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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 السماعة 
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

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.

معلومات حول التشغیل والتخزین
درجات الحرارة 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
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سماعة الرأس   2
الالسلكیة بتقنیة 

Bluetooth

محتوى الصندوق

سماعة الرأس الالسلكیة Philips Wireless لألطفال 
(TAK4206)

دلیل البدء السریع

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

.www.philips.com/support
باستخدام سماعات الرأس Philips، یمكنك:

االستمتاع بمكالمات السلكیة مریحة بدون استخدام   •
األیدي؛

االستمتاع بالموسیقى الالسلكیة والتحكم فیھا؛  •
التبدیل بین المكالمات والموسیقى.  •

 

كابل شحن USB-C (للشحن فقط)

األجھزة األخرى

نظرة عامة على سماعات الرأس 
Bluetooth الالسلكیة بتقنیة

ھاتف أو جھاز محمول (مثل الكمبیوتر المحمول أو 
 MP3 أو مشغالت Bluetooth أو محوالت PAD

وما إلى ذلك) یدعم Bluetooth ومتوافق مع سماعات 
الرأس (انظر "البیانات الفنیة" في الصفحة 8).

المیكروفون  
LED مؤشر  

USB-C فتحة شحن  
زر التشغیل/اإلیقاف  

- زر التحكم بمستوى الصوت  
رز التحكم بوضع اإلضاءة  

+ زر التحكم بمستوى الصوت  













منشور خاص بالحمایةضمان عالمي
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بدء االستخدام  3

استخدم سماعات الرأس

مالحظة

قبل استخدام سماعات الرأس للمرة األولى، اشحن البطاریة لمدة 5   
ساعات للحصول على أفضل قدرة للبطاریة وعمرھا االفتراضي.

استخدم فقط كابل شحن USB األصلي لتجنب حدوث أي تلف.  
أنھي مكالمتك قبل شحن سماعات الرأس، حیث یتوقف الشحن بمجرد   

توصیلھا.
ال یمكنك تشغیل سماعات الرأس بصورة عادیة أثناء الشحن.  

قم بتوصیل كابل شحن USB المرفق بما یلي:
فتحة شحن USB-C على سماعات الرأس؛ و   •

الشاحن/منفذ USB للكمبیوتر.  •
یتحول المصباح إلى اللون األبیض أثناء الشحن وینطفئ 

عندما تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل
 

إقران سماعات الرأس مع ھاتفك 
المحمول

تلمیح

عادةً، یستغرق الشحن الكامل ساعتین.  

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. تخزن سماعات الرأس آخر 4 أجھزة في الذاكرة. 
إذا حاولت إقران أكثر من 4 أجھزة، فسیتم استبدال الجھاز 

األقدم اقترانًا بالجھاز الجدید.

تأكد من شحن سماعات الرأس بالكامل.  1
اضغط مع االستمرار على       لمدة ثانیتین لتشغیل   2

سماعات الرأس.
تأكد من تشغیل الھاتف المحمول وتنشیط میزة   3

Bluetooth الخاصة بھ.
قم بإقران سماعات الرأس مع الھاتف المحمول.   4

للحصول على معلومات مفصلة، راجع دلیل المستخدم 
الخاص بھاتفك المحمول.

یوضح لك المثال التالي كیفیة إقران سماعات الرأس بھاتفك 
المحمول.

قم بتنشیط خاصیة Bluetooth في ھاتفك المحمول،   1
.Philips TAK4206 حدد

أدخل كلمة المرور لسماعة الرأس "0000" (كرر الرقم   2
صفر 4 مرات) إذا ُطلب منك ذلك. بالنسبة إلى الھواتف 
المحمولة التي تتمیز بتقنیة Bluetooth 3.0 أو أعلى، 

ال حاجة إلدخال كلمة مرور.

 

Philips TAK4206

AR       4



إدارة المكالمات والموسیقى

التشغیل/إیقاف التشغیل

العملیةالزر

المھمة
تشغیل الموسیقى أو 

إیقافھا مؤقتًا
ضبط مستوى الصوت

المقطع التالي

المقطع السابق

التحكم في المكالمات

الزر
اضغط مرة 

واحدة
اضغط مرة واحدة

اضغط مع 
االستمرار لمدة 

ثانیتین

اضغط مع 
االستمرار لمدة 

ثانیتین

العملیة

المھمة
الرد على/إنھاء 

المكالمة.
اضغط مع 

االستمرار لمدة 
ثانیتین.

