
إعداد الھاتف
عند استخدام الھاتف للمرة األولى، تظھر رسالة ترحیب   1

(حسب البلد).
یتعین ضبط البلد واللغة عند مطالبتك بذلك.  2

3  ضبط التاریخ والوقت.
إذا كانت صیغة الوقت 12 ساعة، اضغط على مفاتیح  •

     /     لتحدید [صباًحا] أو [مساًء] (حسب البلد).

َسجل منتجك واحصل على الدعم من الموقع اإللكتروني

www.philips.com/support

دلیل المستخدم السریع

D470
D475

تعلیمات السالمة الھامة

لمحة عامة

لدخول إلى قائمة الخیارات.

تغییر نمط الصوت.

تعدیل مستوى الصوت.

إعادة االتصال (حسب 
الشبكة).

إنھاء مكالمة
إیقاف التشغیل مؤقتًا (اضغط 

باستمرار)

كتم/إلغاء كتم مكبر الصوت.

كتم/إلغاء كتم المیكروفون.

أثناء المكالمة:
الوصول إلى القائمة الرئیسیة.

الوصول إلى قائمة إعادة االتصال.
دلیل الھاتف

سجل المكالمات

إجراء المكالمات واستقبالھا.

قم بتشغیل السماعة أو إیقاف 
تشغیلھا (اضغط باستمرار على 

المفتاح).
إجراء مكالمة داخلیة (اضغط 

باستمرار على المفتاح).

قفل/فتح لوحة المفاتیح (اضغط 
باستمرار على المفتاح)

إجراء المكالمات واستقبالھا من 
خالل مكبر الصوت.

لجھاز D475: اضغط لتشغیل 
رسالة جدیدة من جھاز الرد 

اآللي/ الوصول إلى قائمة جھاز 
الرد اآللي.

وضع االستعداد
مكبر الصوت

األیقونات

سماعة األذن

مكبر الصوت 
(الجانب الخلفي)

المیكروفون

D470 D475

البحث عن 
السماعة (األسفل)

التأكید / التحدید / الدخول 
إلى قائمة الخیارات.

إلغاء / السابق 

ألعلى / ألسفل 
الخروج من القائمة.

إدخال في النصفي القائمة
.حذف النص

إدخال مسافة.

للتبدیل بین األحرف الكبیرة 
والصغیرة، (اضغط مطوالً 

على المفتاح).

األیقونات
تُظھر حالة االتصال بین السماعة والقاعدة، وكلما ازداد عدد الخطوط 

الظاھرة، كانت قوة اإلشارة أفضل.

یبقى ھذا الرمز مضاُء بشكٍل ثابت أثناء استعراض المكالمات المحجوبة 
في سجل المكالمات.

یبقى ھذا الرمز مضاُء بشكٍل ثابت أثناء استعراض المكالمات الصادرة 
في قائمة إعادة االتصال.

یومض ھذا الرمز عند وجود مكالمة فائتة جدیدة أو أثناء استعراض 
المكالمات الفائتة غیر المقروءة في سجل المكالمات. یبقى ھذا الرمز 

مضاُء بشكٍل ثابت عند وجود سجل مكالمات أثناء استعراض المكالمات 
الفائتة في سجل المكالمات.

یبقى ھذه الرمز مضاُء بشكٍل ثابت أثناء استعراض المكالمات المحجوبة 
في سجل المكالمات.

یبقى ھذه الرمز مضاُء بشكٍل ثابت أثناء استعراض المكالمات الواردة 
في سجل المكالمات.

تنشیط المنبھ.

مكبر الصوت قید التشغیل.

تم ضبط الوضع الصامت، لكنھ خارج الفترة النشطة.

تم إیقاف تشغیل صوت الرنین.
تم ضبط الوضع الصامت أثناء الفترة النشطة (ال یُصدر الھاتف رنینًا).

لجھاز D475: جھاز الرد اآللي: یومض عند وجود رسالة جدیدة أو 
عندما تكون الذاكرة ممتلئة. وتظھر عندما یكون جھاز الرد اآللي قید 

التشغیل.

مؤشر الرسالة الصوتیة: یومض ھذا الرمز عند وجود رسائل جدیدة 
ویظل مضیئًا بشكل ثابت عندما تكون الرسائل الصوتیة قد تم االطالع 

علیھا بالفعل.
• تعتمد ھذه الوظیفة على الشبكة.

یتم عرض ھذا الرمز عند التمریر ألعلى/ألسفل عبر 
القائمة أو عند زیادة مستوى الصوت أو خفضھ.

تم تنشیط وضع ECO (توفیر الطاقة).
تم تنشیط وضع +ECO (توفیر الطاقة).

