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Bluetooth ON

M1X-DJ

8 x 1.5V R20/UM1/D batteries

 

التنقل 1 وضع 

الرمز 2 تشغيل املسار من نقطة 

3 ً التشغيل مؤقتا تشغيل/إيقاف 

الرمز 4 تعيني نقطة 

الدوار 5 القرص 

الرأس 6 مراقبة املسار بواسطة سماعات 

يتم تشغيله  7 الذي  إيقاع املسار مع ذلك  مزامنة سرعة 
على املنضدة األخرى

التردد املنخفض/املتوسط/املرتفع 8 ضبط 

الصوتي 9 اخلافت 

اإليقاع 10 سرعة 

مستوى الصوت 11

الرأس 12 مراقبة املسارات عبر سماعات 

iPod/iPhone/iPad باجلهاز بواسطة  1 قم بتوصيل جهاز 
.Lightning موصل

2 .iPod/iPhone/iPad املوسيقى على جهاز  قم بتشغيل 

واقلبها. 1 بيديك  العلوية  اللوحة  ارفع 

التحكم  2 أداوت  العلوية مع توجيه  اللوحة  إدراج  أِعد 
ملزج املوسيقى إلى أسفل، وذلك لضمان مالءمة 

محكمة.

اضغط على  على اللوحة العلوية وسيضيء  3
مؤشر Bluetooth باللون األزرق.

الذي  4 قم بتمكني وظيفة Bluetooth على اجلهاز 
يجب إقرانه بالنظام الصغير، وابدأ البحث.

بالنظام الصغير  5 حدد “M1X-DJ” إلقرانه 
وتوصيله به.

إجراء االتصال بنجاح، يتغّير لون مؤشر  6 فور 
داكن أزرق  إلى  الرأس  Bluetooth على سماعة 

املقترن. 7 املوسيقى على اجلهاز  تشغيل 

هام:  1

األمان

• الشركة املصنعة فقط.	 التركيبات/امللحقات احملددة من  استخدم 

• البلل. 	 أو  املنتج للتقطير  أال يتعرض  يجب 

• التي حتتوي على سوائل 	 املثال، األجسام  )على سبيل  املنتج  ال تضع أي جسٍم يشكّل مصدر خطر على 
والشموع املضاءة(. 

• املفرطة على غرار 	 تثبيتها( للحرارة  التي مت  البطاريات  أو  البطاريات  )حزمة  البطاريات  ال يجب تعريض 
أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

• أو إحلاق ضرر 	 إلى حدوث إصابات جسدية  يؤدي  الذي قد  البطارية  - ملنع تسرّب  البطارية  تنبيه استخدام 
باملمتلكات أو الوحدة: 

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

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

• الوحدة ملدة طويلة.	 البطاريتني عند عدم استخدام  بإزالة  قم 

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

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

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 السخونة.  	 اللهب املكشوفة  أو  املباشر  نور الشمس  إبقاء هذا اجلهاز بعيًدا عن  دائًما على  اعمل 
احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو احملّول لفصل هذا اجلهاز عن الطاقة. 	

املتحدة. اململكة  مالحظات مهمة للمستخدمني في 

الصهيرة األساسية
رئيسي ذي ثالثة أسنان. املزوّدة بقابس  املنتجات  املعلومات فقط على  تنطبق هذه 

بـ: تتمتع  املنتج مع قابس مصبوب معتمد. إذا استبدلت الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى  يتالءم هذا 

• القابس،	 الظاهرة على  التصنيفات 

• BS 1362 و	 موافقة 

• 	.ASTA املوافقة من  عالمة 

WOOX Innovations Limited © 2014. جميع احلقوق محفوظة.
 Koninklijke Philips هما عالمتان جتاريتان مسجلتان لشركة  بـ  درع اخلاص  Philips والشعار على شكل  إن 

WOOX Innovations Limited مبوجب ترخيص من قبل شركة  Philips N.V. تستخدمهما شركة 
».license from Koninklijke Philips N.V

املنتجات في  Woox بحقها في تغيير  بدون إشعار مسبق. حتتفظ شركة  للتغيير  املنتج عرضة  مواصفات 
أي وقت من دون أن تكون ملزمة بضبط املعدات السابقة وفًقا لذلك.

المنتج معلومات عن   2
مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق. 	

