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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ

STANDBY

POWER ON

ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﺍﺣﺮﺹ ﻋﲆ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ.

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

↵

ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ  :1ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺝﻩﺍﺯ ﻋﱪ NFC

1ﻋﲆ ﺝﻩﺍﺯﻙ ،ﻣ ّﻜﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘَﻲ  NFCﻭ.Bluetooth

1
2 2ﺍﺟﻌﻞ ﻋﻼﻣﺔ  NFCﰲ ﺍﻟﺞﻩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﺗﻼﻣﺲ ﺍﻟﺞﻩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺞﻩﺍﺯ ﺍﳌﺰ ّﻭﺩ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ .Bluetooth
↵ ↵ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺆﴍ  LEDﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ.

3

3ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻆﻩﺭ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻹﻛامﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻗﱰﺍﻥ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
↵ ↵ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﻗﱰﺍﻥ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺇﺷﺎﺭ َﺗني ﺻﻮﺗﻴﺘَني ﻭﻳﴤﺀ ﻣﺆﴍ  LEDﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ.

4

4ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ  PAIRINGﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻗﺮﺍﻥ ﻋﱪ
.Bluetooth
↵ ↵ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺆﴍ  LEDﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ.

5

5ﻣ ّﻜﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ  Bluetoothﻋﲆ ﺝﻩﺍﺯ Bluetooth
ﻭﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺝﻩﺯﺓ .Bluetooth

ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ  :2ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺝﻩﺍﺯﻳﺪﻭﻱًﺍ
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ﻣﻼﺣﻈﺔ:

↵ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﻗﱰﺍﻥ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺇﺷﺎﺭ َﺗني ﺻﻮﺗﻴﺘَني ﻭﻳﴤﺀ ﻣﺆﴍ  LEDﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ.

•ميﻜﻦ ﳌﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ 8
ﺃﺝﻩﺯﺓ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﴡ.
•ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ  PAIRINGﳌﺪﺓ
ﺛﺎﻧﻴﺘَني ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻗﺮﺍﻥ ﻋﱪ
 Bluetoothﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﱪ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ.
•ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ 3
ﺃﺝﻩﺯﺓ ﻣﺰ ّﻭﺩﺓ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ  Bluetoothﰲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲﻩ .ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺝﻩﺍﺯ
ﺭﺍﺑﻊ ﻣﻊ ﻩﺫﺍ ﺍﻟﺞﻩﺍﺯ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﲆ ) PAIRINGﺇﻗﺮﺍﻥ(
ﳌﺪﺓ ﺛﺎﻧﻴﺘَني ،ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺞﻩﺍﺯ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞﻩ
ﻣﺴﺒ ًﻘﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜني ﺇﻗﺮﺍﻥ ﺍﻟﺞﻩﺍﺯ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺗﻮﺻﻴﻞﻩ.

B

ﺣﺎﻟﺔ LED
ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﺣﻤﺮ ﺩﺍﻛﻦ.
ﻳﻮﻣﺾ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻭﺿﻊ
 Bluetoothﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻺﻗﺮﺍﻥ؛ ﻳﴤﺀ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕﺃﺧﴬ ﺩﺍﻛﻦ.

2 sec.

A

Philips BT7500

NFC

6ﺣﺪﺩ ] [Philips BT7500Bﻋﲆ ﺝﻩﺍﺯﻙ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻹﻗﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﻻﻓﱰﺍﺿﻴﺔ » ،«0000ﺇﺫﺍ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝِ .
•ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ  ،Bluetoothﺷ ّﻐﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﻋﲆ ﺝﻩﺍﺯ .Bluetooth
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 1ﻩﺍﻡ:

العناية بالبيئة
التخلص من املنتج القدمي

ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
حتذير

ﻣﻀﺨﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍ ُﳌﻘﺪﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﱰﺩﺩ

AUDIO IN

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ
ﺍﻟﺘﺸﻮﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ ﺍﻟﻜﲇ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ

 15 × 2ﻭﺍﻁ
 20 - 63ﻛﻴﻠﻮﻩﺭﺗﺰ3 -/+ ،
ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ
<  72ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ )(dBA
> 1%
 650ﻣﻠﲇ ﻓﻮﻟﺖ RMS

ﺇﺻﺪﺍﺭ Bluetooth
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ

ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ 3.0
 A2DPﻭAVRCP
 10ﺃﻣﺘﺎﺭ )ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮﺓ(

Bluetooth
ﺍﺷﺤﻦ ﺝﻩﺍﺯﻙ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺒﻞ ) USBﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ(.
ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥﻩ مل ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ  Bluetoothﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﱪ .Bluetooth

