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1 1تعليمات السالمة
المهمة

معلومات عامة
لتجنب إحداث ضرر أو تعطل السماعة:
تنبيه

سالمة السمع

خطر
•لتجنب إحداث ضرر بسمعك ،يرجى تقليل وقت استخدام سماعات
الرأس بصوت عالي وإعداد مستوى الصوت على مستوى آمن .فكلما
زاد مستوى الصوت ،قل وقت االستماع اآلمن.

تأكد من اتباع اإلرشادات التالية عند استخدام سماعات
الرأس.
•استمع بمستويات صوت مناسبة لفترات مناسبة من
الوقت.
•احرص على عدم ضبط مستوى الصوت على مستويات
عالية بشكل متواصل حيث يؤثر ذلك على سمعك.
•ال ترفع مستوى الصوت عاليًا جدًا بحيث ال تسمع ما
يدور حولك.
•يجب توخى الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام
سماعات الرأس في المواقف التي يحتمل أن تكون
خطرة.
•يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن
سماعات األذن وسماعات الرأس في فقدان السمع.
•ال يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية كلتا
األذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك غير قانوني في بعض
المناطق.
•من أجل سالمتك  ،تجنب أي مشتتات ناتجة عن
الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء قيادة سيارتك أو في
البيئات األخرى التي يحتمل أن تكون خطيرة.

2

العربية

•ال تُعرض سماعات الرأس لحرارة زائدة.
•ال تترك سماعات الرأس تسقط.
•يجب أال تتعرض سماعات الرأس لتقطير المياه أو تناثرها( .راجع
تقييم  IPللمنتج ال ُمحدد)
•ال تترك سماعات الرأس تُغمر في المياه.
•ال تسجم سماعات الرأس عندما يكون الموصل أو المقبس ُمبلالً.
•ال تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو األمونيا أو البنزين
أو مواد كاشطة.
•إذا كان عليك تنظيف السماعات ،فاستخدم قطعة قماش ناعمة ،مبللة
بكمية قليلة من الماء أو صابون لطيف مخفف إذا األمر ،لتنظيف
المنتج.
•يجب أال تتعرض البطارية ال ُمدمجة إلى حرارة شديدة مثل ضوء
الشمس المباشر ،أو حريق ،أو شيء مشابه.
•في حالة تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة ،فقد يؤدي ذلك إلى
خطر االنفجار .استبدلها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل
فقط.
•للوصول إلى تقييم  IPال ُمحدد ،يجب إغالق غطاء فتحة الشحن.
•يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها
ميكانيكيًا أو قطعها ،إلى حدوث انفجار.
•قد يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية
إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل لالشتعال.
•قد ينتج عن تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث
انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل لالشتعال.
•قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى إلحاق أضرار جسيمة
بسماعات الرأس والبطارية (على سبيل المثال ،في حالة بعض أنواع
بطاريات الليثيوم).

درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة
•يرجى تخزين سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة
حرارته بين  20-درجة مئوية و 50درجة مئوية مع
رطوبة نسبية تصل إلى .%90
•يرجى تشغيل سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة
حرارته بين  0درجة مئوية و 45درجة مئوية مع
رطوبة نسبية تصل إلى .%90
•قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات
الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

2 2سماعات فوق األذن
بتقنیة Bluetooth

محول الطائرة

تهانينا على شرائك لسماعة الرأس ،ومرحبًا بك في
 !Philipsلتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة
 ،Philipsيرجى تسجيل منتجك على الموقع اإللكتروني
 .www.philips.com/supportباستخدام سماعات
 Philipsفوق األذن ،یمكنك:
•استمتع بإجراء مكالمات السلكيًا دون استخدام يديك
بطريقة مريحة
•االستمتاع والتحكم بالموسيقى السلكيًا
•التبديل بين المكالمات والموسيقى
•االستمتاع بإلغاء الضوضاء

محتويات الصندوق

علبة الحمل
Headphones
Series
CTN

دليل التشغيل السريع

ضمان عالمي

سماعات الرأس  Philipsبتقنیة Bluetooth
Philips TAH8506
كتيب السالمة

كابل شحن ( USBللشحن فقط)

