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معلومات عامة 
لتجنب التلف أو األعطال: 

ال تعرض سماعات الرأس للحرارة الزائدة  
ال تسقط سماعات الرأس.  

یجب أال تتعرض سماعات الرأس للتقطیر أو الرش.  
ال تسمح بغمر سماعات الرأس في الماء.  

ال تستخدم أي مواد تنظیف تحتوي على الكحول أو األمونیا أو البنزین أو   
المواد الكاشطة.

إذا كان التنظیف مطلوبًا، استخدم قطعة قماش ناعمة، إذا لزم األمر، مبللة   
بكمیة قلیلة من الماء أو الصابون المعتدل، لتنظیف المنتج.

یجب أال تتعرض البطاریة المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو   
النار أو ما شابھ.

یمكن أن یؤدي استبدال البطاریة بنوع غیر صحیح إلى إضعاف الحمایة؛  
یمكن أن یؤدي التخلص من البطاریة في النار أو الفرن الساخن أو   

السحق المیكانیكي أو قطع البطاریة إلى حدوث انفجار؛
یمكن أن یؤدي ترك البطاریة في بیئة ذات درجة حرارة عالیة للغایة إلى   

انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل لالشتعال؛
تتعرض البطاریة لضغط ھواء منخفض للغایة مما قد یؤدي إلى انفجار   

أو تسرب سائل أو غاز قابل لالشتعال.
ال تستخدم سماعات الرأس أثناء تشغیل السیارة أو ركوب الدراجة   

الھوائیة أو الركض أو المشي في المناطق التي تشتد فیھا حركة المرور. 
حیث إنھ أمر خطیر وغیر قانوني في العدید من األماكن.

حول درجات حرارة التشغیل والتخزین والرطوبة
درجة حرارة التشغیل: 0 درجة مئویة (32 درجة   •

فھرنھایت) إلى 40 درجة مئویة (104 درجة 
فھرنھایت)

درجة حرارة التخزین: -10 درجة مئویة (14   •
درجة فھرنھایت) إلى 45 درجة مئویة (113 درجة 

فھرنھایت)
رطوبة التشغیل: رطوبة نسبیة من 8% إلى %90   •

(دون تكاثف)
رطوبة التخزین: رطوبة نسبیة من 5% إلى %90   •

(دون تكاثف)
الحد األقصى الرتفاع التشغیل: 3000 متر  •

قد یكون عمر البطاریة أقصر في ظروف درجات   •
الحرارة العالیة أو المنخفضة.

تنبیھ

تعلیمات ھامة تتعلق   1
بالسالمة

سالمة السمع

لتجنب إلحاق أذى بالسمع، حدد الوقت الذي تستخدم فیھ سماعات   
الرأس عند مستوى الصوت العالي وقم بضبط مستوى الصوت على 

مستوى آمن. كلما كان مستوى الصوت أعلى، كانت مدة االستماع 
اآلمنة أقصر.

تأكد من مراعاة اإلرشادات التالیة عند استخدام سماعة الرأس 
الخاصة بك.

االستماع عند مستویات صوت معقولة لفترات زمنیة   •
معقولة.

احرص على عدم ضبط مستوى الصوت باستمرار ألعلى   •
كما یتكیف سمعك.

ال تقم برفع مستوى الصوت بحیث ال یمكنك سماع ما   •
حولك.

یجب علیك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن االستخدام   •
في الحاالت التي یحتمل أن تكون خطرة.

یمكن لضغط الصوت المفرط من سماعات األذن   •
وسماعات الرأس أن یسبب فقدان السمع.

ال یُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطیة األذنین   •
أثناء القیادة وقد یكون ھذا األمر غیر قانوني في بعض 

المناطق أثناء القیادة.
حفاًظا على سالمتك، تجنب التشتت عن الموسیقى أو   •
المكالمات الھاتفیة أثناء وجودك في حركة المرور أو 

غیرھا من البیئات التي یحتمل أن تكون خطرة.
 

