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مقدمة  .١
تتيح سماعة الرأس Nokia BH-300 بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء املكاملات 

واستقبالها أثناء حتركك، أو أثناء انشغالك بعملك. ُميكن توصيل سماعة الرأس بهاتف 
متوافق يدعم تقنية Bluetooth الالسلكية.

اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيًضا قراءة دليل 
مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسالمة والصيانة. احتفظ 

بسماعة الرأس بعيًدا عن متناول األطفال الصغار.

تقنية Bluetooth الالسلكية  ■
تتيح تقنية Bluetooth الالسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصاالت متوافقة بدون 

استخدام كابالت. وال يتطلب االتصال عبر Bluetooth محاذاة الهاتف وسماعة 
الرأس ولكن يجب أن يكون اجلهازان في نطاق ال يتعدى ١٠ أمتار (٣٠ قدًما). قد تكون 

االتصاالت عرضة للتداخل من عوائق مثل اجلدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
وتتوافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات Bluetooth، اإلصدار ٢٫٠ + EDR الذي يدعم 

وضع سماعة الرأس ١٫١ ووضع التحدث احلر ١٫٥. للتأكد من توافق هاتفك مع األجهزة 
األخرى يرجى مراجعة الشركات املنتجة لهذه األجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض املناطق. يرجى مراجعة 
السلطات احمللية أو مزود اخلدمة.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.٦

لتبدأ  .٢
املفاتيح واألجزاء  ■

تشتمل سماعة الرأس على األجزاء التالية:
مفتاح التشغيل واملؤشر الضوئي (١)  �

امليكروفون (٢)  �
منفذ توصيل الشاحن (٣)  �

مفتاح الرد / اإلنهاء (٤)  �
حلقة األذن القابلة للتغيير (٥)  �

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب 
شحن البطارية وإقران سماعة الرأس مع هاتف متوافق.

مالحظة: بعض أجزاء سماعة الرأس ممغنطة. ميكن أن تنجذب املواد املعدنية إلى   
سماعة الرأس. ال تضع بطاقات االئتمان أو وسائط التخزين املمغنطة األخرى قرب 

سماعة الرأس ألن املعلومات اخملزنة عليها قد متحى.

الشواحن  ■
افحص رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع سماعة الرأس هذه. مت تصميم سماعة 

.DC-4وAC-4 و AC-3 الرأس لالستخدام مع الشواحن
حتذير: استخدم فقط بطاريات وشواحن معتمدة من Nokia معدة لالستخدام مع هذا   
اجلهاز على وجه اخلصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص 

الهاتف، وقد يكون خطرًا.
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للتأكد من توفر التعزيزات املعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، 
اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

شحن البطارية  ■
يحتوي اجلهاز على بطارية داخلية غير قابلة للفك وميكن شحنها. ال حتاول إخراج 

البطارية من اجلهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف اجلهاز.
عندما يكون اجلزء اخللفي من سماعة الرأس مواجهاً لك، قم بفك حلقة األذن من   .١
الطرف األيسر لسماعة الرأس (انظر   وضع سماعة الرأس على األذن صفحة ١١).

صل الشاحن مبصدر تيار متردد في احلائط.  .٢
قم بتوصيل كابل الشاحن بسماعة الرأس.  .٣

يضيء املؤشر الضوئي األحمر أثناء الشحن.   
إذا لم يبدأ الشحن؛ افصل الشاحن، ثم صله 

مرة أخرى،وأعد احملاولة. قد يستغرق شحن 
البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتني.

بعد اكتمال شحن البطارية فإن مؤشر الضوء األحمر ينطفئ. افصل الشاحن عن   .٤
مصدر التيار املتردد وكذلك عن سماعة الرأس.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفى لتشغيل الهاتف مبا يصل إلى إجمالي خمس 
ساعات ونصف وقت حتدث أو حتى ١٥٠ ساعة في وقت وضع االستعداد. ولكن؛ قد تختلف 

أوقات التحدث ووضع االستعداد عند االستخدام مع أجهزة احملمول اخملتلفة، واملنتجات التي 
تستخدم االتصال عبر Bluetooth، واإلعدادات، وطرق االستخدام، وبيئات االستخدام.

عند نفاد شحن البطارية، تصدر سماعة الرأس صوتًا ويبدأ ضوء املؤشر األحمر في الوميض.
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تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها  ■
لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل. تصدر سماعة 

الرأس رنة تنبيه ويبدأ املؤشر الضوئي األخضر في الوميض بسرعة. عند توصيل 
سماعة الرأس بالهاتف املقترن وهي جاهزة لالستخدام، فإن مؤشر الضوء األخضر 

يومض ببطء.
إليقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل. تصدر 

سماعة الرأس رنة تنبيه ويضيء مصباح املؤشر األحمر لفترة وجيزة. 

