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تعلیمات السالمة   1
الھامة

سالمة السمع

خطر

لتجنب تلف السمع، ضع حًدا للوقت الذي تستخدم فیھ سماعات   
الرأس على مستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت 

على مستوى آمن، فكلما ارتفع الصوت، كلما قُصَرت مدة 
االستماع اآلمنة.

تأكد من اتباع اإلرشادات التالیة عند استخدام سماعة الرأس.
احرص على االستماع بمستویات صوت معقولة   •

لفترات زمنیة معقولة.
احرص على عدم رفع مستوى الصوت باستمرار كي   •

یناسب مستوى سمعك.
تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول   •

دون سماع ما یحیط بك.
ینبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقًتا عن استخدام   •

السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
یمكن أن یتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من   •

سماعات األذن وسماعات الرأس في فقدان حاسة السمع
ال ُینصح باستخدام سماعة الرأس مع تغطیة كلتا   •

األذنین أثناء القیادة وقد یكون ذلك مخالًفا للقانون في 
بعض المناطق أثناء القیادة.

حفاًظا على سالمتك، تجنب مشتتات االنتباه مثل   •
االستماع إلى الموسیقى أو إجراء مكالمات ھاتفیة أثناء 

السیر وسط الحركة المروریة أو في بیئات أخرى 
ُیحتَمل أن تكون خطرة.

معلومات عامة
لتجنب حدوث أضرار أو أعطال:

تنبیھ

تجنب تعریض سماعات الرأس للحرارة الزائدة.  

تجنب إسقاط سماعات الرأس.  

تجنب تعریض سماعات الرأس للرذاذ أو قطرات الماء.  

تجنب غمر سماعة الرأس في الماء.  

تجنب استخدام أي مواد تنظیف تحتوي على الكحول أو األمونیا أو   

البنزین أو المواد الكاشطة.

عند الحاجة إلى التنظیف، استخدم قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم األمر   

بلِّلھا بكمیة قلیلة من الماء أو صابون مخفف، لتنظیف المنتج.

ال ینبغي تعریض البطاریة المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو   

النار أو ما شابھ.

خطر االنفجار في حالة استبدال البطاریة بطریقة غیر صحیحة، ال یتم   

استبدل البطاریة إال بواحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.

نبذة عن درجات حرارة التشغیل والتخزین والرطوبة
احرص أن یكون التشغیل أو التخزین في مكان   •

تتراوح فیھ درجة الحرارة بین 15- درجة مئویة (5 
درجة فھرنھایت) إلى 55 درجة مئویة (131 درجة 

فھرنھایت) (الرطوبة النسبیة حتى 90%)
قد یكون عمر البطاریة أقصر في ظروف درجات   •

الحرارة العالیة أو المنخفضة.
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سماعة البلوتوث   2
الالسلكیة

محتویات العبوة

سماعة فیلیبس ترو وایرلس 
Philips SHB2505

 أغطیة أذن مطاطیة قابلة لالستبدال × 2 زوج

علبة الشحن

دلیل البدء السریع

األجھزة األخرى
ھاتف أو جھاز محمول (مثل الكمبیوتر المحمول أو المساعد 
 MP3 الرقمي الشخصي أو محوالت البلوتوث أو مشغالت

وما إلى ذلك) یدعم تقنیة البلوتوث ومتوافق مع سماعة 
الرأس (انظر "البیانات الفنیة" في صفحة 10).

