
FM لراديو Nokia CA-300 جهاز اإلرسال

٣ ٥

٦

٧٤

٢١

9203668/1



العربية
إعالن املطابقة

 NOKIA مبوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة
CORPORATION أن املنتج CA-119 متوافق 

 1999/5/EC مع متطلبات توجيه اجمللس األوروبي
األساسية وشروطه األخرى املتعلقة باملنتج. 

يتوافق هذا املنتج مع احلدود املعرفة في التوجيه 
 ،)72/245/EEC 2004/104 )واملعدل بالتوجيه/EC

امللحق 1، الفقرة 6.5 و6.6 و6.8 و6.9.
ميكن العثور على نسخة من إعالن املطابقة 
http://www.nokia.com/phones/ على املوقع

.declaration_of_conformity/
وحتى وقت العمل في إنتاج هذا الدليل، فإن 

هذا املنتج معد لالستخدام في الدول التالية: 
جمهورية التشيك، الدمنارك، استونيا، فنلندا، 
أملانيا، ليشتنشتاين، لوكسمبورج، البرتغال، 
إسبانيا، سويسرا، السويد، اململكة املتحدة. 

للحصول على أحدث املعلومات، برجاء الرجوع 
.http://www.nokia.com إلى

حقوق الطبع والنشر © Nokia 2007 كافة 
احلقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء 

من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من 
.Nokia األشكال دون إذن خطي مسبق من

 Nokia سياسة تطوير مستمرة. وحتتفظ Nokia تتبع
باحلق في إجراء تغييرات وإدخال حتسينات على أيٍّ من 

منتجاتها املبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.
تعد Nokia وNokia Connecting People عالمتان 
  .Nokia Corporation جتاريتان مسجلتان لشركة

كما أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد 
ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات جتارية أو 

أسماء جتارية للشركات املالكة لها.
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.
يتم تقدمي محتويات هذه الوثيقة »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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قد تبطل أية تغييرات أو تعديالت غير مصرح 
بها لهذا اجلهاز قدرة املستخدم في تشغيل 

هذا اجلهاز.
يختلف توفر منتجات معينة باختالف املنطقة. 
يرجى مراجعة األمر مع أقرب وكيل Nokia 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.

مقدمة
 Nokia ميكنك، باستخدام جهاز اإلرسال

CA-300 لراديو FM، االستماع إلى 
املوسيقى بستريو من هاتف متوافق من 

خالل نظام راديو FM بالسيارة. 
ميكنك توصيل جهاز اإلرسال بهاتف 

متوافق يحتوي على موصل صوت قياسي 
مبقاس 2.5 مم أو 3.5 مم.

قم بتشغيل جهاز اإلرسال مع توصيل 
الهاتف به فقط في حالة سماح ظروف 

القيادة بعمل ذلك.
احتفظ بجميع امللحقات والتعزيزات 

بعيًدا عن متناول األطفال.

التوصيل بالطاقة
لتشغيل جهاز اإلرسال، أدخل قابس 
والعة السجائر )اجلزء 1 املوضح في 

صفحة العنوان( مبأخذ والعة السجائر 
بالسيارة. تضئ شاشة العرض )2(. يجب 

التزويد بالطاقة من بطارية سيارة بقدرة 
12 فولتاً.

تأكد من إدخال جهاز اإلرسال في مأخذ 
والعة السجائر بطريقة صحيحة وأنه ال 
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يتداخل مع التشغيل العادي للسيارة.
في بعض طرازات السيارات، يعمل مأخذ 
والعة السجائر بواسطة بطارية السيارة 
حتى عند نزع مفتاح التشغيل. في هذه 

احلاالت، قد يتم تفريغ شحن بطارية 
السيارة حتى في حالة عدم استخدام 

جهاز اإلرسال. برجاء االتصال مبصنع 
السيارة للحصول على مزيد من املعلومات.
يتم احلصول على أفضل أداء عندما تكون 
املسافة بني جهاز إرسال راديو FM وهوائي 

الراديو أقل من 2 متر )6 أقدام، 7 بوصة(.
لشحن بطارية هاتف Nokia املتوافق 

أثناء استخدام جهاز اإلرسال، أدخل 
قابس الشاحن معيار 2.5 مم )7( في منفذ 

توصيل الشاحن املوجود بالهاتف.
إليقاف تشغيل جهاز اإلرسال، اسحب 

قابس والعة السجائر من املأخذ.

