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إرشادات سالمة هامة
استخدم محول الطاقة الموجود في البيانات الفنية فقط.	 
أبِق المنتج بعيدًا عن السوائل.	 
احذر خطر االنفجار في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.	 
تخّلص من البطاريات المستعملة وفقًا لإلرشادات. )راجع دليل المستخدم عبر إنترنت(	 

نظرة عامة

سماعة األذن
الميكروفون البحث عن السماعات. 	 

تسجيل سماعات إضافية.	 



في القائمةفي وضع الخمولأثناء المكالمة

MENU/OKتأكيد التحديدإدخال قائمة الخياراتإدخال قائمة الخيارات
REDIAL/Cإلغاء العمليةإدخال قائمة إعادة الطلبإدخال قائمة إعادة الطلب

التمرير ألعلىإدخال دليل الهاتفزيادة مستوى الصوت

التمرير ألسفلإدخال سجل المكالماتتقليل مستوى الصوت

إجراء المكالمات وتلقيها
تشغيل/إيقاف تشغيل إنهاء المكالمات

السماعة )اضغط 
باستمرار(

الخروج من القائمة/العملية

كتم/إلغاء كتم الميكروفون
R*زر إعادة االتصال

*معتمد على الشبكة



  
  
 

يعرض هذا الرمز االتصال بين السماعة 
والقاعدة. كلما زاد عدد الخطوط، كان االتصال 

أفضل. 

يشير هذا الرمز إلى مكالمة مستلمة في سجل  
المكالمات.

يشير هذا الرمز إلى مكالمة صادرة في قائمة  
إعادة الطلب.

يومض هذا الرمز عند وجود مكالمة فائتة  
جديدة.

ويبقى مضاء بشكل ثابت أثناء استعراض 
المكالمات الفائتة في سجل المكالمات.

يومض هذا الرمز عند تلقي مكالمة واردة.
ويبقى مضاء بشكل ثابت أثناء إجراء مكالمة.

الرنين متوقف عن التشغيل.

إذا كنت تستخدم علبة بريد صوتي من موفر 
الخدمة لديك، فيومض هذا الرمز عند وجود 

رسالة جديدة. 
ويبقى مضاء بشكل ثابت عندما يتم عرض 

الرسائل الصوتية بالفعل في سجل المكالمات.
وال يظهر الرمز عند عدم وجود أي رسائل 

صوتية.
* يعتمد ذلك على الشبكة

يتم عرض هذا الرمز عند التمرير ألعلى/ألسفل  
عبر القائمة أو عند زيادة مستوى الصوت أو 

تخفيضه.
هناك أرقام إضافية في الجهة اليمنى. اضغط 

على REDIAL/C للقراءة.



توصيل محطة القاعدة
قم بتوصيل كل من طرفي محول الطاقة بـ:     1

مقبس إدخال DC في أسفل محطة القاعدة؛  	  
مقبس الطاقة على الحائط.  	  

قم بتوصيل كل من طرفي سلك الخط بـ:   2
مقبس الهاتف في أسفل محطة القاعدة؛  	  

مقبس الهاتف على الحائط.  	  

بالنسبة إلى الهواتف المزودة بسماعات متعددة فقط:
قم بتوصيل كل من طرفي محول الطاقة بـ:   3

مقبس إدخال DC في أسفل شاحن السماعة اإلضافية.  	  
مقبس الطاقة على الحائط.  	  

1 التوصيل
مقبس الهاتف مقبس الطاقة

محول 
الطاقة

مقبس الطاقة

شاحن 
السماعة 
اإلضافية

محطة قاعدة 
الهاتف

2 1 3



2 البدء
تكوين الهاتف

يتم تركيب البطاريات بشكل مسبق في السماعة. انزع ملصق البطارية عن غطاء    1
البطارية قبل الشحن.

قم بتعيين التاريخ والوقت.   2
 ]AM[ لتحديد / إذا كان الوقت بتنسيق 12 ساعة، فاضغط على المفتاح   	   

.]PM[ أو



شحن الهاتف
 

ضع السماعة على محطة القاعدة لشحنها. عند وضع السماعة على محطة القاعدة بشكل 
صحيح ستسمع صوتًا يدل على استقرارها في مكانها.

