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هام:  1

تحذير

ال تعمد أبًدا إىل إزالة الغالف الهيكيل لهذا املنتج.  •
ال تعمد أبًدا إىل تزييت أي جزء من هذا املنتج. •
ال تضع أبًدا هذا املنتج عىل معدات كهربائية أخرى. •
اعمل داµًا عىل إبقاء هذا املنتج بعيًدا عن نور الشمس املبارش أو اللهب املكشوفة  •

أو السخونة.

اقرأ هذه اإلرشادات.• 
اتبع كل اإلرشادات.• 
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من املاء.• 
ال تقم بسّد أي فتحات تهوية. ثّبت املنتج باتباع تعلي�ت الرشكة • 

املصّنعة.
ال تّثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل • 

املشعاعات أو فتحات التحكم يف الحرارة أو األفران أو أي أجهزة 

أخرى (Âا فيها مكربي الصوت) التي ُتنتج السخونة. 
استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة فقط.• 
أوكل أع�ل الخدمة والصيانة لفريق الخدمة املؤهل. يستوجب • 

القيام بأع�ل الصيانة لدى ترضر الجهاز بأي شكل من األشكال، 
كمثل ترسب سائل إىل الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك 

تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي 

أو سقوطه.
أبِق البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة املفرطة شأن أشعة • 

الشمس أو النار أو ما شابه.

ال يجوز تعريض الجهاز للتقطÐ أو البلل. • 
ال تضع أي مصادر خطر عىل الجهاز (عىل سبيل املثال األغراض • 

التي تحتوي عىل سوائل والشموع املضاءة). 
 

مالحظة

تقع لوحة النوع يف جهة الجهاز السفىل. •
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مكبر الصوت   2
المحمول

تهانينا عىل رشائك املنتج، ومرحًبا بك يف Philips! لالستفادة بالكامل 
www. قم بتسجيل منتجك يف ،Philips من الدعم الذي تقدمه

. philips.com/welcome

مقدمة

باستخدام مكرب الصوت هذا، Òكنك:
االستماع إىل راديو FM؛ • 

االستمتاع بامللفات الصوتية من بطاقة SD/SDHC وأجهزة • 
USB وأجهزة ممّكنة الستخدام Bluetooth وأجهزة 

خارجية أخرى.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعّرف إليها:
الوحدة الرئيسية• 
كبل USB للشحن• 
دليل املستخدم• 
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i SOURCE
تحديد مصدر صوت.• 

j لوحة العرض
عرض الحالة الحالية.• 

k FM §هوا
 •.FM إشارة استقبال راديو Ôتحس

l DC 5V
إعادة شحن البطارية املضّمنة.• 

نظرة عامة حول املنتج

 
a OFF/ONمفتاح

تشغيل املنتج أو إيقاف تشغيله.• 

b 
 •.USB توصيل جهاز تخزين

c SD
 •.SD/ SDHC توصيل بطاقة

d AUDIO IN
توصيل جهاز صوت خارجي.• 

e -/+
ضبط مستوى الصوت.• 

f  / 
تحديد مسار.• 
البحث ضمن التشغيل.• 

 •.FM ضبط محطات راديو

g PAIRING/ 
يف وضع SD أو USB أو Bluetooth،اضغط إليقاف • 

التشغيل مؤقًتا أو استئناف التشغيل.
يف وضع Bluetooth، اضغط باستمرار لثالث ثواٍن لقطع • 

اتصال Bluetooth أو الدخول يف وضع اإلقران.
يف وضع FM، اضغط باستمرار لثانيَتÔ لتخزين محطات • 

راديو FM تلقائًيا.
يف وضع FM، اضغط لتحديد محطة راديو معّينة مسبًقا.• 

h MODE
تحديد وضع التشغيل "التكرار" أو "التبديل".• 

a b c d

leffghij k
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التشغيل أو إيقاف التشغيل
 •.Ôإىل اليم OFF/ON لتشغيل املنتج، مرر املفتاح