اإلعداد
اضبط مستوى صوت الهاتف املتصل 

بجهاز اإلرسال على مستوى متوسط. 
اضبط مستوى صوت نظام راديو السيارة 

على املستوى املطلوب.
اختر تردد FM في نظام راديو السيارة. 

اختر تردد صامت عندما ال توجد محطة 
راديو.

أدخل قابس الصوت )6( في منفذ توصيل 
الصوت بالهاتف املتوافق. إذا كان الهاتف 
يحتوي على موصل صوت قياسي مبقاس 

3.5 مم، فقم بتوصيل قابس الصوت في 
منفذ التوصيل، وإذا كان الهاتف يحتوي 

على موصل صوت قياسي مبقاس 2.5، 
فقم بتوصيل املهايئ AD-53 املرفق 

بالهاتف وقابس الصوت باملهايئ.
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في جهاز اإلرسال، اضغط مفتاح زيادة 
التردد )3( أو مفتاح خفض التردد )5( 
بصفة متكررة الختيار نفس التردد 

املوجود بنظام راديو السيارة. يتم عرض 
التردد في شاشة العرض. للتنقل خالل 
الترددات بسرعة، اضغط مع االستمرار 

على أي من املفتاحني.

في حالة تشغيل املوسيقى بالهاتف، 
فبإمكانك سماع املوسيقى من نظام 

راديو السيارة.

حفظ التردد
حلفظ التردد اخملتار في جهاز اإلرسال 

لالستخدام الحقاً، اضغط مع االستمرار 
على مفتاح الذاكرة )4( ملدة ثانيتني حتى 

يومض املؤشر M1/M2 أربع مرات في 
شاشة العرض.

يحتوي جهاز اإلرسال على ذاكرتني 
للترددات وهما M1، وM2. عند حفظ 

أحد الترددات ألول مرة، فسيتم احلفظ 
في موقع الذاكرة M1. وعند حفظ تردد 
آخر، فسيتم احلفظ في موقع الذاكرة 

M2. عند حفظ ترددات إضافية، فسيتم 
احلفظ في أي من الذاكرتني، وسيتم 

استبدال الترددات التي مت حفظها 
مسبقاً.

استدعاء التردد
الستدعاء تردد مت حفظه مسبقاً، اضغط 

مفتاح الذاكرة الختيار التردد في أي من 
.M2 أو M1 الذاكرتني
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إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة 
في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. 

االقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء 
بكل شروط الضمان.

حافظ على بقاء اجلهاز جاًفا. إن   •
األمطار والرطوبة وجميع أنواع 

السوائل حتتوي على معادن متلفة 
للدوائر اإللكترونية. في حالة بلل 

اجلهاز، اتركه ليجف بشكل تام.
حافظ على بقاء اجلهاز بعيًدا عن   •

مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي 
ذلك إلى تلف األجزاء املتحركة باجلهاز.

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.   •
فقد يؤدي التعامل بخشونة إلى كسر 

األجزاء الدقيقة.
ال تستخـدم كيماويات مركزة أو   •

محاليل التنظيف أو املنظفات القوية 
لتنظيف اجلهاز.

ال تُْطِل اجلهاز. الطالء قد يعوق األجزاء   •
املتحركة ومينع التشغيل االعتيادي.

في حال تعطل أي من هذه األجهزة، اعرض 
اجلهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من اجلهاز
يذكرك رمز حاوية النفايات 

ذات العجالت املرسوم عليها 
خطان متقاطعان املوجود على 

املنتج أو املطبوعات أو العبوة بأن في دول 
االحتاد األوروبي، جميع املنتجات الكهربية 

واإللكترونية والبطاريات واملراكم يجب 

العناية والصيانة
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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 املسؤول من النفايات وتعزز 

إعادة استخدام املواد املتاحة. معلومات 
التجميع متاحة من خالل موزع املنتج، 
وهيئات التخلص من النفايات احمللية، 

والهيئات احمللية ملسؤولية املصنعني، أو 
املمثل احمللي لـ Nokia. للحصول على 

مزيد من املعلومات, انظر اإلعالن البيئي 
Eco-Declaration أو املعلومات اخلاصة بكل 

 بلد على موقع 
.www.nokia.com
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