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 . معلومات عامة1

 

  المعّدلة؟ ما استعماالتها؟ LEDما مصابيح  1.1
ل وظائف إنه حل للسائقين الراغبين في تحديث اإلضاءة لديهم واستبدال لمبات الهالوجين/اللمبات التقليدية، والمجموعة التي تم تطويرها تصلح لك

 السيارة، سواء اإلضاءة الداخلية أو الخارجية.

 

  ؟Philipsمن الجيل الثاني من  X-tremeUltinonومجموعة  Philipsمن  Ultinon LEDما االختالف بين مصابيح  1.2
الحديثة وفترة استخدام  LEDمع تقنية  Philipsمن  X-tremeUltinon LEDيوجد جانبان مختلفان بين هاتين المجموعتين: األداء المحّسن لمصابيح 

 أفضل.
 

على أداء أفضل بصورة إجمالية من كل الجوانب، وهو  X-tremeUltinon. تشتمل مجموعة تلبي كل مجموعة من المجموعتين احتياجات مختلفة

الحاجة إلى التبديل من مصابيح الهالوجين إلى  Ultinon LEDمنتج مخصص لتوفير أداء المعدات األصلية. من الجانب اآلخر، تلبي مجموعة مصابيح 

 مع الحصول على جودة إضاءة جيدة. LEDمصابيح 
 

نظًرا ألدائها األعلى، بينما تعمل  X-tremeUltinon)والعواكس(، من األفضل تركيب المصابيح  H7ء البصرية للبروجيكتور لألجزا

 بصورة أفضل في األجزاء البصرية للعواكس. Ultinonالمصابيح 

 

كلفن للجيل  5800إلى  Philips من X-tremeUltinon LEDكلفن للجيل األول من مصابيح  6500. لم تنخفض درجة حرارة األلوان من 1.1

 الثاني؟



 
 

3 
 

 
المتعلّق  ECEالمستخدمة ومستوى األداء الذي سيتم تحقيقه. نحن نتبع تعريف  LEDالمعّدل تعتمد على رقائق  LEDإن درجة حرارة األلوان لمصباح 

كلفن. وقد عّرف معظم مصنعي السيارات  6000إلى  5500، يكون الضوء "األبيض البارد" في نطاق ECEبالضوء "األبيض البارد". ووفقًا لنظام 

كلفن، وهو ما يوفر أفضل تباين للون األبيض، مع مقدار محدود من األشعة فوق البنفسجية )هذا "اللون األزرق"(،  5800لديهم بـ  LEDضوء 

 للحصول على تباين مثالي على الطريق.

 

أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDى مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح للحصول عل
  المحلي لديك.

 

لتوفير مستوى فائق من التباين  Philipsمن الجيل الثاني من  X-tremeUltinon LEDنحن نتبع اآلن مرجع المعدات األصلية هذا إلنتاج مصابيح 

 والوضوح.

 
 
 

  . لم يتعيّن علّي شراء هذا المنتج؟1.3
  المعّدلة متعددة: LEDإن ميزات مصابيح 

يمكنك استبدال اللمبة التقليدية للحصول على أحدث تقنية في مجال اإلضاءة بتكلفة مقبولة )بدون االستبدال أو شراء مصباح أمامي  •

  كاملة( بدون إجراء أي تعديل على السيارة. LEDبالكامل أو لشراء سيارة جديدة بإضاءة 
  وللسائقين اآلخرينسوف تستمتع برؤية أفضل على الطريق لزيادة مستوى األمان لك  •
  سوف تحصل على إضاءة بيضاء أنيقة إلعطاء مظهر أنيق لسيارتك وتطابق المصابيح النهارية في سيارتك •
 أعوام 3-1سوف تستفيد من فترة استخدام أطول، بمعنى توفير تكلفة استبدال اللمبات التقليدية كل  •

 

  ؟LED. كيف يتم حساب فترة استخدام مصباح 1.4
  ( ألنها تسخن كثيًرا وإذا لم يتم تبريدها بصورة صحيحة، فسوف ينخفض أداؤها.PCBهو لوحة الدائرة المطبوعة ) LEDمصباح أهم جزء في 

بناًء على لوحة الدائرة المطبوعة هذه )مقارنة بالمنافسين الذين يحتسبون بصورة عامة  LEDوبالتالي، نقوم دائًما بحساب فترة استخدام مصباح 

 نفسها في درجة حرارة الغرفة( LEDفترة استخدام رقاقة مصباح 
 

 

  . ما االختالف مقارنة بالمنافسين؟1.5
نتجاتنا بالجودة األفضل في فئتها، وهو ما جودة المنتج، لما يتعلق بالمواد الخاصة المستخدمة وجودة عملية التصنيع. تتميز كل م •

 (.OEMيتيح لنا أن نكون صانعين للمعدات األصلية )

نحن نستخدم المواد الخام األعلى جودة لتصنيع منتجاتنا. وفي كل مرحلة من مراحل اإلنتاج نختبر اللمبات وفقًا ألعلى المواصفات من  •

 أجل تحسين الجودة ومستوى األمان لعمالئنا.
ذر على بعض المنافسين إثبات ادعاءاتهم بخصوص األداء، من حيث إخراج اللومن وفترة استخدام المنتج. وقد يشيرون إلى قد يتع •

