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HS-12W مطابق لشروط 
ن المطابقة على الموقع

حاد األوروبي يتم تجميع المنتج 
ت في حاوية نفايات محلية غير 

ألشكال دون إذن خطي مسبق 

Nokia Corpo. كما أن أسماء 
ية للشركة المالكة لها.

ت على أي من منتجاتها 

أضرار خاصة أو عرضية أو 

ضمانات من أي نوع، سواء 
لصالحية لغرض معين، فيما 
ها في أي وقت بدون إشعار 
إعالن المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج 
توجيهات المجلس األوروبي التالية: EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعال

 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
يعني رمز حاوية النفايات ذات العجالت المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول اإلت
عند انتهاء عمره اإلفتراضي ضمن مجمعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجا

مصنفة.

حقوق النشر والطبع Copyright © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من ا
.Nokia من

ration عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا Nokia Connecting Peopleو Nokia
المنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجار

.Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينا
الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من األحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية 
تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم 
كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية للرواج وا
يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحب

مسبق.



ة أو مزود الخدمة.

الجهاز.

ت المتحددة أو البلدان األخرى. 
يختلف توفر منتجات معينة باختالف المنطقة. يرجى مراجعة األمر مع أقرب وكيل نوكيا إليك.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلي

فالتغييرات أو التعديالت غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا 

ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الواليا
يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.
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هاتفية وتلقيها واالستماع 

ة دليل مستخدم الهاتف، 
عيًدا عن متناول األطفال 

لقناة اإلذاعية المحددة 
ئي على القناة اإلذاعية 

ع جميع القنوات اإلذاعية 

دون استخدام كابالت. 
 يجب أن يكون الجهازان 

ل من عوائق مثل 

م األوضاع التالية: وضع 
 ،(A2DP) 1.0 م

الصوت / الفيديو العام 
مقدمة  .١
تتيح لك سماعة الرأس االستريو(HS-12W) الالسلكية إجراء المكالمات ال

إلى راديو FM والمواد الصوتية.
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

اقرأ دليل الُمستخدم هذا بعناية قبل استخدام سّماعة الرأس. يرجى أيًضا قراء
الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسالمة والصيانة. احتفظ بسّماعة الرأس ب

الصغار.

RDS نظام البيانات اإلذاعية  !

يدعم راديو FM في السماعة تقنية RDS. ويتيح نظام RDS عرض اسم ا
في شاشة سماعة الرأس. كما يبقي النظام سماعة الرأس مضبوطة بشكل تلقا
المحددة طالما كانت القناة متاحة في موقعك. ومن الممكن أال يعمل RDS م

أو في كل الدول.

تقنية Bluetooth الالسلكية  !

تتيح تقنية Bluetooth الالسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصاالت متوافقة ب
وال يتطلب االتصال عبر Bluetooth محاذاة الهاتف وسماعة الرأس ولكن
في نطاق ال يتعدى ١٠ أمتار (٣٠ قدًما). قد تكون االتصاالت عرضة للتداخ

الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق سماعة الرأس الالسلكية مع مواصفات Bluetooth 2.0 والتي تدع
سماعة الرأس ١٫١، ووضع حر اليدين ١٫٠، ووضع التوزيع الصوتي المتقد
ووضع التحكم الصوتي / الفيديو عن بعد 1.0 (AVRCP)، ووضع توزيع 
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جعة الشركات المنتجة 

راجعة السلطات المحلية 
1.0 (GAVDP). للتأكد من توافق هاتفك مع األجهزة األخرى يرجى مرا
لهذه األجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى م
أو مزود الخدمة.
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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تاح في الميكروفون للرد 

١
٢٣٤٥٦

٧

٨

لتبدأ  .٢
تشتمل سماعة الرأس على األجزاء التالية:

الشاشة (١)  �
مفتاح االتصال/التشغيل  (٢)  �

٩
١٠
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

مفتاح خفض مستوى الصوت  (٣)  �
مفتاح رفع مستوى الصوت  (٤)  �

مفتاح التشغيل  (٥)  �
مفتاح اإليقاف  (٦)  �

مشبك شريط العنق (٧) لتثبيت   �
أحزمة الشريط.

