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إذا تم نقل املنتج يف درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، 	 
فانزع غالف املنتج وانتظر حتى تصل درجة حرارته إىل درجة 

حرارة الغرفة قبل توصيله «أخذ الطاقة. 
بعض أجزاء هذا املنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه 	 

بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر حدوث فرط اإلح�ء!

ال تثّبت هذا املنتج أبًدا يف مكان محصور. يرجى ترك مسافة من 	 
4 بوصات عىل األقل حول املنتج لض�ن التهوية املناسبة. احرص 
عىل أال تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إىل تغطية فتحات تهوية 

املنتج. 

خطر التلوث!

ال تخلط البطاريت© (القدÈة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع 	 
البطارية القلوية، وما إىل ذلك).

 	 Êهناك خطر حدوث انفجار يف حال استبدال البطارية بطريقة غ
صحيحة. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع 

م�ثل فقط.
أخرج البطاريت© عند نفاده� أو إذا كنت ستتوقف عن استخدام 	 

جهاز التحكم عن بعد لفرتة وقت طويلة.
تحتوي البطاريات عىل مواد كيميائية، ويجب التخلص منها 	 

بطريقة صحيحة. 

خطر ابتالع البطاريات!

قد يحتوي املنتج/جهاز التحكم عن بعد عىل بطارية مستديرة 	 
عىل شكل حجر العملة أو عىل شكل زر والتي Èكن ابتالعها. أبِق 

البطارية بعيًدا عن متناول األطفال يف جميع األوقات! يف حال 
ابتالع البطارية، فإنها قد تتسبب بإصابة خطرة أو باملوت. قد 
تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعت© من فرتة االبتالع.

إذا كنت تظّن أنه تم ابتالع بطارية، احصل فوًرا عىل مساعدة 	 
طبية.

عند تغيÊ البطاريات، أبِق دوًما جميع البطاريات الجديدة 	 
واملستعملة بعيداً عن متناول األطفال. تأكد من أن حجرة 

البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل البطارية.
إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام 	 

املنتج. أبقها بعيداً عن متناول األطفال واتصل بالرشكة املصنعة.

 
هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توفÊ التأريض 

الواقي.

مهم  1
اقرأ كل اإلرشادات وافهمها قبل استخدام املنتج. إذا تسّبب عدم اتباع 

اإلرشادات يف حدوث أي رضر، فلن تنطبق بنود الض�ن.

السالمة

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

قبل إجراء التوصيالت أو إدخال أي تغيÊ عليها، تأكد من فصل 	 
كل األجهزة عن مأخذ الطاقة.

ال تعّرض املنتج وامللحقات أبًدا للمطر أو املياه. ال تضع حاويات 	 
السوائل، مثل أواÙ الزهور، بالقرب من املنتج. إذا انسكبت 

السوائل عىل املنتج أو يف داخله، فافصله عن مأخذ الطاقة عىل 
الفور. اتصل «ركز Philips للعناية باملستهلك لفحص املنتج 

قبل استخدامه.
ال تضع املنتج وامللحقات أبًدا بالقرب من اللهب املكشوفة أو أي 	 

مصادر حرارة أخرى، «ا يف ذلك أشعة الشمس املبارشة.
احرص داÜًا عىل عدم إدخال أي أشياء يف فتحات التهوية أو 	 

الفتحات األخرى املوجودة عىل املنتج.

يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم 	 

استخدام مأخذ التوصيل الرئييس أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.
ال يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي 	 

تم تثبيتها) للحرارة املفرطة عىل غرار أشعة الشمس أو النار أو 
ما شابه.

افصل املنتج عن مأخذ الطاقة قبل العواصف الرعدية. 	 
عند فصل سلك الطاقة، اسحب القابس دوًما وليس الكبل. 	 

خطر حدوث قرص يف الدائرة الكهربائية أو حريق!

Èكنك الرجوع إىل لوحة نوع املنتج يف جهة املنتج الخلفية أو 	 
السفىل للحصول عىل معلومات حول تعريف املنتج ومعدالت 

وحدات التزويد بالطاقة.

قبل توصيل املنتح «أخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربا¦ 	 
يطابق القيمة املطبوعة يف الجهة الخلفية أو السفىل من املنتج. 

ال تقم أبداً بتوصيل املنتج «أخذ الطاقة كان الجهد الكهربا¦ 
مختلفاً.

خطر حدوث إصابة أو تلف املنتج!

للتثبيت عىل الحائط، يجب تثبيت هذا املنتج بطريقة آمنة 	 

وبالتوافق مع تعلي�ت التثبيت. استخدم دعامة التثبيت عىل 
الحائط املتوفرة فقط (يف حال توفرها). قد يؤدي تثبيت املنتج 

بالحائط بطريقة غÊ صحيحة إىل حصول حادث أو إصابة أو 

تلف. يف حال راودتك أي شكوك، فاتصل «ركز Philips للعناية 

باملستهلك يف بلدك.
ال تضع أبًدا املنتج أو أي أجسام عىل أسالك الطاقة أو معدات 	 

كهربائية أخرى. 
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التوافق

  

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة 
باملجموعة األوروبية.

تعلن رشكة Gibson Innovations «وجب هذا املستند أن 
هذا املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغÊها من أحكام التوجيه 

األوروÈ . 1999/5/EC àكنك العثور عىل إعالن املطابقة عىل املوقع 
.www.p4c.philips.com

التعلي�ت والدعم

للحصول عىل دعم مكّثف عرب إنرتنت، يرجى زيارة 
www.philips.com/support بهدف:

قم بتنزيل دليل املستخدم ودليل البدء الرسيع	 
مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (متوفرة لطرازات محددة 	 

فقط)

العثور عىل أجوبة عن األسئلة املتداولة 	 
 	Ùإرسال سؤال إلينا بالربيد اإللكرتو
التحّدث مع أحد ممثيل قسم الدعم.	 

اتبع اإلرشادات يف موقع ويب الختيار لغتك، ثم أدخل رقم طراز املنتج. 
أو، Èكنك االتصال «ركز Philips للعناية باملستهلك يف بلدك. قبل 
االتصال سّجل رقم طراز املنتج ورقمه التسلسيل. Èكنك العثور عىل 

هذه املعلومات يف الجهة السفىل أو الخلفية من املنتج.

      
استخدم وحدات التزويد بالطاقة املذكورة يف دليل املستخدم فقط.

العناية باملنتج

لتنظيف املنتج، ال تستخدم سوى قطعة ق�ش مصنوعة من األلياف 

الدقيقة.

