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معلومات عامة

لتفادي إلحاق الضرر بالمنتج أو تعطله:
• ال�تبّرض�سماعات�ةيرأس�يلحرةرة�ةيمفرطا.	
• ال�توقع�سماعات�ةيرأس.	
• ال�يجوز�تبريض�ةيجهاز�يلتقطلر�أو�ةيبلل.	
• ال�تغمر�سماعات�ةيرأس�عايملاه.	
• ال�تستخدم�موةد�تنظلف�تحتوي�على�ةيكحول�أو�	

ةينشادر�أو�ةيبنزين�أو�ةيموةد�ةيكاشطا.
• إذة�أردت�تنظلف�ةيمنتج،�ةستخدم�قطبا�قماش�	

ناعما،�إذة�يزم�ةألمر�فلتكن�رطبا�مع�كملا�قلللا�من�
ةيملاه�أو�صاعون�يطلف�مخفف�يتنظلف�ةيمنتج.

حول التشغيل ودرجات حرارة التخزين
• ال�تقم�عتشغلل�ةيمنتج�أو�تخزينه�في�مكان�تنخفض�	

فله�درجا�ةيحرةرة�إيى�ما�دون�15-�درجا�مئويا�
)�5درجات�فهرنهايت(�أو�تتخطى��55درجا�مئويا�

)�131درجا�فهرنهايت(�إذ�يمكن�يهذة�أن�يقّصر�فترة�
ةستهالك�ةيبطاريا.

• ال�تبّرض�ةيبطاريا�ةيمضمنا�يمصادر�ةيحرةرة�ةيمفرطا�	
شأن�أشبا�ةيشمس�أو�ةينار�أو�ما�شاعه.

التخلص من المنتج القديم

تم�تصملم�ةيمنتج�وتصنلبه�من�أجود�ةيموةد�وةيمكونات�
ةيقاعلا�إلعادة�ةيتدوير�وإعادة�ةالستخدةم.�

�
عند�إرفاق�رمز�ةيحاويا�ةيمدويبا�هذه�عايمنتج،�فهذة�يبني�

أن�ةإلرشاد�ةألوروعي�EC/�2002/96يشمل�هذة�ةيمنتج.
يُرجى�ةالطالع�على�نظام�ةيتجملع�ةيمحلي�ةيمنفصل�يكل�

من�ةيمنتجات�ةإليكترونلا�وةيكهرعائلا.
يُرجى�ةيبمل�وفق�ةيقوةنلن�ةيمحللا�وعدم�ةيتخلص�من�

ةيمنتجات�ةيقديما�مع�ةينفايات�ةيمنزيلا�ةيباديا.�فايتخلص�
من�ةيمنتج�ةيقديم�عطريقا�صحلحا�يساعد�على�منع�
حدوث�تببات�سلبلا�محتملا�تؤثر�في�ةيبلئا�وصحا�

ةإلنسان.

هام: 1

سالمة السمع

��
خطر

يتجنب�تضرر�ةيسمع،�ضع�حد�يوقت�ةستخدةمك�سماعات�ةيرأس��	
عمستوى�صوٍت�عاٍل،�وعلّن�مستوى�ةيصوت�على�مستوى�آمن.�

كلّما�ةشتّد�مستوى�ةيصوت�صخبًا،�قّل�وقت�ةالستماع�ةآلمن.

احرص على اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سماعة 
الرأس.
• ةستمع�إيى�ةيصوت�عمستوى�مبقول�ويفترةت�زمنلا�	

مبقويا.
• ةحرص�على�عدم�ضبط�مستوى�ةيصوت�ألعلى�	

عاستمرةر�علنما�يتكلف�سمبك�مع�ةيمستوى�
ةيمضبوط.

• ال�تكثر�من�إدةرة�زر�تغللر�مستوى�ةيصوت�ألعلى�	
عحلث�تبجز�عن�سماع�ما�يدور�من�حويك.

• عللك�ةيتنبه�أو�ةيتوقف�مؤقتًا�عن�ةستخدةم�ةيجهاز�في�	
حاالت�قد�تنطوي�على�مخاطر.

