
 CK-7W المتطورة السيارة عدة
المستخدم دليل
التركيب دليل

9310692 
Issue 5 AR



المطابقة إعالن
 HF-5 المنتج NOKIA CORPORATION أن شركة تعلن الوثيقة، هذه بموجب

وشروطه األوروبي  EC/1999/5 األساسية المجلس توجيه متطلبات مع متوافق
في توجيه المعرفة الحدود مع متوافق المنتج .هذا بالمنتج األخرى المتعلقة

 6.5 الفقرات ،1 الملحق ،(72/245/EEC المعدل عن التوجيه) 2004/104/EC
الموقع: على المطابقة إعالن نسخة من على يمكن العثور و6.9. و6.8  و6.6

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

محفوظة. الحقوق النشر Nokia 2007 © جميع حقوق
جزء منها أو المحتويات جميع تخزين أو توزيع أو تحويل أو إنتاج إعادة نسخ أو إن

األشكال. من شكل وبأي ممنوع Nokia هو عن صادرة مسبقة خّطية موافقة بدون
تجارية عالمات أو تجارية Nokia Connecting People ,Nokia عالمات تعد

.Nokia Corporation ل-  مسجلة
قد الوثيقة هذه في إليها اإلشارة تم شركات أسماء أو منتوجات أخرى إن أية

لمالكيها. تجارية أسماء أو تجارية عالمات تكون
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تغييرات  إجراء في وتحتفظ Nokia بالحق مستمرة. تطوير Nokia سياسة تتبع
سابق إشعار الوثيقة دون في هذه المبينة من منتجاتها أيٍّ على تحسينات وإدخال
خسائر للبيانات أية عن مسؤولة األحوال من حال أي Nokia في شركة تكن لن
الحقة طارئة، أو إستثنائية أو كانت سواء أضرار أية مسؤولة عن أوالدخل، أو

بها. حدثت التي كانت الكيفية مهما مباشرة غير أو
الساري القانون يقتضيه بإستثناء ما هي" كما الوثيقة " هذه محتويات تتوفر

صريحة كانت سواًء نوع ضمانات من أي الوثيقة لن تقدم هذه فإن المفعول,
للرواج الضمنية التجارية الضمانات تقتصرعلى- وال ذلك- في بما ضمنية. أو

معّين. لغرض  والصالحية
الوثيقة. هذه أو محتويات موثوقية أو تتعلق بدقة ضمانات تقدم لن

وقت بدون أي في سحبها أو الوثيقة هذه تعديل Nokia بحقها في شركة وتحتفظ 
إشعار مسبق.

يرجى منطقة وأخرى. يختلف بين بعض المنتوجات والخدمات قد توّفر إن
.Nokia ل موّزع أقرب مراجعة

التصدير ضوابط
وتنظيمات لقوانين تخضع برامج أو تقنية أو سلع على الجهاز هذا يحتوي قد

تحويل أي إجراء ُيمنع األخرى. البلدان أو المتحدة الواليات التصدير من
القانون. مع يتعارض
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لسالمتك

لسالمتك
يكون بالتعليمات قد اإللتزام عدم إن الهاّمة. اإلرشادية المعلومات هذه إقرأ
الدليل. في هذا مفصلة إضافية معلومات هناك للقانون. وربما مخالًفا خطًرا

عن بعيًدا اإلضافية الملحقات وكافة الهاتفية SIM المصغرة البطاقات كافة إحفظ
األطفال. يد متناول

ال  أو على الطريق السالمة  
تتطّلب اإلنتباه الكامل لكل السيارة قيادة السالمة أن أجل من تذكر

كانت إذا المتطورة السيارة عدة بإستخدام قم اآلخرين. السائقين من
عليك ذلك, إلى باإلضافة فقط. آمن إستخدام تسمح ظروف الطريق
وفًقا  السيارة قيادة أثناء النقالة الهواتف إستخدام إمكانية من التأّكد

للقوانين المحلية/ األنظمة.

التشويش  
أدائها. يؤثرعلى قد بما للتشويش معرضة النقالة الهواتف كافة

وصيانة الجهاز للتركيب الشروط المؤهلة  
محترفين. موظفين قبل من إال تصليحها تركيب األجهزة أو يجوز ال

أخرى  بأجهزة الربط  
الخاص به المستخدم دليل قراءة عليك آخر, جهاز بأي عند التوصيل
غير منتجات تقم بتوصيل ال مفصلة. أمان على إرشادات للحصول

متالئمة.

