
www.philips.com/welcome

دليل املستخدم

الدعم من سّجل منتجك واحصل على 

DS8550/10



3AR

المحتويات

2 هام:   1

2 األمان 
3 إشعار 

5 مكبر الصوت إلرساء األجهزة   2
5 مقدمة 
5 محتويات الصندوق 
6 نظرة عامة حول الوحدة األساسية 
7 نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد 

8 العمل  الشروع في   3
8 حتضير جهاز التحكم عن بعد 
8 توصيل الطاقة 
9 تشغيل 

10 تشغيل   4
10  iPod/iPhone/iPad التشغيل من
10  Bluetooth التشغيل من جهاز
11 تشغيل صوت من جهاز خارجي 
11 ضبط مستوى الصوت 
11 كتم الصوت 

12 املنتج  معلومات عن   5
12 املواصفات 

13 استكشاف األخطاء وإصالحها   6
13  Bluetooth حول جهاز



4 AR

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

m  .املؤهل والصيانة لفريق اخلدمة  أوكل أعمال اخلدمة 
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.

n  البطارية - لتجنب حدوث تسرّب تنبيه حول استخدام 
من البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو 

أضرار في املمتلكات أو في الوحدة، يجب عدم تعريض 
البطاريات )حزمة البطارية أو البطاريات املركّبة( ملصادر 

احلرارة املفرطة كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

o  .البلل أو  ال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير 

p  املثال )على سبيل  ال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز 
األغراض التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة(. 

q  أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل يجب 
حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط 

اجلهاز لفصل اجلهاز.

- مالحظات مهمة للمستخدمني في  السالمة 
اململكة املتحدة.

للمستخدمني في اململكة املتحدة: يُرجى اتباع التعليمات 
الواردة أدناه

قابس التغذية الكهربائية
13 أمبير. لتغيير  تياره  تزويد هذا اجلهاز بقابس معتمد  مت 

املصهر في قابس من هذا النوع، يُرجى املتابعة على الشكل 
التالي:

a .انزع غطاء املصهر واملصهر

b  النوع 5 أمبير، من  BS1362 تياره  ثّبت مصهرًا جديًدا 
BSI املعتمد. A.S.T.Aْ . أو 

c .عاود تركيب غطاء املصهر في مكانه

الكهربائي لديك،  املركّب مناسًبا للمأخذ  القابس  إذا لم يكن 
فيجب فصله وتركيب قابس مالئم مكانه. 

إذا كان قابس التغذية الكهربائية يحتوي على مصهر، فيجب 
أن يكون تياره 3 أمبير. في حال استخدام قابس بدون مصهر، 

يجب أال يزيد تيار املصهر في لوحة التوزيع عن 3 أمبير. 
القابس املفصول  التخلص من  يتم  أن  مالحظة: يجب 

لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية في حال إدخاله في 
مأخذ تياره 13 أمبير في مكان آخر.

هام:  1

األمان

الهامة تعليمات السالمة 

a .اإلرشادات اقرأ هذه 

b .التعليمات احفظ هذه 

c .التحذيرات إلى كل  انتبه 

d .اإلرشادات اتبع كل 

e .املاء بالقرب من  ال تستخدم هذا اجلهاز 

f .املنتج بقطعة قماش جافة نّظف هذا 

g  باتباع املنتج  أي فتحات تهوية. ثّبت  ال تقم بسّد 
تعليمات الشركة املصنّعة.

h  بالقرب من أي مصادر حرارة مثل تثّبت هذا اجلهاز  ال 
املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو 
أي أجهزة أخرى )مبا فيها مكبرات الصوت( التي تُنتج 

السخونة. 

i  يتم املشي الطاقة بحيث ال  اعمل على حماية سلك 
أو الضغط عليه، وخاصة عند املقابس، واملآخذ 

التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.

j  الشركة التركيبات/امللحقات احملددة من  استخدم 
املصنعة فقط.

k  أو أو احلامل  املتحركة  الطاولة  لالستخدام فقط مع 
احلامل الثالثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة احملددة 

من الشركة املصنعة أو املباعة مع اجلهاز. عند 
استخدام الطاولة املتحركة، انتبه عند نقل الطاولة 

املتحركة/اجلهاز لتجنب التعرض إلصابة من جراء 
السقوط. 
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• استمع مبستويات صوت معقولة لفترة زمنية 	
معقولة.