العناية بالبيئة

التخلص من املنتجات والبطاريات القد¤ة

 

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

 

يشÊ هذا الرمز املتوفر عىل املنتج إىل أن هذا األخÊ يخضع لإلرشاد 
.2012/19/EU àاألورو

  

يشÊ هذا الرمز إىل أن املنتج يحتوي عىل بطاريات تخضع لإلرشاد 
األوروEU à/2013/56 وال Èكن التخلص منها مع النفايات املنزلية 

العادية.
اّطلع عىل نظام التجميع املحيل املنفصل لكل من املنتجات اإللكرتونية 

والكهربائية وللبطاريات. اتبع القوان© املحلية وال تتخلص أبًدا من املنتج 
والبطاريات مع النفايات املنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح 

من املنتجات والبطاريات القدÈة عىل منع العواقب السلبية عىل البيئة 
وصحة الناس.

إزالة البطاريات التي ¤كن التخلص منها

إلزالة البطاريات التي Èكن التخلص منها، يرجى مراجعة قسم التثبيت.
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ضوء برتقاىل 

ييضء عندما يتم الكشف عن تحديث للربنامج.	 

يومض عند فشل عملية تحديث الربنامج.	 

e لوحة العرض

f عالمة NFC
اضغط عىل الجهاز املمكن الستخدام NFC عىل العالمة 

.Bluetooth للحصول عىل اتصال

جهاز التحكم عن بعد

يتضّمن هذا القسم نظرة عامة عىل جهاز التحكم عن بعد.

b

a

c
d

f

h

i

j

k

e

g

l

 

a  (وضع االستعداد-تشغيل) 
تشغيل هذا املنتج.	 
التبديل إىل وضع االستعداد الصديق للبيئة عندما ال يكون 	 

هذا املنتج متصًال بالشبكة.

المنتج  2
تهانينا عىل رشائك املنتج، ومرحباً بك يف Philips! لالستفادة بالكامل 

من الدعم الذي تقدمه Philips(مثًال إشعار عن ترقية برنامج املنتج)، 
.www.philips.com/welcome قم بتسجيل منتجك عىل موقع

الوحدة الرئيسية

يتضّمن هذا القسم نظرة عامة عىل الوحدة الرئيسية.

a b e fdc
  

a 
تشغيل هذا املنتج.	 
التبديل إىل وضع االستعداد الصديق للبيئة عندما ال يكون 	 

هذا املنتج متصًال بالشبكة.
التبديل إىل وضع استعداد الشبكة عندما يكون هذا املنتج 	 

متصًال بالشبكة.

b SOURCE
تحديد مصدر إدخال لهذا املنتج.	 
ملستخدمي È ،Spotify Premiumكن استئناف 	 

تشغيل خدمة Spotify Connect (اتصال 
Spotify) برسعة.

c (مستوى الصوت) -/+
رفع مستوى الصوت أو خفضه.

d ضوء احمر\ أبيض\ برتقاىل

ضوء احمر

ييضء عندما يكون املنتج يف وضع االستعداد الصديق 	 

للبيئة (غÊ متصل بالشبكة).
ضوء أبيض 

ييضء عندما يكون املنتج متصًال بالشبكة.	 

ييضء عندما يكون املنتج يف وضع استعداد الشبكة 	 

(متصل بالشبكة).
يومض عندما يكون هذا املنتج يف صدد االتصال بالشبكة.	 



5AR

املوصالت

يتضّمن هذا القسم نظرة عامة حول املوصالت املتوفرة يف هذا املنتج.

a b c d e f

g
h

   

a HDMI OUT (ARC) - TO TV
التوصيل بإدخال  HDMI  (ARC) عىل التلفزيون.

b HDMI IN
التوصيل بإخراج HDMI عىل جهاز رقمي.

c DC IN
توصيل املنتج بوحدة التزويد بالطاقة.

d RESET
الضغط بواسطة دبوس إلعادة تعي© املنتج إىل إعدادات جهة 

التصنيع.

e OPTICAL
التوصيل بإخراج صوت برصي عىل التلفزيون أو جهاز رقمي. 

f ETHERNET
التوصيل «نفذ ethernet عىل موّجه أو مودم واسع النطاق.

g AUDIO IN
إدخال الصوت من مشّغل MP3 (مأخذ 3.5 مم) عىل سبيل 

املثال.

h (USB) 
التوصيل بجهاز تخزين USB لتشغيل وسائط الصوت.	 
تحديث برنامج هذا املنتج.	 

 	.USB شحن جهاز

التبديل إىل وضع استعداد الشبكة عندما يكون هذا املنتج 	 
متصًال بالشبكة.

عند éك© EasyLink، اضغط باستمرار لثالث ثواٍن 	 
عىل األقّل لتحويل جميع األجهزة املتصلة واملتوافقة مع 

HDMI CEC إىل وضع االستعداد.

b أزرار املصدر

.HDMI IN تبديل املصدر إىل توصيلة :HDMI IN
.HDMI ARC تحويل املصدر إىل توصيلة :HDMI ARC

OPTICAL: تبديل مصدر الصوت إىل التوصيلة البرصية. 
 MP3 تحويل مصدر الصوت إىل توصيلة :AUDIO IN

(مأخذ 3,5 مم).
.USB التبديل إىل وضع :USB

. Bluetooth التبديل إىل وضع : 
SOURCE: تحديد مصدر إدخال لهذا املنتج. أو ملستخدمي 

È ،Spotify Premiumكن استئناف تشغيل خدمة 
Spotify Connect (اتصال Spotify) برسعة.

c (السابق/التايل)  / 
التخطي إىل املسار السابق أو التايل.

d (ًتشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتا) 
بدء التشغيل أو إيقافه مؤقًتا أو استئنافه.

e TREBLE +/-
رفع مستوى الطن© الثالë أو خفضه.

f ستوى الصوتº التحكم

-/+: رفع مستوى الصوت أو خفضه. 	
 : كتم الصوت أو استعادته.	 

g  خاصية التحكم بالصوت

SMART: تحديد تلقائياً وضع صوت معّرف مسبقاً يالئم 
مقاطع الفيديو أو املوسيقى التي تريد تشغيلها.

MUSIC: تحديد وضع الصوت استÊيو.
VOICE: تحديد وضع الصوت نقاء الصوت.

SURR: تحديد وضع الصوت املحيطي.

h AUDIO SYNC +/-
رفع مستوى تأخÊ الصوت أو خفضه.

i AUTO VOL ON/OFF
تشغيل مستوى الصوت التلقا¦ أو إيقاف تشغيله.

j NIGHT ON/OFF
لتشغيل الوضع اللييل أو إيقاف تشغيله.

k DIM
تعي© سطوع لوحة عرض هذا املنتج.

l BASS +/-
رفع مستوى الجهÊ أو خفضه.
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التوصيل  3
يساعدك هذا القسم عىل توصيل هذا املنتج بالتلفزيون وأجهزة أخرى. 
للحصول عىل معلومات حول توصيالت هذا املنتج األساسية وامللحقات، 

Èكنك مراجعة دليل البدء الرسيع. 

