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(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s)  produit(s)) 
 

      SHB9100, SH9100/XX, SHB9100YY/XX 
 PHILIPS     (where XX=00 to 99, YY=AA to ZZ) 
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(L’Organisme Notifié)   (Name and number/ nom et numéro)     (a effectué)  (description of intervention / description de ’intervention)  

and issued the certificate: ............................................................ 
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat) 
Remarks: 
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جودة الصوت سيئة عندما يكون الدفق من الهاتف املحمول 

10 . بطيئاً جداً أو عند تعّذر تشغيله

ال  ولكن  جهازي  عىل  املوسيقى  إىل  أستمع  أن  أستطيع 

11 .) أستطيع التحكم بها )مثاُل، التخطي لألمام/للخلف

11 . ال تعمل سامعة الرأس عندما يكون كبل الصوت متصاًل

11 استعادة إعداد جهة التصنيع 

المحتويات

2 : هام  1
2 سالمة السمع 

2 ) EMF( الحقول الكهربائية واملغناطيسية والكهرومغناطيسية

2 معلومات عامة 

2 التخلص من املنتج القديم 

3 إزالة البطارية املدمجة 

3 إشعار لالتحاد األورويب 

3 العالمات التجارية 

4 bluetooth بـ  مزّودة  استرييو  رأس  سامعة   2
4 مقدمة 

4 محتويات الصندوق 

4 ما الذي ستحتاج إليه أيضاً 

4 التوافق 

5 Bluetooth نظرة عامة حول سامعة رأس استرييو مزّودة بـ

6 العمل  يف  الرشوع   3
6 شحن السامعة 

6 إقران سامعة الرأس مع الهاتف املحمول 

7 الرأس  سامعات  استخدام   4
7 توصيل السامعة بهاتف محمول 

7 توفري الطاقة التلقايئ 

7 استخدام سامعة الرأس 

8 كيفية وضع سامعة الرأس 

8 االستخدام مع كبل الصوت 

9 التقنية  البيانات   5

10 املتداولة  األسئلة   6
10 . Bluetooth يتعّذر تشغيل سامعة الرأس املزّودة بـ

10 . فشل عملية اإلقران مع الهاتف املحمول

10 . يتعّذر إجراء عملية اإلقران

10 . يتعّذر عىل الهاتف املحمول إيجاد سامعات الرأس

10 . يتعّذر عمل الطلب الصويت أو إعادة الطلب

10 . يتعذر عىل الجهة األخرى سامعي

الستخدام  ممّكن  محمول  بهاتف  الرأس  سامعة  توصيل  تم 

استرييو Bluetooth، لكن سيتم تشغيل املوسيقى 

10 . عىل مكرب صوت الهاتف املحمول فقط

10 . جودة الصوت سيئة كام ميكن سامع صوت طقطقة
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ال  التي  املنتجات  وتسويق  وإنتاج  Philips بتطوير  3. وتلتزم 
تؤثر عىل الصحة سلبًا.

بشكل  منتجاتها  مع  التعامل  تم  إذا  Philips أنه  4. وتؤكد 
صحيح للغرض املقصود منها، فسيكون استخدامها آمًنا وفًقا للدليل 

العلمي املتوفر اليوم.

و  السالمة  معايري  وضع  يف  حيويًا  Philips دوًرا  5. وتلعب 
يف  أكرث  تطورات  توقع  Philips من  مُيكن  مبا  EMF الدولية، 

وضع املعايري إلدراجها مبكًرا يف منتجاتها.

عامة معلومات 

لتفادي إلحاق الرضر باملنتج أو تعطله:

املفرطة. للحرارة  الرأس  سامعات  تعّرض  • ال 
الرأس. سامعات  توقع  • ال 

البلل. أو  للتقطري  الجهاز  تعريض  يجوز  • ال 
باملياه. الرأس  سامعات  تغمر  • ال 

البنزين  أو  النشادر  أو  الكحول  عىل  تحتوي  تنظيف  مواد  تستخدم  • ال 
أو املواد الكاشطة.

