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 1هام:
األمان
معلومات خاصة بأوروبا:
التعرّف على رموز السالمة هذه

دائما على إبقاء هذا املنتج بعي ًدا عن نور
j jاعمل ً
الشمس املباشر أو اللهب املكشوفة أو السخونة
k kال تقم بتثبيت هذا املنتج بالقرب من مصادر احلرارة
كمثل املشعاعات وفتحات التحكم باحلرارة واألفران
أو أي أجهزة أخرى (مبا في ذلك مضخمات إشارة
الصوت).
l lال تضع أي معدات كهربائية على هذا املنتج.
m mال تضع أي
جسم يشكّل مصدر خطر على املنتج
ٍ
(على سبيل املثال أجسام حتتوي على سوائل
الشموع املضاءة).
n nيجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل
حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط
اجلهاز لفصل اجلهاز.

حتذير

تلفت "عالمة التعجب" االنتباه إلى امليزات التي يجب أن
بتأن ملنع حدوث
تقرأ املواد املطبوعة املتوفرة املتعلقة بها ٍ
مشاكل في الصيانة والتشغيل
يشير رمز 'الصاعقة' إلى املكونات غير املعزولة املوجودة
ضمن املنتج والتي ميكن أن تؤدي إلى صدمة كهربائية.
لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ال تعرّض
املنتج لألمطار أو الرطوبة وال تضع عليه أي أجسام حتتوي
على سوائل مثل أواني الزهور.
a aاقرأ هذه اإلرشادات.
b bحافظ على هذه التعليمات
c cانتبه إلى كل التحذيرات.
d dاتبع كل اإلرشادات.
e eال تستخدم هذا املنتج بالقرب من املياه
نظف هذا املنتج بقطعة قماش جافة
ّ ff
g gال تقم بس ّد أي فتحات تهوية ث ّبت املنتج باتباع
تعليمات الشركة املصنّعة
h hال تقم بإزالة غالف هذا املنتج.
i iال تعرّض هذا املنتج للتقطير  /البلل أو األمطار أو
الرطوبة العالية

•
•
•
•
•

ال تقم أب ًدا بإ الة غالف هذا اجلها .
ال تقم أب ًدا بتشحيم أي جزء من هذا اجلها .
ال تضع أب ًدا هذا اجلها على معدات كهربائية أخرى.
دائما على إبقاء هذا اجلها بعي ًدا عن نو الشمس املباشر أو
اعمل ً
اللهب املكشوفة أو السخونة.
احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو
احملول لفصل هذا اجلها عن الطاقة.
القابس أو ّ

خطر حدوث فرط اإلحماء! ال تث ّبت هذا اجلهاز أبدا ً في مكان
محصور .احرص على ترك مسافة من  4بوصات على األقل
حول اجلهاز لضمان التهوية املناسبة .احرص على أال تؤدي
الستائر أو أي أغراض أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على
هذا اجلهاز.

الصهيرة األساسية
تنطبق هذه املعلومات فقط على املنتجات املزوّدة بقابس
رئيسي ذي ثالثة أسنان
يتالءم هذا املنتج مع قابس مصبوب معتمد .إذا استبدلت
الصهيرة فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:
التصنيفات الظاهرة على القابس
موافقة  BS 1362و
عالمة املوافقة من ASTA
اتصل باملوزّع إذا كنت غير متأكد من نوع الصهيرة التي تريد
استخدامها.
تنبيه :للمطابقة مع توجيه  EMC EC)/108/(2004ال
تفصل القابس عن كبل الطاقة
AR
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إشعار

مقوى (صندوق) إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات)
والبوليثلني (األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية).
يتكون نظامك من مواد ميكن إعادة تدويرها وإعادة
ّ
استخدامها إذا مت تفكيكه من ِقبل شركة متخصصة
يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخلّص من مواد
التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو اخلاصة
باجملموعة األوروبية

ميكن تشغيل هذا اجلهاز في بلدان االحتاد األوروبي دون أي
قيود في الداخل ولكن ال ميكن تشغيله في اخلارج ضمن
كامل نطاق التردد حتى إشعار آخر في فرنسا
يلتزم هذا اجلهاز مبتطلبات التوجيه .EC/5/1999
التعديالت
تخولها الشركة
لم
اجلهاز
هذا
على
تعديالت
أي
قد تؤدي
ّ
املصنّعة إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة
إلعادة التدوير وإعادة االستخدام

عند إرفاق رمز احلاوية املدولبة هذه باملنتج فهذا يعني أن
اإلرشاد األوروبي  EC/96/2002يشمل هذا املنتج.
يُرجى االطالع على نظام التجميع احمللي املنفصل لكل من
املنتجات اإللكترونية والكهربائية.
يُرجى العمل وفق القوانني احمللية وعدم التخلص من
املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية العادية .فالتخلص
من املنتج القدمي بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان
معلومات حول البيئة
لقد مت االستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية .لقد
حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثالث مواد :ورق
5
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تعني العبارة " "Made for iPodو""Made for iPhone
و" "Made for iPadأنه قد مت تصميم أكسسوار إلكتروني
لتوصيله حتدي ًدا بجهاز  iPodأو  iPhoneأو  iPadعلى
التوالي وقد حصل هذا األكسسوار على اعتماد من ِقبل
املطورة لتلبية معايير األداء املتبعة في  Appleال
الشركة
ّ
تتحمل شركة  Appleأي مسؤولية فيما يتعلق بتشغيل
ّ
هذا اجلهاز أو التزامه مبعايير السالمة واملعايير التنظيمية
جتدر اإلشارة إلى أن استخدام هذا األكسسوار مع  iPodأو
 iPhoneأو  iPadقد يؤثر في األداء الالسلكي.
 AirPlayو iPodو iPhoneوعبارة عن عالمات جتارية لشركة
 Apple Inc.مسجلة في الواليات املتحدة وبلدان أخرى
 iPadعبارة عن عالمة جتارية لشركة .Apple Inc
رمز األجهزة من الفئة :II

جهاز من الفئة  IIمع مادة عازلة مزدوجة وبدون توفير
التأريض الواقي

مالحظة
•

تقع لوحة النوع في جهة اجلها السفلى.