(FUSE) الكهربائية الصمامة إستبدال  
والحجم. النوع نفس من بصمامة التالفة الكهربائية الصمامة إستبدل

أبًدا! أعلى تصنيف من كهربائية صمامة تستخدم لن

٤



مقدمة
بك الخاصة Nokia ل CK-7W المتطورة السيارة عدة  

     

السائق كابينة في المتطورة السيارة عدة معدات تركيب

توفرعدة  المركبات. في تثبيتها Nokia ليتم المتطورة ل السيارة عدة تم تصميم
دون هاتفية مكالمات إجراء تمكنك من التكلم الحرالتي ميزة المتطورة السيارة
إستخدام وظائف من السيارة تمكنك عدة األذن, كما قرب الجهاز ومسك اليدين

هاتفية فردية.
وسهولة. سرعة بأكثر المتطورة السيارة عدة تركيب من يمكنك المبتكر التصميم إن

خيارين: خالل من متالئم بهاتف نقال السيارة المتطورة إرتباط عدة وسعك في
الالسلكية. Bluetooth تقنية عبر أو سلك, مع إختياري هاتف مسند إستخدام

يرجى المتطورة. السيارة إستخدام عدة مختلفة في دول المحلية القوانين تمنع قد
التنظيمات. المفعول/ السارية بالقوانين التقيد

٥

مقدمة



مقدمة

تقنية Bluetooth الالسلكية  
السلكية بإتصاالت للقيام عالمًيا قياسية تقنية هي Bluetooth الالسلكية تقنية

على يعتمد السلكي, إتصال إنشاء من التقنية هذه تمنحك الترّدد, منخفضة
آخر متالئم بجهاز بك الخاصة المتطورة السيارة عدة يرتبط الراديو, موجات

أقصى. كحّد أمتار ١٠ مسافة داخل
التكلم لميزة الداعمة للهواتف النقالة المتطورة خصيًصا السيارة عدة تصميم تم

.(Bluetooth HFP) Bluetooth ل اليدين دون الحر
تقنية Bluetooth للمستخدم مجاًنا. عبر المتالئمة الالسلكي باألجهزة اإلرتباط

الداعمة لتقنية األجهزة إستخدام مختلفة دول في المحلية القوانين تمنع قد
المحلية. السلطات مراجعة يرجى .Bluetooth

Bluetooth ل الدخول رمز  
 Bluetooth بإستخدام تقنية مرة متالئم ألول السلكي بجهاز ربط إلنشاء

األجهزة. بين المزاوجة تمكن كي الدخول رمز بإدخال القيام عليك الالسلكية,
المرور هو 0000. إن رمز

٦



البدء  .١
عامة نظرة 

    

أدنى. المذكورة المكونات المتطورة على السيارة عدة تحتوي
MK-2 تثبيت لوحة تحريراليدين HF-5 مع وحدة ١  •

CU-7 بعد عن التحكم ٢ زر  •
HFS-12 الصوت ٣ مسجل  •

MP-2 ٤ الميكروفون  •
PCU-4 األسالك طقم ٥  •
 CA-27 البيانات ٦ سلك  •
 CA-116 ٧ كابل شاحن  •

٧

البدء



البدء

اإلضافية الملحقات إستخدام 
إعداد إلى إستناًدا اإلختيارية متوفرة, اإلضافية الملحقات من منوعة تشكيلة إن
التركيب, بعملية القيام قبل بك. الخاصة المتطورة السيارة عدة لتحسين الجهاز,
وللحصول تالئمك التي لمعرفة الملحقات اإلضافية اإلخصاصي مراجعة يرجى
إرتباط من تأكد فقط. المعتمدة اإلضافية الملحقات بإستخدام القيام عليها. عليك

بك. الخاصة المتطورة السيارة بعدة فقط متوافقة أجهزة

الهاتف مسند
سلك خالل من اليدين تحرير بوحدة مباشرًة النقال الهاتف بإرتباط للقيام

المتالئم. النقال للهاتف خصيًصا تصميمه تم هاتف مسند إلى ستحتاج البيانات,

الهوائي رابط
تشكيلة الخارجي. إن الهوائي توصيل من تتمكن كي الهوائي إلى رابط ستحتاج
متوفرة الهاتف ومساند النقالة الهواتف مع المتوافقة الهوائي رابطات من منوعة

النقال. للهاتف السيارة داخل اإلرسال بتحسين الهوائي رابط سيقوم لديك.

GSM هوائي
بتركيب قد قمت كنت إذا السلكية. توصيالت خير يوفر GSM متالئم هوائي إن

النقالة, بالهواتف ال RF الخاصة ذبذبات بمطالب التقيد فعليك خارجي هوائي
وكل من  الهوائي بين أدنى ٢٠ سم كحّد مسافة على الحماية تتوّجب فإنها

األشخاص.