• بينما يتكيف 	 الصوت  احرص على عدم ضبط مستوى 
سمعك مع املستوى املضبوط.

• زر تغيير مستوى الصوت لألعلى 	 إدارة  ال تكثر من 
بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.

• التوقف مؤقًتا عن استخدام اجلهاز في 	 أو  التنبه  عليك 
حاالت قد تنطوي على مخاطر. ال تستخدم سماعة 

الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح 
التزحلق، إلخ.؛ إذ قد ينطوي ذلك على خطر على 

الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة.

حتذير

بإزالة غالف هذا اجلهاز.  	 أبًدا  ال تقم 
أي جزء من هذا اجلهاز. 	 أبًدا بتشحيم  ال تقم 
أبًدا هذا اجلهاز على معدات كهربائية أخرى. 	 ال تضع 
أو  	 املباشر  نور الشمس  إبقاء هذا اجلهاز بعيًدا عن  دائًما على  اعمل 

اللهب املكشوفة أو السخونة. 
احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو  	

القابس أو احملّول لفصل هذا اجلهاز عن الطاقة.

إشعار

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

صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

 
الراديو اخلاصة  ترددات  املنتج مع متطلبات تداخل  يتوافق هذا 

باجملموعة األوروبية.

التدوير إعادة 

 
القابلة  واملكونات  املواد  املنتج وتصنيعه من أجود  مت تصميم 

إلعادة التدوير وإعادة االستخدام.
العجالت  ذات  املهمالت  املنتج رمز سلة  ترى على  حني 

مشطوباً، فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه 
.EC/96/2002 األوروبي

كيفية توصيل القابس
التغذية ملّونة بحسب  تكون األسالك في أطراف توصيل 

.)L( بني = الفاز ،)N( الترميز التالي: أزرق = النتر
األلوان  األلوان مع عالمات  نظرًا إلمكانية عدم تطابق هذه 
التي حتدد أطراف القابس، يُرجى املتابعة على الشكل التالي:

• العالمة 	 الذي يحمل  بالطرف  األزرق  السلك  وّصل 
باألسود.  امللّون  N أو 

• L أو 	 العالمة  الذي يحمل  بالطرف  البني  السلك  وّصل 
امللّون باألحمر.

• الذي 	 القابس،  األرضي في  بالطرف  ال توّصل أي سلك 
باألخضر  امللّون   يحمل العالمة E )أو  ( أو 

)أو األخضر واألصفر(.
أن مسكة  تأكد من  إلى مكانه،  القابس  إعادة غطاء  قبل 
السلك مشدودة بإحكام فوق غالف أطراف توصيل التغذية 

- وليس فقط فوق السلكني.
حقوق النشر في اململكة املتحدة.

املواد وتشغيلها احلصول على موافقة.  قد يتطلب تسجيل 
راجع قانون العام 1956 اخلاص بحقوق النشر وقوانني حماية 

املؤدين من العام 1958 إلى العام 1972.

سالمة حاسة السمع

استمع مبستوى صوت معتدل.
• يؤذي 	 إن استخدام سماعة رأس مبستوى صوت عاٍل قد 

حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواٌت من هذا املنتج 
بنطاقات ديسيبل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة 

السمع، حتى جملرد التعرض ألقل من دقيقة. تتوّفر 
نطاقات ديسيبل األعلى ملن تضرّرت حاسة السمع 

لديهم بعض الشيء.
• "مستوى 	 الوقت، يتكيف  قد يكون الصوت مضّلال. مع 

راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد 
االستماع املطول، ما يبدو " صوتًا طبيعًيا" قد يكون 

صاخًبا ومضرًا بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا 
األمر، قم بتعيني الصوت على مستوى آمن قبل أن 

يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا املستوى.

إلعداد مستوى صوت آمن:
• إعداد منخفض. 	 التحكم مبستوى الصوت على  عني 
• بارتياح ووضوح من 	 أن تسمعه  إلى  ارفع الصوت ببطء 

دون أي تشويه.

