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إعالن المطابقة
نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج HS-4W مطابق لشروط 

توجيهات المجلس األوروبي التالية: EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعالن المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر والطبع Copyright © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

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

Nokia وNokia Connecting People عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا. كما أن أي منتج أو 
أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

.Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

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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١. مقدمة
ُيمكن توصيل سّماعة األذن ذات الذراع الالسلكية HS-4W بهاتف متوافق يدعم تقنية بلوتوث. ويتيح 

لك ذلك إمكانية إجراء المكالمات واستقبالها أثناء تحركك، أو أثناء انشغالك بعملك.
اقرأ دليل الُمستخدم هذا بعناية قبل استخدام سّماعة األذن. وباإلضافة إلى دليل المستخدم لسماعة األذن 

ذات الذراع الالسلكية HS-4W، اقرأ أيًضا دليل المستخدم للهاتف، والذي يحتوي على معلومات 
هامة تتعلق باألمان والصيانة. احتفظ بسّماعة األذن بعيًدا عن متناول األطفال الصغار.

 تقنية بلوتوث الالسلكية
تم تصميم سّماعة األذن ذات الذراع الالسلكية HS-4W خصيًصا لهواتف نوكيا المتوافقة التي 

تدعم تقنية بلوتوث. وبالرغم من ذلك، يمكن استخدام سّماعة األذن مع أي أجهزة متوافقة تدعم تقنية 
بلوتوث، على أن تدعم وضع حر اليدين المتوافق أو وضع سّماعة األذن المتوافق. (الوضع هو 

مجموعة أوامر بلوتوث التي يستخدمها الهاتف للتحكم في سّماعة األذن). 
تتيح تقنية بلوتوث إمكانية توصيل أجهزة اتصاالت متوافقة بدون استخدام كابالت. ال يتطلب االتصال 

من خالل بلوتوث أن يكون الهاتف وسماعة األذن في مستوى رؤية واحد، بل يلزم وجود الجهازين 
في نطاق ال يتجاوز مداه ١٠ أمتار عن بعضهما البعض. علًما بأن االتصاالت عرضة للتشوش إذا 

صادفتها أية عوائق مثل الحوائط أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.
تتوافق سّماعة األذن ذات الذراع الالسلكية HS-4W مع مواصفات بلوتوث ١٫١. وعلى الرغم 

من ذلك، فإن إمكانية االتصال البيني بين سّماعة األذن ذات الذراع الالسلكية HS-4W والمنتجات 
األخرى التي تعمل بدعم بلوتوث غير مضمونة دوًما نظًرا لضرورة وجود توافق بين تلك المنتجات 

 HS-4W وسّماعة األذن. لمزيد من المعلومات حول التوافق بين سّماعة األذن ذات الذراع الالسلكية
والمنتجات األخرى التي تعمل بدعم بلوتوث، الرجاء مراجعة الموزع.
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 رمز مرور بلوتوث
يلزم استخدام رمز مرور بلوتوث إلقران سماعة األذن بالهاتف المتوافق. رمز المرور هو ٠٠٠٠.
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٢. لتبدأ

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

 نظرة عامة
تتكون سّماعة األذن من األجزاء التالية، كما هو ُموضح في الشكل رقم ١.

١ – مفتاح التشغيل:  يتم من خالله تشغيل سّماعة األذن وإيقاف تشغيلها أو كتم صوت المكالمة الحالية.
٢ – مكبر الصوت:  يتم من خالله نقل صوت المتصل.

٣ – مصباح المؤشر:  يعرض الحالة الحالية لسّماعة األذن. يمکن أن يكون ضوء المؤشر أصفر، أو 
أخضر، أو أحمر .فإذا كان الضوء أصفر، فهذا يعني أن اتصالبلوتوث نشطًا .ويشير كل من الضوء 

األخضر واألحمر إلى حالة المكالمة والشحن.
٤ – مفتاح التحكم بالصوت:  يتم من خالله رفع/ خفض مستوى صوت سّماعة األذن أثناء المكالمة. 

