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المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

9238442/Issue 1 AR



٤  
المحتويات
٥ .................................................................................................... لسالمتك
١. مقدمة................................................................................................... ٦

٧ ..................................................................................................... ٢. لتبدأ
٧ .............................................................................................. أجزاء وصلة التحدث الحر
تركيب وصلة التحدث الحر في السيارة................................................................................. ٧
٨ ............................................................................ تشغيل وصلة التحدث الحر وإيقاف تشغيلها
إقران وصلة التحدث الحر بهاتف....................................................................................... ٩
قطع اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف........................................................................... ١٠
إعادة اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف.......................................................................... ١٠

٣. االستخدام األساسي.................................................................................. ١١
وظائف االتصال......................................................................................................... ١١
الرد على مكالمة وإنهاؤها............................................................................................ ١١
١١ ............................................................................................................. الرد اآللي
رفض مكالمة.......................................................................................................... ١٢
كتم صوت مكالمة حالية أو إلغاء كتم الصوت...................................................................... ١٢
١٢ ................................................................ تبديل المكالمة ما بين وصلة التحدث الحر والهاتف
١٢ ................................................................................................ إجراء مكالمات عديدة
ضبط مستوى صوت وصلة التحدث الحر............................................................................. ١٢
شحن بطارية هاتف متوافق............................................................................................. ١٢
١٣ ............................................................... استخدام وصلة التحدث الحر مع هواتف مقترنة عديدة
١٣ ....................................................................................... إعادة ضبط وصلة التحدث الحر
اكتشاف المشكالت وإصالحها.......................................................................................... ١٤

١٥ ......................................................................................... العناية والصيانة

معلومات أمان إضافية................................................................................... ١٦
               Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



٥  
لسالمتك

اقرأ هذه اإلرشادات البسيطة. إن عدم االلتزام بالتعليمات قد يكون خطًرا وربما مخالًفا للقانون. توجد معلومات 
إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

السالمة على الطريق تأتي أوًال  
يجب االلتزام بكافة القوانين المحلية. ال تستخدم الجهاز يدوًيا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السالمة على 

الطريق تأتي أوًال.

التشويش  
تتعرض كافة األجهزة المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

التوصيل بأجهزة أخرى  
عند توصيل الجهاز بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه األجهزة للحصول على التعليمات المفصلة 

للسالمة. ال توصل منتجات غير متوافقة مع الجهاز.

الخدمة المؤهلة  
ال يجب إصالح مكونات الجهاز إال من قبل موظفين مؤهلين.
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٦      
مقدمة  .١

تعتبر وصلة التحدث الحر الالسلكية للسيارة من Nokia (HF-6W) منتًجا للتحدث الحر مالئًما وسهل 
.(DSP) الالسلكية ويعمل باستخدام معالج إشارة رقمي Bluetooth االستخدام، وهو يستند على تقنية

.Nokia يمكنك استخدام وصلة التحدث الحر إلجراء مكالمة، وكذلك لشحن هاتف محمول متوافق من

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام وصلة التحدث الحر. راجع أيًضا الموقع 
http://www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي للحصول على أحدث إصدار من 

 Nokia هذا الدليل، وللحصول على معلومات إضافية وخدمات التنزيل والخدمات المتعلقة بمنتج
الخاص بك.
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٧       
لتبدأ  .٢

قبل أن يمكنك البدء في استخدام وصلة التحدث الحر، يلزم تركيب وصلة التحدث الحر في السيارة 
وإقران هاتف متوافق بوصلة التحدث الحر.

أجزاء وصلة التحدث الحر  ▄
مفتاح التشغيل (١)  ●

مفتاح الرد/اإلنهاء (٢)  ●
مفتاح رفع الصوت (٣)  ●

مفتاح خفض الصوت (٤)  ●
مفتاح تحرير الكابل (٥)  ●

مكبر الصوت (٦)  ●
منافذ توصيل الميكروفون (٧)  ●

أضواء المؤشر (٨)  ●
منفذ كابل جهاز الشحن (٩)  ●

تركيب وصلة التحدث الحر في السيارة  ▄
ألداء وصلة التحدث الحر وظائفها بصورة صحيحة، يلزم توصيل وصلة التحدث الحر بمقبس إشعال 

السيجارة بالسيارة، وإمداده بالطاقة من خالل بطارية السيارة.
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٨     
أدخل وصلة التحدث الحر بمقبس إشعال السيجارة 
بالسيارة كما هو موضح في الشكل (أ) أو (ب).