خطر
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سماعات   2
الرأس بتقنیة 

Bluetooth

محتوى الصندوق

سماعات األذن Philips Fidelio L3 من 
Bluetooth بتقنیة Philips

تھانینا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! لالستفادة 
الكاملة من الدعم الذي تقدمھ Philips، سّجل منتجك على 

.www.philips.com/welcome
باستخدام سماعات Philips فوق األذن، یمكنك:

االستمتاع بمكالمات السلكیة مریحة دون استخدام   •
األیدي؛

االستمتاع والتحكم في الموسیقى الالسلكیة؛  •
التبدیل بین المكالمات والموسیقى؛  •

االستمتاع بإلغاء الضوضاء.  •

كابل شحن USB (للشحن فقط)

كبل الصوت

دلیل البدء السریع

األجھزة األخرى
 PAD ھاتف أو جھاز محمول (مثل الكمبیوتر المحمول أو

أو محوالت Bluetooth أو مشغالت MP3 وما إلى ذلك) 
یدعم Bluetooth ومتوافق مع سماعات الرأس (انظر 

"البیانات الفنیة" في الصفحة 8).

محول الطائرة

علبة الحمل

ضمان عالمي

منشور خاص بالحمایة
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نظرة عامة على سماعات الرأس 
Bluetooth الالسلكیة بتقنیة
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C من النوع USB فتحة شاحن

المساعد الصوتي
لوحة تحكم تعمل باللمس

LED مؤشر

زر وضع إلغاء الضوضاء النشط/الوعي

(زر التشغیل)

  مقبس الصوت
  المیكروفون
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بدء االستخدام  3

شحن البطاریة

مالحظة

قبل استخدام سماعات الرأس للمرة األولى، اشحن البطاریة لمدة ساعتین   
للحصول على أفضل قدرة للبطاریة وعمرھا االفتراضي.

استخدم فقط كابل شحن USB األصلي لتجنب حدوث أي تلف.  
قم بإنھاء مكالمتك قبل شحن سماعة الرأس، ألن توصیل سماعة الرأس   

للشحن سیؤدي إلى إیقاف تشغیل سماعة الرأس.

قم بتوصیل كابل شحن USB المرفق بما یلي:

فتحة شحن USB من النوع C على سماعات الرأس و؛  •
الشاحن/منفذ USB للكمبیوتر.  •

 

تلمیح

عادةً، یستغرق الشحن الكامل ساعتین.  

یتحول المصباح إلى اللون األبیض أثناء الشحن وینطفئ 
عندما تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل.

إقران سماعات الرأس مع ھاتفك 
المحمول

تأكد من شحن سماعات الرأس بالكامل وإیقاف تشغیلھا.

تأكد من تشغیل الھاتف المحمول وتنشیط میزة 
Bluetooth الخاصة بھ.

تظل سماعة الرأس في وضع اإلقران لمدة 3 دقائق.

قبل استخدام سماعات الرأس مع ھاتفك المحمول للمرة األولى، 
قم بإقرانھا بھاتف محمول. یؤدي اإلقران الناجح إلى إنشاء 

رابط مشفر فرید بین سماعات الرأس والھاتف المحمول. تقوم 
سماعات الرأس بتخزین آخر 8 أجھزة في الذاكرة. إذا حاولت 

إقران أكثر من 8 أجھزة، سیتم استبدال أقدم جھاز مقترن 
بالجھاز الجدید.

یوضح لك المثال التالي كیفیة إقران سماعات الرأس بھاتفك 
المحمول.

اضغط مع االستمرار على       لمدة 5 ثواٍن حتى یومض 
مصباح LED باللونین األزرق واألبیض بالتناوب.

Philips Fidelio L3

قم بإقران سماعات الرأس مع الھاتف المحمول. للحصول 
على معلومات مفصلة، راجع دلیل المستخدم الخاص 

بھاتفك المحمول.