٥ – الميكروفون:  يتم من خالله التقاط صوتك.
٦ – مفتاح الرد / اإلنهاء:  يتم من خالله الرد على المكالمة أو إنهاؤها. ُيمكن أيًضا استخدام هذا 

المفتاح إلجراء االتصال الصوتي ومعاودة االتصال بمكالمة وتبديل مكالمة حالية بين سّماعة األذن 
والهاتف المتوافق.

٧ – موصل جهاز الشحن
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قبل بدء استخدام سّماعة األذن، يجب عليك القيام بما يلي:
•  شحن البطارية

•  إقران هاتف متوافق بسّماعة األذن

 أجهزة الشحن والبطاريات
افحص رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع سّماعة األذن هذه. لقد تم تصميم سّماعة األذن 

 ACP-8 و ACP-7 :بحيث ُتستخدم مع أجهزة الشحن التالية HS-4W ذات الذراع الالسلكية
.LCH-12 و ACP-12 و ACP-9 و

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

ذلك مصدًرا للخطورة.
للحصول على بطاريات وأجهزة شحن ُمعتمدة، الرجاء الرجوع إلى الموزع المحلي.

عند فصل سلك الطاقة عن أي ملحق، أمسك المأخذ واسحبه وال تسحب من السلك.

 شحن البطارية
١. صل كابل جهاز الشحن بسماعة األذن كما هو موضح في الشكل ٢. قبل توصيل كابل جهاز 

الشحن بسماعة األذن، افتح الغطاء. 
٢. صل جهاز الشحن بمصـدر تيار متردد. يضيء مصباح المؤشر األحمر أثناء الشحن. قد 

يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين و٤٥ دقيقة حسب جهاز الشحن.
٣. عند اكتمال شحن البطارية، يضيء مصباح المؤشر األخضر. افصل جهاز الشحن عن 

مصدر التيار المتردد وكذا عن سّماعة األذن.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



٩

عند انخفاض مستوى شحن البطارية
تحتوي البطاريات المشحونة بشكل كامل على طاقة تكفي للتحدث لمدة تصل إلى ٦ ساعات ومدة 

انتظار تصل إلى ١٦٠ ساعة. (في وضع االنتظار، تكون سّماعة األذن قيد التشغيل مع عدم وجود 
مكالمات حالية).

عند نفاد طاقة البطارية، ُتصدر سّماعة األذن رنة تنبيه. اشحن البطارية بالطريقة الموضحة أعاله. 

 إقران سّماعة األذن بهاتف متوافق
١. تأكد من تشغيل الهاتف المتوافق.

٢. قم بتشغيل سّماعة األذن. تأكد أن بطارية سّماعة األذن مشحونة.
٣. نّشط ميزة التوصيل من خالل بلوتوث الموجودة بالهاتف. لمزيد من المعلومات، انظر دليل 

مستخدم الهاتف.
٤. اضبط الهاتف ليقوم بالبحث عن أجهزة بلوتوث كما هو ُموضح بدليل مستخدم الهاتف.

٥. حدد Nokia HS-4W من القائمة.
٦. أدخل رمز المرور العام ٠٠٠٠ لربط ("إقران") وتوصيل سّماعة األذن بالهاتف. 

 بمجرد إدخال رمز المرور، يصبح الهاتف هو الهاتف االفتراضي لسّماعة األذن، إذا لم 
يكن قد تم إقران سّماعة األذن من قبل بهاتف آخر مسبًقا. انظر أيًضا استخدام سماعة األذن 

بهواتف مقترنة عديدة بالصفحة ١٤.
 تصدر سّماعة األذن رنة تنبيه مرة واحدة وُيشار عند بدء االتصال من خالل بلوتوث بواسطة 

وميض مصباح المؤشر األصفر. يجب أن تظهر سّماعة األذن اآلن في قائمة الهاتف بينما 
يمكنك مشاهدة أجهزة بلوتوث المقترنة حالًيا بالهاتف المتوافق.

