على صامت، اضغط
جارية. يتم عرض الرمز  عند ضبط مست

. الصوت األصلي، اضغط 
١٨

إجراء مكالمة  ■

إلجراء مكالمة؛ يمكن إدخال رقم الهاتف أو ا
المحمول.

إدخال رقم هاتف
إلدخال رقم هاتف، أدر مفتاح Navi لليسار 
الرقم األول من رقم الهاتف، ثم اضغط مفتاح
بنفس الطريقة. (لحذف أحدث األرقام، اضغ



١٩

وضع الهاتف

حة مفاتيح الهاتف المحمول.

صال به. إللغاء محاولة إجراء مكالمة،

ي الهاتف المحمول؛ أدر مفتاح Navi لليمين 
 .Contacts ثم اختر ،Navi ط مفتاح

< Phone menu أو أحرف تبًعا لضبط
C. لمزيد من المعلومات، انظر

، اضغط  في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف. 
 مرتين.

اضغط مع االستمرار على  في أي وضع 
مول يدعم استخدام هذه الخاصية مع عدة 

 في دليل المستخدم الخاص بالهاتف المحمول. 

وتية لجهات االتصال المطلوبة في الهاتف 

صال السريع في الهاتف المحمول، أدر المفتاح 
هاتف، واختر رقم مفتاح االتصال السريع. 

.Navi الستمرار على مفتاح
ولكتابة رقم الهاتف، يمكن أيًضا استخدام لو

وبمجرد عرض رقم الهاتف، اضغط  لالت
. اضغط 

البحث عن جهة اتصال
للبحث عن جهة اتصال من قائمة األسماء ف
في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، أو اضغ
ويمكن البحث عن االسم بإدخال أول حرف 
ontacts search ضبط < Settings

"جهات االتصال"، الصفحة ٢١.

االتصال بآخر رقم تم االتصال به
لفتح قائمة بآخر األرقام التي تم االتصال بها
لالتصال بآخر رقم تم االتصال به، اضغط 

االتصال الصوتي
لتنشيط خاصية االتصال الصوتي بالهاتف، 
عند عدم وجود مكالمة، إذا كان الهاتف المح
السيارة. تابع العمل وفًقا للتعليمات الموجودة

لالتصال الصوتي، يجب حفظ الرموز الص

المحمول.

االتصال السريع
لطلب رقم هاتف مخصص ألحد مفاتيح االت
Navi لليسار في الشاشة الرئيسية لوضع ال
وإلجراء المكالمة، اضغط  أو اضغط مع ا



راجع دليل مستخدم الهاتف المحمول.

. ، اضغط 

ة الرئيسية ألي وضع، اضغط مع االستمرار 

ي أي وضع تشغيل. يظهر اسم المتصل على 
 

ض اسم المتصل أو رقم الهاتف بعد المكالمة 
هور View إذا سمح المتصل بإظهار تلك 
.  من الشاشة، اضغط مفتاح األوضاع أو 

ى On، فإن عدة السيارة تقوم بالرد تلقائيًا على 
حة ٢٢.

ف المحمول، يمكن الرد على مكالمة أخرى 
ضع المكالمة األولى قيد االنتظار. للتبديل 

شطة؛ اضغط  أو اضغط مفتاح Navi عند 
End active ca. إلنهاء المكالمتين، اضغط 

N عند عرض الخيار Call options، ثم 
مكالمة جماعية (خدمة شبكة)، اضغط مفتاح 
 ثم اختر Add to conf.، وإلنهاء المكالمة 

اء كتمه
حدى المكالمات، اضغط مع االستمرار
وضع الهاتف

للمزيد من المعلومات عن االتصال السريع، 

إنهاء مكالمة
إلنهاء مكالمة في الشاشة الرئيسية ألي وضع

وإلنهاء المكالمة النشطة إذا لم تكن في الشاش
. على 

الرد على مكالمة  ■

للرد على مكالمة، اضغط  أو مفتاحNavi ف
الشاشة إذا كان محفوًظا في الهاتف المحمول.

