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المواصفـات
معلومات عامة

محول طاقة تيار متردد
)Xو Cو Kو Jو Uو Aو Bو E =  a(  HNB050150a :الطراز

 E( ونوع قـابس مختلف خاص للبلد USB محول طاقة يمكن توصيله مباشرة مع طرف إخراج
 = U ،قـابس ألستراليا = A ،قـابس للملكة المتحدة = B ،قـابس لبالد االتحاد األوروبي =

قـابس للواليات المتحدة األمريكية، J = قـابس لليابان، K قـابس لكوريا، C = قـابس للصين، 
X = جزء من القـابس قـابل للفك(

اإلدخال: تيار متردد 240-100 فولت~ 50/60 هرتز، 0,35 أمبير كحد أقصى
اإلخراج: تيار مستمر 5 فولت، 1,5 أمبير

إمكانية االتصال
Wi-Fi 802.11 b/g/n ، 2,4 جيجاهرتز

التطبيقـات
 iPod أو iPad 2 أو iPhone 4S أو إصدار الحق )باستثناء iOS 6 :النظام األساسي

touch 4 أو اإلصدارات السابقة(، Android 2.3 أو إصدار الحق

عدسة
وضع البؤرة: ثابت

زاوية العرض )قطري(: 60 درجة
الوضع الليلي: ضوء LED لألشعة تحت الحمراء،  4 أمتار

أجهزة االستشعار
جهاز استشعار الضوء المحيط

ضوء LED لألشعة تحت الحمراء 
نطاق األشعة تحت الحمراء: 4 أمتار

الفيديو
الدقة

التشغيل عبر 720p  :Wi-Fi )عالي الوضوح(
H. 264 :تنسيق الفيديو

الصوت
اإلدخال: ميكروفون أحادي عالي الدقة

 اإلخراج 
مضخم إشارة الصوت: 0,5 واط

مكبر الصوت: 8 أوم، 0,6 واط

1 2 3 4

مساعدة الوالدين هي الهدف األساسي من جهاز 
مراقبة الطفـل. وإنما هو ليس بديالً عن إشراف 

الراشدين المسؤول والصحيح وال يصّح استخدامه على 
أنه كذلك بأي شكٍل من األشكال. ضع جهاز المراقبة 
في غرفة الطفـل. ال تضع أبًدا جهاز مراقبة الطفـل في 

سريره أو فراش اللعب أو تثبته عليه.

powered by

In.Sight+

+

+

In.Sight+
Create account

Create account

اإلعداد

قم بتوصيل جهاز مراقبة الطفـل بأقرب مكان من 
الموّجه الالسلكي لضمان أفضل جودة اتصال.

عبر تطبيق  +Philips In.Sight يمكنك توصيل جهاز مراقبة الطفـل بشبكة 
Wi-Fi نفسها التي يتصل بها الجهاز.  اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة 

إلكمال عملية اإلعداد.  متصل: يضيء المؤشر باللون األخضر باستمرار.

قم بتنزيل تطبيق  +Philips In.Sight وتثبيته.

Reset

جهاز استشعار الضوء

عدسات الكاميرا

ضوء LED لألشعة 
تحت الحمراء

ضوء LED لإلشارة إلى 
حالة الجهاز

USB موصل

جهاز استشعار درجة 
الحرارة والرطوبة

الميكروفون

عادة تعيين

السالمة واإلشعار
اقرأ جميع اإلرشادات وافهمها قبل استخدام هذا المنتج. إذا تسّبب عدم إتباع اإلرشادات 

في أي ضرر، فـلن تنطبق بنود الضمان.

السالمة
استخدم التركيبات/الملحقـات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.

يجب أال يتعرض المنتج للتقطير أو البلل. 
ال تضع أي جسٍم يشّكل مصدر خطر على المنتج )على سبيل المثال، األجسام التي تحتوي على 

سوائل والشموع المضاءة(.
 

يمكن انقطاع اتصال Wi-Fi في المنتج بسبب تداخالت كهرومغناطيسية أو تداخالت أخرى. 
في هذه الحالة، يتم استئناف اتصل Wi-Fi بعد ثالث دقـائق من اختفـاء التداخالت ويعود 

النظام إلى التشغيل الطبيعي. 
قد ينتج عن تعديل المنتج التعّرض إلى إشعاعات EMC خطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.

تحذير

ال تعمد أبًدا إلى إزالة الغالف الهيكلي لهذا المنتج.  •
ال تعمد أبًدا إلى تزييت أي جزء من هذا المنتج. •
ال تضع أبًدا هذا المنتج على معدات كهربائية أخرى. •
اعمل دائًما على إبقـاء هذا المنتج بعيًدا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.  •
تأكد دائًما من توفير إمكانية وصول سهل إلى سلك الطاقة أو القـابس أو المحّول لفصل المنتج  •

عن الطاقة.
يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محّول التوصيل المباشر لفصل  •

الجهاز.

التوافق

مالحظة

تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفـلى. •

العناية بالبيئة
معلومات حول البيئة

لقد تمت إزالة التغليف غير الضروري. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثالث 
مواد: ورق مقوى )صندوق(، إسفنج البوليسترين )مخفف الصدمات( والبوليثلين )األكياس 

واللوحة اإلسفنجية الواقية.( 
يتكون جهازك من مواد قـابلة إلعادة التدوير واالستخدام في حال تم تفكيك أجزائها 

بواسطة شركة متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانين المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف 
واألجهزة القديمة.

التخلص من المنتج القديم

 
تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القـابلة إلعادة التدوير وإعادة 

االستخدام.
ال تتخلص من المنتج مع النفـايات المنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله، بل يجب تسليمه إلى 

مركز تجميع رسمي إلعادة تدويره. عند قيامك بذلك، تساهم في المحافظة على البيئة.