  بدالً من اللمبة بالكامل: LEDمواصفات رقائق 
o  خرج اللومن: على سبيل المثال، لنفترض أن رقاقةLED  لومن، إذا كانت لمبة  1000توفر ما يصل إلىLED تشتمل  المعّدلة

لومن، ولكن ال يمكن احتساب خرج  8000لومن =  x 1000 8رقائق إجماالً، فقد يدعون أن خرج اللومن اإلجمالي  8على 

 اللومن بهذه الطريقة، ويتعين قياسه بمعدات خاصة.
o  قيمة فترة االستخدام: يمكن أن تدوم رقاقةLED  درجة مئوية )درجة حرارة  25ساعة عند درجة حرارة  30000عادة حتى

داخل اللمبة، وكيفية إدارة الحرارة الناتجة أثناء استخدام المصباح. يمكن أن  LEDومع ذلك، المهم هو كيفية دمج رقاقة  الغرفة(.

ساعة قد يكون مضلالً في منتج  30000لتي تبلغ )لذلك فإن ادعاء فترة االستخدام ا LEDتغير تلك المتغيرات فترة استخدام رقاقة 

 رديء الجودة(.
 

  . ما الغرض من صندوق التحكم؟1.6
بصورة صحيحة. وفقًا لألداء المطلوب، ونوع اللمبة،  LEDفولط( ويحّولها إلى الفولطية المطلوبة لكي يعمل مصباح  12يستخدم فولطية السيارة )

 (.X-tremeUltinon: األداء أقل، واللمبة ال تسخن كثيًرا( أو خارجها )Ultinon LEDبة )مصباح يمكننا تضمين التحكم مباشرة داخل اللم
 
 

أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDلحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح ل
 المحلي لديك.
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  بصورة عامة؟ LED. ما أول ما يتعرض للتلف في مصباح 1.7
مهمة للغاية للحفاظ على أدائها المثالي على مدار فترة االستخدام. وبما أن الحرارة تعد مشكلة  LEDلنتحدث عن األمور الهامة أوالً، تعد بنية مصباح 

يعد جزًءا مهًما )المروحة و/أو المبادل الحراري(. يُرجى الرجوع إلى القسم الفني التالي  LED، فإن نظام تبريد مصباح LEDرئيسية في مصباح 

 لحصول على تفاصيل حول تشتيت الحرارة. يجب تثبيت اللمبة بصورة صحيحة داخل المصباح األمامي حتى ال تتحرك و/أو تتلف أثناء القيادة.

 

  صديقة للبيئة؟ Philipsمن  LEDح . هل مجموعة مصابي1.8
  تساهم في حماية البيئة عن طريق: Philipsالمعّدلة من  LEDنعم، مجموعة مصابيح 

  توفير الطاقة بصورة كبيرة، واستهالك موارد أقل وتقليل انبعاث ثنائي أكسيد الكربون .1
  الضرر بالبيئة ، وهذا يعني عدم وجود مواد خطرة تلحقRoHS / REACHالتوافق التام بمعايير  .2
طول فترة الصيانة التي تعني التخلص من المخلفات المرتبطة باالستبدال غير الضروري وتكاليف النظام، مع خفض االستهالك  .3

 اإلجمالي للموارد.

 

 

 المنخفض؟ LED-HL [≈H11]وشعاع  LED-FOG [≈H8/H11/H16]. ما االختالف بين 1.9
 

. وبالتالي، فإنه تم H16، وH11، وH8أنواع مختلفة من مصابيح الضباب البصرية:  3ليتالءم مع  LED-FOG [≈H8/H11/H16]تم تطوير 

أداًء أفضل للضوء المعروض  LED-HL [≈H11] (LBتحسين األداء لهذا االستعمال المحدد. من الجانب اآلخر، يوفر إصدار الشعاع المنخفض )

في  AirFluxبدالً من  AirCoolفض فقط. وبما أنه تمت زيادة أدائه، فإننا نستخدم نظام بشكل صحيح على الطريق الستعماالت الشعاع المنخ

 المصباح البصري.

 

  ؟LED. هل يمكنني ادخار األموال بالتحّول إلى مصابيح 1.10
ستبدال المتكرر للمبات والذي يحدث على فترة استهالك أطول، والتي تعني توفير التكلفة وتقليل عناء اال Philipsالمعّدلة من  LEDنعم، تشتمل لمبات 

واط بينما  H4 55طاقة أقل بكثير )على سبيل المثال، تستهلك لمبات الهالوجين  LEDأعوام. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم لمبة  3-1في المتوسط كل 

 واط(. 20ما يقارب  LED-HL [≈H4]تستهلك لمبات 

 

  عن تلك المزيفة؟ Philips األصلية من LED. كيف يمكنني تمييز مصابيح 1.11
لمصابيحك األمامية، يمكنك التحقق من أصليتها عبر اإلنترنت باستخدام الكود المتوفر على ملصق  Philipsمعّدلة من  LEDعندما تقوم بشراء لمبة 

 .Philipsأصلي من  LEDمكافحة التزييف. وهذا ضمان لك للحصول على مصباح 

 

  متوافقة مع المصباح األمامي لدّي؟ Philipsالمعّدلة من  LED. كيف يمكنني أن أعرف أن مصابيح 1.12
  مع سيارتك، Philipsالمعّدل من  LEDللتحقق من توافق مصباح 

