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إشعار  2
قد يؤدي إجراء أي تغي�ات أو تعديالت عىل هذا الجهاز من دون 

موافقة رشكة WOOX Innovations برصاحة إىل إبطال حق 
املستخدم يف تشغيل الجهاز.

التوافق

 
تعلن رشكة WOOX Innovations �وجب هذا املستند أن 

هذا املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغ�ها من أحكام التوجيه 
األوروEC/5/1999 ª. ©كنك العثور عىل إعالن املطابقة عىل 

.www.philips.com/support

العناية بالبيئة
التخلص من املنتج القديم

  
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 

األوروEU/19/2012 ª. اطلع عىل نظام التجميع املحيل املنفصل 
لكل من املنتجات اإللكرتونية والكهربائية. اتبع القوانº املحلية وال 

تتخلص أبًدا من املنتج والبطاريات مع النفايات املنزلية العادية. يساعد 

التخلص بشكل صحيح من املنتجات والبطاريات القد©ة عىل منع 

العواقب السلبية عىل البيئة وصحة الناس.

معلومات حول البيئة

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

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

هام:  1

تحذير

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.
احرص عىل أن تتمكن دا�ًا من الوصول بسهولة إىل سلك الطاقة أو القابس أو  •

املحوّل لفصل مكرب الصوت عن الطاقة.

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

استخدم وحدات توف� الطاقة املذكورة يف دليل املستخدم • 
فقط.

يجب أال يتعرض مكرب الصوت للتقط� أو البلل. • 

ال تضع أي جسٍم يشّكل مصدر خطر عىل مكرب الصوت • 
(عىل سبيل املثال، األجسام التي تحتوي عىل سوائل 

والشموع املضاءة). 
استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة • 

فقط.

يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل • 

حيث يتم استخدام محّول التوصيل املبارش لفصل الجهاز.

 

مالحظة

تقع لوحة النوع يف جهة الجهاز السفىل. •

http://www.philips.com/support
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مكبر الصوت   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

باستخدام مكرب الصوت هذا، ©كنك:
استمتع بالصوت بواسطة األجهزة املمّكنة الستخدام • 

Bluetooth، أو غ�ها من أجهزة الصوت الخارجية؛ 
 •.�اشحن األجهزة املحمولة عرب مأخذ USB الصغ

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعّرف إيلها:
الوحدة الرئيسية• 
محّول تيار مرتدد/تيار مستمر• 
سلك الطاقة• 
دليل املستخدم املوجز• 
نرشة تعليÛت السالمة واإلشعارات• 

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

القد©ة.

إشعار العالمة التجارية

  
إن عالمة الكلمة  ®Bluetooth وشعاراتها عبارة عن عالمات 

 Philips وتستخدم ،Bluetooth SIG, Inc.  لكها رشكةÞ تجارية
هذه العالمات التجارية �وجب ترخيص. 

 
 NFC عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لـ N تعترب العالمة

 .Forum, Inc يف الواليات املّتحدة و/أو بلدان أخرى.

 
هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توف� التأريض 

الواقي.
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نظرة عامة حول مكرب الصوت

 
a 

تشغيل مكّرب الصوت.• 
التبديل إىل وضع االستعداد.• 

b مفتاح مستوى الصوت
ضبط مستوى الصوت.• 

c PAIRING
 •.Bluetooth الدخول يف وضع اقرتان

d NFC
 •.Bluetooth عرب NFC قم بتوصيل جهاز �يزة

e LED مؤرش

f AUDIO IN
توصيل جهاز صوت خارجي.• 

g  CHARGING
اشحن األجهزة املحمولة يف وضع التيار املرتدد. • 

h DC IN
توصيل الطاقة.• 

a b cd

e fgh
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LED حالة مؤرش
حالة LEDالوضع

أحمر داكن.وضع االستعداد
وضع 

Bluetooth
يومض باللون األزرق أثناء االتصال أو أثناء 

االنتظار لإلقران؛ ييضء باللون األزرق الداكن 
بعد االتصال.

يومض باللون األزرق لفرتة وجيزة عندما يصل 

.äمستوى الصوت إىل الحد األعىل/األد
وضع إدخال 

الصوت

أخرض داكن.

يومض باللون األخرض لفرتة وجيزة عندما يصل 

.äمستوى الصوت إىل الحد األعىل/األد

الشروع في العمل  4
اتبع دا�ًا اإلرشادات املذكورة يف هذا الفصل بالتسلسل.

توصيل الطاقة
تنبيه

•  åيطابق قيمة الجهد الكهربا åخطر تلف املنتج! تأكد من أن الجهد الكهربا
املطبوعة عىل الجهة الخلفية من مكرب الصوت أو عىل الجانب األسفل منه.

خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محّول طاقة التيار املتناوب، اسحب القابس  •
من املأخذ دا�ًا. ال تسحب الكبل أبدًا.