٨



التركيب  .٢
أمان معلومات 

المتطورة. السيارة عدة القيام بتركيب أثناء األساسية التالية األمان تعليمات إتبع

إنتبه:  
من  السيارة وصيانتها في المتطورة السيارة تثبيت عدة سيتم  •

أن بعين اإلعتبار األخذ رجاء فقط. المحترف التقني خالل
الضمانة. وقد يؤدي إلى تبطيل قد يسبب خطًرا الخاطئ  التركيب

التقني خالل من السيارة المتطورة في عدة السيارة تثبيت سيتم •
ضمن المتوفرة من األصلية المعدات وبإستخدام فقط المحترف

على يجب ذلك إلى باإلضافة .Nokia شركة قبل من البيع صفقة
على تحتوي المتطورة السيارة عدة أن يذكر أن الهاتف مستخدم
خالل من تركيب عملية إلى وتحتاج تقنًيا الجودة عالية معدات

خاصة. أدوات وبإستخدام اإلخصاصي
هذا  في وصفها تم التي التعليمات أن اإلعتبار األخذ بعين عليك •

السيارة عدة تركيب بعملية تتعلق عامة تعليمات هي الدليل
أنواع من المنوعة التشكيلة بسبب ولكن السيارة. في المتطورة

على يحتوي أن الدليل هذا بإمكان ليس المركبات, وطراز
بنوع تخص معلومات أو المركبات أنواع كافة تشتمل معلومات

بك الخاصة مصنع السيارة بمراجعة المركبات. قم من معّين
بسيارتك. المعلومات المتعلقة من لمزيد

ذات السيارات في االستخدام المتطورة السيارة عدة تناسب   •
مصدر استخدام إن فقط. 12 فولت بقيمة السلبي التأريض

بالتجهيزات. سيضّر خيارية بقطبية أو مختلفة بقيم كهربائي

الكمبيوترات  على تحتوي العصرية اآللية األنظمة أن تذكر •
فصل بطارية إن للسيارة. الرئيسية بالقياسات المدمجة المزودة

بعض ويشكل للبيانات خسائر إلى يؤدي قد خاطئ بشكل السيارة
بمراجعة فقم بقلق شعرت إن النظام. تشغيل إعادة في الصعوبة

التركيب. عملية إنهاء قبل سيارتك وكالة

التركيب

٩



التركيب

محرك  نظام بأسالك المتطورة السيارة عدة ال تربط معدات •
الكهربائي). (الجهد الفولتية عالية السيارة

التحكم  تؤثر على كي ال المعدات كافة القيام بتركيب تذكر, عليك  •
السيارة. بقيادة

المختلفة تتعلق باإلمكانيات بمعلومات الخدمة بتزويدك يتمكن تقني قد   •
الثقوب. إلى الحاجة دون السيارة في العرض شاشة لتركيب

بمكان  أو السيارة بحاجبة مثبت وهو الهاتف مسند تركيب سيتم   •
شاشة مشاهدة من السائق يتمكن بحيث السائق كابينة في آخر

السيارة. التحكم بقيادة تؤثرعلى ال هي ولكن بوضوح العرض
السائق. يد متناول من قريبة المفاتيح لوحة تكون أن يجب

مكابح  نظام وعلى القيادة عجلة التأثيرعلى عدم من التأكد عليك   •
تتمكن كي إليه تحتاج آخر في السيارة رئيسي نظام أي أو السيارة

عدة السيارة لمعدات التثبيت عملية أثناء تشغيل السيارة, من
الوسادة إعاقة من عدم ذلك, تتأكد باإلضافة إلى المتطورة.

األشكال. من شكل بأي السيارة داخل الهوائية
مصدر  وجود عدم من التأكد عليك التثبيت. عملية أثناء تدخن ال  •

منك. بالقرب لهب أو لتحريق
أو  الكهربائية التوصيل بأسالك أضرار أي تلحق ال كي إنتبه  •

التثبيت. عملية أثناء األمان بوسائل أو السيارة بمكابح بالوقود أو
اإللكترونية المثبتة في  األنظمة تؤثرعلى قد RF إن موجات ال   •
محرك الوقود في بخاخات نظام المثال, سبيل المركبات (على

التحكم نظام أو اإلنزالق, مضاد السيارة مكابح نظام أو السيارة,
خلل خطأ أو أي الحظت إن الهوائية). الوسادة أو نظام بالسرعة

وكالة سيارتك. بمراجعة فقم األنظمة هذه من أحد أداء في
أبعد  تكون وضعها بحيث من تأكد الكوابل, القيام بتمديد حالة في   •
وقوع لتجنب السيارة في المثبتة الكهربائية عن األنظمة يمكن ما

وضع من تتأكد ذلك إلى بإضافة ألكترومغنطيسي. تشويش أي
سبيل (على باإلستعمال متعرضة للبلى تكن ال بحيث الكوابل

الحادة). الحافات فوق أو السيارة مقاعد تحت تضعها ال المثال

١٠



التهيئة  
يمكن عدة السيارة المتطورة تهيئتين مختلفتين أساسيتين المبدأ, توفر حيث من