المعّدل، ستحتاج إلى قطر  LEDقس قطر المصباح األمامي والمساحة خلف مثبت المصباح األمامي. لكي تتمكن من تثبيت مصباح  .1

 ملم خلف المثبت على األقل. 70ملم ومساحة تبلغ  60يبلغ 

 

أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 
  المحلي لديك.
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 المعّدل. LEDتحقق مما إذا كان الموصل يُستخدم أيًضا كحامل للمبة. إن كان كذلك، فلن تتمكن من تثبيت مصباح  .2

يُرجى الرجوع إلى صفحة الويب الخاصة بنا للحصول على قائمة دليلية بالسيارات التي قمنا  .3

-https://www.philips.com/c-e/automotive-led/stunningباختبارها )

range.html) 

 

 في حالة وجود شكوك، يُرجى مراجعة وكيلك/جهة التركيب.

 

  ؟Philipsمن  LED. ما ميزات تصميم مصابيح 1.13
 مميّز ويوفر العديد من المزايا: Philipsالمعّدلة من  LEDحائز على براءة اختراع. وتصميم لمبة  Philipsالمعّدل من  LEDإن تصميم مصباح 

  تتعلق باألداء وفترة االستهالك.محّسن لضمان توفير مزايا  .1
  تم تعديل نمط الشعاع بصورة مثالية لتوزيع الضوء إلى األعلى عند الحاجة. .2
  )الرقائق( مثل اللمبة التقليدية بالضبط، مما يؤدي إلى إعادة إصدار توزيع الضوء بصورة مثالية. LEDتم ضبط موضع مصابيح  .3
 مات، ومقاومة الرطوبة، ومقاومة االرتفاع المفاجئ في الفولطية.قوة إضافية: مقاومة الصد LEDيوفر لمصابيح  .4

 

  ؟CANbus. ما المقصود بمحّول 1.14
: محّول تمكين ناقل شبكة التحكم النطاقي(، وهو يساعد على الحفاظ على مستوى الواط للمبة، CEAإنه يعني محّول ناقل شبكة التحكم النطاقي )أو 

سيارتك )مثل رسائل الخطأ أو مصابيح التحذير(. معظم الُطرز األوروبية الجديدة مزّودة بمحّوالت  ومنع حدوث مشاكل في االكتشاف في

CANbus لذلك ننصح بشدة بمراجعة الوكيل لديك لمعرفة ما إذا كانت سيارتك تشتمل على تلك المحّوالت قبل شراء لمبات ،LED .المعّدلة 

 

  . ما استخدام حلقات التوصيل؟1.15
المعّدل الذي  LED-HL [≈H7]تعمل حلقات التوصيل على تثبيت اللمبة بإحكام داخل وحدة المصباح األمامي في السيارة. عند التغيير إلى مصباح 

 المعّدل. LEDيشتمل على نظام تشتيت الحرارة في الخلف، أحيانًا ما تكون المساحة ضيقة للغاية لتركيب مصباح 
 

القابلة  Philipsمن طراز سيارة ألخرى. ونحن نوفر مجموعة متنوعة من حلقات توصيل  LED-HL [H7]قد تختلف الكتائف للمبات 

 للتبديل لتحسين التركيب في ُطرز السيارات الرئيسية وتبسيط عملية التركيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟LED. هل يجب استخدام حلقة توصيل إضافية أثناء تركيب مصباح 1.16
 قد تحتاج إلى تغيير حلقة التوصيل. حلقة التوصيل المرفقة داخل الصندوق مع اللمبة من النوع األكثر استخداًما.وفقًا للسيارة وطرازها، 

 

  ؟SafeBeam، وCeraLight، وAirCool، وPhilips AirFlux. ما معنى 1.17
تبريد نشطة وغير نشطة لزيادة فترة والتي تشتمل على أنظمة  : أحدث أنظمة اإلدارة الحراريةPhilipsمن  AirCoolو AirFluxتقنيتا  •

فاءة االستهالك واألداء. نحن نستخدم التبريد غير النشط عندما تكون المساحة داخل المصباح األمامي كبيرة بالقدر الكافي لتشتيت الحرارة بك

 بدون خطر انخفاض األداء.

 LED-HLعلى سبيل المثال، في المصباح األمامي ، نستخدم إما التبريد النشط أو غير النشط. LEDأيًضا، وفقًا ألداء مصباح 

[≈H7] يكون الجزء البصري عادة أصغر من ،LED-HL [≈H4]) لذلك يجب أن يكون تشتيت الحرارة نشًطا لتوجيه الهواء ،

 .LEDالساخن بعيًدا من الجزء الخلفي لمصباح 

 
 

أو االتصال بالممثل المحلي  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 
  لديك.

