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على الموقع
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يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق 
.Nokia من

Nokia هي عالمة تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. Bluetooth هي عالمة تجارية مسجلة لشركة 
Bluetooth SIG, Inc. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية كل منها 

للشركة المالكة لها.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها 
الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من األحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو 
استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة متوفرة "على عالتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، 
سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه ال يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصالحية لغرض معين، لن تقدم 

ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون 
إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختالف المنطقة. الرجاء فحص األمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

في بعض البلدان، قد تكون هناك بعض القيود على استخدام أجهزة بلوتوث. تأكد من السلطات المحلية لديك.
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٥             
١. مقدمة
يتيح لك قلم نوكيا الرقمي إمكانية كتابة رسائل وسائط متعددة MMS ملونة وذات طابع شخصي. 
ارسم صورة أو اكتب قصيدة ثم أرسلها إلى الهاتف المتوافق الذي يدعم تقنية بلوتوث الالسلكية. 

اعرض الصورة من خالل هاتفك أو أعد توجيهها في شكل رسالة وسائط متعددة إلى هاتف متوافق 
آخر أو إلى عنوان بريد إلكتروني. 

كما يتيح لك أيًضا قلم نوكيا الرقمي إمكانية كتابة تفاصيل اجتماعاتك أو المالحظات الشخصية 
 ،A5 وحفظها في الكمبيوتر. ويمكن لقلم نوكيا الرقمي حفظ ما يصل إلى ١٠٠ صفحة من مقاس

حيث يمكن إرسالها جميًعا إلى الكمبيوتر بوضع القلم في حامل التوصيل المتصل بالكمبيوتر عبر منفذ 
.USB

اقرأ دليل الُمستخدم هذا بعناية قبل استخدام قلم نوكيا الرقمي. راجع دليل المستخدم الخاص بالهاتف 
لمعرفة معلومات السالمة والصيانة الهامة وللحصول على التفاصيل الخاصة بميزات الهاتف.

 تقنية بلوتوث الالسلكية
لقد تم تصميم قلم نوكيا الرقمي خصيًصا للهواتف المتوافقة التي تدعم تقنية بلوتوث الالسلكية 
 Generic Objectو Dial-up Networking Profileو Object Push Profileو

Exchange Profile ووضع المنفذ التسلسلي (الوضع هو مجموعة أوامر بلوتوث التي يستخدمها 
الهاتف للتحكم في القلم).

يمكنك من خالل تقنية بلوتوث الالسلكية توصيل األجهزة المتوافقة بالمنتجات األخرى بدون كابالت. ال 
يتطلب االتصال من خالل بلوتوث أن يكون الهاتف وقلم نوكيا الرقمي في مستوى رؤية واحد، 
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٦                
بل يلزم وجود الجهازين في نطاق ال يتجاوز مداه ١٠ أمتار، وعلى الرغم من ذلك، فقد يتعرض 
االتصال للتشويش إذا صادفته أية عوائق مثل الحوائط أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

قلم نوكيا الرقمي متوافق مع ويستخدم مواصفات بلوتوث ١٫١. ومع ذلك؛ فإن إمكانية االتصال البيني 
بين قلم نوكيا الرقمي والمنتجات األخرى التي تعمل بتقنية بلوتوث الالسلكية غير مضمونة ألنها تعتمد 

على التوافق. لمزيد من المعلومات حول التوافق بين قلم نوكيا الرقمي والمنتجات األخرى التي تعمل 
بتقنية بلوتوث الالسلكية، الرجاء مراجعة الموزع.
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٧            
٢. لتبدأ

 مالحظة: قد يكون استخدام األجهزة الالسلكية محظوًرا في بعض المواقف. التزم بأية قيود واتبع 
جميع العالمات والتعليمات الخاصة باستخدام األجهزة الالسلكية.

يوضح الشكل رقم ١ األجزاء الرئيسية المكونة 
لقلم نوكيا الرقمي. الحظ أن العمليات التي 
تجرى وبعض الميزات تعتمد على الشبكة.