لزم  إذا  ناعمة،  قامش  قطعة  استخدم  املنتج،  تنظيف  أردت  • إذا 
األمر فلتكن رطبة مع كمية قليلة من املياه أو صابون لطيف مخفف 

لتنظيف املنتج.

حول التشغيل ودرجات حرارة التخزين

درجة  فيه  تنخفض  مكان  يف  تخزينه  أو  املنتج  بتشغيل  تقم  • ال 
الحرارة إىل ما دون 15- درجة مئوية )5 درجات فهرنهايت( أو 

تتخطى 55 درجة مئوية )131 درجة فهرنهايت( إذ ميكن لهذا أن 

يقّص فرتة استهالك البطارية.

أشعة  شأن  املفرطة  الحرارة  ملصادر  املضمنة  البطارية  تعّرض  • ال 
الشمس أو النار أو ما شابه.

القديم املنتج  من  التخلص 

إلعادة  القابلة  واملكونات  املواد  أجود  من  وتصنيعه  املنتج  تصميم  تم 

التدوير وإعادة االستخدام. 

 
اإلرشاد  أن  يعني  فهذا  باملنتج،  هذه  املدولبة  الحاوية  رمز  إرفاق  عند 

األورويب EC/96/2002 يشمل هذا املنتج.

املنتجات  من  لكل  املنفصل  املحيل  التجميع  نظام  عىل  االطالع  يُرجى 

اإللكرتونية والكهربائية.

القدمية  املنتجات  من  التخلص  وعدم  املحلية  القوانني  وفق  العمل  يُرجى 

مع النفايات املنزلية العادية. فالتخلص من املنتج القديم بطريقة 

هام:  1

السمع سالمة 

  
خطر

لتجنب ترضر السمع، ضع حد لوقت استخدامك سامعات الرأس مبستوى صوٍت  •

عاٍل، وعنّي مستوى الصوت عىل مستوى آمن. كلاّم اشتّد مستوى الصوت صخبًا، 

قّل وقت االستامع اآلمن.

احرص عىل اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سامعة الرأس.

• معقولة.• زمنية  ولفرتات  معقول  مبستوى  الصوت  إىل  استمع 

• بينام • باستمرار  ألعىل  الصوت  مستوى  ضبط  عدم  عىل  احرص 

يتكيف سمعك مع املستوى املضبوط.

• تعجز • بحيث  ألعىل  الصوت  مستوى  تغيري  زر  إدارة  من  تكرث  ال 

عن سامع ما يدور من حولك.

• حاالت • يف  الجهاز  استخدام  عن  مؤقتًا  التوقف  أو  التنبه  عليك 

قد تنطوي عىل مخاطر.

• الرأس • سامعات  من  املتأيت  املفرط  الصوت  ضغط  يفقد  قد 

السمع.

• كلتا • تغطية  مع  القيادة  أثناء  السامعة  هذه  باستخدام  يُنصح  ال 

األذنني، كام ميكن أن يعترب هذا األمر غري قانوين يف بعض 

املناطق أثناء القيادة.

• أو • املوسيقى  عن  الناتجة  اللهو  وسائل  تجّنب  سالمتك،  لضامن 

املكاملات الهاتفية أثناء تواجدك يف زحمة سري أو بيئات خطرة 

محتملة أخرى.

واملغناطيسية  الكهربائية  الحقول 
)EMF( والكهرومغناطيسية

العديد  Royal Philips Electronics وتبيع  1. تصنع 
من املنتجات املوجهة للعمالء، والتي لها بشكل عام القدرة عىل إرسال 

واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكرتوين.

اتخاذ  Philips هو  لـ  الرائدة  العمل  مبادئ  أحد  2. يعترب 
كافة تدابري الصحة والسالمة الالزمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك 

لالمتثال لكل املتطلبات القانونية السارية ولاللتزام مبعايري املجاالت 

الكهرومغناطيسية )EMF( السارية وقت إنتاج هذه املنتجات.
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التجارية العالمات 

 Koninklijke Philips لرشكة  ملك  هي  التجارية  العالمات 

الكلمة  عالمة  املعنيني. إن  مالكيها  Electronics N.V. أو 
 Bluetooth SIG, رشكة  متلكها  Bluetooth وشعاراتها 
 Koninklijke Philips Electronicsومتلك  ،Inc. 