قم بتنشیط میزة Bluetooth بھاتفك المحمول، وحدد 
 Philips Fidelio L3
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االتصال السلكي

استخدم سماعات   4
الرأس

توصیل سماعة الرأس بجھاز 
Bluetooth

.Bluetooth قم بتشغیل ھاتفك المحمول/جھاز

اضغط مع االستمرار على زر التشغیل/إیقاف التشغیل 
لتشغیل سماعات الرأس.

سیضيء مصباح LED األزرق لمدة ثانیتین.
یتم إعادة توصیل سماعات الرأس بآخر ھاتف 

محمول/جھاز Bluetooth متصل تلقائیًا. 

تلمیح

إذا قمت بتشغیل الھاتف المحمول/جھاز Bluetooth أو تنشیط میزة   
Bluetooth بعد تشغیل سماعات الرأس، فیجب علیك إعادة توصیل 

سماعات الرأس والھاتف المحمول/جھاز Bluetooth یدویًا.

تلمیح

سیتم تعطیل مفاتیح الوظائف عند استخدام وضع الصوت.  

 Bluetooth إذا فشلت سماعات الرأس في االتصال بآخر جھاز  
متصل في النطاق خالل 3 دقائق، فسیتغیر إلى وضع اإلقران، ثم 
سیتم إیقاف تشغیلھ تلقائیًا إذا كان ال یزال غیر متصل بأي جھاز 

بلوتوث بعد 3 دقائق. 

مالحظة

یمكنك أیًضا استخدام سماعات الرأس مع كبل الصوت 
المتوفر. قم بتوصیل كبل الصوت المرفق بسماعات الرأس 

وجھاز الصوت الخارجي. 
مالحظة

عند دفق الصوت من الجھاز األول، فإن تلقي مكالمة من الجھاز الثاني   
سیؤدي تلقائیًا إلى إیقاف تشغیل الجھاز األول مؤقتًا. وسیتم توجیھ 

المكالمة تلقائیًا إلى سماعات الرأس.
سیؤدي إنھاء المكالمة إلى استئناف التشغیل تلقائیًا من الجھاز األول.  

اتصال متعدد النقاط
االقتران

إقران سماعات الرأس بجھازین، مثل الھاتف المحمول   •
والكمبیوتر المحمول.

التبدیل بین الجھاز
في أي وقت، یمكن فقط االستماع إلى الموسیقى من   •

جھاز واحد. والجھاز اآلخر سیكون للمكالمات الھاتفیة.
أوقف تشغیل الصوت مؤقتًا من جھاز واحد ثم ابدأ   •

تشغیل الصوت من الجھاز اآلخر.

Google االقتران السریع مع

Google تدعم سماعة الرأس االقتران السریع مع
ادخل إلى وضع االقتران الخاص بسماعة الرأس.  •

یجب أیًضا تشغیل Bluetooth الخاص بالھاتف الذكي   •
.Android الذي یعمل بنظام

 Android سیقوم الھاتف الذكي الذي یعمل بنظام  •
باكتشاف سماعة الرأس تلقائیًا

Philips Fidelio L3
انقر لإلقران. سیتم ربط الجھاز بـ
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التحكم في المكالمات

المھمة
الرد على/إنھاء 

المكالمة.

الرد على مكالمة جدیدة 
أثناء إجراء مكالمة.

رفض مكالمة.

رفض مكالمة جدیدة 
أثناء إجراء مكالمة.