(: استخدام مكونات من السيراميك X-tremeUltinon LED، لمجموعة مصابيح LED-T10)خاصة بـ  Philipsمن  CeraLightقنية ت •

 الحصول على أعلى مستوى من التحمل في الظروف القاسية.للحصول على أفضل إدارة لتشتيت الحرارة لضمان 

: تعرض الضوء في المكان الذي تريده بالضبط للحفاظ على سالمتك )عدم إحداث توهج للسائقين في Philipsمن  SafeBeamتقنية  •

 .ECE R112< الضوء المعروض على الطريق( مع = FOMاالتجاه القادم(. يتوافق معامل الجودة )

 

 الفنيةاألسئلة  .2
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  الذي يجب استخدامه الستبدال اللمبة القديمة لدّي؟ LED. كيف أتحقق من مصباح 2.1
لمعرفة نوع المصباح الذي تحتاج إليه. يرتبط كل نوع باسم  Philipsاستخدم ببساطة القسم "اعثر على المصباح المناسب لسيارتك" على موقع ويب 

ECE جدول المقارنة بين مصابيح الهالوجين ومصابيح  المقابل له. يوجد أدناه بعض األمثلة فيLED :المعّدلة 
 

Halogen type LED name 

H4 LED-HL [≈H4] 

H7 LED-HL [≈H7] 

H8/H11/H16 LED-FOG [≈H8/H11/H16] 

Festoon T10,5x30mm LED-FEST [30mm] 

Festoon T10,5x38mm LED-FEST [38mm] 

Festoon T10,5x43mm LED-FEST [43mm] 

W5W LED-T10 [≈W5W] 

W16W LED-T16 [≈W16W] 

W21W LED-T20 [≈W21W] 

W21/5W LED-T20 [≈W21/5W] 

W21W LED-T20-RED [≈W21W] 

W21/5W LED-T20-RED [≈W21/5W] 

W21W LED-T20-AMBER [≈W21W] 

P21W LED-RED [≈P21W] 

P21W LED-AMBER [≈P21W] 

P21/5W LED-RED [≈P21/5W] 

- LED-CANbus [≈5W] 

- LED-CANbus [≈21W] 
 

 

 معّدل؟ LED. كيف أتحقق من أنه يمكن تزويد سيارتي بمصباح 2.2
 

قمنا باختبار مجموعة متنوعة من السيارات األكثر تمثيالً للسوق األوروبية،  Philipsمعّدل. نحن في  LEDال يمكن تزويد كل السيارات بمصباح 

 والتي نثق بأنه يمكن استخدام اللمبات الخاصة بنا معها بصورة صحيحة.

 

  ؟LEDأثناء تركيب مصباح  CANbus. هل يجب استخدام محّول 2.3
 لتجنّب السرعة المفرطة للوميض أو ظهور رسالة خطأ على لوحة القيادة. CANbusيوصى بشدة باستخدام محّول 

 

  ؟SMTأو  SMD. ما معنى 2.4
لعكس  LEDوكيفية استخدام مصباح  LEDيعني "جهاز مركب بمفرده" و"تقنية التركيب على السطح". وهما يشيران إلى كيفية تصميم مصابيح 

 الضوء في الجزء البصري.

 
 
 
 
 

 

أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح للحصول على مز
  المحلي لديك.



 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟Lumileds. لم يستخدم معظم المنافسين رقائق 2.5
ك الحصول عليها إنها تعد أفضل رقائق األداء في السوق في الوقت الحالي لما يتعلق باألداء والمتانة. باإلضافة إلى ذلك، إنها أصغر الرقائق التي يمكن

  يار السيارات.الذي كان يستخدم لوقت طويل في مع 50x50ملم أو حتى  35x35ملم بدالً من الحجم العام  16x20في الوقت الحالي حيث يبلغ حجمها 
  وبفضل هذا الحجم، يمكنها أن تتوافق بصورة مثالية مع الشكل والموضع للمبة الهالوجين التي يتم استبدالها.

الخاصة بالسيارات فقط، والتي يمكن استخدامها بواسطة  LEDمن الجيل الثاني، نستخدم رقائق  X-tremeUltinonبالنسبة لمجموعة 

Lumileds .لالستعماالت الخاصة بالسيارات 

 

، تتوفر لدينا LEDبصفتنا شركة مصنعة لمصابيح ؟ PCBذاته لكل  CCT. كيف يمكننا اختيارها للتحقق من أن لدينا LED. تجميع رقائق 2.6

التي تم اختيارها إلنتاج مصابيحنا درجة حرارة األلوان ذاتها،  LEDعلى اإلطالق. توفر كل مصابيح  LEDالمعرفة عندما يتعلق األمر بأفضل رقائق 

 وهذا يعني أنه عندما تقوم بشرائها، ستكون متأكًدا من حصولك على أفضل إخراج للصورة وأفضل تجانس.

 

  مدمج؟ CANbusعلى  Philipsمن  LED. لم ال تشتمل مصابيح 2.7
  منفصل لسببين: CANbusلقد اخترنا استخدام 

  CANbusظم الوقت ال يلزم تركيب في مع .1
 وعند الحاجة إليه، من األفضل أن يكون منفصالً بدالً من دمجه، ألنه إذا كان مدمًجا داخل لمبة، فإن ذلك سيجعل حجم اللمبة أكبر وأعلى .2

ندوق( حتى يكون إيقاع داخل الص CANbus)يتم بيعها بصورة تلقائية مع  CANbusتكلفة. باستثناء المؤشرات التي يلزم أن يتواجد بها 