١- خرطوشة الحبر
٢- فتحة المسح

٣- أداة إزالة خرطوشة الحبر
٤- الغطاء

٥- المؤشر الدال على التشغيل / إيقاف التشغيل
٦- مؤشر حالة البيانات

٧- مؤشر مستوى البطارية
٨- موصل الشحن
      Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



٨              
قبل البدء في استخدام قلم نوكيا الرقمي؛ يجب:
• شحن البطارية.

• إقران هاتف متوافق بالقلم، انظر إقران قلم نوكيا الرقمي. في الصفحة رقم ٩.
 يلزم وجود رمز مرور بلوتوث كي تتمكن من إقران قلم نوكيا الرقمي. ويوجد رمز المرور 

هذا ضمن عبوة البيع. احتفظ بالبطاقة في مكان آمن.
• الستخدام قلم نوكيا الرقمي مع الكمبيوتر؛ قم بتثبيت تطبيق الكمبيوتر الموجود على 

القرص المدمج المرفق بعبوة البيع على الكمبيوتر، انظر استخدام قلم نوكيا الرقمي. في 
الصفحة رقم ١٧.

 شحن البطارية
اشحن القلم بإحدى الطريقتين التاليتين:

• أدخل جهاز الشحن في مصدر التيار 
المتردد بالحائط ثم صله بمنفذ توصيل الشحن 

في القلم، انظر الشكل رقم ٢ (١).
• أدخل جهاز الشحن في مصدر التيار 

المتردد بالحائط، ثم صله بحامل التوصيل 
وضع القلم في الحامل.

 يومض مؤشر البطارية الموجود في 
القلم أثناء الشحن. قد يستغرق شحن البطارية 

بالكامل مدة تصل إلى ساعتين تبًعا لجهاز 
الشحن. الحظ أنه ليس من الضروري شحن القلم شحًنا كامًال حتى يمكنك استخدامه.
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٩                
أجهزة الشحن والبطاريات
تحقق من رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع هذا الجهاز. لقد تم تصميم قلم نوكيا الرقمي 

.LCH-12و ACP-12و ACP-8 :بحيث يمكن استخدامه مع أجهزة الشحن التالية

 تحذير! استخدم أجهزة شحن معتمدة من نوكيا ُمعدة لالستخدام مع هذا الجهاز على وجه 
الخصوص فقط. يبطل استخدام أية أنواع أخرى أي تصديق أو ضمان ساٍر على الجهاز، وقد 

يكون ذلك مصدًرا للخطورة.

ارجع إلى الموزع المحلي لديك للتحقق من إمكانية توفر أجهزة الشحن المعتمدة.
عند فصل سلك الطاقة عن أي ملحق؛ أمسك المأخذ واسحبه وال تسحب من السلك.

 إقران قلم نوكيا الرقمي
يجب إقران القلم مع هاتف متوافق لتمكينه من االتصال بالهاتف. ويمكن بدء اإلقران إما من الهاتف 

أو من القلم. يمكن إقران القلم بهاتف واحد في المرة الواحدة. وعند الرغبة في استخدام القلم مع هاتف 
آخر؛ يجب عليك إقران القلم بذلك الهاتف.

 مالحظة: ال توجه شعاع األشعة تحت الحمراء إلى عين أي شخص وال تسمح بتداخله أيًضا مع 
األجهزة األخرى التي تعمل باألشعة تحت الحمراء.

إقران القلم من الهاتف
١. انزع الغطاء عن القلم وتأكد من تشغيل القلم والهاتف المتوافق. ابدأ اتصال بلوتوث 

خالل ٥ دقائق. 
٢. نّشط وصلة بلوتوث من الهاتف. لمزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم الهاتف.
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١٠                
٣. اضبط الهاتف ليقوم بالبحث عن أجهزة بلوتوث كما هو ُموضح في دليل مستخدم الهاتف.
 يبحث الهاتف عن جميع أجهزة بلوتوث الموجودة في نطاق يبلغ مداه نحو ١٠ أمتار تقريًبا 

ويعرضها في شكل قائمة.
٤. اختر قلم نوكيا الرقمي من القائمة وأدخل رمز مرور بلوتوث الموجود في عبوة البيع.