مشبك سماعة الرأس (٨) لتثبيت سماعة الرأس في مالبسك.  �
مفتاح قفل المفاتيح  (٩)  �
مفتاح الموسيقى  (١٠)  �

مفتاح التقديم السريع  (١١)  �
مفتاح الترجيع  (١٢)  �

) لربط شريط العنق. قفل الشريط (١٣   �
الميكروفون (١٤) ويتم من خالله التقاط صوتك. يمكن الضغط على المف  �

على مكالمة أو إنهائها، أو لتشغيل مادة صوتية.

١١
١٢

١٣
١٤

١٥
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شغل الصوتي.
الرأس مع هاتف متوافق.

س المعادن، وعلى من 
هذه األجهزة. ال تضع 

س ألن المعلومات المخزنة 

عة الرأس االستريو 

خدام مع هذا الجهاز على 
يخص الهاتف، وقد يكون 

ن أي تعزيز، اسحب 

خراج البطارية من 
سماعات األذن (١٥) لنقل صوت المتصل واألصوات من الراديو أو الم  �
قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب شحن البطارية وإقران سماعة 
مالحظة: بعض أجزاء سماعة الرأس ممغنطة. لذا قد تجذب سماعة الرأ  

يستعمل أجهزة سمع أن ال يستخدم سماعة الرأس على أذنه عند استعماله 
بطاقات االئتمان أو وسائط التخزين الممغنطة األخرى قرب سماعة الرأ

عليها قد تمحى.
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

أجهزة الشحن والبطاريات  !
افحص رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع سّماعة الرأس هذه. سما

 AC-1 الالسلكية مصممة لالستخدام مع أجهزة الشحن HS-12W
.LCH-12و ACP-12و

تحذير: استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن معتمدة من نوكيا ُمعدة لالست  
وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان 

خطًرا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار ع
القابس (الفيشة) وليس السلك.

شحن البطارية  !

يحتوي الجهاز على بطارية داخلية غير قابلة للفك ويمكن شحنها. ال تحاول إ
الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف سماعة الرأس.
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صدر التيار المتردد وكذا 

ي ثمان ساعات وقت 
ث واالنتظار عند 
 ،Bluetooth ر

. لك 

اعة الرأس صوًتا 

صدر سماعة الرأس صوًتا.

ث عن أجهزة 
قم بتوصيل كابل جهاز الشحن بالسماعة.  .١

صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.   .٢
يتحرك مؤشر البطارية في الشاشة أثناء الشحن. قد يستغرق 
شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين حسب جهاز 

الشحن.
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

عند اكتمال شحن البطارية, يتوقف مؤشر   .٣
، وتظهر مالحظة. افصل جهاز الشحن عن م البطارية عن الحركة، 

عن سّماعة الرأس. 
توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفى لتشغيل الهاتف بما يصل إلى إجمال
تحدث أو حتى ٢٠٠ ساعة في وضع االنتظار. ولكن؛ قد تختلف أوقات التحد
االستخدام مع أجهزة المحمول المختلفة، والمنتجات التي تستخدم االتصال عب

والضبط، وطرق االستخدام، وبيئات االستخدام.
عند نفاد طاقة البطارية, ُتصدر سّماعة الرأس رنة تنبيه وتظهر مالحظة وكذ

تشغيل سّماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها  !

لتشغيل سّماعة الرأس, اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل. تصدر سم
.Nokia وتعرض نص

إليقاف تشغيل سّماعة الرأس, اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل. ت

قم بإقران سّماعة الرأس بهاتف متوافق  !
قم بتشغيل الهاتف وسّماعة الرأس.  .١

قم بتشغيل وظيفة Bluetooth في الهاتف، ثم اضبط الهاتف على البح  .٢
Bluetooth. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على إرشادات.
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ض أجهزة الهاتف؛ قد 
إلى دليل مستخدم الهاتف 

اتف مرة واحدة فقط.

 باستخدام سماعة الرأس.

. لتنفيذ ذلك في هواتف 

Blue- ز آخر من أجهزة

ف.

رأس، أو قم بالتوصيل 
اح االتصال / التشغيل 
حدد سماعة الرأس (HS-12W) من قائمة األجهزة الموجودة.  .٣

أدخل رمز المرور 0000 إلقران السماعة وتوصيلها بالهاتف. في بع  .٤
يكون من الضروري إجراء االتصال بشكل منفصل بعد اإلقران. ارجع 
للحصول على التفاصيل. يتطلب األمر منك إقران سماعة الرأس مع اله

إذا كان اإلقران ناجًحا؛ يظهر  في شاشة سماعة الرأس؛ ويمكن البدء  .٥
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

يمكن ضبط الهاتف لالتصال بسماعة الرأس تلقائًيا عند تشغيل سماعة الرأس
نوكيا؛ قم بتغيير إعدادات األجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.

