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راقب استخدامك يحدث فقدان السمع تبًعا لعاملي الصوت العال والوقت فكلما كان حجم الصوت أعلى، كلما كان الوقت الذي يمكنك التعرض لمثل هذا 
الحجم أقل وكلما كان حجم الصوت أقل، كلما كان بإمكانك التعرض له لوقت أطول. على سبيل المثال، يمكنك االستماع لحجم صوت يبلغ 85 ديسيبل 

لمدة 8 ساعات، أو 91 ديسيبل لمدة ساعتين، أو 100 ديسيبل لمدة 15 دقيقة فقط. 

ال تستمع للموسيقى بحجم صوت عال لفترات طويلة. 

ال تستمع للموسيقى بإعداد "الصف األمامي" مع وضع االنغماس بحجم صوت عال ألية فترات طويلة. 

ال تستخدم سماعة نورافون إال مع ضبط حجم الصوت على إعدادات الصوت المريح، ومستوى صوت معتدل. 

 قد تم تصميم نورافون واختبارها بمراعاة صارمة للسالمة والراحة،

ولكن يرجى األخذ في االعتبار ما يلي: قد يسبب التعرض ألي ضوضاء عالية بدرجة 85 ديسيبل أو أكثر )ديسيبل ــ تقريًبا نفس حجم صوت خالط 
 الطعام( فقدان السمع التدريجي. ونظًرا لخاصية وضوح الصوت

وعزله التي تتوفر في نورافون فلن تحتاج إلى الموسيقى بصوت عال كما هو الحال مع السماعات التقليدية. ومع ذلك، يرجى التقيد بإرشادات السالمة 
الواردة أدناه واستخدام سماعة نورافون في وضع االنغماس، بمسؤولية. 

الصوت مستوى الضوضاء أثر ، نتيجة

التأثير 20 ديسيبل مسموع فقط

وضع المكتب الهادئ 60 ديسيبل مستويات السماع المريحة تكون أقل من 60 
ديسيبل

متوسط حركة مرور المدينة 80 ديسيبل  مزعج؛ ويتداخل مع

 المحادثات؛ وقد يسبب التعرض الثابت

ضرًرا

جزازة الحشائش، خالط الطعام، سيارات 
الرحالت، التلفزيون

80 ــ 90 ديسيبل  مزعج؛ ويتداخل مع

 المحادثات؛ وقد يسبب التعرض الثابت

ضرًرا

األوركسترا السيمفونية، المنشار الكهربائي، 
مثقاب هوائي، آلة حفر الصخور

110 ديسيبل التعرض العادي لحجم صوت أكثر من 100 
 ديسيبل ألكثر من

 دقيقة واحدة يعرضك لخطر الفقدان الدائم

للسمع.

حفلة موسيقية 110 ــ 140 ديسيبل تبدأ عند نحو 125 ديسيبل عتبة الشعور باأللم

المعلومات مقدمة من المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل األخرى 

معلومات السالمة                                                                          

ُيرجى قراءة جميع إرشادات السالمة بعناية.

https://www.nidcd.nih.gov/health/i-love-what-i-hear-common-sounds
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 توخي الحذر واتبع القوانين المعمول بها فيما يتعلق باستخدام الهاتف المحمول وسماعة الرأس عند استخدامك

لسماعة نورافون للمكالمات الهاتفية أثناء القيادة. تفرض بعض الواليات القضائية قيوًدا محددًة مثل استخدام سماعة األذن الفردية أثناء القيادة.

 ينبغي األخذ في االعتبار أن األصوات التي قد تعتمد عليها كتذكيرات أو تحذيرات أي نغمات التنبيه، والرسائل،

والمكالمات الواردة، قد تختلف أثناء استخدام سماعة نورافون. 

إذا كنت تشعر باالحترار أو فقدان السمع فقم على الفور بإزالة سماعة نورافون. 

إذا انبعث صوت عال أو ضوضاء غير عادية من سماعة نورافون، فال تستخدمها واتصل بخبراء تجربة عمالء نيورا® على الفور.