 بعد إدخال رمز المرور الصحيح؛ يهتز القلم ثالث مرات كدليل على نجاح االقتران وأن القلم 
جاهز لالستخدام.

تنشيط االقتران من القلم
١. نّشط وصلة بلوتوث من الهاتف. لمزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم الهاتف.

٢. استخدم القلم الختيار مربع االقتران. (يوجد مربع االقتران في نهاية المفكرة).

 يومض المؤشر  للداللة على أن القلم  يبحث عن أجهزة بلوتوث في نطاق يبلغ مداه 
نحو ١٠ أمتار. 

٣. يختار القلم أقرب جهاز ويطلب االقتران به. اكتب رمز المرور الموجود ضمن عبوة البيع.
 بعد إدخال رمز المرور الصحيح؛ يهتز القلم ثالث مرات كدليل على نجاح االقتران.

٤. اضبط الهاتف لقبول طلبات التوصيل من خالل بلوتوث دون الحصول على إذن منك للسماح 
للقلم ببدء التوصيل من خالل بلوتوث وإرسال البيانات إلى هاتف بلوتوث متوافق تلقائًيا.

 يمكن إجراء ذلك في هواتف نوكيا بواسطة تغيير إعدادات األجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.
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١١               
٥. ابدأ استخدام القلم.

فصل القلم الرقمى عن الهاتف
يمكن فصل سّماعة الرأس عن الهاتف، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام جهاز بلوتوث 

آخر معه. لفصل سّماعة الرأس، قم بإجراء واحد مما يلي:
• أوقف تشغيل القلم الرقمى. 

• افصل القلم الرقمى الموجودة في قائمة بلوتوث بالهاتف.
• حّرك القام الرقمى بعيًدا عن الهاتف لمسافة تزيد على ١٠ أمتار.

يتم فصل القم الرقمى أيًضا عند نفاد طاقة البطارية.
الحظ أنه ال يلزم إلغاء االقتران بسّماعة الرأس لفصلها. عند إعادة توصيل سّماعة رأس مقترنة، فلن 

ُيطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بها.

إعادة توصيل القلم الرقمى المقترنة بالهاتف المتوافق
إلعادة توصيل القلم الرقمى بالهاتف االفتراضي أو بآخر هاتف تم استخدامه، قم بتشغيل سّماعة 

الرأس. أو بدًال من ذلك، قم بإجراء االتصال في قائمة بلوتوث بالهاتف طبًقا للتعليمات الواردة في 
دليل مستخدم الهاتف.

الحظ أنه بمجرد تشغيل القلم الرقمى يتم إجراء االتصال تلقائًيا وذلك فقط في حالة ما إذا كان قد تم 
ضبط الهاتف مسبًقا لقبول طلبات التوصيل من خالل بلوتوث بدون الحصول على إذن منك. يمكن 
إجراء ذلك في هواتف نوكيا المتوافقة بواسطة تغيير إعدادات األجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.
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١٢            
٣. استخدام قلم نوكيا الرقمي مع 
الهاتف المتوافق

 مالحظة: قد يكون استخدام األجهزة الالسلكية محظوًرا في بعض المواقف. التزم بأية قيود واتبع 
جميع العالمات والتعليمات الخاصة باستخدام األجهزة الالسلكية.

 تشغيل القلم أو إيقاف تشغيله
لتشغيل القلم؛ ارفع الغطاء. يهتز القلم لفترة وجيزة ويظهر مؤشر

التشغيل / إيقاف التشغيل.
إليقاف تشغيل القلم؛ أعد وضع الغطاء.