فصل سّماعة الرأس عن الهاتف
لفصل سماعة الرأس عن الهاتف، (على سبيل المثال، لتوصيل الهاتف بجها

tooth)؛ نفذ واحًدا مما يلي:

أوقف تشغيل سّماعة الرأس.  �
افصل سماعة الرأس في قائمة Bluetooth الموجودة بالهاتف.  �

انقل سماعة الرأس لمسافة تزيد عن ١٠ أمتار (٣٠ قدًما) بعيًدا عن الهات  �

ال يلزم إلغاء االقتران بسّماعة الرأس لفصلها.

إعادة توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف
عند الرغبة في توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف؛ قم بتشغيل سماعة ال
في قائمة Bluetooth الموجودة بالهاتف، أو اضغط مع االستمرار على مفت

في سماعة الرأس إلى أن يظهر Connecting (اتصال) في الشاشة.
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اعات أو استبدالها 
اج من بطانات األذن 

ماع إلى األصوات في 
تك للخطر. 

لضبط مستوى الصوت 

متصلة بالهاتف.

ل مرتين.
االستخدام األساسي  .٣

ارتداء سماعة األذن  !
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

لتركيب سماعة األذن بشكل أفضل؛ يمكن إزالة الحلقات المطاطية حول السم
ببطانات أذن رقيقة لتحسين جودة الصوت. يأتي مع سماعة الرأس ثالثة أزو

الرقيقة.
تحذير: إن استخدام سماعة الرأس االستريو قد يؤثر سلًبا على قدرة االست  
الخارج. ال تستخدم سماعة الرأس االستريو في حال إمكانية تعرض سالم

ضبط مستوى صوت سّماعة األذن  !
اضغط على مفتاح رفع الصوت أو مفتاح خفض الصوت لضبط مستوى الصوت. 
سريًعا, اضغط مع االستمرار على أٍي منهما. يظهر مستوى الصوت في الشاشة.

التعامل مع المكالمات  !

إجراء مكالمة
إلجراء مكالمة؛ استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سّماعة الرأس 

إذا كان الهاتف يدعم معاودة االتصال؛ فاضغط على مفتاح االتصال / التشغي
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صال / التشغيل إلى أن 
.

إلى الراديو أو الموسيقى.

 واسم المتصل في 
ن اسم المتصل معروًفا؛ 

ميكروفون، أو استخدم 
ف بالرد تلقائًيا على 

الجارية والرد على 

الميكروفون، أو استخدم 
إذا كان الهاتف يدعم االتصال الصوتي؛ فاضغط مع االستمرار على مفتاح االت
يظهر  في الشاشة. انطق الرمز الصوتي. يتصل الهاتف برقم الهاتف المعني

ال يتوفر االتصال الصوتي ومعاودة االتصال أثناء المكالمة أو عند االستماع 

الرد على مكالمة
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

عند تلقي مكالمة؛ تصدر نغمة الرنين المحددة في الهاتف؛ ويظهر الرمز 
الشاشة إذا كان الهاتف يدعم نقل هذه المعلومات إلى سماعة الرأس. إذا لم يك

فإن رقم المتصل أو Call (مكالمة) يظهر بدًال من ذلك.

للرد على مكالمة؛ اضغط مفتاح االتصال / التشغيل؛ أو اضغط المفتاح في ال
مفاتيح الهاتف. إذا كانت وظيفة الرد التلقائي مشغلة في الهاتف؛ فيقوم الهات

المكالمة بعد رنة واحدة.

لرفض مكالمة واردة؛ اضغط على مفتاح االتصال / التشغيل مرتين.

إذا تلقيت مكالمة أخرى أثناء مكالمة؛ يظهر  في الشاشة. إلنهاء المكالمة 
المكالمة الجديدة؛ اضغط على مفتاح االتصال / التشغيل مرتين.

إنهاء مكالمة
إلنهاء المكالمة؛ اضغط على مفتاح االتصال / التشغيل، أو اضغط المفتاح في 

مفاتيح الهاتف.
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زة على مفتاح التشغيل.

ى مفتاح االتصال / التشغيل 

متوافق.