تثبيتهما:

Bluetooth الالسلكية تقنية بإستخدام متالئم بهاتف نقال اإلرتباط
عليك اليدين, تحرير ووحدة متالئم نقال هاتف بين من إنشاء اإلرتباط تتمكن كي

الجهازين. بمزاوجة القيام أوًال

Bluetooth الالسلكية. تقنية نقال متالئم يدعم هاتف يحتاج إلى اإلعداد هذا

      

١١

التركيب



التركيب

الهاتف ومسند البيانات سلك بإستخدام متالئم نقال بهاتف اإلرتباط
مسند في البيانات, وتثبيته سلك بواسطة متالئم, نقال بهاتف اإلرتباط حالة في

المتطورة. السيارة عدة مع الهاتف تشغيل يمكن الهاتف,
بسيارتك, الخاصة والمعدات بك الخاص المتالئم النقال الهاتف إستناًدا إلى

أو الهوائي الهاتف, رابط مسند مثل اإلضافية الملحقات بعض إلى قد تحتاج
الخارجي. الهوائي

 

عدة السيارة المتطورة  تركيب  
يرجى صحيح, بشكل المتطورة السيارة عدة معدات لتركيب المثال لمشاهدة

.٥ الصفحة "مقدمة" مراجعة

١٢



اليدين تحرير وحدة

  
وصول أسالك إمكانية من التأكد عليك اليدين, تحرير وحدة بتركيب أثناء القيام
فيها. العناصر هذه بتركيب تقوم األماكن التي إلى ومكبر الصوت الميكروفون
في أو المعادن, على يحتوي مكان داخل اليدين تحرير وحدة بتركيب القيام إن

ال ميزة إستخدام على يؤثر موجات الراديو, قد يشوش السيارة داخل مكان
.Bluetooth

عدة ضمن من المتوفرة التركيب لوحة بتثبيت أوًال قم الوحدة, بتركيب للقيام
اليدين بإستخدام اللولب تحرير وحدة بتثبيت قم ذلك السيارة المتطورة وبعد

  Nokia شركة شعار الذي الغطاء بإدخال قم النهاية, في الوحدة. إلى يدخل الذي
في محله. بتثبيته وقم الثقوب إلى مطبوع عليه

بعد عن التحكم زر
ذلك, ومع المستخدم. يد متناول من قريًبا بعد عن التحكم زر تثبيت يتم سوف
اليدين. خير تحرير بوحدة يرتبط الذي السلك تركيب يمكن كي تثبيته تأكد من

والمقعد مقعد السائق بين المسند في هو بعد عن زر التحكم لتركيبب مكان
بجانبه.

D   C   
B

  A

الالصق الشريط إستخدام تحتاج إلى بعد, سوف عن التحكم زر  لتركيب
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التركيب

جزئي  قم بفصل لديك. أوًال, والعروة) المتوفر (الُخّطاف "hook and loop"
قم أوًال: العرى مع بتثبيت اللوحة قم بعد ذلك, بعض. عن بعضه اللوحتين

المكان في اللوحة بتثبيت وقم (A) الالصقة الجهة عن الملصقة الورقة بإزالة
جاًفا به, اللوحة السطح الذي ترفق بقاء على حافظ .(B) السيارة داخل المرغوب
الورقة قم بإزالة الخطاطيف: مع اللوحة بتثبيت قم اآلن, الغبار. أو القذارة دون

التحكم لزر السفلي بالجانب اللوحة بإرفاق وقم (C) الالصقة الجهة عن الملصقة
بعد. عن

داخل السيارة. المثبتة العرى لوحة بالقوة إلى (D) إدفع زر التحكم عن بعد

الصوت مكبر
السائق. موجه إلى وهو الصوت مكبر بتركيب قم عالية, بجودة صوت للتمتع
الميكروفون عن بعيًدا واحد بمسافة أدناها متر الصوت مكبر بتركيب ننصحك

الصوت بينهما. صدى تصادم تفادًيا من
عند المتالئم. السيارة راديو بنظام اإلرتباط أيًضا تدعم المتطورة السيارة إن عدة

المتطورة السيارة مع عدة السيارة في تركيبه تم السيارة الذي راديو إستخدام
ينصحك بهذا الذي يرجى مراجعة التقني المحترف الصوت, إلخراج كنقطة

الموضوع.
"مكبر إخراج بنقطة المتالئم السيارة راديو نظام أو الصوت مكبر بإرتباط قم

الصوت".