احتفظ بالغطاء في مكانه أثناء عدم استخدام القلم لتوفير الطاقة وحماية العدسات من األوساخ.

مؤشرات قلم نوكيا الرقمي
 المؤشر مطفأ: القلم ال يعمل أو نفدت طاقة البطارية.

 المؤشر يضئ بلون أبيض: القلم جاهز لالستخدام أو يسجل الحركات.
 المؤشر يومض: مرت ٥ دقائق لم يتم استخدام القلم خاللها. ضع الغطاء لتوفير الطاقة.

 المؤشر يومض: القلم متصل بجهاز بلوتوث و/أو يرسل بيانات.
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١٣            
 المؤشر يومض بضوء أحمر: فشل إرسال رسالة بسبب فشل التوصيل من خالل بلوتوث أو 
نتيجة لحدوث خطأ آخر في الخدمة.

 المؤشر يضئ بلون أبيض: تم إرسال الرسالة بنجاح.
 المؤشر مطفأ: القلم مشحون بما يكفي وجهاز الشحن غير متصل بالقلم.

 المؤشر يضئ بلون أحمر: يجب شحن القلم. سيتوقف تشغيل القلم قريًبا.
 المؤشر يومض بلون أبيض: يجب شحن القلم، لكن ال يزال باإلمكان استخدامه.

 المؤشر يضئ بلون أبيض: القلم مشحون بالكامل إال أن جهاز الشحن متصل بالقلم.

 الكتابة والرسم باستخدام القلم
عند الكتابة أو الرسم؛ استخدم الورقة الرقمية 
الموجودة في عبوة البيع. انظر الشكل رقم ٣ 

لمعرفة كيفية استخدام القلم.
• ارسم أو اكتب خالل المنطقة 
المخصصة لذلك في الورقة. 

• يمكن تغيير لون الحبر أو سمك 
الخط، انظر استخدام إعدادات الكتابة. في 

الصفحة رقم ١٥.
 الحظ أن لون الحبر أو سمك الخط ال يتغيران في 

الورقة أثناء الكتابة. عند إرسال الرسالة إلى 
هاتف أو شاشة عرض متوافقين؛ فإن التغييرات 

تظهر على الشاشة فقط.
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١٤                

 

• يمكن التوقف عن الكتابة وإعادة وضع الغطاء لمتابعة الكتابة في وقت آخر. حيث يتم حفظ 
النصوص والرسومات في ذاكرة القلم إلى أن تمتلئ.

 وفور امتالء ذاكرة القلم؛ تحل البيانات الجديدة محل القديمة في الذاكرة.
• يمكن عند نفاد الورق الرقمي الحصول على مفكرات جديدة من متاجر التجزئة 

المعتمدة لدى نوكيا. ويمكن أيًضا طباعة ملف معين بتنسيق PDF (على قرص مدمج) يحوي 
نموذج الورق الرقمي على ورق طباعة عادي واستخدامه كورق رقمي. 

استخدام المفكرات
تتضمن عبوة البيع نوعين من المفكرات، لوحة صغيرة (مقاس B7) ومفكرة كبيرة الحجم 

(مقاس A5). استخدم المفكرة الصغيرة إلرسال رسائل الوسائط المتعددة إلى هاتف متوافق أو إلى 
عنوان بريد إلكتروني.

أما المفكرة األكبر حجًما (مقاس A5) فلها وظيفتين. حيث يمكن حفظ المالحظات في أحد أجهزة 
الكمبيوتر باستخدام تطبيق 

الكمبيوتر المضمن عبوة البيع أو إرسال تلك المالحظات إلى هاتف متوافق من خالل وصلة بلوتوث.
وفي كلتا الحالتين؛ كل ما يجب عليك عمله هو تحديد ما إذا كنت ترغب في إرسال المالحظات إلى 

الكمبيوتر أو إلى الهاتف عن طريق اختيار المربع المناسب في المفكرة، انظر استخدام قلم نوكيا 
 New notepad الرقمي. في الصفحة رقم ١٧. قبل البدء في استخدام مفكرة جديدة؛ اختر المربع