كبل الصوت

األجهزة األخرى
هاتف أو جهاز محمول (على سبيل المثال كمبيوتر محمول،
جهاز لوحي ،محوالت  ،Bluetoothمشغالت  ،MP3وما
إلى ذلك) التي تدعم  Bluetoothومتوافقة مع سماعات
الرأس (راجع "البيانات الفنية" في صفحة .)8

العربية
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ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس
اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ Bluetooth
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زر وﺿﻊ ANC
ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس
زر اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺻوﺗﻲ
زر اﻟﺗﺷﻐﯾل
USB-C
ﻣؤﺷر LED
ﻣﻘﺑس اﻟﺻوت  2.5ﻣم

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

 3ﺑدء اﻻﺳﺗﺧدام
ﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ
ﻣﻼﺣظﺔ
 ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ،اﺷﺣن اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻟﻣدة
ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻗدرة ﻟﻠﺑطﺎرﯾﺔ وﻋﻣرھﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ.
 اﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻛﺎﺑل ﺷﺣن  USBاﻷﺻﻠﻲ ﻟﺗﺟﻧب ﺣدوث أي ﺗﻠف.
 ﻗم ﺑﺈﻧﮭﺎء ﻣﻛﺎﻟﻣﺗك ﻗﺑل ﺷﺣن اﻟﺳﻣﺎﻋﺔ ،ﻷن ﺗوﺻﯾل اﻟﺳﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺷﺣن
ﺳﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺔ اﻷذن.

ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻛﺎﺑل ﺷﺣن  USBاﻟﻣرﻓﻖ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•

إﻗران ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻣﻊ ھﺎﺗﻔك
اﻟﻣﺣﻣول
ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻣﻊ ھﺎﺗﻔك اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ،
ﻗم ﺑﺈﻗراﻧﮭﺎ ﺑﮭﺎﺗف ﻣﺣﻣول .ﯾؤدي اﻹﻗران اﻟﻧﺎﺟﺢ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء
راﺑط ﻣﺷﻔر ﻓرﯾد ﺑﯾن ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس واﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول .ﺗﻘوم
ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﺑﺗﺧزﯾن آﺧر  4أﺟﮭزة ﻓﻲ اﻟذاﻛرة .إذا ﺣﺎوﻟت
إﻗران أﻛﺛر ﻣن  4أﺟﮭزة ،ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑدال أﻗدم ﺟﮭﺎز ﻣﻘﺗرن
ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻟﺟدﯾد.
 1ﺗﺄﻛد ﻣن ﺷﺣن ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وإﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ.
ﺛوان ﺣﺗﻰ
 2اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﻟﻣدة 5
ٍ
ﯾوﻣض ﻣﺻﺑﺎح  LEDﺑﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷزرق واﻷﺑﯾض
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب.
ﺗظل ﺳﻣﺎﻋﺔ اﻟرأس ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﻗران ﻟﻣدة
 5دﻗﺎﺋﻖ.

ﻓﺗﺣﺔ ﺷﺣن  USBﻣن اﻟﻧوع  Cﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎﻋﺎت
اﻟرأس و؛
اﻟﺷﺎﺣن/ﻣﻧﻔذ  USBﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر.

 3ﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﺗﻧﺷﯾط ﻣﯾزة
 Bluetoothاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ.

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

 4ﻗم ﺑﺈﻗران ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻣﻊ اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول.
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ،راﺟﻊ دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم
اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎﺗﻔك اﻟﻣﺣﻣول.

ﺗﻠﻣﯾﺢ
 ﻋﺎدة ً ،ﯾﺳﺗﻐرق اﻟﺷﺣن اﻟﻛﺎﻣل ﺳﺎﻋﺗﯾن.