استمع لفترة زمنية معقولة:
• التعرض املطول للصوت حتى على مستويات 	 إن 

أن يفقد السمع. أيًضا  "آمنة" عادة، ميكنه 
• احرص على استخدام اجلهاز بشكل منطقي وأخذ 	

فترات استراحة مالئمة.

احرص على اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
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املنزلية. يرجى  النفايات  املنتج مع سائر  من  أبداً  ال تتخلص 

االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات 
الكهربائية واإللكترونية املنفصلة. إن التخلص السليم من 
املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة 

وصحة اإلنسان معاً.
التوجيه  ِقبل  املنتج على بطاريات معتمدة من  يحتوي 

األوروبي EC/66/2006، وال ميكن التخلص منها مع 
النفايات املنزلية العادية. 

  
املتعلقة مبجموعة  احمللية  القوانني  االّطالع على  يرجى 

البطاريات املنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات مينع 
أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معاً.
البطارية املضمنة. إلى مختص إلزالة  دائماً  املنتج  أحضر 

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

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

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 جهة اجلهاز السفلى. 	
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الصوت  مكبر   2
إلرساء األجهزة

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

مقدمة

الوحدة، ميكنك االستمتاع بسماع الصوت  باستخدام هذه 
من جهاز iPod/iPhone/iPad وأجهزة صوت خارجية أخرى.

الصندوق محتويات 

حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وحددها:
• الرئيسية	 الوحدة 
• التحكم عن بعد	 جهاز 
• تيار متناوب واحد	 محّول طاقة 
• تيار متناوب واحد	 سلك طاقة 
• املتحدة	 سلك طاقة واحد للملكة 
• 	Aux-in 1 كبل
• 	 iPad 1 حامل
• دليل املستخدم	
• البدء السريع	 دليل 
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c iPod/iPhone/iPad منصة

d  / 
• ضبط مستوى الصوت. 	

e للبطارية املضّمنة LED مؤشر ضوء

الوحدة األساسية نظرة عامة حول 

 
a 

• الوحدة.	 تشغيل/إيقاف تشغيل 

b 
• 	Bluetooth حتديد وضع 
• 	.Bluetooth اإلقران بجهاز

a b d e

g f

c
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• ضبط مستوى الصوت.	

n MENU
• 	.iPod إلى قائمة  الوصول 

o OK
• تأكيد حتديد.	

p 
• 	iPod/iPhone حتديد وضع منصة 

f مأخذ وحدة التزويد بالطاقة

g AUX IN
• مأخذ جلهاز سمعي خارجي.	

التحكم عن  نظرة عامة حول جهاز 
بعد

 
• كتم الصوت.	

h 
• 	Bluetooth حتديد وضع 
• 	.Bluetooth اإلقران بجهاز

i 
• 	 Aux-in حتديد وضع 

j املفتاحان لألعلى/لألسفل 
• 	.iPod/iPhone التنّقل عبر قائمة 

k مفتاحا التقدم/الرجوع للخلف بسرعة
• أو 	 الرجوع للخلف بسرعة ضمن مسار  أو  التقدم 

.iPhone/iPod
• التالي/السابق.	 إلى املسار  التخطي 

l 
• املؤقت.	 إيقافه  أو  التشغيل  بدء 

m -/+ VOL

j

h

g

i

a

f

e

c

b

d
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مالحظة

أوالً  	 التحكم عن بعد، حدد  زر وظيفي على جهاز  أي  قبل الضغط على 
املصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدالً من الوحدة 

الرئيسية.
التحكم عن بعد لفترة وقت  	 إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز 

طويلة، قم بإزالة البطارية.

الطاقة توصيل 

تنبيه

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

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

اسحب القابس من املأخذ دائًما. ال تسحب الكبل أبًدا.
املتناوب، تأكد من استكمال كل  	 التيار  قبل توصيل محّول طاقة 

التوصيالت األخرى.

1  DC أدخل القابس من محّول طاقة التيار املتناوب مبأخذ
الرئيسية. للوحدة  IN على اجلهة اخللفية 

 

الشروع في   3
العمل

تنبيه

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديالت أو القيام  	
بإجراءات أخرى غير تلك املذكورة هنا إلى تعرّض خطير لإلشعاع أو 

عملية أخرى غير آمنة.