 2نظام الترفيه
تهانينا على شرائك املنتج ومرح ًبا بك في !Philips
لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه  Philipsقم
بتسجيل منتجك في .www.philips.com/welcome
إذا اتصلت بشركة  Philipsفسيتم سؤالك عن طراز
هذا اجلهاز ورقمه التسلسلي يقع رقم الطراز والرقم
سجل األرقام هنا
التسلسلي في اجلهة السفلى من اجلهازّ .
رقم الطراز __________________________
الرقم التسلسلي _______________________

مقدمة
متكّنك تقنية  Apple AirPlayمن تشغيل مكتبة
املوسيقى  iTunesالتي تتم استضافتها على جهاز Mac
أو كمبيوتر شخصي أو  iPhoneأو  iPod touchأو iPad
على أي جهاز مت متكينه الستخدام تقنية ( AirPlayعلى
سبيل املثال  )AD7000Wمتصل بشبكة .Wi-Fi
باستخدام جهاز مت متكينه الستخدام تقنية ( AirPlayعلى
سبيل املثال  )AD7000Wميكنك:
تشغيل دفق الصوت من مكتبة املوسيقى
 iTunesإلى أي غرفة في املنزل
اختيار األجهزة التي مت متكينها الستخدام تقنية
 AirPlayالتي تريد تشغيل املوسيقى عليها (إذا
كان لديك أكثر من جهاز واحد من هذه األجهزة
في منزلك)
تشغيل دفق الصوت إلى عدة أجهزة مت متكينها
الستخدام تقنية  AirPlayفي الوقت نفسه (من
مكتبة املوسيقى  iTunesإلى جهاز الكمبيوتر
الشخصي Mac/فقط)
تلميح
•

للحصول على مزيد من املعلومات حول األجهزة التي مت متكينها
الستخدام تقنية  AirPlayيُرجى يا ة املوقع www.philips.com/
.welcome

أيضا
باستخدام  AD7000Wميكنك ً
قم بشحن جهاز  iPod/iPhone/iPadعبر مأخذ
 USBبواسطة كبل  USBمن ( Appleغير
متوفّر).
قم بتشغيل مكتبة املوسيقى  iTunesعلى
جهاز  iPod/iPhone/iPadعبر مأخذ USB
مباشرة أثناء الشحن.

تشغيل املوسيقى من أجهزة صوتية أخرى عبر
مأخذ .MP3-LINK

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وحددها
الوحدة الرئيسية (مع وحدة  Wi-Fiمضمنة)
محول طاقة تيار متناوب واحد
ّ
كبل  MP3-LINKواحد
دليل املستخدم (على قرص مضغوط)
دليل البدء السريع

أيضا
ما الذي حتتاج إليه ً
السلكيا بواسطة تقنية AirPlay
لتشغيل دفق الصوت
ً
ستحتاج إلى:
مو ّجه شبكة  Wi-Fiمعتمد
جهاز مضيف ملكتبة املوسيقى  iTunesعلى
سبيل املثال جهاز iPod touch/iPhone/
 iPadمث ّبت مع ( iOS 4.3أو إصدار الحق) أو
جهاز كمبيوتر شخصي MAC/ممكّن الستخدام
شبكة  Wi-Fiمع ( iTunes 10أو إصدار الحق)
يجب أن يكون  AD7000Wمتصال ً بالشبكة احمللية
نفسها التي يتصل بها اجلهاز املضيف ملكتبة  iTunesعبر
مو ّجه .Wi-Fi

الئحة األجهزة املضيفة ملكتبة  iTunesلتشغيل
AirPlay
في ما يتعلق بتقنية  AirPlayيتوافق  AD7000Wمع:
جهاز كمبيوتر شخصي MAC/ممكّن الستخدام
شبكة  Wi-Fiمث ّبت مع ( iTunes 10أو إصدار
الحق) و
طرازات  iPod/iPhone/iPadالتالية املث ّبتة مع iOS
( 4.3أو إصدار الحق):
iPad 2
iPad
iPhone 4
iPhone 3GS
( iPod touchاجليل الثاني والثالث والرابع)

AR
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نظرة عامة حول الوحدة األساسية
a

b
c

d
e

f g
a aمؤشر الطاقة
bb

تشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة
(الضغط باستمرار) إلعادة تعيني الوحدة

-/+c c

ضبط مستوى الصوت.

d dزر/مؤشر WI-FI SETUP
توصيل الوحدة بشبكة .Wi-Fi
إظهار حالة اتصال  Wi-Fiفي الوحدة.

7
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MP3-LINKe e
توصيل مشغّل صوت خارجي عبر كابل وصلة
 MP3املتوفر.
f fإدخال التيار املباشر
محول الطاقة
توصيل
ّ
USBg g
توصيل جهاز  iPod/iPhone/iPadعبر كبل
 USBمن ( Appleغير متوفّر).

الشروع في استخدام AirPlay
للشروع في استخدام  AirPlayحتتاج إلى:

1

1حتديث جهاز  iPod touch/iPhone/iPadإلى أحدث
إصدار من  iOS( iOS 4.3أو إصدار الحق)
أو تثبيت أحدث إصدار من iTunes (iTunes 10
أو إصدار الحق) على الكمبيوتر الشخصي.Mac/
توصيل الطاقة إلى  AD7000Wثم تشغيلها.
( 6الصفحة 'التحضير' راجع)

3

3تأكد من أن جهاز  iPod touch/iPhone/iPadأو
الكمبيوتر الشخصي MAC/موصول أيضا ً بنفس
شبكة .Wi-Fi

2

2توصيل  AD7000Wبشبكة  Wi-Fiاملنزلية املوجودة
( 7الصفحة 'توصيل اجلهاز بشبكة  Wi-Fiاملنزلية
لتشغيل  'AirPlayراجع).
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 3التحضير

تشغيل AD7000W

دائما التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب
اتبع ً
تسلسلها

1
2 2انتظر حتى انتهاء متهيد الوحدة بشكل ناجح.
1اضغط على
↵

↵

توصيل الطاقة
تنبيه
•
•
•

خطر تلف املنتج! تأكد من أن اجلهد الكهربائي لوحدة التزويد
بالطاقة يطابق قيمة اجلهد الكهربائي املطبوعة في اجلهة السفلى
من الوحدة.
محول طاقة التيا املتناوب
خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل
ّ
دائما .ال تسحب الكبل أب ًدا.
اسحب القابس من املأخذ ً
محول طاقة التيا املتناوب تأكد من استكمال كل
قبل توصيل
ّ
التوصيالت األخرى.