ارفض المكالمة 
الواردة.

اضغط مرة واحدة.
العملیةالزر

اضغط مع 
االستمرار لمدة 

ثانیتین.
اضغط مع 

االستمرار لمدة 
4 ثواٍن.

یتم تشغیل 
اإلضاءة الزرقاء 

وتختفي.

التحكم في الموسیقى

المھمة
تشغیل سماعات 

الرأس.

إیقاف تشغیل 
سماعات الرأس.

تلمیح

مالحظة

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.

إذا فشلت سماعات الرأس في االتصال بأي جھاز Bluetooth في   
غضون 5 دقائق، فسیتم إیقاف تشغیلھ تلقائیًا لتوفیر عمر البطاریة.

تشغیل اإلضاءة الزرقاء.
یتم إعادة توصیل سماعات الرأس بآخر ھاتف 

محمول/جھاز Bluetooth متصل تلقائیًا. 
إذا لم تتمكن سماعة الرأس من االتصال بآخر 
جھاز خالل دقیقة واحدة، أدخل وضع "غیر 

متصل". 

استخدم سماعات   4
الرأس

.Bluetooth قم بتشغیل ھاتفك المحمول/جھاز

اضغط مع االستمرار على      لمدة ثانیتین لتشغیل 
سماعات الرأس.

إعادة توصیل سماعات الرأس بجھاز 
Bluetooth
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حالة 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 غیر متصلة 

.Bluetooth بجھاز

انخفاض مستوى البطاریة.

البطاریة مشحونة 
بالكامل.

المؤشر

 LED یومض مصباح
باللون األزرق كل 4 ثوان. 

 LED یومض مصباح
باللون األزرق واألبیض 

بالتناوب.

إیقاف اإلضاءة.

 LED یومض مصباح
باللون األبیض 3 مرات كل 

دقیقة حتى یتم إیقاف التشغیل 
تلقائیًا.

 LED یومض مصباح
باللونین األزرق واألبیض 

بالتناوب، لإلشارة إلى 
أنھ سیتم إیقاف تشغیل 
سماعات الرأس كل 5 

دقائق. 

المھمة
وضع إضاءة اللون 

األحمر

الزر

مؤشر وضع إضاءة RGB (األحمر واألخضر واألزرق)

وضع إضاءة اللون 
األزرق

وضع إضاءة اللون 
األخضر

إیقاف اإلضاءة

وضع إضاءة ألوان 
الطیف

اضغط مرة واحدة.
العملیة

اضغط مرة واحدة.

اضغط مرة واحدة.

اضغط مرة واحدة.

اضغط مرة واحدة.

اضبط سماعة الرأس لتناسب رأسك.

ارتداء سماعات الرأس

یمكن ضبط حد وقت التشغیل 
وحد مستوى الصوت في تطبیق 

Philips Headphones

یمكن ضبط وقت التشغیل في تطبیق    •
.Philips Headphones

تأكد من توصیل جھازك بسماعات الرأس وقم بتعیین 
.Philips Headphones وقت التشغیل في تطبیق

حد وقت التشغیل:

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

Google Play لتنزیل التطبیق.
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إذا لم یتم الوصول إلى وقت تشغیل الجلسة    .1
السابقة، فسیستمر وقت التشغیل في 

العد من الجلسة السابقة واتباع الوصف 
الموضح أسفل أ)

إذا تم الوصول إلى وقت تشغیل الجلسة    .2
السابقة، فاتبع الوصف الموضح أسفل أ)

إذا كنت ترید إعادة تعیین حد وقت    .3
التشغیل، فالرجاء تحدید "أبًدا" في قسم 

حد وقت تشغیل تطبیق 
.Philips Headphones

في نفس الیوم، أعد التشغیل مرة أخرى:  •

سیتم سماع مطالبة صوتیة تقول "تم تمكین حد وقت    •
التشغیل" قبل 10 دقائق من وصول مستوى الصوت 

إلى حد الصوت المحدد مسبقًا.

في الیوم التالي، سیتم إعادة ضبط مؤقت حد وقت    •
التشغیل ویتم احتسابھ من "0" دقیقة.

عند الوصول إلى حد وقت التشغیل، یتم  أ)  
تشغیل المطالبة الصوتیة "تم تمكین حد 
وقت التشغیل" وسیتم إیقاف الموسیقى 

في سماعات الرأس مؤقتًا. سیتم تشغیل 
المطالبة الصوتیة "تم تمكین حد وقت 

التشغیل" كل 10 ثواٍن حتى نفاد البطاریة. 
سیتم إیقاف الجھاز المقترن مع سماعات 

الرأس مؤقتًا في نفس الوقت؛
إذا كنت ترغب في مواصلة التشغیل من  ب) 

الجھاز المتصل، فیرجى إیقاف تشغیل 
سماعة الرأس لقطع االتصال بالجھاز.

