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حتذير

اجلهاز.  • هذا  غالف  بإزالة  أبًدا  تقم  ال 
أخرى. • كهربائية  معدات  على  اجلهاز  هذا  أبًدا  تضع  ال 
احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو  •

القابس أو احملّول لفصل هذا اجلهاز عن الطاقة.

هام:  1

• اإلرشادات.• هذه  اقرأ 
• التحذيرات.• كل  إلى  انتبه 
• اإلرشادات.• كل  اتبع 
• املاء.• من  بالقرب  اجلهاز  هذا  تستخدم  ال 
• باتباع • املنتج  تهوية. ثّبت  فتحات  أي  بسّد  تقم  ال 

تعليمات الشركة املصنّعة.
• مثل • حرارة  مصادر  أي  من  بالقرب  اجلهاز  هذا  تثّبت  ال 

املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو 
أي أجهزة أخرى )مبا فيها مكبري الصوت( التي تُنتج 

السخونة. 
• املشي • يتم  ال  بحيث  الطاقة  سلك  حماية  على  اعمل 

أو الضغط عليه، وخاصة عند املقابس، واملآخذ 
التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.

• الشركة • من  احملددة  التركيبات/امللحقات  استخدم 
املصنعة فقط.

• أو • الرعدية  العواصف  أثناء  اجلهاز  عن  الطاقة  افصل 
عند عدم استخدامه لفترات طويلة. 

• املؤهل. • اخلدمة  لفريق  والصيانة  اخلدمة  أعمال  أوكل 
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.
• البطارية • تسرّب  - ملنع  البطارية  استخدام  تنبيه 

الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إحلاق 
ضرر باملمتلكات أو الوحدة: 

• مت • - كما  + و  صحيح،  بشكل  البطاريتني  ركّب 
تعليمهما على الوحدة. 

• بطارية • أو  اجلديدة  مع  )القدمية  البطاريتني  تخلط  ال 
الكربون مع البطارية القلوية، وما إلى ذلك(.

• ملدة • الوحدة  استخدام  عدم  عند  البطاريتني  بإزالة  قم 
طويلة.

• أو • البطاريات  )حزمة  البطاريات  تعريض  يجب  ال 
البطاريات التي مت تثبيتها( للحرارة املفرطة على غرار 

أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
• البلل. • أو  للتقطير  اجلهاز  تعريض  يجوز  ال 
• سبيل • )على  اجلهاز  على  خطر  مصادر  أي  تضع  ال 

املثال األغراض التي حتتوي على سوائل والشموع 
املضاءة(. 

• فقط.• البيانات  USB إلرسال  مقبس  يستخدم 
• للتشغيل • جاهزة  اجلهاز  فصل  خاصية  تبقى  أن  يجب 

حيث يتم استخدام محّول التوصيل املباشر لفصل 
اجلهاز.
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الرئيسية الوحدة  حول  عامة  نظرة 

 
a iPod/iPhone منصة جلهاز

b  / 
• الصوت.• مستوى  ضبط 
• •.LED كمؤشرات النظام  حالة  إلطهار 

c 
• األجهزة.• إلرساء  الصوت  مكّبر  تشغيل 
• وضع • إلى  إلرساء األجهزة  الصوت  مكبر  بّدل 

االستعداد.

d مأخذ وحدة التزويد بالطاقة
• املتناوب.• التيار  طاقة  توصيل 

e 
• • .USB املزامنة مع كمبيوتر شخصي عبر كبل

f AUDIO-IN
• خارجي.• صوت  جهاز  توصيل 

a

b

c

d

e

f

الصوت  مكبر   2
إلرساء األجهزة

 !Philips في  بك  ومرحباً  املنتج،  شرائك  على  تهانينا 
 ،Philips لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه
www.philips.com/ قم بتسجيل منتجك في

.welcome

مقدمة

ميكنك هذا،  األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  باستخدام 
• •iPod/ جهاز  من  بالصوت  االستمتاع 

و أخرى،  خارجية  صوت  وأجهزة   ،iPhone
• الكمبيوتر • جهاز iPod/iPhone مع  مزامنة 

.USB عبر مأخذ

الصندوق محتويات 

إليها: وتعرّف  بك  اخلاصة  احلزمة  محتويات  من  حتقق 
• الرئيسية• الوحدة 
• واحد• متناوب  تيار  طاقة  محّول 
• املوجز• املستخدم  دليل 
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البطارية 2: طاقة  اخليار 

تنبيه

أشعة  • أو  احلرارة  عن  بعيًدا  البطاريات  انفجار! أبق  حدوث  خطر 
الشمس أو النار. ال ترم البطاريات في النار أبًدا.