تأكد من استقرار طقم تحرير اليدين في موضعه بصورة 
صحيحة، وأنها ال تتعارض مع التشغيل االعتيادي للسيارة.

يعمل تتبع الحديث بشكل مثالي عندما يأتي صوت الحديث من 
المنطقة الُمشار إليها بالضوء الرمادي في الشكل. وإذا صادفت أداًء 

غير مالئم، قم بإعادة محاذاة الجهاز.

في بعض طرازات السيارات، يظل مقبس إشعال السيجارة قيد 
التشغيل من خالل بطارية السيارة حتى عندما يتم إزالة مفتاح تشغيل 

السيارة. وفي تلك الحاالت، قد يتم تفريغ بطارية السيارة عند ترك وصلة 
التحدث الحر قيد التشغيل، أو عند إيقاف تشغيل وصلة التحدث الحر مع استمرار توصيلها بمقبس إشعال 

السيجارة لفترة طويلة. واتصل بالشركة المنتجة لسيارتك لمزيد من المعلومات.

تشغيل وصلة التحدث الحر وإيقاف تشغيلها  ▄
لبدء التشغيل، اضغط على مفتاح التشغيل. وسُتصدر وصلة التحدث الحر رنة تنبيه، ويظهر ضوء 

المؤشر األخضر لفترة وجيزة.
إليقاف التشغيل، اضغط على مفتاح التشغيل في حالة عدم وجود مكالمة حالية. وسُتصدر وصلة 

التحدث الحر رنة تنبيه، ويظهر ضوء المؤشر األحمر لفترة وجيزة.
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٩            
إقران وصلة التحدث الحر بهاتف  ▄
 Bluetooth المتوافقة التي تدعم تقنية Nokia تم تصميم وصلة التحدث الحر خصيًصا لهواتف
Blue- الالسلكية. ومع ذلك، يمكنك استخدام وصلة التحدث الحر مع أي جهاز متوافق يدعم تقنية

tooth، على أن يدعم وضع Bluetooth لوصلة التحدث الحر. وارجع إلى دليل مستخدم الهاتف 
لمزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth الالسلكية.

قبل أن يمكنك استخدام وصلة التحدث الحر، يلزم إقران وصلة التحدث الحر بهاتف متوافق.
تأكد من أن الهاتف المتوافق قيد التشغيل.  .١

تأكد من تثبيت وصلة التحدث الحر بصورة صحيحة، واضغط على مفتاح التشغيل لتشغيلها.  .٢
اضبط الهاتف ليقوم بالبحث عن أجهزة Bluetooth. وانظر دليل مستخدم الهاتف للحصول   .٣

على التعليمات.
اختر وصلة التحدث الحر (Nokia HF-6W) من القائمة.  .٤

أدخل رمز مرور Bluetooth ٠٠٠٠ إلقران وصلة التحدث الحر بالهاتف. وسيصبح الهاتف هو   .٥
الهاتف االفتراضي لوصلة التحدث الحر، إذا لم يكن قد تم إقران وصلة التحدث الحر من قبل بهاتف 

آخر.
ُتصدر وصلة التحدث الحر رنة تنبيه قصيرة، ويشير ضوء المؤشر األزرق المستمر إلى وجود   

اتصال Bluetooth قيد التشغيل.
ابدأ في استخدام وصلة التحدث الحر.  .٦
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١٠               
قطع اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف
إذا كنت ترغب في قطع اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف (على سبيل المثال، إلجراء اتصال 
الهاتف بجهاز Bluetooth آخر)، قم بإيقاف تشغيل وصلة التحدث الحر أو اقطع اتصال وصلة 

التحدث الحر في قائمة Bluetooth بالهاتف.

ال يلزم إلغاء االقتران بوصلة التحدث الحر لقطع االتصال به.

إعادة اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف
إذا كنت ترغب في إعادة اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف االفتراضي أو بآخر هاتف تم استخدامه، 
تأكد من أن ميزة Bluetooth الموجودة بالهاتف قيد التشغيل، وقم بتشغيل وصلة التحدث الحر. وعند 

إعادة اتصال طقم تحرير يدين مقترن، لن ُيطلب منك إدخال رمز المرور الخاص به.

