دائما في خدمتك
ً
سجل منتجك واحصل على الدعم من
ّ
www.philips.com/welcome
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 1هام:
األمان

 .Koninklijke Philips Electronics N.V © 2012جميع
احلقوق محفوظة.
مواصفات املنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
العالمات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips
 .Electronics N.Vأو مالكيها املعنيني .حتتفظ شركة
 Philipsبحقها في تغيير املنتجات في أي وقت دون أن تكون
ملزمة بضبط املعدات السابقة وفقً ا لذلك.

•اقرأ كل اإلرشادات وافهمها قبل استخدام
اجلهاز .إذا تس ّبب عدم اتباع اإلرشادات في حدوث
أي ضرر ،فلن تنطبق بنود الضمان.
•ال تستخدم سوى جهاز التثبيت املتوفر لضمان
تثبيت آمن وسالم.
•ال تستخدم نظام تكبير الصوت بشكل
متواصل مبا يتعدى سعة التعامل مع طاقة
الذروة.
•احفظ بطاقات االئتمان والساعات واألشرطة
املسجلة الخ ،ذات الترميز املغناطيسي بعي ًدا
عن نظام تكبير الصوت لتجنب الضرر الذي
يتسبب به املغناطيس في مكبرات الصوت.
نظف اجلهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة
• ّ
ورطبة .ال تستخدم مواد مثل الكحول أو املواد
الكيميائية أو مواد التنظيف املنزلية لتنظيف
املنتج.

إشعار
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).
يتكون نظامك من مواد ميكن إعادة تدويرها وإعادة
ّ
استخدامها إذا مت تفكيكه من ِقبل شركة متخصصة.
يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخلّص من مواد
التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.
  
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق
عليها قسم  Philips Consumer Lifestyleبشكل
صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.
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 2مكبرات صوت
االستيريو
المخصصة
لسيارتك

a aمضخم صوت ()x2
b bالشبكة ()x2
c cمكبر صوت عالي التردد (مزوّد بسلك) ()x2
d dشبكة ()x2
e eسلك مك ّبر صوت ()x4
محول الزاوية ()x2
ّ ff
g gإطار التثبيت ()x2

تهانينا على شرائك املنتج ،ومرح ًبا بك في !Philips
لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه  ،Philipsقم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

h hدعامة التثبيت ()x4
i iبرغي
j jصمولة برغي

مقدمة

k kأداة تثبيت

بفضل مضخمات الصوت ومكبرات الصوت العالية التردد،
ميكنك االستمتاع مبوسيقى عالية الطاقة مع صوت واضح.

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وتعرّف إليها:

3

c

b

a

f

e

d

i

h

g

k

j
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 3التثبيت

2
3

3ضع عالمة على املكان احملدد إلحداث فتحة وثقوب
البراغي األربعة.

4

4اقطع املنطقة احملددة للفتحة واحفر ثقوب البراغي.

5

5قم بإزالة الشبكة.

يتطلب تثبيت مضخم الصوت عمقً ا يبلغ  52مم على األقل،
كما يتطلب تثبيت مكبر الصوت عالي التردد عمقً ا يصل
إلى  19مم كحد على األقل .قم بقياس عمق املنطقة حيث
سيتم تثبيت مضخم الصوت/مكبر الصوت العالي التردد
مكونات السيارة األخرى.
وحتقق من أنه ال يعيق أي من
ّ
مالحظة
• •تأكد من عدم وجود أي عائق حول موقع تثبيت الباب.
• •قد يكون قد مت قطع فتحة في اللوحة الداخلية للباب مسبقً ا
(األمامي أو اخللفي) .في هذه احلالة ،حتتاج إلى تعديل اللوحة
فقط.
• •تأكد من أن أطراف مكبرات الصوت أو اإلطار أو املغناطيس ال
تتداخل مع أي أجزاء داخلية مثل نظام التحكم بالنافذة في الباب
أيضا من أن شبكة
(عندما تفتح النافذة أو تغلقها) الخ .تأكد ً
مكبر الصوت ال تالمس أي وصالت داخلية مثل ذراعات تدوير النافذة
أو مقبض الباب أو مسند اليد الخ.

2اقطع قالب التثبيت من صندوق التغليف وألصقه في
املوقع احملدد لتثبيت مضخم الصوت.

تثبيت مضخم الصوت
اخليار  :1التثبيت على الباب (األمامي أو اخللفي)
ميكنك تثبيت مضخمات الصوت على الباب اخللفي/األمامي
لسيارتك.