قم بتوصيل سلك طاقة التيار املتناوب مبا يلي:
املأخذ  DC INفي اجلهة اخللفية للوحدة
مأخذ الطاقة على احلائط.

9
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↵

في اجلهة اخللفية لتشغيل الوحدة.

↵يحتاج التمهيد إلى  35ثانية تقري ًبا
↵أثناء التمهيد يبدأ مؤشر  Wi-Fi SETUPفي
اجلهة اخللفية للوحدة بالوميض بسرعة باللون
األخضر.
↵بعد انتهاء التمهيد يبدأ مؤشر Wi-Fi
 SETUPبالوميض ببطء باللون األخضر إذا
لم يكن قد مت إعداد اتصال  Wi-Fiجلهاز
AD7000W

لتحويل الوحدة إلى وضع استعداد الطاقة الصديق
للبيئة اضغط على مرةً أخرى
لتبديل الوحدة إلى وضع استعداد الطاقة الصديق
للبيئة اضغط على مرةً أخرى

 4توصيل الجهاز
بشبكة Wi-Fi
المنزلية لتشغيل
AirPlay

2
3

2تأكد من تشغيل  AD7000Wومتهيده بشكل ناجح
( 6الصفحة 'تشغيل  'AD7000Wراجع).
3حدد نوع مو ّجه ( Wi-Fiراجع دليل املستخدم ملو ّجه
 Wi-Fiللحصول على مزيد من التفاصيل).

السيناريو  :1التوصيل مبو ّجه WPS
مالحظة
•

قبل الضغط على أي على AD7000W تأكد من متهيد
 AD7000Wبشكل ناجح ( 6الصفحة 'تشغيل 'AD7000W
اجع).

1

1اضغط على الزر  WPSعلى مو ّجه شبكة Wi-Fi
املنزلية

WPS

لتوصيل  AD7000Wبشبكة  Wi-Fiاملنزلية
املوجودة يجب تطبيق إعداد شبكة  Wi-Fiاملنزلية على
AD7000W
ميكنك إجراء ذلك باستخدام طريقتني (يتوقف هذا األمر
على نوع مو ّجه  Wi-Fiالذي تستخدمه)
تلقائيا  -إذا كان مو ّجه  Wi-Fiالذي تستخدمه
ً
ممكّنا ً الستخدام تقنية ( WPSإعداد شبكة
 Wi-Fiاحملمية)  -ويدعم ( PBCاتصال زر )Push
 (7الصفحة 'السيناريو  :1التوصيل مبو ّجه
 'WPSراجع)
يدويًا  -إذا لم يدعم مو ّجه  Wi-Fiالذي تستخدمه
تقنية  WPS (8الصفحة 'السيناريو :2
التوصيل مبو ّجه ال يدعم تقنية  'WPSراجع)
بعد االنتهاء من توصيل اجلهاز بالشبكة بشكل ناجح
سيتذكّر  AD7000Wإعدادات شبكة  Wi-Fiاملنزلية
وميكنك عندئ ٍذ االستمتاع بتقنية  AirPlayكلما مت تشغيل
 AD7000Wوتوصيله بشبكة  Wi-Fiاملنزلية بشكل
تلقائي.
قبل توصيل  AD7000Wبشبكة  Wi-Fiاملنزلية حتقق
من النقاط الواردة أدناه

1

2

2بعد مرور برهة قصيرة على تنفيذ اخلطوة األولى
اضغط على  Wi-Fi SETUPعلى اجلهة اخللفية في
AD7000W
↵ ↵يومض مؤشر  Wi-Fi SETUPباألحمر واألصفر
واألخضر بالتناوب
↵

↵يتوقف مؤشر  WI-FI SETUPعن الوميض
في غضون دقيقتني ويحافظ على اللون
األخضر وتصدر الوحدة إشارةً صوتيةً.

↵

↵مت توصيل  AD7000Wبشبكة Wi-Fi
املنزلية بشكل ناجح.

1تأكد من تشغيل مو ّجه  Wi-Fiوعمله بشكل
صحيح.

AR
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1

جمع اإلعدادات اخلاصة مبو ّجه شبكة  Wi-Fiاملنزلية
ّ 1
ودوّنها على الورق الستخدامها أثناء إعداد شبكة Wi-
 Fiجلهاز  AD7000W (8الصفحة 'جمع إعدادات
مو ّجه شبكة  Wi-Fiاملنزلية' راجع).

3

3توصيل اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام  Wi-Fiبشبكة
 Wi-Fiالتي أنشئت حديثا ً لفترة مؤقتة ( 9الصفحة
'توصيل اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام Wi-Fi
بشبكة  Wi-Fiاجلديدة' راجع).

2

تلميح
•

•

•

بالنسبة إلى بعض مو ّجهات  Wi-Fiستحتاج إلى الضغط على
 WPSباستمرا التصال  Wi-Fiأو متكني وظيفة  WPS PBCمن
صفحات تكوين املو ّجه .للحصول على مزيد من التفاصيل ميكنك
مراجعة الدالئل اخلاصة مبو ّجهات محددة.
إذا بدأ مؤشر  Wi-Fi SETUPبالوميض باللون األصفر على
 AD7000Wفهذا يعني فشل اتصال شبكة  .Wi-Fiيُرجى
االنتظا ملدة دقيقتني ثم احملاولة من جديد .إذا استمرت املشكلة
فحاول إعداد اتصال شبكة  Wi-Fiيدويًا ( 8الصفحة 'السينا يو :2
التوصيل مبو ّجه ال يدعم تقنية  'WPSاجع).
إذا فشل اتصال  Wi-Fiمرةً أخرى فاضغط باستمرا على على اجلهة
اخللفية في  AD7000Wإلعادة تعيينها ثم حاول من جديد.

