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Nokia MD-4 مكبرات الصوت املصغرة
تقدم مكبرات صوت ستريو املضغوطة جودة صوت عالية عند االستماع إلى املوسيقى 

أو الراديو في هاتف Nokia املتوافق أو جهاز صوت. حتتوي مكبرات الصوت هذه على قابس 
صوت ستريو 3.5 مم.

اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. يرجى أيًضا قراءة دليل 
مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسالمة والصيانة، وكذلك دليل 

مستخدم جهاز الصوت املتوافق. أبِق جميع امللحقات والتعزيزات بعيًدا عن متناول األطفال.

تثبيت البطاريات

يتم تشغيل مكبرات الصوت بأربعة ببطاريات مقاس AAA. ينصح باستخدام البطاريات 
القلوية. لتثبيت البطاريات في مجموعات، حرك غطاء البطارية على اجلانب اخلارجي في كل 

مكبر صوت في االجتاه املشار إليه باألسهم، وضع البطاريات كما هو موضح في التجويف 
اخملصص للبطاريات، ثم أغلق غطاء البطارية بواسطة حتريكه في االجتاه املعاكس. أثناء 
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الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات حلمايتها من التلف 

بواسطة التسرب.

استخدام مكبرات الصوت

ميكنك استخدام مكبرات الصوت مطوية مع بعضها البعض أو مفرودة )على سبيل املثال، 
لتكوين الشكل V(. وميكن حمل مكبرات الصوت بطريقة مريحة عندما تكون مطوية. 

ميكن فرد مكبرات الصوت حتى 180 درجة تقريباً. ال حتاول الضغط لفتح مكبرات الصوت 
أكثر من ذلك.

لتوصيل مكبرات الصوت بالهاتف أو جهاز الصوت، صل كابل مكبر الصوت في موصل 
اجلهاز. ميكن استخدام مكبرات الصوت مع مهايئات Nokia املتوافقة. الستخدام مكبرات 

الصوت مع مهايئ Nokia، صل املهايئ باجلهاز وكابل مكبر الصوت باملهايئ.

لتشغيل مكبرات الصوت، حرك مفتاح التيار املوجود داخل مكبرات الصوت املفرودة باجتاه 
الطرف املفصلي. يتم تشغيل املؤشر الضوئي األخضر. إليقاف تشغيل مكبرات الصوت، 

حرك مفتاح التيار في االجتاه املعاكس، أو اطوي مكبرات الصوت املغلقة. يتم إيقاف تشغيل 
املؤشر الضوئي.
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لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاحي التحكم في مستوى الصوت املوجودة في جهاز 
الصوت. في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة، غير البطاريات.

حلمل مكبرات الصوت، اطويها ثم ضعها في احلقيبة املرفقة.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 
االقتراحات أدناه ستساعدك على اإليفاء بكل شروط الضمان.

حافظ على بقاء اجلهاز 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.
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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.

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 اجلهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

إعالن املطابقة

مبوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن املنتج MD-4 متوافق مع 
متطلبات توجيه اجمللس األوروبي EC/1999/5 األساسية وشروطه األخرى املتعلقة باملنتج. 
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 ميكن العثور على نسخة من إعالن املطابقة على املوقع
 .http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

التخلص من املنتج 
يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجالت املرسوم عليها خطان متقاطعان 
املوجود على املنتج أو املطبوعات أو العبوة بأن في دول االحتاد األوربي، جميع 
املنتجات الكهربية واإللكترونية والبطاريات واملراكم يجب أن يتم جتميعها 

كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها االفتراضي. يجب عدم التخلص من هذه املنتجات 
في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه املنتجات للتجميع لكي متنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة اإلنسان ناجت عن 
التخلص غير املسئول من النفايات وتعزز إعادة استخدام املواد املتاحة. معلومات التجميع 

متاحة من خالل موزع املنتج، وهيئات التخلص من النفايات احمللية، والهيئات احمللية 
ملسئولية املصنعني، أو املمثل احمللي لـ Nokia. للحصول على مزيد من املعلومات, انظر 
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البيان اخلاص باألمور البيئية Eco-Declaration أو املعلومات اخلاصة بكل بلد على موقع 
.www.nokia.com
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 Nokia، وNokia Connecting People هما عالمتان جتاريتان مسجلتان لشركة Nokia. كما 
أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات جتارية أو 

أسماء جتارية للشركات املالكة لها.