ينتقل املنتج إىل املصدر األخÐ املحدد. ↵

  
إليقاف تشغيل املنتج، مرر املفتاح إىل اليسار.• 

التبديل إىل وضع االستعداد الصديق للبيئة
يف وضع SD أو USB أو Audio-in أو Bluetooth، ُيبّدل 
املنتج تلقائًيا إىل وضع االستعداد الصديق للبيئة يف الحاالت التالية:

توقف املوسيقى عن التشغيل ملدة 15 دقيقة؛ • 

عدم توفر بطاقة Micro SD أو جهاز USB أو كبل • 
Audio-in متصل ملدة 15 دقيقة؛ أو

انقطاع اتصال Bluetooth ملدة 15 دقيقة. • 
:SD/USB/Audio-in/Bluetooth للعودة إىل وضع

اضغط عىل  الستئناف التشغيل؛ أو • 

مرر املفتاح إليقاف تشغيل املنتج أوالً، ثم أِعد تشغيله. • 

تحديد مصدر ما.
اضغط عىل SOURCE بشكل متكرر لتحديد مصدر صوت: موالف 

.Audio-in أو Bluetooth أو SD أو بطاقة USB أو FM

الشروع في العمل  3
اتبع داµًا اإلرشادات املذكورة يف هذا الفصل بالتسلسل.

إذا اتصلت برشكة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه 
التسلسيل. يقع رقم الطراز والرقم التسلسيل يف الجهة السفىل من 

الجهاز. سّجل األرقام هنا: 
رقم الطراز __________________________

الرقم التسلسيل ___________________________

وحدة التزويد بالطاقة
يعمل املنتج عىل البطارية املضّمنة القابلة إلعادة الشحن.

مالحظة

تتمتع البطارية القابلة إلعادة للشحن بعدد محدد من دورات الشحن. يختلف عمر  •
البطارية وعدد دورات الشحن بحسب االستخدام واإلعدادات.

إلعادة شحن البطارية املضمّنة:
قم بتوصيل كبل Â USBا ييل:

مقبس DC 5V يف الجهة الخلفية للمنتج.• 

مقبس USB يف الكمبيوتر. • 

  
حالة البطارية سلوك رمز البطارية (  )

طاقة بطارية منخفضة وميض

أثناء الشحن إضاءة ثابتة
الشحن بالكامل أو توقف عملية 

الشحن

متوقف عن التشغيل

DC 5V
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عّطل وظيفة Bluetooth عىل جهازك؛ أو• 
أبعد الجهاز عن نطاق االتصال.• 

يُصدر املنتج صوت تنبيه مرتÔ ويبدأ [ [bt       بالوميض.  ↵
:Bluetooth إلعادة توصيل الجهاز املمكّن الستخدام

عندما يدخل هذا املنتج وضع Bluetooth، سُيعيد تلقائًيا • 
االتصال بآخر جهاز متصل؛ أو

حدد "Philips AT10" عىل جهاز Bluetooth من قاµة • 
Bluetooth لبدء االتصال. 

:Bluetooth لتوصيل جهاز آخر ممكّن الستخدام
اضغط باستمرار عىل PAIRING لثالث ثواٍن لفصل الجهاز  1

املتصل حالًيا.
↵ .Bluetooth يدخل املنتج يف وضع إقران

قم بتوصيل جهاز Bluetooth آخر. 2

Bluetooth التشغيل من جهاز
بعد نجاح عملية اتصال Bluetooth، شّغل الصوت عىل جهاز 

.Bluetooth
↵  Bluetooth يتدفق الصوت من الجهاز املمّكن الستخدام

إىل املنتج.

USB أو جهاز SD التشغيل من بطاقة
مالحظة

تأكد من أّن جهاز تخزين USB أو بطاقة SD يتضّمن/تتضّمن محتوى صوتًيا  •
Òكن تشغيله.

