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 1هام:
األمان

حتذير
• •ال تقم أب ًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز.
• •ال تقم أب ًدا بتشحيم أي جزء من هذا اجلهاز.
• •ال تضع أب ًدا هذا اجلهاز على معدات كهربائية أخرى.
دائما على إبقاء هذا اجلهاز بعي ًدا عن نور الشمس املباشر أو
• •اعمل ً
اللهب املكشوفة أو السخونة.
• •احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو
احملول لفصل هذا اجلهاز عن الطاقة.
القابس أو ّ

تعليمات السالمة الهامة
•انتبه إلى كل التحذيرات.
•اتبع كل اإلرشادات.
•ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
نظف هذا املنتج بقطعة قماش جافة.
• ّ
•ال تقم بس ّد أي فتحات تهوية .ث ّبت املنتج باتباع
تعليمات الشركة املصنّعة.
•ال تثّبت هذا اجلهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل
املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو
أي أجهزة أخرى (مبا فيها مكبري الصوت) التي تُنتج
السخونة.
•اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي
أو الضغط عليه ،وخاصة عند املقابس ،واملآخذ
التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.
•استخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة
املصنعة فقط.
•افصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو
عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
•أوكل أعمال اخلدمة والصيانة لفريق اخلدمة املؤهل.
يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر اجلهاز
بأي شكل من األشكال ،كمثل تضرر سلك الطاقة
أو القابس أو تسرب سائل إلى اجلهاز أو سقوط أغراض
عليه أو كذلك تعرض اجلهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم
اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
•ال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.
•ال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز (على سبيل املثال
األغراض التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة).
•يجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل
محول التوصيل املباشر لفصل
حيث يتم استخدام
ّ
اجلهاز.
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 2مكبر الصوت
إلرساء األجهزة
تهانينا على شرائك املنتج ،ومرحبا ً بك في !Philips
لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه  ،Philipsقم
بتسجيل منتجك في .www.philips.com/welcome

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
a
g
b
f

مقدمة
باستخدام مكبر الصوت إلرساء األجهزة هذا ،ميكنك
•تعيني الوقت؛
•االستمتاع بسماع الصوت من جهاز .iPod/iPhone

c

d

e

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وتعرّف إليها:
•الوحدة الرئيسية
محول طاقة تيار متناوب واحد
• ّ
•دليل املستخدم املوجز

a aمنصة جلهاز iPod/iPhone
bb

•ضبط سطوع الضوء السفلي.

CLOCKc c
•ضبط سطوع الشاشة.
•اضغط باستمرار لتعيني الساعة.
dd

•شحن الهاتف احملمول عبر كبل .USB

e eإدخال التيار املباشر
•توصيل طاقة التيار املتناوب.
f fالشاشة
gg

3

/

•ضبط مستوى الصوت.
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 3الشروع في
العمل
دائما اإلرشادات املذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.
اتبع ً
إذا اتصلت بشركة  ،Philipsفسيتم سؤالك عن طراز
هذا اجلهاز ورقمه التسلسلي .يقع رقم الطراز والرقم
سجل األرقام هنا:
التسلسلي في اجلهة السفلى من اجلهازّ .
رقم الطراز __________________________
الرقم التسلسلي ______________________

توصيل الطاقة
تنبيه
• •خطر تلف املنتج! تأكد من أن اجلهد الكهربائي لوحدة التزويد
بالطاقة يطابق قيمة اجلهد الكهربائي املطبوعة في اجلهة اخللفية
للوحدة.
محول طاقة التيار املتناوب،
• •خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل
ّ
دائما .ال تسحب الكبل أب ًدا.
اسحب القابس من املأخذ ً
محول التيار املتناوب ،تأكد من استكمال كل التوصيالت
• •قبل توصيل
ّ
األخرى.

ضبط الوقت
1

1في وضع االستعداد ،اضغط باستمرار على CLOCK
للدخول في وضع إعداد الساعة.
↵ ↵يتم عرض تنسيق الساعة [ ]24Hأو[. ]12H

3

3اضغط على -/+ لتعيني الساعة ثم اضغط على
.CLOCK
↵ ↵يتم عرض أرقام الدقيقة وتبدأ بالوميض.

2

2اضغط على  -/+لتحديد تنسيق الساعة [ ]24Hأو
[ ]12Hواضغط على .CLOCK
↵ ↵يتم عرض أرقام الساعة وتبدأ بالوميض.

4

4كرّر اخلطوة  3لتعيني الدقيقة.

التشغيل
يعمل مكبر الصوت إلرساء األجهزة في وضع االستعداد
تلقائيا ً عند اكتشافه إشارة صوت من جهاز iPod/iPhone
مث ّبت.

التبديل إلى وضع االستعداد
تتحول الوحدة إلى وضع االستعداد في حال غياب إشارة
صوت من جهاز  iPod/iPhoneمث ّبت ألكثر من  15دقيقةً.
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 4تشغيل

االستماع إلى جهاز iPod/iPhone
مالحظة
• •تأكد من حتميل جهاز  iPod/iPhoneبشكل صحيح.

التشغيل من جهاز iPod/iPhone
ميكنك االستمتاع بالصوت من جهاز  iPod/iPhoneعبر
مكبر الصوت إلرساء األجهزة هذا.