السيناريو  :2التوصيل مبو ّجه ال يدعم
تقنية WPS

4
5
6

•

لتوصيل  AD7000Wمبو ّجه شبكة  Wi-Fiيدويًا
املضمنة اخلاصة
ستحتاج إلى الوصول إلى صفحة ويب
ّ
بتكوين اجلهاز  AD7000Wلتغيير إعدادات شبكة Wi-Fi
الداخلية .إلجراء ذلك ستحتاج إلى جهاز مت متكينه الستخدام
 Wi-Fiمع مستعرض إنترنت لتوصيل  Wi-Fiباجلهاز
 AD7000Wبشكل مؤقت .ميكن للجهاز الذي مت متكينه
الستخدام  Wi-Fiأن يكون  iPod touch/iPhone/iPadأو
كمبيوتر شخصي MAC/مت متكينه الستخدام .Wi-Fi
اتبع التسلسل أدناه لتوصيل جهاز  AD7000Wمبو ّجه
شبكة ال يدعم تقنية .WPS
11
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املضمنة للجهاز AD7000W
4افتح صفحة ويب
ّ
باستخدام مستعرض إنترنت على اجلهاز الذي مت متكينه
الستخدام  Wi-Fi (11الصفحة 'فتح صفحة ويب
املضمنة للجهاز  'AD7000Wراجع).
ّ
غير إعدادات  Wi-Fiالداخلية للجهاز AD7000W
ّ 5
باالستناد إلى اإلعدادات التي دوّنتها على الورق في
اخلطوة األولى ( 12الصفحة 'تغيير إعدادات شبكة
 Wi-Fiالداخلية للجهاز  'AD7000Wراجع).
6قم باستعادة إعدادات شبكة  Wi-Fiاملنزلية القائمة
في اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام Wi-Fi (13
الصفحة 'استعادة اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام
 Wi-Fiإلى إعدادات شبكة  Wi-Fiاملنزلية' راجع).

جمع إعدادات مو ّجه شبكة  Wi-Fiاملنزلية

مالحظة
أيضا اتباع اإلجراءات الوا دة أدناه لتوصيل  AD7000Wمبو ّجه
ميكنك ً
 WPSيدويًا.

2تبديل  AD7000Wإلى وضع Assisted Wi-Fi
( Setupإعداد  Wi-Fiاملساعد) ( 9الصفحة 'تبديل
 AD7000Wإلى وضع Assisted Wi-Fi Setup
(إعداد  Wi-Fiاملساعد)' راجع).
↵ ↵ستظهر شبكة  Wi-Fiجديدة أنشأها
 AD7000Wحتت االسم Philips Fidelio
 AirPlayوهو اسم الشبكة (.)SSID

مالحظة
•

دائما دليل املستخدم اخلاص مبو ّجه شبكة  Wi-Fiاملنزلية
اجع ً
للحصول على تعليمات تفصيلية.

1

1قم بتوصيل اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام Wi-Fi
بشبكة  Wi-Fiاملنزلية املوجودة.

3

3افتح صفحة تكوين مو ّجه شبكة  Wi-Fiاملنزلية

2

2ابدأ بتشغيل مستعرض إنترنت (على سبيل املثال
 Apple Safariأو )Microsoft Internet Explorer
على اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام .Wi-Fi

4

4ابحث عن عالمة التبويب اخلاصة بإعدادات شبكة
 Wi-Fiودوّن املعلومات التالية على الورق:
A Aاسم الشبكة ()SSID
B Bوضع أمان ( Wi-Fiعادةً  WEPأو  WPAأو
 WPA2عند متكينه)
C Cكلمة مرور ( Wi-Fiإذا مت متكني أمان )Wi-Fi
معطل)
D Dوضع ( DHCPممكّن أو
ّ
E Eإعدادات عنوان  IPالثابت (إذا كان وضع DHCP
معطال ً)
ّ

تبديل  AD7000Wإلى وضع Assisted Wi-Fi
( Setupإعداد  Wi-Fiاملساعد)
مالحظة
•

قبل الضغط على أي على AD7000W تأكد من متهيد
 AD7000Wبشكل ناجح ( 6الصفحة 'تشغيل 'AD7000W
اجع).

مالحظة
•
•
•

بعد االنتهاء من إعداد  Wi-Fiيدويا ً جلها  AD7000Wستختفي
شبكة  Wi-Fiاجلديدة التي أنشأها جها .AD7000W
إذا لم تنجح في الدخول إلى وضع  Assisted Wi-Fi Setupفأوقف
تشغيل  AD7000Wوشغّله ثم حاول مرة أخرى بعد التمهيد
بشكل ناجح.
تأكد من عدم وجود أي أجهزة  Philipsأخرى مت متكينها الستخدام
تقنية  AirPlayفي وضع  Assisted Wi-Fi Setupفي الوقت نفسه.
فقد يؤدي إنشاء عدة شبكات  Wi-Fiجديدة بهذه الطريقة إلى
حدوث تشويش بني هذه الشبكات.

توصيل اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام Wi-Fi
بشبكة  Wi-Fiاجلديدة
تسمح شبكة  Wi-Fiاجلديدة التي أنشأها AD7000W
بدخول جهاز واحد فقط ممكّن الستخدام  .Wi-Fiلتفادي
حدوث تشويش من أي أجهزة  Wi-Fiأخرى فإننا ننصحك
بتعطيل وظيفة  Wi-Fiمؤق ًتا على أجهزة  Wi-Fiاألخرى
اخليار  :1استخدام جهاز iPod touch/iPhone/iPad

1

> ( Wi-Fiاإلعدادات )Wi-Fi >-
1حدد Settings  -
على iPod touch/iPhone/iPad

اضغط باستمرار على  Wi-Fi SETUPفي اجلهة
ثوان.
اخللفية للجهاز  AD7000Wألكثر من خمس ٍ
↵ ↵يبدأ مؤشر  Wi-Fi SETUPبالوميض باألخضر
واألصفر بالتناوب.
↵

↵ستظهر شبكة  Wi-Fiجديدة أنشأها
 AD7000Wحتت االسم Philips Fidelio
 AirPlayوهو اسم الشبكة (.)SSID

↵

↵قد تستغرق عملية اإلنشاء الناجحة لشبكة
 Wi-Fiاجلديدة هذه مدة تصل لغاية  45ثانيةً.
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2

2حدد  Philips Fidelio AirPlayمن الئحة الشبكات
املتوفرة.

1
2

1افتح أداة إعداد  Wi-Fiأو لوحة التحكم على جهاز
الكمبيوتر الشخصي.MAC/
2نفّ ذ عملية مسح بحثا ً عن شبكات  Wi-Fiاملتوفرة.

Philips Fidelio AirPlay

3

3

3حدد  Philips Fidelio AirPlayمن الئحة الشبكات
املتوفرة.