SD التشغيل من بطاقة

اضغط عىل SOURCE بشكل متكرر لتحديد مصدر بطاقة  1

.SD
↵  .SD] ] يتم عرض

أدِخل بطاقة SD/SDHC يف فتحة البطاقة. 2
يبدأ التشغيل تلقائًيا.  ↵

تشغيل  4

التشغيل من أجهزة ممّكنة الستخدام 
Bluetooth

بواسطة هذا املنتج، Òكنك االست�ع إىل الصوت من خالل األجهزة 
.Bluetooth املمّكنة الستخدام

توصيل جهاز

مالحظة

تأكد من توافق جهاز Bluetooth مع هذا املنتج. •
قبل إقران جهاز بهذا املنتج، اقرأ دليل املستخدم للمعرفة حول توافق  •

 .Bluetooth
Òكن للمنتج حفظ ما يصل إىل 4 أجهزة مقرتنة كحد أقىص. أما الجهاز الخامس  •

فسيحّل مكان الجهاز األول. 
تأكد من ãكÔ وظيفة Bluetooth عىل جهازك وأنه تم تعيÔ جهازك عىل أنه  •

.Bluetooth لكل أجهزة äمر
يؤدي أي حاجز بÔ هذا املنتج وجهاز Bluetooth  إىل تخفيض نطاق التشغيل. •
احرص عىل إبقاء املنتج بعيًدا عن أي جهاز إلكرتوå آخر قد يسبب تشويًشا. •

يبلغ نطاق التشغيل بÔ هذا املنتج وجهاز Bluetooth   حواىل 10 أمتاٍر (30  •
قدمًا).

اضغط عىل SOURCE بشكل متكرر لتحديد مصدر  1

.Bluetooth
يومض [ [bt  عىل الشاشة.  ↵

اضغط باستمرار عىل PAIRING لثالث ثواٍن لفصل الجهاز  2

املتصل حالًيا.
مّكن وظيفة Bluetooth عىل جهاز Bluetooth وابحث  3

عن أجهزة Bluetooth (راجع دليل املستخدم الخاص 
بالجهاز).

عند عرض [PHILIPS AT10[ عىل جهازك، حدده لبدء  4
اإلقران واالتصال. أدِخل كلمة املرور االفرتاضية "0000"، إذا 

لزم األمر. 
↵  Ôبعد نجاح اإلقران واالتصال، ُيصدر املنتج صوت تنبيه مرَت

ويتوقف [bt[ عن الوميض. 

إذا è تتمكن من العثور عىل [PHILIPS AT10[ عىل • 
جهازك إلقرانه، فاضغط باستمرار عىل PAIRING حتى 

تسمح صوت إشارة صوتية، ثم حاول من جديد.

:Bluetooth لفصل الجهاز املمكّن الستخدام
اضغط باستمرار عىل PAIRING لثالث ثواٍن؛• 
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MODE:اضغط بشكل متكرر لتحديد وضع تشغيل

  [  ]  : تشغيل املسار الحايل بشكل متكرر.• 
[ALL[: تشغيل كل املسارات بشكل متكرر.• 
[   [: تشغيل كل املسارات عشواëäا.• 

للعودة إىل وضع التشغيل العادي، اضغط عىل 
MODE بشكل متكرر إىل أن يختفي رمزا التكرار 

والتبديل.

FM ع إىل راديوÃاالست

FM ضبط محطات راديو

مالحظة

أبِق املنتج بعيًدا عن األجهزة اإللكرتونية األخرى لتجنب تداخل ترددات الراديو. •

قم بتمديد هواFM ä بالكامل. 1

  
اضغط عىل SOURCE بشكل متكرر لتحديد مصدر موالف  2

.FM
3 .Ôاضغط باستمرار عىل  /  ملدة ثانيت

يتم ضبط املنتج عىل محطة ذات استقبال قوي تلقائًيا. ↵

كرر الخطوة 3 لضبط املزيد من محطات الراديو. 4
لضبط محطة يدويًا: 

اضغط عىل  /  بشكل متكرر حتى تجد استقباالً أفضل.