مالحظة

Èكنك الرجوع إىل لوحة نوع املنتج يف جهة املنتج الخلفية أو السفىل للحصول عىل  	
معلومات حول تعريف املنتج ومعدالت وحدات التزويد بالطاقة.

قبل إجراء التوصيالت أو إدخال أي تغيÊ عليها، تأكد من فصل كل األجهزة عن  	
مأخذ الطاقة.

املوضع

ضع مضخم الصوت عىل ُبعد مرت واحد (3 أقدام) عىل األقل من 
الوحدة الرئيسية، وعىل ُبعد عرشة سنتيمرتات (4 بوصات) من الحائط.
للحصول عىل أفضل النتائج، ضع مضخم الصوت ك� هو موضح أدناه.

 

مضخم صوت السل¼

يأí هذا املنتج مزّوًدا «ضخم صوت السل�.

b
a

c

 

a مؤرش مضخم الصوت

عندما تكون الطاقة قيد التشغيل، ييضء املؤرش.	 
أثناء اإلقران الالسل� ب© مضخم الصوت والوحدة 	 

الرئيسية، يومض املؤرش باللون األبيض برسعة.
عند نجاح عملية اإلقران، ييضء املؤرش باللون األبيض.	 
عند فشل عملية اإلقران، يومض املؤرش باللون األبيض 	 

ببطء.

عند انقطاع االتصال الالسل� لدقيقة واحدة، يتم إيقاف 	 
تشغيل املؤرش.

b (توصيل) CONNECT
اضغط للدخول إىل وضع اإلقران ملضخم الصوت الالسل�.

c AC MAINS~
توصيل املنتج بوحدة التزويد بالطاقة.
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ما تحتاج إليه
كبل HDMI عايل الرسعة.	 
 	 HDMI-CECو HDMI ARC يدعم التلفزيون كل من

(راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول عىل مزيٍد من 
التفاصيل).

لبعض طرازات التلفزيون، مّكن إخراج مكرب الصوت الخارجي 	 

من قاÜة إعدادات التلفزيون (راجع دليل مستخدم التلفزيون 
للحصول عىل مزيٍد من التفاصيل).

TV

  

باستخدام كبل HDMI عايل الرسعة، قم بتوصيل موصل  1
 HDMI عىل املنتج «وصل HDMI OUT (ARC)

ARC املوجود يف التلفزيون. 
قد يحمل موصل HDMI ARC املوجود يف التلفزيون 	 

تسمية مختلفة. للحصول عىل التفاصيل، Èكنك مراجعة 
دليل مستخدم التلفزيون.

2  .HDMI-CEC عىل التلفزيون، شّغل عمليات

عند مواجهة مشاكل يف تشغيل HDMI-CEC عىل 	 
التلفزيون، راجع دليل مستخدم التلفزيون للتأكد من 
أن إعداد HDMI-CEC صحيح، أو اتصل بالرشكة 

املصّنعة للتلفزيون عند الحاجة.
اضغط عىل HDMI ARC يف جهاز التحكم عن ُبعد العائد  3

. HDMI ARC لهذا املنتج لتمك© اتصال

مالحظة

ال Èكن ض�ن إمكانية التشغيل التفاعيل بنسبة مئة يف املئة مع كل أجهزة  	
.HDMI-CEC

إذا ï يكن التلفزيون الذي تستخدمه متوافًقا مع HDMI ARC، فقم بتوصيل  	
كبل صوí لس�ع صوت التلفزيون عرب هذا املنتج. 

اإلقران مع مضخم الصوت

يقرتن مضخم الصوت الالسل� تلقائًيا بالوحدة الرئيسية إلنشاء اتصال 
السل� عند تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت. 

إذا تعذر س�ع صوت من مضخم الصوت الالسل�، Èكنك إقران مضخم 
الصوت السلكًيا.

شّغل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت. 1
إذا ُفقد االتصال بالوحدة الرئيسية، يومض املؤرش يف  ↵

مضخم الصوت باللون األبيض ببطء.

اضغط عىل الزر CONNECT (توصيل) يف مضخم الصوت  2

للدخول يف وضع اإلقران.
يومض املؤرش يف مضخم الصوت باللون األبيض برسعة. ↵

يف وضع HDMI AR (اضغط عىل HDMI ARC)، عىل  3
وحدة التحكم عن ُبعد، ويف غضون ست ثواٍن، اضغط عىل  

مرت© ثم عىل مستوى الصوت + مرة واحدة، واضغط من 

.+ BASS بعدها باستمرار عىل
إذا نجحت عملية اإلقران، ييضء املؤرش يف مضخم  ↵

الصوت باللون األبيض.

إذا فشلت عملية اإلقران، يومض املؤرش يف مضخم الصوت  ↵
باللون األبيض ببطء.

إذا فشلت عملية اإلقران، كرر الخطوات أعاله. 4

مالحظة

إذا استمر انقطاع االتصال الالسل� أو اإلقران الالسل� ملدة دقيقة واحدة، يقوم  	
مضخم الصوت بالتبديل تلقائياً إىل وضع االستعداد وينطفئ مؤرش LED املوجود 

عىل مضخم الصوت.

توصيل الصوت من التلفزيون

قم بتوصيل هذا املنتج بالتلفزيون. Èكنك االست�ع إىل الصوت الصادر 
عن الربامج التلفزيونية بواسطة هذا املنتج. 

HDMI (ARC)  الخيار 1: التوصيل بالتلفزيون عرب

جودة الصوت األساسية

يدعم هذا املنتج قناة إرجاع الصوت (ARC) لـ HDMI. بفضل 
ميزة È ،ARCكنك س�ع صوت التلفزيون عرب هذا املنتج باستخدام 

كبل HDMI فردي.
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الخيار 1: التوصيل بجهاز آخر عرب كبل برصي

الصوت األفضل جودة 

  

باستخدام كبل برصي، قم بتوصيل موصل OPTICAL يف  1
هذا املنتج «نفذ اإلخراج البرصي املوجود عىل الجهاز الخارجي. 

قد يحمل منفذ اإلخراج البرصي الرقمي عىل الجهاز 	 
 SPDIF أو ،OPTICAL OUT الخارجي تسمية

 .SPDIF OUT أو
اضغط عىل OPTICAL يف جهاز التحكم عن ُبعد العائد لهذا  2

املنتج لتمك© التوصيل البرصي.