٧. ابدأ استخدام سّماعة األذن (انظر الصفحة ١٢).
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١٠
فصل سّماعة األذن عن الهاتف
يمكن فصل سّماعة األذن عن الهاتف، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام جهاز بلوتوث 

آخر معه. لفصل سّماعة األذن، قم بإجراء واحد مما يلي:
•  أوقف تشغيل سّماعة األذن. 

•  افصل سّماعة األذن الموجودة في قائمة بلوتوث بالهاتف.
•  حّرك سّماعة األذن بعيًدا عن الهاتف لمسافة تزيد على ١٠ أمتار.

يتم أيًضا فصل سماعة األذن عند نفاذ طاقة بطارية سماعة األذن أو الهاتف.
الحظ أنه ال يلزم إلغاء االقتران بسّماعة األذن لفصلها. عند إعادة توصيل سّماعة أذن مقترنة، فلن 

ُيطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بها.

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

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

الحظ أنه بمجرد تشغيل سّماعة األذن 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 بواسطة تغيير إعدادات األجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.
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١١
 اكتشاف المشكالت وإصالحها
إذا لم تتمكن من توصيل سّماعة األذن بالهاتف المتوافق، فتابع إجراءات التوصيل كما يلي:

•  تأكد أن ميزة بلوتوث الموجودة بالهاتف المتوافق نشطة.
•  تأكد من تشغيل سّماعة األذن واقترانها بالهاتف المتوافق.

•  تأكد من قطع التوصيل من خالل بلوتوث السابق عن الهاتف.
•  تأكد من وجود سّماعة األذن في نطاق ال يتجاوز مداه ١٠ أمتار من الهاتف مع عدم وجود 

عوائق مثل الحوائط أو األجهزة اإللكترونية األخرى بين سّماعة األذن والهاتف.
•  قد تكون قائمة معلومات اقتران سّماعة األذن ممتلئة. يمكن لسّماعة األذن تخزين معلومات 
ما يصل إلى ٨ هواتف في المرة الواحدة. عند امتالء القائمة، أعد ضبط سّماعة األذن طبًقا 

لإلعدادات األصلية الخاصة بها. انظر إعادة ضبط سماعة األذن في الصفحة ١٥.
•  إذا لم يتم معاودة توصيل سّماعة األذن تلقائًيا بالمستخدم االفتراضي / األخير، فاضغط مع 

االستمرار على مفتاح الرد/ اإلنهاء.
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١٢
٣. استخدام سّماعة األذن

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

 تشغيل سّماعة األذن أو إيقاف تشغيلها
لتشغيل سّماعة األذن، اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين. تصدر سّماعة األذن 
رنة تنبيه ويبدأ مصباح المؤشر األخضر في الوميض. قد يستمر الوميض حتى يتم توصيل سماعة 

األذن بهاتف متوافق. 
إليقاف تشغيل سّماعة األذن، اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل لثانيتين في حالة عدم وجود 

مكالمة حالية. تصدر سّماعة األذن رنة تنبيه ويضيء مصباح المؤشر األحمر لفترة وجيزة. 

استخدام سّماعة األذن
ضع سماعة األذن على أذنيك كما هو موضح في الشكل ٣.

 وظائف االتصال
عندما تكون سّماعة األذن متصلة بالهاتف، قم بإجراء مكالمة من خالل استخدام الهاتف بالطريقة 

العادية. الحظ أن وظائف االتصال تعتمد على الهاتف المستخدم.

الرد على مكالمة وإنهاؤها
عند استقبال مكالمة، تسمع نغمة الرنين من خالل سّماعة األذن.

اضغط على مفتاح الرد / اإلنهاء للرد على مكالمة واردة أو إلنهاء المكالمة الحالية.
يمكنك أيًضا الرد على المكالمة أو إنهاؤها من خالل الهاتف.
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١٣
الرد التلقائي
عند ضبط وظيفة "الرد التلقائي" بالهاتف على وضع التشغيل، يتم الرد تلقائًيا على المكالمة الواردة 

من خالل الهاتف بعد صدور رنة واحدة وتوجيهها إلى سماعة األذن.