املواصفات

مضخم إشارة الصوت

RMSقدرة اإلخراج املُقدرة 60 واط 
3± ديسيبلاستجابة التردد - 16 كيلوهرتز،  60 هرتز 

)dBA(نسبة اإلشارة إلى الضجيج <65 ديسيبل 
Audio-in Linkأوم RMS  20 كيلو  0.5 فولت 

مكبري الصوت

8 أوممعاوقة مكّبر الصوت
x 2  5,25" نطاق كاملمضخمات مكبري الصوت

< 85 ديسيبيل/متر/واطاحلساسية

معلومات عامة

60/50 هرتزطاقة التيار املتناوب )محّول الطاقة( 100 - 240 فولت~، 
40 واطاستهالك الطاقة أثناء التشغيل

األبعاد 
 x االرتفاع x الرئيسية )العرض - الوحدة 

العمق(

380 × 186 × 227 مم

الوزن
الرئيسية  - الوحدة 

7,35 كجم

Bluetooth

- ISM Band نطاق التردد - 2.4835 غيغاهرتز  2.4000 غيغاهرتز 
)مساحة حرة(النطاق 8 أمتار 
Bluetooth 2.1 + EDRقياسي

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

  
املنتج. EC/96/2002 يشمل هذا  األوروبي  اإلرشاد  أن  باملنتج، فهذا يعني  املدولبة هذه  احلاوية  رمز  إرفاق  عند 

والكهربائية. اإللكترونية  املنتجات  املنفصل لكل من  التجميع احمللي  يُرجى االطالع على نظام 
العادية. فالتخلص  املنزلية  النفايات  القدمية مع  املنتجات  التخلص من  احمللية وعدم  القوانني  العمل وفق  يُرجى 

من املنتج القدمي بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة 
اإلنسان.

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

املنفصل للبطاريات.  التجميع  املتعلقة بنظام  احمللية  القوانني  العادية.يُرجى االطالع على  املنزلية  النفايات  مع 
يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة 

اإلنسان.
البطارية املضمنة. إلى مختص إلزالة  دائماً  املنتج  أحضر 

إشعار
 WOOX Innovations دون موافقة شركة  أو تعديالت على هذا اجلهاز من  أي تغييرات  إجراء  يؤدي  قد 

بصراحة إلى إبطال حق املستخدم في تشغيل اجلهاز.
 ،Bluetooth SIG, Inc.  وشعاراتها عبارة عن عالمات جتارية متلكها شركة Bluetooth®  الكلمة إن عالمة 

وتستخدم Philips هذه العالمات التجارية مبوجب ترخيص.

  
»Made for iPad« أنه قد مت تصميم  »Made for iPod« و«Made for iPhone« و  العبارة  تعني 

أكسسوار إلكتروني لتوصيله حتديًدا بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على التوالي، وقد حصل هذا األكسسوار 
على اعتماد من ِقبل الشركة املطّورة لتلبية معايير األداء املتبعة في Apple. ال تعتبر Apple مسؤولًة عن 

تشغيل هذا اجلهاز أو توافقه مع املعايير التنظيمية ومعايير السالمة. جتدر اإلشارة إلى أن استخدام هذا 
األكسسوار مع iPod أو iPhone أو iPad قد يؤثر في األداء الالسلكي.

وبلدان أخرى.  املتحدة  الواليات  لـ  .Apple Inc، وهما مسجلتان في  iPod وiPhone عبارة عن عالمتني جتاريتني 
Apple Inc.  عبارة عن عالمة جتارية لشركة iPad

تريد استخدامها. التي  نوع الصهيرة  إذا كنت غير متأكد من  باملوزّع  اتصل 
الطاقة. القابس عن كبل  EC( /108/ )2004  EMC، ال تفصل  تنبيه: للمطابقة مع توجيه 

كيفية توصيل القابس
الكهربائي  = السلك  بني   ،)N( التعادل  = سلك  الطاقة ملّونة كما يلي: أزرق  تكون األسالك في سلك 

.)L( العالي الضغط
القابس كما يلي: القابس، فحدد األطراف في  املوجودة على  األلوان  األلوان تتطابق مع  إذا لم تكن 

باألسود.  1 امللّون  N أو  العالمة  الذي يحمل  بالطرف  األزرق  السلك  وّصل 

باألحمر. 2 امللّون  L أو  العالمة  الذي يحمل  بالطرف  البني  السلك  وّصل 

)أو  3 باألخضر  امللّون  e( أو  E )أو  العالمة  الذي يحمل  القابس،  األرضي في  بالطرف  ال تقم بتوصيل أي سلك 
األخضر واألصفر(.