التحكم في إلغاء الضوضاء النشط/الوعي

المھمة
 /ANC تشغیل

وضع الوعي/ إیقاف 
ANC تشغیل

المحادثة السریعة

تبدیل المكالمة عند الرد 
على مكالمتین

إدارة المكالمات والموسیقى
التشغیل/إیقاف التشغیل

المھمة
تشغیل سماعات 

الرأس
إیقاف تشغیل 

سماعات الرأس

التحكم في الموسیقى
المھمة

تشغیل الموسیقى أو 
إیقافھا مؤقتًا

العملیة
الضغط مرة واحدة

اللمس لمدة 1 ثانیة

الضغط مرة واحدة

اللمس لمدة 1 ثانیة

العملیة
اضغط مرة واحدة

وضع راحة الید فوق 
غطاء األذن األیمن

الضغط مرة واحدة

العملیة
اضغط مع االستمرار 

لمدة 2 ثانیتین.
اضغط مع االستمرار 

لمدة 2 ثانیتین.
یتم تشغیل مصباح 

LED األزرق 
ویختفي.

العملیة
الضغط مرة واحدة

اسحب ألعلى/ 
اسحب ألسفل
السحب لألمام

السحب للخلف

ضبط مستوى 
الصوت. 

المقطع التالي.

المقطع السابق.

الزر
لوحة تحكم تعمل 

باللمس

لوحة تحكم تعمل 
باللمس

لوحة تحكم تعمل 
باللمس

لوحة تحكم تعمل 
باللمس

الزر
زر وضع إلغاء 

الضوضاء 
النشط/الوعي

لوحة تحكم تعمل 
باللمس

الزر
زر التشغیل

زر التشغیل

الزر
لوحة تحكم تعمل 

باللمس

لوحة تحكم تعمل 
باللمس

لوحة تحكم تعمل 
باللمس

لوحة تحكم تعمل 
باللمس

مالحظة

یُرجى الرجوع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالھاتف الذكي.  

وظیفة المساعدة الصوتیة للھاتف الذكي 
(Google ،Siri مثل تطبیق)

العملیةالزرالمھمة
تنشیط وظیفة 

المساعدة الصوتیة 
للھاتف الذكي

اضغط مع االستمرار زر المساعد الصوتي
لمدة ثانیتین

حاالت مؤشر سماعات الرأس األخرى

حالة سماعات الرأس

سماعات الرأس متصلة بجھاز 
Bluetooth، بینما تكون سماعات 
الرأس في وضع االستعداد أو أثناء 

االستماع إلى الموسیقى.

سماعات الرأس جاھزة لالقتران.

سماعات الرأس قید التشغیل ولكنھا 
.Bluetooth غیر متصلة بجھاز

انخفاض مستوى البطاریة.

البطاریة مشحونة بالكامل.

المؤشر

یومض مصباح LED األزرق 
ببطء.

یومض مصباح LED باللون 
األزرق واألبیض بالتناوب.

یومض مصباح LED األبیض ببطء 
حتى نفاد الطاقة

إیقاف تشغیل مصباح LED األبیض.

یومض مصباح LED األبیض ببطء. 
إذا تعذر إجراء أي اتصال، سیتم 
إیقاف تشغیل سماعات الرأس في 

غضون 3 دقائق.
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البیانات الفنیة  5

مالحظة

تخضع المواصفات للتغییر دون إشعار مسبق.  

سماعة الرأس
(ANC إیقاف تشغیل) وقت الموسیقى: 38 ساعة

(ANC تشغیل) 32 ساعة | 
(ANC إیقاف تشغیل) وقت التحدث: 38 ساعة

 (ANC تشغیل) 32 ساعة | 
وقت الشحن: ساعتین

بطاریة لیثیوم بولیمر قابلة إلعادة الشحن 
(750 مللي أمبیر في الساعة)

5.1 :Bluetooth إصدار
أوضاع Bluetooth المتوافقة:
HFP (وضع حر الیدین)  •

A2DP (وضع التوزیع الصوتي المتقدم)  •
AVRCP (وضع التحكم عن بُعد في   •

الصوت/الفیدیو)
نطاق التردد: 2400 - 2483.5 میجا ھرتز
قدرة جھاز اإلرسال: < 10 دیسیبل میلي واط

نطاق التشغیل: حتى 10 أمتار (33 قدًما)
الصدى الرقمي وتخفیض الضجیج

إیقاف التشغیل التلقائي
منفذ USB من النوع C للشحن

Aptx HDو ،Aptxو ،ACC تدعم
 

مالحظة

إذا لم ترتد سماعة الرأس ألكثر من 5 دقائق، فسیتم إیقاف تشغیل سماعة الرأس.  