بسبب تكنولوجيا إينوفا ™ لعزل الضوضاء، ال تستخدم سماعات نورافون في أي وضع يكون فيه عدم القدرة على سماع األصوات المحيطة يشكل 
خطًرا عليك أو على اآلخرين. على سبيل المثال: أثناء القيادة، أو أثناء ركوب الدراجة، أو في مواقع البناء، أو بالقرب من حركة المرور. 

يجب أن يتم شحن سماعة نورافون باستخدام الكابالت المعتمدة من نيورا® فقط. 

تنبيه
خطر انفجار البطارية إذا استبدلتها بأخرى من نوع غير مالئم.

تخلص من البطاريات المستخدمة وفًقا لإلرشادات

هل تقم بتعديالت غير مصرح بها لهذا المنتج. فأي محاولة للقيام بذلك سوف تبطل الضمان.

يحتوي على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر االختناق. غير مناسب 
لألطفال أقل من 3 سنوات.

يحتوي هذا المنتج على مواد مغناطيسية. استشر طبيبك بشأن ما إذا 
كان هذا سيؤثر على جهازك الطبي المزروع.

 يجب أن ال تتم إزالة البطارية الليثيوم القابلة إلعادة الشحن
في هذا المنتج إال بواسطة شخص مؤهل مهنًيا. 
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دليل مستخدم نورافون

السليكون ناعم الملمس

تكنولوجيا التبريد الحاصلة 
على براءة اختراع

هندسة إنوفا™

التحكم باللمس

طوق مرن مريح لكل شخص

جسم معدني قوي
موصل يونيفرسال نيورا®

سماعات نورافون مصممة لتمنحك راحًة تامًة خالل االستماع طوال اليوم. تضمن سماعات نورافون، التي ُصنعت من مادة السيليكون ناعم الملمس، 
عدم االنزالق على بشرتك، أو التصاق شعرك أثناء ارتدائها. يحمي الطوق المرن من التعسر بينما تعمل تكنولوجيا التبريد بصمام تلسا الحاصلة على 

براءة اختراع على تبريد المنطقة الداخلية لكوب األذن المالصق لبشرتك. 

يعمل الجسم المعدني القوي الذي تتميز به سماعة نورافون على مقاومة العرق بينما يتيح لك التحكم باللمس الجانبي ضبط اإلعدادات على وظيفة 
 شخصية إضافية ــ سواًء كانت الرد على المكالمات،

تشغيل / اإليقاف المؤقت للموسيقى، تشغيل / إيقاف وضع االنغماس.

توفر هندسة إنوفا™ الراحة من خالل التصميم المريح لطوق الرأس والراحة والصوت الحاد لبرعم األذن الداخلي. يتم تشغيل الموسيقى من خالل 
سماعات األذن الداخلية في تهتز النغمات المنخفضة والباس من خالل كوب األذن ــ مما يجعل السماعة توفر صوًتا يتميز بالوضوح تضمن سماع كل 
نغمة والشعور بكل َدقة في خيار الصوت المخصص. يعمل كال جزئي هندسة إينوفا ™ مًعا للحد من الضوضاء الداخلة وكذلك خروج الصوت من 

سماعة نورافون. 

ستحصل على سماعة نورافون، وكابل شحن يو إس بي، وحقيبة NURA® صلبة، وكيس كابل.  
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البدء                                                                            

مرحًبا بك في الصوت المخصص 
 تستخدم سماعات نورافون تقنيًة من الطراز األول حاصلًة على براءة اختراع، وهندسة إينوفا ™ المبتكرة لتعلم

الطريقة الفريدة التي تسمع بها وتتكيف عليها. وباستخدام جهاز استشعار ومعالج إشارات مدمجين، أصبحت السماعات قادرًة على قياس وضع االستماع 
 الخاص بك تلقائًيا في غضون 60 ثانية. ال توجد اختبارات أو إعدادات صعبة. 

 www.nuraphone.com/how-it-works  ليا توجد ردود فعل من المستخدمين. انها أشبة بالسحر. اقرأ المزيد عن هذا على الموقع