  ضروريًا: CANbusالوميض صحيًحا، وفي معظم الحاالت ال يلزم تركيب واحد. في ما يلي االستعماالت التي يكون فيها 
o )مؤشرات االنعطاف )األمام والخلف 

o  المصابيح األمامية )الشعاع المنخفض / الشعاع العالي

 مصباح الوضعية o والضباب(
 

  ؟CANbusفولط مزّود بمحّول  24بقدرة  Festoon. هل مصباح 2.8
مطلوبًا لتجنب رسائل  CANbusفولط، ألنه غير مطلوب في كل السيارات. إذا كان  24بقوة  Festoonمع مصباح  CANbusال يوجد محّول 

 .Philipsواط من  21بقدرة  CANbusالخطأ أو الوميض، فيُرجى استخدام 

 

  فولط؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فما العدد المطلوب لكل مصباح؟ 24بقوة  LEDواط لمصابيح  21بقدرة  CANbus. هل يمكن استخدام المحّول 2.9
، فهو ليس مخصًصا تحديًدا للغرض المشار إليه. فالغرض منه هو زيادة القوة Philipsواط من  21واط أم  5بقوة  CANbusسواء أكان محّول 

، ويمنع تحول LEDيمنع ظهور رسالة خطأ من األمام، ويمنع إطالق الوميض عندما يضيء مصباح بحيث  LEDالكهربائية بالواط لمصباح 

 المؤشرات إلى الوميض بسرعة أكبر مما ينبغي.

 

  بإزالة التيار المتبقي عند انطفاء المصباح؟ CANbus. هل يقوم 2.10
. LEDالواط داخل نطاق النظام الكهربائي قبل أن تصل إلى مصباح لتنظيم مقدار القوة الكهربائية ب Philipsمن  CANbusتم تصميم محّوالت 

 منطفئًا. LEDبحيث يظل مصباح  CANbusمنطفئًا، يتم سحب الطاقة المتبقية عن طريق محّول  LEDوعندما يكون مصباح 

 
 
 

أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 
  المحلي لديك.
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تم تصميم ؟ LED. هل يظل التشغيل/إيقاف التشغيل التدريجي للمصابيح الخارجية في سيارات معينة موجوًدا بعد تركيب مصابيح 2.11

لتحل محل إعداد اإلضاءة الحالي في السيارة على نحو متقن. وهذا يعني أن وظيفتي التشغيل  Philipsالمعّدلة من  LEDمجموعة مصابيح 

 .LEDوإيقاف التشغيل التصاعديتين سوف تستمران في العمل بعد تركيب مصباح 

 

  العادي؟ H4/H8/H11. كيف تتالءم هندسة الشعاع مقارنة بمصباح 2.12
باالستناد إلى لمبة الهالوجين/ اللمبة التقليدية؛ حيث تتبع مواصفات كل شهادة لضمان موثوقية  Philipsضمن مجموعة  LEDتم تصميم كل مصباح 

 المنتج لدى السائقين وجميع األشخاص اآلخرين في أثناء القيادة. فهندسة اإلضاءة األمامية تتبع بدقة هندسة الوحدات التي تحل محلها.

 

السطح ساخن". ما مدى سخونته؟ هل من  –: "تنبيه: يجب عدم اللمس LEDح . مدّون على صندوق التشغيل الخاص بمصبا2.13

  الممكن أن يسخن لدرجة إتالف الكابالت أو أي أجزاء أخرى في السيارة تحت غطاء المحرك؟
القيادة وتعليق الصندوق نوصي بشدة بتعليق صندوق التشغيل دائًما على نحو آمن باستخدام األربطة البالستيكية المرفقة لتجنب حركتها في أثناء 

 على جزء معدني تحسبًا الرتفاع درجة حرارته.

 

 . أثناء التركيب3

 

 LEDتمتاز مصابيح ، هل سأحصل على رسالة خطأ على لوحة المعلومات؟ LED. بعد تركيب مصباح 3.1

  بقوة كهربائية بالواط أقل من المصابيح التقليدية )أي أن استهالكها للطاقة أقل(.
السيارات مزّودة بنظام كشف الضوء لتحذير السائق أن أحد المصابيح قد تعرض لعطل، وهو ما يعني أن النظام يرسل نبضات كهربائية في بعض 

  النظام الكهربائي لفحص أداء المصابيح لوظائفها. ومن ثّم، عندما تقوم األنظمة بالفحص، تكون انبعاثات الطاقة أقل من أن يتم كشفها.
  الذي يحول الطاقة ويمنع ظهور أي رسالة خطأ. CANbusثل هذه، طورنا محّول في حاالت م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  . ماذا سيحدث إذا تعطلت المؤشرات؟3.2
يسحب كمية كافية من الطاقة للوميض(،  CANbusلم يتعطل، فإن الوميض سيظل طبيعيًّا )سيظل محّول  CANbusإذا تعطلت المؤشرات لكن محّول 

 لن يعمل بعد اآلن. في هذه الحالة، من الضروري إجراء فحص بالعين المجردة الكتشاف ما إذا كان المصباح ال يزال يعمل أم ال. LEDلكن مصباح 

 

  ؟ هل األمر صعب؟LED. كيف يمكنني استبدال لمبة متوهجة بلمبة 3.3
تعديالً للمبة الهالوجين واللمبة التقليدية، ما يضفي سهولة على استبدالها من دون الحاجة إلى إدخال أي  Philipsالمعّدلة من  LEDتعدُّ مجموعة مصابيح 