اكتشاف االرتداء
سیتم إیقاف تشغیل الموسیقى مؤقتًا عند نزع سماعة الرأس من    •

االرتداء.
بعد ذلك، سیتم استئناف تشغیل الموسیقى عند وضع سماعة    •

الرأس.

امسح رمز QR / اضغط على زر "تنزیل" أو ابحث 
عن "سماعات Philips" في متجر تطبیقات Apple أو 

Google Play لتنزیل التطبیق.

تنزیل التطبیق
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اإلشعارات  6

 MMD Hong Kong Holding Limited بموجب ھذا، تعلن شركة
أن ھذا المنتج یتوافق مع المتطلبات األساسیة وغیرھا 
 .2014/53/EU من األحكام ذات الصلة من التوجیھ

یمكنك العثور على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني 
.www.p4c.philips.com

إعالن المطابقة

التخلص من المنتج القدیم والبطاریة

تم تصمیم منتجك وتصنیعھ من مواد ومكونات عالیة الجودة، 
والتي یمكن إعادة تدویرھا وإعادة استخدامھا.

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

ھذا الرمز یعني أن المنتج یحتوي على بطاریة مضمنة قابلة 
 2013/56/EU إلعادة الشحن یشملھا التوجیھ األوروبي
والتي ال یمكن التخلص منھا مع النفایات المنزلیة العادیة. 

ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجمیع رسمیة أو إلى 
مركز خدمة Philips إلزالة البطاریة القابلة إلعادة الشحن 

بشكل احترافي.
اطلع على نظام التجمیع المنفصل المحلي للمنتجات الكھربائیة 

واإللكترونیة والبطاریات القابلة إلعادة الشحن. اتبع القواعد 
المحلیة وال تتخلص أبًدا من المنتج والبطاریات القابلة إلعادة 
الشحن مع النفایات المنزلیة العادیة. یساعد التخلص الصحیح 
من المنتجات القدیمة والبطاریات القابلة إلعادة الشحن على 

منع اآلثار السلبیة على البیئة وصحة اإلنسان.

إزالة البطاریة المدمجة

إذا لم یكن ھناك نظام لجمع/إعادة تدویر المنتجات اإللكترونیة 
في بلدك، فیمكنك حمایة البیئة عن طریق إزالة البطاریة وإعادة 

تدویرھا قبل التخلص من سماعات الرأس.

تأكد من فصل سماعة الرأس عن علبة الشحن قبل إزالة   •
البطاریة.

 

التوافق مع المجال الكھرومغناطیسي
یتوافق ھذا المنتج مع جمیع المعاییر واللوائح المعمول بھا فیما 

یتعلق بالتعرض للمجاالت الكھرومغناطیسیة.
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المعلومات البیئیة 

تخلص من جمیع مواد التعبئة والتغلیف غیر الضروریة. لقد 
حاولنا جعل مواد التعبئة والتغلیف سھلة الفصل إلى ثالث 

مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البولیسترین (العازل) 
والبولي إیثیلین (األكیاس، ورقة الرغوة الواقیة).

یتكون نظامك من مواد یمكن إعادة تدویرھا وإعادة استخدامھا 
إذا تم تفكیكھا بواسطة شركة متخصصة. یرجى مراعاة اللوائح 
المحلیة المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغلیف والبطاریات 

المستنفدة والمعدات القدیمة.

