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الالسلكي الشحن جهاز حول

متوافق جهاز أو بك الخاص الهاتف شحن يمكنك ،Nokia من الالسلكية DT-900 الشحن لوحة خالل من
الشحن لوحة على الهاتف بتركيب قم فقط. الشحن بجهاز الخاصة الكابالت فك معاناة بدون آخر

.بالشحن هاتفك وسيبدأ

التخزين وسائط أو االئتمان بطاقات تضع ال. المعادن المنتج يجذب قد. ممغنطة المنتج أجزاء بعض
.تمحى قد عليها المخزنة المعلومات ألن المنتج، قرب األخرى الممغنطة

.النيكل من خالٍ المنتج سطح إن

بالجهاز الخاص المستخدم دليل أيضًا واقرأ. المنتج استخدام قبل بعناية هذا المستخدم دليل اقرأ
.بالمنتج بتوصيله تقوم الذي

Qi حول

Qi جهاز باستخدام. ممكنًا أمرًا للجهاز الالسلكي الشحن من يجعل عالمي قياسي جهاز هو Qi ،المتوافق
.الشحن بعملية الخاص السطح على جهازك وضع سوى عليك ما. كبالت أية توصيل إلى تحتاج لن

أو واط ٥ بحجم طاقة تستخدم التي لألجهزة حاليًا مصمم وهو المغناطيسي، الحث باستخدام Qi يعمل
األماكن كانت فطالما لذلك ذاته، التردد واألجهزة Qi شحن أجهزة تستخدم. المحمولة الهواتف مثل أقل،

.التجارية العالمة أو المُصنع عن النظر بغض متوافقة، تكون Qi منتجات فكل مالمسة، بها النشطة
.الجهازين كال في المستخدم دليل راجع التفاصيل، من مزيد على للحصول
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واألجزاء المفاتيح

الطاقة مزود1
الشحن جهاز كبل2
الضوئي المؤشر3
الطاقة مزود توصيل منفذ4
الشحن لوحة5
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تشغيلها إيقاف أو الشحن لوحة تشغيل

.فقط المرفق الطاقة مزود مع الشحن لوحة استخدم

التشغيل

.الطاقة مزود إلى الشحن جهاز كبل طرف بتوصيل قم١
.الحائط بمقبس الطاقة مزود بتوصيل قم٢
.الشحن بقاعدة للكبل اآلخر الطرف بتوصيل قم٣

تستخدم. الهاتف بشحن قيامك عدم عند حتى الحائط بمقبس اللوحة توصيل على الحفاظ يمكن
.الشحن عدم حالة في بصعوبة طاقة أية اللوحة

التشغيل إيقاف
.الحائط مقبس من افصله ثم اللوحة، من الطاقة مزود بفصل قم

الجهاز شحن

.الشحن لوحة على شيء وجود عدم من تأكد١
يتوقف بالكامل، البطارية شحن عند. الشحن لوحة على آخر متوافق جهاز أو هاتفك بوضع قم٢

.الوميض عن األبيض الضوئي المؤشر
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استخدام حالة في غالبًا حرارتهما درجة ترتفع وقد والهاتف، اللوحة حرارة درجة ترتفع أن الطبيعي من
.الشحن أثناء الموسيقى تدفيق في المثال، سبيل على الهاتف،

فلن الهاتف، بجانب اللوحة على ما شيء هناك كان إذا. خالية باللوحة المحيطة المنطقة على حافظ
.سريعًا األبيض الضوء مؤشر وسيومض بالشحن، الهاتف يقوم

الضوئية المؤشرات

الشحن؟ لوحة في المختلفة الضوئية المؤشرات إليه تشير الذي ما تساءلت هل

شحنالمستمر الضوء
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بالفعل الهاتف بطارية شحن اكتمال تمطويلة ومضة

الشحن عملية في مشكلةسريع بشكل الوميض

:الشحن عملية في مشكلة وجود حالة في

.اللوحة على أخرى كائنات أية وجود عدم من تحقق•
مرتفعة اللوحة حرارة درجة كانت إذا. كبيرة بدرجة اللوحة حرارة درجة ارتفاع عدم من تأكد•

اللوحة تشغيل إيقاف يتم قد. اللوحة تشغيل بإيقاف قم ثم اللوحة، من الهاتف بإزالة فقم للغاية،
الشحن محاولة يمكنك اللوحة، تبريد يتم عندما. كبيرة بدرجة حرارتها درجة ارتفعت إذا تلقائيًا،

.أخرى مرة

الدعم عن البحث

دليل فاقرأ الجهاز، عمل كيفية من متأكدًا تكن لم أو الجهاز، استخدام كيفية حول المزيد معرفة أردت إذا
.بعناية المستخدم

.اإلصالح خيارات أحد على للحصولبـ باالتصال فقم قائمة، المشكلة ظلت وإذا

والسالمة المنتج معلومات

بالجهاز العناية

بشروط الوفاء على باألدنى المذكورة االقتراحات وتساعدك. بعناية والملحقات الشحن وجهاز والبطارية الجهاز مع تعامل
.الضمان

الدوائر تآكل تسبب معادن على تحتوي البلل أو السوائل أنواع وجميع والرطوبة األمطار إن. جافًا الهاتف بقاء على حافظ•
.تمامًا يجف حتى الجهاز دع للبلل، جهاز تعرض حال في. اإللكترونية

إلى متوافقة غير شحن أجهزة استخدام أو الالئق غير االستخدام يؤدي فقد. فقط المقصودة لألغراض الشحن جهاز استخدم•
.فقط داخليًا الشحن أجهزة استخدم. تالفًا شحن جهاز أبدًا تستخدم ال. أخرى مخاطر أو انفجار أو حريق حدوث