 
USB التشغيل من جهاز تخزين

1 .USB بشكل متكرر لتحديد مصدر SOURCE اضغط عىل

↵  .USB] ] يتم عرض

2 . أدخل جهاز USB يف املأخذ 
يبدأ التشغيل تلقائًيا.  ↵

 
التحكم يف التشغيل

يف وضع USB أو SD، اتبع التعلي�ت الواردة أدناه للتحكم يف 
التشغيل.

الوظيفةالزر

اضغط للتخطي إىل املسار السابق أو التايل. / 

اضغط باستمرار لتقديم املسار أو إرجاعه إىل الخلف 

برسعة أثناء التشغيل، ثم حرر املفتاح الستئناف 

التشغيل.
اضغط لبدء التشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقًتا أو 

إيقاف التشغيل.
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ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، أضغط عىل  -/+ لرفع مستوى الصوت أو خفضه. 

تلميح

Òكنك الضغط باستمرار عىل -/+  لثانيَتÔ لرفع مستوى الصوت أو خفضه باستمرار. •

تخزين محطات راديو FM تلقائًيا

مالحظة

Òكنك تخزين 20 محطة راديو معينة مسبًقا كحٍد أقىص. •

.Ôاضغط باستمرار عىل  لثانيت ،FM يف وضع موالف
بعد تخزين كل محطات الراديو املتوفرة تلقائًيا، يتم بث  ↵

أول محطة راديو تم تخزينها.

تلميح

• .äكنك الضغط عىل  /  إليقاف تشغيل املسح التلقاÒ

تحديد محطة راديو معينة مسبًقا
يف وضع املوالف، اضغط عىل  بشكل متكرر لتحديد محطة معّينة 

مسبًقا.

تشغيل صوت من جهاز خارجي
بواسطة هذا الجهاز Òكنك االست�ع إىل جهاز صوت خارجي مثل مشّغل 

.MP3
1 .AUX بشكل متكرر لتحديد مصدر SOURCE اضغط عىل

قم بتوصيل كبل إدخال الصوت مع موصل مقاس 3,5 مم من  2
Ôكال الطرف

Âقبس AUDIO IN عىل املنتج.• 

مأخذ س�عة الرأس عىل جهاز خارجي.• 
شّغل الصوت عىل الجهاز (راجع دليل املستخدم الخاص به).  3
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مكرب الصوت
6 أوممعاوقة مكّرب الصوت

النطاق الكامل 3 بوصاتمضخ�ت مكربي الصوت
>82 ديسيبل 3± ديسيبل/مرت/واطالحساسية

معلومات عامة

وحدة التزويد بالطاقة ( عرب مقبس 
(Ðالصغ USB

Ð5 فولت  600 مليل أمب

بطارية مضّمنة (بطارية ليثيوم 
(Ðبوليم

 Ð3,7 فولت، 1800 مليل أمب
يف الساعة

MP3 32 - 320 كيلو بت يف معدالت بت لـ
الثانية

استهالك طاقة وضع االستعداد يف 
الوضع الصديق للبيئة

<0.5 واط

 األبعاد - الوحدة األساسية
(العرض x االرتفاع x العمق)

127 × 104 × 239  مم

0.6 كجمالوزن - الوحدة األساسية

USB معلومات عن إمكانية تشغيل

أجهزة USB املتوافقة:
 •(USB2.0) محمولة USB ذاكرة
 •(USB2.0) محمولة USB مشغالت

بطاقات الذاكرة (تتطلب قارئ بطاقات إضايف للعمل مع • 

هذه الوحدة؛ إن بعض قارUSB ä املتعددي البطاقات 
قد ال تكون معتمدة.)