الفصل بتسلسل. الواردة في هذا  التعليمات  دائًما  اتبع 
Philips، فسيتم سؤالك عن طراز  اتصلت بشركة  إذا 

هذا اجلهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم 
التسلسلي في اجلهة السفلى من اجلهاز. سّجل األرقام هنا: 

__________________________ الطراز  رقم 
______________________ التسلسلي  الرقم 

التحكم عن بعد حتضير جهاز 

تنبيه

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

لدى استخدام اجلهاز للمرة األولى: 

الوقائية لتنشيط بطارية جهاز  1 التبويب  انزع عالمة 
التحكم عن بعد.

الستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد: 

البطارية. 1 افتح حجرة 

بالقطبية  2 التقّيد  CR2032 واحدة مع  أدخل بطارية 
الصحيحة )+/-( كما هو مبني.

البطارية. 3 أغلق حجرة 
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تشغيل

اضغط على  على الوحدة الرئيسية.

الصديق  الوضع  إلى وضع االستعداد في  التبديل 
للبيئة

التالية: إلى وضع االستعداد، في احلاالت  تلقائًيا  الوحدة  تبّدل 
• iPod/iPhone عن 	 DOCK( فصل جهاز  )في وضع 

الوحدة.
• املوسيقى 	 )في وضع AUX( توقف اجلهاز عن تشغيل 

ألكثر من 5 دقائق.
• )في وضع Bluetooth( فصل جهاز Bluetooth عن 	

الوحدة ألكثر من 5 دقائق.

تلميح

في وضع االستعداد، اضغط على  ،  أو على  على جهاز التحكم  	
عن بعد، فيتم تبديل الوحدة إلى املصدر املطابق.

حول الطاقة في الوضع الصديق للبيئة
الوضع  إلى وضع طاقة االستعداد في  الوحدة  تبديل  ميكنك 

الصديق للبيئة للتوفير في استهالك الطاقة.

اضغط على  ملدة تزيد عن 3 ثواٍن. 1
الطاقة في  ↵ إلى وضع  تلقائًيا  الوحدة  تنتقل 

الوضع الصديق للبيئة.

• يتم عبر بطارية مضّمنة، 	 الوحدة  إذا كان تشغيل 
ستنتقل الوحدة تلقائًيا إلى وضع الطاقة في الوضع 

الصديق للبيئة، بعد مرور 5 دقائق من دخولها في وضع 
االستعداد. 

تلميح

ال يعمل جهاز التحكم عن بعد في وضع الطاقة في  	
الوضع الصديق للبيئة.

للبيئة، اضغط  الصديق  الوضع  الطاقة في  للخروج من وضع 
. على 

املتناوب  2 التيار  قم بتوصيل أحد أطراف سلك طاقة 
مبحّول طاقة التيار املتناوب.

 
املتناوب  3 التيار  الطرف اآلخر لسلك طاقة  قم بتوصيل 

باملأخذ على احلائط.

  
البطارية املضّمنة

مالحظة

أحضر املنتج دائماً إلى مختص إلزالة البطارية املضمنة. 	

تنبيه

إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرز خطر وقوع  	
انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل 

فقط.

أيًضا على بطارية مضّمنة قابلة  الوحدة  ميكن تشغيل 
إلعادة الشحن.

مؤشر LEDطاقة البطارية

أحمرمنخفضة

أصفرمتوسطة

أخضركاملة

مالحظة

به  	 تزويدك  الذي مت  املتناوب  التيار   ال تستخدم سوى محّول طاقة 
لشحن البطارية.

إلعادة شحن البطارية املضّمنة:
بالطاقة.  التزويد  الوحدة بوحدة  وّصل 
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iPod/iPhone/iPad إلى االستماع 

تأكد من حتميل iPod/iPhone/iPad بشكل صحيح. 1

اضغط على  لتحديد وضع املنصة. 2

3 . اضغط على 
↵  iPod/iPhone/iPad يبدأ تشغيل جهاز 

املوصول.

• التشغيل، اضغط 	 التشغيل مؤقتاً/الستئناف  إليقاف 
. على 

• التقدم/الرجوع 	 لتخطي مسار، اضغط على مفتاحي 
للخلف بسرعة.