كبل شحن USB (للشحن فقط)
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 !Philips تھانینا لكم على شراء ھذا المنتج ومرحًبا بكم مع
لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمھ Philips، قم بتسجیل 

.www.philips.com/welcome المنتج على
مع سماعة الرأس الالسلكیة ھذه من Philips، یمكنك:
االستمتاع بإجراء مكالمات السلكیة مریحة بدون   •

استخدام الیدین.  
االستمتاع بالموسیقى والتحكم بھا السلكًیا.  •

التبدیل بین المكالمات والموسیقى.  •
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نظرة عامة على سماعة البلوتوث 
الالسلكیة

میكروفون  
المفاتیح متعددة الوظائف  
مؤشر LED (السماعة)  

Micro USB منفذ شحن  
مؤشر LED (علبة الشحن)  



بدء التشغیل  3

شحن البطاریة

علبة الشحن

سماعة الرأس

مالحظة

قبل استخدام سماعة الرأس للمرة األولى، ضع السماعة في علبة الشحن   
واشحن البطاریة لمدة 3 ساعات للحصول على أفضل سعة وأطول عمر 

للبطاریة.
استخدم فقط كبل شحن USB األصلي لتجنب حدوث أي أضرار.  

احرص على إنھاء مكالمتك قبل شحن سماعة الرأس، ألن توصیل   
السماعة بالشحن سیؤدي إلى إیقاف تشغیلھا.

قم بتوصیل أحد طرفي كبل USB في علبة الشحن، والطرف 
اآلخر في مصدر الطاقة.

 LED یتم التحقق من عملیة الشحن من خالل مصباح  •
األزرق الموجود على اللوحة األمامیة.

عندما یكتمل شحن علبة الشحن، یضیئ الضوء األزرق.  •

 LED یتم التحقق من عملیة الشحن من خالل مصباح  •
األبیض على سماعتي األذن.

عندما یكتمل شحن سماعة الرأس، ینطفئ الضوء   •
األبیض.

نصیحة

نصیحة

تعمل علبة الشحن كبطاریة احتیاطیة محمولة لشحن سماعة الرأس،   
عندما یكتمل شحن علبة الشحن، فھي تدعم 3 دورات شحن كاملة 

لسماعة الرأس.

عادًة ما یستغرق شحن السماعة بالكامل ساعتین (بالنسبة لسماعة الرأس   
أو علبة الشحن).

إقران سماعة الرأس بجھاز البلوتوث 
للمرة األولى

ضع سماعة الرأس في علبة الشحن.
یبدأ شحن سماعة الرأس.

تأكد من اكتمال شحن سماعة الرأس.

خذ كلتا السماعتین من علبة الشحن، ستعمل سماعتي 
الرأس تلقائًیا، وستدخل وضع اإلقران بعد توصیل 

السماعة الیمنى والیسرى.

سیصدر عندئٍذ صوت "Power on" (تشغیل)
 وصوت "Pairing" (اقتران). بعد ذلك، سیصدر 

تبدأ علبة الشحن في الشحن.

AR



مالحظة

مالحظة

بعد التشغیل، إذا لم تعثر السماعة على أي جھاز بلوتوث متصل من قبل،   
فستنتقل تلقائًیا إلى وضع االقتران.

تحزن سماعة الرأس جھاز واحد في الذاكرة، فإذا حاولت إقران أكثر من   
 2 أجھزة، سیتم استبدال الجھاز األقدم بالجھاز الجدید.

إقران سماعة واحدة (وضع أحادي)

إعادة إقران السماعة بجھاز 
بلوتوث آخر.

یصدر من سماعة األذن الیمنى صوت "اقتران" 
ویومض مؤشر LED باللون األبیض واألزرق.

تصبح سماعة الرأس اآلن في وضع االقتران 
وجاھزة لالقتران بجھاز بلوتوث (مثل ھاتف 

محمول).

یصدر من سماعة األذن الیمنى صوت
 LED (متصل) ویستمر مؤشر "Connected"

في الومیض لمدة 5 ثواٍن على كلتا السماعتین.
یمكنك استخدام جھازك لتشغیل الموسیقى أو 

إجراء مكالمة.

قم بتشغیل وظیفة البلوتوث في جھاز البلوتوث ثم 
."Philips SHB2505" .حدد

أدخل كلمة مرور سماعة الرأس."0000"(أربعة 
أصفار) إذا ُطلب منك، وبالنسبة إلى أجھزة 

البلوتوث المزودة بتقنیة Bluetooth 3.0 أو 
أعلى، ال یلزم إدخال كلمة مرور.

