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سالمة السمع

معلومات عامة

لتجنب التلف أو األعطال:

خطر

تنبيه

AR

تعليمات هامة تتعلق   1
بالسالمة

لتجنب إلحاق أذى بالسمع، حدد الوقت الذي تستخدم فيه 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 التالية عند استخدام سماعة الرأس 
الخاصة بك.

االستماع عند مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.  •
احرص على عدم ضبط مستوى الصوت باستمرار ألعلى كما   •

يتكيف سمعك.
ال تقم برفع مستوى الصوت بحيث ال يمكنك سماع ما حولك.  •
يجب عليك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن االستخدام في   •

الحاالت التي يحتمل أن تكون خطرة.
يمكن لضغط الصوت المفرط من سماعات األذن وسماعات   •

الرأس أن يسبب فقدان السمع.
ال يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية األذنين أثناء القيادة   •
وقد يكون هذا األمر غير قانوني في بعض المناطق أثناء القيادة.
حفاًظا على سالمتك، تجنب التشتت عن الموسيقى أو المكالمات   •

الهاتفية أثناء وجودك في حركة المرور أو غيرها من البيئات 
التي يحتمل أن تكون خطرة.

ال تعرض سماعات الرأس وجهاز الشحن للحرارة المفرطة.  
ال تُسقط سماعات الرأس وجهاز االرسال.  

يجب أال تتعرض سماعات الرأس وجهاز االرسال للقطرات والماء المتساقط.  
ال تسمح بغمر سماعات الرأس وجهاز اإلرسال في الماء.  

ال تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو األمونيا أو البنزين أو   
المواد الكاشطة.

إذا كان التنظيف مطلوبًا، استخدم قطعة قماش ناعمة، إذا لزم األمر، مبللة   
بكمية قليلة من الماء أو الصابون المعتدل، لتنظيف المنتج.

يجب أال تتعرض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو   
النار أو ما شابه.

خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة.   
استبدلها فقط بنفس النوع أو ما يكافئها.

حول درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة
قم بالتشغيل أو التخزين في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين   •

-10 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) و60 درجة مئوية 
(140 درجة فهرنهايت) (تصل الرطوبة النسبية إلى %90).

قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة العالية   •
أو المنخفضة.



محتويات العبوة

دليل البدء السريع

ضمان عالمي

سماعات الرأس

بطاريتي AAA قابلتين إلعادة الشحن

كابل صوت 3.5 ملم

مهايئ طاقة التيار المتردد/المستمر

GS قابس قابل للتغيير للمملكة المتحدة وقابس

جهاز االرسال

أنبوب الهوائي

نظرة عامة على سماعات    2
الرأس الالسلكية للتلفزيون

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! لالستفادة 
الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سّجل منتجك على 

.www.philips.com/support
باستخدام سماعات Philips فوق األذن، يمكنك:

االستمتاع بمشاهدة الهاتف وأنت تستخدم سماعة السلكية   •
مريحة؛

االستمتاع والتحكم في الموسيقى الالسلكية.  •

منشور خاص بالحماية
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مدخل الطاقة

مدخل الصوت (توصيل بالتلفزيون)

مفتاح تحديد القناة



LED
توليف تلقائي (بعد تحديد القناة في جهاز اإلرسال)

مقبس الشحن


+/- مستوى الصوت 










  

   

نظرة عامة على سماعات الرأس الالسلكية 
للتلفزيون

قابس 3.5 ملم لشحن سماعات الرأس

LED مؤشر

التشغيل/اإليقاف
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تنبيه

مالحظة

البدء

+

+

-

-

1

2

3

4

بدء االستخدام  3

يمكن استخدام بطاريات AAA القلوية لتشغيل سماعات الرأس، ولكن ال   
يمكن شحنها مع هذا النظام.

استخدم فقط بطاريات NiMH طراز shortened sleeve القابلة   
إلعادة الشحن من Philips مع سماعات الرأس. ال يمكن شحن أنواع 

أخرى من البطاريات القابلة إلعادة الشحن بهذا النظام.
قبل استخدام سماعات الرأس للمرة األولى، اشحن البطاريات المرفقة   

لمدة 5 ساعات على األقل.
إذا كان مستوى مصدر الصوت غير كاٍف، يتم إيقاف تشغيل جهاز   

اإلرسال تلقائيًا.
ال يرسل جهاز اإلرسال إشارة صوتية عند شحن البطارية.   

ضع أنبوب الهوائي على جهاز اإلرسال.

قم بتوصيل محول الطاقة بمقبس الطاقة الرئيسي وقابس 
3.5 مم بجهاز اإلرسال.

اسحب وسادة األذن الموجودة على الناحية اليُسرى من 
السماعة. أدخل بطاريتي AAA المرفقتين.

قم بتوصيل كابل الشحن بمقبس شحن سماعة الرأس لشحن 
سماعات الرأس. يومض مؤشر LED بجهاز اإلرسال بلون 
"أخضر". عند انتهاء الشحن، سيظل مؤشر LED ثابتًا بلون 

"أخضر" في جهاز اإلرسال.
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االتصال

Hi-Fi/تلفزيون 

 "ثبات اللون" األبيض

الشحن: "أخضر" وامض؛
انتهى الشحن: "أخضر" ثابت.