في الصفحة األولى. 
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١٥           
استخدام إعدادات الكتابة
يمكن تغيير لون الحبر الرقمي وسمك الخط أثناء الكتابة أو الرسم. توجد إعدادات الكتابة في الجزء 

المطوي من الغالف الخلفي للمفكرة. 
• لتغيير لون الحبر الرقمي و/ أو سمك الخط؛ اختر مربع االختيار المناسب في الورقة. حيث 

يهتز القلم لفترة وجيزة لتأكيد االختيار.
 يتم تطبيق اختياراتك إلى أن تعيد وضع الغطاء. حيث يعود لون الحبر الرقمي وسمك الخط 

إلى وضعهما االفتراضي.
الحظ أن القلم ال يغير لون الحبر أو سمك الخط أثناء الكتابة في الورقة. ال ُيرى اختالف لون الحبر أو 

سمك الخط إال عند إرسال الصورة أو النص إلى هاتف متوافق أو إلى جهاز كمبيوتر.

 كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها إلى الهاتف
 مالحظة: بمكن فقط لألجهزة التي توفر ميزات كتابة رسائل الوسائط المتعددة أو البريد 

اإللكتروني المتوافق استقبال رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. من الممكن أن تحتوي كائنات 
رسالة الوسائط المتعددة على برامج ضارة (فيروسات) أو ما شابه وبالتالي تسبب أضراًرا 

للجهاز أو الكمبيوتر. ال تفتح أي مرفقات إذا لم تكن متأكًدا من أن المرسل شخص موثوق منه.

استخدم مفكرة الوسائط المتعددة لكتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها إلى أجهزة الهاتف المحمول 
المتوافقة. يجب تعيين ضبط الوسائط المتعددة في الهاتف قبل التمكن من إرسال رسالة وسائط متعددة 

من الهاتف. انظر دليل مستخدم الهاتف لمعرفة إعدادات الوسائط المتعددة. 
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١٦                
اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للتأكد من مدى توفر خدمات رسائل الوسائط المتعددة وكيفية 
االشتراك فيها.

١. اختر المربع New notepad في الصفحة األولى من المفكرة.
٢. تأكد أن التوصيل من خالل بلوتوث نشط في الهاتف وأن القلم متصل (مقترن) بالهاتف. يجب 

أن يكون كل منهما داخل نطاق مداه ١٠ أمتار.
٣. اكتب رسالة أو ارسم صورة.

٤. اختر المربع المناسب الختيار حجم الصورة التي سيتم إرسالها إلى الهاتف.

٥. اختر  إلرسال صورة إلى الهاتف. يومض المؤشر  أثناء إرسال الرسالة ويتوقف عن 
الوميض بمجرد االنتهاء من إرسال الرسالة إلى الهاتف.

يمكن إعادة توجيه رسالة الوسائط المتعددة إلى هاتف أو إلى عنوان بريد إلكتروني آخر، أو يمكن 
حفظها في الهاتف. لمزيد من المعلومات التفصيلية الخاصة برسائل الوسائط المتعددة، انظر دليل 

مستخدم الهاتف.
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١٧           
٤. استخدام قلم نوكيا الرقمي مع أحد 
أجهزة الكمبيوتر

 تثبيت تطبيق الكمبيوتر
يجب تثبيت تطبيق الكمبيوتر الموجود على القرص المدمج كي تتمكن من استخدام القلم مع الكمبيوتر.

١. أدخل القرص المدمج في مشغل األقراص المدمجة بالكمبيوتر ثم اتبع المعلومات التي تظهر 
على الشاشة. 