3انتظر حتى االنتهاء من إنشاء اتصال  Wi-Fiعلى
جهاز  iPod touch/iPhone/iPadبشكل ناجح.
↵ ↵يظهر في الزاوية العلوية اليسرى من جهاز
iPod touch/iPhone/iPad
تلميح

•

إذا لم يكن اسم الشبكة Philips Fidelio AirPlay موجودًا في
الالئحة فحاول إعادة إجراء مسح لشبكات  Wi-Fiاملتوفرة.

اخليار  :2استخدام جهاز كمبيوتر شخصي MAC/ممكّن
الستخدام شبكة Wi-Fi
مالحظة
•
•

13

للحصول على معلومات حول كيفية توصيل جها كمبيوتر
شخصي MAC/بشبكة  Wi-Fiميكنك مراجعة دليل مستخدم
جها الكمبيوتر الشخصي.MAC/
أثناء االتصال بشبكة  Wi-Fiال تعمل على توصيل أي كبل شبكة
بجها الكمبيوتر الشخصي.MAC/

AR
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4انتظر حتى االنتهاء من إنشاء اتصال  Wi-Fiعلى
جهاز الكمبيوتر الشخصي MAC/بشكل ناجح.

تلميح
•

إذا لم يكن اسم الشبكة Philips Fidelio AirPlay موجودًا في
الالئحة فحاول إعادة إجراء مسح لشبكات  Wi-Fiاملتوفرة.

إذا كنت تستخدم  Safariعلى جهاز الكمبيوتر الشخصي/
أيضا حتديد
 Macالذي مت متكينه الستخدام  Wi-Fiفيمكنك ً
' 'Philips_Fidelio XXXمن القائمة املنسدلة Bonjour
إلدخال صفحة ويب اخلاصة بتكوين  AD7000Wمباشرةً

1

املضمنة للجهاز AD7000W
فتح صفحة ويب
ّ

1
2

1انقر فوق ( Preferences >-تفضيالت).
↵ ↵تظهر القائمة ( Bookmarksاإلشارات
املرجعية)

1ابدأ بتشغيل مستعرض  Apple Safariأو أي
مستعرض إنترنت آخر على اجلهاز الذي مت متكينه
الستخدام .Wi-Fi

2اكتب  192.168.1.1على شريط العنوان في
املستعرض واضغط مفتاح اإلدخال للتأكيد.
↵ ↵تظهر صفحة ويب اخلاصة بتكوين اجلهاز
AD7000W

2

2ضع عالمة اختيار على ( Include Bonjourتضمني
 )Bonjourلشريط ( Bookmarksاإلشارات
املرجعية).

3

3حدد ' 'Philips_Fidelio XXXمن القائمة املنسدلة
 Bonjourالتي تظهر في شريط اإلشارات املرجعية.
↵ ↵تظهر صفحة ويب اخلاصة بتكوين اجلهاز
AD7000W

192.168.1.1
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تغيير إعدادات شبكة  Wi-Fiالداخلية للجهاز
AD7000W
على صفحة ويب اخلاصة بتكوين AD7000W
ميكنك تغيير إعدادات شبكة  Wi-Fiالداخلية للجهاز
 AD7000Wلتوصيل  AD7000Wبشبكة Wi-Fi
املنزلية املوجودة

مالحظة
•

•

إذا لم يظهر مؤشر  WI-FI SETUPعلى  AD7000Wبشكل ثابت
باللون األخضر فهذا يعني فشل اتصال  .Wi-Fiأوقف تشغيل كل
من مو ّجه  Wi-Fiوجها  AD7000Wثم شغّلهما من جديد ملعرفة
ما إذا كان توصيل  AD7000Wبشبكة  Wi-Fiاملنزلية ممكنًا .إذا
استمرت املشكلة حاول تنفيذ اإلجراءات أعاله من جديد.
بعد االنتهاء من إجراء التغييرات أعاله أو إيقاف تشغيل AD7000W
وتشغيله ستختفي شبكة  Wi-Fiاجلديدة التي أنشأها
.AD7000W

مالحظة
•

تأكد من تطابق اإلعدادات على صفحة ويب اخلاصة بالتكوين مع
إعدادات شبكة  Wi-Fiاملنزلية التي دوّنتها على الو ق.

تلميح
•

•

إذا أ دت ميكنك تغيير اسم  AD7000Wفي Advanced settings
> ( AirPlay Device Nameإعدادات متقدمة  >-اسم جها )AirPlayعلى صفحة ويب اخلاصة بتكوين  .AD7000Wيُعد هذا
األمر مفي ًدا إذا كانت لديك عدة أجهزة  Philipsمت متكينها الستخدام
تقنية  AirPlayفي منزلك وكنت حتتاج إلى التمييز بينها.
إذا أ دت إدخال اسم الشبكة ( )SSIDيدويًا (على سبيل املثال إلخفاء
 )SSIDفانتقل إلى Advanced settings -> CONFIGURE
( MANUALLYإعدادات متقدمة  >-تكوين يدويًا) على صفحة
ويب اخلاصة بتكوين .AD7000W

استعادة اجلهاز الذي مت متكينه الستخدام Wi-Fi
إلى إعدادات شبكة  Wi-Fiاملنزلية
مالحظة
•

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وأكّد
إعدادات  Wi-Fiالداخلية جلهاز .AD7000W
↵ ↵بعد مرور برهة قصيرة يتوقف املؤشر املوجود
في جهة  AD7000Wاخللفية عن الوميض
ويحافظ على اللون األخضر وتصدر الوحدة
صوت تنبيه.
↵

15
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↵مت توصيل  AD7000Wبشبكة Wi-Fi
املنزلية املوجودة بشكل ناجح.

تأكد من مطابقة اإلعدادات في اخلطوتني  2و 3مع إعدادات شبكة
 Wi-Fiاملنزلية التي دوّنتها على الو ق.

1

> ( Wi-Fiاإلعدادات )Wi-Fi >-
1حدد Settings  -
على iPod touch/iPhone/iPad
أو افتح الئحة شبكات  Wi-Fiاملتوفرة على جهاز
الكمبيوتر الشخصي.Mac/

2

2حدد اسم الشبكة ( )SSIDمن الئحة الشبكات
الالسلكية املتوفرة

3
4

3أدخل مفتاح الشبكة إذا لزم األمر.