 ت اللمبة قبل الشراء.تعديل على السيارة. فلن تحتاج إال إلى االلتزام بالدليل الموجود على العبوة أو المرفق طيها، والتأّكد من وجود مساحة كافية في مبيّ 

 

  ال يضيء بعد التركيب. كيف يمكنني حل المشكلة؟ LED . مصباح3.4
. تعمل لمبات LEDال يضيء، فمن المحتمل أنك بحاجة إلى "عكس القطبية" عن طريق قلب مصباح  Philipsالمعّدل من  LEDإذا كان مصباح 

، Philipsالمعدّل من  LEDم إضاءة مصباح مثل البطاريات التي تشتمل على قطبين موجب وسالب. في حالة عد Philipsالمعّدل من  LEDمصباح 

  ، وعكس اتجاهه وتركيبه حسب الشرح والتوضيح أدناه:LEDفعليك ببساطة فك مصباح 
  من المقبس Philipsالمعدّل من  LEDفُك مصباح  .1
  Philipsالمعدّل من  LEDاقلب مصباح  .2
 مرةً أخرى في المقبس. Philipsالمعدّل من  LEDأدخل مصباح  .3

 
أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 

  المحلي لديك.
  يضيء لتتأّكد Philipsالمعدّل من  LED. تحقق من أن مصباح 4
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  واط؟ 21واط أم  5الذي أحتاج إليه:  CANbus. ما محّول 3.5
واط  21بقوة  CAN-busواط لالستخدامات الداخلية وإضاءة لوحة ترخيص السيارة. ويُستخدم محول  5بقوة  CANbusيُستخدم محّول 

  لالستخدامات الخارجية، مثل مصباح الوضعية ومصابيح الشعاع المنخفض/العالي.
واط  21عادةً  P21Wية بالواط األصلية لمصباح الهالوجين/المصباح التقليدي. على سبيل المثال، يسحب مصباح وهو يشير دائًما إلى القوة الكهربائ

واط. وهذا يعني  19.1واط =  1,9واط و 21واط. فالفجوة بين  1,9[ قوة كهربائية بالواط تبلغ P21W]القريب من  LED-REDعندما يكون لمصباح 

 .Philipsواط من  21بقوة  CANbusية بالواط هذه، عليك استخدام محّول أنه لتعويض فجوة القوة الكهربائ

 

  ؟CANbus. كيف يمكنني تركيب محّول 3.6
إذا كانت رسالة خطأ تظهر في لوحة معلومات سيارتك، أو كانت سيارتك تطلق وميًضا سريعًا، أو تتحول إلى وضع التحرك البطيء عند تركيب 

  وتركيبه. Philipsمن  CANbus، فننصحك بالتفكير في شراء حل محّول LEDلمبة مصباح 
  :Philipsمن  CANbusانظر الصورة أدناه لالطالع على تعليمات تركيب محّول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ؟LED. لم تحدث هذه المشكلة في القطبية في مصابيح 3.7
ل يمكن للمبات المتوهجة العادية أن تسحب في التيار في أي اتجاه من االثنين؛ إذ ليس هناك جانبان "موجب" و"سالب" على اللمبة. وهي ستعم

لن تسحب التيار إال في اتجاه واحد. وبصفة أساسية، يمكن تشبيه هذا الوضع بالبطاريات التي  LEDبصرف النظر عن اتجاه إدخالها. لكن لمبات 

لديك بطريقة غير صحيحة، فلن تعمل. ويكمن ببساطة الحل في قلب  LEDشتمل على جانب موجب وآخر سالب. ومن ثّم، إذا أدخلت مصابيح ت

 .LEDمصباح 

 

  ، تظهر سيارتي أخطاء وميض سريع كما لو كان الضوء مطفأً أو معطالً؟LED. بعد تركيب مصباح 3.8
تكون أقل بدرجة كبيرة من تلك التي تتميز بها اللمبات التقليدية، وهو ما قد يجعل نظام  LEDبالواط للمبة  تظهر رسالة الخطأ ألن القوة الكهربائية

  التحذير من انقطاع الكهرباء غير قادر على اكتشاف اللمبة.
 .Philipsمن  CAN-bus، فننصحك بشراء حل إلغاء تحذيرات لمحول LEDإذا أطلقت سيارتك وميًضا سريعًا عند تركيب لمبة 

 
أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 

  المحلي لديك.
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  ، ال تعمل سيارتي. ما الذي يجب علّي فعله؟LED. بعد تركيب مصباح 3.9
بقيمة مختلفة لمقاوم التيار الكهربائي مقارنةً بما تتميز  LED، تتحول بعض السيارات إلى وضع الحركة البطيئة. يتميز مصباح LEDبعد تركيب لمبات 

تحرك البطيء به اللمبة المتوهجة، ومن ثّم يبحث الكمبيوتر عن قيمة مقاوم التيار الكهربائي للمبة المتوهجة. وهذا هو سبب تحول السيارة إلى وضع ال

: فهو يخبر السائق بأن هناك شيئًا ما ال يعمل. لحسن الحظ هذا األمر نادر الحدوث وهناك حل متاح للمشكلة. أوالً تحقق من LEDتركيب مصباح  بعد

 هي السبب في تنشيط وضع التحرك البطيء عن طريق استبدالها مرةً أخرى باللمبات المتوهجة. إذا أصبحت السيارة تعمل بطريقة LEDأن مصابيح 

، CANbus. وهذا يعني أن مقاوًما للحمل الكهربائي، وهو محّول LEDسليمة، فإن السبب في تنشيط وضع التحرك البطيء هو على األرجح لمبات 

 مطلوب.