يمكنك ضبط الهاتف لالتصال بوصلة التحدث الحر بشكل آلي عند تشغيل وصلة التحدث الحر. 
.Bluetooth قم بتغيير إعدادات األجهزة المقترنة في قائمة ،Nokia وإلجراء ذلك مع هواتف

إذا لم يتم إعادة اتصال وصلة التحدث الحر آلًيا بالهاتف االفتراضي أو بآخر هاتف تم استخدامه، 
اضغط مع االستمرار على مفتاح الرد/ اإلنهاء. وسيبدأ وصلة التحدث الحر في البحث عن الهاتف 

االفتراضي، ثم البحث عن آخر هاتف تم استخدامه. أو بدًال من ذلك، قم بإجراء االتصال في قائمة 
Bluetooth بالهاتف.
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١١          
االستخدام األساسي  .٣

وظائف االتصال  ▄
إلجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية.

لمعاودة االتصال بآخر رقم تم االتصال به، اضغط على مفتاح الرد/ اإلنهاء مرتين.

لتشغيل االتصال الصوتي، اضغط على مفتاح الرد/ اإلنهاء إلى أن تسمع نغمة اتصال صوتي. ولمزيد 
من المعلومات، انظر دليل مستخدم الهاتف. علًما بأن االتصال الصوتي يتوفر فقط مع الهواتف التي 

تدعم هذه الميزة.

الرد على مكالمة وإنهاؤها
عند استقبال مكالمة، يومض ضوء المؤشر األخضر، وتسمع نغمة رنين من خالل وصلة التحدث 

الحر. وإذا كان إعداد التنبيه بالمكالمة الواردة في الهاتف قيد اإليقاف، ال تصدر نغمة تنبيه من خالل 
وصلة التحدث الحر.

للرد على مكالمة أو إنهاء المكالمة الحالية، اضغط على مفتاح الرد/ اإلنهاء. كما يمكنك الرد على المكالمة 
أو إنهاءها من خالل الهاتف.

الرد اآللي
إذا كانت وظيفة الرد اآللي بالهاتف قيد التشغيل، يتم الرد على المكالمة الواردة من خالل الهاتف 

بشكل آلي بعد الفترة الزمنية المحددة، ثم يتم توجيهها إلى وصلة التحدث الحر.
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١٢               
رفض مكالمة
إذا كنت ال ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الرد/اإلنهاء مرتين لفترة وجيزة.

كتم صوت مكالمة حالية أو إلغاء كتم الصوت
اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة. وعند كتم صوت المكالمة، يظهر ضوء المؤشر األحمر بشكل مستمر.

تبديل المكالمة ما بين وصلة التحدث الحر والهاتف
اضغط على مفتاح الرد/ اإلنهاء لما يزيد عن ثانية واحدة.

إجراء مكالمات عديدة
إلجراء مكالمات عديدة، استخدم لوحة مفاتيح الهاتف.

للرد على مكالمة قيد االنتظار من خالل وصلة التحدث الحر، قم بإنهاء المكالمة الحالية أوًال، ثم قم 
بالرد على المكالمة الثانية.

ضبط مستوى صوت وصلة التحدث الحر  ▄
لضبط مستوى صوت وصلة التحدث الحر، استخدم مفتاحي ضبط مستوى الصوت على وصلة 

التحدث الحر أو لوحة مفاتيح الهاتف.

شحن بطارية هاتف متوافق  ▄
يمكنك شحن بطاريات هواتف Nokia المتوافقة أثناء استخدام وصلة التحدث الحر. اسحب كابل جهاز 
الشحن من وصلة التحدث الحر، وقم بتوصيله بالهاتف. وعند اكتمال شحن البطارية، افصل الهاتف عن 

كابل جهاز الشحن، واضغط على مفتاح تحرير الكابل على وصلة التحدث الحر لسحب الكابل.
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١٣          
استخدام وصلة التحدث الحر مع هواتف مقترنة عديدة  ▄
يمكنك إقران وصلة التحدث الحر مع ما يصل إلى ثمانية هواتف متوافقة، على أن يتم اتصال وصلة 

التحدث الحر بهاتف واحد فقط في كل مرة.

ُيسمى الهاتف الذي يتم إقرانه أوًال بوصلة التحدث الحر بالهاتف االفتراضي. بينما ُيسمى آخر هاتف يتم 
استخدامه مع وصلة التحدث الحر بآخر هاتف مستخدم.

عندما يكون وصلة التحدث الحر قيد التشغيل، تحاول وصلة التحدث الحر االتصال بالهاتف 
االفتراضي في غضون ثواٍن قليلة.

إذا تعذر اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف االفتراضي، تحاول وصلة التحدث الحر االتصال بآخر 
هاتف مستخدم في غضون ثواٍن قليلة.