• قد�يفقد�ضغط�ةيصوت�ةيمفرط�ةيمتأتي�من�سماعات�	
ةيرأس�ةيسمع.

• ال�يُنصح�عاستخدةم�هذه�ةيسماعا�أثناء�ةيقلادة�مع�	
تغطلا�كلتا�ةألذنلن،�كما�يمكن�أن�يبتبر�هذة�ةألمر�

غلر�قانوني�في�عبض�ةيمناطق�أثناء�ةيقلادة.
• يضمان�سالمتك،�تجنّب�وسائل�ةيلهو�ةيناتجا�عن�	

ةيموسلقى�أو�ةيمكايمات�ةيهاتفلا�أثناء�توةجدك�في�
زحما�سلر�أو�علئات�خطرة�محتملا�أخرى.

EMF التوافق مع

يتوةفق�هذة�ةيجهاز�مع�كافا�ةيمبايلر�وةيقوةنلن�ةيقاعلا�
يلتطبلق�وةيمتبلقا�عايتبّرض�يلحقول�ةيكهرومغناطلسلا.
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إشعار لالتحاد األوروبي

تبلن�شركا��WOOX�Innovationsعموجب�هذة�ةيمستند�
أن�هذة�ةيمنتج�متوةفق�مع�ةيمتطلبات�ةألساسلا�وغلرها�

�.1999/5/ECمن�أحكام�ةيتوجله�ةألوروعي�
�Koninklijke�Philipsةيبالمات�ةيتجاريا�هي�ملك�يشركا�
Electronics�N.V.�أو�مايكلها�ةيمبنللن.�إن�عالما�ةيكلما�
�Bluetooth�SIG,وشبارةتها�تملكها�شركا��Bluetooth
�.Inc،�وتملك�Koninklijke�Philips�Electronics�N.Vحق�

ةستخدةم�عالمات�مماثلا�عموجب�ترخلص.�

ةيتخلص�من�ةيبطاريا

يحتوي�ةيمنتج�على�عطاريات�مبتمدة�من�قِبل�ةيتوجله�
ةألوروعي�EC/2006/66،�وال�يمكن�ةيتخلص�منها�مع�

ةينفايات�ةيمنزيلا�ةيباديا.�

��
يرجى�ةالطاّلع�على�ةيقوةنلن�ةيمحللا�ةيمتبلقا�عمجموعا�
ةيبطاريات�ةيمنفصلا.�إن�ةيتخلص�ةيسللم�من�ةيبطاريات�

يمنع�أي�نتائج�سلبلا�محتملا�على�ةيبلئا�وصحا�ةإلنسان�
مًبا.

إزالة البطارية المدمجة

تحذير

تأكد�من�فصل�ةيسماعا�عن�كبل�شحن��USBقبل�إزةيا�ةيبطاريا.�	

إذة�يم�يتوفر�نظام�تجملع/إعادة�تدوير�يلمنتجات�
ةإليكترونلا�في�علدك،�يمكنك�عندئذ�حمايا�ةيبلئا�عبر�

إزةيا�ةيبطاريا�وإعادة�تدويرها�قبل�ةيتخلص�من�ةيسماعا.

 
a b

c d
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• ديلل�ةيبدء�ةيسريع	

ما الذي ستحتاج إليه أيضاً

هاتف�محمول�يتمتع�عملزة�تشغلل�دفق�ةستلريو�
.Bluetooth�A2DPويتوةفق�مع�ملف�تبريف��Bluetooth

أجهزة�أخرى�)مفكرةت�،�أجهزة�مساعدة�رقملا�شخصلا،�
محّوالت�Bluetooth،�مشغالت�MP3،�إيخ(�متوةفقا�أيضاً�

إذة�تشاركت�ملفات�تبريف��Bluetoothةيتي�تدعمها�
ـ: سماعات�ةيرأس.�إن�ملفات�ةيتبريف�هذه�خاصا�ع

االتصال الالسلكي بدون استخدام اليدين:
• 	��Bluetoothملفات�تبريف�سماعا�رأس�ةيمزّودة�عـ�

)HSP(�أو�ملف�تبريف��Bluetoothعدون�ةستخدةم�
.)HFP(ةيلدين�

لالستماع إلى االستيريو السلكيًا:
• ملف�تبريف�توزيع�ةيصوت�ةيمتقدم�)A2DP(��ةيخاص�	

.Bluetoothعـ�
للتحكم بالموسيقى السلكيًا:

• ملف�تبريف�ةيتحكم�عن�عُبد�عايصوت�وةيفلديو�	
.Bluetoothةيخاص�عـ��)AVRCP(

التوافق

تتوةفق�سماعا�ةيرأس�مع�ةيهوةتف�ةيمحمويا�ةيممّكنا�
الستخدةم�Bluetooth.�مزّودة�عملزة��Bluetoothإصدةر�3.0.�
كما�تبمل�مع�أجهزة�تتمتع�عإصدةرةت��Bluetoothأخرى�
تدعم�ملف�تبريف�سماعا�ةيرأس�)HSP(�وملف�ةيتبريف�

عدون�ةستخدةم�ةيلدين�)HFP(�وملف�تبريف�توزيع�ةيصوت�
ةيمتقدم�)A2DP(�و�ملف�تبريف�ةيتحكم�عن�عُبد�عايصوت�

.)AVRCP(وةيفلديو�

Philips Bluetooth stereo headset SHB4000/SHB4000WT
Quick start guideEN

سماعة رأس استيريو  2
bluetooth مزّودة بـ

�!Philipsتهانلنا�على�شرةئك�ةيمنتج،�ومرحباً�عك�في�
يالستفادة�عايكامل�من�ةيدعم�ةيذي�تقدمه�Philips،�قم�

.�www.philips.com/welcomeعتسجلل�منتجك�في�

مقدمة

عفضل�سماعا�رأس�ةستلريو�مزّودة�عـ��Bluetoothمن�
�Philipsهذه،�يمكنك:

• ةالستمتاع�عإجرةء�مكايما�السلكلا�عكل�رةحا	
• ةالستمتاع�عايموسلقى�ةيالسلكلا�وةيتحّكم�عها	
• ةيتبديل�علن�ةيمكايمات�وةيموسلقى	

محتويات الصندوق

  
• سماعا�رأس�ةستلريو��SHB4000/SHB4000WTمزّودة�	

Philipsمن�  Bluetoothعـ�

 
• 	USBكبل�شحن�
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نظرة عامة حول سماعة رأس استيريو 
Bluetooth مزّودة بـ

 
a ةيتحكم�عمستوى�ةيصوت/ةيمسار

b 
• تشغلل�سماعا�ةيرأس�أو�إيقاف�تشغللها	
• تشغلل/إيقاف�مؤقت/إجاعا�على�مكايما/	

إنهاء�مكايما/إعادة�ةيطلب/رفض�مكايما

c ملكروفون

d فتحا�ةيشحن
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خمس�دقائق.

إقرةن�سماعا�ةيرأس�مع�ةيهاتف�ةيمحمول.�يلحصول� 4
على�تفاصلل،�رةجع�ديلل�ةيمستخدم�ةيخاص�

عهاتفك�ةيمحمول.
يتم عرض عينة عن عملية اإلقران أدناه.

قم�عتنشلط�ملزة��Bluetoothةيخاصا�عهاتفك� 1
ةيمحمول�وةعحث�عن�رقم�طرةز�سماعا�ةيرأس.

2 �2.1+EDRفي�ةيهوةتف�ةيمحمويا�ةيتي�تتمتع�عإصدةر�
يـ��Bluetoothأو�أعلى،�ال�تحتاج�إيى�إدخال�رمز�

كلما�ةيمرور.

