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هام  1

السالمة 
تحذير

ال تعمد أبًدا إىل إزالة الغالف الهيكيل ملكرب 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.

استخدم الرتكيبات أو 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 تشّكل خطًرا عىل الجهاز (عىل سبيل املثال • 
الشموع املضاءة). 

 • IP57 كن ملكرب الصوت أن يتوافق مع معيار املقاومة للمياه£
 USB/AUDIO IN فقط يف حال §ت تغطية غطاء مقبس

بشكل جيد.
يف حال تبلل مكرب الصوت، امسحه بقطعة ق®ش ناعمة وجافة • 

ثم دعه يجّف §اًما يف مكان معّرض للتهوية قبل استخدامه يف 
املرة املقبلة.

ترتاوح درجة حرارة التشغيل للمنتج ما ب· 10- درجات مئوية • 
و40 درجة مئوية.

ألسباب متعلقة بالسالمة، لن يتم شحن البطارية إذا كانت • 

حرارتها أقل من 0 درجة مئوية أو أك¿ من 40 درجة مئوية.

ةظحالم

إن لوحة نوع املنتج موجودة يف الجهة اليرسى من مكّرب الصوت.• 

إشعار

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

املستخدم يف تشغيل الجهاز.

التوافق

 
تعلن رشكة Ê Gibson Innovationsوجب هذا املستند أن 

هذا املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغÄها من أحكام التوجيه 
األوروEC Ì/1999/5 . £كنك العثور عىل إعالن املطابقة عىل 

.www.philips.com/support

1588

العناية بالبيئة
التخلص من املنتجات والبطاريات القدÀة

 

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

 
 Ìيخضع لإلرشاد األورو Äهذا الرمز املتوفر عىل املنتج إىل أن هذا األخ Äيش

.2012/19/EU

 
يشÄ هذا الرمز إىل أن املنتج يحتوي عىل بطاريات مضمنة تخضع 

لإلرشاد األوروEU Ì/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 

اإللكرتونية 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.

تنبيه

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

أوكل املنتج داÚًا إىل شخص محرتف إلخراج البطارية املضّمنة.

معلومات حول البيئة

لقد §ت إزالة التغليف غÄ الرضوري. لقد حاولنا استخدام تغليف 
يسهل فصله إىل ثالث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسرتين 
(مخفف الصدمات) والبوليثل· (األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية.) 
يتكون جهازك من مواد قابلة إلعادة التدوير واالستخدام يف حال تم 

تفكيك أجزائها بواسطة رشكة متخصصة. الرجاء التقيد بالقوان· املحلية 
الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافدة واألجهزة 

القد£ة.

http://www.philips.com/support
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إشعار العالمة التجارية

 

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

العالمات من قبل Ê Gibson Innovations Limitedوجب 

ترخيص. أما العالمات واألس®ء التجارية األخرى فتعود إىل مالكيها 

املعني·.

 Qualcomm عالمة تجارية لرشكة Qualcomm إن
Incorporated، مسّجلة يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.

 Qualcomm عالمة تجارية لرشكة Quick Charge إن
Incorporated. يتم استخدام كل العالمات التجارية التابعة لـ 

Ê Qualcomm Incorporatedوجب ترخيص.

مكبر الصوت بتقنية   2
Bluetooth

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

.www.philips.com/welcome

مقدمة

بفضل مكرب الصوت هذا، بات بإمكانك االستمتاع بالصوت من األجهزة 
املمّكنة الستخدام Bluetooth أو غÄها من أجهزة الصوت الخارجية 

بواسطة كبل إدخال الصوت مقاس 3,5 مم.

محتويات العلبة

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعّرف إليها: 

Quick Start 
Guide

BT7900 

Portable speaker

Register your product and get support at 
www.philips.com/support

مكرب الصوت• 
 • Äقص USB كبل
مواد مطبوعة• 
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نظرة عامة حول مكرب الصوت

a +/-
ضبط مستوى الصوت.• 

b مؤرشات مستوى البطارية

إظهار تقّدم الشحن.• 
إظهار مستوى البطارية.• 

c 
 •.Bluetooth الدخول يف وضع اقرتان
 •.Bluetooth مسح معلومات االقرتان الخاصة بـ

d 
تشغيل مكرب الصوت أو إيقاف تشغيله.• 
تحقق من مستوى البطارية.• 
 •.Bluetooth عرض حالة

e 
يف وضع Bluetooth، اضغط إليقاف التشغيل مؤقًتا • 

أو استئنافه.
يف وضع Bluetooth، اضغط مرت· لتشغيل املقطع • 

الصوå التايل.
إمكانية الرد عىل مكاملة واردة بواسطة اتصال • 

.Bluetooth

f AUDIO IN
توصيل جهاز صوت خارجي. • 

g 
قم بشحن البطارية املضمنة.• 

بدء االستخدام  3
اتبع داÚًا اإلرشادات املذكورة يف هذا الفصل بالتسلسل.