D470D475

اإلصدار المزود بسماعات متعددة فقط.

توصیل
إدخال البطاریات

بدء التشغیل

اشحن الجھاز 
لمدة 8 ساعات.

% 70 >

% 70 - % 40

% 40 - % 10

ومیض: البطاریة منخفضة

تمریر: جاٍر الشحن.

شحن الھاتف

تحذیر
الشبكة الكھربائیة مصنفة على أنھا خطیرة. والطریقة الوحیدة إلیقاف تشغیل   •

الشاحن ھي فصل مصدر الطاقة عن مأخذ التیار الكھربائي. تأكد من سھولة 

الوصول إلى مأخذ التیار الكھربائي دائًما.

راجع معلومات السالمة قبل استخدام المنتج.  •

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب ھذه الوثیقة   •

َتوافُق ھذا المنتج مع المتطلبات األساسیة واألحكام األخرى ذات الصلة الخاصة 

.2014/53/EU بتوجیھ المفوضیة األوربیة

قیمة معدل االمتصاص النوعي للرأس والجذع واألطراف
سماعات Philips: < 0.1 وات/كجم  •

ال تستخدم إال مصادر الطاقة المدرجة في إرشادات المستخدم.  •

ال تستخدم إال البطاریات المدرجة في إرشادات المستخدم.  •

أبق المنتج بعیًدا عن السوائل.  •

احذر خطر االنفجار في حال تم استبدال البطاریة بنوع غیر صحیح.  •

تخلص من البطاریات المستعملة وفًقا لإلرشادات.  •

عند رنین الھاتف أو تنشیط وضع التحدث دون استخدام الیدین، احرص على أن   •

تكون السماعة بعیدة عن أذنك لتجنب إلحاق الضرر بالسمع.



دلیل الھاتف
إضافة السجل

اضغط على [القائمة]  1
حدد [دلیل الھاتف] > [إضافة سجل جدید].  2

اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  3
االتصال من دلیل الھاتف

اضغط على    .  1
حدد أحد السجالت واضغط على     .  2

اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  3
ذاكرة الوصول المباشر

لدیك ذاكرتي وصول مباشر (المفتاح 1 و2). لطلب رقم ھاتف محفوظ 
تلقائًیا، اضغط باستمرار على المفاتیح في وضع االستعداد.

وفًقا للبلد، ُیضبط المفتاحان 1 و2 مسبًقا على رقم البرید الصوتي 
ورقم خدمة المعلومات لمزود الخدمة على التوالي (حسب الشبكة).

سجل المكالمات
االتصال من سجل المكالمات

اضغط على    .  1
حدد أحد السجالت واضغط على     .  2

عرض السجل
اضغط على      > [خیار] > [عرض].

حفظ السجل
اضغط على     > [خیار] > [حفظ الرقم].  1

اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  2
حذف السجل

اضغط على     > [خیار] > [حذف].  1
اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  2

إعادة االتصال
االتصال من قائمة إعادة االتصال

.[Bis] اضغط على  1
حدد أحد السجالت واضغط على     .  2

حفظ السجل
اضغط على [Bis] > [خیار] > [حفظ الرقم].  1

اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  2
حذف السجل

اضغط على [Bis] > [خیار] > [حذف].  1
اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  2

تسجیل بیان 
(D475 فقط)

اضغط على [القائمة ] > [جھاز الرد اآللي] > [البیان].  1
اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  2

كیفیة االستخدام
تسجیل سماعات إضافیة

یمكنك تسجیل سماعات إضافیة في محطة القاعدة.
اضغط على [القائمة]  1

حدد [الخدمات] > [تسجیل]، ثم اضغط على [موافق] للتأكید.  2
اضغط مطوالً على     الموجود في القاعدة لمدة 5 ثواٍن.  3
4 أدخل رمز PIN/رمز المرور (0000) الخاص بالنظام.

5 اضغط على [موافق] لتأكید رمز PIN/رمز المرور.
یكتمل التسجیل في أقل من دقیقتین.

استعادة اإلعدادات االفتراضیة
یمكنك إعادة ضبط إعدادات ھاتفك إلى إعدادات المصنع األصلیة.

اضغط على [القائمة]  1
حدد [الخدمات] > [إعادة ضبط]، ثم اضغط على [موافق] للتأكید.  2

اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.  3

مالحظة

یمكنك استعادة رمز PIN/رمز المرور األصلي باتباع ھذا   •
اإلجراء.

البطاریة

محول الطاقة (القاعدة والشاحن)

Philips: عدد 2 بطاریة قابلة إلعادة الشحن من نوع AAA Ni-MH بجھد 1.2 
فولت وسعة 550 مللي أمبیر في الساعة ال تستخدم إال البطاریات المرفقة فقط.

