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مقدمة

تهانيناً لشرائك هذا املنتج. مع مكبرات الصوت املصغرة Nokia MD-8، ميكنك االستماع 
للموسيقى من هاتف متوافق أو جهاز تشغيل موسيقى واالستمتاع بجودة صوت عالية. 

حتتوي مكبرات الصوت على موصل صوت مقاس 3.5 مم. ويستخدم كابل مكبر الصوت 
كهوائي لراديو FM أيضاً.

اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. يرجى أيًضا قراءة دليل 
مستخدم الهاتف الذي تقوم بتوصيله مبكبرات الصوت. حيث أنه يوفر معلومات هامة 

تتعلق بالسالمة والصيانة.
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 يحتوي هذا املنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيًدا عن 
متناول األطفال.

األجزاء

حتتوي مكبرات الصوت على األجزاء املوضحة في بداية هذا الدليل: املوشر الضوئي )1(، 
وعناصر مكبر الصوت )2(، وغطاء البطارية )3(، وكابل مكبر الصوت مع قابس صوت )4(، 

مفتاح الطاقة )5(، وملف لكابل مكبر الصوت )6(، وجتويف لفتح غطاء البطارية )7(.

بعض أجزاء مكبرات الصوت ممغنطة. قد جتذب مكبرات الصوت املعادن. ال تضع بطاقات 
االئتمان أو وسائط التخزين املمغنطة األخرى قرب مكبرات الصوت ألن املعلومات اخملزنة 

عليها قد متحى.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل مكبرات الصوت بثالث بطاريات مقاس AAA. استخدم البطاريات القلوية 
فقط. لفتح غطاء البطارية، ارفعه من التجويف. لتركيب البطاريات، أدخلها كما هو 
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موضح في التجويف اخلاص بالبطاريات. لغلق غطاء البطاريات، أدخل املاسكات املوجودة 
على الغطاء في الفتحات املتوافقة على مكبرات الصوت، ثم اضغط الغطاء باجتاه مكبرات 

الصوت حتى يستقر في مكانه. 

إلخراج البطاريات، افتح غطاء البطاريات، ثم اسحب البطاريات من التجويف اخلاص بها.

أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات حلمايتها من 
التلف بواسطة التسرب.

استخدام مكبرات الصوت

ارفع قابس الصوت من الفتحة املوجودة مبؤخرة مكبرات الصوت، ثم فك التفاف كابل 
مكبر الصوت.

 Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من Nokia لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف
مبقاس 3.5 مم، أو بجهاز متوافق )مثل الكمبيوتر أو مشغل موسيقى( يحتوي على موصل 

صوت قياسي مقاس 3.5 مم، أدخل قابس الصوت في املوصل املوجود باجلهاز.
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 Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من Nokia لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف
مبقاس 2.5 مم، صل املهايئ املناسب )إذا كان مرفقاً( بالهاتف وقابس الصوت باملهايئ.

لتشغيل مكبرات الصوت، حرك مفتاح الطاقة لليمني. يتم تشغيل املؤشر الضوئي األبيض. 
إليقاف التشغيل، حرك مفتاح الطاقة لليسار. يتم إيقاف تشغيل املؤشر الضوئي.

لالستماع للموسيقى عندما تكون مكبرات الصوت موصله باجلهاز املتوافق، ابدأ تشغيل 
املوسيقى على اجلهاز.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح التحكم في مستوى الصوت املوجودة باجلهاز. 
في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة، غير البطاريات.

حتذير: استمع إلى املوسيقى مبستوى صوت معتدل. إن التعرض املستمر 
ملستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

حلمل مكبرات الصوت، أوقف تشغيل مكبرات الصوت، ولف كابل مكبر الصوت، ثم أدخل 
الكابل في الفتحة املوجودة بامللف.
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العناية والصيانة

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

حافظ على بقاء اجلهاز جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل حتتوي على 
معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. في حال تعرض اجلهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع 

اجلهاز حتى يجف متاًما قبل إعادة تركيب البطارية.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض 
األجزاء املتحركة واملكونات اإللكترونية للتلف.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن احلرارة. إن درجات احلرارة العالية قد تقصر من عمر 
األجهزة اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك.

حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما يعود اجلهاز إلى درجة احلرارة 
العادية، قد تتكون رطوبة داخل اجلهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر اإللكترونية.

•

•

•

•
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ال تُسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد تكسر ألواح الدوائر 
الداخلية وامليكانيكية الرقيقة.

ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيف 
اجلهاز.

ال تطل اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.

في حال تعطل اجلهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من املنتج 
يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان متقاطعان 

املوجود على املنتج أو املطبوعات أو العبوة بأن جميع املنتجات الكهربية 
واإللكترونية والبطاريات واملراكم يجب أن يتم جتميعها كمجموعات منفصلة 

عند انتهاء عمرها االفتراضي. يسري هذا األمر في دول االحتاد األوروبي وغيرها من األماكن 
التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه املنتجات في حاوية 

نفايات محلية غير مصنفة.

•

•

•
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عبر إعادة هذه املنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير املسؤول من النفايات 
وتعزز من إعادة استخدام املواد املتاحة. تتوافر املزيد من املعلومات من خالل موزع املنتج، 

وهيئات التخلص من النفايات احمللية، والهيئات احمللية ملسؤولية املصنعني، أو املمثل احمللي 
لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة املنتج القدمي، انتقل 

.www.nokia.com إلى املعلومات اخلاصة بكل بلد على