إقران سماعة الرأس  ■
قبل إمكانية استخدام سماعة الرأس مع الهاتف، يجب إقرانها بالهاتف وتوصيلها به 

أوالً.
قم بتشغيل الهاتف وسماعة الرأس.  .١

قم بتشغيل خاصية Bluetooth في الهاتف، ثم اضبط الهاتف على البحث عن   .٢
أجهزة Bluetooth. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على إرشادات.

اختر سماعة الرأس(Nokia BH-300)  من قائمة األجهزة املوجودة.  .٣
أدخل رمز مرور Bluetooth 0000 إلقران سماعة الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض   .٤

أجهزة الهاتف؛ قد يكون من الضروري إجراء االتصال بشكل منفصل بعد اإلقران. 
ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل. يتطلب األمر منك إقران 

سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط.
إذا كان اإلقران ناجًحا؛ تصدر سماعة الرأس في هذه احلالة رنيًنا وتظهر في قائمة 

الهاتف حيث ميكنك عرض أجهزة Bluetooth املقترنة حالًيا.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.٩

فصل سماعة الرأس عن الهاتف
لفصل سماعة الرأس عن الهاتف، (على سبيل املثال، لتوصيل الهاتف بجهاز آخر من 

أجهزة Bluetooth)؛ نفذ واحًدا مما يلي:
أوقف تشغيل سماعة الرأس.  �

افصل سماعة الرأس في قائمة Bluetooth املوجودة بالهاتف.  �
انقل سماعة الرأس ملسافة تزيد عن ١٠ أمتار (٣٠ قدًما) بعيًدا عن الهاتف.  �

ال يلزم إلغاء االقتران بسماعة الرأس لفصلها.

إعادة توصيل سماعة الرأس بالهاتف
لتوصيل سماعة الرأس بالهاتف؛ قم بتشغيل سماعة الرأس، أو قم بالتوصيل في 

قائمة Bluetooth املوجودة بالهاتف، أو اضغط مع االستمرار على مفتاح الرد/اإلنهاء.
ميكن ضبط الهاتف لالتصال بسماعة الرأس تلقائًيا عند تشغيل سماعة الرأس. 

لتنفيذ ذلك في هواتف Nokia؛ قم بتغيير إعدادات األجهزة املقترنة في قائمة 
Bluetooth. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل.

اكتشاف املشكالت وإصالحها  ■
إذا لم تتمكن من توصيل سماعة الرأس بالهاتف؛ فاتبع اخلطوات التالية:

تأكد من شحن سماعة الرأس وإقرانها مع الهاتف وتوصيلها به.  �
تأكد من تنشيط خاصية Bluetooth املوجودة بالهاتف.  �
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تأكد من وجود سماعة الرأس في نطاق ال يتجاوز مداه ١٠ أمتار (٣٠ قدًما) من   �
الهاتف مع عدم وجود عوائق بينها وبني الهاتف مثل احلوائط أو األجهزة اإللكترونية 

األخرى.
إلعادة ضبط سماعة الرأس إذا توقفت عن العمل مع أنها مشحونة، صل سماعة   �
الرأس بالشاحن، ثم اضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح ضبط مستوى الصوت 

في نفس الوقت لفترة وجيزة. وال تؤدي عملية إعادة الضبط هذه إلى إلغاء اإلعدادات 
اخلاصة بك (مثالً، إعدادات اإلقران). 
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االستخدام األساسي  .٣
■   وضع سماعة الرأس على األذن

تشتمل سماعة الرأس على حلقة أذن ملفوفة حول سماعة الرأس. 
الستخدام سماعة الرأس بدون وضع حلقة األذن حول األذن، صل سماعة األذن داخل 

األذن.
والستخدام سماعة الرأس مع وضع حلقة األذن على األذن اليمنى، فافصل حلقة 

األذن من اجلانب األمين من سماعة الرأس (١) عن طريق رفعها مع كون اجلزء اخللفي من 
سماعة الرأس مواجهاً لك. والستخدام سماعة الرأس مع وضع حلقة األذن على األذن 

اليسرى، فافصل حلقة األذن من اجلانب األيسر من سماعة الرأس. حرك حلقة األذن 
خلف األذن (٢)، وصل حلقة األذن داخل األذن (٣).

مت إرفاق حلقات أذن بألوان مختلفة مع سماعة الرأس. لتغيير حلقة األذن، افصلها من 
كال جانبي سماعة الرأس، وركب حلقة األذن اجلديدة عن طريق إدخال املاسكات املوجودة 

على طرفى حلقة األذن داخل الفتحات املتوافقة في سماعة الرأس.