ن تنتهي المكالمة.
ر لمستوى صوت مرتفع قد 

ي سماعة الرأس؛ يجب أن 
السلكية، في الصفحة ٦. إذا 

كون المشغل الصوتي قيد 

لصوتي في الهاتف. 
كتم أو إلغاء كتم صوت الميكروفون
لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم الصوت أثناء مكالمة؛ اضغط لفترة وجي

تبديل المكالمة بين الهاتف وسّماعة الرأس
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

لتبديل المكالمة بين سّماعة الرأس وهاتف نوكيا متوافق؛ اضغط مع االستمرار عل
في سماعة الرأس أو استخدم الوظيفة الخاصة بذلك في الهاتف.

االستماع إلى المشغل الصوتي  !
يمكن االستماع إلى المشغل الصوتي في الهاتف أو جهاز تشغيل الموسيقى ال

إذا تلقيت مكالمة أثناء االستماع إلى المشغل؛ فإن المشغل يتوقف مؤقًتا إلى أ
تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستم  

يضر السمع. 

الستخدام مفتاح التوقف؛ ومفتاح الموسيقى ومفتاح التقديم السريع ومفتاح الترجيع ف
يدعم الهاتف وضع التحكم الصوتي / الفيديو عن بعد، انظر تقنية  Bluetooth ال
لم يكن الهاتف يدعم هذا الوضع؛ فابدأ تشغيل المشغل الصوتي في الهاتف. عندما ي

التشغيل؛ يظهر  في الشاشة. 

لبدء المشغل الصوتي؛ اضغط مفتاح الموسيقى، أو انتقل إلى وظيفة المشغل ا
ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل.

لتشغيل مادة صوتية محددة؛ حددها في المشغل الصوتي في الهاتف. 
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ة الصوتية السابقة؛ 

اضغط على مفتاح 

س بالهاتف.

ن تنتهي المكالمة.

س متصلة بالهاتف أو 
ا يكون الراديو قيد 

و الترجيع لبضع ثوان. 
 التي عثر عليها؛ اضغط 

صال / التشغيل. يمكن 
. إذا كنت تحفظ قناة 
ودة في أول مواضع 

رجيع.
لتحديد المادة الصوتية التالية؛ اضغط على مفتاح التقديم السريع. لتحديد الماد
اضغط على مفتاح الترجيع.

إليقاف المشغل الصوتي مؤقًتا؛ اضغط على مفتاح اإليقاف. إلعادة التشغيل؛ 
االتصال / التشغيل. 
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إليقاف المشغل الصوتي تماًما؛ اضغط على مفتاح اإليقاف مرتين.

االستماع إلى الراديو  !
يمكن استخدام راديو FM في سماعة الرأس أيضًا بدون توصيل سماعة الرأ

إذا تلقيت مكالمة أثناء االستماع إلى الراديو؛ فإن صوت الراديو يتوقف إلى أ

لتشغيل الراديو؛ اضغط على مفتاح الموسيقى مرتين. إذا لم تكن سماعة الرأ
كنت تستمع إلى المشغل الصوتي؛ فاضغط مفتاح الموسيقى مرة واحدة. عندم

التشغيل؛ يظهر  في الشاشة.

للبحث عن قنوات الراديو؛ اضغط مع االستمرار على مفتاح التقديم السريع أ
إليقاف البحث عن القنوات الجديدة؛ اضغط على مفتاح اإليقاف. لضبط القناة

على مفتاح التقديم السريع أو الترجيع أثناء وميض رقم القناة في الشاشة.

لحفظ القناة التي عثر عليها في ذاكرة سماعة الرأس؛ اضغط على مفتاح االت
حفظ ما يصل إلى ٢٠ قناة. يظهر موقع الذاكرة للقناة الحالية بعد المؤشر 

وكانت كافة مواضع الذاكرة مشغولة؛ فستحل القناة الجديدة محل القناة الموج
الذاكرة.

لتحديد قناة محفوظة واالستماع إليها؛ اضغط على مفتاح التقديم السريع أو الت

إليقاف تشغيل الراديو؛ اضغط على مفتاح الموسيقى أو مفتاح اإليقاف.
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سح كافة القنوات 

ز) إلى النطاق المستخدم 
ديم السريع والترجيع إلى 

حفوظة.

سيقى إللغاء قفل مفاتيح 
على المفاتيح. إذا تلقيت 

ض الوقت الحالي في 
(في وضع االنتظار؛ يتم 

لساعة بالهاتف.