عن  • ستتوقف  كنت  إذا  أو  نافذة  تصبح  عندما  البطاريات  أخرج 
استخدامها لفترة طويلة.

بطريقة  • منها  التخلص  كيميائية، ويجب  مواد  على  البطاريات  حتتوي 
صحيحة.

البطارية. حجرة  افتح 

1  AA وبحجم  1.5 فولت  بجهد  بطاريات  أربع  أدخل 
مع التقيد بالقطبية الصحيحة )+/-( كما هو 

مبني.

البطارية. 2 حجرة  أغلق 

 
التشغيل

اضغط على  لتشغيل مكبر الصوت إلرساء األجهزة.
↵ .  /  LED تضيء مؤشرات

االستعداد وضع  إلى  التبديل 

وضع  إلى  بالتبديل  األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  يقوم 
االستعداد في احلاالت التالية:

• اضغط على  مرةً أخرى؛•
• ملدة 15 • اخلمول  وضع  في  الصوت  مكبر  يكون 

دقيقة عندما يكون مزوّداً بطاقة التيار املتناوب. 
↵ .  /  LED تنطفئ مؤشرات

4X1.5V UM3/LR6 

في  الشروع   3
العمل

حسب  الفصل  هذا  في  الواردة  التعليمات  دائًما  اتبع 
تسلسلها.

الطاقة توصيل 

بالطاقة  هذا  األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  تزويد  ميكن 
بواسطة طاقة التيار املتناوب أو البطاريات. 

املتناوب التيار  1: طاقة  اخليار 

تنبيه

التزويد  • لوحدة  الكهربائي  اجلهد  أن  من  املنتج! تأكد  تلف  خطر 
بالطاقة يطابق قيمة اجلهد الكهربائي املطبوعة في اجلهة السفلى 

من الوحدة.
املتناوب،  • التيار  طاقة  محّول  فصل  كهربائية! عند  صدمة  حدوث  خطر 

اسحب القابس من املأخذ دائًما. ال تسحب الكبل أبًدا.

يلي:  مبا  املتناوب  التيار  طاقة  محّول  بتوصيل  قم 
• مكبر • من  اخللفية  اجلهة  في  الطاقة  مقبس 

الصوت إلرساء األجهزة.
• احلائط.• مأخذ 
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6 .iPod/iPhone جهاز  على  التطبيق  شّغل 

7 .iPod/iPhone على  الصوتية  امللفات  شّغل 
يصدر الصوت من مكبر الصوت إلرساء األجهزة هذا.  ↵

مالحظة

وتعيني  • بالراديو  االستمتاع  بفضل تطبيق ClockStudio ، ميكنك 
الساعة واملنبه وضبط إعدادات الصوت وحتديث البرنامج الثابت 

عند احلاجة.

الثابت البرنامج  حتديث 

تطبيق  سيبحث  الثابت،  البرنامج  حتديث  توفر  إذا 
تنزيله. منك  ويطلب  تلقائًيا  ClockStudio عنه 

مالحظة

تأكد من إدخال جهاز iPod/iPhone في مكبر الصوت إلرساء  •
األجهزة ومن توصيله بإنترنت.

اذا مت العثور على حتديث جديد للبرنامج الثابت، اضغط  1
.OK على

تشغيل  4

iPod/iPhone جهاز  من  التشغيل 

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

iPod/iPhone املتوافق جهاز 

iPod/ طرازات  األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  يدعم 
iPhone التالية:

التالية. لألجهزة  مصنوع 
• اخلامس(• iPod touch )اجليل 
• السابع(• iPod nano )اجليل 
• •iPhone 5

iPod/iPhone جهاز  إلى  االستماع 

بتثبيت  ننصحك  إضافية،  مبيزات  لالستمتاع 
تطبيقClockStudio  اجملاني.

اضغط على  لتشغيل مكبر الصوت إلرساء األجهزة. 1
↵ .LED تُضاء مؤشرات أضواء 

املنصة. 2 iPod/iPhone على  جهاز  ثّبت 

 
تثبيت  3 منك  سُيطلب  األولى،  للمرة  لالستخدام 

iPod/ جهاز  تطبيقClockStudio  على 
.iPhone

طلب  4 على  اضغط على [ [ Yes  )نعم( للموافقة 
التثبيت.