     يبدأ شحن السماعة.
مالحظة قم بشحن البطاريات لمدة 8 ساعات قبل استخدامها.

التحقق من مستوى البطارية
عندما تكون السماعة غير متصلة بمحطة القاعدة/الشاحن، تشير الخطوط 

إلى مستوى طاقة البطارية )ممتلئة ومتوسطة الطاقة ومنخفضة الطاقة(.
عندما تكون السماعة متصلة بمحطة القاعدة/الشاحن، تومض الخطوط إلى 

أن ينتهي الشحن.

يومض رمز البطارية الفارغة وتسمع نغمة تنبيه.
البطارية منخفضة الطاقة وتحتاج إلى الشحن.

اشحن لمدة 8 ساعات



3 استمتع
مكالمة

إلجراء مكالمة، اضغط على  واطلب رقم 	 
الهاتف.

للرد على مكالمة، اضغط على  عندما 	 
يرّن الهاتف.

 	. إلنهاء مكالمة، اضغط على 

مستوى صوت سماعة األذن
اضغط على  أو  لتعديل مستوى الصوت 

خالل المكالمة.

دليل الهاتف
إضافة تسجيل

اضغط على MENU/OK، ثم حدد    1
 ، ]ADD NEW[ >  ]PHONEBOOK[

واضغط على MENU/OK للتأكيد.
 MENU/OK أدخل االسم ثم اضغط على   2

للتأكيد.
 MENU/OK أدخل الرقم ثم اضغط على   3

للتأكيد.

االتصال من دليل الهاتف
 MENU/OK اضغط على  أو اضغط على   1

 ]VIEW[ >  ]PHONEBOOK[ > 
للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.

حدد جهة اتصال.   2
اضغط على  إلجراء المكالمة.   3

ذاكرة الوصول المباشر
هناك ذاكرتان للوصول المباشر )المفتاحان 1 

و2(. لطلب رقم الهاتف المحفوظ تلقائيًا، اضغط 
باستمرار على المفتاحين في وضع الخمول.

 يتم تعيين المفتاحين 1 و2 مسبقًا على 
 ]VOICEMAIL_1[ )رقم البريد الصوتي( 

و ]INFO SVC_2[ )رقم خدمة المعلومات( 
الخاصين بمشّغل الشبكة على التوالي وفقًا للبلد 

الذي تتواجد فيه )يعتمد ذلك على الشبكة(.



سجل المكالمات
اضغط على  وحدد تسجياًل.   1

إلجراء مكالمة
. اضغط    2

لعرض المزيد من التفاصيل
.MENU/OK اضغط على   2

.]VIEW[ حدد   3

لحفظ سجل مكالمة في دليل الهاتف
.MENU/OK اضغط على   2

.]SAVE NUMBER[ حدد   3
اضغط على MENU/OK للتأكيد.   4

أدخل االسم.   5
اضغط على MENU/OK للتأكيد.   6
اضغط على MENU/OK للحفظ.   7

لحذف سجل مكالمة
.MENU/OK اضغط على   2

.]DELETE ALL[ أو ]DELETE[ حدد   3
اضغط على MENU/OK للتأكيد.   4

قائمة إعادة الطلب
اضغط على REDIAL/C وحدد تسجياًل.   1

إلجراء مكالمة
. اضغط    2

لحفظ سجل مكالمة في دليل الهاتف
.MENU/OK اضغط على   2

.]SAVE NUMBER[ حدد   3
اضغط على MENU/OK للتأكيد.   4

أدخل االسم.   5
اضغط على MENU/OK للتأكيد.   6
اضغط على MENU/OK للحفظ.   7

لحذف سجل مكالمة
.MENU/OK اضغط على   2

.]DELETE ALL[ أو ]DELETE[ حدد   3
اضغط على MENU/OK للتأكيد.   4

تسجيل السماعات
يمكنك تسجيل سماعات إضافية في محطة القاعدة. 

بإمكان محطة القاعدة تسجيل ما يصل إلى 4 
سماعات.