الميكروفون
الميكروفون. جودة اإلرسال إختر خير مكان لتركيب لتحسين

٣٠ سم تقريًبا من  مسافة على اليدين) (دون الحر للتكلم الميكروفون بتركيب قم
لتركيب الميكروفون أماكن أفضل المستخدم. لفم مواجًها يكون السائق, حيث رأس
الجهة أو األمامي السيارة زجاج أمام تقع التي المرآة من بالقرب هي السيارة داخل
التحكم على الميكروفون تأثير من عدم عليك التأكد الشمس. من الواقية من اليسرى

عن بعيًدا متر واحد أدناها بمسافة الميكروفون بتركيب السيارة. ننصحك بقيادة
بينهما. الصوت صدى تصادم من تفادًيا السيارة هاتف لعدة الصوت مكبر

هوائية لتيارات متعرض يمكن لم بحيث الميكروفون تركيب من التأكد عليك
المروحة نظام أو التدفئة نظام على الميكروفون كابل بتمديد تقم ال المراوح. من

المتوفر الوجه مزدوج الالصق بإستخدام الشريط قم نظام تكييف الهواء. أو
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الضجيج إدخال العملية تمنع هذه الميكروفون. البيع, لتثبيت صفقة ضمن من
السيارة. إلى داخل جسم السيارة عن الصادر

قم  اليدين ثم تحرير وحدة "MIC" (ميك) في ال إلى تجويف بإدخال السدادة قم
لتثبيتها. الساعة عقارب حركة بإتجاه بتدويرها

لعدة البيع صفقة ضمن من (MP-2) المتوفر بإستخدام الميكروفون قم إنتبه:  
يؤثرعلى قد الميكروفنات من أخرى أنواع إستخدام إن فقط. السيارة هاتف

اإلرسال. جودة

األسالك طقم
حسب الرسم توصيلها سيتم األسالك التي بعض على يحتوي إن طقم األسالك

األسالك. لشبكة البياني

    

.(GND) السيارة بقاع األسود السلك بتوصيل قم  •
السيارة. لراديو الصوت) MUTE (كتم ال بربط األصفر السلك قم بتوصيل   •

فيبقى هذا ال MUTE (كتم الصوت), على ربط راديو السيارة يحتو لم إن
راديو السيارة بكتم صوت يقم النظام ال هذه الحالة, في مرتبط. غير الخط

صادرة. إجراء مكالمة أو واردة مكالمة إستالم أثناء تلقائي بشكل الخاص بك
راديو صوت كتم من يمكنك إضافي إذاعة مرحل إستخدام وسعك في

بتحويل المتطورة السيارة تقوم عدة مكالمة واردة, إستالم أثناء السيارة.
صوت بكتم يقوم كهربائي موّصل إلى الصوت) (كتم (MUTE)األصفر الخط

عن األصفر سوف يقف الخط الهاتفية, المكالمة السيارة. عند إنهاء راديو
السيارة. راديو تشغيل إعادة إلى يؤدي مما كهربائي كموّصل عمله

محرك السيارة) بإستخدام بخط ال  IGNS(سلك األزرق السلك بتوصيل قم   •
بربط مزودة بعض السيارات ليست إن 1Aالمتوفرة. الكهربائية الصمامة

عدة بتشغيل للقيام هذا الخط إلى ليس بحاجة وأنت السيارة) ال  IGNS(محرك
الحالة, هذه في ولكن, غير مرتبط األزرق السلك بقاء يمكن السيارة المتطورة:
بشكل تلقائي التشغيل إيقاف وضع إلى بالتحويل المتطورة السيارة تقوم عدة ال

لبطارية العرضي تشغيل محرك السيارة. لمنع التفريغ بإيقاف تقوم عندما
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بشكل إيقاف التشغيل وضع إلى بالتحويل المتطورة السيارة تقوم عدة السيارة,
نقال بهاتف المتطورة مرتبطة عدة السيارة كانت إذا إال بعد دقيقتين تلقائي

سلك البيانات. عبر تقنية   Bluetoothالالسلكية أو عبر متالئم
السيارة 12V (١٢ فولت)  لبطارية الموجب بالقطب األحمر السلك بتوصيل قم  •

2A المتوفرة. الكهربائية الصمامة بإستخدام
الكهربائي المحول بمنفذ األسالك لطقم دبابيس أربعة من القابس توصيل يتم

اليدين. تحرير لوحدة "DC"

البيانات سلك
عبر مثًال, متالئم نقال اليدين بهاتف تحرير بتوصيل وحدة يقوم البيانات إن سلك

الهاتف. مسند
تحرير  وحدة في "PHONE" (هاتف) ال السلك بتجويف طرفي بإرتباط أحد قم

الهاتف. بمسند الثاني الطرف وبإرتباط اليدين
ال فقط, تقنية Bluetooth الالسلكية مع المتطورة السيارة عدة إستخدام عند

سلك البيانات. بتوصيل إلى القيام تحتاج

كابل شاحن
أثناء توصيله متوافق محمول لهاتف الشحن إجراء هذا الشاحن لك كبل يتيح

الالسلكية. Bluetooth تقنية عبر المتقدة السيارة بعدة
مقاس  بموصل المزودة Nokia المتوافقة أجهزة مع الشحن كابل استخدام ويمكن