إشعار
إخالء المسؤولية

• إذا كنت متصالً بشبكة Wi-Fi أو اتصال 3G عن بعد، يمكن أن يتأخر بث •
الفيديو والصوت إلى هاتفك الذكي لمدة 10 ثواٍن إلى 15 ثانية.

يقع استخدام Philips In.Sight المزّود من قبل iVideon على مسؤوليتك الشخصية. ال 
 WOOX" وشركاتها التابعة )فرديـًا وجماعيـًا WOOX Innovations تتحمل شركة

Innovations"( مسؤولية تشغيل Philips In.Sight هذا أو استخدامه، كما ال تتحمل شركة 
WOOX Innovations أي مسؤولية تجاهك متعلقة بهذا المنتج.

 
* ُيسمح باستخدام وظائف الشبكة الالسلكية وشبكة Ethernet LAN في الداخل فقط.

 

عرض خطي
تعرض شركة WOOX Innovations بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة 
عن رمز المصدر الكامل الخاص بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بموجب حقوق النشر 
والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. 
يبقى هذا العرض صالًحا لمدة 3 سنوات بعد شراء المنتج. للحصول على رمز المصدر، ُيرجى 

مراسلتنا على open.source@woox.com. إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد 
اإللكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استالم رسالتك في غضون أسبوع من إرسال 
 Open :الرسالة إلى عنوان البريد اإللكتروني هذا، فُيرجى مراسلتنا على العنوان التالي
 Science Park East 5 ,F, Philips Electronics Building/6 ,Source Team
 Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong

Kong. إذا لم تتلَق تأكيداً باستالم رسالتك في الوقت المناسب، فُيرجى إرسال بريد 
إلكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني الوارد أعاله.

 

مواصفـات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. إن Philips والشعار على شكل درع 
الخاص بـ Philips هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. يتم 
استخدامهما من قبل شركة WOOX Innovations Limited بموجب ترخيص من قبل 
شركة Koninklijke Philips N.V.. تحتفظ شركة WOOX Innovations بحقها في 
تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقـًا لذلك.

الضمان
.www.philips.com/support للحصول على معلومات الضمان حول منتجك، انتقـل إلى
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LIVE
00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:

Software updates

25% 50% 75% 100%

Normal High

Select area

Add user

Enter user’s e-mail...

Share monitor

Yes

تعيين اإلعالمات 

تبقيك اإلعالمات حول الحركة والصوت ودرجة 
الحرارة على اطالع بالتغييرات التي تطرأ على 

غرفة طفـلك. حدد مستوى الحساسية كما تريد. 
الستخدام ميزة الكشف عن الحركة في الليل، 

تأكد من أن مصادر الضوء يمكنها توفير إضاءة 
كافية للكشف عن الحركات.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلدخال بريد إلكتروني. تم إرسال دعوة إلى المتلقي. يتعّين على المتلقي تنزيل تطبيق  +Philips In.Sight وتثبيته، ثم 
إنشاء حساب.

تحديث برنامج جهاز مراقبة الطفـل

مشاركة جهاز مراقبة الطفـل

من خالل تطبيق  +Philips In.Sight، ستتلقى إعالمات حول تحديثات البرنامج. اتبع التعليمات 
التي تظهر على الشاشة على الشاشة لتحديث البرنامج. 

عرض اإلعالمات )من خالل االشتراك(

عرض األحداث حسب التاريخ

إعالم الحركة مع تسجيل 
فيديو إعالم الصوت مع تسجيل 

فيديو

اضغط لمشاهدة تسجيل 
الفيديو

 1. اضغط لتحديد تاريخ في التقويم.
 2. اضغط لتكبير شريط الوقت أو تصغيره.

3. اضغط لتحديد الوقت؛ مرر إلى اليسار أو اليمين إذا لزم األمر.

تشغيل الفيديو المؤرشف أو إيقـافه مؤقتـًا

التبديل من جديد إلى 
الفيديو المباشر

إعالم أثناء االتصال/عدم 
االتصال لجهاز مراقبة الطفـل

الئحة اإلعالمات

Sign out

تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة Wi-Fi أو بشبكة المحمول 3G/ 4G. باستخدام 
شبكة 3G/ 4G، قد يتم فرض رسوم على بيانات الهاتف من مشغل الشبكة.

إضافة المزيد من أجهزة 
المراقبة

الخروج من 
الحساب

شاهد واستمع

االنتقـال إلى 
الئحة أجهزة 

المراقبة

قـائمة اإلعدادات

الضغط للتكلم

في جودة الفيديو، يساعد تعيين جودة الفيديو إلى منخفضة أو متوسطة على تحسين 
 أداء بث الفيديو عندما تكون جودة الشبكة رديئة.

 في الرؤية الليلية،
 تلقـائي: يحدد جهاز مراقبة الطفـل أفضل إعداد للرؤية الليلية.

تشغيل/ إيقـاف تشغيل: لتشغيل الرؤية الليلية أو إيقـاف تشغيلها.

يمكنك إرسال رسائل صوتية إلى جهاز مراقبة الطفـل. 

جودة الفيديو/ الرؤية الليلية

جودة الفيديو على الجهاز

جودة الفيديو من جهاز مراقبة الطفـل

الكشف عن الحركة

الكشف عن الصوت

الكشف أثناء االتصال/عدم االتصال

درجة الحرارة الحالية من جهاز مراقبة الطفـل

نسبة الرطوبة الحالية من جهاز مراقبة الطفـل

المؤشرات
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