ﯾوﺿﺢ ﻟك اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻗران ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﺑﮭﺎﺗﻔك
اﻟﻣﺣﻣول.
ﻗم ﺑﺗﻧﺷﯾط ﻣﯾزة  Bluetoothﻓﻲ ھﺎﺗﻔك اﻟﻣﺣﻣول،
وﺣدد Philips TAH8506

Philips TAH8506

اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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 4اﺳﺗﺧدم ﺳﻣﺎﻋﺎت
اﻟرأس
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﺑﺟﮭﺎز
 Bluetoothاﻟﺧﺎص ﺑك
1
2

ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل ھﺎﺗﻔك اﻟﻣﺣﻣول/ﺟﮭﺎز .Bluetooth
اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺷﻐﯾل/إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﻟﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس.
ﺳﯾﺿﻲء ﻣﺻﺑﺎح  LEDاﻷﺑﯾض ﺧﻼل ﺛﺎﻧﯾﺗﯾن.
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗوﺻﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﺑﺂﺧر ھﺎﺗف
ﻣﺣﻣول/ﺟﮭﺎز  Bluetoothﻣﺗﺻل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ.

اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳﻠﻛﻲ
ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﺧدام ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻣﻊ ﻛﺑل اﻟﺻوت
اﻟﻣﺗوﻓر .ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻛﺑل اﻟﺻوت اﻟﻣرﻓﻖ ﺑﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس
وﺟﮭﺎز اﻟﺻوت اﻟﺧﺎرﺟﻲ.

اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻌدد اﻟﻧﻘﺎط
اﻻﻗﺗران
إﻗران ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﺑﺟﮭﺎزﯾن ،ﻣﺛل اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
•
واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺣﻣول.
اﻟﺗﺑدﯾل ﺑﯾن اﻷﺟﮭزة
ﯾﻣﻛن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻣن ﺟﮭﺎز واﺣد ﻓﻘط ﻓﻲ ﻛل ﻣرة.
•
وﺳﯾﺗم ﺣﺟز ﺟﮭﺎزك اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ.
أوﻗف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺻوت ﻣؤﻗﺗًﺎ ﻣن أﺣد اﻷﺟﮭزة ﻟﺑدء
•
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺻوت ﻣن ﺟﮭﺎزك اﻵﺧر.

ﺗﻠﻣﯾﺢ
 إذا ﻗﻣت ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول/ﺟﮭﺎز  Bluetoothأو ﺗﻧﺷﯾط ﻣﯾزة
 Bluetoothﺑﻌد ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾك إﻋﺎدة
ﺗوﺻﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس واﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول/ﺟﮭﺎز Bluetooth
ﯾدوﯾًﺎ.

ﻣﻼﺣظﺔ
 إذا ﻓﺷﻠت ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺂﺧر ﺟﮭﺎز Bluetooth
ﻣﺗﺻل ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق ﺧﻼل  5دﻗﺎﺋﻖ ،ﻓﺳﯾﺗﻐﯾر إﻟﻰ وﺿﻊ اﻹﻗران ،ﺛم ﺳﯾﺗم
إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻣﺗﺻل ﺑﺄي ﺟﮭﺎز
 Bluetoothﺑﻌد  5دﻗﺎﺋﻖ.
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ﻣﻼﺣظﺔ
• ﺳﯾؤدي اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣؤﻗﺗًﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز اﻷول .وﺳﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ إﻟﻰ ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك.
• ﺳﯾؤدي إﻧﮭﺎء اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻷول.

إدارة اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ

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

اﻟﺗﺷﻐﯾل/إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﻣﮭﻣﺔ
ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس

اﻟزر
زر اﻟﺗﺷﻐﯾل

إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت
اﻟرأس

زر اﻟﺗﺷﻐﯾل

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻟﻣدة
ﺛﺎﻧﯾﺗﯾن
اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻟﻣدة
ﺛﺎﻧﯾﺗﯾن
ﯾﺿﻲء ﻣﺻﺑﺎح LED
اﻷﺑﯾض ﺣﺗﻰ ﯾﺧﻔت

اﻟﻣﮭﻣﺔ
ﺗﻧﺷﯾط وظﯾﻔﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺻوﺗﯾﺔ
ﻟﻠﮭﺎﺗف اﻟذﻛﻲ

اﻟزر
زر اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺻوﺗﻲ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﺿﻐط ﻣرة واﺣدة

ﻣﻼﺣظﺔ
 ﯾُرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف اﻟذﻛﻲ.

اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
اﻟﻣﮭﻣﺔ

اﻟزر

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ أو
إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻣؤﻗﺗًﺎ

ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﻟﺿﻐط ﻣرﺗﯾن

ﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت

ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﺳﺣب ﻷﻋﻠﻰ/
اﺳﺣب ﻷﺳﻔل

اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ

ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس
ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﻟﺳﺣب ﻟﻸﻣﺎم
اﻟﺳﺣب ﻟﻠﺧﻠف

اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت
اﻟﻣﮭﻣﺔ
اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ

اﻟزر
ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺿﻐط ﻣرﺗﯾن

رﻓض /إﻧﮭﺎء اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ

ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﻟﻠﻣس ﻟﻣدة  1ﺛﺎﻧﯾﺔ

اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺟدﯾدة
أﺛﻧﺎء إﺟراء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ

ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﻟﺿﻐط ﻣرﺗﯾن

رﻓض ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﺟدﯾدة
أﺛﻧﺎء إﺟراء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ
ﺗﺑدﯾل اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻋﻧد اﻟرد
ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻟﻣﺗﯾن

ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﻟﻠﻣس ﻟﻣدة  1ﺛﺎﻧﯾﺔ

ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس

اﻟﺿﻐط ﻣرﺗﯾن

ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺷر ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس اﻷﺧرى
ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس

اﻟﻣؤﺷر

ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺟﮭﺎز
 ،Bluetoothﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻣﺎﻋﺎت
اﻟرأس ﻓﻲ وﺿﻊ اﻻﺳﺗﻌداد أو أﺛﻧﺎء
اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ

ﯾوﻣض ﻣﺻﺑﺎح LED
اﻷزرق ﺑﺑطء

ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﺟﺎھزة ﻟﻼﻗﺗران

ﯾوﻣض ﻣﺻﺑﺎح  LEDﺑﺎﻟﻠون
اﻷزرق واﻷﺑﯾض ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب.

ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻐﯾل
وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺟﮭﺎز
Bluetooth

ﯾوﻣض ﻣﺻﺑﺎح  LEDﺑﺎﻟﻠون
اﻷزرق ﻣرة ﻛل ﺛﺎﻧﯾﺗﯾن .إذا
ﺗﻌذر إﺟراء أي اﺗﺻﺎل ،ﺳﯾﺗم
إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس
ﻓﻲ ﻏﺿون  5دﻗﺎﺋﻖ

ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ُﻣﻧﺧﻔض

ﯾوﻣض ﻣﺻﺑﺎح  LEDاﻷﺑﯾض
ﺑﺑطء ﺣﺗﻰ ﻧﻔﺎد اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل

إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺻﺑﺎح  LEDاﻷﺑﯾض

اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺿوﺿﺎء اﻟﻧﺷط
اﻟﻣﮭﻣﺔ
ﺗﺷﻐﯾل  /ANCوﺿﻊ
اﻟوﻋﻲ /إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل
ANC

اﻟزر
زر وﺿﻊ ANC

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﺿﻐط ﻣرة واﺣدة

وﺿﻊ اﻟوﻋﻲ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﺿﻐط ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻣﻊ
"اﻟوﻋﻲ"
وﺿﻊ راﺣﺔ اﻟﯾد ﻓوق ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻣس
ﻏطﺎء اﻷذن اﻷﯾﻣن

اﻟزر
زر وﺿﻊ ANC

اﻟﻣﮭﻣﺔ
وﺿﻊ اﻟوﻋﻲ
اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ

اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﺗﻧزﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻖ
اﻣﺳﺢ رﻣز  / QRاﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر "ﺗﻧزﯾل" أو اﺑﺣث ﻋن
"ﺳﻣﺎﻋﺎت  "Philipsﻓﻲ ﻣﺗﺟر ﺗطﺑﯾﻘﺎت  Appleأو
 Google Playﻟﺗﻧزﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻖ.