3  Philipsمن�علن�ةألجهزة�ةيتي�تم�ةيبثور�عللها،�حدد�
.SHB4000

• أدخل�"0000"��)�4أصفار(�إذة�تمت�	
مطايبتك�عإدخال�رمز��pinةيخاص�عسماعا�

ةيرأس.�

   
Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Enter Password

****

0000

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Add
Bluetooth
device

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHB6000

Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Enter Password

****

0000

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Add
Bluetooth
device

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHB4000

الشروع في العمل 3

شحن السماعة

تحذير

قبل�ةستخدةم�سماعا�ةيرأس�يلمرة�ةألويى،�قم�عشحن�ةيبطاريا�يمدة��	
أرعع�ساعات�يلحصول�على�ةيقدرة�ةيقصوى�يلبطاريا�وعلى�وقت�

ةالستهالك�ةألمثل.
ةستخدم�فقط�كبل�شحن��USBةألصلي�يتفادي�أي�ضرر.�	
أنِه�ةيمكايما�قبل�شحن�سماعا�ةيرأس�إذ�إن�توصلل�سماعا�ةيرأس��	

يشحنها�سلؤدي�إيى�إيقاف�تشغلل�ةيوحدة.

قم�عتوصلل�سماعا�ةيرأس�عمنفذ��USBةيمزّود�عايطاقا�
.USBعوةسطا�كبل�شحن�

يضيء��LEDعايلون�ةألعلض�أثناء�ةيشحن� ↵
وينطفئ�عندما�تصبح�سماعا�ةيرأس�

مشحونا�عايكامل.

تلملح

عادًة،�يتطلب�ةيشحن�ةيكامل�ثالث�ساعات.�	

إقران سماعة الرأس مع الهاتف 
المحمول

قبل�ةستخدةم�سماعا�ةيرأس�يلمرة�ةألويى�مع�هاتفك�
ةيمحمول،�قم�عإقرةنها�مبه.�تؤدي�عمللا�ةإلقرةن�ةيناجحا�

إيى�تأسلس�ةرتباط�مشّفر�فريد�من�نوعه�علن�سماعا�
ةيرأس�وةيهاتف�ةيمحمول.�تخزن�سماعا�ةيرأس�ثمانلا�

ةرتباطات�على�ةألقل�في�ةيذةكرة.�إذة�حاويت�إقرةن�أكثر�
من�ثمانلا�أجهزة،�سلتم�ةستبدةل�ةالرتباط�ةيتاعع�ألول�

أجهزة�تم�إقرةنها�عاالرتباط�ةيجديد.

تأكد�من�تشغلل�ةيهاتف�ةيمحمول�وتنشلك�ملزة� 1
.Bluetooth

تأكد�من�أن�سماعا�ةيرأس�مشحونا�ومتوقفا�عن� 2
ةيتشغلل.

3 �LEDحتى�يومض�ضوء�� ةضغط�عاستمرةر�على�
عايلون�ةألعلض�وةألزرق�عايتناوب.

سماعا�ةيرأس�في�وضع�إقرةن�يستمر� ↵
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ةإلجاعا�على�
ةيمكايما�أو�

إنهائها.

�� إشارة�صوتلا�ةضغط�على�
قصلرة�وةحدة

ةضغط�عاستمرةر�رفض�ةيمكايما.
�� على�

إشارة�صوتلا�
قصلرة�وةحدة

إعادة�ةالتصال�
عايرقم�ةألخلر.

� ةضغط�على�
مرتلن

إشارة�صوتلا�
قصلرة�وةحدة

تبديل�ةيمتصل�
أثناء�مكايما.

� ةضغط�على�
مرتلن

إشارة�صوتلا�
وةحدة�طويلا

ضبط�مستوى�
ةيصوت.

إشارة�صوتلا�ةضغط�على�+ /-
قصلرة�وةحدة

ةضغط�عاستمرةر�ةيتخطي�يألمام.
على�+

إشارة�صوتلا�
قصلرة�وةحدة

ةضغط�عاستمرةر�ةيتخطي�يلخلف.
على�-�

إشارة�صوتلا�
قصلرة�وةحدة

حاالت ومؤشرات أخرى

المؤشرحالة سماعة الرأس

تتصل�سماعا�ةيرأس�عجهاز�
مزّود�عـ�Bluetooth،�عندما�

تكون�سماعا�ةيرأس�في�وضع�
ةالستبدةد�أو�أثناء�ةستماعك�

إيى�ةيموسلقى.

يومض�مؤشر��LEDعايلون�
ةألزرق�كل��6ثوةٍن.

سماعا�ةيرأس�جاهزة�يبمللا�
ةإلقرةن.

