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مقدمة

باستخدام سماعة الرأس ستريو Nokia WH-500، ميكنك إجراء املكاملات والرد عليها 
واالستماع للموسيقى من هاتف متوافق.

ا عن متناول األطفال. حتتوي  قد يحتوي املنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه األجزاء بعيدً
مفصلة عصابة الرأس اخلاصة بهذا اجلهاز على قدر بسيط من النيكل. قد تظهر أعراض 

على األشخاص احلساسني للنيكل نتيجة االحتكاك لفترة طويلة مع املفصالت.

بعض أجزاء اجلهاز ممغنطة. قد يجذب اجلهاز املعادن. ال تضع بطاقات االئتمان أو وسائط 
التخزين املمغنطة األخرى قرب سماعة الرأس ألن املعلومات ازنة عليها قد متحى.
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حتذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة االستماع إلى 
األصوات في اخلارج. ال تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض 

سالمتك للخطر.

لتبدأ

افتح سماعة الرأس برفق، ولف وسادتي مكبر الصوت (اجلزء ١ املوضح في صفحة العنوان) 
بحيث يشير بعضها إلى بعض، ثم صل سماعة الرأس بهاتف متوافق.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متوافق يحتوي على منفذ توصيل AV مبقاس ٣٫٥ مم، 
أدخل قابس سماعة الرأس (٨) في موصل AV. انظر دليل املستخدم اخلاص بالهاتف ملزيد 

من التفاصيل.
لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل AV مبقاس ٢٫٥ مم، صل 

مهايئ AD-52 املرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل املهايئ بالهاتف.

لتوصيل سماعة الرأس بجهاز متوافق (مثل مشغل موسيقى) يحتوي على موصل صوت 
قياسي مبقاس ٣٫٥ مم، صل مهايئ AD-63 املرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل املهايئ 



العربية

باجلهاز. عند استخدام هذا املهايئ، ميكنك استخدام سماعة الرأس فقط لالستماع 
للموسيقى.

ضع سماعة الرأس على رأسك بحيث تستقر وسادتا مكبر الصوت بشكل مريح على 
 R على األذن اليسرى والوسادة املوجود بها عالمة L أذنيك. ضع الوسادة املوجود بها عالمة
على األذن اليمنى. ارتدِ سماعة الرأس بحيث يكون امليكروفون (٥) قريبًُا من فمك. سماعة 

الرأس جاهزة اآلن لالستخدام.

ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (٤) أو خفضه.

املكاملات

إلجراء مكاملة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة 
بالهاتف. أثناء املكاملة، تكلم في ميكروفون سماعة الرأس.
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إذا كان الهاتف يدعم االتصال الصوتي، فاضغط مع االستمرار على مفتاح الرد/اإلنهاء (٢) 
ا ملا هو موضح في دليل مستخدم الهاتف. ثم تابع وفقً

للرد على مكاملة أو إنهائها، اضغط على مفتاح الرد/اإلنهاء. لرفض مكاملة، اضغط على 
مفتاح الرد/اإلنهاء مرتني.

االستماع للموسيقى

ميكنك استخدام سماعة الرأس لالستماع للموسيقى من جهاز متوافق.

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

لتشغيل أغنية، اختر األغنية في مشغل املوسيقى، ثم اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف 
املؤقت (٧). انظر دليل املستخدم اخلاص باجلهاز ملزيد من التفاصيل.

الختيار األغنية التالية، اضغط على مفتاح التقدمي السريع (٦). الختيار األغنية السابقة، 
اضغط على مفتاح الترجيع (٣). للتنقل خالل األغاني بسرعة أثناء التشغيل، اضغط 
مع االستمرار على أي من املفتاحني. إليقاف التشغيل مؤقتًا أو إلعادة تشغيل مشغل 

املوسيقى، اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف املؤقت.
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االستماع للراديو

لالستماع للراديو، ابدء تشغيل خاصية راديو FM في اجلهاز املتوافق. انظر دليل املستخدم 
ا، اضغط  اخلاص باجلهاز ملزيد من التفاصيل. للبحث عن محطة راديو مت حفظها مسبقً

مفتاح التقدمي السريع أو الترجيع بشكل متكرر.

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 جافًا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل حتتوي على 
ا. معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. في حال تعرض اجلهاز للبلل اتركه حتى يجف متامً

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

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

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

ال حتاول فتح اجلهاز.
ال تسقط 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 تطلِ اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.
في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

•
•
•
•
•
•
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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.

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
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