
 Nokia MD-7W ت الصوت
Bluetooth 

٥

٢

٤
٩

٨ ٧
٦

٣

١

9205873/1
مكبرا
بتقنية



العربية
ة

 NOKIA قة، تعلن شركة
COR أن المنتج MD-7W متوافق 
 1999/5/EC ه المجلس األوروبي

ه األخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن 
ة من إعالن المطابقة على الموقع
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 Nokia Connecting Peop
 Nokia ن مسجلتين لشركة

. كما أن أسماء المنتجات والشركات 
كرها في هذا الدليل قد تكون عالمات 

تجارية للشركات المالكة لها.
 أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء 

ت هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال 
.Nokia سبق من

 Bluetooth is a registered t
Bluetoo

 Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia تتبع
بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي 
من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول 
بها، ال تعد Nokia بأي حال من األحوال أو أي من 

مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو 
أي أضرار خاصة أو عرضية أو 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 ضمانات 
من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية 

للرواج والصالحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة 
 Nokia أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ
بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت 

بدون إشعار مسبق.
يختلف توفر منتجات معينة باختالف المنطقة. برجاء 

الرجوع إلى وكيل Nokia لمزيد من التفاصيل.
فالتغييرات أو التعديالت غير المسموح بها على هذا 
الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج 

تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الواليات 
إعالن المطابق
بموجب هذه الوثي
PORATION
مع متطلبات توجي
األساسية وشروط
العثور على نسخ
om/phones/
_conformity/

حقوق النشر والط
الحقوق محفوظة.
leو Nokia تعد
عالمتين تجاريتي
Corporation
األخرى الوارد ذ
تجارية أو أسماء 
يحظر إعادة نسخ
من أو كل محتويا
دون إذن خطي م
rademark of
th SIG, Inc.
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 األخرى. يمنع إجراء أي تحويل 

ون.

هذا المنتج. باستخدام 
ت Nokia MD-7W بتقنية 

 يمكنك االستماع للموسيقى من 
و جهاز موسيقى واالستمتاع 

عالية.
مكبرات الصوت بجهاز متوافق 

Bluetooth الالسلكية أو 
 يعمل الكابل أيضًا كهوائي 

لذي يمكن استخدامه مع 
هاز الموسيقى (إذا كان جهاز 

ي على راديو).
خدم هذا بعناية قبل استخدام 
ت. اقرأ أيضًا دليل مستخدم 
ل بمكبرات الصوت، والذي 
علومات هامة تتعلق بالسالمة 

 جميع الملحقات والتعزيزات 
ِ
والصيانة. أبق

بعيًدا عن متناول األطفال.

تقنية Bluetooth الالسلكية
تتيح تقنية Bluetooth الالسلكية إمكانية 

توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام 
أية كابالت. وال يتطلب االتصال عبر 

Bluetooth محاذاة مكبرات الصوت 
والجهاز اآلخر ولكن يجب أن يكون الجهازان 
في نطاق ال يتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدًما). قد 
تكون االتصاالت عرضة للتداخل من عوائق 
مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق مكبرات الصوت مع مواصفات 
اإلصدار EDR + 2.0 من تقنية 

Bluetooth  والذي يدعم اإلصدار 1.0 من 
 Advanced Audio Distribution وضع
المتحدة أو البلدان
يتعارض مع القان

مقدمة
تهانينا لشرائك 
مكبرات الصو
،Bluetooth
هاتف متوافق أ
بجودة صوت 

يمكنك توصيل 
باستخدام تقنية 
الكابل المرفق.
لراديو FM وا
راديو FM بج
الموسيقى يحتو
اقرأ دليل المست
مكبرات الصو
الجهاز الموص
يحتوي على م
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 ،(A2DP) (م للصوت

 Audio/Video 1 من وضع
Remo (التحكم عن بعد في 

ت الصوت على األجزاء 
صفحة العنوان: المؤشر 

 ،(١) Bluetooth وتقنية 
ل (٢)، ومكبرات الصوت (٣)، 

مستوى الصوت (٤)، ومفتاح 
(٥)، والمؤشر الضوئي لتوسيع 
منفذ توصيل التيار (٧)، ومنفذ 
ت (٨)، وسلك توصيل مكبرات 

برات الصوت ممغنطة. قد تجذب 
ت المواد المعدنية. ال تضع بطاقات 

ط التخزين الممغنطة األخرى 
صوت ألن المعلومات المخزنة 

الصوت/الفيديو) (AVRCP). للتأكد من 
توافق الجهاز مع األجهزة األخرى يرجى 

مراجعة الشركات المنتجة لهذه األجهزة.

