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إشعار  2
قد يؤدي إجراء أي تغي�ات أو تعديالت عىل هذا الجهاز من دون 
موافقة رشكة Gibson Innovations برصاحة إىل إبطال حق 

املستخدم يف تشغيل الجهاز.

التوافق 
تعلن رشكة Gibson Innovations §وجب هذا املستند أن 

هذا املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغ�ها من أحكام التوجيه 
األوروEU ³/2014/53  ذات الصلة. ±كنك العثور عىل إعالن التوافق 

.www.philips.com/support عىل

العناية بالبيئة
التخلص من املنتجات والبطاريات القد�ة 

 

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

يش� هذا الرمز املتوفر عىل املنتج إىل أن هذا األخ� يخضع لإلرشاد 
.2012/19/EU ³األورو

يش� هذا الرمز إىل أن املنتج يحتوي عىل بطاريات مضمنة تخضع 
لإلرشاد األوروEU ³/56/ 2013 وال ±كن 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 
 Áاإللكرتونية والكهربائية وللبطاريات القابلة إلعادة الشحن. اتبع القوان
املحلية وال تتخلص أبًدا من املنتج والبطاريات القابلة إلعادة الشحن مع 

النفايات املنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من املنتجات 

والبطاريات القابلة إلعادة الشحن القد±ة عىل منع العواقب السلبية 

عىل البيئة وصحة اإلنسان.
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هام  1
استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة فقط.	 
أبِق البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة املفرطة شأن أشعة 	 

الشمس أو النار أو ما شابه.

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

ترتاوح درجة حرارة التشغيل للمنتج ما بÁ 10- درجات مئوية 	 
و40 درجة مئوية.

مالحظة

تجد لوحة نوع املنتج عىل زر الجهاز. 	
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مكبر الصوت بتقنية   3
Bluetooth

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

.philips.com/welcome

مقدمة

بفضل مكرب الصوت هذا، ±كنك االستÌع إىل الصوت من األجهزة 
.Bluetooth املمّكنة الستخدام

محتويات العلبة

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعّرف إليها: 
مكرب الصوت	 
كبل USB للشحن	 
مواد مطبوعة	 

نظرة عامة حول مكرب الصوت

a LED مؤرش

 	.Bluetooth لإلشارة إىل حالة البطارية أو اتصال

b مصّغر USB مقبس

لشحن مكرب الصوت.	 

c ¡فتحة إعادة التعي
إلعادة تعيÁ مكرب الصوت.	 

تنبيه

تؤدي إزالة البطارية املضّمنة إىل إبطال الضÌن، كÌ قد تؤدي إىل إتالف املنتج. 	

أوكل املنتج داÏًا إىل شخص محرتف إلخراج البطارية املضمّنة.

إشعار العالمة التجارية 

 

إن عالمة الكلمة  ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات تجارية 
مسجلة Òلكها رشكة  .Bluetooth SIG, Inc، ويتم استخدام هذه 

العالمات من قبل Gibson Innovations Limited §وجب 

ترخيص. أما العالمات واألسÌء التجارية األخرى فتعود إىل مالكيها 

.Áاملعني
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بدء االستخدام  4
اتبع داÏًا اإلرشادات املذكورة يف هذا الفصل بالتسلسل.

التشغيل/إيقاف التشغيل 

 	.Áلثانيَت / لتشغيل مكرب الصوت، اضغط باستمرار عىل 
يبدأ مؤرش LED بالوميض. �
يصدر مكرب الصوت إشارة صوتية. �

 	 / إليقاف تشغيل مكرب الصوت، اضغط باستمرار عىل 

لثانيَتÁ مجدًدا.

مالحظة

حÁ ينقطع اتصال Bluetooth ملدة 15 دقيقة، أو إذا كان مستوى البطارية  	

منخفًضا، فيتم إيقاف تشغيل مكرب الصوت تلقائًيا لتوف� استهالك الطاقة. 