للشاحن. مم 2.0

إختبار الوظائف 
عليك القيام بفحصها كي بك, الخاصة المتطورة السيارة بعد القيام بتثبيت عدة

من أيًضا تأكد المعدات, تشغيل كيفية فحص أثناء ينبغي. كما تشغيلها من تتأكد
السيارة. بقيادة التحكم تؤثرعلى ال كي ينبغي تركيبها كما
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المتطورة السيارة عدة بتشغيل القيام  .٣
مرة ألول  

خالل المتطورة من السيارة بعدة متالئم نقال هاتف بإرتباط القيام وسعك في
سلك. مع متالئم هاتف مسند بإستخدام Bluetooth أو ل طريقتين: عبر ربط السلكي

تقنية Bluetooth الالسلكية بواسطة نقال بهاتف اإلرتباط 
الخاصة بك المتطورة السيارة عدة من مرة ألول السلكي إرتباط إنشاء عند

اليدين وحدة تحرير بين المزاوجة القيام بعملية عليك ,Bluetooth تقنية بإستخدام
إلى تحتاج ال المزاوجة, إنهاء عملية بعد الذي تستخدمه. المتالئم النقال والهاتف

القيام بعملية بعد باألجهزة: إرتباطات Bluetooth السلكية إنشاء عند العملية تكرار
التوصيل. بإنشاء ويقومان تلقائًيا بعًضا بعضهما الجهازين يعّرف سوف المزاوجة,

 Bluetooth تقنية خالل من اإلرتباط إنشاء في رغبت إن إنتبه:  
الهاتف. مسند في النقال وجود الهاتف عدم من فتتأكد الالسلكية,

Bluetooth ل الدخول رمز بإستخدام المزاوجة
البطارية. شحن من تأكد كما وضع التشغيل في النقال الهاتف وجود من تأكد  .١

يرجى مراجعة " المعلومات, من لمزيد المتطورة. السيارة قم بتشغيل عدة  .٢
 .٢٠ الصفحة المتطورة" السيارة عدة تشغيل بإيقاف بتشغيل/ القيام

ال الهاتف النقال ثم قم بتشغيل وظيفة Bluetooth في القائمة بفتح قم .٣
.Bluetooth

تشغيل من تتمكن كي النقال الهاتف في الالزمة اإلعدادات بضبط قم .٤
من لمزيد الخدمة. مسافة ال Bluetooth داخل أجهزة عن البحث ميزة

يرجى الخاص بك, الهاتف النقال في الالزمة اإلعدادات عن المعلومات
الموضوع. بهذا المتعلق المستخدم دليل مراجعة

تم Bluetooth التي ال أجهزة قائمة من المتطورة السيارة عدة بإختيار قم .٥
العثور عليها.

Bluetooth وهي 0000. المرور لـ رمز مفاتيح على اضغط عند المطالبة,  .٦
مع ٤  وتتوافق رموز  ٤ على تحتوي رقمية شفرة الدخول رمز يعد
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مرة ألول المتطورة السيارة عدة بتشغيل القيام

السيارة عدة المتوفر مع عليها الرقم المتسلسل يحتوي األرقام األخيرة التي
المرفق الطراز ملصق على المتسلسل الرقم على العثور يتم المتطورة.

اليدين. تحرير بوحدة
إنتهت قد المتطورة السيارة الهاتف النقال وعدة بين المزاوجة عملية إن .٧

وسعك القيام بتشغيل الهاتف النقال. وفي
القيام بإنشاء  المتطورة السيارة عدة بإمكان حيث المبدأ, إنتبه: من  

قطع  إلى تحتاج قد واحد. فلذلك, نقال بهاتف Bluetooth السلكي ربط
قائم. ربط Bluetooth السلكي

بهاتف نقال متالئم تلقائًيا المزاوجة
المزاوجة عملية في يبدأ كي النقال الهاتف في الالزمة اإلعدادات بضبط قم .١
تفويض. طلب منفردة أو موافقة إلى الحاجة دون السيارة المتطورة عدة مع
بك, الخاص النقال الهاتف في الالزمة اإلعدادات عن من المعلومات لمزيد

الموضوع. بهذا المتعلق المستخدم دليل مراجعة يرجى
المتطورة. السيارة عدة بتشغيل قم .٢

عن  ٣٠ ثانية لمدة تلقائًيا البحث في المتطورة السيارة عدة تبدأ اآلن .٣
رمز بإستخدام في الماضي بها بالمزواجة التي قامت النقالة الهواتف
المتطورة بالمزاوجة السيارة تقوم عدة سوف .Bluetooth ل الدخول