م تقرأ ويمكن عرضها 

تف يدعم نقل هذه 
لحذف قناة؛ يجب إعادة ضبط سماعة الرأس على اإلعدادات األصلية. يتم م
المحفوظة.

للتغيير من نطاق التردد االفتراضي لراديو FM (٨٧٫٥ إلى ١٠٨ ميجاهيرت
في اليابان (٧٦ إلى ٩٠ ميجاهيرتز)؛ اضغط مع االستمرار على مفتاحي التق
أن يظهر تردد النطاق الجديد. تغيير النطاق يؤدي إلى مسح كافة القنوات الم
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قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها    !
حرك مفتاح قفل المفاتيح تجاه أعلى سماعة الرأس للقفل، أو تجاه مفتاح المو
. بعد قفل المفاتيح؛ يتم تجاهل أي ضغط  سماعة الرأس. تظهر مالحظة و 

مكالمة؛ يتم إلغاء قفل المفاتيح إلى أن تنتهي المكالمة.

عرض الوقت  !
عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف المتوافق؛ فإن سماعة الرأس تعر
وضع االنتظار إذا كان الهاتف يدعم نقل هذه المعلومات إلى سماعة الرأس. 
تشغيل سماعة الرأس ولكن دون استخدامها.) لضبط الوقت؛ استخدم وظيفة ا

المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة  !
إذا لم ترد على مكالمة؛ يظهر  في الشاشة.

 يوضح  وجود رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة واحدة على األقل ل
في الهاتف.

ال يتم إعالمك بالرسائل الجديدة والمكالمات التي لم يرد عليها إال إذا كان الها
المعلومات إلى سماعة الرأس.
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ح التشغيل ومفتاح رفع 
د إعادة الضبط؛ يتطلب 
إعادة ضبط سّماعة الرأس  !
إلعادة ضبط السماعة على الضبط األصلي؛ اضغط مع االستمرار على مفتا
الصوت لمدة عشر ثوان. توضح الشاشة أن سماعة الرأس قد تم ضبطها. بع

األمر إقران سماعة الرأس مع الهاتف الستخدام سماعة الرأس.
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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األداء الكامل للبطارية 
 شحن البطارية وتفريغها 
ط باستخدام أجهزة الشحن 

 الجهاز. ال تترك 
ر من عمر البطارية. إذا 

قت.

طارية تالفة.

ف أو في األجواء الشتوية 
حرارة ما بين ١٥ و٢٥ 
كانت البطارية ساخنة 
ح عندما تكون درجة 

طاريات أيًضا في حالة 
ر البطاريات في حال كان 
معلومات البطارية  .٤
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. الحظ أن 
الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثالث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن
مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. قم بإعادة شحن البطارية فق
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تالئم هذا الجهاز.

حينما ال يكون جهاز الشحن قيد االستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن
البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقص
ُتركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائًيا بمرور الو

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. ال تستعمل أبًدا أي جهاز شحن أو ب

يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصي
إلى تقليل سعة البطارية وعمرها االفتراضي. حاول دائًما أن تكون درجة ال

درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة فرنهايت). قد ال يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا 
أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واض

الحرارة أقل من درجة التجمد.

ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر الب
تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفًقا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوي

ذلك ممكًنا. ال تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.
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ناية. االقتراحات أدناه 

ل تحتوي على معادن 
ف تماًما قبل إعادة تركيبه.

ل تعرض األجزاء 

 تقصر من عمر األجهزة 

 درجة الحرارة العادية، 
ية.

دوائر الداخلية 

يف الجهاز.
يادي.

جهاز الشحن وعلى أي 
هاز على أقرب مركز 
العناية والصيانة
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بع

ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان.
أبِق جميع اإلكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيًدا عن متناول األطفال.  �
pyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائ  �
متلفة للدوائر اإللكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يج

ال تحاول إخراج البطارية من الجهاز.   �
حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتما  �

المتحركة والمكونات اإللكترونية للتلف.
حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد  �
اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك.
حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى  �
قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر اإللكترون

ال تحاول فتح الجهاز.  �
ال ُتسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح ال  �

والميكانيكية الرقيقة.
ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظ  �
ال تطلي الجهاز. الطالء قد يعوق األجزاء المتحركة ويمنع التشغيل االعت  �

كافة االقتراحات المذكورة أعاله تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى 
تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض الج

صيانة معتمد.
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