شحن البطارية املضمنة
مالحظة

	  .Áيستغرق شحن البطارية بالكامل حواىل ساعَت
إن مأخذ USB الصغ� مخصص للشحن فقط. 	
تتمّتع البطارية القابلة للشحن بعدد محدد من دورات الشحن. يختلف عمر  	

البطارية وعدد دورات الشحن بحسب االستخدام واإلعدادات.

يومض مؤرش الشحن باللون األحمر عندما يصبح مستوى البطارية 

منخفضًا. 

d /
تشغيل مكرب الصوت أو إيقاف تشغيله.	 
 	.Bluetooth الدخول يف وضع اقرتان
 	 .Bluetooth قطع اتصال

AR
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التشغيل من أجهزة   5
مزّودة بتقنية 

Bluetooth

Bluetooth توصيل جهاز
مالحظة

تأكد من ÒكÁ وظيفة Bluetooth عىل جهازك وأنه تم تعيÁ جهازك عىل أنه  	
.Bluetooth لكل أجهزة Ûمر

يؤدي أي حاجز بÁ مكرب الصوت هذا والجهاز املزّود بتقنية Bluetooth  إىل  	
تقليل نطاق التشغيل.

احرص عىل إبقاء املنتج بعيًدا عن أي جهاز إلكرتوÝ آخر قد يسبب تشويًشا. 	

	  Bluetooth مكرب الصوت هذا وجهاز مزّود بتقنية Áيبلغ نطاق التشغيل ب
حواىل 10 أمتار.

احرص عىل أن يكون مكرب الصوت يف وضع اإلقران عرب  1

.Bluetooth
يومض مؤرش LED باللون األزرق برسعة. �

إذا بدأ مؤرش LED بالوميض باللون األزرق ببطء،  �
فأوقف تشغيل مكرب الصوت ثم اضغط باستمرار عىل 

 Áصوتيَت Áحتى يصدر مكرب الصوت إشارَت /
للدخول يف وضع اإلقران.

2  Bluetooth مّكن ،Bluetooth عىل الجهاز املزّود بتقنية

وابحث عن األجهزة املزّودة بتقنية Bluetooth التي ±كن 

إقرانها (راجع دليل املستخدم الخاص بالجهاز).
حدد [Philips BT55] املعروض عىل جهازك إلجراء عملية  3

اإلقران. أدِخل "0000" ككلمة مرور االقرتان إذا لزم األمر. 
بعد نجاح االتصال، يصدر مكرب الصوت إشارة صوتية  �

وييضء مؤرش LED باللون األزرق الثابت. 

LED الوصفوميض مؤرش

وميض باللون األزرق 

برسعة 

جاهز لإلقران 

وميض باللون األزرق 

ببطء

إعادة توصيل آخر جهاز متصل.
بانتظار االتصال من الجهاز الذي تم إقرانه

متصلأزرق داكن 

 لشحن البطارية املضّمنة:
اعمد إىل توصيل مكّرب الصوت بطاقة التيار املرتدد من خالل 	 

استخدام محّول الطاقة (غ� مزّود، يوىص باستخدام محّول بقوة 
5 فولت 2,1 أمب�) 

LED رشؤم ضيموةيراطبلا ةلاحماظنلا ةلاح
ما من مؤرش شحن أثناء الشحنقيد التشغيل

أحمر داكن أثناء الشحنمتوقف عن التشغيل
تم الشحن متوقف عن التشغيل

بالكامل

متوقف عن التشغيل
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المواصفات  6
مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغي� من دون إشعار مسبق. 	