اضغط على MENU/OK  على السماعة.   1
 ،]REGISTER[ >  ]SERVICES[ حدد   2

ثم اضغط على MENU/OK للتأكيد.
اضغط باستمرار على  على محطة القاعدة    3

لمدة 5 ثواٍن.
أدخل رمز PIN الخاص بالنظام )0000(.    4

.PIN لتأكيد رمز MENU/OK اضغط على   5
        يكتمل التسجيل في أقل من دقيقتين. 



بيانات فنية
البطارية

CORUN:  بطاريتان AAA NiMH قابلتان للشحن بقدرة 1.2 فولت 	 
وسعة 500 مللي أمبير/ساعة

SANIK:  بطاريتان AAA NiMH قابلتان للشحن بقدرة 1.2 فولت 	 
وسعة 500 مللي أمبير/ساعة

محول الطاقة
القاعدة والشاحن: 

 	:Philips 
/ SSW-1920UK-2/ SSW-1920EU-2

:S003PV0600050/S003PB0600050 
 اإلدخال: 100-240 فولت 60/50 هرتز 0.2 أمبير؛ 

اإلخراج: 6 فولت 500 مللي أمبير

استعادة اإلعدادات االفتراضية
يمكنك إعادة تعيين إعدادات الهاتف إلى إعدادات جهة التصنيع األصلية.

.MENU/OK اضغط على   1
 MENU/OK ثم اضغط على ،]RESET[ >  ]SERVICES[ حدد   2

 للتأكيد.     
    تعرض السماعة طلب تأكيد.

اضغط على MENU/OK للتأكيد.   3
        تمت إعادة تعيين كل اإلعدادات

        يتم عرض شاشة الترحيب.



األسئلة المتداولة
ال يتم عرض خط اإلشارة على الشاشة.

السماعة خارج النطاق. ضعها بالقرب من محطة 	 
القاعدة.

إذا تم عرض ]UNREGISTERED[ على 	 
السماعة، فقم بتسجيل هذه األخيرة )راجع القسم 

تسجيل السماعات(.

إذا فشل تسجيل السماعات اإلضافية في 
محطة القاعدة، فماذا أفعل؟

ذاكرة القاعدة ممتلئة. قم بإلغاء تسجيل السماعات 
غير المستخدمة وأعد المحاولة.

ال يوجد نغمة اتصال
تحقق من توصيالت الهاتف.	 
السماعة خارج النطاق. ضعها بالقرب من محطة 	 

القاعدة.

ال يمكنني تغيير إعدادات البريد الصوتي، 
فماذا أفعل؟

تتم إدارة خدمة البريد الصوتي من قبل موفر الخدمة 
وليس الهاتف نفسه. اتصل بموفر الخدمة لتغيير 

اإلعدادات.

يتعذر شحن السماعة بواسطة الشاحن.
تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.	 
تأكد من وضع السماعة على الشاحن بشكل 	 

صحيح. يومض رمز البطارية أثناء الشحن.
مالمسات البطارية متسخة. افصل الجهاز عن 	 

الطاقة أواًل واعمد إلى تنظيف المالمسات 
بواسطة قطعة قماش رطبة.

البطاريات تالفة. قم بشراء بطاريات جديدة من 	 
البائع.

شاشة العرض ال تعمل
تأكد من أن البطاريات مشحونة.	 
تأكد من توفر الطاقة ومن توصيالت الهاتف.	 

الصوت غير واضح )طقطقات، صدى، 
وغير ذلك.(

السماعة خارج النطاق تقريبًا. ضعها بالقرب من 	 
محطة القاعدة.

حدوث تشويش من األجهزة الكهربائية المجاورة. 	 
ضع محطة القاعدة بعيدًا عنها.

الهاتف موجود في مكان ذي جدران سميكة. ضع 	 
القاعدة بعيدًا عن تلك الجدران.

السماعة ال ترّن.
تأكد من تشغيل نغمة رنين السماعة.

معّرف المتصل ال يعمل.
لم يتم تنشيط الخدمة. راجع موفر الخدمة.	 
المعلومات الخاصة بالمتصل محجوبة أو غير 	 

متوفرة.



هل تريد المساعدة؟
دليل المستخدم / تعليمات عبر إنترنت

www.philips.com/support
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