رفض مكالمة
عند ورود مكالمة إلى الهاتف مع عدم الرغبة في الرد عليها، اضغط على مفتاح الرد/ اإلنهاء مرتين 

لفترة وجيزة.

معاودة االتصال بآخر رقم تم االتصال به
اضغط على مفتاح الرد / اإلنهاء مرتين لفترة وجيزة في حالة عدم وجود مكالمة حالية.

كتم صوت مكالمة حالية
يمكنك كتم صوت مكالمة حالية أو إلغاء كتم الصوت بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل.

االتصال الصوتي
في حالة عدم وجود مكالمة حالية، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرد / اإلنهاء حتى تسمع نغمة 

تشير إلى إمكانية نطق االسم المطلوب ("الرمز الصوتي"). انطق الرمز الصوتي. يقوم الهاتف 
بتشغيل الرمز الصوتي المطلوب واالتصال برقم الهاتف المتعلق به.

يمكنك أيًضا تنشيط االتصال الصوتي بالهاتف. للحصول على تفاصيل حول االتصال الصوتي، انظر 
دليل مستخدم الهاتف. 

الحظ أن هذه الوظيفة تتوفر فقط إذا كان الهاتف يدعم االتصال الصوتي.
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١٤
 ضبط مستوى صوت سّماعة األذن
اضغط على مفتاح التحكم بالصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

 تبديل المكالمة بين الهاتف وسّماعة األذن
يمكن تبديل المكالمة الحالية بين سّماعة األذن والجهاز المتوافق. لتبديل المكالمة من سّماعة األذن 

إلى الهاتف والعكس، اضغط مع االستمرار على مفتاح الرد/ اإلنهاء أو استخدم الوظيفة الخاصة بذلك 
في الهاتف.

 استخدام سّماعة األذن مع هواتف مقترنة عديدة
قبل استخدام سّماعة األذن، يلزم إقران الهاتف المتوافق معها. يمكن إقران سّماعة األذن مع ما يصل 

إلى ٨ هواتف متوافقة، على أن يتم توصيل سّماعة األذن بهاتف واحد فقط في كل مرة.
ُيسمى الهاتف الذي يتم إقرانه بسّماعة األذن "الهاتف االفتراضي". بينما ُيسمى آخر هاتف يتم استخدامه 

مع سّماعة األذن "آخر هاتف ُمستخدم".
إذا كانت سّماعة األذن المستخدمة حالًيا في نطاق ال يتجاوز مداه ١٠ أمتار من عديد من الهواتف 

المقترنة، فستحاول سّماعة األذن االتصال بـ "الهاتف االفتراضي" في غضون ثواٍن قليلة. 
إذا تعذر توصيل سّماعة األذن بـ "الهاتف االفتراضي" (على سبيل المثال، بسبب إيقاف تشغيل الهاتف 
أو رفض الُمستخدم قبول االتصال)، فعندئذ تحاول سّماعة األذن االتصال بـ "آخر هاتف ُمستخدم" في 

غضون ثواٍن قليلة. 
إذا تعذر توصيل سّماعة األذن بأّي من هذه الهواتف، تظل إمكانية اكتشافها قائمة من قبل الهواتف 

األخرى، ويظهر ذلك من خالل وميض مصباح المؤشر األخضر. 
إذا كنت ترغب في استخدام سّماعة األذن مع هاتف مقترن آخر غير "الهاتف االفتراضي" أو 

"آخر هاتف ُمستخدم"، فقم بإجراء االتصال في قائمة "بلوتوث" بالهاتف.
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١٥
 إعادة ضبط سّماعة األذن
يمكنك إعادة ضبط سّماعة األذن على اإلعدادات األصلية الخاصة بها، على سبيل المثال، لتغيير 