• أثناء التشغيل، اضغط باستمرار على 	 للبحث 
مفتاحي التقدم/الرجوع للخلف بسرعة، ثم حررهما 

الستئناف التشغيل العادي. 
• للتنقل في القائمة، اضغط على MENU، ثم اضغط 	

على املفتاحني لألعلى/لألسفلللتحديد، واضغط على 
OK للتأكيد.

iPod/iPhone/iPad شحن

يبدأ  املتناوب،  التيار  الوحدة متصلة بطاقة  عندما تكون 
بالشحن. املنصة  iPod/iPhone/iPad املوجود في 

تلميح

البطارية املضّمنة. قبل  	 iPod/iPhone بواسطة  أيًضا شحن  ميكنك 
شحن iPod/iPhone بواسطة البطارية املضّمنة، تأكد من تشغيل 

.Fidelio وظيفة شحن البطارية
	  ،iPad بواسطة البطارية املضّمنة. لشحن iPad ال ميكنك شحن جهاز

وّصل الوحدة بطاقة التيار املتناوب.

Bluetooth التشغيل من جهاز 

Bluetooth اإلقران مع أجهزة 

1 .Bluetooth اضغط على  لتحديد مصدر
البحث عن جهاز  ↵ الوحدة عملية  تبدأ 

Bluetooth. يومض مؤشر Bluetooth حتت الزر 
 على الوحدة الرئيسية بسرعة.

Bluetooth على جهازك. 2 شّغل وظيفة 

إقرانها  3 Bluetooth التي ميكن   ابحث عن أجهزة 
بجهازك.

تشغيل  4

iPod/iPhone/iPad التشغيل من 

 iPod/iPhone/iPad بالصوت من  ميكنك االستمتاع 
من خالل هذه الوحدة.

iPod/iPhone/iPad متوافق
Apple iPod وiPhone وiPad مع موصل منصة  طرازات 

من 30 دبوًسا. صمم خصيًصا جلهاز:
• iPod )اجليل اخلامس(	
• األول(	 iPod nano )اجليل 
• الثاني(	 iPod nano )اجليل 
• الثالث(	 iPod nano )اجليل 
• الرابع(	 iPod nano )اجليل 
• iPod nano )اجليل اخلامس(	
• iPod الكالسيكي	
• األول(	 iPod touch )اجليل 
• الثاني(	 iPod touch )اجليل 
• الثالث(	 iPod touch )اجليل 
• 	iPhone
• 	iPhone 3G
• 	iPhone 3GS
• 	.iPad

iPod/iPhone/iPad حتميل 

املنصة. 1 iPod/iPhone/iPad في  ضع 

  
iPod/iPhone/iPad إزالة

املنصة. 1 iPod/iPhone/iPad من  اسحب 
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ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على VOL +/- لرفع/خفض  1
مستوى الصوت.

كتم الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على MUTE لكتم/إلغاء كتم  1
الصوت.

لبدء  4 "PHILIPS DC8550"، حدده   عند ظهور 
االتصال.

بإدخال كلمة  5 تتم مطالبتك  "0000" عندما   أدخل 
مرور.
تنبيه،  ↵ الوحدة صوت  االتصال، تصدر   إذا جنح 

ويشتغل املؤشر  بطريقة ثابتة.

اإلقران في غضون دقيقة  ↵ إذا تعذّر إكمال عملية 
واحدة، يومض املؤشر  ببطء.

تلميح

إذا سبق تنفيذ عملية إقران جلهازك بـ DS8550، ستحتاج فقط  	
 ،Bluetooth على قائمة "PHILIPS DS8550" إلى البحث عن

ثم تأكيد االتصال.

 ،Bluetooth لفضل جهاز
• أو	 االتصال؛  يتجاوز نطاق  انقل اجلهاز بحيث 
• اضغط على  ؛ أو	
• املتصل	 أوقف تشغيل اجلهاز 

Bluetooth تشغيل ملفات صوتية من أجهزة

مالحظة

تأكد من وجود اتصال Bluetooth نشط بني الوحدة واجلهاز. 	

• لبدء التشغيل، اضغط على  على جهاز التحكم 	
عن بعد.

• التشغيل، اضغط 	 التشغيل مؤقتاً/استئناف  إليقاف 
على  مرةً أخرى.