قم بتوصيل محّول الطاقة �ا ييل: 
مقبس DC IN عىل مكرب الصوت.• 

مأخذ الحائط.• 

 
التشغيل

. اضغط عىل 

↵ .Bluetooth ينتقل مكرب الصوت إىل وضع
يومض مؤرش LED باللون األزرق.  ↵

التبديل إىل وضع االستعداد
ينتقل مكرب الصوت إىل وضع االستعداد يف الحاالت التالية:

 •. يف وضع التشغيل، اضغط عىل 
عدم تشغيل الصوت أو الضغط عىل أي مفتاح ملدة 15 • 

دقيقة.
التنشيط من وضع االستعداد

 •.PAIRING يف وضع االستعداد، أضغط عىل  أو
اضغط عىل عالمة NFC بهاتفك املحمول.• 
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اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلكÛل عملية االقرتان  3

واالتصال.
↵  ºبعد نجاح االقرتان واالتصال، يصدر مكرب الصوت إشارَت

صوتيَتº وييضء مؤرش LED باللون األزرق الثابت.

الخيار 2: توصيل جهاز يدوًيا

مالحظة

يبلغ نطاق التشغيل بº مكرب الصوت هذا والجهاز املزّود بتقنية  •
Bluetooth حواىل 10 أمتاٍر (30 قدًما).

ينتقل مكرب الصوت إىل وضع اإلقران عرب Bluetooth تلقائًيا يف كلÛ تم  •
تشغيله.

اضغط عىل PAIRING ملدة ثانيَتº للدخول إىل وضع اإلقران  1

.Bluetooth عرب
يومض مؤرش LED باللون األزرق. ↵

2  Bluetooth مّكن ،Bluetooth عىل الجهاز املزّود بتقنية

وابحث عن األجهزة املزّودة بتقنية Bluetooth التي ©كن 

إقرانها (راجع دليل املستخدم الخاص بالجهاز).
حدد [Philips BT7500] عىل جهازك لبدء اإلقران  3

واالتصال. أدِخل كلمة املرور االفرتاضية "0000"، إذا لزم األمر. 
↵  ºبعد نجاح االقرتان واالتصال، يصدر مكرب الصوت إشارَت

صوتيَتº وييضء مؤرش LED باللون األزرق الثابت. 

NFC

استخدام أجهزة   5
Bluetooth

بفضل مكرب الصوت هذا، ©كنك االستÛع إىل الصوت من األجهزة 
.Bluetooth املمّكنة الستخدام

توصيل جهاز
مالحظة

احرص عىل أن يكون الجهاز املزّود بتقنية Bluetooth متوافًقا مع مكرب  •

الصوت هذا.

قبل إقران الجهاز �كرب الصوت هذا، اقرأ دليل املستخدم للحصول عىل  •
 .Bluetooth معلومات حول توافق

©كن ملكرب الصوت حفظ ما يصل إىل 8 أجهزة مقرتنة كحد أقىص. •
تأكد من Þكº وظيفة Bluetooth عىل جهازك وأنه تم تعيº جهازك عىل  •

.Bluetooth لكل أجهزة åأنه مر
يؤدي أي حاجز بº مكرب الصوت هذا والجهاز املزّود بتقنية Bluetooth  إىل  •

تقليل نطاق التشغيل.
احرص عىل إبقاء املنتج بعيدًا عن أي جهاز إلكرتوï آخر قد يسبب تشويشًا. •

NFC الخيار 1: توصيل جهاز عرب
يعترب االتصال بالحقل القريب (NFC) تقنية Þّكن االتصاالت 

الالسلكية القريبة املدى بº مختلف األجهزة املتوافقة مع NFC، مثل 
 .IC الهواتف املحمولة وعالمات

 ،NFC يدعم وظيفة Bluetooth إذا كان الجهاز املزّود بتقنية
©كنك توصيله �كرب الصوت هذا بسهولة.

عىل جهازك، مّكن وطيفَتي NFC وBluetooth (راجع  1

دليل املستخدم الخاص بالجهاز).
اجعل عالمة NFC يف الجهة العليا من مكرب الصوت تالمس  2

.Bluetooth الجهة الخلفية للجهاز املزّود بتقنية
يومض مؤرش LED باللون األزرق. ↵
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فصل الجهاز املمّكن الستخدام 
Bluetooth

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

↵ .LED يومض مؤرش

:Bluetooth ملسح محفوظات اإلقران عرب
اضغط باستمرار عىل PAIRING ألكð من 7 ثواٍن.

توصيل جهاز رابع مزّود بتقنية 
Bluetooth

©كن للمنتج توصيل ما يصل إىل 3 أجهزة مزّودة بتقنية 
Bluetooth يف الوقت نفسه. إذا حاولت توصيل جهاز رابع بهذا 
الجهاز، يجب الضغط باستمرار عىل PAIRING ملدة ثانيَتº، ثم سيتم 
 ºقطع االتصال بجهاز يف وضع الخمول تم توصيله مسبًقا، وذلك لتمك

إقران الجهاز الرابع وتوصيله.

 
Bluetooth التشغيل من جهاز

بعد نجاح عملية اتصال Bluetooth، شّغل الصوت عىل جهاز 
.Bluetooth

↵  Bluetooth يتدّفق الصوت من الجهاز املزّود بتقنية
إىل مكرب الصوت.