المستخدم االفتراضي لسّماعة األذن. يترتب على إعادة ضبط سّماعة األذن مسح جميع اإلعدادات 
الخاصة بها بما في ذلك معلومات االقتران. إلعادة ضبط سّماعة األذن:

اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل وعلى الطرف العلوي لمفتاح التحكم بالصوت لمدة عشر 
ثوان. بعد إعادة ضبط سّماعة األذن، فإنها ُتصدر رنة تنبيه مرتين ويومض مصباحا المؤشر األحمر 

واألخضر لعدة ثواٍن بشكل متبادل.
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١٦
٤. معلومات البطارية

يتم تشغيل سماعة األذن الخاصة بك بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. حافظ على البطارية 
واتبع اإلرشادات أدناه.

 الشحن والتفريغ
باإلمكان شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل مدة الشحن (مدة التحدث 

ومدة االنتظار) عن المدة الطبيعية فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.
استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من الشركة المنتجة فقط. عندما يكون جهاز الشحن غير 

مستخدم؛ افصله عن التيار الكهربي. ال تترك البطارية مربوطة إلى جهاز الشحن ألكثر من أسبوع، ألن الشحن 
الفائض قد يقصر من عمر البطارية االفتراضي. إذا تركت بطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنتها بمرور الزمن.

درجات الحرارة المتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن البطارية.
استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط.

ال تستعمل أبًدا أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة.
ال تقصر الدائرة الكهربية للبطارية.  قد يحدث التقصير دون قصد، فمثًال عندما يتم توصيل مباشر للقطبين السالب 

والموجب للبطارية (وهي األشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالنقود أو الدبوس أو القلم) 
تحملها في جيبك أو محفظتك مع البطارية االحتياطية. تقصير األقطاب قد يسبب ضرًرا للبطارية أو القطعة الموصلة.
ترك البطارية في محالت باردة أو دافئة، داخل السيارة مثًال صيًفا أو شتاًء، يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول 

دائًما أن تكون الحرارة ما بين ١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة فهرنهايت). 
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١٧
إذا كانت البطارية حارة أو باردة جًدا فإن سّماعة األذن قد ال تعمل مؤقًتا حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. 
قدرة البطارية محدودة بشكل خاص عندما تكون درجات الحرارة أقل من درجة التجمد. 

ال تلق البطاريات في النار!
تخلص من البطاريات وفًقا للقوانين المحلية (على سبيل المثال إعادة التصنيع). ال تلق البطاريات القديمة مع 

النفايا ت المنزلية.
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١٨
العناية والصيانة

إن سماعة األذن حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملتها بعناية. االقتراحات أدناه ستساعدك 
على اإليفاء بكل شروط الضمان واالستمتاع بالمنتج لسنوات طويلة. 

•  احتفظ بكل الملحقات بعيًدا عن متناول األطفال الصغار.

•  ابق سماعة األذن جافة. األمطار والرطوبة والسوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر اإللكترونية.

•  احفظ سماعة األذن في أماكن نظيفة. األجزاء المتحركة قابلة للضرر.

•  احفظ سماعة األذن بعيًدا عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر األجهزة اإللكترونية وتضر 
البطاريات وتلوى أو تذيب بعض أنواع البالستيك.

•  ال تحفظ سماعة األذن في أماكن باردة. عندما تسخن سماعة األذن (إلى درجة الحرارة العادية)، قد تتكون 
رطوبة داخلها مما يسبب ضرًرا أللواح الدوائر اإللكترونية.

•  ال تحاول فتح سماعة األذن. إصالح الجهاز بال خبرة كافية قد يسبب ضرًرا.

•  ال تسقط سماعة األذن أو تدقها أو تهزها. المعاملة الخشنة قد تحطم األلواح الداخلية للدوائر. 

•  ال تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف سماعة األذن. 

•  ال تدهن سماعة األذن. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.

إذا تعطلت سماعة األذن، خذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات 
الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر.
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