• للتنقل مسار لألعلى/لألسفل، اضغط على مفتاحي 	
التقدم/الرجوع للخلف بسرعة.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه  أيًضا االستماع  ميكنك 
الوحدة.

1 .Aux-in اضغط على  لتحديد وضع

بـ: 2 به  تزويدك  Aux-in Link الذي مت  وّصل كبل 
• مأخذ AUX IN  )3.5 مم( في اجلهة اخللفية 	

للوحدة.
• الرأس على جهاز خارجي.	 مأخذ سماعة 

دليل مستخدم اجلهاز(.  3 )انظر  ابدأ تشغيل اجلهاز 
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قدرة 
اإلخراج

)2 )الفئة  0 ديسيبل ميليواط 

نطاق 
التردد

 - - 2.4835 غيغاهرتز  2.4000 غيغاهرتز 
 ISM Band

)مساحة حرة(النطاق 6 أمتار 
مواصفات Bluetooth 2.0قياسي

معلومات عن   5
المنتج

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق. 	

املواصفات

املكّبر

RMSقدرة اإلخراج املُقدرة 2X15 واط 
85 ديسيبلنسبة اإلشارة إلى الضجيج

Aux-in Link 10  RMS 0.6 فولت 
كيلو أوم

معلومات عامة

طاقة التيار املتناوب 
الطاقة( )محّول 

OH-  :CE لعالمة 
1065A1803500U2)EU( 

املتحدة  للواليات 
OH- :األمريكية

1065A1803500U)UL( 
اإلدخال: 240-100 فولت 
متناوب، 50/60 هرتز 1.5 

أمبير كحٍد أقصى 
اإلخراج: 18 فولت  3.5 

أمبير؛

استهالك الطاقة أثناء 
>40 واطالتشغيل

استهالك طاقة وضع 
االستعداد في الوضع 

الصديق للبيئة
>1 واط

األبعاد 
- الوحدة األساسية 

)العرض x االرتفاع xالعمق(
169× 420  × 108 مم

الوزن
2.22 كجم - الوحدة األساسية

Bluetooth
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النظام موصول بجهاز آخر ممكّن الستخدام  •
املوصولة  Bluetooth. افصل ذلك اجلهاز وكل األجهزة 

األخرى، ثم حاول من جديد.
إقرانه ثم ينفصل بطريقة متواصلة. الذي مت  يتصل اجلهاز 

استقبال Bluetooth ضعيف. انقل اجلهاز بحيث  •
يصبح قريًبا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز 

بني النظام واجلهاز.
إلغاء تنشيط  • يتم  إلى بعض األجهزة، قد  بالنسبة 

وظيفة Bluetooth تلقائًيا كميزة لتوفير الطاقة. ال 
يدل هذا األمر على وجود أي عطل في النظام.

استكشاف   6
األخطاء وإصالحها

حتذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز. 	

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

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

تأكد من   ،Philips االتصال بشركة  com/support(. عند 
وجود اجلهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم 

التسلسلي.

ال توجد طاقة
للوحدة  • املتناوب  التيار  تأكد من توصيل قابس طاقة 

بشكل صحيح.
املتردد. • التيار  تأكد من وجود طاقة في مأخذ 

الصوت غير موجود
ضبط مستوى الصوت. •

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

شّغل الوحدة من جديد.

Bluetooth حول جهاز

النظام حتى بعد جناح  املوسيقى على  يتوفر تشغيل  ال 
.Bluetooth توصيل

النظام لتشغيل  • ال ميكن استخدام اجلهاز مع 
املوسيقى. 

التوصيل بجهاز ممكّن الستخدام  جودة الصوت ضعيفة بعد 
.Bluetooth

استقبال Bluetooth ضعيف. انقل اجلهاز بحيث  •
يصبح قريًبا من النظام أو اعمل على إزالة أي حواجز 

بني النظام واجلهاز.
بالنظام. االتصال  يتعذّر 

املطلوبة للنظام.  • التعريف  ال يدعم اجلهاز ملفات 
باجلهاز غير ممكّنة. ميكنك  • وظيفة Bluetooth اخلاصة 

الرجوع إلى دليل اجلهاز ملعرفة كيفية متكني الوظيفة.
اإلقران.  • النظام ليس في وضع 
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