قم بتشغیل وظیفة البلوتوث في جھاز البلوتوث.

خذ إحدى سماعتي الرأس من علبة الشحن، وستعمل 
 Power" سماعة األذن تلقائًیا، وسیصدر عندئٍذ صوت

on" (تشغیل) من السماعة الیمنى.

قم بتشغیل وظیفة البلوتوث في جھازك، وابحث عن 
"Philips SHB2505" المس لالتصال، (یرجى 

الرجوع إلى صحة 6)

عندما یتم االتصال بنجاح، ستسمع صوت 
"Connected" (تم االتصال) وینطفئ ضوء 

المؤشر.

سماعة الرأس مع جھاز البلوتوث انظر دلیل المستخدم 
الخاص بجھاز البلوتوث.

یوضح لك المثال التالي كیفیة إقران سماعة الرأس 
إذا كان لدیك جھاز بلوتوث آخر ترغب في إقرانھ بسماعة بجھاز البلوتوث.

الرأس، فتأكد من إیقاف تشغیل وظیفة البلوتوث في أي أجھزة 
أخرى مقترنة أو متصلة مسبًقا، ثم اتبع الخطوات الموجودة 

في "إقران سماعة الرأس بجھاز بلوتوث للمرة األولى".
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نصیحة

مالحظة

ال یمكن لسماعة الرأس االتصال بأكثر من جھاز واحد في نفس الوقت،   
فإذا كان لدیك جھازي بلوتوث مقترنین، فقم فقط بتشغیل وظیفة البلوتوث 

في الجھاز الذي ترید االتصال بھ.
إذا قمت بتشغیل وظیفة بلوتوث في جھاز البلوتوث بعد تشغیل سماعة   
الرأس، فعلیك االنتقال إلى قائمة البلوتوث في الجھاز وتوصیل سماعة 

الرأس بالجھاز یدوًیا.

إذا تعذر على سماعة الرأس االتصال بأي جھاز البلوتوث في غضون 3   
دقائق، فسیتم إیقاف تشغیلھا تلقائًیا للحفاظ على عمر البطاریة.

في بعض أجھزة البلوتوث، قد ال یكون االتصال تلقائًیا، وفي ھذه الحالة،   
یجب علیك االنتقال إلى قائمة البلوتوث بجھازك وتوصیل سماعة الرأس 

بجھاز البلوتوث یدوًیا.

إذا لم یكن ھناك أي جھاز متصل، فستتوقف 
سماعة الرأس تلقائًیا بعد 3 دقائق.

یتم تشغیل كلتا السماعتین اآلن وإقرانھما مع 
بعض تلقائًیا.

ستبحث سماعة الرأس عن آخر جھاز بلوتوث 
متصل وتعید االتصال بھ تلقائیا، وإذا لم یكن آخر 
جھاز بلوتوث متاًحا، ستبحث سماعة الرأس عن 

ثاني آخر جھاز كان متصالً وتعید االتصال بھ.

استخدام سماعة الرأس  4

قم بتشغیل وظیفة البلوتوث في جھاز البلوتوث.
المھمة

التحكم في الموسیقى

تشغیل سماعة 
الرأس.

سماعتا الرأس

سماعة الرأس
الیمنى/الیسرى

خذ سماعتي 
الرأس من 

علبة الشحن.

ضع سماعتي 
الرأس في علبة 

الشحن.

اضغط مع 
االستمرار

لمدة 5 ثواٍن.
یومض 

 LED مؤشر
باللون 
األبیض

3 مرات

إیقاف تشغیل 
سماعة الرأس.