دلیل الھاتف: 50 إدخاالً
سجل المكالمات: 50 اسم
 مدة التحدث: 16 ساعة

 وقت االستعداد: 250 ساعة

تقنیة االتصاالت الالسلكیة الرقمیة المحّسنة
نطاق التردد: 1897.344-1881.792 میغاھرتز

الطاقة القصوى: 22.8 دیسیبل مللي وات
GFSK :وضع التضمین
نوع الھوائي: ثنائي القطب

0dBi :كسب الھوائي
نطاق درجة حرارة التشغیل

للجھاز المفحوص: 10- درجة مئویة إلى 40 درجة مئویة

:Meic
MN0063-E060040

الدخل:

الخرج:

:HuaJin
HJ-0600400P1-EU

6 فولت تیار مستمر 400 مللي أمبیر6 فولت تیار مستمر 400 مللي أمبیر

المواصفات التقنیة

240-100 فولت تیار متردد
50/60 ھرتز، 200 مللي أمبیر

240-100 فولت تیار متردد
50/60 ھرتز، 150 مللي أمبیر

مالحظة

یمكنك تركیب مرشح DSL (خط المشترك الرقمي) لتجنب   •
.DSL مشاكل الضوضاء ورقم المتصل الناجمة عن تداخل

یمكنك االطالع على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني التالي   •
.www.p4c.philips.com

للوصول إلى إرشادات المستخدم عبر اإلنترنت، ُیرجى استخدام رقم 
الطراز المرجعي المدون على ملصق المنتج أسفل القاعدة.

استخدم سماعات األذن بحذر، حیث یمكن أن تنتج ضغًطا صوتًیا مفرًطا   .1
ویمكن أن تسبب سماعة الرأس في فقدان حاسة السمع.

یؤدي استبدال البطاریة بنوع خاطئ إلى خطر حدوث انفجار. وتخلص من   .2
البطاریات المستخدمة وفًقا للتعلیمات.

یجب تركیب محول الطاقة بالقرب من الجھاز ویجب الوصول إلیھ بسھولة  .3
یتوافق الجھاز مع مواصفات التردد الالسلكي عند استخدامھ على مسافة 0   .4

مم من أطرافك.
لتجنب خطر اإلصابة بفقدان حاسة السمع، ال تستمع لمستویات صوت   .5

مرتفعة لفترات زمنیة طویلة.

معلومات عن سالمة المستخدمین وغیر المستخدمین:
االمتثال لقیود االستخدام المحددة في أماكن معینة (المستشفیات والطائرات ومحطات الوقود 

والمدارس ...)، واالحتیاطات التي الواجب مراعاتھا من جانب مرتدي الغرسات اإللكترونیة 
(محفزات القلب ومضخات األنسولین ومحفزات األعصاب ...)، وخاصة مراعاة المسافة بین 

الجھاز الالسلكي والغرسة (15 سم في حالة أقوى المصادر التي یمكن التعرض لھا مثل الھواتف 
المحمولة).

معلومات عن السلوكیات الواجب اتباعھا للحد من التعرض لإلشعاع المنبعث من األجھزة:
استخدم جھازك في ظروف استقبال جیدة لتقلیل كمیة اإلشعاع المتلقاة. استفد من استخدام أجھزة 

الالسلكي، مثل الھواتف المحمولة التي یستخدمھا األطفال والمراھقین، على سبیل المثال عن 
طریق حظر االتصاالت اللیلیة والحد من تكرار المكالمات وتحدید مدتھا. احرص على بقاء جھاز 
الالسلكي بعیًدا عن رحم النساء الحوامل. احرص على بقاء جھاز الالسلكي بعیًدا عن أسفل البطن 

لدى المراھقین.

.MMD Hong Kong Holding Limited شركة
C ،1006-07- بونس إنترناشیونال سنتر، 108 شارع واي یب، 

كوون تونغ، كولون، ھونغ كونغ
TP Vision Europe BV شركة

برینس برناردبلین 200، 1097 جیھ بي أمستردام، ھولندا

© حقوق الطبع والنشر لعام 2019 محفوظة لصالح
 .MMD Hong Kong Holding Limited شركة

جمیع الحقوق محفوظة.

یشیر ھذا الرمز الموجود على المنتج إلى أن المنتج مشمول 
.2012/19/EU بالتوجیھ األوروبي

تم تصنیع ھذه المنتج وبیعھ من قبل شركة 
 MMD Hong Kong Holding Limited

التي تتحمل مسؤلیتھ بالكامل، وھي تعتبر الشركة الضامنة 
لھذا المنتج.