التنسيقات املعتمدة:

 • ، FAT12 أو تنسيق ملف الذاكرة USB تنسيق
FAT32 ، FAT16 (حجم املقطع: 512 بت)

معدل بت MP3 (معدل البت): 320-32 كيلوبت • 
Ðبالثانية ومعدل البت املتغ

تضمÔ الدليل يصل لغاية 8 مستويات كحد أقىص• 

عدد األلبومات/املجلدات: بحٍد أقىص 99• 
عدد املسارات/العناوين: بحٍد أقىص 999• 
اسم امللف يف Unicode UTF8 (الطول األقىص • 

16 بت)
التنسيقات غÌ املعتمدة:

األلبومات الفارغة: األلبوم الفارغ عبارة عن ألبوم ال • 

يحتوي عىل ملفات MP3/WMA، وال يتم عرضه 
عىل الشاشة.

معلومات عن   5
المنتج

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيÐ من دون إشعار مسبق. •

املواصفات

مضخم إشارة الصوت
3 واطقدرة اإلخراج اإلج�لية

60 - 20000 هرتز 3± ديسيبلاستجابة الرتدد
>70 ديسيبل (USB)نسبة اإلشارة إىل الضجيج

Aux 22 دخل  RMS 800 مليل فولت
كيلو أوم

(FM) املوالف

FM:  87.5 - 108 نطاق الضبط
ميجاهرتز

50 كيلوهرتزشبكة الضبط
< 22 ديسيبل (dBf)- فردي، نسبة S/N  26 ديسيبل

>43 ديسيبل (dBf)- استÐيو، نسبة S/N  46 ديسيبل
>28 ديسيبل (dBf)البحث بشكل اختياري
<%2التشوه التوافقي الكيل

>55 ديسيبلنسبة اإلشارة إىل الضجيج

Bluetooth
Bluetooth إصدارV3.0+EDR

Bluetooth 2,402 غيغاهرتز - 2,48 نطاق تردد
ISM غيغاهرتز - نطاق

Bluetooth 10 أمتار (مساحة حرة)مسافة
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يتم تخطي تنسيقات امللفات غÐ املعتمدة. عىل سبيل • 
 (.doc بتنسيق) Word املثال، يتم تجاهل مستندات

أو ملفات MP3 بتنسيق dlf. وال يتم تشغيلها.
 •PCMو WAVو AAC ملفات الصوت

ملفات WMA املحمية بإدارة الحقوق الرقمية • 

  ،.mp4  ،.m4p  ،.m4a  ،.wav التنسيقات) (DRM)
(.aac

ملفات WMA بتنسيق Lossless (دون فقدان • 

البيانات)
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•  .Bluetooth املنتح متصل بالفعل بجهاز آخر ممّكن الستخدام
قم بفصل الجهاز ثم حاول من جديد.

يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم ينفصل بطريقة متواصلة.
استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز بقرب هذا املنتج أو  •

قم بإزالة أي عائق بينه�.
بالنسبة إىل بعض األجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة  •

Bluetooth تلقائًيا كميزة لتوفÐ الطاقة. ال يدل هذا األمر 
عىل وجود أي عطل يف املنتج.

استكشاف األخطاء   6
وإصالحها

تحذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف الجهاز. •

لò يبقى الض�ن صالًحا، ال تحاول إطالًقا إصالح املنتج بنفسك. 

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط 
التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت املشكلة بدون حل، انتقل إىل 

 .(www.philips.com/support) عىل ويب Philips صفحة
عند االتصال برشكة Philips، تأكد من وجود الجهاز يف مكان مجاور 

ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسيل.
ال توجد طاقة

اشحن البطارية.• 
الصوت غÌ موجود أو ضعيف

تعديل مستوى الصوت عىل هذا املنتج. •
تعديل مستوى الصوت عىل الجهاز املتصل. •
تأكد من تحديد مصدر الصوت الصحيح. •

ال استجابة من املنتج
شّغل املنتج. •
اشحن البطارية. •
أوِقف تشغيل املنتج أوالً ثم شّغله لتنشيط املنتج من وضع  •

االستعداد. 
استقبال الراديو ضعيف

ضع املنتج عىل مسافة أبعد من األجهزة الكهربائية األخرى. •
قم بتوسيع نطاق موقع هواFM ä بالكامل وضبطه. •

جهاز USB غÌ معتمد
جهاز USB غÐ متوافق مع الوحدة. حاول استخدام جهاز آخر. •

Bluetooth حول جهاز
جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز ممّكن الستخدام 

.Bluetooth
استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز بقرب هذا املنتج أو  •

قم بإزالة أي عائق بينه�.
فشلت عملية البحث عن AT10 عىل جهازك لإلقران.