 

  ، ال تزال رسالة خطأ أو وميض يظهر لي، فماذا علّي أن أفعل؟CANbusالمزّودة بمحوالت  LED. حتى بعد تركيب لمبة 3.10
للتخلص من أي وميض أو رسالة خطأ أو من كليهما على لوحة المعلومات، ال تزال  CANbusالمعّدل ومحّول  LEDكيب السليم لمصباح حتى بعد التر

 تظهر لك األخطاء المذكورة. أفضل خيار هو الرجوع إلى لمبات الهالوجين األصلية ومطالبة الوكيل الذي تتعامل معه باسترداد الثمن.

 

  لمؤشرات االنعطاف، هل يظل إيقاع الوميض مماثالً لإليقاع المألوف أم أنه يصبح أسرع؟ LEDباح . عند تركيب مص3.11
مطابقةً  LEDالضروريين للتركيب لضمان أن تظل سرعة وميض مصباح  CANbusفي كل صندوق من صناديق مؤشرات االنعطاف، نوّرد محولي 

 سيصبح أسرع كما لو كانت لمبة من اللمبات معطلة. LEDلتلك التي تتميز بها اللمبة التقليدية. وإذا لم تقم بتركيبهما، فإن وميض مصباح 
 

 بأمان فوق سطح معدني لتجنب حركته وتضرر مركبتك. CANbusتذكر: احرص دوًما على تعليق محّول 

 
 

 

 المعّدل LED. األمور القانونية لمصباح 4
 

 

  المعّدلة غير قانونية في الطرق العامة في االتحاد األوروبي؟ LED. لماذا ال تزال تقنية مصابيح 4.1
من أجل وحدات المصابيح األمامية المعتمدة للمبات الهالوجين/ اللمبات التقليدية. لكن الدول  Philipsالمعّدلة من  LEDتم تصميم مجموعة مصابيح 

المعّدلة الوضع القانوني بعُد؛ ولهذا السبب ال يمكن استخدامها في الطرق  LEDاد األوروبي لم تتبنَّ القوانين المطلوبة لمنح لمبات األعضاء في االتح

 العامة في االتحاد األوروبي.

 

  معّدلة على طريق عام؟ LED. ما المخاطر القانونية إذا قدت السيارة بلمبات 4.2
 رى، وقد تشمل العقوبات التي يتم فرضها بموجب القانون المحلي، على سبيل المثال، ما يأتي:تتنوع المخاطر من دولة إلى أخ

 
  أو كّل من العقوبتين. LEDغرامة أو االلتزام بتغييرها إلى لمبات معتمدة بخالف  .1
 قد ال تنجح سيارتك في اجتياز الفحص اإلجباري. .2

 

  . ما الدول التي "تُحظر التجارة معها"؟4.3
المعّدلة هي ألمانيا التي تعتبر السلطات فيها بيع المنتجات غير المعتمدة عمالً مخالفًا  LEDلمبات  Lumiledsالدولة الوحيدة التي ال تبيع فيها 

 للقانون حتى إذا كانت لالستخدام في الطرقات الوعرة.

 

  مار؟المعّدلة مخصصة لسباقات الرالي وسباقات المض LED. لماذا تعدُّ لمبات 4.4
فيها بالفعل بمعرفة الشركة المصنّعة، ال يجوز قانونًا استبدال لمبات هالوجين أو  LEDباستثناء ما يخص السيارات التي تم تركيب مصابيح 

Xenon  خارجية بلمباتLED  معّدلة في المركبات التي تُستخدم على الطرق العامة. ونظًرا إلى أن لمباتLED مها المعدلّة غير مصرح باستخدا

 على الطرق العامة، فال يمكن استخدامها إال على الطرق أو المضمارات الخاصة.
 

  معّدلة الفحص اإلجباري؟ LED. هل ستجتاز السيارة المزّودة بلمبات مصابيح أمامية 4.5
 Philipsالمعّدلة من  LEDمجموعة لمبات بعض البالد توجب فحًصا إجباريًّا يقرر ما إذا كانت السيارة مؤهلة للقيادة على الطريق أم ال. تم تصميم 

 لتحل محل التقنية التقليدية األصلية في السيارة على أفضل نحو من دون إدخال أي
 

أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 
 المحلي لديك.

 
 LED، فإن مركبتك قد ال تجتاز الفحص في حالة تركيب لمبة Philipsالمعّدلة من  LEDتعديالت على المركبة. فعلى الرغم من األداء المتميز للمبات 

 المعّدلة ألن هذه اللمبات لم تحصل على االعتماد الالزم لالستخدام على الطرق العامة حتى اآلن.
 