ترخيص.  مبوجب  مامثلة  عالمات  استخدام  N.V حق 

صحيحة يساعد عىل منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر يف البيئة 

وصحة اإلنسان.

البطارية من  التخلص 

األورويب  التوجيه  ِقبل  من  معتمدة  بطاريات  عىل  املنتج  يحتوي 

املنزلية  النفايات  مع  منها  التخلص  ميكن  وال   ،EC/66/2006
العادية. 

  
البطاريات  مبجموعة  املتعلقة  املحلية  القوانني  عىل  االطاّلع  يرجى 

املنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات مينع أي نتائج سلبية 

محتملة عىل البيئة وصحة اإلنسان مًعا.

املدمجة البطارية  إزالة 

تحذير

تأكد من فصل السامعة عن كبل شحن USB قبل إزالة البطارية. •

بلدك،  يف  اإللكرتونية  للمنتجات  تدوير  تجميع/إعادة  نظام  يتوفر  مل  إذا 

ميكنك عندئذ حامية البيئة عرب إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل 

التخلص من السامعة.

 
األورويب لالتحاد  إشعار 

2150
 Philips Consumer Lifestyle, BG تعلن 

استرييو  رأس  سامعة  أن  اإلشعار  هذا  Accessories مبوجب 
Philips تتوافق  Bluetooth من  بـ  SHB9100 املزّودة 

 .EC/5/1999 مع املتطلبات األساسية وأحكام التوجيه

1 2 3 4
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• صوت• كبل 

 
• الرسيع• البدء  دليل 

أيضاً إليه  ستحتاج  الذي  ما 

 Bluetooth استرييو  دفق  تشغيل  مبيزة  يتمتع  محمول  هاتف 

.Bluetooth A2DP ويتوافق مع ملف تعريف

محّوالت  شخصية،  رقمية  مساعدة  أجهزة   ، )مفكرات  أخرى  أجهزة 

تشاركت  إذا  أيضاً  إلخ( متوافقة   ،MP3 مشغالت   ،Bluetooth
ملفات تعريف Bluetooth التي تدعمها سامعات الرأس. إن 

ملفات التعريف هذه خاصة بـ:

االتصال الالسليك بدون استخدام اليدين:

• •  Bluetooth بـ  املزّودة  رأس  سامعة  تعريف  ملفات 

استخدام  Bluetooth بدون  تعريف  ملف  )HSP( أو 
.)HFP( اليدين

لالستامع إىل االسترييو السلكيًا:

• بـ • )A2DP(  الخاص  املتقدم  الصوت  توزيع  تعريف  ملف 

.Bluetooth
للتحكم باملوسيقى السلكيًا:

• والفيديو • بالصوت  بُعد  عن  التحكم  تعريف  ملف 

.Bluetooth بـ  )AVRCP( الخاص 

التوافق

الستخدام  املمّكنة  املحمولة  الهواتف  مع  الرأس  سامعة  تتوافق 

 2.1 +EDR بإصدار  هذه  الرأس  سامعة  Bluetooth. تتميز 
لـ Bluetooth. كام تعمل مع أجهزة تتمتع بإصدارات 

 )HSP( الرأس  سامعة  تعريف  ملف  تدعم  Bluetooth أخرى 
وملف التعريف بدون استخدام اليدين )HFP( وملف تعريف توزيع 