إننا نطلع على هذه العملية عملية التطابق الصوتي لسماعة نورافون حيث تقوم بذلك من خالل المعايرة. وبمجرد أن تتعرف سماعات نورافون على 
الطريقة التي تسمع بها، تكيف الصوت ليتناسب مع طريقة سماعك، وتقدم الصوت المثالي لك. ستتمكن من سماع كل مالحظة وستشعر بكل َدّقة. إننا 
نطلق على تجربة االستماع هذه اسم الصوت المخصص. خالل المعايرة سينشئ تطبيق NURA® تمثيال مرئًيا لملف سماعك الفريد، وستتمكن من 

عرض تفاصيل طريقة سماعك الفريدة. 

متطلبات النظام 
لتشغيل التطبيق NURA® وعملية المعايرة األولية لتكوين سماعة نورافون، ستحتاج إلى جهاز محمول يعمل بنظام التشغيل iOS 8.0فأحدث أو 

 .®Bluetooth 4.0 فأحدث وبه خاصية Android

 ®NURA تطبيق
 .Google Play أو App Store/iTunes عبر ®NURA قبل معايرة سماعة نورافون، قم بتنزيل تطبيق

 يمكنك من خالل التطبيق إنشاء ملف سماعك الفريد الخاصة بك وحفظ ما يصل إلى إعدادات ثالث مستخدمين على

جهاز واحد. 

ويمكنك التبديل بين وسائط الصوت العامة والمخصصة. 

ويمكنك أيًضا ضبط إعدادات وضع االنغماس من خفيف، إلى طبيعي، إلى الصف األمامي وتجربة مستويات الصوت المختلفة. 

 يتيح لك تطبيق NURA® بإعداد أزرار اللمس على الجانبين األيسر واأليمن بسماعة الرأس للتحكم

في إعدادات مختلفة. 

http://www.nuraphone.com/how-it-works%20
http://www.nuraphone.com/how-it-works%20
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التشغيل / إيقاف التشغيل                                                                      

كيف أشغل سماعة نورافون؟
ستعمل سماعة نورافون تلقائًيا عند وضعها على رأسك. وفي غضون ثوان معدودة من وضع الجهاز بشكل صحيح على رأسك، ستسمع رسالة 

الترحيب. وإذا لم تسمع هذه الرسالة، فحاول ضبط كيفية وضع السماعة ودفع األكواب بلطف إلى رأسك. 

 وكذلك ستعمل سماعة نورافون بمجرد توصيل الكابل بسماعة الرأس ــ لذا، ال تنسى

فصل جميع الكابالت من سماعة الرأس عندما ال تكون قيد االستخدام. 

إذا لم تسمع رسالة الترحيب أو الترحيب بالعودة، فإن سماعة نورافون تحتاج إلى الشحن. 

كيف أقوم بإيقاف تشغيل سماعة نورافون؟ 
سيقف تشغيل سماعة نورافون بمجرد نزعها من رأسك وفصل أي كابل.
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تركيب سماعة نورافون الخاصة بك                                                             

للتأكد من وضع الجانب األيمن والجانب األيسر بشكل صحيح، ما عليك 
سوى اإلمساك بسماعة نورافون بيدك والنظر إليها من األسفل. 

يجب أن يكون منفذ الكابل في الجزء السفلي من كوب األذن على جانبك 
األيمن و كلمة نورافون مرئية على الجانب السفلي من طوق الرأس وموجهة 

بشكل صحيح.

احصل على الراحة خالل استخدام سماعة نورافون عن طريق تحريك 
 جزئي الضبط على جانبي طوق الرأس ليتناسب

مع حجم رأسك. 

 وبمجرد وضع السماعة على رأسك ينبغي أن يدخل طرفي األذن

في الجزء الخارجي من قناة أذنيك والسماح بسد فتحة األذن تماًما. 

تعديل الطوق

التوجيه

عندما يتم وضع الختم بشكل صحيح ينبغي أن تسمع معظم الضوضاء في 
 محيطك

أكثر هدوًءا. 