.Qi مع متوافق غير جهاز أو مفتوحة، أو متصدعة أو تالفة بطارية به جهاز شحن تحاول ال•

إلى اإللكترونية والمكونات المتحركة األجزاء تحريك يؤدي فقد. متسخة أو مغبرة مناطق عن بعيدًا الجهاز بقاء على حافظ•
.تلفها

أو البالستيك أنواع بعض وتشوه الجهاز، عمر من تقصر قد العالية الحرارة درجات إن. عالية حرارة درجات في الجهاز تحفظ ال•
.إذابتها على تعمل

مما الجهاز داخل رطوبة تتكون قد العادية، الحرارة درجة إلى الجهاز يعود عندما. البرودة شديدة األماكن في الجهاز تضع ال•
.اإللكترونية بالدوائر تلفًا يسبب قد

.الجهاز فتح تحاول ال•

.الالسلكية األجهزة استخدام تعليمات وانتهاك الجهاز تلف إلى بها المرخص غير التعديالت تؤدي قد•

.والميكانيكية الداخلية الدوائر ألواح تكسر قد الخشنة المعاملة. تهزه أو عليه تدق أو الجهاز تُسقط ال•
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.الجهاز سطح لتنظيف وجافة ونظيفة ناعمة قماش قطعة فقط استخدم•

التدوير إعادة

.لذلك المخصصة التجميع نقاط إلى المستعملة والتغليف التعبئة ومواد والبطاريات اإللكترونية المنتجات تعيد أن دائمًا عليك
.المواد تدوير إعادة من يعزز أنه إلى باإلضافة النفايات، من المسئول غير التخلص منع على األمر هذا يساعدك ثم ومن

متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز

أو المطبوعات أو البطارية أو المنتج على الموجود متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز يذكرك
انتهاء عند منفصلة كمجموعات تجميعها يتم أن يجب والمراكم والبطاريات واإللكترونية الكهربائية المنتجات جميع بأن العبوة
محلية نفايات حاوية في المنتجات هذه من التخلص عدم يجب. األوروبي االتحاد دول في األمر هذا تطبيق يسري. االفتراضي عمرها
/www.nokia.com الموقع خالل من للمنتج البيئي التعريف ملف راجع بالبيئة، المتعلقة المعلومات من لمزيد. مصنفة غير

ecoprofile.

المزروعة الطبية األجهزة

الالسلكي الجهاز بين) بوصات ٦ (سنتيمترًا ١٥٫٣ تبلغ فاصلة بمسافة االحتفاظ بضرورة الطبية لألجهزة المنتجة الشركات توصي
.الطبي الجهاز مع محتمل تشويش أي لتفادي المزروع القلب جهاز أو القلب ضربات تنظيم جهاز: مثل المزروع، الطبي والجهاز
:التالية اإلرشادات اتباع األجهزة هذه لديهم الذين األشخاص على ينبغي

).بوصات ٦ (سنتيمتر ١٥٫٣ عن تقل ال بمسافة الطبية األجهزة عن دومًا بعيدًا الالسلكي بالجهاز احتفظ•

.للصدر األمامي الجيب في الالسلكي الجهاز تحمل ال•

.تشويش حدوث في للشك يدعو سبب أي وجود حال في الهاتف أغلق•

.المزروع الطبي للجهاز المُصنع إرشادات اتبع•

الطبية الرعاية مسئول استشارة فيرجى مزروع، طبي جهاز مع الالسلكي الجهاز استخدام بشأن استفسارات أي وجود حالة في
.بك الخاص

أخرى وإشعارات والطبع النشر حقوق

المطابقة إعالن

األخرى وشروطه األساسية EC/2004/108 األوروبي المجلس توجيه متطلبات مع متوافق DT-900 المنتج أن  شركة تعلن الوثيقة، هذه بموجب

.http://www.nokia.com/global/declaration الموقع على المطابقة إعالن من نسخة على العثور يمكن. بالمنتج المتعلقة
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.  من مسبق خطي إذن دون األشكال من شكل بأي الوثيقة هذه محتويات كل أو من جزء تخزين أو توزيع أو نقل أو نسخ إعادة يحظر

ٍّ على تحسينات وإدخال تغييرات إجراء في بالحق  وتحتفظ. مستمرة تطويرسياسة  تنتهج منتجاتها من أي

.سابق إشعار دون الوثيقة هذه في المبينة 

.The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

فقدان أي عن مسئولة مرخصيها من أيٍّ أو األحوال من حال بأي  تعد ال بها، المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد إلى

.الخسارة أو األضرار تلك سبب كان مهما مباشرة غير أو تبعية أو عرضية أو خاصة أضرارأي أو الدخل أو للبيانات 
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أو صريحة كانت سواء نوع، أي من ضمانات تقدم لن فإنه المفعول، الساري القانون يقتضيه ما وباستثناء". الراهنة بحالتها "الوثيقة هذه محتويات تقديم يتم

.الوثيقة هذه محتويات أو موثوقية أو بدقة يتعلق فيما معين، لغرض والصالحية للرواج الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية،

.مسبق إشعار دون وقت أي في سحبها أو الوثيقة هذه مراجعة في بالحق  تحتفظ

أو تقنيات أو سلع على الجهاز هذا يحتوي قد بوكيل اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول. المنطقة باختالف يختلف المنتجات توفر إن

.القانون مع يتعارض تحويل أي إجراء يمنع. األخرى البلدان أو المتحدة الواليات من التصدير وتنظيمات لقوانينتخضع برامج 
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الخاص بك.
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