الصوت املتقدم )A2DP( و ملف تعريف التحكم عن بُعد بالصوت 

.)AVRCP( والفيديو

a

b

c

d

e

رأس  سماعة   2
استيريو مزّودة بـ 
bluetooth

Philips! لالستفادة  يف  بك  ومرحباً  املنتج،  رشائك  عىل  تهانينا 

بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك يف 

. www.philips.com/welcome

مقدمة

Bluetooth من  بـ  مزّودة  استرييو  رأس  سامعة  بفضل 

ميكنك: Philips هذه، 
• راحة• بكل  السلكية  مكاملة  بإجراء  االستمتاع 

• بها• والتحّكم  الالسلكية  باملوسيقى  االستمتاع 

• واملوسيقى• املكاملات  بني  التبديل 

• بـ • مزودة  غري  أخرى  أجهزة  عرب  باملوسيقى  االستمتاع 

صوت كبل  Bluetooth بواسطة 

الصندوق محتويات 

 
• بـ • SHB9100 املزّودة  استرييو  رأس  سامعة 

Philips Bluetooth من 

 
• •USB شحن  كبل 
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مزّودة  استرييو  رأس  سامعة  حول  عامة  نظرة 
Bluetooth بـ

 
  Philips Bluetooth من  بـ  مزّودة  استرييو  رأس  سامعة 

SHB9100
الشحن فتحة 

امليكروفون

الصوت مأخذ 
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املحمول  1 بهاتفك  Bluetooth الخاصة  ميزة  بتنشيط  قم 

وابحث عن رقم طراز سامعة الرأس.

2  2.1+EDR بإصدار  تتمتع  التي  املحمولة  الهواتف  يف 

لـ Bluetooth أو أعىل، ال تحتاج إىل إدخال رمز كلمة 

املرور.

3  Philips حدد  عليها،  العثور  تم  التي  األجهزة  بني  من 

.SHB9100
• مطالبتك • متت  أدخل "0000"  )4 أصفار( إذا 

بإدخال رمز pin الخاص بسامعة الرأس. 

 
اإلعدادات

االتصال إمكانية 

Bluetooth
Bluetooth جهاز  إضافة 

بالتناوب. واألزرق  األبيض  LED باللون  يومض 

حدد

السابق

أجهزة عىل  العثور  تم 

املرور كلمة  إدخال 

  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 SHB9100

العمل في  الشروع   3

السامعة شحن 

تحذير

أربع  • ملدة  البطارية  بشحن  قم  األوىل،  للمرة  الرأس  سامعة  استخدام  قبل 

ساعات للحصول عىل القدرة القصوى للبطارية وعىل وقت االستهالك األمثل.

رضر. • أي  لتفادي  شحن USB األصيل  كبل  فقط  استخدم 

سيؤدي  • لشحنها  السامعة  توصيل  أن  مبا  الرأس  سامعة  شحن  قبل  أنِه املكاملة 

إىل إيقاف تشغيل الوحدة.

ميكنك تشغيل سامعة الرأس بطريقة عادية أثناء الشحن. •

كبل  بواسطة  بالطاقة  USB املزّود  مبنفذ  الرأس  سامعة  بتوصيل  قم 

.USB شحن
يضيء LED باللون األبيض أثناء  ↵

الشحن وينطفئ عندما تصبح سماعة 
الرأس مشحونة بالكامل.

تلميح

عادًة، يتطلب الشحن الكامل ثالث ساعات. •

املحمول الهاتف  مع  الرأس  سامعة  إقران 

قم  املحمول،  هاتفك  مع  األوىل  للمرة  الرأس  سامعة  استخدام  قبل 

بإقرانها معه. تؤدي عملية اإلقران الناجحة إىل تأسيس ارتباط مشّفر 

فريد من نوعه بني سامعة الرأس والهاتف املحمول. تخزن سامعة الرأس 

مثانية ارتباطات عىل األقل يف الذاكرة. إذا حاولت إقران أكرث من مثانية 

أجهزة، سيتم استبدال االرتباط التابع ألول أجهزة تم إقرانها باالرتباط 

الجديد.

ميزة  1 وتنشيك  املحمول  الهاتف  تشغيل  من  تأكد 

.Bluetooth

التشغيل. 2 عن  ومتوقفة  مشحونة  الرأس  سامعة  أن  من  تأكد 

اضغط باستمرار عىل  حتى يومض ضوء LED باللون األبيض  3

واألزرق بالتناوب.
سماعة الرأس في وضع إقران يستمر  ↵

خمس دقائق.
عىل  4 املحمول. للحصول  الهاتف  مع  الرأس  سامعة  إقران 

تفاصيل، راجع دليل املستخدم الخاص بهاتفك املحمول.

