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إعالن المطابقة
نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج HS-6 مطابق لشروط توجيهات 

 .1999/5/EC :المجلس األوروبي التالية
يمكن العثور على نسخة من إعالن المطابقة على الموقع 

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

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

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذY الوثيقة بأّي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق 
.Nokia من

 .Nokia Corporation عالمات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Pop-Portو Nokia Connecting Peopleو Nokia
كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها 
الموصوفة في هذY الوثيقة بدون إشعار مسبق.

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

محتويات هذY الوثيقة مزّودة "على عالتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، 
سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه ال يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصالحية لغرض معّين، لن تقدم 

ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذY الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذY الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون
إشعار مسبق.

قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات تجارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالواليات المتحدة ودول 
أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

يختلف توفر منتجات معينة باختالف المنطقة. الرجاء فحص األمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.
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٤

مقدمة  .١

تتيح لك سماعة نوكيا ذات الشاشة HS-6 إمكانية التعامل مع مكالمات الهاتف األساسية واالستماع 
إلى راديو FM والمواد الموسيقية المسجلة، إضافة إلى إمكانية عرض الوقت الحالي وإخطارات 

الرسائل النصية المستلمة (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS). تعتمد بعض ميزات السماعة 
على الشبكة.

يتم توصيل السماعة بهواتف Nokia المتوافقة المزودة بمنفذ التوصيل Pop-PortTM. للتحقق من 
مدى توافق هاتفك؛ اتصل بالبائع أو بمركز الدعم التابع لشركة Nokia األقرب إليك.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام السماعة. ال تستخدم دليل المستخدم هذا بدًال من دليل 
المستخدم الخاص بالهاتف.
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٥

أجزاء السماعة  .٢

تتكون سماعة Nokia ذات الشاشة من األجزاء التالية:

سماعتي األذن (١)   •
المشبك، الذي يمر خلف الرقبة (٢)   •

.(٣) MP3 زر اإلنهاء / اإليقاف إلنهاء المكالمات أو رفضها، وإليقاف تشغيل الموسيقى في مشغل الموسيقى   •

.(٤) MP3 زر التشغيل لتشغيل الموسيقى في مشغل الموسيقى   •

نة، أو للبحث عن قنوات  زر الترجيع السريع للتنقل بين المواد الموسيقية أو قنوات الراديو المخزَّ   •
راديو جديدة (٥).

نة أو للبحث عن قنوات  زر التقديم السريع للتنقل بين المواد الموسيقية أو قنوات الراديو المخزَّ   •
راديو جديدة (٦).
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٦

منفذ توصيل Pop-PortTM لتوصيل السماعة بالهاتف (٧).    •

شاشة لعرض قنوات الراديو أو المواد الموسيقية المسجلة أو هويات المتصلين أو األرقام والرموز (٨).   •

زر االتصال لمعاودة االتصال أو الرد على المكالمات أو التبديل بينها أو لعرض الوقت (٩).   •

زري رفع وخفض مستوى الصوت؛ لرفع مستوى الصوت أو خفضه (١٠).   •

زر الموسيقى لتنشيط راديو FM أو مشغل الموسيقى MP3 أو التبديل بينهما (١١).   •

مفتاح قفل المفاتيح؛ لقفل أزرار السماعة (١٢).   •

مشبك متصل بالسماعة ُيستخدم لحملها (١٣).   •
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٧

الوظائف األساسية ووظائف االتصال  .٣

قفل المفاتيح  ■
ك مفتاح قفل المفاتيح لقفل أزرار السماعة وإلغاء قفلها. حرِّ

عند قفلها، يتم تجاهل أية محاوالت للضغط على المفاتيح، ويظهر الرمز  على شاشة العرض. اضغط 
على زر االتصال أو اإلنهاء / اإليقاف للرد على المكالمات الواردة أو رفضها حتى في حالة قفل األزرار.

ضبط مستوى صوت سماعة األذن  ■
اضغط على زري رفع مستوى الصوت وخفضه لضبط مستوى صوت سماعة األذن. إذا ضغطت 
مع االستمرار على أي من الزرين؛ فإن مستوى الصوت يأخذ في االرتفاع أو االنخفاض حتى تقوم 

بتحرير الزر.

يظهر مستوى الصوت الحالي على شاشة العرض.

عرض الرسائل المستلمة  ■
عند استالم رسائل SMS أو MMS، يظهر الرمزان التاليان بالقرب من زر االتصال:

 يشير إلى وجود رسالة SMS واحدة على األقل غير مقروءة يمكنك عرضها من خالل الهاتف.

 يشير إلى وجود رسالة MMS واحدة على األقل غير مقروءة يمكنك عرضها من خالل الهاتف.
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٨

عرض الوقت  ■

اضغط لفترة وجيزة على زر االتصال لعرض الوقت الحالي لمدة ٥ ثوان، وذلك إذا لم تكن تستمع إلى 
الراديو أو الموسيقى، أو إذا لم تكن تجري مكالمة.

إجراء المكالمات  ■
عندما تكون سماعة Nokia ذات الشاشة متصلة بالهاتف، يمكنك إجراء المكالمات من خالل الهاتف 

بطريقة عادية. 

معاودة االتصال  ■
اضغط على زر االتصال مرتين لمعاودة االتصال بآخر رقم قمت باالتصال به.

الرد على المكالمات وإنهاؤها  ■
عند استقبال مكالمة، يصدر صوت نغمة الرنين التي قمت باختيارها في الهاتف، ويومض كل من هوية 
المتصل والرمز   في شاشة العرض. إذا كانت هوية المتصل غير معروفة، فسيومض رقم المتصل 
أو إحدى المالحظات، أو قد ال يومض أي شيء في شاشة العرض. إذا كنت تستمع إلى راديو FM أو 
الموسيقى، فإن السماعة تقوم تلقائًيا بإيقاف تشغيل الراديو أو الموسيقى عند الرد على إحدى المكالمات، 

ثم يستأنف تشغيل الراديو أو الموسيقى مرة أخرى عند إنهاء المكالمة.