جهاز  iPod/iPhoneاملتوافق
يدعم مكبر الصوت إلرساء األجهزة طرازات iPod/iPhone
التالية.
مصنوع لألجهزة التالية:
•iPhone 5
•( iPod nanoاجليل السابع)
•( iPod touchاجليل اخلامس)

قم بتحميل جهاز iPod/iPhone

ابدأ بتشغيل املوسيقى من جهاز .iPod/iPhone
↵ ↵تتدفق املوسيقى من مكبر الصوت إلرساء
تلقائيا.
األجهزة
ً

شحن جهاز iPod/iPhone
تلقائيا بعد
يبدأ جهاز  iPod/iPhoneاملثبت بالشحن
ً
توصيله بالطاقة.

شحن الهاتف احملمول
ميكنك شحن الهاتف احملمول عبر مأخذ  USBفي هذا اجلهاز
مع كبل ( USBغير متوفر)

ث ّبت جهاز  iPod/iPhoneعلى املنصة.
↵ ↵يقوم مكبر الصوت إلرساء األجهزة مبزامنة
الوقت من جهاز  iPod/iPhoneاملث ّبت.

إلخراج جهاز :iPod/iPhone
•اسحب جهاز  iPod/iPhoneمن املنصة.

5
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ضبط مستوى الصوت
أثناء التشغيل ،اضغط على  -/+بشكل متكرر لرفع
مستوى الصوت أو خفضه.

 5معلومات عن
المنتج
مالحظة
• •تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

املواصفات
مضخم إشارة الصوت

ضبط السطوع
•اضغط على  CLOCKبشكل متكرر لتحديد
مستويات مختلفة من سطوع الشاشة.
بشكل متكرر لتحديد مستويات
•اضغط على
مختلفة من سطوع الضوء السفلي.

 2 3 xواط RMS
 77ديسيبل ()dBA

قدرة اإلخراج املُقدرة
نسبة اإلشارة إلى الضجيج

معلومات عامة
الطراز:
S018KB0590240
()Philips
اإلدخال 100-240 :فولت
~ 60/50 ،هرتز 00 ،5
مللي أمبير؛
اإلخراج .9 : 5فولت
 2400مللي أمبير؛
< 18واط
≤ 500مللي أمبير
 177 77 x 1 100 xمم
 0.88كجم

محول طاقة تيار متناوب
ّ

استهالك الطاقة أثناء
التشغيل
الشحن ()USB
األبعاد :الوحدة األساسية
(العرض  xاالرتفاع  xالعمق)
الوزن :الوحدة الرئيسية
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 6استكشاف
األخطاء وإصالحها
حتذير

 7إشعار
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق
عليها قسم  Philips Consumer Lifestyleبشكل
صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

• •ال تقم أب ًدا بإزالة غالف اجلهاز.

لكي يبقى الضمان صاحلًا ،ال حتاول إطالقًا إصالح املنتج
بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز ،حتقق من
النقاط التالية قبل طلب اخلدمة .إذا بقيت املشكلة بدون
حل ،انتقل إلى صفحة  Philipsعلى ويب (www.philips.
 .)com/supportعند االتصال بشركة  ،Philipsتأكد من
وجود اجلهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم
التسلسلي.
ال توجد طاقة
• •تأكد من توصيل قابس طاقة التيار املتناوب للوحدة
بشكل صحيح.
• •تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار املتناوب.
الصوت غير موجود أو ضعيف
• •اضبط مستوى صوت مكبر الصوت إلرساء األجهزة.
• •اضبط مستوى الصوت على جهاز  iPod/iPhoneأو
جهاز خارجي.
ال استجابة من الوحدة
• •افصل قابس طاقة التيار املتناوب وأعد توصيله ،ثم
أعد تشغيل مكبر الصوت إلرساء األجهزة.

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو اخلاصة
باجملموعة األوروبية.

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

عند إرفاق رمز احلاوية املدولبة هذه باملنتج ،فهذا يعني أن
اإلرشاد األوروبي  EC/96/2002يشمل هذا املنتج.
يُرجى االطالع على نظام التجميع احمللي املنفصل لكل من
املنتجات اإللكترونية والكهربائية.
يُرجى العمل وفق القوانني احمللية وعدم التخلص من
املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية العادية .فالتخلص
من املنتج القدمي بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.
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.

7
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يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها ملواد محمية مبوجب
حقوق النشر مبا في ذلك برامج الكمبيوتر وامللفات والبث
التلفزيوني أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاكًا حلقوق
جنائيا .ال ينبغي استخدام هذا اجلهاز
جرما
النشر وبالتالي ً
ً
لهذه األغراض.

تعني العبارة " "Made for iPodو""Made for iPhone
أنه قد مت تصميم أكسسوار إلكتروني لوصله حتدي ًدا بجهاز
 iPodأو  iPhoneعلى التوالي ،وقد صادقت عليه الشركة
املطورة لتلبيته معايير األداء اخلاصة بـ  .Appleال تعتبر
ّ
 Appleمسؤول ًة عن تشغيل هذا اجلهاز أو توافقه مع املعايير
التنظيمية ومعايير السالمة .جتدر اإلشارة إلى أن استخدام
هذا األكسسوار مع  iPodأو  iPhoneقد يؤثر في األداء
الالسلكي.
 iPodو iPhoneعبارة عن عالمتني جتاريتني لـ،Apple Inc.
وهما مسجلتان في الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
مالحظة
• •تقع لوحة النوع في جهة اجلهاز السفلى.
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