في حالة عدم الرد على المكالمة، يمكن عر
عن طريق الضغط على مفتاح Navi عند ظ
المعلومات (خدمة الشبكة). وإلزالة المالحظة

. لرفض مكالمة واردة، اضغط 

في حالة ضبط وظيفة Auto answer عل
المكالمة بعد مدة معينة. انظر "الضبط" الصف

بعد تنشيط خاصية انتظار المكالمات في الهات
. يتم و أثناء المكالمة الحالية بالضغط على 
. إلنهاء المكالمة الن بين المكالمتين، اضغط 
ll ثم اختر ،Call options عرض الخيار
٢٠

avi مع االستمرار على  أو اضغط مفتاح
اختر End all calls. لضم المكالمتين في 
،Call options عند عرض الخيار Navi

. الجماعية، اضغط 

كتم صوت الميكروفون أو إلغ  ■

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء إ
. على 



٢١

وضع الهاتف

ارة والهاتف المحمول
. حمول المتوافق، اضغط 

ي الهاتف المحمول، أدر مفتاح Navi لليمين 
 .Contacts ثم اختر ،Navi ط مفتاح

لمة، اضغط على مفتاح Navi، واختر 

 < Phone menu أو أحرف تبًعا لضبط
.C

لحرف األول من االسم، ثم اضغط مفتاح 
). انتقل إلى  ف. (لحذف الحرف، اضغط 

ر الحرف األول من االسم. (لمزيد من 
ن اختيار أحرف أولى متعددة بنفس الطريقة. 

،  االسم من قائمة األسماء، اضغط 
N)، ثم انتقل إلى االسم المطلوب. وللعودة

. ط 

. ولطلب رقم هاتف آخر  مختار، اضغط 
ل إلى رقم الهاتف المطلوب، ثم اضغط 

 آخر المكالمات التي لم يتم الرد عليها، 
 تسجل عدة السيارة المكالمات التي لم يرد 
بكة الخلوية تدعم هذه الوظائف، والهاتف 
وضع التشغيل، وفي نطاق تغطية الشبكة.

Na في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، ثم 
ض رقم الهاتف لالسم المختار، اضغط على 

. صال، اضغط 
تبديل المكالمة بين عدة السي  ■

لتبديل المكالمة بين عدة السيارة والهاتف الم

جهات االتصال  ■

للبحث عن جهة اتصال من قائمة األسماء ف
في الشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، أو اضغ

للدخول إلى قائمة جهات االتصال أثناء المكا
.Contacts

ويمكن البحث عن االسم بإدخال أول حرف 
ontacts search ضبط < Settings

إذا اخترت Single character؛ فاختر ا
Navi لعرض األسماء التي تبدأ بذلك الحر

االسم المطلوب.

عند اختيار Multiple characters؛ اخت
األحرف المتاحة، اختر السهم األيمن.) يمك
. والختيار لحذف أحدث األحرف، اضغط 

avi أو اضغط مع االستمرار على مفتاح)
من قائمة األسماء إلى قائمة األحرف، اضغ

ولالتصال برقم الهاتف االفتراضي لالسم ال
لالسم المختار، اضغط مفتاح Navi، ثم انتق
.Navi أو مفتاح

سجل المكالمات  ■

تسجل عدة السيارة أرقام الهاتف بما في ذلك
والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة.
عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الش
المحمول الذي تم توصيله بعدة السيارة في 

vi لعرض أحدث المكالمات، اضغط مفتاح
اختر Call register ونوع المكالمة. لعر
مفتاح Navi. وإلجراء مكالمة مع جهة االت



تم االتصال بها في الشاشة الرئيسية لوضع 

Messages < P. ولفتح حافظة أو رسالة، 

. ولقراءة الرسالة فوًرا،  ظة والرمز 
 في قراءة الرسالة الحًقا، اضغط مفتاح 
 < Phone menu ءة الرسالة، اختر

 الخيار المطلوب.

Settings < Phon. ولحفظ الضبط الذي 
. ضبط دون حفظ التغيير، اضغط 

 Contacts ف أو أول أحرف، اختر
.Multiple charac

لشاشة الرئيسية لوضع الهاتف، اختر 

B ثم انتقل يساًرا لتقليل السطوع أو يميًنا 

و االقتصار على حدث مثل المكالمات 
.Event-driven أو 

غيل، اختر Auto answer ثم حدد الخيار 
سيارة بالرد على المكالمة الواردة تلقائيًا. لمزيد 

لمكالمة بعده، انظر دليل مستخدم الهاتف.
وضع الهاتف

تلميح: لفتح قائمة بآخر األرقام التي 
. الهاتف، اضغط 

الرسائل  ■

hone menu لدخول قائمة الرسائل، اختر
. اضغط 

وعند استالم رسالة نصية، يتم عرض مالح
اضغط على  أو مفتاح Navi. وعند الرغبة
األوضاع أو  لمسح مالحظة الرسالة، ولقرا
Messages، في حافظة الوارد والرسالة.