تشغیل أو إیقاف تشغیل 
الموسیقى مؤقًتا

سماعة الرأس تخطي إلى األمام
الیمنى

اضغط مع 
االستمرار 

لمدة 2 ثانیة
تخطي
وعودة

سماعة الرأس 
الیسرى

اضغط مع 
االستمرار 

لمدة 2 ثانیة

سماعة الرأس 
الیمنى/الیسرى

اضغط مرة 
واحدة

خذ السماعتین من علبة الشحن، وستعمل سماعة الرأس 
وتعید االتصال تلقائًیا.

تشغیل/إیقاف تشغیلتوصیل سماعة الرأس بجھاز البلوتوث

إدارة المكالمات والموسیقى

الزر
متعدد المھام

التشغیل

الزر متعدد المھمة
المھام

التشغیل

AR
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LED حالة مؤشر

حالة مؤشر LED للبطاریة في 
سماعة الرأس

التحكم في المكالمات

رد على/تعلیق 
مكالمة
رفص

مكالمة واردة
سماعة الرأس 
الیمنى/الیسرى

اضغط مع 
االستمرار 

لمدة 2 ثانیة
تبدیل المتصل 
أثناء المكالمة.

سماعة الرأس 
الیمنى/الیسرى

سماعة الرأس
الیمنى/الیسرى

اضغط مرتین Siri/Google

سماعة الرأس 
قید التشغیل

سماعة الرأس في
وضع االقتران

سماعة الرأس قید التشغیل 
ولكن غیر متصلة بجھاز 

بلوتوث.

 LED یومض مؤشر
األبیض واألزرق، وفي حالة 

عدم وجود اتصال، تتوقف 
سماعة الرأس في غضون 3 

ثواٍن.

 تومض المؤشرات الزرقاء 
3 مرات.

LED تومض مؤشرات
الزرقاء والبیضاء.

انطفأ مؤشر LEDالبطاریة مشحونة بالكامل.

 LED یومض مؤشر
األبیض كل 3 ثوان تقریًبا.

اضغط مع 
االستمرار 

لمدة 2 ثانیة

سماعة الرأس 
الیمنى/الیسرى

اضغط مرة واحدة

الزر متعدد المھمة
المھام

التشغیل

التحكم في الصوت

المھمة

المؤشرحالة سماعة الرأس

الزر متعدد 
المھام

التشغیل

یظھر مؤشر البطاریة على جھاز بلوتوث بعد التوصیل 
بسماعة الرأس

أثناء شحن سماعة الرأس، یضيء مؤشر LED األزرق.

تظل 4 مؤشرات LED زرقاء مضیئة لإلشارة إلى أن نسبة الطاقة 
100%-75

تظل 3 مؤشرات LED زرقاء مضیئة لإلشارة إلى أن نسبة الطاقة 
75%-50

تظل 2 مؤشرات LED زرقاء مضیئة لإلشارة إلى أن نسبة الطاقة 
50%-25

تظل 1 مؤشرات LED زرقاء مضیئة لإلشارة إلى أن نسبة 
الطاقة 0-25%

حالة مؤشر LED للبطاریة في علبة 
الشحن

مستوى البطاریة منخفض
(سماعة الرأس).

سوف تسمع صوت 
"battery low" (البطاریة 
منخفضة) من سماعة الرأس.
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إعادة ضبط المصنع   5
للسماعة

كیفیة االرتداء

أثناء شحن سماعة الرأس، یضيء مؤشر LED األزرق 
كما یلي:

 إذا واجھت أي مشكلة تتعلق باالقتران أو االتصال، یمكنك اتباع 
اإلجراء التالي إلعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس.

في جھاز البلوتوث، انتقل إلى قائمة البلوتوث وقم بإزالة
Philips SHB2505 من قائمة األجھزة،

أعد كلتا السماعتین إلى علبة الشحن، اضغط مع االستمرار 
على زر وظیفة السماعة الیمنى والیسرى لمدة 5 ثواٍن.