الخيار 2: التوصيل بجهاز آخر عرب كبالت الصوت التناظرية

جودة الصوت األساسية 

AUDIO OUT
RL

  

باستخدام كبل تناظري، قم بتوصيل AUDIO IN (مأخذ  1
3,5 مم) عىل املنتج بإخراج الصوت التناظري (أحمر وأبيض) 

عىل الجهاز الخارجي.

قد يحمل إخراج الصوت التناظري عىل الجهاز الخارجي 	 
.AUDIO OUT تسمية

اضغط عىل AUDIO IN يف جهاز التحكم عن ُبعد العائد  2

لهذا املنتج لتمك© توصيل الصوت التناظري. 

الخيار 2: التوصيل بالتلفزيون بواسطة كبل برصي

الصوت األفضل جودة 

TV

 

باستخدام كبل برصي، قم بتوصيل موصل OPTICAL يف  1
هذا املنتج «نفذ اإلخراج البرصي املوجود عىل التلفزيون. 

قد يحمل منفذ اإلخراج البرصي الرقمي عىل التلفزيون 	 
تسمية OPTICAL OUT، أو SPDIF أو 

 .SPDIF OUT
اضغط عىل OPTICAL يف جهاز التحكم عن ُبعد العائد لهذا  2

املنتج لتمك© التوصيل البرصي.

الخيار 3: التوصيل بالتلفزيون بواسطة كبالت الصوت 

التناظرية

جودة الصوت األساسية 

AUDIO OUT
RL

TV

  

باستخدام كبل تناظري، قم بتوصيل AUDIO IN (مأخذ  1
3,5 مم) عىل املنتج بإخراج الصوت التناظري (أحمر وأبيض) 

عىل التلفزيون.

قد يحمل إخراج الصوت التناظري عىل الجهاز الخارجي 	 
.AUDIO OUT تسمية

اضغط عىل AUDIO IN يف جهاز التحكم عن ُبعد العائد  2

لهذا املنتج لتمك© توصيل الصوت التناظري. 

توصيل الصوت من أجهزة أخرى

Èكنك أيضاً تشغيل الصوت من أجهزة أخرى بواسطة مكربات صوت 
هذا املنتج.
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استخدام المنتج  4
يساعدك هذا القسم عىل استخدام هذا املنتج لتشغيل الوسائط من 

مجموعة واسعة من املصادر.

قبل البدء

استعن بدليل البدء الرسيع إلجراء التوصيالت 	 
الرضورية أو قم بتنزيل دليل املستخدم من املوقع 

.www.philips.com/support
قم بتعي© املنتج إىل املصدر الصحيح لألجهزة األخرى.	 

املطالبة بإعداد الشبكة

 Êعندما يتم تشغيل هذا املنتج للمرة األوىل أو إذا كان هذا املنتج غ
متصل بالشبكة، تتم مطالبتك بإعداد الشبكة لدفق املوسيقى من تطبيقات 

املوسيقى عرب اإلنرتنت.
SETUP يتم عرض (إعداد) عىل لوحة عرض هذا  ↵

املنتج.
ُيومض مؤرش LED املوجود عىل املنتج باللون األبيض. ↵

 	 Internet Services” لتهيئة إعداد الشبكة، راجع
(Google Cast and Spotify Connect)“ [خدمات 

.[(Spotify Connect و Google Cast) اإلنرتنت

لتخطي إعداد الشبكة، حدد مصدر إدخال صوت آخر.	 

ضبط مستوى الصوت

اضغط عىل +/- (مستوى الصوت) لرفع مستوى الصوت أو  1

خفضه.
 	. لكتم الصوت، اضغط عىل 
الستعادة الصوت، اضغط عىل  مرة أخرى أو اضغط 	 

عىل +/- (مستوى الصوت).

اختيار الصوت

يساعدك هذا القسم عىل اختيار الصوت املثايل للفيديو أو املوسيقى.

وضع الصوت

حدد أوضاع الصوت املعّرفة مسبًقا التي تالئم مقاطع الفيديو أو 
املوسيقى التي تريد تشغيلها.

اضغط عىل SURR إلنشاء تجربة است�ع إىل الصوت املحيطي. 	 

يعّد هذا الخيار مثالًيا ملشاهدة األفالم.

HDMI توصيل األجهزة الرقمية عرب

 set-top) قم بتوصيل جهاز رقمي، مثل جهاز االستقبال الرقمي
box) أو مشّغل أقراص DVD/Blu-ray أو وحدة التحكم باأللعاب، 

بهذا املنتج عرب توصيلة HDMI فردية. عند توصيل األجهزة بهذه 
الطريقة وتشغيل ملف أو لعبة،

يظهر الفيديو تلقائياً عىل التلفزيون، 	 
يتم تشغل الصوت تلقائًيا عىل هذا املنتج. 	 

باستخدام كبل HDMI عايل الرسعة، قم بتوصيل موصل  1
HDMI OUT عىل الجهاز الرقمي بـ HDMI IN عىل 

املنتج.
ُينصح باستخدام كبل HDMI عايل الرسعة.	 

قم بتوصيل هذا املنتج بالتلفزيون بواسطة  2
 .HDMI OUT (ARC)

 	 ،HDMI ARC يكن التلفزيون متوافقاً مع ï إذا
فحدد إخراج الفيديو الصحيح عىل التلفزيون.

3 .HDMI-CEC عىل الجهاز املوصول، شّغل عمليات

عند مواجهة مشاكل يف تشغيل HDMI-CEC عىل 	 
التلفزيون، راجع دليل مستخدم التلفزيون وتأكد من 
أن إعداد HDMI-CEC صحيح، أو اتصل بالرشكة 

املصّنعة للتلفزيون عند الحاجة.
اضغط عىل HDMI IN يف جهاز التحكم عن ُبعد العائد لهذا  4

. HDMI IN املنتج لتمك© اتصال
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Bluetooth تشغيل الصوت بواسطة ميزة

 iPad مثل) Bluetooth قم بتوصيل هذا املنتج بالجهاز املزّود «يزة
أو iPhone أو iPod touch أو هاتف Android أو كمبيوتر 
محمول) بواسطة ميزة Bluetooth. يتيح لك ذلك االست�ع إىل 
نة عىل الجهاز عرب مكربات الصوت التابعة لهذا  ملفات الصوت اُملخزَّ

املنتج.

ما تحتاج إليه
جهاز Bluetooth يدعم:	 

 	AVRCPو A2DP  :Bluetooth ملفات تعريف

إصدار  Bluetooth V4.1  :Bluetooth مع 	 
Bluetooth منخفض الطاقة

يبلغ نطاق التشغيل األقىص ب© الوحدة الرئيسية وجهاز مزّود 	 
«يزة Bluetooth حواىل 10 أمتار (30 قدًما).

