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العربية

إعالن املطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وحتت مسؤوليتنا وحدنا أن املنتج HS-20 مطابق 
لشروط توجيهات اجمللس األوروبي التالية: EC/5/1999. ميكن العثور على نسخة من إعالن 

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ املطابقة على املوقع

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول 
اإلحتاد األوروبي يتم جتميع املنتج عند انتهاء عمره اإلفتراضي ضمن مجمعات منفصلة. 

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

حقوق النشر والطبع Copyright © 2005 Nokia. جميع احلقوق محفوظة.

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



العربية

Nokia وNokia Connecting People و Pop-Port عالمات جتارية مسجلة لشركة نوكيا 
Nokia Corporation. كما أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل 

قد تكون عالمات جتارية أو أسماء جتارية للشركة املالكة لها.

تتبع Nokia سياسة التطوير املستمر. وحتتفظ Nokia باحلق في إحداث تغييرات وإدخال 
حتسينات على أي من منتجاتها املوصوفة 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 تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو اخلسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري املفعول 
فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، مبا في ذلك على سبيل 
املثال ال احلصر، الضمانات الضمنية للرواج والصالحية لغرض معني، فيما يتعلق بدقة أو 

معولية أو محتويات هذه الوثيقة. حتتفظ Nokia باحلق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في 
أي وقت بدون إشعار مسبق.
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يختلف توفر منتجات معينة باختالف املنطقة. يرجى مراجعة األمر مع أقرب وكيل نوكيا 
إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا اجلهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانني وتنظيمات التصدير من 
الواليات املتحدة أو البلدان األخرى. مينع إجراء أي حتويل يتعارض مع القانون.

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

سماعة الرأس ألن املعلومات اخملزنة عليها قد متحى.

لتبدأ
أدخل قابس السماعة (راجع اجلزء ١ في بداية هذا الدليل) في موصل السماعة (اجلزء ١٠). 
أدخل قابس Pop-Port TM  (اجلزء ١١) في موصل Pop-Port في الهاتف املتوافق. السماعة 

اآلن جاهزة لالستخدام.
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حتذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلًبا على قدرة االستماع إلى   
األصوات في اخلارج. ال تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض 

سالمتك للخطر. 

ضبط مستوى صوت سّماعة األذن
لضبط مستوى الصوت؛ اضغط أيًا من طرفي مفتاح مستوى الصوت (اجلزء ٢) في جانب 

اجلهاز. لضبط مستوى الصوت سريًعا, اضغط مع االستمرار على املفتاح.

التعامل مع املكاملات
إلجراء مكاملة؛ استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما يكون اجلهاز متصالً بالهاتف. أثناء 

املكاملة؛ حتدث في ميكروفون اجلهاز (اجلزء ٩).

إذا كان الهاتف يدعم االتصال الصوتي؛ فاضغط مع االستمرار على مفتاح االتصال (اجلزء ٤) 
ثم تابع وفًقا ملا هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكاملة واردة؛ اضغط على مفتاح االتصال أو استخدم مفاتيح الهاتف. لرفض 
مكاملة واردة؛ اضغط على مفتاح االتصال مرتني.
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إلنهاء مكاملة؛ اضغط على مفتاح االتصال أو استخدم مفاتيح الهاتف.

االستماع للموسيقى
ميكن استخدام السماعة لالستماع عبر هاتف متوافق.

حتذير: استمع إلى املوسيقى مبستوى صوت معتدل. إن التعرض املستمر   
ملستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. 

لتشغيل مقطوعة موسيقية؛ حددها في مشغل املوسيقى في الهاتف، ثم   
اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف املؤقت (اجلزء ٥). ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول 

على التفاصيل.

لتحديد املقطوعة املوسيقية التالية؛ اضغط على مفتاح التقدمي السريع (اجلزء ٧). لتحديد 
املقطوعة املوسيقية السابقة؛ اضغط على مفتاح الترجيع (اجلزء ٨). للتنقل عبر املواد 

املسجلة بسرعة أثناء التشغيل, اضغط مع االستمرار على أٍي منهما.

إليقاف مشغل املوسيقى أو إعادة تشغيله؛ اضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف املؤقت.

إليقاف مشغل املوسيقى متاًما؛ اضغط على مفتاح اإليقاف (اجلزء ٦).
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االستماع إلى الراديو
لالستماع إلى راديو FM؛ شغل خاصية الراديو في الهاتف. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف 

للحصول على التفاصيل.

للبحث عن قناة راديو سبق حفظها؛ كرر الضغط على مفتاح التقدمي السريع أو الترجيع.

قفل املفاتيح أو إلغاء قفلها
لقفل كافة املفاتيح باستثناء مفتاح االتصال؛ حرك مفتاح القفل (اجلزء ٣) في جانب اجلهاز 

نحو كلمة Nokia. إللغاء قفل املفاتيح؛ حرك مفتاح القفل إلى االجتاه املعاكس.

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. 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 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 السماعة، اعرض اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.