إلى القيام اإلشارة سيتم مرة. آخر به بالمزاوجة قامت الذي النقال بالهاتف
عن بعد. التحكم زر على الضوء إلتماع من خالل البحث بهذا

البيانات بهاتف نقال عبرسلك اإلرتباط 
عدة مع النقال الهاتف إستخدام من فتتمكن الطريقة, بهذه باإلرتباط عند القيام

بحاجة ليس أنت الهاتف: في مسند النقال تضع الهاتف أن بعد المتطورة السيارة
األجهزة. بين المزاوجة عملية إلى

عبر المتطورة بعدة السيارة المرتبط الهاتف مسند النقال في الهاتف وضع عند
إنشاء من تتمكن ال فلذلك الفعال الجهاز النقال الهاتف يعتبر البيانات, سلك

هاتف وضع إن تقنية Bluetooth الالسلكية. بواسطة آخر جهاز بأي إرتباط
السيارة بعدة هاتف مرتبط مسند في حالًيا بربط Bluetooth السلكي نقال مرتبط

تلقائًيا. ال Bluetooth الالسلكي ربط قطع إلى المتطورة يؤدي
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التشغيل .٤
تشغيلها يتم أو بعد عن التحكم زر من خالل المتطورة السيارة التحكم بعدة سيتم

النقال المتالئم. المفاتيح للهاتف بإستخدام لوحة

عن بعد زر التحكم 

 

كما يلي: الزر إستخدام في وسعك ١
إضغط •

تقريًبا) ثانية (لمدة مستمر بشكل إضغط •
قصيرتين مرتين إضغط •

ثوان) من ١٠ (أكثر طويلة زمن لمدة مستمر بشكل إضغط  •

كما يلي: الرنين إستخدام في وسعك ٢
اليسار إلى اإلدارة •
اليمين إلى اإلدارة •

حاالت: على ٣ الضوئي المؤشر يحتوي  ٣
التشغيل •
إلتماع •

التشغيل إيقاف •
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التشغيل

المتطورة السيارة عدة تشغيل بإيقاف بتشغيل/ القيام 
السيارة عدة بتشغيل أيًضا بك, تقوم السيارة الخاصة محرك بتشغيل القيام عند

إلى إلشارة الضوئي تشغيل المؤشر سيتم الحالة, في هذه تلقائي. بشكل المتطورة
وضع التشغيل. في المتطورة عدة السيارة وجود

السيارة عدة تشغيل بإيقاف أيًضا تقوم السيارة, محرك تشغيل بإيقاف القيام عند
الضوئي. المؤشر إيقاف تشغيل إلى يؤدي تلقائي مما بشكل المتطورة

محرك بسلك التوصيل دون المتطورة السيارة عدة بتركيب قمت قد كنت إن
أن تضغط عدة السيارة المتطورة, فعليك من تشغيل كي تتمكن ,(IGNS) السيارة

الهاتف, إن مسند نقال متالئم في هاتف أن تضع أو قصيرة ضغطة الزر على
السيارة. في الجهاز هذا بتركيب قمت قد كنت

إستخدام سلك  دون المتطورة السيارة عدة بتركيب إنتبه: عند القيام  
هي المتطورة, السيارة عدة تشغيل حالة في ,(IGNS) السيارة محرك
الهاتف. مسند المتالئم باقًيا في النقال الهاتف دام ما الخدمة في ستبقى

بإيقاف  المتطورة السيارة عدة نقال, تقوم بهاتف اإلرتباط عدم حالة في
دقيقتين. بعد نفسها تشغيل

المتطورة  السيارة عدة إستخدام  
وإستخدامها: التالية الوظائف إلى للدخول بعد عن التحكم زر إستخدام وسعك في

إستالم مكالمة
الزر. على مكالمة واردة, إضغط إلستالم

مكالمة إنهاء
الزر. على إضغط جارية, مكالمة إلنهاء

مكالمة إستالم رفض
مستمر بشكل على الزر إضغط واردة, مكالمة إستالم رفض من تتمكن  كي

طويلة). (ضغطة

مكالمة إجراء
قم أو النقال للهاتف الهاتف داخل دفتر المرغوب من اإلتصال عنوان قم بإختيار

بك. الخاص النقال الهاتف إلى المرغوب الرقم بإدخال
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اإلتصال إعادة
الزر مرتين على إضغط مؤخًرا, به باإلتصال قمت اإلتصال برقم هاتفي إلعادة

قصيرتين.

صوتًيا الرقم طلب
الهاتف النقال في بتحديدها الصوتية التي قمت الرموز وسعك إستخدام في

بك: الخاص
بشكل إضغط صوتًيا, الرقم من خالل ميزة طلب هاتفية مكالمة إلجراء  .١

النغمة. تسمع حتى الزر على مستمر
بلفظ الرمز الصوتي. قم  .٢

بالرقم إتصال يقوم بتشغيل الرمز الصوتي وبإجراء النقال الهاتف إن  .٣
الهاتفي المالئم.