حد مستوى الصوت:

مالحظة

یمكن ضبط حد الصوت في تطبیق    •
.Philips Headphones

یتم تمكین موجھ الصوت "تم تمكین حد الصوت" عندما    •
یكون مستوى صوت سماعات الرأس أعلى من مستوى 

الصوت المحدد مسبقًا في تطبیق 
.Philips Headphones

عند إیقاف تشغیل سماعة الرأس وتشغیلھا مرة أخرى،   •
سیتم إعادة تشغیل حد مستوى الصوت.

في الیوم التالي سیتم إعادة ضبط المؤقت. لتنشیطھ مرة    •
أخرى، یرجى تعیین حد الصوت.

تأكد من توصیل جھازك بسماعات الرأس  أ)  
وتعیین حد الصوت في تطبیق 
.Philips Headphones

1. إذا كان مستوى صوت سماعات الرأس أعلى من 
حد الصوت المحدد مسبقًا في التطبیق، فسیتم خفض 
مستوى صوت سماعات الرأس كل دقیقة واحدة مع 
مطالبة صوتیة تقول "تم تمكین حد الصوت" حتى 

الوصول إلى مستوى الصوت المحدد مسبقًا.
2. إذا كان مستوى صوت سماعات الرأس مساویًا 

لمستوى الصوت المحدد مسبقًا في التطبیق أو أقل 
منھ، فسیظل مستوى الصوت دون تغییر.

1. یرجى تثبیت تطبیق Philips Headphones على جھاز الوالدین 
لضمان عدم تغییر اإلعدادات.

2. إذا لم تسمع أي صوت عند استخدام سماعات الرأس، فیرجى التحقق 
مما إذا كان ھناك حد ُمفعل لوقت التشغیل.

3. یمكن إعادة تعیین حد وقت التشغیل بالضغط على أزرار الصوت + 
و- في وقت واحد لمدة 5 ثواٍن. سیؤدي ذلك إلى إعادة ضبط سماعة 

الرأس على إعدادات المصنع. 
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البیانات الفنیة   5

مالحظة

تخضع المواصفات للتغییر دون إشعار مسبق.  
بطاریات قابلة إلعادة الشحن ویتم شحنھا تحت إشراف البالغین فقط.  

وقت تشغیل الموسیقى: 28 ساعة
وقت التحدث: 25 ساعة

الوقت العادي للشحن الكامل: ساعتان
شحن سریع لمدة 15 دقیقة لمدة ساعتین

بطاریة بولیمر اللیثیوم القابلة إلعادة الشحن بطاریة 
(240 مللي أمبیر في الساعة)

 Bluetooth 5.0
(HFP- وضع حر الیدین) الدعم

تدعم استریو Bluetooth (ملف تعریف توزیع الصوت 
المتقدم - A2DP؛ ملف تعریف التحكم عن بُعد في 

(AVRCP - الصوت والفیدیو
نطاق التردد: 2.402 - 2.480 جیجا ھرتز
قدرة جھاز اإلرسال: < 10 دیسیبل میلي واط

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

إیقاف التشغیل التلقائي
 

اإلعدادات

حد مستوى الصوت

حد وقت التشغیل

معلومات المنتج

تحدیث البرنامج

حول

%70>

<30 دقیقة

>

<30 دقیقة

>

!

اإلعداداتالصفحة الرئیسیة

اإلعدادات

حد مستوى الصوت

حد وقت التشغیل

70%>

<30 دقیقة

معلومات المنتج

تحدیث البرنامج

حول

>

>

>

!

الصفحة الرئیسیة اإلعدادات

حد مستوى الصوت

%50

%60

%70

%80

%90

مطلقًا

تمَّ

اإلعدادات

تحدیث البرنامج

حول

>

>

معلومات المنتج

الصفحة الرئیسیة اإلعدادات

حد وقت التشغیل

30 دقیقة

1 ساعة

2 ساعة

3 ساعات

4 ساعات

مطلقًا

تمَّ

<%70حد مستوى الصوت

<30 دقیقة

!

