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مقدمة
تهانينًا لشرائك هذا المنتج. مع مكبرات الصوت المصغرة Nokia MD-6، يمكنك 

االستماع للموسيقى من هاتف متوافق أو جهاز تشغيل موسيقى واالستمتاع بجودة صوت 
عالية. تحتوي مكبرات الصوت على قابس صوت وفيديو من Nokia بمقاس ٣٫٥ مم. 

ويستخدم كابل مكبر الصوت كهوائي لراديو FM أيضًا.
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اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. وكذلك برجاء قراءة دليل 

مستخدم الجهاز الموصل بمكبرات الصوت، حيث يحتوي على معلومات هامة تتعلق 
 جميع اإلكسسوارات والتعزيزات بعيًدا عن متناول األطفال.

ِ
بالسالمة والصيانة. ابق

بعض أجزاء مكبرات الصوت ممغنطة. قد تجذب مكبرات الصوت المعادن. ال تضع 
بطاقات االئتمان أو وسائط التخزين الممغنطة األخرى قرب مكبرات الصوت ألن 

المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

األجزاء
تحتوي مكبرات الصوت على األجزاء التالية والموضحة في صفحة العنوان: عناصر 

مكبرات الصوت (١)، تجويف لفتح غطاء البطارية (٢)، مفتاح تحرير كابل مكبر 
الصوت (٣)، ملف لكابل مكبر الصوت (٤)، وقابس الصوت (٥).

تركيب البطاريات
يتم تشغيل مكبرات الصوت بأربعة بطاريات مقاس AAA. لفتح غطاء البطارية، ضع 
إصبع اإلبهام في التجويف، ثم حرك الغطاء بثبات باتجاه كابل مكبر الصوت. لتركيب 

البطاريات، ضع أوًال الشريط األسود الموصل بمكبرات الصوت عبر تجويف البطارية، 
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ثم أدخل البطاريات كما هو موضح في التجويف. إلغالق غطاء البطاريات، قم بمحاذاة 

الغطاء بحيث يشير التجويف باتجاه عناصر مكبر الصوت، ثم أدخل الماسكات الموجودة 
بالغطاء في الفتحات المتوافقة في مكبرات الصوت، ثم حرك الغطاء بعناية باتجاه عناصر 

مكبر الصوت. 
إلخراج البطاريات، افتح غطاء البطارية، ثم اسحب الشريط لرفع البطاريات من 

التجويف.
أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات لحمايتها 

من التلف بواسطة التسرب. عند انخفاض شحن البطارية، سيومض المؤشر الضوئي 
البرتقالي.

استخدام مكبرات الصوت
حرك مفتاح تحرير كابل مكبر الصوت باتجاه قابس الصوت، ثم فك التفاف كابل مكبر 

الصوت.



العربية
لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من 

Nokia بمقاس ٣٫٥ مم، أدخل قابس الصوت في الموصل الموجود بالهاتف.
لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من 

Nokia بمقاس ٢٫٥، صل المهايئ AD-52 المرفق بالهاتف وقابس الصوت بالمهايئ.
لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف متوافق (مثل الكمبيوتر الشخصي أو مشغل موسيقى) 

يحتوي على موصل صوت قياسي بمقاس ٣٫٥، صل المهايئ AD-63 المرفق بالجهاز 
وقابس الصوت بالمهايئ.

لتشغيل مكبرات الصوت، افتح الطرف المفصلي. يتم تشغيل المؤشر الضوئي األبيض. 
إليقاف تشغيل مكبرات الصوت، أغلق الطرف المفصلي. يتم إيقاف تشغيل المؤشر 

الضوئي.
لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح التحكم في مستوى الصوت الموجودة بالجهاز.

في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة، غير البطاريات.
لحمل مكبرات الصوت، أغلق الطرف المفصلي، ولف كابل مكبر الصوت، ثم أدخل 
الكابل في الفتحة الموجودة بالملف، ثم ادفع الملف داخل مكبرات الصوت بحيث يظل 

قابس الصوت خارج الملف.
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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 الجهاز جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي   •
على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى

يجف تماًما.
حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك الحتمال تعرض   •

األجزاء المتحركة والمكونات اإللكترونية للتلف.
حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من   •

عمر األجهزة اإللكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب 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 تلفًا بألواح الدوائر 

اإللكترونية.
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ال ُتسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية   •

والميكانيكية الرقيقة.
ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.  •

ال تطل الجهاز. الطالء قد يعوق األجزاء المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.  •
في حال تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج
يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجالت المرسوم عليها خطان متقاطعان 
الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربية 

واإللكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة 
عند انتهاء عمرها االفتراضي. يسري هذا األمر في دول االتحاد األوروبي 

وغيرها من األماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم 
التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.
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عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات 
وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خالل موزع 

المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو 
الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج 

.www.nokia.com القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على
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