6

1

6قم بتوصيل مضخمات الصوت بالشبكة أو بصوت
السيارة (راجع قسم "توصيل مضخم الصوت/مكبر
الصوت العالي التردد بالشبكة").

1أوقف تشغيل مفتاح إشعال السيارة.
•إذا كانت الطاقة قيد التشغيل ،فإن صوت
الضجيج الذي يحدثه االتصال قد يلحق ضررًا
مبكبرات الصوت.
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7

موضح أدناه.
7قم بتثبيت مكبر الصوت كما هو
ّ

8

8اضغط على حواف الشبكة وقم بإدخالها.

اخليار  :2التثبيت على الصندوق اخللفي
أيضا تثبيت مضخمات الصوت في سطح الصندوق
ميكنك ً
اخللفي.

اتبع اخلطوات املذكورة في "اخليار  :1التثبيت على الباب"
لتثبيت مكبرات الصوت في الصندوق اخللفي.

تثبيت مكبر الصوت العالي التردد
اتبع اخلطوات املذكورة في قسم"تثبيت مضخم الصوت"
لتثبيت مكبرات الصوت العالية التردد.
اخليار  :1تثبيت متساطح

تلميح
• •ميكن تثبيت شبكة مكبر الصوت من دون الشبكة ،في حال كنت
ترغب بذلك.

اخليار  :2تثبيت متساطح

5
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اخليار  :3تثبيت السطح

تثبيت الشبكة
1
2

1اعثر على موقع مناسب لتثبيت الشبكات.

2ث ّبت الشبكات على السيارة بواسطة البراغي التي مت
تزويدك بها.

اخليار  :4تثبيت السطح

اخليار  :5تثبيت الزاوية
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قم بتوصيل مضخم الصوت/مكبر
الصوت العالي التردد بالشبكة
مالحظة
• •احرص على تطابق األطراف "اليسار" و"اليمني" و" "+و" "-على
نحو صحيح .قد تؤدي القطبية املع ّدلة إلى تدني مستوى جودة
الصوت.
• •مكبري صوت  4أوم ،موصولني باالستيريو ،يشكالن حمولة تبلغ
 8أوم لكل قناة من قنوات مضخم إشارة الصوت .تعمل معظم
مضخمات إشارة الصوت املزودة بقناتني جي ًدا في هذا التكوين.
لكن في حال مت توصيل مكبري صوت  4أوم بشكل موازٍ مبضخم
إشارة صوت موصول مزود بقناتني ،سيشكل هذا حمولة فردية تبلغ
 2أوم ملضخم إشارة الصوت .ال تدعم معظم مضخمات إشارة
الصوت املزودة بقناتني العمليات الفردية  2أوم! قد يحدث ضرر في
مضخم إشارة الصوت!

1

1قم أوال ً بتوصيل مضخمات الصوت ومكبرات الصوت
العالية التردد بالشبكة التفريقية الثنائية االجتاه ،من
ثم قم بتوصيل الشبكة مبضخم إشارة الصوت أو
بصوت السيارة مباشرةً.
الشبكة
Network
أسود
Black

White
lined
باألبيض
مخطط

 4معلومات عن
المنتج
مالحظة
• •تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

CSP652
الطراز
مكبر صوت ثنائي
نوع مكبر الصوت
االجتاه بقياس
 16.5سم
 60واط
طاقة ( RMSواط)
 300واط
ذروة طاقة املوسيقى (واط)
 91ديسيبل
احلساسية (ديسيبل/واط/متر)
35 - 34
استجابة التردد (هرتز)
كيلوهرتز
 4أوم
املعاوقة (أوم)
 18.8أونصة
وزن املغناطيس (أونصة)
 63مم
عمق تثبيت مضخم الصوت (مم)
عمق تثبيت مكبر الصوت العالي التردد  19مم
(مم)

Amplifierالصوت
مضخم إشارة

أسود
Black

White
lined
باألبيض
مخطط

باألبيض
مخطط White
lined

Black
أسود

7

مضخم صوت
Woofer

 Tweeterصوت
مضخم
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 5استكشاف
األخطاء
وإصالحها
لكي يبقى الضمان صاحلًا ،ال حتاول إطالقًا إصالح املنتج
بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز ،انتقل إلى
موقع  Philipsعلى ويب (.)www.philips.com/welcome
عند االتصال بشركة  ،Philipsتأكد من وجود اجلهاز في
مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.
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