مالحظة

يعمل مكرب الصوت عىل مزامنة مستوى الصوت مع األجهزة املزّودة بتقنية  •
Bluetooth والتي تدعم وظيفة مزامنة مستوى الصوت.

تدعم األجهزة املزّودة بتقنية Bluetooth واملشغلة بواسطة أنظمة iOS أو  •
Android 4.4 أو إصدار أعىل وظيفة مزامنة مستوى الصوت.

Bluetooth الدخول إىل وضع اإلقران عرب
اضغط باستمرار عىل PAIRING ملدة ثانيَتº عندما يكون مكرب 

الصوت يف وضع االستعداد أو وضع إدخال الصوت.

Philips BT7500

2s
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شحن األجهزة املحمولة
.CHARGING كنك شحن أجهزتك املحمولة عرب مأخذ©

مالحظة

إن مأخذ USB مخصص للشحن فقط. •

قم بتوصيل مكرب الصوت بجهازك املحمول بواسطة كبل • 
USB (غ� متوفر).

تبدأ عملية الشحن فور التعّرف عىل الجهاز. ↵

 
ضبط مستوى الصوت

قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت يف الجهة العليا من مكرب الصوت 
لزيادة مستوى الصوت أو تخفيضه. 

 • ،äعندما يصل مستوى الصوت إىل املستوى األعىل أو األد
يومض مؤرش LED لفرتة وجيزة باللون األزرق (يف 

وضع Bluetooth) أو باللون األخرض (يف وضع إدخال 
الصوت).

الميزات األخرى  6

االست¨ع إىل جهاز خارجي
بواسطة مكرب الصوت هذا، ©كنك أيًضا االستÛع إىل جهاز صوت 

.MP3 خارجي، مثل مشّغل

مالحظة

عند توصيل جهاز صوت خارجي، ينتقل مكرب الصوت إىل وضع إدخال الصوت  •
فقط عندما ال يتوفر اتصال عرب Bluetooth أو عندما يتم إيقاف تشغيل 

املوسيقى مؤقًتا.

قم بتوصيل كبل إدخال الصوت (غ� متوفر) مع موصل مقاس  1
:º3,5 مم من كال الطرف

�قبس AUDIO IN عىل مكرب الصوت،• 

وسÛعة الرأس عىل الجهاز الخارجي.• 
قم بتشغيل الصوت عىل الجهاز الخارجي (راجع دليل املستخدم  2

الخاص به).

 
مالحظة

ييضء مؤرش LED باللون األخرض الداكن عندما يكون مكرب الصوت يف وضع  •

إدخال الصوت.

AUDIO IN
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استكشاف األخطاء   8
وإصالحها

تحذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف الجهاز. •

لò يبقى الضÛن 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.

عام

ال توجد طاقة
تأكد من توصيل قابس طاقة التيار املتناوب للوحدة بشكل  •

صحيح.
تأكد من توفر الطاقة يف مأخذ التيار املتناوب. •

الصوت غ� موجود أو ضعيف

اضبط مستوى الصوت عىل املنتج. •

تعديل مستوى الصوت عىل الجهاز املتصل. •
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 ب¿هما.
يتعّذر االتصال بالجهاز

وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غÆ ممّكنة. Åكنك  •
الرجوع إىل دليل الجهاز ملعرفة كيفية Éك¿ الوظيفة.

املنتح متصل بالفعل بجهاز آخر ممّكن الستخدام  •
Bluetooth. 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 ب¿هما.

معلومات عن   7
المنتج

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغي� من دون إشعار مسبق. •

املواصفات

مضخم إشارة الصوت
2 × 15 واطقدرة اإلخراج اُملقدرة

63 - 20 كيلوهرتز، +/- 3 استجابة الرتدد
ديسيبل

> 72 ديسيبل (dBA)نسبة اإلشارة إىل الضجيج
< %1التشوه التوافقي الكيل

650 مليل فولت RMSإدخال الصوت

Bluetooth
Bluetooth اإلصدار 3.0إصدار

 A2DP وAVRCPملفات التعريف املعتمدة
10 أمتار (مساحة حرة)النطاق

معلومات عامة

اسم العالمة التجارية: PHILIPS؛ طاقة التيار املتناوب
AS600-180- :الطراز

AA250
اإلدخال: 240-100 فولت~، 

50 /60 هرتز، 1,5 أمب�؛
اإلخراج: 18,0 فولت  2,5 

�أمب

5 فولت  2,1 أمب�الجهد الكهرباå والتيار للشحن
< 20 واطاستهالك الطاقة أثناء التشغيل
استهالك الطاقة أثناء وضع 

االستعداد

< 0.5 واط

األبعاد - الوحدة األساسية 
x 180  x 335  145 مم(العرض x االرتفاع x العمق)

2.2 كجمالوزن - الوحدة األساسية
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بالنسبة إىل بعض األجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة  •
Bluetooth تلقائًيا كميزة لتوفÆ الطاقة. ال يدل هذا 

األمر عىل وجود أي عطل يف املنتج.
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