تظل 4 مؤشرات LED زرقاء مضیئة لإلشارة إلى أن نسبة 
الطاقة 75-100%

تظل 2 مؤشرات LED زرقاء مضیئة ویومض المؤشر الثالث 
كل ثانیة لإلشارة إلى أن نسبة الطاقة 50-75%

یظل 1 مؤشر LED أزرق مضیًئا ویومض المؤشر الثاني كل 
ثانیة لإلشارة إلى أن نسبة الطاقة 25-50%

یظل 1 مؤشر LED أزرق یومض كل ثانیة لإلشارة إلى أن 
نسبة الطاقة 0-25%

قم بإیقاف تشغیل وظیفة البلوتوث في جھاز البلوتوث.

خذ السماعتین من علبة الشحن، وستعمل سماعة الرأس 
تلقائًیا. سیصدر عندئٍذ صوت "Power on" (تشغیل) 

وصوت "Pairing" (اقتران).

مؤشر LED للبطاریة في علبة الشحن 
USB مع كابل

إلقران ســماعة الرأس بجھاز بلوتوث، قم بتشغیل 
وظیفــة البلوتوث في جھاز البلوتوث، ثم حدد 

.Philips SHB2505

بعد ذلك، یومض مؤشر LED في سماعة األذن الیمنى 
باللون األبیض واألزرق لمدة 3 دقائق.
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مالحظة

المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار.  

سماعة الرأس
مدة الموسیقى: 5 ساعات (15 ساعة إضافیة مع علبة 

الشحن)
مدة التحدث: 5 ساعات (15 ساعة إضافیة مع علبة 

الشحن)
وقت االستعداد: 80 ساعة 

وقت الشحن: 2 ساعة
بطاریة لیثیوم أیون قابلة للشحن: 50 مللي أمبیر في كل 

سماعة أذن
إصدار البلوتوث: 5.0

ملفات تعریف البلوتوث المتوافقة:
(وضع سماعة الرأس، وضع االستخدام حر   •

(HFP - الیدین
A2DP (وضع توزیع الصوت المتقدم)  •

AVRCP ( وضع التحكم عن بعد الخاص   •
بالفیدیو الصوتي)

 SBC :ترمیزات الصوت المحسنة
نطاق التردد: 2.4 جیجا ھرتز

قدرة جھاز االرسال: < 4 دیسیبل مللي
 نطاق التشغیل: حتى 10 متر (33 قدم)

علبة الشحن
وقت الشحن: 2 ساعة

بطاریة لیثیوم أیون قابلة إلعادة الشحن: 500 مللي أمبیر

AR
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 MMD Hong Kong Holding Limited تعلن شركة
بموجب ھذه الوثیقة َتوافُق ھذا المنتج مع المتطلبات األساسیة 

 .2014/53/EU واألحكام األخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجیھ
ویمكنك االطالع على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني 

.www.p4c.philips.com التالي

إعالن التوافق

التخلص من المنتج والبطاریات القدیمة

تم تصمیم المنتج وتصنیعھ باستخدام مواد ومكونات ذات جودة 
عالیة، یمكن إعادة تصنیعھا واستخدامھا مرة أخرى.

یعني ھذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجیھ 
.2012/19/EU األوروبي

یعني ھذا الرمز أن المنتج یحتوي على بطاریة مدمجة قابلة 
 2013/56/EU إلعادة الشحن مشمولة بالتوجیھ األوروبي

والتي ال یمكن التخلص منھا في النفایات المنزلیة العادیة. 
وننصحك بشدة بأخذ منتجك إلى نقطة تجمیع رسمیة أو إلى 
مركز خدمة Philips إلزالة البطاریة القابلة إلعادة الشحن 

من ِقبل فني متخصص.
واحرص على التعرف على نظام التجمیع المحلي المنفصل 
الخاص بالمنتجات الكھربیة واإللكترونیة والبطاریات القابلة 

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

والبطاریات القابلة إلعادة الشحن على منع حدوث آثار سلبیة 
على البیئة وصحة اإلنسان.