اضغط عىل  يف جهاز التحكم عن ُبعد لتحويل املنتج إىل وضع  1

 .Bluetooth
BT ُيعرض عىل لوحة العرض وهو يومض. ↵

2  Bluetooth شّغل ،Bluetooth عىل الجهاز املزّود «يزة

وابحث عن Philips HTL5160 ثم حدده لبدء االتصال 

 Bluetooth راجع دليل املستخدم العائد للجهاز املزّود «يزة)
 .(Bluetooth ك© ميزةé لالّطالع عىل كيفية

أثناء االتصال، يومض BT عىل لوحة العرض. ↵

انتظر حتى ُيصدر هذا املنتج إشارة صوت. 3
عندما ينجح اتصال Bluetooth، يتم عرض BT عىل  ↵

لوحة العرض.
إذا فشل االتصال ، يومض BT عىل لوحة العرض بشكٍل  ↵

متواصل.

قم بتحديد ملفات الصوت أو املوسيقى وتشغيلها عىل جهاز  4
.Bluetooth

إذا تلقيت مكاملة واردة أثناء التشغيل، سيتم إيقاف 	 
تشغيل املوسيقى مؤقتاً. يتم استئناف التشغيل عند 

انتهاء املكاملة (تعتمد هذه امليزة عىل الهاتف املحمول 
املتصل).

إذا كان جهاز Bluetooth يدعم ملف التعريف 	 
للتحكم عن بعد بالصوت والفيديو È ،(AVRCP)كنك 
الضغط عىل  /  يف جهاز التحكم عن بعد للتخطي 

إىل مسار محدد، أو الضغط عىل  إليقاف التشغيل 
مؤقًتا أو استئنافه.

للخروج من Bluetooth، حدد مصدًرا آخر. 5
 	 ،Bluetooth عندما تقوم بالتبديل مجدًدا إىل وضع

يبقى اتصال Bluetooth نشًطا.

اضغط عىل MUSIC إلنشاء صوت استÊيو ثنا¦ القناة أو 	 

متعدد القنوات. مثايل لالست�ع إىل املوسيقى. 
اضغط عىل VOICE إلنشاء تأثÊ صوí يجعل صوت اإلنسان 	 

أكú وضوحاً وروعًة لالست�ع إليه.
اضغط عىل SMART لتحديد تلقائًيا وضع صوت معّرف 	 

مسبقاً (SURR، أو MUSIC أو VOICE) وفقاً ملحتوى 
إدخال الصوت بهدف تحس© أداء الصوت.

املعادل

 (Êالجه) والرتدد املنخفض (ëالطن© الثال) إعدادات الرتدد العايل Êّغ
لهذا املنتج.

اضغط عىل -/+ TREBLE أو -/+ BASS لتغيÊ الرتدد. 1

مزامنة الفيديو والصوت

إذا ï تتم مزامنة الصوت والفيديو، فعليك تأخÊ الصوت بحيث يتطابق 
مع الفيديو.

اضغط عىل -/+ AUDIO SYNC ملزامنة الصوت مع  1

الفيديو.
+ AUDIO SYNC يزيد التأخÊ يف الصوت، يف  	

ح© يقوم - AUDIO SYNC بتقليل التأخÊ يف 

الصوت.

Éمستوى الصوت التلقا

شّغل مستوى الصوت التلقا¦ إلبقاء مستوى الصوت ثابًتا عند التبديل 
إىل مصدر آخر أو إىل قناة تلفزيونية يكون فيها مستوى صوت املحتوى 

مختلًفا.
اضغط عىل AUTO VOL ON/OFF لتشغيل مستوى  1

الصوت التلقا¦ أو إيقاف تشغيله.

الوضع اللييل

لالست�ع الهادئ، يقوم الوضع اللييل بتخفيض مستوى األصوات الصاخبة 
عند تشغيل الصوت. يتوفر الوضع اللييل فقط للمسارات الصوتية من 

 .Dolby Digital
اضغط عىل NIGHT ON/OFF لتشغيل الوضع اللييل أو  1

إيقاف تشغيله.

مالحظة

إذا تم تعي© مستوى الصوت التلقا¦ إىل تشغيل، ال تستطيع éك© الوضع اللييل. 	
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باستخدام كبل صوت استÊيو مقاس 3.5 ميليمرت، قم بتوصيل  1
مشّغل MP3 «وصل AUDIO IN املوجود عىل هذا املنتج.

اضغط عىل AUDIO IN يف جهاز التحكم عن ُبعد. 2

اضغط عىل األزرار املوجودة عىل مشّغل MP3 لتحديد ملفات  3

الصوت أو املوسيقى وتشغيلها.

USB أجهزة تخزين

استمتع بالصوت عىل جهاز تخزين USB، مثل مشّغل MP3 وذاكرة 
USB محمولة، إلخ.

ما تحتاج إليه
جهاز تخزين é USBت تهيئته لنظامي امللفات FAT أو 	 

NTFS، ويتوافق مع ”فئة التخزين الكبÊ السعة“.

قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا املنتج. 1
اضغط عىل USB يف جهاز التحكم عن ُبعد.  2

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم يف التشغيل. 3
اضغط عىل  لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقًتا أو 	 

استئنافه.
اضغط عىل  /  للتخطي إىل املسار التايل أو السابق.	 

أثناء تشغيل USB، اضغط باستمرار عىل USB للدخول 	 
إىل وضع التكرار، ثم اضغط عىل USB لتحديد أحد 

أوضاع التشغيل التالية.
RPT-TRACK: تكرار املسار الحايل.	 
RPT-ALL: تكرار كل املسارات املوجودة يف 	 

مجلد واحد.
RPT-RAND: تشغيل املحتوى املوجود يف 	 

مجلد واحد برتتيب عشوا¦.
RPT-OFF: الخروج من وضع التكرار أو وضع 	 

التشغيل العشوا¦.

مالحظة

	 .USB قد ال يتوافق هذا املنتج مع بعض أنواع أجهزة تخزين
إذا كنت تستخدم كبل وصلة USB أو موزع USB أو قارئ USB متعدد، فقد  	

.USB ال يتم التعّرف عىل جهاز تخزين
بروتوكوالت الكامÊا الرقمية PTP وMTP غÊ معتمدة. 	

ال تقم بإزالة جهاز التخزين USB أثناء قراءته. 	
	  (MP3)  (DRM) ليست ملفات املوسيقى املحمية بنظام إدارة الحقوق الرقمية

مدعومة. 
	 .Ê5 فولت ، 1 أمب   :USB دعم منفذ

مالحظة

قد يتم قطع دفق املوسيقى بسبب حواجز ب© الجهاز واملنتج، مثل حائط أو غالف  	
معدÙ يغطي الجهاز أو تواجد أجهزة أخرى قريبة يتم تشغيلها عىل الرتدد نفسه.