اضغط باستمرار عىل PAIRING لثالث ثواٍن، ثم حاول  •

مجدًدا. 
يتعّذر االتصال بالجهاز

وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غÐ ممّكنة. Òكنك الرجوع  •
إىل دليل الجهاز ملعرفة كيفية ãكÔ الوظيفة.
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النفايات املنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من املنتجات 

والبطاريات القابلة إلعادة الشحن القدÒة عىل منع العواقب السلبية 

عىل البيئة وصحة اإلنسان.

تنبيه

تؤدي إزالة البطارية املضّمنة إىل إبطال الض�ن، ك� قد تؤدي إىل إتالف املنتج. •

أوكل املنتج داµًا إىل شخص محرتف إلخراج البطارية املضّمنة.

  
معلومات حول البيئة

لقد تم االستغناء عن كل التغليفات غÐ الرضورية. لقد حاولنا استخدام 
تغليف يسهل فصله إىل ثالث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج 

البوليسرتين (مخفف الصدمات) والبوليثلÔ (األكياس واللوحة اإلسفنجية 
الواقية.) 

يتكّون نظامك من مواد Òكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا 
تم تفكيكه من ِقبل رشكة متخصصة. ُيرجى االلتزام باألنظمة املحلية 
املتعلقة بالتخّلص من مواد التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات 

القدÒة.

إشعار العالمة التجارية

  
إن عالمة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها عبارة عن عالمات تجارية 

ãلكها رشكة  .Bluetooth SIG, Inc، ويتم استخدام أي من هذه 
العالمات التجارية من قبل Âوجب ترخيص. أما العالمات واألس�ء 

 Gibson Innovations التجارية األخرى فتعود إىل مالكيها
.Ôاملعني Limited

إشعار  7
قد يؤدي إجراء أي تغيÐات أو تعديالت عىل هذا الجهاز من دون 
موافقة رشكة Gibson Innovations برصاحة إىل إبطال حق 

املستخدم يف تشغيل الجهاز.

التوافق

  
تعلن رشكة Â Gibson Innovationsوجب هذا املستند أن 

هذا املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغÐها من أحكام التوجيه 
األوروÒ .EC/1999/5 õكنك العثور عىل إعالن املطابقة عىل 

.www.philips.com/support

العناية بالبيئة
التخلص من املنتجات والبطاريات القدØة

  
تم تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة 

التدوير وإعادة االستخدام.

 
يشÐ هذا الرمز املتوفر عىل املنتج إىل أن هذا األخÐ يخضع لإلرشاد 

.EU/2012/19 õاألورو

  
يشÐ هذا الرمز إىل أن املنتج يحتوي عىل بطاريات مضمنة تخضع 

لإلرشاد األوروEU/56/ 2013 õ وال Òكن التخلص منها مع النفايات 
املنزلية العادية. ننصحك بأخذ منتجك إىل نقطة تجميع رسمية أو إىل 

مركز خدمة من Philips ليقم متخصص بإزالة البطارية القابلة للشحن. 
يرجى االطالع عىل نظام التجميع املحيل املنفصل لكل من املنتجات 

 Ôاإللكرتونية والكهربائية وللبطاريات القابلة إلعادة الشحن. اتبع القوان
املحلية وال تتخلص أبًدا من املنتج والبطاريات القابلة إلعادة الشحن مع 

http://www.philips.com/support
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