الكبل وليس  بإحكام فوق غالف  أن مسكة السلك مشدودة  تأكد من  إلى مكانه،  القابس  إعادة غطاء  قبل 
فقط فوق السلكني في الكبل.

حقوق النشر في اململكة املتحدة.
النشر  1956 اخلاص بحقوق  العام  املواد وتشغيلها احلصول على موافقة. راجع قانون  قد يتطلب تسجيل 

وقوانني حماية املؤدين من العام 1958 إلى العام 1972.

التوافق

 
 WOOX Innovations دون موافقة شركة  أو تعديالت على هذا اجلهاز من  أي تغييرات  إجراء  يؤدي  قد 

بصراحة إلى إبطال حق املستخدم في تشغيل اجلهاز. يعلن قسم Woox Innovation مبوجب هذا املستند أن 
هذا املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغيرها من أحكام توجيه املفوضية األوروبية EC/5/1999. ميكنك 

.www.philips.com/support العثور على إعالن املطابقة على

مالحظة

تقع لوحة النوع قرب حجرة البطارية ضمن لوحة التحكم. 	

بالبيئة العناية 
معلومات حول البيئة

إلى ثالث مواد: ورق مقوى  الضروري. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله  التغليف غير  إزالة  لقد متت 
الواقية.(  واللوحة اإلسفنجية  )األكياس  )مخفف الصدمات( والبوليثلني  البوليسترين  )صندوق(، إسفنج 

أجزائها بواسطة شركة  التدوير واالستخدام في حال مت تفكيك  يتكون جهازك من مواد قابلة إلعادة 
متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانني احمللية اخلاصة بالتخلص من مواد التغليف واألجهزة القدمية.
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1 .djay 2 قم بتنزيل تطبيق

قم بتوصيل جهاز iPod/iPhone/iPad باجلهاز. 2

قم بتشغيل تطبيق djay 2 وحتميل املسارات. 3

الرمز تعيني نقطة 

اختر نقطة بدء. 1

الرمز. 2 اضغط على   لتعيني نقطة 
القرص  ↵ أو على  املرئية للمسار  املوجة  الرمز على شكل نقطة بيضاء على شكل  يتم عرض نقطة 

. djay 2 الدوار في

يضيء  بعد تعيني نقطة الرمز. ↵

الرمز احملددة. 3 اضغط على     لتشغيل املسار من نقطة 

مالحظة: اضغط باستمرار على  ملسح نقطة الرمز.

اإليقاع مزامنة سرعة 

الذي يتم  إيقاع املسار مع املسار  اضغط على  ملزامنة سرعة 
تشغيله على القرص الدوار اآلخر.

التنقل وضع 

البحث  اضغط على  للتبديل بني وضع اخلربشة ووضع 

وضع اخلربشة: 

قم بتدوير املنطقة الداخلية للقرص الدوار إلنشاء صوت 
اخلربشة.

الدوار لتغيير  اخلارجية للقرص  املنطقة  بتدوير   قم 
سرعة إيقاع املسار.

املس املنطقة الداخلية للقرص الدوار إليقاف التشغيل 
مؤقًتا.

وضع البحث
قم بتدوير القرص الدوار لتقدمي املسار بسرعة إلى األمام أو إرجاعه إلى 

الوراء.

مراقبة املسارات عبر سماعات الرأس

الدوارين. القرصني  اضغط على  على أحد 

الدوار هذا بواسطة  القرص  يضيء  وميكنك مراقبة تشغيل املسار من 
سماعات الرأس.

التسجيل

اضغط على  لتسجيل املسار الذي مت مزجه، واضغط من جديد إليقاف 
التسجيل.

.djay 2 ميكنك التحقق من املسارات املسجلة من خالل الضغط على   على

ضبط خافت الصوت
مرر خافت الصوت لضبط توازن اإلخراج بني املسارات التي 

الدوارين. القرصني  يتم تشغيلها على 

اليسار: إلى  الصوت  عند مترير خافت 
يتم تشغيل املسار على القرص الدوار 1 من خالل النظام الصغير.

الدوار 2 من خالل  القرص  يضيء   2 ويتم تشغيل املسار على 
الرأس.  سماعات 

اليمني: إلى  الصوت  عند مترير خافت 

يتم تشغيل املسار على القرص الدوار 2 من خالل النظام الصغير.

الدوار 1 من خالل  القرص  يضيء   1 ويتم تشغيل املسار على 

الرأس. سماعات 