إذا أردت توصيل هذا املنتج بجهاز آخر مزّود «يزة Bluetooth، اضغط باستمرار  	
 Bluetooth عىل  عىل جهاز التحكم عن ُبعد لقطع اتصال الجهاز املزّود «يزة

املتصل حالًيا.

اتصال Bluetooth عرب NFC (االتصال 
بالحقل القريب)

NFC (االتصال بالحقل القريب) هي تقنية éّكن االتصال الالسل� 
قصÊ النطاق ب© أجهزة ممكنة لالتصال بالحقل القريب، مثل الهواتف 

املحمولة.

ما تحتاج إليه
 	.NFC مع وظيفة Bluetooth جهاز ممكن الستخدام
لإلقران، اضغط عىل الجهاز املزّود بوظيفة NFC بواسطة عالمة 	 

NFC املوجودة عىل هذا املنتج.

قم بتمك© وظيفة NFC عىل الجهاز املمكن الستخدام  1
Bluetooth (راجع دليل املستخدم الخاص بالجهاز للحصول 

عىل التفاصيل).

2  NFC بواسطة عالمة NFC اضغط عىل الجهاز املزّود بوظيفة

املوجودة عىل هذا املنتج حتى يتوقف عن إصدار إشارة صوت.
عند االتصال للمرة األوىل، تظهر مطالبة لإلقران عىل بعض 	 

األجهزة املحمولة، فحدد ”نعم“ لالتصال.
عندما ينجح اتصال Bluetooth، يتم عرض BT عىل  ↵

لوحة العرض.
إذا فشل االتصال ، يومض BT عىل لوحة العرض بشكٍل  ↵

متواصل.

حدد ملفات الصوت أو املوسيقى وقم بتشغيلها عىل الجهاز  3
.NFC املزّود بوظيفة

لقطع االتصال، اضغط من جديد عىل الجهاز املزّود 	 
بوظيفة NFC بواسطة عالمة NFC املوجودة عىل 

هذا املنتج.

MP3 مشّغل

قم بتوصيل مشّغل MP3 لتشغيل ملفات الصوت أو املوسيقى.

ما تحتاج إليه
 	.MP3 مشّغل
كبل صوت استÊيو مقاس 3.5 ميليمرت.	 
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انتقل إىل صفحة التطبيق الرئيسية. 2
اضغط عىل  للوصول إىل خيارات القاÜة. 3

4 .(à مكربات الصوت الخاصة) “My Speakers” حدد
يتم إدراج األجهزة املتصلة. ↵

ثم حدد ”Factory Reset“ (إعادة التعي© إىل إعدادات  5
جهة التصنيع) واتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلنهاء 

العملية.

 :2 Íإخت

يف الجزء السفيل من املنتج، اضغط عىل RESET بواسطة  1
دبوس إلعادة تعي© املنتج.

 :3 Íإخت

1  ،(HDMI ARC الضغط عىل) HDMI ARC يف وضع
اضغط عىل  مرت©، ثم عىل مستوى الصوت -  مرة واحدة، 

.BASS - واضغط من بعدها باستمرار عىل

 EasyLink إعداد
(HDMI-CEC تحكم)

يدعم هذا املنتج وظيفة EasyLink من Philips، التي تستخدم 
بروتوكول HDMI-CEC (التحكم بإلكرتونيات املستهلك). Èكن 
التحّكم باألجهزة املتوافقة مع EasyLink والتي تم توصيلها عرب 

HDMI عرب جهاز تحكم عن بعد واحد.

مالحظة

ال Èكن ض�ن إمكانية التشغيل التفاعيل بنسبة مئة يف املئة مع كل أجهزة  	
.HDMI-CEC

ُيعرف بروتوكول HDMI-CEC بالعديد من األس�ء، وذلك تبعاً للرشكة  	

املصّنعة. للحصول عىل معلومات حول جهازك، Èكنك مراجعة دليل مستخدم 
الجهاز.

قبل البدء

قم بتوصيل هذا املنتج بجهاز متوافق مع HDMI-CEC عرب 	 
.HDMI توصيلة

اّطلع عىل دليل البدء الرسيع إلجراء التوصيالت الالزمة، ثم حدد 	 
مصدر الصوت الصحيح للجهاز املتصل.

عىل التلفزيون واألجهزة األخرى املوصولة، شّغل تحكم 	 

HDMI-CEC. للحصول عىل التفاصيل، Èكنك مراجعة دليل 
مستخدم التلفزيون أو األجهزة األخرى.

Éوضع االستعداد التلقا

 Îوضع مؤقت شب

عندما يكون املنتج متصًال بالشبكة، فهو ينتقل تلقائياً إىل وضع استعداد 
الشبكة بعد مرور 15 دقيقة من عدم النشاط. يؤدي وضع استعداد 

الشبكة إىل تقصÊ وقت بدء التشغيل عندما يكون املنتج يف وضع 
االستعداد، وهو الوضع األمثل لدفق املوسيقى من تطبيقات األجهزة 

املحمولة.

ECO وضع مؤقت  
عندما يكون املنتج غÊ متصل بالشبكة، فهو ينتقل تلقائياً إىل وضع 

االستعداد الصديق للبيئة بعد مرور 15 دقيقة من عدم النشاط. يؤدي 
وضع االستعداد الصديق للبيئة إىل زيادة وقت بدء التشغيل عندما 
يكون املنتج يف وضع االستعداد، ك� يؤدي إىل استهالك طاقٍة أقل.

مالحظة

عندما يكون املنتج يف وضع االستعداد الصديق للبيئة، ييضء مؤرش LED باللون  	
األحمر.

عندما يكون املنتج يف وضع استعداد الشبكة، ييضء مؤرش LED األبيض وينطفئ  	
مؤرش LED األحمر.

تعيÐ سطوع الشاشة

Èكنك الضغط عىل DIM بشكٍل متكرر لتحديد مستوى سطوع 
مختلف للوحة عرض هذا املنتج.

إذا حددت AUTO OFF، فيتم إيقاف تشغيل رسالة LED بعد 
مرور 10 ثواٍن ï يسجل خاللها الزر أي نشاط.

تطبيق إعدادات جهة التصنيع

يف حالة عدم استجابة املنتج أو وجود مشكلة يف إعداد الشبكة، Èكنك 
إعادة تعي© هذا املنتج إىل اإلعدادات االفرتاضية املربمجة يف الرشكة 

املصّنعة.

مالحظة

عند اكت�ل عملية استعادة إعدادات جهة التصنيع، يتوقف املنتج عن التشغيل ثم  	
يتم إعادة تشغيله تلقائًيا.