.Navi الستعراض الرسالة، أدر مفتاح

ولحذف الرسالة، اضغط مفتاح Navi، وحدد

الضبط  ■

e menu لتحديد ضبط وضع الهاتف، اختر
تغير، اضغط مفتاح Navi، وللخروج من ال

لتمكين البحث عن األسماء باستخدام أول حر
ters أو Single characterو search

ولتمكين أو منع عرض إدخاالت التقويم في ا
Calendar on idle والخيار المطلوب.
٢٢

rightness ولضبط سطوع الشاشة، اختر
لزيادته.

ولضبط اإلضاءة الخلفية على التشغيل دومًا أ
Always onو Backlight الواردة، اختر

لضبط الرد التلقائي على تشغيل أو إيقاف تش
المطلوب. إذا قم باختيار On، ستقوم عدة ال
من التفاصيل حول الوقت الذي تم الرد على ا



٢٣

وضع الهاتف

إصدار عدة السيارة صوًتا (كالمنبه) أو عند 
All audio eventsو Car radio mu

Langua ثم حدد الخيار المطلوب.

Ringing vol ثم انتقل يساًرا لتقليل مستوى 

R ثم اختر النغمة المطلوبة.

.About وعدة السيارة، اختر
لضبط راديو السيارة على كتم الصوت عند 
te إجراء المكالمات أو استالمها فقط، اختر

.Phone calls only أو

ge اختر ،CarMenu لتغيير لغة تطبيق

ume ولضبط مستوى صوت الرنين، اختر
الصوت أو يميًنا لزيادته.

inging tone لضبط نغمة الرنين، اختر

 CarMenu لعرض معلومات عن تطبيق



Nok

 Nokia إذا كان تطبيق CarMenu طبيق
دء تطبيق Nokia Maps على الهاتف 

.CarMenu سيقى في تطبيق

ة المستخدم بالهاتف المحمول، انظر دليل 

ف أو مشغل الموسيقي، اختر
< Music player men

تطبيق Nokia Maps، انظر دليل مستخدم 

Nokia Maps بيق
 Nokia Maps، قم باآلتي:

 عند الضغط على مفتاح التحديد األوسط أو 
ول.

د الضغط على مفتاح التنقل ألعلى أو ألسفل 

ط على مفتاح التحديد األيسر في الهاتف 

ط على مفتاح التحديد األيمن في الهاتف 

ضغط على المفتاح ٤ في الهاتف المحمول.
خر تعليمات لالتصال الصوتي.
Nokia Maps تطبيق

ia Maps تطبيق  .٥

يمكنك استخدام تطبيق Nokia Maps مع ت
Maps مثبتًا على الهاتف المحمول. يمكنك ب
المحمول أو في وضع الهاتف أو مشغل المو

لبدء تطبيق Nokia Maps من خالل واجه
مستخدم الهاتف.

لبدء تطبيق Nokia Maps من وضع الهات
u أو Nokia Maps < Phone menu

.Nokia Maps

لمزيد من المعلومات حول استخدام GPS و
.Nokia Maps الهاتف المحمول وتطبيق

استخدام جهاز اإلدخال مع تط  ■

الستخدام جهاز إدخال عدة السيارة مع تطبيق

اضغط مفتاح Navi لتنفيذ الوظيفة نفسها  ●
على وسط مفتاح التنقل في الهاتف المحم

لف مفتاح Navi لتنفيذ الوظيفة نفسها عن  ●
في الهاتف المحمول.
٢٤

اضغط  لتنفيذ الوظيفة نفسها عند الضغ  ●
المحمول.

اضغط  لتنفيذ الوظيفة نفسها عند الضغ  ●
المحمول.

اضغط  لتنفيذ الوظيفة نفسها عند ال  ●
إذا كان نظام المالحة نشطًا، يتم تكرار آ



٢٥

وضع مشغل الموسيقى

يقى

اشة الرئيسية 
. يتم عرض الشاشة 

دام وضع مشغل 
الشاشة.

لفات الموسيقى 
 الفئة S60 (أو 

 .Bluetooth قنية
ي بعدة السيارة 
ن يكون وضع 

ل الموسيقى للتحكم في عملية التشغيل.

MP3و eAAC+و AAC 
كافة خواص تنسيقات الملفات

وى صوت معتدل. فالتعرض المستمر 
سمع.

تف محمول فئة S60 3.0 (أو أعلى) متوافق 
 موسيقى آخر، فإن الخواص تكون محدودة 

 التشغيل في الشاشة الرئيسية لوضع مشغل 

شاشة الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى. إليقاف 
. ف التشغيل، اضغط 

 Navi غيل، أو فنان أو ألبوم، أدر المفتاح
تشغيله مؤقتًا.