إشعار االمتثال

یتوافق الجھاز مع قواعد لجنة االتصاالت الفدرالیة، الجزء 15. 
تخضع عملیة التشغیل للشرطین التالیین:

أال یتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار؛ و  .1

یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم استقبالھ، بما في   .2
ذلك التداخل الذي قد یؤدي إلى تشغیل غیر مرغوب فیھ.

قواعد لجنة االتصاالت الفدرالیة
تم اختبار ھذا الجھاز ووجد متفقًا مع الحدود المتعارف علیھا 
لألجھزة الرقمیة من الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من 
قواعد لجنة االتصاالت الفدرالیة. وقد تم تصمیم ھذه الحدود 

بحیث تضمن الحمایة المعقولة ضد التداخل الضار عند تركیب 
الجھاز في منطقة سكنیة. یّولد ھذا الجھاز ویستخدم طاقة التردد 
الالسلكي ویمكن أن یشعھا، وإذا لم یتم تركیبھ واستخدامھ وفقًا 
لدلیل التعلیمات، فقد یتسبب في حدوث تداخل ضار لالتصاالت 
الالسلكیة. ورغم ذلك، فال یوجد ضمان بعدم حدوث تداخل من 
تركیب معین. إذا تسبب ھذا الجھاز في حدوث أي تداخل ضار 
مع استقبال الموجات الالسلكیة أو موجات التلفاز، األمر الذي 
یمكن تحدیده عن طریق إیقاف تشغیل الجھاز ثم إعادة تشغیلھ، 
فینبغي على المستخدم محاولة تصحیح التداخل بواسطة إجراء 

أو أكثر من اإلجراءات التالیة:

إعادة توجیھ ھوائي االستقبال أو نقلھ.
زیادة المسافة الفاصلة بین المعدات وجھاز االستقبال

توصیل الجھاز بمأخذ التیار الكھربائي في دائرة مختلفة 
عن تلك التي یتصل بھا جھاز االستقبال.

استشارة الوكیل أو أحد فنیي الرادیو أو التلفزیون 
المتخصصین من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

:FCC بیان التعرض لإلشعاع
یتوافق ھذا الجھاز مع حدود التعرض لإلشعاع الصادرة عن 

لجنة االتصاالت الفیدرالیة (FCC) المحددة للبیئات غیر 
الخاضعة للتحكم.

یجب أال یكون موقع المرسل في مكاٍن واحد أو تشغیلھ 
باالقتران مع أي ھوائیات أو أجھزة إرسال أخرى.

كندا:
یحتوي ھذا الجھاز على جھاز (أجھزة) إرسال/جھاز 

(أجھزة) استقبال معفاة من التراخیص متوافقة مع معاییر 
لجنة االبتكار والعلوم والتنمیة االقتصادیة في كندا المعفى 

من ترخیص مواصفات معاییر الرادیو. تخضع عملیة 
التشغیل للشرطین التالیین: (1) قد ال یتسبب ھذا الجھاز 
في حدوث تداخل ضار، و(2) یجب أن یقبل ھذا الجھاز 

أي تداخل یتم استقبالھ، بما في ذلك التداخل الذي قد یؤدي 
إلى تشغیل غیر مرغوب فیھ للجھاز.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

:IC بیان التعرض لإلشعاع

یتوافق ھذا الجھاز مع حدود التعرض لإلشعاع الكندیة 
المحددة للبیئات غیر الخاضعة للتحكم.

یجب أال یكون موقع المرسل في مكاٍن واحد أو تشغیلھ 
باالقتران مع أي ھوائیات أو أجھزة إرسال أخرى.

تنبیھ: یتم تحذیر المستخدم من أن التغییرات أو التعدیالت 
التي لم تعتمدھا الجھة المسؤولة عن التوافق بشكل صریح 

یمكن أن تلغي تصریح المستخدم لتشغیل المعدات.