2021/02/10/األربعاء

التعرض لمستویات الصوت <

0.5h50dB66dB

——————

——————

——————

——————

——————

——————

2021/02/08/االثنین

سماعات الرأس

Philips TAK4206 SBC

اإلعداداتالصفحة الرئیسیة

%80

500.5 دیسیبل/متوسط

مخصصتأثیر الصوت

ساعة/متوسط

>
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اإلشعارات  6

بموجب ھذا، تعلن شركة 
MMD Hong Kong Holding Limited أن ھذا المنتج 
یتوافق مع المتطلبات األساسیة وغیرھا من األحكام ذات الصلة 

من التوجیھ EU/2014/53. یمكنك العثور على إعالن المطابقة 
.www.p4c.philips.com على الموقع اإللكتروني

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.
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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.
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Canada : 
Le présent appareil est conforme aux 
CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l’appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) 
l’utilisateur de l’appareil doit accepter 
tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

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

Déclaration d’IC sur l’exposition aux 
radiations:
Cet équipement est conforme aux 
limites d’exposition aux radiations 
dé�nies par le Canada pour des 
environnements non contrôlés.
Cet émetteur ne doit pas être installé 
au même endroit ni utilisé avec une 
autre antenne ou un autre émetteur. 

Avis de conformité
Cet appareil satisfait aux règlements de 
la FCC partie 15 du Code of Federal 
Regulations. Son fonctionnement est 
assujetti aux deux conditions suivantes:

Règlement de la FCC
Cet équipement a été testé et jugé 
compatible avec les limites 
s’appliquant aux appareils numériques 
de la classe B, conformément à l’article 
15 du règlement de la FCC. Ces limites 
ont été dé�nies pour fournir une 
protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans le cadre 
d’une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie radiofréquence et, 
s’il n’est pas installé ni utilisé 
conformément aux instructions, peut 
causer des interférences gênantes pour 
les communications radio.
Rien ne garantit toutefois que des 
interférences ne surviendront pas dans 
une installation particulière. Si cet 
équipement cause des interférences 
nuisibles pour la réception de la radio 
ou de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en mettant l’équipement 
hors tension puis sous tension, 
l’utilisateur devra essayer de corriger 
ces interférences en e�ectuant une ou 
plusieurs des opérations suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer 
d’interférence préjudiciable et

2. l’appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les 
interférences qui peuvent causer un 
fonctionnement non désiré.

Déplacez l’antenne de réception.
Augmentez la distance entre 
l’équipement et le récepteur.
Branchez l’équipement à une prise 
d’un circuit autre que celui sur lequel 
le récepteur est branché.
Consultez le détaillant ou un 
technicien de radiotélévision 
expérimenté.



العالمات التجاریة  7

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

وأي استخدام لھذه العالمات من قِبل 
Top Victory Investment Limited یخضع 

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

Bluetooth

AR       12



األسئلة المتداولة  8

سماعات الرأس Bluetooth الخاصة بي ال یمكن 
تشغیلھا.

مستوى البطاریة منخفض. اشحن السماعات.

ال یمكنني إقران سماعات الرأس Bluetooth مع 
الھاتف.

 Bluetooth قم بتمكین میزة .Bluetooth تم تعطیل
على ھاتفك وقم بتشغیل الھاتف قبل تشغیل سماعة الرأس.

االقتران ال یعمل.
تحقق من ان سماعات الرأس في وضع االقتران.

اتبع الخطوات الواردة في دلیل المستخدم الذي بن یدیك   •
(راجع "إقران السماعات مع ھاتفك المحمول" ص 4).

تحقق من ومیض ضوء LED باللونین األزرق   •
واألبیض بالتناوب

یتعذر على الھاتف العثور على سماعات 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 
بالھاتف متبعًا الخطوات الواردة في دلیل المستخدم 
الذي بن یدیك (راجع "اقران السماعات مع ھاتفك 

المحمول" ص 4).

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.

تكون جودة الصوت ردیئة عندما یكون البث من الھاتف 
المحمول بطیئًا للغایة، أو ال یعمل تدفق الصوت على 

اإلطالق.
تأكد من أن ھاتفك المحمول ال یدعم HFP (أحادي) 

فحسب، بل یدعم أیًضا A2DP (أو أعلى راجع "البیانات 
الفنیة" في الصفحة 8).

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).

لمزید من الدعم، تفضل بزیارة 
.www.philips.com/support
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تعد Philips وشعار درع Philips عالمات تجاریة مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V وتستخدم 
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 
جھة الضمان فیما یتعلق بھذا المنتج.

 