٢. أدخل حامل التوصيل في منفذ USB الموجود في 
الكمبيوتر ثم صله بواسطة كابل جهاز الشحن بمصدر التيار 
المتردد بالحائط؛ وإذا أردت شحن القلم أثناء توصيله بحامل 

التوصيل؛ فانظر الشكل ٢(٢).
٣. ارفع الغطاء عن القلم وضع القلم في حامل 

التوصيل.
 يكشف الكمبيوتر عن الجهاز الجديد ويبدأ في 

تحميل برامج التشغيل المناسبة تلقائًيا.
 الكمبيوتر جاهز اآلن الستقبال المالحظات من 

القلم وحفظها.
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١٨                
 إرسال المالحظات وحفظها في الكمبيوتر
يمكن إرسال المالحظات وحفظها في الكمبيوتر باستخدام المفكرة األكبر حجًما.

إلرسال مالحظة إلى الكمبيوتر وحفظها به:
١. اكتب رسالة أو ارسم صورة. 

٢. حدد مربع الكمبيوتر في المفكرة وفي  إلنشاء مسودة بريد إلكتروني لمحتوى الصفحة؛ 
أو ضع القلم في حامل التوصيل إلرسال مالحظاتك إلى الكمبيوتر بدون إنشاء مسودة البريد 

اإللكتروني.
 يتضمن تطبيق الكمبيوتر ملف تعليمات. لعرض هذا الملف؛ ؛ انقر فوق رمز القلم ثم اختر 

تعليمات (Help) من القائمة.
لعرض المالحظات على شاشة الكمبيوتر:

١. اكتب مالحظة أو ارسم صورة باستخدام المفكرة األكبر حجًما.
٢. ضع القلم في حامل التوصيل. يتم تلقائًيا نقل المالحظات إلى الكمبيوتر وحفظها في الذاكرة.

٣. ولعرض المالحظات وتحريرها وإعادة ترتيبها؛ ابدأ استخدام تطبيق عارض المالحظات 
الرقمية الموجود بالكمبيوتر.

٤. في الكمبيوتر؛ اضغط على القائمة ابدأ (Start) ثم اختر البرامج (Programs) ثم 
.(Digital Note Viewer) عارض المالحظات الرقمية
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١٩                
 مسح محتوى قلم نوكيا الرقمي

المسح الجزئي
يلزم إجراء عملية المسح الجزئي إذا تجمد القلم، 

مع عدم فقدان البيانات المحفوظة في ذاكرة 
القلم. ولمسح القلم؛ ادفع فتحة إعادة الضبط 

باستخدام مشبك ورق. يبدأ تشغيل القلم ويمكن 
استخدامه بشكل طبيعي. الحظ أنه ال يجب 

االحتفاظ بمقدمة القلم مرتكزة على أي سطح، 
وإال سيتم مسح ذاكرته بالكامل؛ انظر الشكل 

رقم ٤ (١).
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٢٠            
المسح الكامل
استخدم المسح الكامل إذا كنت ستعطي القلم 

لشخص آخر وتريد أن تتأكد من خلوه من 
أي بيانات خاصة. يؤدي المسح الكامل إلى 

مسح كل إعدادات القلم ويعيد ضبط كافة 
القيم إلى الضبط األصلي لها بما في ذلك 

معلومات االقتران. انظر الشكل رقم ٤ (٢).
١. ارفع الغطاء عن القلم. 

٢. اضغط على فتحة المسح باستخدام 
مشبك ورق مع الضغط على مقدمة القلم 

باتجاه الطاولة.
 تومض مؤشرات القلم الثالثة في وقت واحد عندما يتم مسح القلم.

 ثم يهتز القلم بعد ذلك.
٣. انزع مشبك الورق وأعد وضع الغطاء.

 تغيير خرطوشة الحبر في القلم
لتغيير خرطوشات الحبر باستخدام األداة المضمنة في أعلى غطاء القلم، انظر الشكل رقم ٥ (١-٤):
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٢١                
١. ضع مقدمة القلم في الفتحة الموجودة في الغطاء (١ و٢).
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٢٢                
٢. قم بإمالة الغطاء برفق وأخرج خرطوشة الحبر 
عن طريق سحب الغطاء بعيًدا. تخلص من خرطوشة 

الحبر بطريقة صحيحة (٣).