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔPHILIPS :؛
ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﺏ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯAS600-180- :
AA250
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ 100-240 :ﻓﻮﻟﺖ~،
 60/50ﻫﺮﺗﺰ 1,5 ،ﺃﻣﺒري؛
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ 18,0 :ﻓﻮﻟﺖ 2,5
ﺃﻣﺒري
ﺍﻟﺞﻩﺩ ﺍﻟﻚﻩﺭﺑﺎيئ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺸﺤﻦ 5ﻓﻮﻟﺖ  2,1ﺃﻣﺒري
ﺍﺳﺖﻩﻻﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ >  20ﻭﺍﻁ
ﺍﺳﺖﻩﻻﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ >  0.5ﻭﺍﻁ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ  -ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﺍﻟﻌﺮﺽ  xﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  xﺍﻟﻌﻤﻖ(  145 x 180 x 335ﻣﻢ
 2.2ﻛﺠﻢ
ﺍﻟﻮﺯﻥ  -ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

•
•
•
•
•

ال تعمد أبدًا إلى إزالة الغالف الهيكلي ملكبر الصوت هذا.
ال تعمد أبدًا إلى تزييت أي جزء من مكبر الصوت هذا.
ال تضع أبدًا مكبر الصوت هذا على معدات كهربائية أخرى.
اعمل على إبقاء مكبر الصوت هذا بعيدًا عن نور الشمس املباشر
أو اللهب املكشوفة أو السخونة.
احرص على أن تتمكن دائمًا من الوصول بسهولة إلى سلك
الطاقة أو القابس أو احملوّل لفصل مكبر الصوت عن الطاقة.

•ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ ّﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﺖﻩﻭﻳﺔ.
•ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻓري ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ.
•ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﺘﻘﻄري ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﻞ.
ﺟﺴﻢ ﻳﺸ ّﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﻄﺮ ﻋﲆ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
•ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﻱ
ٍ
ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﲆ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻉ ﺍﳌﻀﺎﺀﺓ(.
•ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺎﺕ/ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﴩﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻓﻘﻂ.
•ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺞﻩﺍﺯ ﺟﺎﻩﺯﺓ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺤ ّﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺞﻩﺍﺯ.

مالحظة
• •تقع لوحة النوع في جهة اجلهاز السفلى.

 2إشعار
قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز من دون موافقة
شركة  WOOX Innovationsبصراحة إلى إبطال حق املستخدم
في تشغيل اجلهاز.

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

يشير هذا الرمز املتوفر على املنتج إلى أن هذا األخير يخضع لإلرشاد
األوروبي  .EU/19/2012اطلع على نظام التجميع احمللي املنفصل
لكل من املنتجات اإللكترونية والكهربائية .اتبع القوانني احمللية وال
تتخلص أبدًا من املنتج والبطاريات مع النفايات املنزلية العادية.
يساعد التخلص بشكل صحيح من املنتجات والبطاريات القدمية على
منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الناس.
معلومات حول البيئة
لقد مت االستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية .لقد حاولنا
استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثالث مواد :ورق مقوى )صندوق(،
إسفنج البوليسترين )مخفف الصدمات( والبوليثلني )األكياس
واللوحة اإلسفنجية الواقية(.
يتكوّن نظامك من مواد ميكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا مت
تفكيكه من قِبل شركة متخصصة .يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية
املتعلقة بالتخلّص من مواد التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات
القدمية.

إشعار العالمة التجارية
إن عالمة الكلمة  Bluetooth®وشعاراتها عبارة عن عالمات جتارية
متلكها شركة  ،Bluetooth SIG, Inc.وتستخدم  Philipsهذه
العالمات التجارية مبوجب ترخيص.

التوافق
تعتبر العالمة  Nعالمة جتارية مسجلة أو عالمة جتارية لـ NFC
 Forum, Inc.في الواليات املتّحدة و/أو بلدان أخرى.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺇﱃ ﺃﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻭ ﺃﺩىن ﻣﺴﺘﻮﻯ ،ﻳﻮﻣﺾ
ﻣﺆﴍ  LEDﺑﴪﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ )ﰲ ﻭﺿﻊ  (Bluetoothﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺧﴬ )ﰲ ﻭﺿﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺕ(.

2015/2/5 17:48:41

تعلن شركة  WOOX Innovationsمبوجب هذا املستند أن هذا
املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغيرها من أحكام التوجيه
األوروبي  .EC/5/1999ميكنك العثور على إعالن املطابقة على www.
.philips.com/support

هذا جهاز من الفئة  IIمع مادة عازلة مزدوجة ،وبدون توفير التأريض
الواقي.
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