 5اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ
ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس
وﻗت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ )إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل :(ANC
ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ  60ﺳﺎﻋﺔ
وﻗت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ )ﺗﺷﻐﯾل  :(ANCﻣﺎ ﯾﺻل
إﻟﻰ  45ﺳﺎﻋﺔ
وﻗت اﻟﺷﺣن :ﺳﺎﻋﺗﺎن
ﺑطﺎرﯾﺔ ﻟﯾﺛﯾوم أﯾون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن
) 800ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ(
إﺻدار Bluetooth: 5.0
أوﺿﺎع  Bluetoothاﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ:
) HFPوﺿﻊ ﺣر اﻟﯾدﯾن(
•
) A2DPوﺿﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺻوﺗﻲ اﻟﻣﺗﻘدم(
•
) AVRCPوﺿﻊ اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑُﻌد ﻓﻲ
•
اﻟﺻوت/اﻟﻔﯾدﯾو(
ﻧطﺎق اﻟﺗردد 2.480 - 2.402 :ﺟﯾﺟﺎ ھرﺗز
ﻗدرة ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل 10 > :دﯾﺳﯾﺑل ﻣﯾﻠﻲ واط
ﻧطﺎق اﻟﺗﺷﻐﯾل :ﺣﺗﻰ  10أﻣﺗﺎر ) 33ﻗد ًﻣﺎ(
اﻟﺻدى اﻟرﻗﻣﻲ وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿﺟﯾﺞ
إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻣﻧﻔذ  USBﻣن اﻟﻧوع  Cﻟﻠﺷﺣن
ﺗدﻋم  AACوSBC

ﻣﻼﺣظﺔ
 ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر دون إﺷﻌﺎر ﻣﺳﺑﻖ.
 ﻋﻣر اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻟوﻗت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﻘرﯾﺑﻲ وﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳب ظروف
اﻟﺗطﺑﯾﻖ.
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 6اﻹﺷﻌﺎرات
إﻋﻼن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻣوﺟب ھذا ،ﺗﻌﻠن ﺷرﻛﺔ MMD Hong Kong Holding
 Limitedأن ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ
ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﮫ  .2014/53/EUﯾﻣﻛﻧك
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
.www.p4c.philips.com

إزاﻟﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ
إذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻧظﺎم ﻟﺟﻣﻊ/إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﺑﻠدك ،ﻓﯾﻣﻛﻧك ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋن طرﯾﻖ إزاﻟﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ
وإﻋﺎدة ﺗدوﯾرھﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس.
•

ﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﺻل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻋن ﻋﻠﺑﺔ اﻟﺷﺣن ﻗﺑل إزاﻟﺔ
اﻟﺑطﺎرﯾﺔ.

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
ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻷوروﺑﻲ .2012/19/EU

ھذا اﻟرﻣز ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻷوروﺑﻲ 2013/56/EU
واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﻧﻧﺻﺣك ﺑﺷدة أن ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﺗﺟك إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ رﺳﻣﯾﺔ أو إﻟﻰ
ﻣرﻛز ﺧدﻣﺔ  Philipsﻹزاﻟﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن
ﺑﺷﻛل اﺣﺗراﻓﻲ.
اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن .اﺗﺑﻊ اﻟﻘواﻋد
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﺧﻠص أﺑدًا ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة
اﻟﺷﺣن ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺧﻠص اﻟﺻﺣﯾﺢ
ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺷﺣن ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن.

اﻟﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ
ﯾﺗواﻓﻖ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ.
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺗﺧﻠص ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻏﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ .ﻟﻘد
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺟﻌل ﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث
ﻣواد :اﻟورق اﻟﻣﻘوى )اﻟﺻﻧدوق( ،رﻏوة اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن
)اﻟﻌﺎزل( واﻟﺑوﻟﻲ إﯾﺛﯾﻠﯾن )اﻷﻛﯾﺎس ،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 اﻻﻣﺗﺛﺎل
ﯾﺗواﻓﻖ اﻟﺟﮭﺎز ﻣﻊ ﻗواﻋد ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ،اﻟﺟزء
 .15ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
 .1أﻻ ﯾﺗﺳﺑب ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺣدوث ﺗداﺧل ﺿﺎر؛ و
 .2ﯾﺟب أن ﯾﻘﺑل ھذا اﻟﺟﮭﺎز أي ﺗداﺧل ﯾﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﺗداﺧل اﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﻏﯾر ﻣرﻏوب
ﻓﯾﮫ.
ﻗواﻋد ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔدراﻟﯾﺔ
ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ھذا اﻟﺟﮭﺎز ووﺟد ﻣﺗﻔﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺣدود اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻟﻸﺟﮭزة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ  Bواﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺟزء رﻗم  15ﻣن
ﻗواﻋد ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔدراﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ھذه اﻟﺣدود،
ﺑﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺿد اﻟﺗداﺧل اﻟﺿﺎر ﻋﻧد
ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ .ﯾوﻟّد ھذا اﻟﺟﮭﺎز وﯾﺳﺗﺧدم
طﺎﻗﺔ اﻟﺗردد اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻌﮭﺎ ،وإذا ﻟم ﯾﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮫ
واﺳﺗﺧداﻣﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟدﻟﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،ﻓﻘد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث ﺗداﺧل
ﺿﺎر ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ .ورﻏم ذﻟك ،ﻓﻼ ﯾوﺟد ﺿﻣﺎن
ﺑﻌدم ﺣدوث ﺗداﺧل ﻣن ﺗرﻛﯾب ﻣﻌﯾن .إذا ﺗﺳﺑب ھذا اﻟﺟﮭﺎز
ﻓﻲ ﺣدوث أي ﺗداﺧل ﺿﺎر ﻣﻊ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو
ﻣوﺟﺎت اﻟﺗﻠﻔﺎز ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾده ﻋن طرﯾﻖ إﯾﻘﺎف
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺛم إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ،ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺣﺎوﻟﺔ
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗداﺧل ﺑواﺳطﺔ إﺟراء أو أﻛﺛر ﻣن اﻹﺟراءات
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮫ ھواﺋﻲ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل أو ﻧﻘﻠﮫ.
زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌدات وﺟﮭﺎز اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
ﺗوﺻﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﺄﺧذ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ داﺋرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻل ﺑﮭﺎ ﺟﮭﺎز اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل.
اﺳﺗﺷﺎرة اﻟوﻛﯾل أو أﺣد ﻓﻧﯾﻲ اﻟرادﯾو أو اﻟﺗﻠﻔزﯾون
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎع :FCC
ﯾﺗواﻓﻖ ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﻊ ﺣدود اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺻﺎدرة ﻋن
ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ) (FCCاﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺑﯾﺋﺎت ﻏﯾر
اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم.
ﻣﻛﺎن واﺣد أو ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ
ﻓﻲ
اﻟﻣرﺳل
ﻣوﻗﻊ
ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون
ٍ
ﺑﺎﻻﻗﺗران ﻣﻊ أي ھواﺋﯾﺎت أو أﺟﮭزة إرﺳﺎل أﺧرى.
ﺗﻧﺑﯾﮫ :ﯾﺗم ﺗﺣذﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن أن اﻟﺗﻐﯾﯾرات أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ
ﻟم ﺗﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗواﻓﻖ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﯾﻣﻛن أن
ﺗﻠﻐﻲ ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌدات.
ﻛﻧدا:
ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز )أﺟﮭزة( إرﺳﺎل/ﺟﮭﺎز )أﺟﮭزة(
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺗراﺧﯾص ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر
واﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻧدا اﻟﻣﻌﻔﻰ ﻣن ﺗرﺧﯾص
ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرادﯾو .ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺷرطﯾن
اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن (1) :ﻗد ﻻ ﯾﺗﺳﺑب ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺣدوث ﺗداﺧل ﺿﺎر،
و) (2ﯾﺟب 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
ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎع :IC
ﯾﺗواﻓﻖ ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﻊ ﺣدود اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﻛﻧدﯾﺔ اﻟﻣﺣددة
ﻟﻠﺑﯾﺋﺎت ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم.
ﻣﻛﺎن واﺣد أو ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ
ﻓﻲ
ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﺳل
ٍ
ﺑﺎﻻﻗﺗران ﻣﻊ أي ھواﺋﯾﺎت أو أﺟﮭزة إرﺳﺎل أﺧرى.

 7اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
Bluetooth
ﺗﻌد ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻠﻣﺔ ® Bluetoothوﺷﻌﺎراﺗﮭﺎ ﻋﻼﻣﺎت
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺷرﻛﺔ .Bluetooth SIG, Inc
وأي اﺳﺗﺧدام ﻟﮭذه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣن ﻗِﺑل Top Victory
 Investment Limitedﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗرﺧﯾص .اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى ھﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﮭﺎ.

Siri
ﺗﻌد  Siriﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ  ،.Apple Incﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑﻠدان أﺧرى.