إلمتام  5 الشاشة  على  تظهر  التي  اإلرشادات  اتبع 
التثبيت.
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مالحظة

ال تفصل الطاقة أو تخرج جهاز iPod/iPhone من املنصة أثناء  •
عملية التحديث.

iPod/iPhone جهاز  شحن 

مالحظة

في حال مت تشغيل مكّبر الصوت إلرساء األجهزة بواسطة البطاريات، ال  •
.iPod/iPhone ميكنك شحن جهاز

بطاقة  موصوالً  األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  يكون  عندما 
تيار متناوب، يبدأ شحن جهاز iPod/iPhone املثّبت 

عليه.

الكمبيوتر  iPod/iPhone مع  مزامنة 
الشخصي

مالحظة

تأكد من تكوين iTunes بطريقة صحيحة في الكمبيوتر الشخصي. •

املنصة. 1 iPod/iPhone في  جهاز  أدخل 

اضغط على  للتبديل إلى وضع االستعداد. 2
↵ .LED تنطفئ مؤشرات أضواء 

 
إلكمال  2 الشاشة  على  تظهر  التي  التعليمات  اتبع 

عملية حتديث البرنامج الثابت.
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تلميح

إذا كان مكبر الصوت إلرساء األجهزة مزوّدًا بالطاقة بواسطة البطاريات،  •
يكون مستوى الصوت أقل مما إذا كان مزوّدًا بالطاقة بواسطة كمبيوتر 

شخصي.

والكمبيوتر  3 األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  بتوصيل  قم 
.USB الشخصي بكبل

إلرساء  4 الصوت  مكبر  iTunes ملزامنة  بتشغيل  ابدأ 
األجهزة مع الكمبيوتر الشخصي.

iPod/iPhone املثّبت بشكل  ↵ تتم مزامنة جهاز 
.iTunes ناجح مع الكمبيوتر الشخصي عبر

مالحظة

•  USB نظرًا الختالف املواد وتقنيات املنتج، قد ال تعمل بعض كبالت
مع  هذا اجلهاز. 

خارجي جهاز  من  صوت  تشغيل 

أيًضا  ميكنك  هذا،  األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  باستخدام 
.MP3 االستمتاع بالصوت من جهاز خارجي مثل مشّغل

مالحظة

تأكد من عدم اكتشاف صوت من موصل اإلرساء في مكبر الصوت. •

اضغط على  لتشغيل مكبر الصوت إلرساء األجهزة. 1

مع  2 متوفر  MP3 link )غير  كبل  بتوصيل  قم 
اجلهاز( مبا يلي:

• اجلهة • في  مقبس AUDIO-IN املوجود 
اخللفية من مكبر الصوت إلرساء األجهزة.

• خارجي.• جهاز  على  الرأس  سماعة  مأخذ 

مستخدم  3 دليل  )راجع  اجلهاز  على  الصوت  شّغل 
اجلهاز(. 

الصوت مستوى  ضبط 

لضبط مستوى الصوت:
• إلرساء • الصوت  مكبر  اضغط على +/- على 

األجهزة؛ أو 
• على • الصوت  مبستوى  التحكم  عنصر  اضبط 

جهاز iPod/iPone أو جهاز خارجي.



10 AR

استكشاف   6
األخطاء وإصالحها

حتذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز. •

املنتج  إصالح  إطالقًا  حتاول  ال  صاحلًا،  الضمان  يبقى  لكي 
بنفسك. 

حتقق  اجلهاز،  هذا  استخدام  أثناء  ما  مشكلة  واجهت  إذا 
من النقاط التالية قبل طلب اخلدمة. إذا بقيت املشكلة 
www.( على ويب Philips بدون حل، انتقل إلى موقع
بشركة  االتصال  philips.com/support(. عند 

ومن  مجاور  مكان  في  اجلهاز  وجود  من  تأكد   ،Philips
معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

طاقة توجد  ال 
للجهاز  • املتناوب  التيار  طاقة  محّول  توصيل  من  تأكد 

بشكل صحيح.
املتناوب. • التيار  مأخذ  في  الطاقة  توفر  من  تأكد 
صحيح. • بشكل  البطاريات  تركيب  من  تأكد 

ضعيف أو  موجود  غير  الصوت 
األجهزة.  • إلرساء  الصوت  مكبر  صوت  مستوى  اضبط 
•  iPod/iPhone جهاز  على  الصوت  مستوى  اضبط 

أو جهاز خارجي.