التشغيل/إيقاف التشغيل 

لتشغيل مكرب الصوت، اضغط باستمرار عىل  ألك¿ من ثانيت·.• 
يبدأ مؤرش Bluetooth بالوميض. ↵
تيضء مؤرشات مستوى البطارية لربهة. ↵

يصدر مكرب الصوت إشارة صوتية. ↵
إليقاف تشغيل مكرب الصوت، اضغط باستمرار عىل  لثانيت· • 

مجدًدا.

مالحظة

ح· ينقطع اتصال Bluetooth ملدة 15 دقيقة، أو إذا كان مستوى البطارية  •

منخفًضا، فيتم إيقاف تشغيل مكرب الصوت تلقائًيا لتوفÄ الطاقة. 
عندما ال يتم تشغيل الصوت وال ينّفذ املستخدم أي إجراء ملدة 5 دقائق، يتم قطع  •

اتصال Bluetooth الحايل، وتخفيت ضوء مؤرشات Bluetooth، ويدخل مكّرب 
الصوت يف وضع االستعداد تلقائًيا. 

التحقق من مستوى البطارية
يتم تشغيل مكربات الصوت بواسطة البطاريات املدمجة القابلة للشحن. 
بعد تشغيلها، ُيظهر مكرب الصوت مستوى البطارية عىل الفور، ويختفي 

مؤرش البطارية بعد خمس ثواٍن.

للتحقق من مستوى البطارية يدوًيا، اضغط لوقت قصÄ عىل  • 
سواء يف وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل.

يشÄ الوميض املختلف ملؤرشات LED األربعة إىل  ↵
مستويات بطارية مختلفة.
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  :LED مؤرش

LED 1

LED 3
LED 4

LED 2

 ةقاط
ةيراطبلا

LED 1 LED 2LED 3LED 4

أبيض ثابتكاملة

80% <
أبيض ثابت

متوقف عن 

التشغيل

متوقف عن التشغيلأبيض ثابت50% - 80%

متوقف عن التشغيلأبيض ثابت20% - 50%

مستوى بطارية 
منخفض 

(20%>)

وميض 

أحمر
متوقف عن التشغيل

شحن البطارية املضمنة
مالحظة

يستغرق شحن البطارية بالكامل حواىل ثالث ساعات.  •
إن مأخذ USB الصغÄ مخصص للشحن فقط. •
تتمّتع البطارية القابلة للشحن بعدد محدد من دورات الشحن. يختلف عمر  •

البطارية وعدد دورات الشحن بحسب االستخدام واإلعدادات.
£كنك استخدام محّول طاقة متوافق مع Quick Charge 3.0 (غÄ متوفر مع  •

املنتج؛ إخراج موىص به بقوة 5 فولت، 2,1 أمبÄ) لترسيع عملية الشحن.

ح· يكون مستوى البطارية منخفًضا، يومض مؤرش LED 1 باللون 

األحمر ك® يظهر يف الصورة. 

 لشحن البطارية املضّمنة:
أِزل كبل USB من كبل USB القصÄ ك® يظهر يف الصورة. • 

اعمد إىل توصيل مكّرب الصوت بطاقة التيار املرتدد من خالل • 
استخدام محّول الطاقة (غÄ مزّود، يوىص باستخدام محّول بقوة 

 (Ä5 فولت 2,1 أمب
 

ماظنلا كولسةيراطبلا ةلاحماظنلا ةلاح

إشارة صوتية واحدة، من قيد الشحنقيد التشغيل
دون مؤرش الشحن. 

متوقف عن 

التشغيل

إظهار مؤرش الشحن قيد الشحن

متوقف عن 

التشغيل

كل مؤرشات LED مضاءة، تم الشحن بالكامل
ثم تتوقف عن التشغيل بعد 

ثالث دقائق.
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التحقق من تقّدم الشحن
أثناء الشحن، £كنك الضغط عىل  للتحقق من تقّدم الشحن. 