للرد على المكالمات، اضغط على زر االتصال.

إلنهاء المكالمات التي يتم إجراؤها حالًيا؛ اضغط على مفتاح اإلنهاء / اإليقاف.

يمكنك دوًما الرد على المكالمات وإنهاؤها من خالل الهاتف.
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٩

التعامل مع عدة مكالمات  ■
إذا تلقيت مكالمة جديدة قبل إنهاء المكالمة الحالية، فستومض هوية المتصل الجديدة على شاشة 
العرض. اضغط على زر االتصال مرة واحدة لوضع المكالمة الحالية قيد االنتظار، والرد على 

المكالمة الجديدة. اضغط على زر االتصال مرة أخرى للتبديل بين المكالمتين.

رفض المكالمات  ■
إذا كنت ال ترغب في الرد على إحدى المكالمات؛ فاضغط على زر اإلنهاء / اإليقاف. يمكنك كذلك 

رفض المكالمات من خالل الهاتف.

االتصال الصوتي  ■
وفًقا لطراز الهاتف، فقد تتوفر لديك إمكانية إجراء المكالمات باستخدام السماعة بواسطة االتصال 
الصوتي. في حالة عدم وجود مكالمة جارية، اضغط مع االستمرار على زر االتصال حتى يظهر 
الرمز  على شاشة العرض. انطق الرمز الصوتي. يتصل الهاتف برقم الهاتف المقابل للرمز.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



١٠
وظائف الراديو والموسيقى  .٤

تشغيل الراديو أو مشغل الموسيقى وإيقاف تشغيلهما  ■
اضغط على زر الموسيقى لتنشيط راديو FM أو مشغل الموسيقى MP3. إذا كان الهاتف مزوًدا 
براديو FM ومشغل الموسيقى MP3، فسيبدأ تشغيل راديو FM. اضغط لفترة وجيزة على زر 

الموسيقى للتبديل بين الراديو والموسيقى.

.MP3 أو مشغل الموسيقى FM اضغط مع االستمرار على زر الموسيقى إللغاء تنشيط راديو

يمكنك كذلك تنشيط راديو FM ومشغل الموسيقى MP3 وإلغاء تنشيطهما باستخدام الهاتف.

FM وظائف راديو  ■
يجب عليك تنشيط راديو FM بالضغط على زر الموسيقى، أو من خالل الهاتف قبل استخدامه. إذا 

لم تكن لديك قنوات راديو مضبوطة مسبًقا في الهاتف؛ فسيظهر تردد الراديو المستخدم حالًيا والرمز 
 على شاشة العرض.

إذا كانت هناك قنوات راديو مضبوطة مسبًقا في الهاتف؛ فسيظهر اسم القناة الحالية والرمز  على 
شاشة العرض.

نة التالية أو السابقة، اضغط على زر التقديم السريع أو الترجيع السريع. للتخطي إلى قناة الراديو المخزَّ   •
إذا كانت هناك قناة واحدة فقط مضبوطة مسبًقا في الهاتف، فسيستمر تشغيل نفس القناة.  

للبحث عن قنوات جديدة تلقائًيا، اضغط مع االستمرار على زر التقديم السريع أو الترجيع السريع.   •
تظهر القناة التي تم العثور عليها على شاشة العرض. يمكنك تخزين القناة من خالل الهاتف.  
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١١
MP3 وظائف مشغل الموسيقى  ■
يجب عليك تنشيط مشغل الموسيقى MP3 بالضغط على زر الموسيقى، أو من خالل الهاتف قبل استخدامه. 

إذا لم تكن لديك مواد موسيقية مخزنة في الهاتف؛ فسيظهر الرمز  على شاشة العرض، ويتم إيقاف 
.MP3 تشغيل مشغل الموسيقى

إذا كانت لديك مادة موسيقية واحدة على األقل مخزنة في الهاتف؛ فسيظهر عنوان المادة الموسيقية 
الحالية مع الرمز  على شاشة العرض.

إليقاف تشغيل الموسيقى؛ اضغط على زر اإلنهاء / اإليقاف. إلعادة تشغيلها، اضغط على زر التشغيل.    •

لالنتقال إلى المادة الموسيقية المخزنة التالية أو السابقة؛ اضغط على زر التقديم السريع أو الترجيع السريع.   •
إذا كانت هناك مادة موسيقية واحدة فقط مخزنة في الهاتف، فستعود إلى بداية تلك المادة الموسيقية.  

لالنتقال إلى األمام أو إلى الخلف خالل المادة الموسيقية الحالية؛ اضغط مع االستمرار على زر التقديم    •
السريع أو زر الترجيع السريع.
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١٢
العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات أدناY ستساعدك على 
اإليفاء بكل شروط الضمان.

حافظ على بقاء الجهاز جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية.    •
حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض األجزاء المتحركة والمكونات    •

اإللكترونية للضرر.

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترونية،    •
وتشوY أو تذّوب بعض أنواع البالستيك.

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية)، قد تتكون    •
رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرًرا أللواح الدوائر اإللكترونية.

ال تحاول فتح الجهاز على نحٍو يخالف التعليمات المذكورة في هذا الدليل.   •
ال تسقط الجهاز، أو تدق عليه، أو تهزY. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.   •

ال تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.   •
ال تدهن الجهاز. الدهان قد يسد األجزاء المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.   •

استعمل الهوائي المزود مع الجهاز أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديالت أو ملحقات    •
إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرًرا للجهاز، وينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسلكية.

في حالة تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.
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