يومض�مؤشر��LEDعايلون�
ةألعلضوةألزرقبايتناوب.

سماعا�ةيرأس�قلد�ةيتشغلل�
ويكنها�غلر�متصلا�عجهاز�

.Bluetoothمزّود�عـ�

يومض��LEDعايلون�
ةألزرق�عسرعا.

يومض��LEDعايلون�يوجد�مكايما�وةردة.
ةألزرق�مرتلن�في�ةيثانلا.

مستوى�طاقا�ةيبطاريا�
منخفض.

يومض��LEDعايلون�
ةألعلض.

ةيبطاريا�مشحونا�عشكل�
كامل.

إن��LEDعايلون�ةألعلض�
مطفأ.

استخدام سماعات  4
الرأس

توصيل السماعة بهاتف محمول

قم�عتشغلل�ةيهاتف�ةيمحمول�ةيخاص�عك.� 1

�يتشغلل�سماعا�ةيرأس.� 2 ةضغط�عاستمرةر�على�
يومض��LEDعايلون�ةألزرق. ↵
تتصل�سماعا�ةيرأس�تلقائلاً�عآخر�جهاز� ↵

متصل.�إذة�يم�يكن�آخر�جهاز�متوفرةً،�
تحاول�سماعا�ةيرأس�إعادة�ةالتصال�

عثاني�آخر�جهاز�متصل.

تلملح

إذة�قمت�عتشغلل�ةيهاتف�ةيمحمول�أو�ملزة�Bluetooth �عبد��	
تشغلل�سماعا�ةيرأس،�قم�عتوصلل�سماعا�ةيرأس�من�قائما�

�Bluetoothةيموجودة�في�هاتفك�ةيمحمول.

توفير الطاقة التلقائي

إذة�تبذر�على�سماعا�ةيرأس�ةالتصال�عأي�جهاز�مزّود�عـ�
�Bluetoothموجود�ضمن�ةينطاق�خالل�خمس�دقائق،�

تتوقف�عن�ةيتشغلل�تلقائلاً�يتوفلر�عمر�ةيبطاريا.

استخدام سماعة الرأس

الصوت أو مؤشر اإلجراءالمهمة
LED

تشغلل�سماعا�
ةيرأس.

ةضغط�عاستمرةر�
�ألكثر� على�
من�ثانلا�وةحدة

إشارة�صوتلا�
قصلرة�وةحدة

إيقاف�تشغلل�
سماعا�ةيرأس.

ةضغط�عاستمرةر�
�ألكثر� على�

من��4ثوةٍن

• إشارة�صوتلا�	
وةحدة�طويلا

• ضوء�ثاعت�	
عايلون�ةألعلض

عدء�تشغلل�
ةيموسلقى�أو�
إيقافها�مؤقتاً.

�� إشارة�صوتلا�ةضغط�على�
قصلرة�وةحدة
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كيفية وضع سماعة الرأس

ةضبط�عصاعا�ةيرأس�ألفضل�مالءما.
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البيانات التقنية 5

• ما�يصل�إيى��9ساعات�تشغلل�وتحّدث	
• ما�يصل�إيى��200ساعا�في�وضع�ةالستبدةد	
• ةيوقت�ةيبادي�يلشحن�عشكل�ةيكامل:��3ساعات	
• عطاريا�يلثلوم�عويلمر�قاعلا�إلعادة�ةيشحن�)�200مللي�	

أمبلر(
• Bluetooth�3.0،�ةعتماد��Bluetoothفردي�)ملف�	

تبريف�سماعا�ةيرأس�-��HSPوملف�ةيتبريف�عدون�
ةستخدةم�ةيلدين�-�HFP(�،�ةستلريو��Bluetoothمبتمد�
)ملف�تبريف�توزيع�ةيصوت�ةيمتقدم�-�A2DP؛�ملف�
)AVRCP�-تبريف�ةيتحكم�عن�عُبد�عايصوت�وةيفلديو�

• نطاق�ةيتشغلل:�ما�يصل�إيى��15مترةً�)�50قدماً(	
• عصاعا�رأس�قاعلا�يلضبط�وةيطّي	
• غطاء�سماعا�ةيرأس�إسفنجي�ناعم�يبزل�ةيضجلج	
• تقللل�ةيضوضاء�وةيصدى�ةيرقمي	
• إيقاف�ةيطاقا�تلقائلًا	
• ةيتحقق�من�حايا�ةيبطاريا	

�مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
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يتعّذر عمل الطلب الصوتي أو إعادة 
الطلب.