يتم عرض عينة عن عملية اإلقران أدناه.
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واحدة قصرية  صوتية  إشارة 

األبيض:  باللون  - 3 ومضات 
مستوى طاقة البطارية منخفض 

25% <
األبيض:  باللون  - وميضان 

مستوى طاقة البطارية > 

50%
األزرق:  باللون  - وميض 
مستوى طاقة البطارية < 

50%

اضغط باستمرار 

عىل  ألكرث 

من 4 ثواٍن

تشغيل سامعة 

الرأس.

طويلة واحدة  صوتية  - إشارة 
األبيض باللون  - ضوء ثابت 

اضغط باستمرار 

عىل  ألكرث 

من 4 ثواٍن

إيقاف تشغيل سامعة 

الرأس.

إشارة صوتية قصرية واحدة اضغط عىل    بدء تشغيل املوسيقى 

أو إيقافها مؤقتاً.

إشارة صوتية قصرية واحدة اضغط عىل    اإلجابة عىل املكاملة 

أو إنهائها.

إشارة صوتية قصرية واحدة اضغط باستمرار 

عىل   

رفض املكاملة.

إشارة صوتية قصرية واحدة اضغط عىل  

مرتني

إعادة االتصال بالرقم 

األخري.

إشارة صوتية واحدة طويلة اضغط عىل  

مرتني

تبديل املتصل أثناء 

مكاملة.

إشارة صوتية واحدة طويلة اضغط 

باستمرار عىل 

 
ألكرث من 4 

ثواٍن

تحويل هذه املكاملة 

إىل هاتفك املحمول. 

)تتوفر هذه الوظيفة 
يف حال كان هاتفك 

املحمول يدعم هذه 

امليزة.(

إشارة صوتية قصرية واحدة التمرير لألعىل/

 VOL األسفل 

-/+

ضبط مستوى 

الصوت.

إشارة صوتية قصرية واحدة اضغط عىل 

  
التخطي لألمام.

إشارة صوتية قصرية واحدة اضغط عىل 

 
مرتني

التخطي للخلف.

إشارة صوتية قصرية واحدة/

إشارتان صوتيتان قصريتان

اضغط عىل 

  
كتم امليكروفون 

أو إلغاء كتمه أثناء 

مكاملة.

إشارتان صوتيتان قصريتان قبل 

نغمة الطلب

اضغط عىل 

 
مرتني

تنشيط االتصال 

الصويت

سماعات  استخدام   4
الرأس

محمول بهاتف  السامعة  توصيل 

بك.  1 الخاص  املحمول  الهاتف  بتشغيل  قم 

اضغط باستمرار عىل  لتشغيل سامعة الرأس.  2
يومض LED باللون األزرق. ↵
تتصل سماعة الرأس تلقائياً بآخر جهاز  ↵

متصل. إذا لم يكن آخر جهاز متوفراً، 
تحاول سماعة الرأس إعادة االتصال 

بثاني آخر جهاز متصل.

تلميح

سامعة  • إذا قمت بتشغيل الهاتف املحمول أو ميزة Bluetooth  بعد تشغيل 

يف  الرأس، قم بتوصيل سامعة الرأس من قامئة Bluetooth املوجودة 

هاتفك املحمول.

التلقايئ الطاقة  توفري 

 Bluetooth إذا تعذر عىل سامعة الرأس االتصال بأي جهاز مزّود بـ

موجود ضمن النطاق خالل خمس دقائق، تتوقف عن التشغيل تلقائياً 

لتوفري عمر البطارية.