إذا تعذر اتصال وصلة التحدث الحر بأّي من هذين الهاتفين، تظل إمكانية اكتشافها الهواتف األخرى قائمة.

الستخدام وصلة التحدث الحر مع هاتف مقترن آخر غير الهاتف االفتراضي أو آِخر هاتف مستخدم، قم 
بإجراء االتصال في قائمة Bluetooth بالهاتف.

إعادة ضبط وصلة التحدث الحر  ▄
يمكنك إعادة ضبط وصلة التحدث الحر لمسح كافة اإلعدادات، بما في ذلك معلومات االقتران. قم 

بإيقاف تشغيل وصلة التحدث الحر، ثم اضغط مع االستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع الصوت 
في نفس الوقت لمدة ١٠ ثواٍن. وأثناء إعادة الضبط، يومض ضوء المؤشر األخضر واألحمر بالتبادل. 

وعقب إعادة ضبط وصلة التحدث الحر، ُيصدر وصلة التحدث الحر رنة تنبيه مرتين.
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١٤               
اكتشاف المشكالت وإصالحها  ▄
إذا لم تتمكن من إجراء اتصال وصلة التحدث الحر بالهاتف المتوافق، فتابع إجراءات االتصال كما يلي:

تأكد من أن ميزة Bluetooth الموجودة بالهاتف المتوافق قيد التشغيل.  ●

تأكد من تثبيت وصلة التحدث الحر بصورة صحيحة ومن تشغيلها واقترانها بالهاتف المتوافق.   ●
وتأكد أيًضا من إمدادها بالطاقة من خالل بطارية السيارة.

إذا كنت تستخدم أجهزة Bluetooth عديدة، تأكد من إنهاء اتصال Bluetooth السابق بالهاتف.  ●

تأكد من وجود وصلة التحدث الحر في نطاق ال يتجاوز مداه ١٠ أمتار من الهاتف مع عدم وجود   ●
عوائق أو أجهزة إلكترونية بين االثنين.

قد تقلل سعة أو معامالت شبكة مشغل الشبكة الخاص بك جودة صوت المكالمات الهاتفية. وقد   ●
يحدث ذلك على سبيل المثال عند تكدس االتصاالت، وذلك عند قيام أشخاص عديدة في نفس 

المنطقة بالتحدث من خالل الهاتف في نفس الوقت.
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١٥           
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 الجهاز جاًفا. إن األمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر   ●
اإللكترونية.

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن مناطق مغبرة أو متسخة وذلك الحتمال تعرض األجزاء المتحركة   ●
والمكونات اإللكترونية ومنافذ توصيل الميكروفون للضرر.

حافظ على بقاء الجهاز بعيًدا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر األجهزة   ●
اإللكترونية، وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البالستيك.

حافظ على بقاء وصلة التحدث الحر بعيًدا عن األماكن الباردة. عندما تعود وصلة التحدث الحر إلى درجة   ●
الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل وصلة التحدث الحر مما يسبب ضرًرا أللواح الدوائر اإللكترونية.

قم بفتح الجهاز وفًقا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.  ●

ال تسقط الجهاز، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.  ●

ال تستخدم كيماويات مركزة، أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف وصلة التحدث الحر.  ●

ال تدهن الجهاز. الدهان قد يسد األجزاء المتحركة أو منافذ توصيل الميكروفون أو مكبر الصوت، ويمنع   ●
التشغيل االعتيادي.

في حال تعطل أي من هذه األجهزة اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد إلجراء الصيانة الالزمة.
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١٦       
معلومات أمان إضافية

السيارات  
قد تؤثر إشارات التردد الالسلكي RF سلًبا على األنظمة اإللكترونية في السيارة كمنظم حقن الوقود 

ونظام عدم االنزالق وتحديد السرعة والوسائد الهوائية الواقية. وذلك إذا كانت هذه األنظمة مركبة 
تركيًبا خاطًئا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو 

الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات اإلضافية.

التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطًرا وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد 
بانتظام أن جميع معدات الجهاز المحمول في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيًدا. ال تخزن 

أو تحمل السوائل القابلة لالشتعال أو الغازات أو المواد القابلة لالنفجار في نفس المكان الذي يوجد 
فيه الجهاز أو أجزاؤه أو ملحقاته اإلضافية. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر 
أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. ال تضع األجهزة الالسلكية سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق 
الوسادة أو في الفراغ المخصص النتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت األجهزة غير مركبة تركيًبا صحيًحا 

قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.
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