4انتظر حتى االنتهاء من إنشاء اتصال  Wi-Fiبشبكة
 Wi-Fiاملنزلية بشكل ناجح.
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 5تشغيل
تشغيل دفق الصوت من مكتبة
املوسيقى  iTunesإلى AD7000W
مالحظة
•

•

تأكد من توصيل اجلها الذي يستضيف  iTunesبشبكة Wi-Fi
نفسها التي مت توصيل  AD7000Wبها .ميكن جلها  iTunesأن
يكون جها  iPod touch/iPhone/iPadمث ّبت مع ( iOS 4.3أو
إصدا الحق) أو جها كمبيوتر شخصي MAC/ممكّن الستخدام شبكة
 Wi-Fiمع ( iTunes 10أو إصدا الحق).
ملستخدمي  :iPhone 4Sللتأكد من حتقيق األداء األمثل لتدفق
 AirPlayقم بتحديث برنامج تشغيل  iPhone 4Sإلى اإلصدا iOS
 5.1أو إصدا الحق.

تشغيل دفق الصوت من جهاز iPod touch/
iPhone/iPad

1
2

17

1ابدأ بتشغيل التطبيق  iPod/Musicعلى جهاز iPod
.touch/iPhone/iPad
2اضغط على أيقونة .AirPlay

AR

3

3حدد ( Philips_Fidelio XXXXأو اسم املستخدم
اخملصص) من الئحة AirPlay

4

4حدد ملف وسائط وابدأ تشغيله.
↵ ↵بعد مرور برهة قصيرة ستسمع املوسيقى من
AD7000W

3

3حدد ( Philips_Fidelio_AirPlay XXXXأو اسم
املستخدم اخملصص) من الئحة AirPlay

4

4حدد ملف وسائط وابدأ تشغيله.
↵ ↵بعد مرور برهة قصيرة ستسمع املوسيقى من
AD7000W

مالحظة
•
•
•
•

إذا لم تتمكّن من سماع املوسيقى بعد عملية اإلعداد الناجحة نفّ ذ
أحد اإلجراءات التالية على جها :iPod touch/iPhone/iPad
( )1افصل مو ّجه شبكة  Wi-Fiثم عاود االتصال مبو ّجه شبكة
 Wi-Fiنفسه مرة أخرى؛
( )2أغلق كل التطبيقات اجلا ي تشغيلها في اخللفية
( )3أوقف تشغيل جها  iPod touch/iPhone/iPad againثم عاود
تشغيله من جديد.

تشغيل دفق الصوت من جهاز كمبيوتر
شخصيMAC/

1
2

1ابدأ بتشغيل ( iTunes 10أو إصدار الحق) على جهاز
كمبيوتر شخصي.MAC/
2انقر فوق أيقونة  AirPlayعلى النافذة

تلميح
•

•

عند تشغيل دفق الصوت من مكتبة املوسيقى  iTunesإلى جها
كمبيوتر شخصي Mac/ميكنك حتديد أكثر من جها واحد مت متكينه
الستخدام تقنية ( AirPlayفي حال توفر هذه األجهزة) في اخلطوة 3
لتشغيل دفق املوسيقى إلى كل هذه األجهزة في الوقت نفسه.
إذا كنت تستخدم إصدا ًا سابقً ا من  iTunesفقد تظهر أيقونة
ً
بدال من .
 AirPlayعلى الشكل
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التحكم في التشغيل
ميكنك حتديد خيارات تشغيل مختلفة من اجلهاز املضيف
ملكتبة  iTunesأو .AD7000W
مالحظة
•

تأكد من تشغيل دفق الصوت بشكل ناجح من مكتبة املوسيقى
 iTunesإلى .AD7000W

إليقاف التشغيل مؤقتا ً أو الستئنافه اضغط على

تشغيل/شحن أجهزة iPod/iPhone/
 iPadعبر مأخذ USB
مالحظة
•

يتوافق مأخذ  USBفقط مع .iPod/iPhone/iPad

قم بشحن جهاز  iPod/iPhone/iPadعبر مأخذ USB
بواسطة كبل  USBمن ( Appleغير متوفّر).
إذا أوقفت تدفق الصوت بواسطة  AirPlayوكان اتصال
تلقائيا
 USBناجح تتحول الوحدة إلى مصدر USB
ً

لضبط مستوى الصوت اضغط على  -/+بشكل
متكرر.
تلميح
•

إذا كنت تقوم بتشغيل دفق املوسيقى من جها كمبيوتر شخصي/
 Macللتحكم في تشغيل املوسيقى من  AD7000Wابدأ
بتشغيل  iTunesوضع عالمة اختيا على Allow iTunes audio
( control from remote speakersالسماح بالتحكم في
صوت  iTunesمن مكبرات الصوت البعيدة) في حترير (لنظام
التشغيل  )Windowsأو Tunes( iلنظام التشغيل Mac) >-
>- ..Preferences ( Devicesتفضيالت  >-أجهزة).

,

استخدام إعدادات الصوت املتقدمة
إذا كان اجلهاز املضيف ملكتبة  iTunesعبارة عن جهاز iPod
:touch/iPhone/iPad
إلعدادات الصوت املتقدمة وميزات إضافية ميكنك استخدام
 iPod touch/iPhone/iPadلتنزيل التطبيقPhilips
 SoundStudioمن  .Apple App Storeإنه تطبيق
مجاني توفره .Philips
إذا كان اجلهاز املضيف ملكتبة  iTunesعبارة عن جهاز
كمبيوتر شخصي Mac/ممكّن الستخدام شبكة :Wi-Fi
إلعدادات الصوت املتقدمة ميكنك استخدام املعادل املتوفر
على  iTunesمباشرةً (View -> Show Equalizer)
(عرض  >-إظهار املعادل).
تلميح
•
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للحصول على مزيد من التفاصيل ميكنك مراجعة وثائق تعليمات
.iTunes

AR

توصيل كبل  USBمن ( Appleغير متوفّر) إلى:
في اجلهة اخللفية من
مأخذ USB
.AD7000W
موصل املنصة على جهاز iPod/iPhone/iPad

 iPod/iPhone/iPadمتوافق
يدعم مأخذ  USBتشغيل أو شحن الطرازات التالية من
أجهزة  iPodو iPhoneو.iPad
iPad 2
iPad
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
 iPodالكالسيكي
iPod 5G
iPod 4G

( iPod nanoاجليل الثاني والثالث والرابع واخلامس
والسادس)
( iPod touchاجليل األول والثاني والثالث والرابع
واخلامس والسادس)

تشغيل صوت من جهاز خارجي
أيضا االستماع إلى مشغّل صوت خارجي عبر
ميكنك ً
الوحدة.
إذا أوقفت تدفق الصوت بواسطة  AirPlayوالتشغيل عبر
مأخذ  USBأيضا ً تتحول الوحدة إلى مصدر MP3 Link
تلقائيا.
ً

املضمن بـ:
قم بتوصيل كبل MP3 link
ّ
املأخذ  DC INفي اجلهة اخللفية للوحدة
مأخذ سماعة الرأس على مشغّل الصوت
اخلارجي.