الرأس سامعة  استخدام 

الصوت أو مؤشر 
LED

اإلجراء المهمة
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تلميح

بعد االستخدام، اثِن وسادات األذن ثم اطِو سامعة الرأس بشكل مستٍو لتخزينها. •

الصوت كبل  مع  االستخدام 

غري  أجهزة  مع  الرأس  استعامل سامعة  ميكنك  املتوفر،  الصوت  كبل  بفضل 

استخدام  تتطلب  الطائرة. ال  يف  ممكّنة الستخدام Bluetooth أو 

سامعة الرأس مع كبل صوت تزويدها بطاقة بطارية. 

تنبيه

أنِه املكاملة قبل توصيل كبل الصوت، إذ سيؤدي ذلك إىل إيقاف تشغيل طاقة  •

البطارية وإنهاء املكاملة الواردة.

بـ USB املتوفر  كبل  توصيل 

• و؛• الرأس  سامعة 

• خارجي.• صوت  جهاز 

  

مالحظة

متوفرة يف حال كانت مدعومة من قبل هاتفك املحمول. •

حاالت ومؤرشات أخرى

المؤشر حالة سماعة الرأس
يومض LED باللون األزرق 

كل 8 ثواٍن.

تتصل سامعة الرأس بجهاز مزّود بـ 

Bluetooth، عندما تكون سامعة 
الرأس يف وضع االستعداد أو أثناء 

استامعك إىل املوسيقى.

يومض LED باللون األبيض 

واألزرق بالتناوب.

سامعة الرأس جاهزة لعملية اإلقران.

يومض LED باللون األزرق 

برسعة.

سامعة الرأس قيد التشغيل ولكنها غري 

.Bluetooth متصلة بجهاز مزّود بـ

يومض LED باللون األزرق 

مرتني يف الثانية.

يوجد مكاملة واردة.

يومض LED باللون األبيض. مستوى طاقة البطارية منخفض.

إن LED باللون األبيض 

مطفأ.

البطارية مشحونة بشكل كامل.

تم إيقاف تشغيل سامعة 

الرأس./اكتمل الشحن.

إن LED مطفأ.

تم كتم امليكروفون. تُصدر سامعة الرأس إشارة صوتية كل 

5 ثواٍن.

الرأس سامعة  وضع  كيفية 

مالءمة. ألفضل  الرأس  عصابة  اضبط 
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التقنية البيانات   5

• وتحّدث• تشغيل  9 ساعات  إىل  يصل  ما 

• االستعداد• وضع  يف  200 ساعة  إىل  يصل  ما 

• الكامل: 3 ساعات• بشكل  للشحن  العادي  الوقت 

• أمبري(• )230 مليل  الشحن  إلعادة  قابلة  مكوثر  ليثيوم  بطارية 

• السليك• الرأس  سامعة  لوضع  3.5 مم  صوت  مأخذ 

• • Bluetooth اعتامد   ،Bluetooth 2.1+EDR
فردي )ملف تعريف سامعة الرأس - HSP وملف التعريف 

 Bluetooth استرييو ، )HFP - بدون استخدام اليدين

معتمد )ملف تعريف توزيع الصوت املتقدم - A2DP؛ ملف 

)AVRCP - تعريف التحكم عن بُعد بالصوت والفيديو

• )50 قدماً(• 15 مرتاً  إىل  يصل  التشغيل: ما  نطاق 

• والطّي• للضبط  قابلة  رأس  عصابة 

• الضجيج• لعزل  ناعم  إسفنجي  الرأس  سامعة  غطاء 

• الرقمي• والصدى  الضوضاء  تقليل 

• تلقائيًا• الطاقة  إيقاف 

• البطارية• حالة  من  التحقق 

 مواصفات املنتج عرضة للتغيري بدون إشعار مسبق.
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الطلب. إعادة  أو  الصويت  الطلب  عمل  يتعّذر 

ميكن للهاتف املحمول أال يدعم هذه امليزة.

سامعي. األخرى  الجهة  عىل  يتعذر 

تم كتم امليكروفون.

• اضغط عىل  لتمكني امليكروفون.•

محمول  بهاتف  الرأس  سامعة  توصيل  تم 
 ،Bluetooth ممّكن الستخدام استرييو
لكن سيتم تشغيل املوسيقى عىل مكرب صوت 

الهاتف املحمول فقط.