الشواحن
تأكد من رقم الطراز ألي شاحن قبل استخدامه مع 
هذا الجهاز. هذا الجهاز مخصص لالستخدام عند 

.AC-4 إمداده بالطاقة من شاحن
تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة 

من Nokia معدة لالستخدام مع 
هذا الجهاز على وجه الخصوص. 
إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو 

ضمان وقد يكون خطًرا.
لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس 

(الفيشة) وليس السلك.

التوصيل بالتيار
يتم تشغيل مكبرات الصوت بالشاحن المرفق 

.AA أو بأربع بطاريات مقاس
(التوزيع المتقد
واإلصدار 0.
te Control

لتبدأ
األجزاء

تحتوي مكبرا
الموضحة في 
الضوئي للطاقة
ومفتاح التشغي
ومفتاح ضبط 
توسيع ستريو 
ستريو (٦)، و
توصيل الصو
الصوت (٩).
بعض أجزاء مك
مكبرات الصو

االئتمان أو وسائ
قرب مكبرات ال
عليها قد تمحى.
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س التيار بالحائط

ات الصوت مع الشاحن، صل 
 التيار بالحائط، ثم صل كابل 

وصيل التيار. 
ام بطاريات قابلة إلعادة الشحن 
صوت، فلن يتم شحن البطاريات 

ن.

AA ت
يات، تأكد أن مكبرات الصوت 

ف التشغيل، ثم اضغط مفتاح 
 البطارية في مؤخرة كل مكبر 

غطاء.
ت كما هو موضح في التجويف 
غالق الغطاء، أدخل الماسكة 
ى الغطاء في الفتحة المناسبة 

، ثم ادفع الغطاء في مقابل مكبر 
ستقر الغطاء في مكانه.

طويلة عند عدم استخدام 
ت، فك البطاريات لحمايتها من 

التسرب.

عند انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية، 
يبدأ المؤشر الضوئي البرتقالي في الوميض 

وتصدر مكبرات الصوت تنبيهًا.

تشغيل مكبرات الصوت أو إيقاف 
تشغيلها

لتشغيل مكبرات الصوت، اضغط مع 
االستمرار على مفتاح التشغيل حتى يبدأ 

المؤشر الضوئي األبيض في الوميض.
إليقاف التشغيل، اضغط مفتاح التشغيل. 

يتم عرض المؤشر الضوئي البرتقالي 
لفترة وجيزة.

توصيل مكبرات الصوت
يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز 

موسيقى متوافق (مثل مشغل موسيقى أو هاتف 
محمول به خاصية مشغل موسيقى) باستخدام 

تقنية Bluetooth الالسلكية أو الكابل 
 ،Bluetooth المرفق. الستخدام اتصال

يجب أن يدعم جهاز تشغيل الموسيقى وضع 
.Bluetooth من تقنية A2DP
التوصيل بمقب
الستخدام مكبر
الشاحن بمقبس
الشاحن بمنفذ ت
في حالة استخد
مع مكبرات ال
بواسطة الشاح

تركيب بطاريا
لتركيب البطار
في وضع إيقا
التحرير لغطاء
صوت. ارفع ال
ضع البطاريا
الخاص بها. إل
الموجودة بأعل
بمكبر الصوت
الصوت حتى ي
أثناء الفترات ال
مكبرات الصو
التلف بواسطة 
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صيل باستخدام تقنية 

 الالسلكية
ت التالية على الهواتف 

لك مشغالت الموسيقى، فيما 
حتاج إلى إدخال رمز مرور 

برات الصوت في وضع إيقاف 
ن الهاتف في وضع التشغيل.

االستمرار على مفتاح التشغيل 
مؤشر الضوئي األبيض في 

خاصية Bluetooth في 
ضبطها على البحث عن أجهزة 

.Bl
ت الصوت من قائمة األجهزة 

 مرور Bluetooth وهو 
ران مكبرات الصوت وتوصيلها 
ي بعض الهواتف؛ قد يكون من 
 إجراء االتصال بشكل منفصل 

ن.

إذا كان اإلقران ناجحًا ومكبرات الصوت 
في وضع اتصال Bluetooth مع جهاز 

الموسيقى، فسيومض المؤشر الضوئي األبيض 
كل ٤ ثواٍن تقريبًا.