 ىوتسم
ةيراطبلا

LED 1 LED 2LED 3LED 4

وميض شحن <20%

باللون 
األبيض

متوقف عن التشغيل

شحن 20% - 
أبيض 50%

ثابت

وميض 

باللون 
األبيض

متوقف عن التشغيل

شحن 50% - 
أبيض ثابت80%

وميض 

باللون 
األبيض

متوقف 

عن 
التشغيل

شحن > 
أبيض ثابت80%

وميض 

باللون 
األبيض

تم الشحن 
بالكامل

أبيض ثابت 

(يتوّقف التشغيل بعد 3 دقائق)

التشغيل من أجهزة   4
مزّودة بتقنية 

Bluetooth
بواسطة مكرب الصوت هذا، £كنك االست®ع إىل الصوت من األجهزة 

املمّكنة الستخدام Bluetooth والتحكم باملكاملة الواردة عرب 
.Bluetooth

Bluetooth توصيل جهاز
مالحظة

تأكد من §ك· وظيفة Bluetooth عىل جهازك وأنه تم تعي· جهازك عىل أنه  •
.Bluetooth لكل أجهزة ìمر

يؤدي أي حاجز ب· مكرب الصوت هذا والجهاز املزّود بتقنية Bluetooth  إىل  •
تقليل نطاق التشغيل.

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

•  Bluetooth يبلغ نطاق التشغيل ب· مكرب الصوت هذا وجهاز مزّود بتقنية
حواىل 30 مًرتا.

احرص عىل أن يكون مكرب الصوت يف وضع اإلقران عرب  1

.Bluetooth
يومض مؤرش LED الخاص بـ Bluetooth باللون  ↵

األزرق برسعة.

 
يف حال كان مؤرش LED يومض باللون األزرق ببطء،  ↵

اضغط باستمرار عىل  لثانيَت· 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 BT7900] املعروض عىل الجهاز إلجراء  3

عملية اإلقران. أدِخل "0000" ككلمة مرور االقرتان إذا لزم 
األمر. 
بعد نجاح االتصال، يصدر مكرب الصوت إشارَت· صوتيَت·  ↵

وييضء مؤرش LED باللون األزرق الثابت. 
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LED الوصفوميض مؤرش

جاهز لإلقران وميض باللون األزرق برسعة 
إعادة توصيل آخر جهاز متصل.وميض باللون األزرق ببطء

بانتظار االتصال من الجهاز الذي 
تم إقرانه

متصلأزرق داكن 

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.

 •. إليقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، اضغط عىل 

لتشغيل املقطع الصوå التايل، اضغط عىل  مرت·.• 

تلميح

£كنك أيًضا استخدام الجهاز املزّود بتقنية Bluetooth للتحكم بالتشغيل. •

فصل جهاز
اضغط باستمرار عىل  ملدة ثانيَت·. • 

إيقاف تشغيل مكرب الصوت؛• 

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، حدد [Philips BT7900] من قاÚة • 
Bluetooth لبدء إعادة االتصال.

مسح معلومات اإلقران 
اضغط باستمرار عىل  ملدة 10 ثواٍن.• 

التحكم باملكاملات الهاتفية
بعد إجراء اتصال Bluetooth، يصبح بإمكانك التحكم باملكاملة 

الواردة بواسطة مكرب الصوت هذا. 

الوظيفةالزر

اضغط للرد عىل مكاملة واردة.

اضغط باستمرار لثانيَت· لرفض مكاملة واردة.

أثناء إجراء مكاملة، اضغط إلنهاء املكاملة الحالية.
أثناء إجراء مكاملة، اضغط باستمرار لثانيَت· 

لتحويل املكاملة إىل جهازك املحمول.
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ميزات أخرى  5

االست§ع إىل جهاز خارجي
بواسطة مكرب الصوت هذا، £كنك أيًضا االست®ع إىل جهاز صوت 

.MP3 خارجي، مثل مشّغل

مالحظة

• .Bluetooth احرص عىل إيقاف تشغيل املوسيقى عرب

قم بتوصيل كبل إدخال الصوت (غÄ مزّود) مع موصل مقاس  1
3,5 مم من كال الطرف·

Êأخذ AUDIO IN عىل مكرب الصوت هذا• 
وس®عة الرأس عىل الجهاز الخارجي.• 

قم بتشغيل الصوت عىل الجهاز الخارجي (راجع دليل املستخدم  2
الخاص به).

تلميح

عند بدء تشغيل املوسيقى من جهاز متصل مزّود بتقنية Bluetooth، ينتقل مكرب  •
الصوت إىل مصدر Bluetooth تلقائًيا.

ضبط مستوى الصوت

أثناء تشغيل املوسيقى، اضغط عىل  -/+ لرفع مستوى الصوت أو 
خفضه. 

تلميح

£كنك الضغط باستمرار عىل -/+ لزيادة مستوى الصوت أو خفضه باستمرار. •
عند وصول مستوى الصوت إىل املستوى األقىص، يصدر مكرب الصوت إشارَت·  •

صوتيَت·. 