 	RMS قدرة اإلخراج اُملقّدرة (مضخم صوت): 2 واط
استجابة الرتدد الصوÄ: من 60 إىل 20000 هرتز	 
مشّغل مكرب الصوت:  x 1  1,5 بوصات نطاق كامل، 4 أوميغا	 
 	EDR + 4.2  : Bluetooth إصدار
ملفات تعريف Bluetooth املعتمدة: HFP اإلصدار 1.6، 	 

وA2DP اإلصدار 1.2، وAVRCP اإلصدار 1.4
نطاق تردد Bluetooth / قدرة اإلخراج: 	 

 / ISM 2,400 جيجاهرتز - 2,483جيجاهرتز نطاق
≤ 4 ديسيبل ميليل واط (الفئة 2)

البطارية: بطارية ليثيوم أيون مضّمنة وقابلة إلعادة الشحن 	 
(3,7 فولت، 365 ميليل أمب� يف الساعة)

وقت التشغيل يف وضع البطارية: حواىل 6 ساعات	 

 	Áوقت الشحن: حواىل ساعَت

الشحن بواسطة USB:   5 فولت، 0,5 أمب� 	 
/ مأخذ USB صغ�

أبعاد املنتج (العرض x االرتفاع x العمق): 	 
x  75,8  x  85  34 مم

وزن املنتج: 0,12 كغ	 

التشغيل من جهاز Bluetooth متصل
مالحظة

يتوقف تشغيل املوسيقى مؤقًتا عند توفّر مكاملة واردة، ثم ُيستأنف عند انتهاء  	

املكاملة.

بعد نجاح عملية اتصال Bluetooth، شّغل الصوت عىل الجهاز 
املتصل.
يتدّفق الصوت من الجهاز املزّود بتقنية Bluetooth إىل مكرب  �

الصوت.

تلميح

±كنك استخدام الجهاز املزّود بتقنية Bluetooth للتحكم بالتشغيل. 	

فصل جهاز
إيقاف تشغيل مكرب الصوت؛	 

 	 / أوقف تشغيل مكرب الصوت، ثم اضغط باستمرار عىل 

حتى يصدر مكرب الصوت إشارَتÁ صوتيَتÁ للدخول يف وضع 
اإلقران؛ 

قم بتعطيل وظيفة Bluetooth عىل جهازك؛ أو	 
أبعد الجهاز عن نطاق االتصال. 	 

إعادة االتصال بجهاز
عند تشغيل مكرب الصوت، سُيعيد تلقائًيا محاولة االتصال بآخر 	 

جهاز متصل؛ 
يف حال فشل االتصال، فحدد [Philips BT55] من قاÏة 	 

Bluetooth لبدء إعادة االتصال.

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

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

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

استكشاف األخطاء   7
وإصالحها

تحذير

ال تقم بإزالة غالف هذا الجهاز. 	

لë يبقى الضÌن صالًحا، ال تحاول إطالًقا إصالح املنتج بنفسك. 

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط 
التالية قبل طلب الخدمة. إذا استمّرت املشكلة، فانتقل 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
قم بإعادة شحن مكرب الصوت. •

الصوت غÑ موجود

تعديل مستوى الصوت عىل الجهاز املتصل. •
تأكد من أن جهاز Bluetooth متوفر ضمن نطاق التشغيل  •

الفعال.

ما من استجابة من مكرب الصوت عند الضغط عىل أي مفتاح. 
إلعادة تعيÁ مكرب الصوت.  •

Bluetooth حول جهاز
جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز ممّكن الستخدام 

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

.Ìقم بإزالة أي عائق بينه

تعّذر العثور عىل [Philips BT55] عىل جهازك لإلقران.
•  / أوقف تشغيل مكرب الصوت، ثم اضغط باستمرار عىل 

حتى يصدر مكرب الصوت إشارَتÁ صوتيَتÁ للدخول يف وضع 
اإلقران وحاول مجدًدا. 

يتعّذر االتصال بالجهاز.
وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غ� ممّكنة. ±كنك الرجوع  •

إىل دليل الجهاز ملعرفة كيفية ÒكÁ الوظيفة.
•  .Bluetooth املنتح متصل بالفعل بجهاز آخر ممّكن الستخدام

قم بفصل الجهاز ثم حاول من جديد.

AR
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