التوصيل باستخدام كابل
يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز متوافق 

باستخدام كابل CA-63U المرفق.
لتوصيل مكبرات الصوت بجهاز به موصل 

صوت قياسي ٣٫٥ مم، صل الكابل في موصل 
الصوت بمكبرات الصوت وموصل الصوت 

بالجهاز اآلخر.
عندما يتم توصيل مكبرات الصوت بالجهاز 

اآلخر باستخدام الكابل، فسيستمر المؤشر 
الضوئي األبيض في الوميض.
اإلقران والتو
Bluetooth
تنطبق التعليما
المحمولة، وكذ
عدا أنه قد ال ت
.Bluetooth
تأكد أن مك  .١
التشغيل وأ
اضغط مع   .٢
حتى يبدأ ال
الوميض.

قم بتنشيط   .٣
الهاتف، وا
uetooth
اختر مكبرا  .٤
الموجودة.
أدخل رمز  .٥
0000 إلق
بالهاتف. ف
الضروري
بعد اإلقرا
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م األساسي
وسيقى

يل مكبرات الصوت بجهاز 
ق، فابدأ في تشغيل الموسيقى 

حذير: استمع للموسيقى بمستوى 
صوت معتدل. إن التعرض 

مستمر لمستوى صوت مرتفع 

 ستريو الخاصة بالصوت، تأكد 
ة في وضع إيقاف التشغيل 

سيقى، ثم اضغط مفتاح توسيع 
ؤشر الضوئي األبيض لتوسيع 

يض.

ى الصوت
صوت مكبرات الصوت، 
د مفتاحي ضبط مستوى 

الة انخفاض مستوى صوت 
ت بشدة، غير البطاريات.

حمل مكبرات الصوت
لحمل مكبرات الصوت، اضغط عناصر مكبر 
الصوت في مقابل بعضها البعض، ثم استخدم 

سلك توصيل مكبر الصوت كشريط حمل.

مسح اإلعدادات
لمسح إعدادات مستوى الصوت وتوسيع 

ستريو، أوقف تشغيل مكبرات الصوت. اضغط 
مع االستمرار على مفتاح التشغيل، ومفتاح 

توسيع ستريو، ومفتاح رفع مستوى الصوت 
في نفس الوقت.
االستخدا
االستماع للم
عندما يتم توص
موسيقى متواف
على الجهاز.
ت

ال
قد يضر السمع.

لتوسيع صورة
أن هذه الخاصي
في مشغل المو
ستريو. يبدأ الم
ستريو في الوم

ضبط مستو
لضبط مستوى 
اضغط على أح
الصوت. في ح
مكبرات الصو
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لصيانة
يلة تصميم متميز وبراعة في 

جب معاملته بعناية. االقتراحات 
على الوفاء بكل شروط الضمان.

بقاء الجهاز جاًفا. إن األمطار 
وجميع أنواع السوائل تحتوي 

 متلفة للدوائر اإللكترونية. 
رض الجهاز للبلل اتركه حتى 

.
بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق 
تسخة. وذلك الحتمال تعرض 
تحركة والمكونات اإللكترونية 

بقاء الجهاز بعيًدا عن الحرارة. 
 الحرارة العالية قد تقصر 

ألجهزة اإللكترونية، وتتلف 
وتشوه أو تذوب بعض أنواع 

بقاء الجهاز بعيًدا عن األماكن 
دما يعود الجهاز إلى درجة 

عادية، قد تتكون رطوبة داخل 

الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر   
اإللكترونية.

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.

 الجهاز. الطالء قد يعوق األجزاء 
ِ
ال تطل  •

المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.
إذا لم يعمل الجهاز بطريقة سليمة، فخذه إلى 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 
العناية وا
إن جهازك حص
التنفيذ، لذا يستو
أدناه ستساعدك 

حافظ على   •
والرطوبة 
على معادن
في حال تع
يجف تماًما
حافظ على   •
مغبرة أو م
األجزاء الم

للتلف.
حافظ على   •
إن درجات
من عمر ا

البطاريات 
البالستيك.

حافظ على   •
الباردة. عن
الحرارة ال
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ول االتحاد األوروبي وغيرها من 
افر بها نظم مجموعات منفصلة. 
ص من هذه المنتجات في حاوية 

ر مصنفة.
لمنتجات للتجميع فإنك تسهم 
 غير المسؤول من النفايات 

ة استخدام المواد المتاحة. تتوافر 
ومات من خالل موزع المنتج، 

ص من النفايات المحلية، والهيئات 
ة المصنعين، أو الممثل المحلي 

. للحصول على البيان البيئي 
ت إعادة المنتج القديم، انتقل 

لخاصة بكل بلد على
.www
هذا األمر في د
األماكن التي تتو
يجب عدم التخل
نفايات محلية غي
عبر إعادة هذه ا
في منع التخلص
وتعزز من إعاد
المزيد من المعل
وهيئات التخل

المحلية لمسئولي
Nokia لشركة
للمنتج أو إرشادا
إلى المعلومات ا
.nokia.com
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