إذا لم یكن ھناك نظام لجمع/إعادة تدویر المنتجات اإللكترونیة 
في بلدك، یمكنك حمایة البیئة عن طریق إخراج البطاریة 

وإعادة تدویرھا قبل التخلص من سماعة الرأس.

تأكد من فصل ســماعة الرأس عن علبة الشــحن قبل   •
إخراج البطاریة.

تأكد من فصل علبة الشحن عن كبل شحن USB قبل   •
إخراج البطاریة.
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االمتثال لحدود المجاالت الكھرومغناطیسیة

المعلومات البیئیة

یتوافق ھذا المنتج مع جمیع المعاییر واللوائح المعمول بھا فیما 
یتعلق بالتعرض للمجاالت الكھرومغناطیسیة.

تم التخلي عن جمیع مواد التغلیف غیر الضروریة. كما حاولنا 
جعل العبوة سھلة التقسیم إلى ثالث مواد: الورق المقوى 

(العلبة) ومادة البولیسترین (الطبقة الواقیة) والبولي إیثیلین 
(األكیاس والِقطع اإلسفنجیة الواقیة).

یتكون نظامك من مواد یمكن إعادة تدویرھا وإعادة 
استخدامھا إذا تم تفكیكھا من ِقبل شركة متخصصة. یرجى 
مراعاة اللوائح المحلیة الخاصة بالتخلص من مواد التغلیف 

والبطاریات المستھلكة والمعدات القدیمة.

إخطار االمتثال
یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 15 من قواعد ھیئة االتصاالت 

الفیدرالیة. ویخضع التشغیل إلى الشرطین التالیین:

1. أال یتسبب ھذا الجھاز في تشویش ضار.
2. یجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم استقبالھ، بما في   

    ذلك التداخل الذي قد یسبب تشغیالً غیر مرغوب فیھ.

قواعد ھیئة االتصاالت الفیدرالیة
لقد تم اختبار ھذا الجھاز وثبت أّنھ یتوافق مع حدود األجھزة 

الرقمیة من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد ھیئة 
االتصاالت الفیدرالیة. وُوضعت ھذه الحدود لتوفیر حمایة 

معقولة من التداخل الضار داخل المنشآت السكنیة. یولّد 
ھذا الجھاز طاقة رادیو ترددیة ویستخدمھا ومن الممكن أن 

یصدرھا وإذا لم یتم التركیب واالستخدام وفًقا لدلیل التعلیمات، 
فقد تسبب التداخل الضار مع اتصاالت الرادیو.

 ومع ھذا ال یوجد ضمان لعدم حدوث ھذا التداخل في 
تركیب معین. وإذا لم یتسبب الجھاز في التداخل الضاّر 

الستقبال الرادیو أو التلفاز، والذي یتم التعرف علیھ 
من خالل تشغیل أو إیقاف تشغیل الجھاز، فیجب على 
المستخدم محاولة تصحیح التداخل بواسطة واحدة أو 

أكثر من المقاییس التالیة:

أعد تركیب ھوائي االستقبال. 
ِزد المسافة الفاصلة بین الجھاز وجھاز االستقبال.

ِصل الجھاز بمأخذ متصل بدائرة مختلفة غیر الدائرة 
المتصل بھا جھاز االستقبال.

استشر الموزع أو فني رادیو/تلیفزیون ذو خبرة للحصول 
على المساعدة.

بیان التعرض لإلشعاع الخاص بھیئة االتصاالت الفیدرالیة
یتوافق ھذا الجھاز مع حدود التعرض لإلشعاع التابعة للجنة 

االتصاالت الفیدرالیة المنصوص علیھا بخصوص البیئة التي 
ال یمكن التحكم فیھا.

یجب عدم وضع جھاز اإلرسال ھذا أو تشغیلھ بالقرب من أي 
ھوائي أو جھاز إرسال آخر.