٣. أدخل خرطوشة الحبر 
الجديدة في القلم برفق إلى أن تشعر 
بعدم إمكانية دفعها للداخل أكثر من 

ذلك (٤).
 يمكنك الحصول على عبوات 

خرطوشة الحبر من تجار التجزئة 
المحليين المتخصصين في بيع 

المستلزمات المكتبية.استخدم فقط 
عبوات الحبر المتوافقة مع مقاييس 

.ISO 12757-2 DOC
 مالحظة: تأكد من إدخال خرطوشة الحبر الجديدة في الفتحة الصحيحة.
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٢٣            
٥. معلومات البطارية

 الشحن والتفريغ
يستمد الجهاز طاقتة بواسطة بطارية قابلة للشحن.

الحظ أن حجم الطاقة المستمدة من البطارية الجديدة يصل إلى ذروته بعد دورتين أو ثالث دورات كاملة من 
الشحن والتفريغ!

باإلمكان شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل مدة التشغيل عن المدة 
الطبيعية فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

عندما يكون جهاز الشحن غير مستخدم، افصله عن التيار الكهربائي. ال تترك البطارية مربوطة إلى جهاز الشحن 
ألكثر من أسبوع، ألن الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد 

شحنتها بمرور الزمن.
درجات الحرارة المتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن بطاريتك ومدة حياتها.

استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط.
ال تستعمل أبًدا أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة.

ترك القلم الرقمي في محالت باردة أو دافئة، داخل السيارة مثًال صيًفا أو شتاًء، يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول 
دائًما أن تكون الحرارة ما بين ١٥و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة فهرنهايت). إذا كانت القلم الرقمي حارة 

أو باردة جًدا فإن الجهاز قد ال يعمل مؤقًتا حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة البطارية محدودة وبشكل 
خاص عندما تكون درجات الحرارة أقل من درجة التجمد.
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٢٤                
تخلص من البطاريات وفًقا للقوانين المحلية (إعادة االستخدام؛ مثًال). ال تلق البطاريات القديمة مع النفايات 
المنزلية.
  Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



٢٥                
العناية والصيانة
إن الجهاز حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ؛ ولذا فإنه يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات أدناه ستساعدك 

على الوفاء بكل شروط الضمان واالستمتاع بهذا المنتج لسنوات طويلة.

• ابق الجهاز وجميع مستلزماته وملحقاته بعيًدا عن متناول األطفال.
• ابق الجهاز جاًفا. النداوة والرطوبة وكل أنواع السوائل أو الرطوبة تحتوي على معادن متلفة للدوائر 

اإللكترونية.
• ال تستخدم الجهاز أو تحتفظ به في أماكن متربة أو غير نظيفة. األجزاء المتحركة قابلة للضرر.

• احفظ سّماعة الرأس بعيدة عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترونية وتضر 
البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البالستيك.

• ال تحتفظ بالجهاز في أماكن باردة. عندما يسخن الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية) قد تتكون رطوبة 
داخله مما قد يسبب ضرًرا أللواح الدوائر اإللكترونية.

• ال تحاول فتح الجهاز. إصالح الجهاز بال خبرة كافية قد يسبب ضرًرا.
• ال تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم األلواح الداخلية للدوائر.
• ال تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.

• ال تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء األجزاء المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.
• استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائًيا معتمًدا فقط. استعمال هوائيات أو إجراء تعديالت أو وضع 

ملحقات غير معتمدة قد يضر الجهاز وينتهك تعليمات استخدام األجهزة الالسلكية.
جميع االقتراحات المذكورة أعاله تضمن الجودة للجهاز والبطارية وجهاز الشحن أو أي ملحق آخر. إذا تعطل 

أحدها؛ فخذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات الالزمة للصيانة إن 
اقتضى األمر.
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