
עברית

 Nokia AD-47W של אלחוטי שמע מתאם
שתומכת  תואמת דיבורית אישית לחבר AD-47W מאפשר המתאם

תוכל להשתמש אחר). כך למכשיר תואם שלך (או למחשב Bluetooth-ב
נגן המוזיקה יישום בעזרת למוזיקה להאזין כדי בדיבורית האישית

שברשותך. שבמחשב

,Bluetooth Specification 1.2 ולמפרט USB 2.0 למפרט תואם המתאם
 Advanced Audio Distribution Profile 1.0 :הבאים בפרופילים שתומכים
להשתמש (יעד). ניתן Audio Video Remote Control Profile 1.0 ו- (מקור)

.Windows 2000 -ו Windows XP ההפעלה במערכות במתאם

לחבר את עליך שברשותך, המחשב עם האישית בדיבורית כדי להשתמש
האישית. לדיבורית אותו ולהתאים למחשב המתאם

התאמת המתאם
הראשונה, בפעם ולחיבורם האישית הדיבורית עם המתאם להתאמת

להתאמה כמתואר את הדיבורית האישית והכן את המחשב הפעל
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דיבורית ברשותך אם האישית. לדוגמה, של הדיבורית למשתמש במדריך
האישית שהדיבורית ודא ,Nokia HS-34W אלחוטית סטריאופונית אישית

הדיבורית של הרב-תכליתי הלחצן את והחזק לחץ כך ואחר כבויה,
אישיות לדיבוריות המתאם את להתאים שניות. ניתן 10 למשך האישית

.Bluetooth 0000 של בסיסמה שמשתמשות

ליציאת המתאם את חבר להתאמה, מוכנה האישית כשהדיבורית
ונורית האישית, הדיבורית את יחפש תואמת במחשב. המתאם USB
איתר שהמתאם במהירות. לאחר תהבהב שבמתאם הכחולה החיווי
באופן האישית והדיבורית המתאם יותאמו האישית, הדיבורית את

תוכל ברציפות. כעת תאיר הכחולה החיווי ונורית ויחוברו, אוטומטי
האישית. הדיבורית דרך למוזיקה להאזין להתחיל

הותאם שהמתאם לפני באיטיות להבהב מתחילה הכחולה החיווי נורית אם
תואמת אישית לדיבורית המתאם להתאים את כדי (או האישית לדיבורית

לחצן את והחזק לחץ כך ואחר להתאמה האישית הדיבורית את הכן אחרת),
במהירות. להבהב תתחיל הכחולה החיווי שנורית עד במתאם ההתאמה
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שימוש במתאם
את  והפעל USB במחשב ליציאת אותו חבר במתאם, להשתמש כדי

האחרונה האישית לדיבורית להתחבר ינסה האישית. המתאם הדיבורית
האישית, התחבר לדיבורית שהמתאם עמו. לאחר שימוש בה שנעשה

בעזרת מוזיקה להשמיע ברציפות. התחל תאיר הכחולה החיווי נורית
אוזניך על הדיבורית האישית את והרכב המוזיקה שבמחשב, נגן יישום

למוזיקה. להאזין כדי

ותחזוקה טיפול
הולם. ההצעות טיפול ומחייב בקפידה ויוצר תוכנן שברשותך המכשיר

האחריות. תסייענה לך לשמור על תנאי הבאות

ילדים של יד מהישג ההעשרה ואביזרי האביזרים כל את הרחק •
קטנים.
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הנוזלים סוגי וכל לחות יבש. רטיבות, יישאר שהמכשיר הקפד •

חשמליים.  מעגלים של לשיתוק שיגרמו מינרלים להכיל עלולים
לחלוטין. להתייבש לו נרטב, הנח שברשותך המכשיר אם

ומלוכלכים.  מאובקים באזורים מאחסונו או במכשיר משימוש הימנע •
להיפגם. עלולים שבו האלקטרוניים והרכיבים הנעים החלקים

גבוהות במקומות חמים. טמפרטורות המכשיר הימנע מאחסון •
אלקטרוניים, לפגום מכשירים של חייהם אורך את עלולות לקצר

מסוימים. פלסטיים חלקים ולהתיך בסוללות

חוזר במקומות קרים. כשהמכשיר המכשיר הימנע מאחסון •
במעגלים ולפגום לחות בתוכו להצטבר עלולה רגילה, לטמפרטורה

אלקטרוניים.

לגרום עלול מדי אגרסיבי אותו. טיפול ואל תנער את המכשיר תפיל אל •
המכשיר. בתוך עדינה ומכניקה אלקטרוניים מעגלים של לשבירה

ניקוי בחומרי חזקים, בכימיקלים המכשיר לניקוי תשתמש אל •
בדטרגנטים חזקים. ממיסים או
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הנעים החלקים את להדביק עלול תצבע את המכשיר. צבע אל •

ולמנוע הפעלה נאותה.

המורשה השירות למוקד כשורה, מסור אותו פועל אינו המוצר אם •
לתיקון. מגוריך למקום הקרוב

הצהרת התאמה
אחריותנו הבלעדית, מצהירים במסגרת ,NOKIA CORPORATION אנו,

האירופית  הקהילה בחקיקת הקבועים לתנאים AD-47W עונה המוצר כי
ניתן למצוא בכתובת של הצהרת ההתאמה EC/1999/5. עותק הבאה:

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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המוצר של חייו שבתום מציין הגלגלים המחוק בעל המיחזור סל  

האיחוד האירופאי. אל בתחומי נפרד לאיסוף להעביר אותו יש
הרגיל. העירוני לפח האשפה אלה מוצרים תשליך

שמורות. הזכויות Copyright © 2006 Nokia. כל

Nokia ו- Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של 
המוזכרים חברות, מוצרים ושל של אחרים Nokia Corporation. שמות
של מסחריים או שמות מסחריים סימנים עשויים להיות זה, במסמך

בעליהם.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