طلب ميزة إستخدام من خالل مكالمة إجراء عن كيفية من المعلومات لمزيد
النقال لديك. بالهاتف الخاص المستخدم دليل مراجعة يرجى الرقم صوتًيا,

تم التي الوظائف كافة تدعم قد ال النقالة الهواتف إن بعض إنتبه:  
الدليل. هذا في وصفها

الصوت بمستوى التحكم
الزر. حلقة تدير أن عليك الصوت, مكبر صوت بمستوى للتحكم

يدوًيا Bluetooth ل الداعمة األجهزة عن البحث
عن بالبحث القيام فتتمكن من بعد, نقال بهاتف اإلرتباط بإنشاء لم تقم إن كنت

يدوًيا. تقنية Bluetooth الالسلكية يدعم نقال هاتف
السيارة عدة ل Bluetooth في الداعمة األجهزة عن البحث ميزة بتشغيل للقيام

الزر. مستمر على بشكل المتطورة, إضغط
المؤشر يلتمع ل Bluetooth سوف الداعمة األجهزة بالبحث عن القيام أثناء

الضوئي.

٢١
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التشغيل

Bluetooth ل المزاوجة األجهزة ضبط إعادة
تم  لـ Bluetooth التي السابعة األجهزة آخر بحفظ المتطورة السيارة عدة تقوم

بها. ازدواجها
القائمة, لمسح .Bluetooth المزاوجة ل األجهزة قائمة بمسح القيام وسعك في
إيقاف إلى أيًضا يؤدي (مما المتطورة السيارة عدة تشغيل بإيقاف القيام عليك

الضوئي). المؤشر تشغيل
القائمة. مسح إلى تؤشر التي تسمع النغمة حتى الزر على مستمر بشكل إضغط

الهاتف النقال إلى اليدين تحرير وحدة وضعية التحويل من
المتطورة بإستخدام  السيارة بعدة متالئم نقال هاتف بإرتباط قمت قد كنت إذا •

تتمكن من كي الهاتف من مسند النقال بإخراج الهاتف فقم سلك البيانات,
النقال. الهاتف إلى اليدين تحرير وحدة من التشغيل وضعية تحويل

الهاتف  تضع أن عليك اليدين, تحرير وحدة وضعية إلى التحويل إلعادة •
في النقال الهاتف بإستخدام ستقوم مرة أخرى. اآلن, الهاتف في مسند النقال

المتطورة. السيارة عدة بواسطة اليدين تحرير وحدة وضعية
المتطورة بإستخدام  السيارة بعدة متالئم نقال هاتف بإرتباط قمت قد كنت إذا •

عدة السيارة بين جارية مكالمة بتحويل القيام فتتمكن من ,Bluetooth تقنية
قم أو الزر على مستمر بشكل إضغط وبالعكس. النقال والهاتف المتطورة

بك. الخاص النقال الهاتف في بإستخدام الميزة المالئمة

٢٢



والصيانة العيانة
في التنفيذ, وبراعة رائع تصميم بك حصيلة المتطورة الخاصة لسيارة عدة إن
بكل اإليفاء على ستساعدك أدناه اإلقتراحات إن بعيانة. تستوجب معاملتها لذا
طويلة. لسنوات المتطورة السيارة بعدة التمتع من تتمكن كي الضمان. شروط

عن  بعيًدا المتطورة السيارة بعدة المرفقة اإلضافية الملحقات كافة
ِ
أبق •

األطفال. متناول
األمطار والرطوبة وجميع  إن جافًة. المتطورة السيارة عدة بقاء على حافظ •

للدوائراإللكترونية. متلفة معادن على تحتوي السوائل أنواع
قذرة.  أو في متربة بتخزينها تقم وال المتطورة السيارة عدة تستخدم ال •

للتلف. قابلة المتحركة األجزاء
خبرة  دون الجهاز إصالح محاوالت إن المتطورة. السيارة عدة بفتح تقم ال •

ضرًرا. تسبب قد كافية
القوية  المنظفات أو محاليل التنظيف مركزة, أو كيماويات تستخدم ال •

بعد. عن التحكم زر أو المتطورة السيارة عدة لتنظيف
قد يسد  الدهان إن بعد. عن التحكم زر أو المتطورة السيارة عدة ال تدهن •

التشغيل العادي. ويمنع األجزاء المتحركة

إلى الجهاز بأخذ بعد, فقم عن زر التحكم أو السيارة المتطورة عدة تعطلت إن
اللزوم وعند هناك, المؤهلون الموظفون سيساعدك معتمد. صيانة مركز أقرب

لصيانة الجهاز. الالزمة الترتيبات سيتخذون

٢٣
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