 عند تركيب سماعة نورافون ألول مرة، قد تستغرق

 محاولتين لتركيبها في المكان الصحيح. 
خذ وقتك ووضعها وأزلها مرتين حتى تكتشف طريقة الوضع المريحة في 

داخل أذنيك من أجد سد فتحة األذن بشكل جيد. 

اكتشاف طريقة السد الجيدة لفتحة األذن
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                                 ®Bluetooth توصيل سماعة نورافون بـ

ضع سماعة نورافون على رأسك في وضع مريح لتشغيلها.  .1

2.  في المرة األولى التي تقوم فيها بتوصيل نورافون سترحب بك وستسمع رقم االقتران المكون من ثالثة أعداد. تذكر هذا الرقم ألنه يميز سماعة 
 الرأس الخاصة بك عن سماعات نورافون التي قد

تكون بالجوار. 

شغل خاصية Bluetooth في جهازك المحمول.   .3 
مالحظة: غالًبا ما توجد خاصية Bluetooth في قائمة اإلعدادات.  

 4.  ابحث عن اسم الجهاز "نورافون  XXX"، حيث تمثل  XXX رقم االقتران المكون من 3 أعداد، وحدده.
"XXX LE وليس "نورافون "XXX تأكد من التوصيل بسماعة "نورافون iOS مالحظة: في نظام التشغيل

 .Bluetooth عند إتمام االقتران بنجاح ستخبرك سماعة نورافون بأنها متصلة بخاصية  .5

Bluetooth توصيل سماعة نورافون بـ



10

كيف تعاير سماعة نورافون                                    

إلنشاء الصوت المخصص لسماعة نورافون وملف السماع الفريد، يجب أن تعاير سماعة نورافون.  ونحن نوصي أن تقوم بذلك في مكان هادئ وخاص 
لضمان المعايرة الدقيقة. حافظ على هدوءك وثباتك قدر اإلمكان بالجلوس. وتجنب الحركة التي قد تؤثر في صوت سماعة نورافون مثل مالمسة أذنيك 

أو تحريك فكك. 

.Google Play أو Apple App Store عبر ®NURA مالحظة: تأكد من شحن هاتفك المحمول وسماعة نورافون وأنك قد قمت بتنزيل تطبيق

يجب أن ال تتم المعايرة عن طريق خاصية Bluetooth إال بعد فصل جميع الكبالت. 

وضع سماعة نورافون على رأسك في وضع مريح لتشغيلها  .1

 Bluetooth عبر خاصية Android أو iOS توصيل سماعة نورافون بجهازك الذي يعمل بنظام التشغيل  .2

®NURA فتح تطبيق  .3

ستحتاج إلى تسجيل الدخول بعنوان بريدك اإللكتروني  .4

سيتم إرسال رمز تفعيل قصير إلى بريدك اإللكتروني   .5

أدخال رمز التفعيل في التطبيق والمواصلة   .6

سيرشدك تطبيق NURA® من خالل عملية المتابعة خطوة بخطوة للتوصيل بسماعات نورافون.   .7

إتمام عملية المعايرة    .8

يمكن تخزين ما يصل إلى ثالث ملفات سماع مخصصة للمستخدمين في سماعة نورافون واحدة. إلضافة مستخدمين جدد اتبع ما يلي:

المس اسم المستخدم الحالي في الشاشة الرئيسية للتطبيق  .1

اتبع األوامر للتبديل إلى مستخدم آخر أو إضافة ملف جديد  .2

 مالحظة: إذا كان بالفعل يوجد ثالثة ملفات مخزنة في سماعة الرأس فستتم مطالبتك باستبدال أحد ملفات المستخدمين السابقة. 
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اإلعدادات                                                                                      

عامة + مخصصة 
يمكنك بعد المعايرة مقارنة صوت سماعة نورافون الخاصة بك عن طريق التبديل بين الصوت العام والمخصص.   وكمذلك يمكنك االنتقال من وإلى 

وضع الصوت العام والمخصص باستخدام شريط التمرير أدنى صورة ملف السماع الشخصي.