AR
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 6تحديث البرنامج
الثابت

مالحظة
•

مالحظة
•

ميكنك حتديث البرنامج الثابت من جها كمبيوتر شخصي Mac/فقط.

1

تنزيل ملف التحديث

2
3

XXXX. zip

1

1على جهاز كمبيوتر شخصي Mac/انتقل إلى املوقع
.www.philips.com/support

3

 3احفظ ملف الترقية في القرص الثابت.

2

2أدخل رقم الطراز للعثور على ملف ترقية امللف الثابت
املتوفر األحدث

التحديث من صفحة التكوين
حتذير
•
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دائما
لتنفيذ عملية ترقية البرنامج الثابت يجب توصيل ً AD7000W
بطاقة تيا متناوب .ال توقف تشغيل  AD7000Wإطالقًا أثناء عملية
ترقية البرنامج الثابت.

AR

1شغّل AD7000W ( 6الصفحة 'تشغيل
 'AD7000Wراجع).
↵ ↵يحتاج متهيد الوحدة إلى  35ثانية تقري ًبا .أثناء
التمهيد يبدأ مؤشر  WI-FI SETUPفي
اجلهة اخللفية للوحدة بالوميض بسرعة باللون
األخضر.
↵

www.philips.com/support

XXXX

الستخدام مستعرض إنترنت آخر غير  Apple Safariعلى جها
الكمبيوتر الشخصي Mac/تذكّر أنه عليك االنتقال إلى صفحة
ويب اخلاصة بتكوين مو ّجه شبكة  Wi-Fiوتدوين عنوان  IPجلها
 .AD7000Wللحصول على معلومات حول كيفية العثو على
عناوين  IPاخلاصة باألجهزة املتصلة مبو ّجه شبكة  Wi-Fiميكنك
مراجعة دليل مو ّجه شبكة .Wi-Fi

وسيتحول
↵بعد التمهيد ستسمع صوت تنبيه
ّ
لون مؤشر  WI-FI SETUPإلى أخضر ثابت.
يتم بشكل تلقائي توصيل  AD7000Wبآخر
شبكة  Wi-Fiمت تكوينها.

2تأكد من توصيل كل من  AD7000Wوجهاز
الكمبيوتر الشخصي Mac/مبو ّجه شبكة Wi-Fi
نفسه

3افتح  Apple Safariعلى جهاز الكمبيوتر الشخصي/
 Macثم حدد ' 'Philips_Fidelio XXXمن القائمة
املنسدلة .Bonjour
أو افتح أي مستعرض إنترنت آخر على جهاز
الكمبيوتر الشخصي Mac/ثم اكتب عنوان IP
اخلاص بجهاز ( AD7000Wيتوفر على صفحة
تكون مو ّجه  )Wi-Fiفي شريط العنوان.
↵ ↵ تظهر صفحة ويب اخلاصة بتكوين اجلهاز
AD7000W

4

4اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلكمال
عملية حتديث البرنامج الثابت
مالحظة

•
•

إذا فشلت عملية حتديث البرنامج الثابت فيمكنك جتربة اإلجراءات
أعاله مرةً أخرى.
بعد جناح عملية حتديث البرنامج الثابت وفي حال وجود أي مشكلة في
اتصال شبكة  Wi-Fiاضغط باستمرا على على AD7000W
ثوان إلعادة تعيني اجلها ثم حاول إعداد شبكة  Wi-Fiجلها
ألكثر من ٍ 5
 AD7000Wمن جديد ( 7الصفحة 'توصيل اجلها بشبكة Wi-Fi
املنزلية لتشغيل  'AirPlayاجع).

AR
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 7معلومات عن
المنتج
مالحظة
•

تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعا مسبق.

املواصفات
املك ّبر

قدرة اإلخراج املُقدرة
استجابة التردد
نسبة اإلشارة إلى
الضجيج
وصلة MP3

 2X  5واط RMS
 63هرتز  18 -كيلوهرتز ±3
ديسيبل
>  90ديسيبيل
 650مللي فولت RMS 20
كيلو أوم

مكبرات الصوت
 8أوم
 66مم كامل النطاق
 82ديسيبل/متر/واط

معاوقة مك ّبر الصوت
مضخمات مكبرات الصوت
احلساسية

الالسلكية
802.11b/g

معيار
الالسلكية
WEP ( 64أو  128بت)
أمان
الالسلكية WPA/WPA2 ( 8-63حرفا ً)
نطاق التردد  2462 - 2412ميجاهرتز (CH1-
)CH11 (لـ /79 /37 /55 )/97
 2472 - 2412ميجاهرتز (CH1-
)CH13 (لـ /12 /10 )/05
نعم
PBC
(ضغطة زر
واحدة)

23
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معلومات عامة
طاقة التيار املتناوب

استهالك الطاقة أثناء
التشغيل
استهالك الطاقة في وضع
االستعداد
األبعاد
 الوحدة الرئيسية(العرض xاالرتفاع xالعمق)
الوزن
 مع التعبئة -الوحدة األساسية

اإلدخال240 - 100 :
فولت~  60/50هرتز 1
أمبير 1 2/أمبير
اإلخراج 12 :فولت
 3.0أمبير
 25واط
<  0.5واط

x 298 x 98  168مم
 2.02كجم
 1.36كجم

 8استكشاف
األخطاء وإصالحها
حتذير
•

ال تقم أب ًدا بإ الة غالف هذا اجلها .