١ ٢ ٣
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التعامل مع املكاملات  ■
إلجراء مكاملة؛ استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة 

بالهاتف.
إذا كان الهاتف يدعم معاودة االتصال بآخر رقم مت االتصال به من خالل سماعة الرأس؛ 

فاضغط على مفتاح الرد / اإلنهاء مرتني ملدة وجيزة أثناء عدم وجود مكاملة جارية.
للرد على مكاملة من خالل سماعة الرأس، اضغط على مفتاح الرد / اإلنهاء أو استخدم 

مفاتيح الهاتف. إذا مت ضبط وظيفة الرد التلقائي على وضع التشغيل؛ فسوف يقوم 
الهاتف بالرد على املكاملة الواردة تلقائًيا بعد رنة واحدة.

لرفض مكاملة واردة؛ اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الرد / اإلنهاء مرتني.
إلنهاء مكاملة من خالل سماعة الرأس، اضغط على مفتاح الرد / اإلنهاء أو استخدم 

مفاتيح الهاتف.

ضبط مستوى صوت سماعة األذن  ■
لرفع مستوى صوت سماعة األذن أو خفضه أثناء إحدى املكاملات، استخدم مفاتيح 

ضبط مستوى الصوت بالهاتف.

كتم أو إلغاء كتم صوت امليكروفون  ■
لكتم صوت امليكروفون أو إلغاء كتمه أثناء إحدى املكاملات، استخدم اخلاصية املناسبة 

لذلك في الهاتف.
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تبديل املكاملة بني الهاتف وسماعة الرأس  ■
لتبديل املكاملة بني سماعة الرأس وأحد هواتف Nokia املتوافقة؛ اضغط مع االستمرار 

على مفتاح الرد / اإلنهاء أو استخدم اخلاصية املناسبة لذلك في الهاتف.

استخدام سماعة الرأس مع عدة هواتف  ■
ميكن إقران سماعة الرأس مع ما يصل إلى ثمانية هواتف، على أن يتم توصيل سماعة 

الرأس بهاتف واحد فقط في كل مرة.
الهاتف الذي يتم إقرانه بسماعة الرأس أوالً هو الهاتف االفتراضي. إذا مت تشغيل 

سماعة الرأس في نطاق ١٠ أمتار (٣٠ قدًما) من العديد من الهواتف املقترنة, 
فستحاول سماعة الرأس االتصال بـالهاتف االفتراضي.

إذا لم تستطع سماعة الرأس االتصال بالهاتف االفتراضي؛ فإنها حتاول االتصال بآخر 
هاتف مستخدم. إذا تعذر على سماعة الرأس االتصال بهذا الهاتف أيًضا؛ فيمكن 

توصيل أحد الهواتف الستة املقترنة األخرى بسماعة الرأس. إلجراء االتصال انظر دليل 
املستخدم اخلاص بالهاتف.

مسح اإلعدادات  ■
عند الرغبة في مسح كافة اإلعدادات من سماعة الرأس (مثالً؛ قائمة األجهزة املقترنة 

في حالة تعذر إقران سماعة الرأس بالهاتف)؛ اضغط مع االستمرار على مفتاح 
التشغيل ومفتاح الرد / اإلنهاء ملدة تزيد على عشر ثوان. بعد مسح اإلعدادات؛ تصدر 

سماعة الرأس صوتًا تنبيهًيا مرتني ويتبادل املؤشر اإلضاءة باللون األحمر واألخضر لعدة 
ثوان.



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.١٤

معلومات البطارية  .٤
يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. الحظ أن األداء الكامل 

للبطارية اجلديدة يحصل بعد دورتني أو ثالث دورات تامة من الشحن والتفريغ. ميكن شحن البطارية 
وتفريغها مئات املرات، ولكنها ستستهلك في نهاية األمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط 

باستخدام الشواحن املعتمدة من قبل شركة Nokia والتي مت تصميمها كي تالئم هذا الهاتف.

حينما ال يكون الشاحن قيد االستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن اجلهاز. ال تترك البطارية 
املشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت 

بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائًيا مبرور الوقت.

ال تستعمل أبًدا أي شاحن تالف.

يؤدي ترك اجلهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة املغلقة في الصيف أو في األجواء 
الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها االفتراضي. حاول دائًما أن تكون درجة احلرارة ما بني 

١٥ و٢٥ درجة مئوية (٥٩ و٧٧ درجة فهرنهايت). قد ال يعمل اجلهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية 
ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما 

تكون درجة احلرارة أقل من درجة التجمد.

ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيًضا في 
حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفًقا للتنظيمات احمللية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في 

حال كان ذلك ممكًنا. ال تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.
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العناية والصيانة
إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات 

أدناه ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان.

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. في حال تعرض اجلهاز للبلل اتركه 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 حتاول فتح اجلهاز.  �

ال تُسقط اجلهاز أو تدق عليه أو تهزه. املعاملة اخلشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية   �
وامليكانيكية الرقيقة.

ال تستخـدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو املنظفات القوية لتنظيف اجلهاز.  �
ال تطلي اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.  �

كافة االقتراحات املذكورة أعاله تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى الشاحن وعلى أي تعزيز 
آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه األجهزة اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة 

معتمد.
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