حجم الصوت
اضبط حجم الصوت على المستوى المريح باستخدام أزرار حجم الصوت العادي في الجهاز وأية أزرار تستخدمها في برنامج تشغيل الموسيقى. 

وضع االنغماس
في هذا الوضع ال تستمع إلى الموسيقى فحسب، بل إنك ستشعر بها. ولهذا طورنا وضع االنغماس، والذي يستخدم برامج تشغيل األذن الخارجية 

المخصصة لخلق شعور باألداء الحي للموسيقى. اضبط مستوى االنغماس المفضل لديك باستخدام شريط التمرير بين خفيف، وعادي، والصف األمامي. 

الوضع العام الوضع المخصص

زر وضع االنغماس ضبط وضع االنغماس
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أزرار اللمس
 يوجد بسماعة نورافون اثنين من األزرار التي تعمل باللمس وضعت في أغطية جزئي الضبط على اليمين واليسار. 

يمكنك تكوينها للقيام بمجموعة متنوعة من الوظائف.

 مالحظة: نظًرا ألن العديد من الوظائف يتطلب اتصاالً بخاصية Bluetooth للعمل بشكل صحيح، وال تعمل أزرار اللمس

في وضع bluetooth. وكذلك ال تعمل عند توصيل أحد الكابالت.

زر اللمسبرمجة وظيفة األزرار
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شحن سماعة نورافون                                                                                       

.USB-C أو USB-A يمكنك شحن سماعة نورافون عن طريق توصيلها في شاحن الحائط أو جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل

لمنع استنزاف سماعة نورافون لبطارية جهازك المحمول ال يشحن كابالن micro-USB وLightning سماعة نورافونيس أو يزوداها بالطاقة لتعمل

يتم مد هاتفك بالطاقة من البطارية في وضع Bluetooth وفي األوضاع القائمة على التوصيل السلكي باستخدام التوصيل التناظري، أو كابالت 
 .Lightning أو ،micro-USB عند التوصيل بالهاتف(، أو( USB-C

عند شحن البطارية بالكامل، ستستمر بطارية سماعة نورافون لمدة 12 إلى 24 ساعة، حسب االستخدام.

يستغرق شحن البطارية بالكامل نحو 3 ساعات. 
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المكالمات الصوتية                                                                                       

 .Lightning أو كابل Bluetooth يمكن أن تعمل سماعة نورافون مع جهازك المحمول إلجراء المكالمات واستقبالها عند االتصال عبر خاصية

في حال االقتران بخاصية Bluetooth، فيمكنك الرد على المكالمات الصوتية:

مباشرة من هاتفك	 

إذا قمت يتكوين أحد أزرار اللمس للرد على المكالمات، فقم بدفع هذا الزر	 

في حال االتصال عبر Lightning، فيمكنك الرد على المكالمات الصوتية: 

مباشرة من هاتفك	 

عن طريق لمس زر المنتصف في جهاز التحكم عن بعد المضمن	 

مالحظة: ال يتم تطبيق التخصيص أثناء المكالمات الصوتية )وإال فقد تواجهك مشكلة في التعرف على األصوات المألوفة( 

إذا كنت متصالً عن طريق أي كابل آخر سيتم تشغيل صوت المتصل بك، ولكن لن يتم استخدام الميكروفون الداخلي في سماعة نورافون وستحتاج 
 إلى التحدث عبر الميكروفون المدمج في

هاتفك.
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التوصيل                                                                                         

كيف يتم توصيل سماعة نورافون؟ 
تتميز سماعة نورافون بخاصية اتصال شاملة. وهذا يعني إمكانية توصيل كل زوج لتأمين األجهزة التي تدعم الخيارات التالية: 

 Bluetooth السلكي ــ األجهزة المزودة بتقنية ✓ 
 ✓ تناظري ــ جاك قياسي 3.5 مم 

✓ رقمي ــ أجهزة الهواتف والكمبيوتر: micro-USB / USB-C / Lightning / USB-A )جهاز الكمبيوتر(

برقية، )تلغراف(، كبل سلك صوت مستمر ذو جودة عالية مكالمات صوتية أزرار تحكم تعمل باللمس

Bluetooth شبه مستمر

 Qualcomm® عبر صوت(
™aptX 

 Qualcomm® aptX™ صوت / 
)HD

✓ ✓

Lightning ✓ ✓ ✓

USB-A ✓ ✗ ✗

USB-C ✓ ✗ ✗

micro-USB ✓ ✗ ✗

تناظري ✗

)يمكن استخدامه في أجهزة الصوت 
القديمة والطائرات ــ ال تزار توفر تجربة 

صوت مخصصة(. 

✗ ✗
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العناية والصيانة                                                                                    

قد تتطلب سماعة نورافون تنظيًفا بشكل دوري. ولتنظيفها، اتبع المبادئ التوجيهية الواردة أدناه.

 أزل األطراف من براعم األذن واغسلها بلطف بمنظفات خفيفة وماء.  
تأكد من شطف األطراف وتجفيفها تماًما قبل تركيبها مرًة أخرى.  

نظف مستخدًما فقط قطعة من القماش ناعمة مبللة.  ال تستخدم المذيبات أو الكحول أو المنظفات القوية. 

قبل تخزين سماعة نورافون ألكثر من بضعة أشهر، اشحن البطارية بالكامل. 

ضع سماعات الرأس في حقيبة الحمل عند التخزين.

www.nuraphone.com يمكن طلب قطع الغيار والملحقات عبر الموقع اإللكتروني

http://nuraphone.com
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استكشاف األعطال وإصالحها                                                                       

Bluetooth مشكالت

إذا كنت تواجه مشكلة في االقتران بهاتفك:

 فتأكد من عدم اقتران جهاز آخر مع سماعة نورافون	 
مالحظة: ستحاول سماعة نورافون تلقائًيا االقتران بأي جهاز تم إقرانها به سابًقا

تأكد من تشغيل خاصية Bluetooth في جهازك بقائمة اإلعدادات	 

قم بتشغيل خاصية Bluetooth في هاتفك وإيقاف تشغيلها ثم أعد توصيل سماعة نورافون	 

جرب حذف سماعة نورافون من قائمة األجهزة المقترنة بجهازك المحمول	 

إذا كنت تواجه مشكالت بشأن تقطع إشارة Bluetooth، أو تخطيها، أو عدم استقرارها:

فجرب تحريك هاتفك أقرب إلى كوب األذن األيمن بسماعة نورافون	 

على سبيل المثال: ضع هاتفك في جيبك األيمن األمامي أو ضع حقيبتك التي تحمل فيها هاتفك على يمينك	 

 لالطالع على أي خطوات الستكشاف األعطال وإصالحها أو غيرها من األسئلة المتداولة بشأن نورافون فيرجى االطالع على الموقع 
 www.nuraphone.com/customer-support

الدعم                                                                                      

نريدك أن تحصل على أفضل أداء لمنتجات NURA® وخدماتها. إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن هذا المنتج, فيرجى االتصال بخبراء تجارب العمالء 
:®NURA لدى

 www.nuraphone.com/contact  موقع الويب: 
email info@nuraphone.com  البريد اإللكتروني:  

,.NURA® Operations Pty. Ltd  البريد:  
صندوق بريد 95، برونزويك، 3056, فيكتوريا،     

أستراليا

الضمان                                                                                   

 يغطي سماعات نورافون ضمان محدود. يمكنك االطالع على تفاصيل الضمان على الموقع
 www.nuraphone.com/warranty

http://www.nuraphone.com/customer-support%20
http://www.nuraphone.com/customer-support%20
http://www.nuraphone.com/contact
http://%20www.nuraphone.com/warranty%20
http://%20www.nuraphone.com/warranty%20
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االمتثال                                                                              

 تلتزم NURA® تلتزم بمتطلبات االعتماد لمختلف المناطق في جميع أنحاء العالم. 
 www.nuraphone.com/compliance  :لالطالع على القائمة الكاملة للشهادات واالعتمادات يرجى زيارة الموقع

 تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه مطابق لحدود الفئة ب لألجهزة الرقمية، بموجب الجزء 15 من قواعد هيئة االتصاالت 
الفدرالية. وقد صممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار مع األجهزة المنزلية. هذا الجهاز يولد 

طاقة تردد الراديو ويستخدمها ويمكن يقوم بإشعاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفًقا للتعليمات، فقد يسبب تداخالً 
ضارا لالتصاالت الالسلكية. ومع ذلك، ال يوجد ضمان بعدم التداخل مع جهاز معين. إذا كان هذا الجهاز يتسبب في 

حدوث تداخل ضارا ألجهزة استقبال إشارات الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز 
وتشغيله، فنوصي المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خالل واحد أو أكثر من التدابير التالية:

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو نقله.	 

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.	 

وصل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن التي  يتصل بها جهاز االستقبال.	 

استشر التاجر أو فني أجهزة تلفزيون/راديو مختص للحصول على المساعدة.	 

قد تبطل التغييرات أو التعديالت غير المعتمدة بشكل صريح من NURA® حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز. 

:IC تحذير

 هذا الجهاز مطابق لمعايير أر إس إس المعفاة من التراخيص الكندية. 
يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

)1( أال يسبب هذا الجهاز تداخالً

)2( يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز.

 Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
 appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 

: conditions suivantes

l’appareil nedoit pas produire de brouillage, et )1(

 l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même )2(
.si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement

http://www.nuraphone.com/compliance%20
http://www.nuraphone.com/compliance%20
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تعلن NURA®, ومقرها المستوى األول، استديو 3, 459 طريق سيدني, برونزويك فيكتوريا, أستراليا, مسؤوليتها 
وحدها عن مطابقة المنتج الوارد وصفه في دليل المستخدم هذا للمعايير الفنية EN300328، وEN301489، و

.EN50332و ،EN55024و ،EN55022

ُيضمن فقط مطابقة المنتج للمعيار EN50332 في الوضع العام مع إيقاف تشغيل وضع االنغماس وتحديد حجم 
الصوت. بعض مجموعات التصحيحات السمعية وإعدادات االنغماس قد تتجاوز حدود المعيار EN50332، وذلك 

استناًدا إلى سمع المستخدم. 

 هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج كمخلفات منزلية،

بل ينبغي تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب إلعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية 
الموارد الطبيعية وصحة اإلنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل 

بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المحل الذي اشتريت منه المنتج.

 App .مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى Apple هي عالمات تجارية لشركة iPodو ،iPhoneو ،iPadو ،Apple شعار ,Apple
 .Apple هي عالمة خدمة تابعة لشكة Store

تستخدم العالمة التجارية "iPhone" بترخيص.  

تعد كلمة Bluetooth® وشعارها عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأي استخدام لها من جانب NURA® تم بموجب 
ترخيص. 

يعد Qualcomm aptX is أحد منتجات شركة Qualcomm Technologies International, Ltd. كما تعد Qualcomm عالمًة تجاريًة 
تابعًة لشركة Qualcomm Incorporated ومسجلًة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى، وقد تم استخدامها بموجب إذن بذلك. وتعد aptX عالمًة 
تجاريًة لشركة Qualcomm Technologies International, Ltd مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى، وقد تم استخدامها بموجب إذن 

بذلك.

.Google هي عالمات تجارية لشركة Google Play وشعار ،Google Playو ،Android

 عم ةقفاوتم
IMDA ريياعم
DA105282 

R-NZ
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 صممت سماعات نورافون بواسطة شركة NURA® في ملبورن، أستراليا. 
صنع وجمع في الصين. 

 © NURA 2017®. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله،

أو توزيعه أو استخدامه بطريقة أخرى دون إذن خطي مسبق.