لكي يبقى الضمان صاحلًا ال حتاول إطالقًا إصالح املنتج
بنفسك
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز حتقق من
النقاط التالية قبل طلب اخلدمة إذا بقيت املشكلة بدون
حل انتقل إلى موقع  Philipsعلى ويب
( .)www.philips.com/supportعند االتصال بشركة
 Philipsتأكد من وجود اجلهاز في مكان مجاور ومن معرفة
رقم الطراز والرقم التسلسلي.
الطاقة غير متوفرة
• •تأكد من توصيل قابس طاقة التيار املتناوب للجهاز
بشكل صحيح.
• •تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار املتناوب
الصوت غير موجود
• •ضبط مستوى الصوت
• •حتقق من اتصال شبكة  .Wi-Fiقم بإعداد الشبكة من
جديد إذا لزم األمر ( 7الصفحة 'توصيل اجلهاز بشبكة
 Wi-Fiاملنزلية لتشغيل  'AirPlayراجع).
ال استجابة من الوحدة
• •اضغط باستمرار على أو على  AD7000Wألكثر
ثوان إلعادة تعيني اجلهاز .ثم قم بإعداد شبكة
من ٍ 5
 Wi-Fiمن جديد جلهاز AD7000W ( 7الصفحة
'توصيل اجلهاز بشبكة  Wi-Fiاملنزلية لتشغيل
 'AirPlayراجع).
• •افصل قابس طاقة التيار املتناوب وعاود توصيله ثم
شغّل اجلهاز من جديد.
فشل االتصال بشبكة Wi-Fi
• •تأكد من أن مو ّجه شبكة  Wi-Fiمعتمد من ِقبل
املعيار  .Wi-Fi 802.11b/gهذا اجلهاز متوافق
فقط مع املو ّجهات املعتمدة من ِقبل املعيار Wi-Fi
.802.11b/g
• •إذا كان مو ّجه شبكة  Wi-Fiمعتم ًدا من ِقبل
املعيار  Wi-Fi 802.11nفتأكد من متكني وضع
 .802.11b/gال يدعم  AD7000Wاالتصال
مبو ّجهات ذات املعيار  802.11nفقط.

•
•

•
•
•

•
•
•

•ال يدعم هذا اجلهاز طريقة .WPS-PIN
•إذا كان مو ّجه شبكة  Wi-Fiيدعم  WPSوطريقة
 WPS-PBCولكنه فشل باالتصال بجهاز
AD7000W فحاول تنفيذ طريقة إعداد Wi-Fi
اليدوية ( 8الصفحة 'السيناريو  :2التوصيل مبو ّجه ال
يدعم تقنية  'WPSراجع)
•مكّن بث  SSIDعلى مو ّجه شبكة .Wi-Fi
•أبعد اجلهاز عن مصادر التشويش احملتملة التي من
شأنها التأثير في إشارة  Wi-Fiكأفران امليكروويف
مثال ً.
•إذا لم تتمكّن من استخدام الكمبيوتر الشخصي
إلعداد شبكة  Wi-Fiفتحقق مما إذا كان الكمبيوتر
الشخصي يستخدم شبكة  .Wi-Fiال ميكنك
استخدام اتصال  Ethernetإلعداد شبكة AirPlay
•تأكد من أن اسم  SSIDاخلاص مبو ّجه الشبكة املنزلية
يتألف من أحرف أبجدية رقمية بدون إدراج أي مسافات
أو أحرف خاصة مثل .*/#/%
•إذا اخترت إعادة تسمية جهاز  AirPlayاملسمى
' 'Philips_Fidelio XXXXفي قائمة اإلعداد فال
تستخدم األحرف اخلاصة أو الرموز.
•بالنسبة إلى بعض أنواع مو ّجهات  Wi-Fiاجلديدة قد
يتم بشكل تلقائي إنشاء اسم شبكة ( )SSIDعندما
دائما اسم الشبكة
غير ً
تستخدم  WPSلالتصال ّ
االفتراضي ( )SSIDإلى اسم بسيط يتألف من األحرف
دائما وضع أمان Wi-Fi
غير ً
األبجدية الرقمية كما ّ
حلماية الشبكة.

انقطاع عرضي لدفق موسيقى AirPlay
نفّ ذ إجرا ًء واح ًدا أو كل اإلجراءات التالية:
• •انقل  AD7000Wليكون على مقربة من مو ّجه
شبكة .Wi-Fi
• •أزل أي حواجز بني  AD7000Wومو ّجه شبكة
.Wi-Fi
• •جتنّب استخدام قناة  Wi-Fiالتي تتداخل معها
شبكة  Wi-Fiالقريبة.
• •تأكد مما إذا كانت سرعة الشبكة كافية (قد يتأثر
أداء  AirPlayعندما تشارك عدة أجهزة املو ّجه
نفسه) .أوقف تشغيل األجهزة األخرى املوصولة مبو ّجه
الشبكة املنزلية.
• •مكّن خيار جودة اخلدمة ( Quality of Serviceإذا
كان متوفرًا على مو ّجه .)Wi-Fi
• •أوقف تشغيل مو ّجهات  Wi-Fiاألخرى.
عدم ظهور أيقونة  AirPlayعلى اجلهاز املضيف ملكتبة
iTunes
• •تأكد من توصيل  AD7000Wبشبكة Wi-Fi
املنزلية
AR

24

•

•

•قبل فتح  iTunesتأكد من متكني خدمة Bonjour
في الكمبيوتر الشخصي .لنأخذ Windows XP
كمثال :لتمكني اخلدمة ميكنك النقر فوق ابدأ >-
لوحة التحكم والنقر نقرًا مزدو ًجا فوق أدوات إدارية >-
اخلدمات>- Bonjour Serviceثم انقر فوق ابدأ وفوق
موافق على القائمة املنبثقة.
•إذا استمرت املشكلة فحاول إعادة تشغيل
AD7000W

فشل اتصال  AirPlayبجهاز الكمبيوتر الشخصي أو MAC
عطل جدار احلماية وبرنامج األمان بشكل مؤقت
• • ّ
ملعرفة ما إذا كان يحظر املنافذ التي يستخدمها
جهاز  AirPlayلتشغيل دفق احملتوى .للحصول
على معلومات حول كيفية إلغاء حظر املنافذ التي
يستخدمها جهاز  AirPlayميكنك مراجعة وثائق
تعليمات جدار احلماية وبرنامج األمان
• •عندما تستخدم iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/
 PCلـ  AirPlayوإذا انقطعت املوسيقى أو توقفت
فحاول إعادة تشغيل  iPod Touch/iPhone/iPadأو
 iTunesأو .AD7000W
• •قد يؤدي دفق الفيديو أو عمليات التحميل في FTP
إلى زيادة حمولة املو ّجه مما يؤدي بالتالي إلى حدوث
انقطاع أثناء تشغيل موسيقى  .AirPlayحاول
تخفيض حمولة املو ّجه
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