ªتثبيت الكبل القص

لحمل مكرب الصوت بسهولة، ثّبت كبل USB القصÄ به ك® هو موّضح 
يف الصورة.
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6 المواصفات
مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيÄ من دون إشعار مسبق. •

قدرة اإلخراج اُملقّدرة 
(مضخم صوت)

x 2  7 واط RMS  ≤ % 1 نسبة 
(THD) التشوه التوافقي الكيل

å20000-65 هرتزاستجابة الرتدد الصو
x 2  1,5 بوصات بنطاق كامل، 4 مضخ®ت مكربات الصوت

أوميغا

 Äفّعالتحس· الجه Ä2,25 بوصة مّشع غ  x 2
Bluetooth إصدارV2.1 + EDR

 Bluetooth ملفات

املعتمدة

 ، A2DP V1.2و ، AVRCP V1.4
HFP V1.5و

 Bluetooth نطاق تردد
/ قدرة اإلخراج

2,402 جيجاهرتز ~ 
 /  ISM 2,480 جيجاهرتز نطاق

≤ 4 ديسيبل ميليل واط (الفئة 2) 
AUX 500 ميليل فولت100± ميليل مستوى إدخال

فولت

IP57االستمرارية
بطارية ليثيوم أيون بطارية مضمنة

(3,6 فولت، 4000 مليل أمبÄ يف 
الساعة)

وقت التشغيل يف وضع 

البطارية

حواىل 10 ساعات 

حواىل 3 ساعات بواسطة محّول طاقة وقت الشحن
Äبقوة 5 فولت، 2,1 أمب

حواىل 1,5 ساعات مع محّول طاقة 
 Quick يزة الشحن الرسيعÊ

 Charge
USB مأخذ شحن جهاز / Ä5 فولت، 2,1 أمب

USB صغÄ / دعم لـ 
Quick Charge 3.0

األبعاد 
 -  الوحدة األساسية

 x االرتفاع x العرض)
العمق)

x 71 x 201  72 مم

الوزن 
0,53 كجم- الوحدة األساسية

استكشاف األخطاء   7
وإصالحها

تحذير

ال تقم بإزالة غالف هذا الجهاز. •

لö 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 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 غª موجود

تعديل مستوى الصوت عىل هذا املنتج. •
تعديل مستوى الصوت عىل الجهاز املتصل. •
يف وضع AUDIO IN، احرص عىل إيقاف تشغيل املوسيقى  •

.Bluetooth عرب
تأكد من أن جهاز Bluetooth متوفر ضمن نطاق التشغيل  •

الفعال.

ما من استجابة من مكرب الصوت عند الضغط عىل أي مفتاح. 
مكرب الصوت يف وضع العرض التوضيحي. للخروج من هذا  •

الوضع، اضغط باستمرار عىل  ملدة 20 ثانية. 
يف حال استمرت املشكلة، اضغط باستمرار عىل الزَرين + و •

 أثناء تشغيل مكرب الصوت ملدة 7 ثواٍن، حتى يتوّقف مكّرب 
الصوت عن التشغيل. ثم انتظر حتى تتم إعادة تعي· مكرب 

الصوت وتشغيله مجدًدا تلقائًيا.

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®.

تعذر العثور عىل [Philips BT7900] عىل جهازك إلÖام عملية 
اإلقران.

اضغط باستمرار عىل  لثانيَت· للدخول يف وضع االقرتان، ثم  •

حاول مجدًدا. 
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يتعّذر االتصال بالجهاز.
وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غÄ ممّكنة. £كنك الرجوع  •

إىل دليل الجهاز ملعرفة كيفية §ك· 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 بينه®.
بالنسبة إىل بعض األجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة  •

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



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and 
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used 
under license.

BT7900_00 _UM_V1.0


	1	هام
	السلامة 
	إشعار

	2	مكبر الصوت بتقنية Bluetooth
	مقدمة
	محتويات العلبة
	نظرة عامة حول مكبر الصوت

	3	بدء الاستخدام
	التشغيل/إيقاف التشغيل 
	التحقق من مستوى البطارية
	شحن البطارية المضمنة

	4	التشغيل من أجهزة مزوّدة بتقنية Bluetooth
	توصيل جهاز Bluetooth
	التشغيل من جهاز Bluetooth متصل
	فصل جهاز
	إعادة الاتصال بجهاز
	مسح معلومات الإقران 
	التحكم بالمكالمات الهاتفية

	5	ميزات أخرى
	الاستماع إلى جهاز خارجي
	ضبط مستوى الصوت
	تثبيت الكبل القصير

	6	المواصفات
	7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	عام
	حول جهاز Bluetooth


