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Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips دليل املستخدم

اضغط باستمرار عىل  للتشغيل.

مالحظات:  إليقاف التشغيل، اضغط باستمرار عىل  من جديد

ينتقل مكرب الصوت إىل وضع االستعداد تلقائًيا بعد مرور 15 

دقيقة يف وضع الخمول.

قبل استخدام املنتج، احرص عىل قراءة كل املعلومات 

الخاصة بالسالمة.

هل لديك أي سؤال؟ 

Philips اتّصل بـ

هام:

حتذير

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

أو السخونة.

تعلي�ت السالمة الهامة

تأكد من توفّر مساحة حرة كافية حول مكرب الصوت للتهوية.• 

استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة فقط.• 

استخدم وحدات توفري الطاقة املذكورة يف دليل املستخدم فقط.• 

ال تضع أي مصادر خطر عىل الجهاز (أي الشموع املضاءة).• 
ال تضع أي مصادر خطر عىل الجهاز (عىل سبيل املثال األغراض • 

التي تحتوي عىل سوائل والشموع املضاءة).

تم تصميم مكرب الصوت هذا ليك يكون مقاوًما للمياه بالتوافق مع • 

.IEC 60529 IPX6
قبل استخدام املنتج يف بيئة معّرضة للمياه، احرص دامئًا عىل • 

إغالق الغطاء الواقي املتوفر يف أسفل مكرب الصوت.

بعد استخدام املنتج يف بيئة معّرضة للمياه، نّظف املنتج فوًرا • 

بواسطة قطعة قامش جافة وناعمة وضعه يف مكان شديد التهوية 

بعيًدا عن أشعة الشمس املبارشة.

 

مالحظة

تقع لوحة النوع يف جهة الجهاز السفىل. •

استكشاف األخطاء وإصالحها

حتذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف الجهاز. •

ليك يبقى الضامن 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 صفحة 

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

معرفة رقم الطراز والرقم التسلسيل.

عام

ال توجد طاقة
اشحن مكرب الصوت.• 

الصوت غ موجود

اضبط مستوى الصوت عىل مكرب الصوت أو عىل الجهاز املتصل عرب  •

.Bluetooth

تأكد من أن جهاز Bluetooth متوفر ضمن نطاق التشغيل  •

الفعال.

ال استجابة من مكرب الصوت

أعد تشغيل مكرب الصوت. •

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 بينهام.

يتعّذر االتصال بالجهاز

وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غري ممّكنة. ميكنك الرجوع  •

إىل دليل الجهاز ملعرفة كيفية متكني الوظيفة.

•  .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 بينهام.

بالنسبة إىل بعض األجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة  •

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

المواصفات

مضخم إشارة الصوت
X 1  2,8 واط RMSقدرة اإلخراج امُلقدرة

40 -20000 هرتز، 3± ديسيبلاستجابة الرتدد
> 62 ديسيبل (dBA)نسبة اإلشارة إىل الضجيج
AUX 22 حساسية إدخال  RMS 260 مليل فولت

كيلو أوم

Bluetooth
Bluetooth إصدارV4.0

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

10 أمتار (مساحة حرة)النطاق

مكربي الصوت
4 أوممعاوقة مكّرب الصوت

4 سم كامل النطاقمضخامت مكربي الصوت
>81 ديسيبل/مليل واط 3± الحساسية

ديسيبل/مليل واط

معلومات عامة

 وحدة التزويد بالطاقة
(USB عرب مأخذ ) 

تيار مستمر 5 فولت، 500 مليل 

أمبري

 بطارية ليثيوم بوليمريالبطارية املضّمنة
 (3,7 فولت، 500 مليل أمبري/

ساعة)

IPX6مقاوم للمياه
0 درجة مئوية~45 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل
40- درجة مئوية~70 درجة مئويةدرجة حرارة التخزين

األبعاد

  - الوحدة األساسية
 x االرتفاع x العرض) 

العمق)

x 69,1  x 107,3  58 مم

0.2 كجمالوزن - الوحدة األساسية

BT2200_00_SUM_AR_V1.0.indd   1,3 2015/6/2   16:23:05



User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips

PDF

www.philips.com/support.

100%

DC IN

123-456-7890

MIC

Philips BT2200

لتنزيل دليل املستخدم الكامل، تفضل بزيارة 
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LED حالة البطاريةمؤرش

قيد الشحنأحمر داكن
تم الشحن بالكاملمتوقف عن التشغيل

مستوى طاقة منخفضوميض أحمر

مالحظة:  يجب شحن البطارية املضمّنة بالكامل قبل 
استخدامها.

بعد إجراء اتصال Bluetooth، يصبح بإمكانك التحكم باملكاملة 

الواردة بواسطة مكرب الصوت هذا.  

الوظيفةالزر

اضغط للرد عىل مكاملة واردة.

اضغط باستمرار لرفض مكاملة واردة.

أثناء إجراء مكاملة، اضغط إلنهاء املكاملة الحالية.
مالحظات: 

ميكنك التكّلم عرب ميكروفون مكرب الصوت. • 

يتوقف تشغيل املوسيقى مؤقتًا عند وفر مكاملة واردة.• 

1 .Bluetooth وابحث عن األجهزة املزّودة بتقنية Bluetooth عىل جهازك، مّكن وظيفة

حدد [ [Philips BT2200  عىل جهازك لبدء االقرتان واالتصال. أدِخل كلمة املرور  2

االفرتاضية «0000»، إذا لزم األمر.

بعد نجاح االقرتان واالتصال، يصدر مكرب الصوت إشارَتني صوتيَتني وييضء مؤرش  ↵

Bluetooth باللون األبيض الثابت.

تشغيل الصوت عىل الجهاز. 3

مالحظات: 

ميكن ملكرب الصوت حفظ ما يصل إىل 8 أجهزة مقرتنة • 

كحد أقىص.

احرص عىل إبقاء املنتج بعيًدا عن أي جهاز إلكرتوين آخر • 

قد يسبب تشويًشا.
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