كندا:
یتوافق ھذا الجھاز مع معاییر اإلعفاء من التراخیص الخاصة 

بھیئة الصناعة الكندیة. ویخضع التشغیل للشرطین التالیین: 
(1) أال یتسبب ھذا الجھاز في تشویش ضار، (2) یجب أن 
یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم استقبالھ، بما في ذلك التداخل 

الذي قد یسبب تشغیالً غیر مرغوب فیھ. 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بیان التعرض لإلشعاع الخاص بھیئة الصناعة الكندیة:
یتوافق ھذا الجھاز مع حدود التعرض لإلشعاع الكندیة 

المنصوص علیھا بخصوص البیئات التي ال یمكن التحكم بھا.
یجب عدم وضع جھاز اإلرسال ھذا أو تشغیلھ بالقرب من أي 

ھوائي أو جھاز إرسال آخر.

تنبیھ: یتم تنبیھ المستخدم بأن التغییرات أو التعدیالت التي لم یتم 
الموافقة علیھا بوضوح من قبل الطرف المسؤول عن التوافق قد 

ُتبِطل صالحیة المستخدم في تشغیل الجھاز.
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سماعة الرأس المزودة بتقنیة البلوتوث ال تعمل. 
مستوى البطاریة منخفض. اشحن سماعة الرأس.

ال یمكنني إقران ســماعة الرأس المزودة بتقنیة البلوتوث 
بجھاز بلوتوث.

البلوتوث ُمعطل، قم بتمكین خاصیة البلوتوث في جھاز البلوتوث 
ل جھاز البلوتوث قبل تشغیل سماعة الرأس. وشغِّ

االقتران ال یعمل.
ضع سماعتي األذن في علبة الشحن.  •

تأكد من تعطیل وظیفة البلوتوث في جمیع أجھزة البلوتوث   •
المتصلة مسبًقا.  

من جھاز البلوتوث، احذف "Philips SHB2505" من   •
قائمة أجھزة البلوتوث.  

قم بإقران سماعة الرأس (انظر "إقران سماعة الرأس بجھاز   •
البلوتوث للمرة األولى" في الصفحة 6).  

كیفیة إعادة تعیین االقتران.
أحرج سماعتي الرأس من علبة الشحن. اضغط مرتین على 

المفاتیح متعددة الوظائف بكلتا السماعتین حتى یومض مؤشر 
LED باللون األبیض، ثم انتظر حوالي

10 ثواٍن. ستسمع "Connected" (تم االتصال)، 
 "Right Channel" ،(القناة الیسرى) "Left Channel"

(القناة الیمنى)، للداللة على نجاح االقتران.

ال یمكن لجھاز البلوتوث العثور على سماعة الرأس.
قد تكون سماعة الرأس متصلة بجھاز مقترن مسبًقا. أوقف   •

تشغیل الجھاز المتصل أو حركھ خارج النطاق.  
ربما تمت إعادة تعیین االقتران أو تم إقران سماعة الرأس   •
مسبًقا بجھاز آخر. أقِرن سماعة الرأس بجھاز البلوتوث     
مرة أخرى على النحو الموضح في دلیل المستخدم. (انظر   
"إقران سماعة الرأس بجھاز البلوتوث للمرة األولى" في   

الصفحة 6).  

سماعة الرأس المزودة بتقنیة Bluetooth متصلة بھاتف 
محمول مزود بتقنیة Bluetooth استریو، ولكن ال یتم تشغیل 

الموسیقى إال على مكبر صوت الھاتف المحمول.
راجع دلیل المستخدم الخاص بھاتفك المحمول. حدد لالستماع إلى 

الموسیقى عبر سماعة الرأس.