إن Philips وشعار الدرع ھما عالمتان تجاریتان 
 Koninklijke Philips N.V. مسجلتان لشركة

وال ُیستخدمان إال بموجب ترخیص منھا.

UMS_D470/475
AR_V1.0 

الوضع الصامت
یمكنك تمكین الوضع الصامت لمدة محددة.

[اإلعدادات] > [الصوت] > [الوضع الصامت]

نمط الصوت
یمكنك من تخصیص نبرة األصوات حسب رغبتك.

[اإلعدادات] > [الصوت] > [نمط الصوت]
وضع +Eco/ECO (توفیر الطاقة)

یقلل من طاقة اإلرسال واإلشعاع (تأخیر الرنین لمدة ثانیتان ووضع 
استعداد أقل بنسبة %50).

 ECO+ وضع ]/[(توفیر الطاقة) Eco وضع] < [اإلعدادات]
(توفیر الطاقة)]

حجب المكالمات
تجنب المكالمات الصادرة غیر المرغوب فیھا لألرقام المحددة.

[الخدمات] > [حجب المكالمات]

القائمة السوداء
حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة.

[الخدمات] > [القائمة السوداء]

تعرف على المزید

ال یُعَرض شریط اإلشارة على الشاشة.
السماعة خارج النطاق. ضعھا بالقرب من القاعدة.  •

ل سماعتك. (راجع قسم  ل سماعتك]، سجِّ إذا كانت السماعة تعرض [سّجِ  •
"تسجیل سماعات إضافیة").

في حالة عدم اقتران (تسجیل) السماعة اإلضافیة بالقاعدة، ماذا یجب أن 
أفعل؟

ذاكرة القاعدة ممتلئة. قم بالوصول إلى         > [الخدمات] > [إلغاء 
التسجیل] إللغاء تسجیل السماعات غیر المستخدمة وحاول مرًة أخرى.

ما الذي یمكنني فعلھ إذا اخترت لغة خطأ ال یمكنني قراءتھا؟
اضغط على       للعودة إلى شاشة وضع االستعداد.  1

اضغط على       للوصول إلى شاشة القائمة الرئیسیة.  2
ستظھر الخیارات التالیة على الشاشة:  3

حددھا للوصول إلى خیارات اللغة.  4
حدد اللغة الخاصة بك.  5

حالة السماعة قید البحث أو غیر متوفرة، ماذا یجب أن أفعل؟
تأكد من توصیل القاعدة بالطاقة.  •

ل السماعة بالقاعدة. سجِّ  •
ضع السماعة بالقرب من القاعدة.  •

ال یمكنني تغییر إعدادات بریدي الصوتي. ماذا یجب أن أفعل؟
یتولى مزود الخدمة إدارة خدمة البرید الصوتي ولیس الھاتف نفسھ. اتصل 

بمزود الخدمة لتغییر اإلعدادات.
الشاشة ال تعمل

تأكد من أن البطاریات مشحونة.  •
تأكد من توفر الطاقة ومن توصیالت الھاتف.  •

السماعة ال تشحن على الشاحن.
تأكد من تركیب البطاریات بطریقة صحیحة.  •

تأكد من وضع السماعة بطریقة صحیحة على الشاحن. أیقونة البطاریة   •
تتحرك عند الشحن.

تأكد من تشغیل إعداد نغمة اإلرساء. عند وضع السماعة بشكل صحیح   •
على الشاحن، یمكنك سماع نغمة اإلرساء.

وصالت الشحن متسخة. افصل مصدر الطاقة أوالً ثم نظف الوصالت   •
باستخدام قطعة قماش مبللة.

البطاریات معیبة. احصل على بطاریات جدیدة بنفس المواصفات.  •
جودة صوت ردیئة (تشویش، صدى صوت، غیر ذلك)

السماعة خارج النطاق تقریًبا. ضعھا بالقرب من القاعدة.  •
یستقبل الھاتف تداخالت من األجھزة الكھربائیة القریبة. ُیرجى إبعاد   •

القاعدة عنھا.
الجدران سمیكة للغایة. ُیرجى إبعاد القاعدة عنھا.  •

السماعة ال تصدر رنینًا.
تأكد من تشغیل رنین السماعة.

معّرف المتصل ال یظھر على الشاشة.
لم یتم تنشیط الخدمة. راجع مزود الخدمة.  •

معلومات المتصل محجوبة أو غیر متوفرة.  •

األسئلة الشائعة

[إعداد الھاتف] > [اللغة]
[Langue] < [Réglages]

[Sprache] < [Telefon-Setup]
[Lingua] < [Config. telef.]

[Dil] < [Tlfn ayarları]