  المعّدلة في الدول التي كانت تعتبر من قبل من الفئة التي "تُحظر التجارة معها"؟ LED. لماذا يتم اآلن بيع لمبات 4.6
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المعّدلة للمرة األولى، قررنا أن يكون إطالقها محدوًدا. وبعد تجربة بيع اللمبات المذكورة لمدة عامين في بعض بلدان االتحاد  LEDعندما أدخلنا لمبات 

قد زودنا  وروبي، نشعر اآلن بأن الوقت قد حان الفتتاح المبيعات إلى الدول األخرى كذلك. وعلى الرغم من أن اللوائح لم تتغير، فإننا نعتقد أننااأل

 المعّدلة بكل ثقة. LEDعمالءنا بالمعلومات الكافية التي تتيح لهم بيع لمبات 

 

  المعّدلة؟ LEDلمبات . ما القوانين المحددة التي يجب أن تمتثل لها 4.7
حسب القوانين القائمة. وفي االتحاد األوروبي، يجب اعتماد قطع السيارات بما  LEDو Xenonفي الوقت الحاضر، ال يُسمح بتعديل لمبات الهالوجين و

الحالية ال تنطبق إال  ECEتمادات ( ليتسنى استخدامها على الطرق العامة. فاعUNECEيتوافق مع مواصفات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )

 المرّكبة في المركبات الجديدة: LEDو Xenonعلى لمبات الهالوجين و
 

- ECE R37 للمبات الهالوجين من الشركات المصنعة للمعدات األصلية  
- ECE R99  للمباتXenon من الشركات المصنعة للمعدات األصلية  
- ECE R128  للمباتLED من الشركات المصنعة للمعدات األصلية 

 
 المعّدلة في الطرق العامة أو تقييدات معينة على استخدامها عليها. LEDومع ذلك، ال توجد متطلبات اعتماد معينة من أجل استخدام لمبات 

 

  تلك المتطلبات؟ Philipsالمعّدلة من  LED، ولماذا ال تستوفي لمبات R128. ما تأثير 4.8
هو  LED، ما يعني أن المصباح األمامي تم تطويره على اعتبار أن مصباح LEDهو اعتماد لألجزاء البصرية في مصباح  ECE R128معيار 

 .ECE R37المعّدلة المستخدمة لتحل محل لمبات الهالوجين المعتمدة بموجب معيار  LEDمصدر إضاءته. وال تنطبق الالئحة على لمبة 

 

على افتراض أن المستهلك قد تم إبالغه معّدلة على طريق عام؟  LEDاكتشاف استخدام مستهلك لمبات  . من يتحمل المسؤولية عند4.9

المعّدلة من تلقاء نفسه، فإن المسؤولية بشكل أساسي  LEDبطريقة سليمة بخصوص القيود التي تسري وأن المستهلك قد أقدم على تركيب لمبات 

المعّدلة لالستخدام على الطرق العامة. ويعتمد  LEDتتخذ السلطات المحلية إجراءات ضد بيع لمبات تقع على عاتق المستهلك وحده. ومع ذلك، قد 

 حجم هذا اإلجراء على الصالحيات الممنوحة للسلطات المحلية.

 

  معّدلة، ويدعون أنها قانونية(. LEDمعّدلة متاحة؟ )هنالك موّردون آخرون يبيعون لمبات  LED. هل توجد أي لمبات 4.10
معّدلة تحظى بوضع قانوني في الوقت الحاضر على الطرق العامة في االتحاد األوروبي ما لم تكن اللمبات  LEDليس هناك أي منتجات مصابيح 

 مختومة في مبيّتاتها وتم اعتماد كّل من اللمبة والمبيّت لالستخدام معًا.

 

  . ما معنى الرموز الموجودة على التغليف؟4.11

 

 الرمز إلى أن المنتج غير مناسب للطرق العامة. ويعني هذا أنه يمكن فحسب استخدامه على الطرق "المغلقة".يشير 

 

 

 

 

المتعلق بلمبات الهالوجين. ونحن نعرض الئحة  ECE R37يوضح هذا الرمز أن المنتج لم يتم اعتماده وفقًا لالئحة المعيار 

لة مصممة لتحل محل لمبة الهالوجين في وحدة اإلضاءة األمامية نفسها، فإن المعدّ  LEDالهالوجين ألنه على الرغم من أن لمبة 

 .ECE R37المعّدلة حاصلة على اعتماد  LEDهذا ال يعني أن لمبة 
 

 
 
 

ممثل أو االتصال بال www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 
  المحلي لديك.
 المعّدلة مع القوانين المحلية ذات الصلة"؟ LED. ما معنى النص التالي: "تتحمل أنت مسؤولية التأكد من توافق استخدام مصابيح 4.12

 
المعّدلة بطريقة صحيحة وبما يتوافق مع القوانين المحلية. تخضع القوانين المحلية  LEDهذا النص يُقصد به التأّكد من قيامك باستخدام لمبات 

 للتغير؛ ومن ثّم من المهم للغاية أن تتحقق مما إذا كان المنتج يمكن استخدامه في المكان الذي تقود فيه أم ال.

 

 المعّدلة؟ LED. من أين يمكن شراء لمبات 4.13
 

 www.philips.com/automotiveيُرجى الرجوع إلى المندوب المحلي أو موقعنا على الويب: 
 

أو االتصال بالممثل  www.philips.com/support، يُرجى االتصال بنا Philipsمن  LEDللحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة مصابيح 
  المحلي لديك.