توصيل جهاز صوت  1
قم بتوصيل جهاز الصوت بمخرج صوت 3.5 ملم. قم بتوصيل   •

جانب واحد من كبل الصوت الُمرفق مقاس 3.5 مم بمدخل 
صوت 3.5 مم لجهاز اإلرسال وجانب آخر بخرج صوت 

مقاس 3.5 مم.

قم بتشغيل السماعات  2
اضغط على زر الطاقة في سماعات الرأس. سوف يتوهج   •

مؤشر LED ذو اللون "األخضر" في سماعات الرأس.

ضبط صوت اإلدخال  3
بالنسبة للجهاز الذي يحتوي على مخرج صوت 3.5 مم (مثل   •
التلفزيون)، لن يستجيب رفع مستوى الصوت على سماعات 
الرأس إذا كان مستوى صوت جهاز التوصيل منخفًضا جًدا.

4 موالفات تلقائية
اضغط على زر الضبط التلقائي في سماعات الرأس لمدة ثانية   •

لموالفة قناة اإلشارة تلقائيًا.
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ال ينطبق

LED مؤشرات

تلميح

مستوى البطارية 
ُمنخفض

جاِر البحث

تم إنشاء االتصال

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

حدد أفضل قناة  •
في حالة وجود تداخل، انتقل إلى قناة إشارة أخرى في جهاز 

اإلرسال. ثم اضغط على زر الضبط التلقائي في سماعات 
الرأس لتكرار الموالفة.

ضوء LED على 
جهاز اإلرسال

مؤشر LED على الحالة
سماعات الرأس

يومض مؤشر 
LED األخضر

يضيء مؤشر 
LED األبيض*

يضيء مؤشر 
LED األخضر
يومض مؤشر 

LED األخضر 
ببطء

يومض مؤشر جاِر الشحن
LED األخضر

يضيء مؤشر مشحون تماًما
LED األخضر

ينطفئ مؤشر LED ذو الضوء األبيض بجهاز اإلرسال بعد 5 دقائق.  
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تلميح

البيانات الفنية  4

المواصفات والميزات العامة

وقت الموسيقى (تغيير سماعات رأس): 18 ساعة  
الوقت العادي للشحن الكامل: 6 ساعة  

نطاق التشغيل: حتى 100 متر (مساحة مفتوحة)  
FM حلول  

إرسال

تردد الُمشغل/الُمتلقي: 863.53-864.53 ميجا هرتز  
طاقة االرسال: أقل من 9 ديسيبل لكل مللي وات  

البطارية

AAA NiMH بطاريتان من نوع 700 مللي أمبير  

محّول

Philips: YLJXC-080040  
الدخل: 100-240 فولت~60/50 هرتز  

الخرج: 8 فولت تيار مستمر 400 مللي أمبير  

.www.philips.com/support لمزيد من دعم الُمنتج، تفضل بزيارة
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.www.philips.com/support لمزيد من الدعم، تفضل بزيارة

9

األسئلة المتداولة  5

ال يمكنني سماع أي صوت.
تأكد من توصيل مصدر الطاقة والمحّول بشكل صحيح   •
(انظر "1. قم بتوصيل جهاز الصوت في" الصفحة 5).

تحقق من ضبط الصوت للمستوى المطلوب.  •
تحقق من شحن البطاريات وإدخالها بشكل صحيح في فتحة شحن   •

البطارية (انظر "البدء" في الصفحة 5).
تحقق مما إذا كان لون مؤشر LED بجهاز اإلرسال أبيض.  •
البطاريات معطوبة. اشتِر بطاريات بديلة بنفس المواصفات.  •

الصوت مشوش.
تم ضبط مستوى الصوت في مصدر الصوت على مستوى عاٍل جًدا.  •
سماعات الرأس خارج النطاق تقريبًا. حرك سماعات الرأس قريبًا   •

من جهاز اإلرسال.
تستقبل سماعات الرأس تداخالً من األجهزة الكهربائية القريبة.   •

حرك جهاز اإلرسال بعيًدا عنهم.
سماعات الرأس في مكان به جدران سميكة. حرك جهاز اإلرسال   •

بعيًدا عنهم.
اضبط إعدادات القناة (انظر "البدء" في الصفحة 7-6).  •

ضبط مستوى صوت الجهاز الصوتي.  •

أسمع ضوضاء متداخلة عندما أحرك رأسي.
يمكن أن يحدث التداخل بسبب جهاز السلكي آخر مثل أجهزة 

Bluetooth أو WiFi أو جهاز التوجيه أو 2.4 جيجا هرتز. انقل 
الجهاز الالسلكي بعيًدا.

جودة الصوت ضعيفة.
سماعات الرأس خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعة الرأس   •

خاصتك وجهاز الصوت، أو قم بإزالة العوائق بينهما.
اضبط إعدادات القناة (انظر "البدء" في الصفحة 7-6).  •

ضبط مستوى صوت الجهاز الصوتي.  •

تُظهر المواصفات نطاق تشغيل يصل إلى 100 متر. لماذا يُصبح النطاق 
الفعلي أقصر؟

يقل نطاق التشغيل بسبب عوائق مثل الجدران السميكة أو األبواب أو 
السقف. حرك سماعات الرأس قريبًا من جهاز اإلرسال.
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تعد Philips وشعار درع Philips عالمات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V وتستخدم 
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