، أو فنان أو قائمة ألبوم بينما ال يوجد مسار 
. ًرا واضغط 
وضع مشغل الموس  .٦

للوصول إلى وضع مشغل الموسيقى من الش
لوضع الهاتف، اضغط مفتاح الوضع مرتين
الرئيسية لوضع مشغل الموسيقى. عند استخ
الموسيقى، يتم عرض الرمز  في أعلى 

وفي وضع مشغل الموسيقى؛ يمكن تشغيل م
المحفوظة في الهاتف المحمول المتوافق مع
بطاقة ذاكرته) الذي يدعم وضع A2DP بت
يمكنك أيضًا توصيل مشغل موسيقى خارج
باستخدام كابل التوصيل المرفق ومع ذلك فل
مشغل الموسيقى متاحًا ويجب استخدام مشغ

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات مثل
وAMR. ليس بالضرورة أن يدعم المشغل 

أو كل أنواع تنسيقات الملفات.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمست
لمستوى صوت مرتفع قد يضر ال

نظرة عامة  ■

تسري اإلرشادات التالية إذا كنت تستخدم ها

كمصدر الموسيقى. إذا كنت تستخدم مصدر

بشكل أكبر.

عند تشغيل مسار، يشير الرمز  إلى تقدم
الموسيقى.

لتشغيل المسار المعروض، اضغط  في ال
. إليقا التشغيل مؤقتًا أو استئنافه، اضغط 

لتشغيل المسار التالي أو السابق في قائمة تش
يميًنا أو يساًرا أثناء تشغيل المسار أو إيقاف 

لتشغيل المسار التالي أو السابق قائمة تشغيل
قيد التشغيل، أدر المفتاح Navi يميًنا أو يسا



وقف الموسيقى إلى أن تنتهي المكالمة.

وى صوت راديو السيارة.

 Music ى المختار أو بطاقة ذاكرته، اختر

.Play Random 

 .Playli

داية من المسار األول، انتقل إلى القائمة، ثم 

اختر قائمة التشغيل، ثم انتقل إلى المسار ثم 

. يبدأ التشغيل من أول مسار  فنان، ثم اضغط 

ن المسار األول، اختر الفنان، ثم انتقل إلى 

ن مسار معين، اختر الفنان واأللبوم، ثم انتقل 

 .A

ن المسار األول، انتقل إلى األلبوم، ثم

ن مسار معين، اختر األلبوم، ثم انتقل إلى 

 .Tracks

. ، ثم اضغط 
وضع مشغل الموسيقى

عند الرد على مكالمة أثناء تشغيل المسار، تت

ضبط مستوى الصوت  ■

لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضبط مست

تشغيل الموسيقى  ■

لتشغيل المسارات المتوفرة في مشغل الموسيق
player menu وأحد الخيارات التالية:

لتشغيل المسارات بترتيب عشوائي، اختر  ●

sts لتشغيل مسارات قائمة تشغيل، اختر  ●

لتشغيل كافة المسارات في قائمة تشغيل ب  
 . اضغط 

لتشغيل المسارات بداية من مسار معين،   
 . اضغط 

 .Artists لتشغيل مسارات الفنان، اختر  ●

لتشغيل كافة مسارات الفنان، انتقل إلى ال  
في أول ألبوم للفنان.

لتشغيل كافة المسارات في األلبوم بداية م  
. األلبوم ثم اضغط 
٢٦

لتشغيل كافة المسارات في األلبوم بداية م  
 . إلى المسار ثم اضغط 

lbums لتشغيل مسارات األلبوم، اختر  ●

لتشغيل كافة المسارات في األلبوم بداية م  
. اضغط 

لتشغيل كافة المسارات في األلبوم بداية م  
. المسار ثم اضغط 

لبدء التشغيل من قائمة المسارات، اختر   ●

لتشغيل كافة المسارات، انتقل إلى المسار  



٢٧

وضع مشغل الموسيقى

دم وجود مسارات في وضع التشغيل أو إيقاف 
يساًرا في القائمة الرئيسية لوضع مشغل 

Music sources < M. انتقل إلى مشغل 
.Nav

C في وضع مشغل الموسيقى، اختر 
ثم اإلعداد المطلوب. تتوفر اإلعدادات التالية: 

La. لمعرفة التفاصيل، انظر "الضبط" 
اختيار مصدر الموسيقى  ■

والختيار مشغل الموسيقى لالستخدام عند ع
التشغيل المؤقت، أدر مفتاح Navi يميًنا أو 
usic player menu الموسيقى أو اختر
i الموسيقى المطلوب، ثم اضغط  أو مفتاح

الضبط  ■

arMenu لضبط اإلعدادات العامة لتطبيق
 Settings < Music player menu
nguageو Backlightو Brightness

الصفحة ٢٢.
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