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مقدمة

جهازك من الموسيقى إلى االستماع يمكنك ،Nokia Mini Speaker MD-11 الخارجية السماعة باستخدام
توصيل أيضًا ويمكنك. الجودة عالي بصوت واالستمتاع الموسيقى مشغل أو المتوافق المحمول
على الخارجية السماعة تحتوي. استريو صوت على للحصول MD-11 طراز من أخرى خارجية سماعة
.FM لراديو كهوائي الخارجية السماعة كبل ويعمل. مم ٣.٥ مقاس قياسي صوت مقبس

:تحذير
.األطفال متناول عن بعيدًا احفظها لذا. صغيرة أجزاء على الجهاز هذا يحتوي قد

األجزاء

وضوء ،)2( التشغيل ومفتاح ،)1( السماعة عنصر: التالية األجزاء على الخارجية السماعة تحتوي
وغطاء ،)5( صوت مقبس مع السماعة وكبل ،)4( مم ٣.٥ مقاس صوت توصيل ومنفذ ،)3( المؤشر

.)6( للكبل وملف البطارية

البطاريات تركيب

.السهم اتجاه في اللسان اسحب ثم الخارجية، السماعة كبل بفك قم البطارية، غطاء لفتح١
.البطارية حجرة في AAA العالمة تحمل التي الثالث البطاريات بتركيب قم٢
في الغطاء ادفع ثم الخارجية، السماعة كبل مع الغطاء بمحاذاة قم البطارية، غطاء إلغالق٣

.مكانه

ينتج قد تلف أي لمنع البطاريات بإزالة قم طويلة، لفترات الخارجية السماعة استخدام عدم حالة في
.التسرب عن
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الخارجية السماعة استخدام

الخارجية السماعة توصيل
كبل بفك قم ثم الخارجية، السماعة أسفل الموجودة الفتحة من الصوت مقبس برفع قم١

.الخارجية السماعة
متوافق آخر جهاز بأي أو بك الخاص Nokia بجهاز التوصيل منفذ في الصوت مقبس بإدخال قم٢

منفذ على يحتوي بك الخاص Nokia جهاز كان إذا. مم ٣.٥ مقاس قياسي صوت توصيل منفذ به
.المناسب المهايئ فاستخدم مم، ٢.٥ مقاس Nokia AV توصيل

الموسيقى إلى االستماع
.الخارجية السماعة تشغيل عند المؤشر ضوء يظهر. التشغيل مفتاح على اضغط١
على الموجودة الصوت مستوى في التحكم مفاتيح استخدم ثم الصوتية، المقاطع بتشغيل قم٢

.منتظم تنبيه صوت ستسمع الطاقة، منخفضة البطاريات تكون عندما. جهازك

:تحذير
صوت بمستوى الموسيقى إلى استمع. السمع يضر قد مرتفع صوت لمستوى المستمر التعرض إن

.معتدل

االستريو في االستماع
تم التي الخارجية بالسماعة الموجود التوصيل بمنفذ MD-11 طراز أخرى خارجية سماعة بتوصيل قم

.السماعتين بتشغيل قم ثم بجهازك، توصيلها

والسالمة المنتج معلومات

بالجهاز العناية
.الضمان بشروط الوفاء على باألدنى المذكورة االقتراحات وتساعدك. بعناية والملحقات والبطارية الجهاز مع تعامل

الدوائر تآكل تسبب معادن على تحتوي البلل أو السوائل أنواع وجميع والرطوبة األمطار إن. جافًا الهاتف بقاء على حافظ•
.تمامًا يجف حتى الجهاز ودع البطارية بإزالة قم للبلل، الجهاز تعرض حال في. اإللكترونية

اإللكترونية والمكونات المتحركة األجزاء تحريك يؤدي فقد. متسخة أو مغبرة مناطق عن بعيدًا الجهاز بقاء على حافظ•
.تلفها إلى

وتشوه البطارية وتتلف الجهاز، عمر من تقصر قد العالية الحرارة درجات إن. عالية حرارة درجات في الجهاز تحفظ ال•
.إذابتها على تعمل أو البالستيك أنواع بعض

الجهاز داخل رطوبة تتكون قد العادية، الحرارة درجة إلى الجهاز يعود عندما. البرودة شديدة األماكن في الجهاز تضع ال•
.اإللكترونية بالدوائر تلفًا يسبب قد مما

.الجهاز فتح تحاول ال•
.الالسلكية األجهزة استخدام تعليمات وانتهاك الجهاز تلف إلى بها المرخص غير التعديالت تؤدي قد•
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.والميكانيكية الداخلية الدوائر ألواح تكسر قد الخشنة المعاملة. تهزه أو عليه تدق أو الجهاز تُسقط ال•
.الجهاز سطح لتنظيف وجافة ونظيفة ناعمة قماش قطعة فقط استخدم•
.االعتيادي التشغيل ويمنع المتحركة األجزاء يعوق قد الطالء. الجهاز تُطْلِ ال•

التدوير إعادة
المخصصة التجميع نقاط إلى المستعملة والتغليف التعبئة ومواد والبطاريات اإللكترونية المنتجات تعيد أن دائمًا عليك
.المواد تدوير إعادة من يعزز أنه إلى باإلضافة النفايات، من المسئول غير التخلص منع على األمر هذا يساعدك ثم ومن. لذلك
من أو www.nokia.com/werecycle الموقع خالل من Nokia منتجات تدوير وكيفية بالمنتج الخاصة البيئية المعلومات راجع
.nokia.mobi/werecycle الموقع إلى انتقل جهازك، خالل

متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز

أو المطبوعات أو البطارية أو المنتج على الموجود متقاطعان خطان عليها المرسوم العجالت ذات النفايات حاوية رمز يذكرك
عند منفصلة كمجموعات تجميعها يتم أن يجب والمراكم والبطاريات واإللكترونية الكهربائية المنتجات جميع بأن العبوة
حاوية في المنتجات هذه من التخلص عدم يجب. األوروبي االتحاد دول في األمر هذا تطبيق يسري. االفتراضي عمرها انتهاء
/www.nokia.com انظر بالجهاز، الخاصة البيئية السمات حول المعلومات من مزيد على للحصول. مصنفة غير محلية نفايات

ecodeclaration.
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