يمكن للهاتف المحمول أال يدعم هذه الميزة.

تم توصيل سماعة الرأس بهاتف 
محمول ممّكن الستخدام استيريو 
Bluetooth، لكن سيتم تشغيل 

الموسيقى على مكبر صوت الهاتف 
المحمول فقط.

قد يتمتع الهاتف المحمول بخيار االستماع إلى الموسيقى 
عبر مكبر صوت أو سماعة رأس.

• رةجع�ديلل�ةيمستخدم�ةيخاص�عهاتفك�	
ةيمحمول�حول�كلفلا�تحويل�ةيموسلقى�

إيى�سماعا�ةيرأس.

جودة الصوت سيئة كما يمكن سماع 
صوت طقطقة.

مصدر صوت Bluetooth يقع خارج النطاق.
• قلّص�ةيمسافا�علن�سماعا�ةيرأس�ومصدر�صوت�	

�Bluetoothأو�أزِل�ةيحوةجز�ةيموجودة�علنهما.

جودة الصوت سيئة عندما يكون 
الدفق من الهاتف المحمول بطيئاً جداً 

أو عند تعّذر تشغيله.

قد يدعم الهاتف المحمول )فردي( HSP/HFP فقط ولكن 
 .A2DP ليس

• رةجع�ديلل�ةيمستخدم�ةيخاص�عايهاتف�	
ةيمحمول�يلحصول�على�مبلومات�مفّصلا�

حول�ةيتوةفق.

األسئلة المتداولة 6

يتعّذر تشغيل سماعة الرأس المزّودة 
.Bluetooth بـ

مستوى طاقة البطارية منخفض.
• ةشحن�سماعا�ةيرأس.	

فشل عملية اإلقران مع الهاتف 
المحمول.

Bluetooth معطل.
• قم�عتمكلن�ملزة��Bluetoothعلى�هاتفك�ةيمحمول،�	

ثم�قم�عتشغلل�ةيهاتف�قبل�تشغلل�سماعا�ةيرأس.

يتعّذر إجراء عملية اإلقران.

سماعة الرأس ليست في وضع اإلقران.
• ةتبع�ةيخطوةت�ةيوةردة�في�ديلل�ةيمستخدم�هذة.�	
• تأكد�من�أن��LEDيومض�عايلون�ةألعلضوةألزرق�	

.�ال�تتوقف�عن�ةيضغط� عايتناوب�قبل�تحرير�
عاستمرةر�على�ةيزر�عبد�رؤيا��LEDعايلون�ةألزرق�فقط.

يتعّذر على الهاتف المحمول إيجاد 
سماعات الرأس.

يمكن توصيل سماعات الرأس بجهاز تم إقرانه مسبًقا.
• أوقف�تشغلل�ةيجهاز�ةيموصول�أو�ةنقله�إيى�مكان�	

خارج�نطاق�ةالتصال.
يمكن أن يكون قد تم إعادة ضبط عمليات اإلقران أو يمكن 
أن يكون قد تم إقران سماعات الرأس مسبًقا مع جهاز آخر.

• قم�عإقرةن�سماعات�ةيرأس�مع�ةيهاتف�ةيمحمول�	
مجدًدة�كما�هو�مبلّن�في�ديلل�ةيمستخدم.
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أستطيع أن أستمع إلى الموسيقى على 
جهازي ولكن ال أستطيع التحكم بها 

)مثاُل، التخطي لألمام/للخلف(.

.AVRCP  Bluetooth ال يدعم مصدر صوت
• رةجع�ديلل�ةيمستخدم�ةيخاص�عمصدر�	

ةيصوت�يلحصول�على�مبلومات�مفّصلا�
حول�ةيتوةفق.

�
يُرجى زيارة www.philips.com/support لمزيد من 

الدعم.
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