قد يتمتع الهاتف املحمول بخيار االستامع إىل املوسيقى عرب مكرب صوت أو 

سامعة رأس.

• املحمول • بهاتفك  الخاص  املستخدم  دليل  راجع 

حول كيفية تحويل املوسيقى إىل سامعة الرأس.

صوت  سامع  ميكن  كام  سيئة  الصوت  جودة 
طقطقة.

مصدر صوت Bluetooth يقع خارج النطاق.

• • Bluetooth قلّص املسافة بني سامعة الرأس ومصدر صوت

أو أِزل الحواجز املوجودة بينهام.

من  الدفق  يكون  عندما  سيئة  الصوت  جودة 
الهاتف املحمول بطيئاً جداً أو عند تعّذر 

تشغيله.

قد يدعم الهاتف املحمول )فردي( HSP/HFP فقط ولكن ليس 

 .A2DP
• املحمول • بالهاتف  الخاص  املستخدم  دليل  راجع 

للحصول عىل معلومات مفّصلة حول التوافق.

المتداولة األسئلة   6

بـ  املزّودة  الرأس  سامعة  تشغيل  يتعّذر 
.Bluetooth

مستوى طاقة البطارية منخفض.

• الرأس.• سامعة  اشحن 

تم توصيل كبل الصوت بسامعة الرأس.

• الصوت.• كبل  افصل 

املحمول. الهاتف  مع  اإلقران  عملية  فشل 

Bluetooth معطل.
• قم • ثم  املحمول،  هاتفك  قم بتمكني ميزة Bluetooth عىل 

بتشغيل الهاتف قبل تشغيل سامعة الرأس.

اإلقران. عملية  إجراء  يتعّذر 

سامعة الرأس ليست يف وضع اإلقران.

• هذا. • املستخدم  دليل  يف  الواردة  الخطوات  اتبع 

• قبل • بالتناوب  األبيضواألزرق  باللون  LED يومض  أن  من  تأكد 

رؤية  بعد  الزر  عىل  باستمرار  الضغط  عن  تتوقف  . ال  تحرير 

فقط. األزرق  LED باللون 

سامعات  إيجاد  املحمول  الهاتف  عىل  يتعّذر 
الرأس.

ميكن توصيل سامعات الرأس بجهاز تم إقرانه مسبًقا.

• نطاق • خارج  مكان  إىل  انقله  أو  املوصول  الجهاز  تشغيل  أوقف 

االتصال.

ميكن أن يكون قد تم إعادة ضبط عمليات اإلقران أو ميكن أن يكون قد تم 

إقران سامعات الرأس مسبًقا مع جهاز آخر.

• هو • كام  مجدًدا  املحمول  الهاتف  مع  الرأس  سامعات  بإقران  قم 

مبنّي يف دليل املستخدم.
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جهازي  عىل  املوسيقى  إىل  أستمع  أن  أستطيع 
ولكن ال أستطيع التحكم بها )مثالُ، التخطي 

لألمام/للخلف(.

.AVRCP  Bluetooth ال يدعم مصدر صوت

• الصوت • مبصدر  الخاص  املستخدم  دليل  راجع 

للحصول عىل معلومات مفّصلة حول التوافق.

كبل  يكون  عندما  الرأس  سامعة  تعمل  ال 
الصوت متصالً.

سيتم إلغاء تنشيط وظيفة امليكروفون يف حال توصيل كبل صوت 3.5 

مم بسامعة الرأس.

• الرأس • سامعة  تُستخدم  الحالة،  هذه  مثل  يف 

لالستمتاع باملوسيقى فقط.

التصنيع جهة  إعداد  استعادة 

استعادة كل إعدادات سامعة الرأس األصلية كلها.

• اضغط عىل  وعىل  حتى يومض •

التوايل. عىل  5 مرات  األبيض  LED باللون 
 

www. للحصول عىل املزيد من املعلومات حول الدعم، يُرجى زيارة

.philips.com/welcome
www.philips.com/ راجع  كامالً،  املستخدم  دليل  لرؤية 
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