:1 Íإخت

1  Philips من “HCWeSet” اعمد إىل بدء تشغيل تطبيق
عىل جهازك املحمول.

تأكد من توصيل املنتج بالشبكة.	 
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EasyLink عنارص تحكم

باستخدام È ،EasyLinkكنك التحكم بهذا املنتج وبالتلفزيون 
وباألجهزة املتصلة األخرى واملتوافقة مع HDMI-CEC بواسطة 

جهاز تحكم عن ُبعد واحد.
التبديل إىل وضع االستعداد بكبسة زر واحدة: يستطيع هذا 	 

املنتج التبديل إىل وضع االستعداد باستخدام جهاز التحكم عن 
 ُبعد التابع للتلفزيون أو أجهزة HDMI-CEC أخرى.

يف جهاز التحكم عن ُبعد العائد لهذا املنتج، اضغط باستمرار عىل 
 لثالث ثواٍن عىل األقل لتبديل كل األجهزة املتصلة واملتوافقة 

مع HDMI-CEC إىل وضع االستعداد.

خدمات اإلنرتنت (Google Cast و 
(Spotify Connect

عرب مكربات صوت هذا املنتج، Èكنك االست�ع إىل املوسيقى من خدمات 
املوسيقى عرب اإلنرتنت التالية.

 	Google Cast التطبيقات اُملمّكنة لالستخدام عىل

 	(Spotify اتصال) Spotify Connect

ما تحتاج إليه
 	 Android 4.3 جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل/þهاتف ذ

أو أحدث؛ iPhone/iPad يعمل بنظام iOS 8.0 أو أحدث.
تنزيل تطبيق ”HCWeSet“ من Philips من متجر 	 

.iOS App Store أو Google Play
موّجه شبكة.	 
كبل شبكة (لالتصال السل�).	 

توصيل املنتج بالشبكة

الستخدام خدمات Google Cast وSpotify Connect، يجب 
إعداد الشبكة لتوصيل هذا املنتج بالشبكة.

قبل البدء

تأكد من أن املنتج وجهازك املحمول يتشاركان الشبكة نفسها.	 
للشبكة السلكية، قم بتوصيل كبل شبكة من موصل LAN يف 	 

املنتج إىل موّجه الشبكة.
للشبكة الالسلكية، تم تزويد هذا املنتج بتقنية Wi-Fi مضّمنة.	 

1  Philips من “HCWeSet” اعمد إىل بدء تشغيل تطبيق
عىل الجهاز املحمول.

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل شاشة التطبيق إلك�ل اإلعداد. 2
يف صفحة اإلعداد األويل، حدد ”إعداد مكرب صوت جديد“ 	 

لتهيئة اإلعداد.

ل مستخدمى نظام iOs: عند مطالبتك بذلك، انتقل إىل 	 
قاÜة Wi-Fi للجهاز الذي يعمل بنظام iOS لتحديد 
هذا املنتج، ثم عد إىل التطبيق ملواصلة إعداد الشبكة.

عندما يكون املنتج يف صدد االتصال بالشبكة، يومض 	 
مؤرش LED يف هذا املنتج باللون األبيض.

عند يتم اتصال املنتج بالشبكة، ييضء مؤرش LED يف 	 
هذا املنتج باللون األبيض.

مالحظة

أثناء إعداد الشبكة، وافق عىل اتفاقية الخدمة والخصوصية من Google لتمك©  	
.Google Cast التطبيقات اُملمّكنة لالستخدام عىل

أثناء إعداد الشبكة، يف حال فشل االتصال بالشبكة، اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل  	
الشاشة إلعادة املحاولة.

دفق املوسيقى إىل هذا املنتج

 Google كنك دفق املوسيقى من خدماتÈ ،بعد إعداد الشبكة بنجاح
Cast و Spofity Connect عرب اإلنرتنت إىل هذا املنتج.

1  Philips من “HCWeSet” اعمد إىل بدء تشغيل تطبيق
عىل الجهاز املحمول.

انتقل إىل صفحة التطبيق الرئيسية. 2
عىل الصفحة الرئيسية، يتم عرض كل من التطبيقات  ↵

اُملمّكنة لالستخدام عىل Google Cast وتطبيق 
.Spotify

اضغط عىل رمز خدمة موسيقى، وشّغل املوسيقى. 3

يتم دفق املوسيقى تلقائياً إىل هذا املنتج. ↵
 	 Spotify و Google Cast ملعرفة كيفية استخدام

Connect، راجع ”التنقل يف قاÜة التطبيق الرئيسية“.

مالحظة

بعد إعداد الشبكة، Èكنك أيضاً بدء تشغيل التطبيقات اُملمّكنة لالستخدام عىل  	
 TuneIn و Google Play Musicمبارشًة (مثل Google Cast

Radio، إلخ.) أو تطبيق Spotify لدفق املوسيقى إىل هذا املنتج.
	  Spotify يجب أن تكون من مستخدمي ،Spotify Connect الستخدام

.Premium
عندما يتم الكشف عن تحديث للربنامج، ييضء مؤرش LED يف هذا املنتج باللون  	

الربتقايل.

التنقل يف قاÖة التطبيق الرئيسية

1  Philips من “HCWeSet” اعمد إىل بدء تشغيل تطبيق
عىل الجهاز املحمول.

انتقل إىل صفحة التطبيق الرئيسية. 2
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تحديث البرنامج  5
للحصول عىل أفضل امليزات والدعم، يجب تحديث املنتج بأحدث إصدار 

للربنامج. 

التحقق من إصدار الربنامج

1  Philips من “HCWeSet” اعمد إىل بدء تشغيل تطبيق
عىل جهازك املحمول.

تأكد من توصيل املنتج بالشبكة.	 
انتقل إىل صفحة التطبيق الرئيسية. 2
اضغط عىل  للوصول إىل خيارات القاÜة. 3

4 .(à مكربات الصوت الخاصة) “My Speakers” حدد
يتم إدراج األجهزة املتصلة ↵

ثم حدد ”About“ (حول). 5
يتم عرض رقم إصدار الربنامج إىل جانب معلومات أخرى  ↵

حول املنتج.

مالحظة

أثناء اتصال املنتج بالشبكة، ييضء مؤرش LED يف هذا املنتج باللون الربتقايل عندما  	
يتم الكشف عن تحديث للربنامج. 

قد تستغرق عملية الرتقية 3 دقائق تقريًبا. 	

تحديث الربنامج عرب إنرتنت

1  Philips من “HCWeSet” اعمد إىل بدء تشغيل تطبيق
عىل جهازك املحمول.

تأكد من توصيل املنتج بالشبكة.	 
انتقل إىل صفحة التطبيق الرئيسية. 2
اضغط عىل  للوصول إىل خيارات القاÜة. 3

4 .(à مكربات الصوت الخاصة) “My Speakers” حدد
يتم إدراج األجهزة املتصلة ↵

حدد اسم املنتج، ثم حدد ”Software Update“ (تحديث  5
الربنامج) > ”Network“ (الشبكة).