Google
 Googleھﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ .Google LLC
ﻗد ﻻ ﯾﺗوﻓر  Google Assiﬆantﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻠﻐﺎت
واﻟﺑﻠدان.
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 8اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز  Bluetoothاﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎﻋﺎت
اﻟرأس.
• ﻗد ﺗﻛون ﺳﻣﺎﻋﺔ اﻟرأس ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺟﮭﺎز ﻣﻘﺗرن ﻣﺳﺑﻘًﺎ.
ﻗم ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺗﺻل أو ﻧﻘﻠﮫ ﺧﺎرج
اﻟﻧطﺎق.
• رﺑﻣﺎ ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن اﻻﻗﺗران أو ﺗم إﻗران ﺳﻣﺎﻋﺔ
اﻟرأس ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﺑﺟﮭﺎز آﺧر .ﻗم ﺑﺈﻗران ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس
ﺑﺟﮭﺎز  Bluetoothﻣرة أﺧرى ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم) .راﺟﻊ "إﻗران ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس
ﺑﺟﮭﺎز  Bluetoothاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ" ﻓﻲ
اﻟﺻﻔﺣﺔ .(6

ﻻ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس اﻟﻣزودة ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ .Bluetooth
ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض .اﺷﺣن اﻟﺳﻣﺎﻋﺎت.
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ إﻗران ﺳﻣﺎﻋﺎت  Bluetoothﻣﻊ ﺟﮭﺎز
.Bluetooth
ﺗم ﺗﻌطﯾل  .Bluetoothﻗم ﺑﺗﻣﻛﯾن ﻣﯾزة  Bluetoothﻋﻠﻰ
ﺟﮭﺎز  Bluetoothاﻟﺧﺎص ﺑك وﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﮭﺎز Bluetooth
ﻗﺑل ﺗﺷﻐﯾل ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس.

ﺗﺗﺻل ﺳﻣﺎﻋﺔ  Bluetoothاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﺑﮭﺎﺗف ﻣﺣﻣول
ﻣزود ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ  ،Bluetoothوﻟﻛن ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺑر ﺻوت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول.
راﺟﻊ دﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎﺗﻔك اﻟﻣﺣﻣول .ﺣدد ھذا
اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻣﺎﻋﺔ اﻟرأس.

ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﻌﯾﯾن اﻻﻗﺗران.
ﺛوان،
3
ﻟﻣدة
ANC
+
اﻟﺗﺷﻐﯾل
زر
اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ
ٍ
ﺳﯾﺿﻲء ﻣﺻﺑﺎح  LEDﺑﺎﻟﻠون اﻷزرق ﺛم ﺗوﻣض ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ
 LEDﺑﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷزرق واﻷﺑﯾض ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب.
أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﻣﺎع وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز
 Bluetoothاﻟﺧﺎص ﺑﻲ )ﻣﺛل اﻟﺗﺷﻐﯾل/اﻹﯾﻘﺎف
اﻟﻣؤﻗت/اﻟﺗﺧطﻲ ﻟﻸﻣﺎم/ﻟﻠﺧﻠف(.
ﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺻدر ﺻوت  Bluetoothﯾدﻋم ) AVRCPراﺟﻊ
"اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ" ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ .(8

ﺟودة اﻟﺻوت ردﯾﺋﺔ وﯾﻣﻛن ﺳﻣﺎع ﺻوت اﻟﺿﺟﯾﺞ.
• ﺟﮭﺎز  Bluetoothﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق .ﻗﻠل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن
ﺳﻣﺎﻋﺔ اﻟرأس وﺟﮭﺎز  ،Bluetoothأو ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ
اﻟﻌواﺋﻖ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.
• اﺷﺣن ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس.

ﻣﺳﺗوى ﺻوت ﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻣﻧﺧﻔض ﺟدًا.
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺑﻌض أﺟﮭزة  Bluetoothرﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت
ﺑﺳﻣﺎﻋﺎت اﻟرأس ﻣن ﺧﻼل ﻣزاﻣﻧﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت .ﻓﻲ ھذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز
 Bluetoothاﻟﺧﺎص ﺑك ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺳﺗوى ﺻوت
ﻣﻧﺎﺳب.

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدﻋم ،ﺗﻔﺿل ﺑزﯾﺎرة .www.philips.com/support
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