AR 10



العالمات التجاریة  7

تعد عالمة كلمة ®Bluetooth وشعاراتھا عالمات 
 .Bluetooth SIG, Inc تجاریة مسجلة مملوكة لشركة

وأي استخدام لھذه العالمات من قِبل شركة 
Top Victory Investment Limited یخضع 

للترخیص. العالمات التجاریة واألسماء التجاریة األخرى 
ھي ملكیة خاصة بأصحابھا.

Bluetooth

تعد Siri عالمة تجاریة لشركة Apple Inc.، مسجلة في 
الوالیات المتحدة وبلدان أخرى.

Siri

.Google LLC ھي عالمة تجاریة لشركة Google
قد ال یتوفر Google Assistant في بعض اللغات والبلدان.

Google
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األسئلة المتداولة  8

ال یتم تشغیل سماعة Bluetooth الخاصة بي.
مستوى البطاریة منخفض. اشحن سماعة الرأس.

ال یمكنني إقران سماعات الرأس Bluetooth مع جھاز 
.Bluetooth

 Bluetooth قم بتمكین میزة .Bluetooth تم تعطیل
على جھاز Bluetooth الخاص بك وقم بتشغیل جھاز 

Bluetooth قبل تشغیل سماعة الرأس.

كیفیة إعادة تعیین االقتران.
اضغط مع االستمرار على زر الطاقة + ANC لمدة 3 ثواٍن 

.USB مع إزالة طاقة

أستطیع السماع ولكن ال یمكنني التحكم في الموسیقى على 
جھاز Bluetooth الخاص بي (مثل التشغیل/اإلیقاف 

المؤقت/التخطي لألمام/للخلف).
 AVRCP یدعم Bluetooth تأكد من أن مصدر صوت

(راجع "البیانات الفنیة" في الصفحة 8).

مستوى صوت سماعة الرأس منخفض جًدا.
ال یمكن لبعض أجھزة Bluetooth ربط مستوى الصوت 

بسماعة الرأس من خالل مزامنة الصوت. في ھذه الحالة، یجب 
علیك ضبط مستوى الصوت على جھاز Bluetooth الخاص 

بك بشكل مستقل لتحقیق مستوى صوت مناسب.

ال یمكن الشحن باستخدام كابل USB آخر.
ال یدعم المنتج كابل شحن USB من النوع C إلى USB من 

.C النوع
یُرجى دائًما استخدام كابل شحن USB المرفق (USB من 

.(C من النوع USB إلى A النوع
 

یتعذر على جھاز Bluetooth العثور على سماعة 
الرأس.

قد تكون سماعة الرأس متصلة بجھاز مقترن مسبقًا.   •
قم بإیقاف تشغیل الجھاز المتصل أو نقلھ خارج 

النطاق.
ربما تمت إعادة تعیین االقتران أو تم إقران سماعة   •
الرأس مسبقًا بجھاز آخر. قم بإقران سماعة الرأس 

بجھاز Bluetooth مرة أخرى كما ھو موضح في 
دلیل المستخدم. (راجع "إقران سماعة الرأس بجھاز 
Bluetooth الخاص بك للمرة األولى" في الصفحة 

.(6

تتصل سماعة Bluetooth الخاصة بي بھاتف محمول 
مزود بتقنیة Bluetooth، ولكن یتم تشغیل الموسیقى 

فقط على مكبر صوت الھاتف المحمول.
راجع دلیل المستخدم الخاص بھاتفك المحمول. حدد ھذا 

االختیار لالستماع إلى الموسیقى من خالل سماعة الرأس.

جودة الصوت ردیئة ویمكن سماع صوت الضجیج.
جھاز Bluetooth خارج النطاق. قلل المسافة بین   •

سماعة الرأس وجھاز Bluetooth، أو قم بإزالة 
العوائق بینھما.

اشحن سماعة الرأس.  •

.www.philips.com/support لمزید من الدعم، تفضل بزیارة
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بموجب ترخیص. تم تصنیع ھذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبیعھ 

تحت مسؤولیتھا أو إحدى الشركات التابعة لھا، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited ھي 
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