الوحدة من  استجابة  ال 
ثم  • توصيله،  وعاود  املتناوب  التيار  طاقة  قابس  افصل 

شّغل اجلهاز من جديد.

الشخصي  الكمبيوتر  مع  املزامنة  تعذّر 
وضع  • إلى  األجهزة  إلرساء  الصوت  مكبر  بّدل 

االستعداد.
آخر. • كبل  استخدام  حاول 
صحيح. • بشكل  الكمبيوتر  iTunes في  ثّبت 

المواصفات  5

الصوت إشارة  مضخم 

X  2  5 واط  RMSقدرة اإلخراج املُقدرة

عامة معلومات 

بالطاقة التزويد  وحدة 
التيار   - طاقة 

املتناوب
 - البطارية

الطراز: 
KSAS0151200150HE؛
اإلدخال: 240-100 فولت~، 

50 /60 هرتز؛ 0.4 أمبير؛
اإلخراج: 12 فولت  1.5 

أمبير
AA بحجم 4 بطاريات 

استهالك الطاقة أثناء 
التشغيل

>10.5 واط

استهالك الطاقة أثناء 
وضع االستعداد

>0.5 واط

العدد األقصى 
iPod/ حمولة جلهاز

iPhone

5 فولت  1 أمبير

األبعاد 
الرئيسية   - الوحدة 
 x االرتفاع x العرض(

العمق(

x 143  x 274  109 مم

الوزن
الرئيسية  - الوحدة 

1.06 كجم
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األوروبي  اإلرشاد  يشملهما  بطاريتني  على  منتجك  يحتوي 
مع  منهما  التخلص  يتم  أن  ميكن  وال   ،EC/66/2006

احمللية  القوانني  على  االطالع  العادية.يُرجى  املنزلية  النفايات 
املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للبطاريات. يساعد 

التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث 
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

معلومات حول البيئة
الضرورية. لقد  غير  التغليفات  كل  عن  االستغناء  مت  لقد 
حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثالث مواد: ورق 

مقوى )صندوق(، إسفنج البوليسترين )مخفف الصدمات( 
والبوليثلني )األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية.( 
وإعادة  تدويرها  إعادة  ميكن  مواد  من  نظامك  يتكّون 

استخدامها إذا مت تفكيكه من ِقبل شركة متخصصة. 
يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخّلص من مواد 

التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.

مالحظة

تقع لوحة النوع في حجرة البطارية. •

إشعار  7

يوافق  لم  اجلهاز  هذا  على  تعديالت  أو  تغييرات  أي  تؤدي  قد 
 Philips Consumer Lifestyle عليها قسم

بشكل صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

  
 Made for"و "Made for iPod" العبارة  تعني 

لوصله  إلكتروني  أكسسوار  تصميم  مت  قد  iPhone" أنه 
حتديًدا بجهاز iPod أو iPhone على التوالي، وقد 

صادقت عليه الشركة املطّورة لتلبيته معايير األداء اخلاصة 
بـ Apple. ال تتحّمل شركة Apple أي مسؤولية في ما 

يتعلق بتشغيل هذا اجلهاز أو التزامه مبعايير السالمة واملعايير 
التنظيمية. جتدر اإلشارة إلى أن استخدام هذا األكسسوار مع 

الالسلكي. األداء  في  يؤثر  iPhone قد  iPod أو 
لشركة  جتاريتني  عالمتني  عن  iPhone عبارة  iPod و 
وبلدان  املتحدة  الواليات  في  مسجلتني   ،Apple Inc. 

أخرى. 

 
الراديو  ترددات  تداخل  متطلبات  مع  املنتج  هذا  يتوافق 

اخلاصة باجملموعة األوروبية.

  
واملكونات  املواد  أجود  من  وتصنيعه  املنتج  تصميم  مت 

القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام. 

 
أن  يعني  فهذا  باملنتج،  هذه  املدولبة  احلاوية  رمز  إرفاق  عند 

اإلرشاد األوروبي EC/96/2002 يشمل هذا املنتج.
من  لكل  املنفصل  احمللي  التجميع  نظام  على  االطالع  يُرجى 

املنتجات اإللكترونية والكهربائية.
من  التخلص  وعدم  احمللية  القوانني  وفق  العمل  يُرجى 

املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية العادية. فالتخلص 
من املنتج القدمي بطريقة صحيحة يساعد على منع 
حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة 

اإلنسان.
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