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AD-47W الالسلكي الصوتي Nokia دليل مستخدم مهايئ
يتيح مهايئ Nokia الالسلكي الصوتي AD-47W توصيل سماعة الرأس املتوافقة التي تدعم 
تقنية Bluetooth الالسلكية بالكمبيوتر (أو األجهزة املتوافقة األخرى). مما يتيح لك استخدام 

سماعة الرأس لالستماع للموسيقى باستخدام تطبيق مشغل املوسيقى في الكمبيوتر.

يتوافق املهايئ مع اإلصدار 2.0 من مواصفات USB ومواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم 
األوضاع التالية: وضع التوزيع الصوتي املتقدم 1.0 (دور املصدر) ووضع التحكم عن بعد في 

الصوت والفيديو 1.0 (دور الوجهة). ميكن استخدام املهايئ مع نظامي التشغيل 
Windows XP وWindows 2000. الستخدام املهايئ، قم بإقرانه وتوصيله 

بسماعة الرأس

لكي تتمكن من استخدام سماعة الرأس مع الكمبيوتر؛ يجب توصيل املهايئ بالكمبيوتر 
وإقرانه مع سماعة الرأس.

قم بإقران املهايئ وتوصيله

إلقران املهايئ بسماعة الرأس وتوصيلهما ألول مرة؛ شغل الكمبيوتر، ثم اضبط استعداد 

9247227/1



العربية

سماعة الرأس لإلقران كما في دليل مستخدم سماعة الرأس. ميكن إقران املهايئ بسماعات 
.0000 Bluetooth الرأس املتوافقة التي تستخدم رمز املرور

عندما تصبح سماعة الرأس جاهزة لإلقران؛ أدخل املهايئ في منفذ USB متوافق في 
الكمبيوتر. يبحث املهايئ عن سماعة الرأس، ويومض ضوء املؤشر األزرق في املهايئ 
بسرعة. وعندما يعثر املهايئ على سماعة الرأس؛ يتم إقران املهايئ وسماعة الرأس 

وتوصيلهما تلقائًيا، ويضيء املؤشر األزرق باستمرار. ميكن اآلن االستماع إلى املوسيقى عبر 
سماعة الرأس.

إذ بدأ املؤشر األزرق في الوميض ببطء قبل إقران املهايئ بسماعة الرأس؛ أو إلقران املهايئ 
بسماعة رأس متوافقة أخرى؛ جهز سماعة الرأس لإلقران؛ ثم اضغط مع االستمرار على زر 

اإلقران في املهايئ إلى أن يبدأ املؤشر األزرق في الوميض بسرعة.

استخدام املهايئ

الستخدام املهايئ؛ أدخله في منفذ USB في الكمبيوتر ثم شغل سماعة الرأس. يحاول 
املهايئ االتصال بسماعة الرأس التي كان متصالً بها آخر مرة. بعد اتصال املهايئ بسماعة 
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الرأس؛ يضيء املؤشر األزرق باستمرار. ابدأ تشغيل املوسيقى باستخدام تطبيق مشغل 
املوسيقى في الكمبيوتر، ثم ضع سماعة الرأس على أذنيك لالستماع.

إذا لم تتمكن من سماع املوسيقى من سماعة الرأس رغم توصيل املهايئ بسماعة الرأس 
وتشغيل تطبيق مشغل املوسيقى، فقم باختيار املهايئ كجهاز تشغيل الصوت االفتراضي 

في Windows، وتأكد من أن أجهزة الصوت االفتراضية هي املستخدمة فقط. على سبيل 
املثال، في Windows XP Professional، انتقل إلى «لوحة التحكم»، واختر «األصوات 

وأجهزة الصوت» وعالمة التبويب «صوت»، ثم اختر املهايئ من الئحة «تشغيل الصوت»، ثم 
حدد مربع النص «استخدام األجهزة االفتراضية فقط». إذا استمرت املشكلة، فأعد تشغيل 

تطبيق مشغل املوسيقى، أو راجع دليل استخدام التطبيق.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 
االقتراحات أدناه ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان.
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أبِق جميع اإلكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيًدا عن متناول األطفال.  �

حافظ على بقاء الهاتف جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل حتتوي على   �
معادن متلفة للدوائر اإللكترونية. إذا ابتل اجلهاز؛ فاتركه حتى يجف متاًما.

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

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

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

ال تُسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد تكسر ألواح الدوائر   �
الداخلية وامليكانيكية الرقيقة.
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ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيف   �
اجلهاز.

ال تطلي اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.  �

في حال تعطل املنتج، اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

إعالن املطابقة
 AD-47W وحتت مسؤوليتنا وحدنا أن املنتج NOKIA CORPORATION نعلن نحن شركة

مطابق لشروط توجيهات اجمللس األوروبي التالية: EC/1999/5. ميكن العثور على نسخة من 
.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ إعالن املطابقة على املوقع
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يعني رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان متقاطعان أنه 
في دول اإلحتاد األوروبي يتم جتميع املنتج عند انتهاء عمره االفتراضي ضمن 

مجمعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه املنتجات في حاوية نفايات 
محلية غير مصنفة.

حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع احلقوق محفوظة.

تعد Nokia وNokia Connecting People عالمتان جتاريتان مسجلتان لشركة Nokia. كما 
أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات جتارية أو 

أسماء جتارية للشركة املالكة لها.

.Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc


