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.ةمالسلاب ةصاخلا تامولعملا لك ةءارق ىلع صرحا ،جتنملا مادختسا لبق

User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips

  ةرايزب لضفت ،لماكلا مدختسملا ليلد ليزنتل
www.philips.com/support.

فئاظولارزلا

.ةدراو ةملاكم ىلع درلل طغضا
.ةيلاح ةملاكم ءاهنإل طغضا

.ةدراو ةملاكم ضفرل رارمتساب طغضا
 رارمتساب طغضا ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ

.لومحملا كفتاه ىلإ ةملاكملا ليوحتل
 ،ةيلاح ةملاكم ءانثأ ىرخأ ةملاكم دورو دنع

كنكمي

الضغط إلنهاء املكاملة الحالية والرّد 	 

عىل املكاملة األخرى.

الضغط مرت� لرفض املكاملة األخرى.	 

اضغط باستمرار ملدة ثانيَت� إلنهاء 	 

املكاملة الحالية والرّد عىل املكاملة 

األخرى.

 ربكم نع يلاحلا زاهجلا لصفا ،رخآ زاهج ليصوت لبق :ةظحالم
 زاهجلا ىلع Bluetooth ةفيظو ليطعت كنكمي .توصلا

ا ربكم ىلع  ىلع رارمتساب طغضلا وأ ،يلاحلا

PHILIPS BT2500
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مدختسملا ليلد

www.philips.com/support
هل لديك أي سؤال؟ 

Philips اتّصل بـ

Bluetooth
 لاصتا ةلاح ىلإ ةشاشلا ىلعأ يف LED رشؤم ريشي

Bluetooth.

Bluetoothلاصتارشؤملا
لاصتالا راظتنا وأ لاصتالا متيقرزألا نوللاب ضيمو

لصتمنكاد قرزأ

توصلا ليغشت
 دوزملا كزاهج ىلع ليغشتلاب مكحتلاو توصلا ليغشتل

.Bluetooth ةينقتب
ةملاكم ءارجإ

Short User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

s

BT2500_00_SUM_V1.0.indd   1 2015/2/5   17:46:09



1 األمان 
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من املاء.	 
ال تضع هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعاعات 	 

أو فتحات التحكم يف الحرارة أو املواقد أو أي أجهزة أخرى (¿ا 

يفها مضخÈت الصوت) التي ُتنتج السخونة. 

استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة فقط.	 

يجب أال يتعرض املنتج للتقطÎ أو البلل. 	 

ال تضع أي جسٍم يشّكل مصدر خطر عىل املنتج (عىل سبيل 	 
املثال، األجسام التي تحتوي عىل سوائل والشموع املضاءة). 

أبِق البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة املفرطة شأن أشعة 	 

الشمس أو النار أو ما شابه. 

إذا ã يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيربز خطر وقوع 	 

انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع 

مÈثل فقط.

تحتوي البطاريات عىل مواد كيميائية، ويجب التخلص منها 	 

بطريقة صحيحة.

تنبيه:  ١) تؤدي إزالة البطارية املضّمنة إىل إبطال الضÈن، كÈ قد تؤدي إىل 

إتالف املنتج. ٢) إن إرشادات الصيانة هذه مخصصة لالستخدام من قبل طاقم 

عمل مؤهل فقط. للحد من خطر حدوث صدمة كهربائية، ال تقم بأي أعÈل 

صيانة غÎ تلك املضمنة يف إرشادات التشغيل، إال إذا كنت مؤهالً للقيام بذلك. 

٣ ) أوِكل املنتج داóًا إىل شخص محرتف إلخراج البطارية املضّمنة.

  
يحتوي منتجك عىل بطاريت� يشملهما اإلرشاد األورو÷ ٦٦/٢٠٠٦/EC، وال 

úكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات املنزلية العادية.ُيرجى االطالع عىل 

القوان� املحلية املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من 

البطاريات بطريقة صحيحة عىل منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر يف 

البيئة وصحة اإلنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم االستغناء عن كل التغليفات غÎ الرضورية. لقد حاولنا استخدام تغليف 

يسهل فصله إىل ثالث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسرتين 

(مخفف الصدمات) والبوليثل� (األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية.) 
يتكّون نظامك من مواد úكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم 

تفكيكه من ِقبل رشكة متخصصة. ُيرجى االلتزام باألنظمة املحلية املتعلقة 

بالتخّلص من مواد التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدúة.

إشعار العالمة التجارية

إن عالمة الكلمة  ®Bluetooth وشعاراتها عبارة عن عالمات تجارية 

|لكها رشكة  .Bluetooth SIG, Inc، وتستخدم Philips هذه العالمات 

التجارية ¿وجب ترخيص.

5V A  .اهمادختسا لبق لماكلاب ةنمضملا ةيراطبلا نحش بجي (1 :ةظحالم
 ربكم ليغشت فاقيإل OFF ىلإ قلزنملا لدب ،اهمادختسا دعب (2

.توصلا
ةيراطبلا رشؤم

.ةيراطبلا ةلاح ىلإ ىلعألا يف LED رشؤم ريشي

ةيراطبلارشؤملا

نحشلا ديقنكاد رمحأ

لماكلاب نحشلا متليغشتلا نع فقوتم

 عضو يف رمحألا نوللاب ضيمو
Bluetooth

ضفخنم ةقاط ىوتسم

مالحظة: تتمّتع البطاريات القابلة للشحن بعدد محدد من دورات الشحن. 

يختلف عمر البطارية وعدد دورات الشحن بحسب االستخدام واإلعدادات.

تحذير:  ١)  ال تعمد أبدًا إىل إزالة الغالف الهيكيل لهذا املنتج. ٢ ) ال تعمد 

أبدًا إىل تزييت أي جزء من هذا املنتج. ٣ ) ال تضع أبًدا هذا املنتج عىل معدات 

كهربائية أخرى. ٤ ) ضع هذا املنتج بعيًدا عن أشعة الشمس املبارشة أو 

اللهب املكشوفة أو السخونة.

2 إشعار 
قد يؤدي إجراء أي تغيÎات أو تعديالت عىل هذا الجهاز من دون موافقة 

رشكة WOOX Innovations برصاحة إىل إبطال حق املستخدم يف 

تشغيل الجهاز.

التوافق

 
يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة باملجموعة 

األوروبية.

تعلن رشكة WOOX Innovations ¿وجب هذا املستند أن هذا املنتج 

متوافق مع املتطلبات األساسية وغÎها من أحكام التوجيه األورو÷ ٥/١٩٩٩/

 ú .ECكنك العثور عىل إعالن املطابقة عىل
.www.philips.com/support 

العناية بالبيئة

 
تم تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير 

وإعادة االستخدام. 

 
عند إرفاق رمز الحاوية املدولبة هذه باملنتج، فهذا يعني أن اإلرشاد األورو÷ 

٩٦/٢٠٠٢/EC يشمل هذا املنتج.

ُيرجى االطالع عىل نظام التجميع املحيل املنفصل لكل من املنتجات اإللكرتونية 

والكهربائية.

ُيرجى العمل وفق القوان� املحلية وعدم التخلص من املنتجات القدúة مع 

النفايات املنزلية العادية. فالتخلص من املنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد 

عىل منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر يف البيئة وصحة اإلنسان.

ةماع تامولعم
 ربع ) ةقاطلاب ديوزتلا ةدحو

(USB ذخأم
ريبمأ 1  تلوف 5

 يلليم 750) مويثيل ةيراطبةنّمضملا ةيراطبلا
(تلوف 3,7 ،ةعاسلا يف ريبمأ

  ةيساسألا ةدحولا - داعبألا
(قمعلا x عافترالا x ضرعلا)

 
101 X34  X مم 101

مجك 0,22ةيساسألا ةدحولا - نزولا

Bluetooth
3.0 رادصإلاBluetooth تافصاوم

A2DPو HSPو HFPةدمتعملا فيرعتلا تافلم
(ةرح ةحاسم) راتمأ 10قاطنلا

توصلا ةراشإ مخضم

RMS طاو 3ةردقُملا جارخإلا ةردق
(dBA) لبيسيد 60 <جيجضلا ىلإ ةراشإلا ةبسن

AUDIO IN650 تلوف يللم RMS22 ، 
موأ وليك

BT2500_00_SUM_V1.0.indd   2 2015/2/5   17:46:14