جودة الصوت ضعیفة ویمكن سماع صوت ضجیج.
جھاز Bluetooth خارج النطاق. قلِّل المسافة بین سماعة   •

الرأس وجھاز Bluetooth، أو أزل العقبات بینھما.  
اشحن سماعة الرأس.  •

تكون جودة الصوت ضعیفة عندما یكون التشغیل من الھاتف 
المحمول بطیًئا للغایة أو ال یعمل تشغیل الصوت على اإلطالق. 
تأكد من أن ھاتفك المحمول ال یدعم فقط (التشغیل األحادي) 
HSP/HFP ولكن یدعم أیًضا A2DP ویكون متوافًقا مع 

BT4.0x (أو أعلى) (انظر "البیانات الفنیة" في صفحة 10).
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أسمُع الموسیقى ولكن ال یمكنني التحكم بھا على 
جھاز البلوتوث (مثل التشغیل/اإلیقاف المؤقت/التخطي 

لألمام/للخلف).
تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث یدعم AVRCP (راجع 

"البیانات الفنیة " في صفحة 10).

مستوى صوت سماعة الرأس منخفض جًدا.
ال یمكن لبعض أجھزة البلوتوث ربط مستوى الصوت بسماعة 
الرأس من خالل مزامنة الصوت، وفي ھذه الحالة، یجب علیك 

ضبط مستوى الصوت على جھاز البلوتوث بشكل مستقل 
لضبط مستوى الصوت المناسب.

ال یمكنني توصیل سماعة الرأس بجھاز آخر، ماذا أفعل؟
تأكد من إیقاف تشغیل وظیفة البلوتوث في الجھاز   •

المقترن السابق  
كرر إجراء االقتران على جھازك الثاني، (انظر   •

"إقران سماعة الرأس بجھاز البلوتوث للمرة األولى"   
في صفحة 6).  

أسمع صوًتا من سماعة أذن واحدة فقط.
إذا كنت في مكالمة، فمن الطبیعي أن یأتي الصوت من   •

سماعة األذن الیمنى والیسرى،  
أما إذا كنت تستمع إلى الموسیقى ولكن ال یأتي الصوت   •

إال من سماعة أذن واحدة:  
قد تكون بطاریة سماعة األذن األخرى فارغة.   •  

للحصول على أفضل أداء، اشحن سماعتي األذن    
شحًنا كامالً.   

یتم فصل سماعتي األذن الیمنى والیسرى عن بعضھا   •
البعض، أوقف تشغیل كال السماعتین أوالً، ثم أعد   

السماعتین إلى علبة الشحن لمدة 5 ثواٍن ثم أخرجھما،   
وسیؤدي ھذا إلى تشغیل السماعتین وتوصیلھما، ثم أعد   

توصیل سماعة الرأس بجھاز البلوتوث.  

سماعة الرأس متصلة بأكثر من جھاز بلوتوث، أوقف   •
تشغیل وظیفة البلوتوث في جمیع األجھزة المتصلة، وأوقف   
تشغیل سماعتي األذن، ثم أعد السماعتین إلى علبة الشحن   
لمدة 5 ثواٍن ثم أخرجھما، ثم أعد توصیل سماعة الرأس   
بجھاز البلوتوث. وتجدر اإلشارة إلى أن سماعة الرأس   

مصممة للتوصیل بجھاز بلوتوث واحد فقط في كل مرة،   
وعند إعادة توصیل سماعة الرأس بجھاز البلوتوث،   

تأكد من إیقاف تشغیل وظیفة البلوتوث في أي أجھزة أخرى   
متصلة/مقترنة مسبًقا.  

إذا لم ُتجدي الحلول المذكورة أعاله، فقم بإعادة ضبط   •
المصنع لسماعة الرأس (انظر "إعادة ضبط المصنع   

لسماعة الرأس" في الصفحة 9).  

لمزیٍد من الدعم، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي
.www.philips.com/support
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Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicas aplicados. 
Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

 .Koninklijke Philips N.V. وشعار الدرع الواقي الخاص بھا ھما عالمتان تجاریتان مسجلتان لشركة Philips
 MMD Hong Kong Holding وال یتم استخدامھما إال بموجب ترخیص رسمي، ُصنع ھذا المنتج من قبل شركة

Limited كما أنھا ھي أو إحدى الشركات التابعة لھا المسؤولة عن بیعھ، وھي الضامن فیما یتعلق بھذا المنتج.
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