اضغط عىل  للوصول إىل خيارات القاÜة للميزات التالية. 3

بواسطة خيار ”My Speakers“ (مكربات الصوت 	 
الخاصة È ،(àكنك تحديث برنامج هذا املنتج وإعادة 
تعي© املنتج إىل إعدادات جهة التصنيع االفرتاضية، إلخ.

 	.Google Cast تعّلم كيفية استخدام
 	.Spotify Connect تعّلم كيفية استخدام
قم بالوصول إىل املعلومات القانونية واإلشعار.	 
قم بالوصول إىل دعم العمالء.	 

AR



15

تنبيه

	  ،USB عندما تكون عملية التحديث جارية، ال تفصل الطاقة أو ُتخرج جهاز تخزين
فمن شأن ذلك أن يلحق الرضر بهذا املنتج.

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلك�ل عملية التحديث.  6
أثناء الرتقية، يتم عرض ”UPG“ (ترقية) عىل لوحة  ↵

العرض.

بعد االنتهاء من التحديث، يتم إيقاف تشغيل هذا املنتج  ↵
تلقائًيا وتشغيله من جديد.

يف حال فشلت عملية التحديث، يومض مؤرش LED يف  ↵
هذا املنتج باللون الربتقايل بشكٍل متواصل.

USB تحديث الربنامج عرب

1  www.philips.com/support كنك زيارة املوقعÈ
للتحقق من اإلصدار األحدث للربنامج.

ابحث عن الطراز الذي تستخدمه وانقر فوق 	 

”Software and drivers“ (الربامج وبرامج 
التشغيل).

2 .USB قم بتنزيل الربنامج إىل جهاز تخزين

a  اعمد إىل فّك ضغط امللف الذي تم تنزيله يف حال كان

مضغوًطا، وتأكد من أن املجلد الذي تم فك ضغطه 

.“UPG” يحمل االسم

b .يف الدليل الجذر “UPG” ضع مجلد

قم بتوصيل جهاز تخزين USB «وصل   (USB) املوجود  3
عىل هذا املنتج.

4  Philips من “HCWeSet” اعمد إىل بدء تشغيل تطبيق
عىل جهازك املحمول.

تأكد من توصيل املنتج بالشبكة.	 
انتقل إىل صفحة التطبيق الرئيسية. 5
اضغط عىل  للوصول إىل خيارات القاÜة. 6

7 .(à مكربات الصوت الخاصة) “My Speakers” حدد
يتم إدراج األجهزة املتصلة. ↵

حدد اسم املنتج، ثم حدد ”Software Update“ (تحديث  8
.“USB” < (الربنامج

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلك�ل عملية التحديث.  9
أثناء الرتقية، يتم عرض ”UPG“ (ترقية) عىل لوحة  ↵

العرض.

بعد االنتهاء من التحديث، يتم إيقاف تشغيل هذا املنتج  ↵
تلقائًيا وتشغيله من جديد.

يف حال فشلت عملية التحديث، يومض مؤرش LED يف  ↵
هذا املنتج باللون الربتقايل بشكٍل متواصل.

AR
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مواصفات المنتج  7
مالحظة

مواصفات املنتج وتصميمه عرضة للتغيÊ بدون إشعار مسبق. 	

مضخم إشارة الصوت

 	 +/- 0,5)  RMS قدرة اإلخراج اإلج�لية: 320 واط
(10%  (THD) ديسيبيل، نسبة التشوه التوافقي الكيل

استجابة الرتدد: 20 هرتز20- كيلوهرتز / 3 - /+ ديسيبل	 
نسبة اإلشارة إىل الضجيج: 	 

 ( A-weighted) /  (CCIR) 65 ديسيبل <
حساسية اإلدخال:	 

AUDIO IN:  1 فولت	 

الصوت

 	 :S/PDIF إدخال الصوت الرقمي
 	TOSLINK :برصي

USB
التوافق: USB عايل الرسعة (2.0)	 
 	(MSC)  USB السعة Êدعم الفئة: فئة التخزين الكب
 	NTFS  ،FAT32  ،FAT16 :نظام امللفات

تنسيقات امللفات

 	 ،.ape ،.ogg ،.flac ،.m4a ،.wav ،.mp3 ،.mka ، .aac 
 .dff ،.dsf

Bluetooth
 	AVRCPو A2DP  :Bluetooth ملفات تعريف

 	 Bluetooth مع Bluetooth V4.1  :Bluetooth  إصدار
منخفض الطاقة

الوحدة الرئيسية

وحدة التزويد بالطاقة: 	 
 	  :(Philips محّول طاقة التيار املرتدد من) الطراز

TNUA3202003
 	Êاإلدخال: 240-100 فولت~، 50 /60 هرتز،1.65 أمب
 	Ê2.0 أمب  ، اإلخراج: 32 فولت 

التثبيت على الحائط  6
مالحظة

قبل التثبيت عىل الحائط، تأكد من إمكانية تحّمل الحائط لوزن هذا املنتج. 	
للتثبيت عىل الحائط، يجب تثبيت هذا املنتج بطريقة آمنة وبالتوافق مع تعلي�ت  	

التثبيت. قد يؤدي تثبيت املنتج بالحائط بطريقة غÊ صحيحة إىل حصول حادث 

أو إصابة أو تلف. يف حال راودتك أي شكوك، فاتصل «ركز Philips للعناية 
باملستهلك يف بلدك.

طول الربغي/قطره

استناًدا إىل نوع دعامة التثبيت عىل الحائط، احرص عىل استخدام الرباغي 
املالÜة من جهة الطول والقطر.

2.2~2.5 mm/0.09”- 0.10”

≤9 mm/
0.35”

3.5-4 mm/
0.14”-0.16”

>25 mm/0.98”   

راجع الصورة يف دليل البدء الرسيع ملعرفة كيفية تثبيت هذا املنتج 
عىل الحائط.

1) استخدم قلم التحديد الخاص بالورق الذي تم تزويدك به لتحديد 
ثقب© يف الحائط، ثم ثّبت مس�رين يف الثقب© بإحكام.

2) ثّبت دعامتي الجدار الذي تم تزويدك به� عىل املنتج.
3) عّلق املنتج عىل الحائط.
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استكشاف األخطاء   8
وإصالحها

تحذير

خطر حدوث صدمة كهربائية. ال تعمد أبًدا إىل إزالة الغالف الهيكيل للمنتج. 	

ل� يبقى الض�ن صالًحا، ال تحاول إطالًقا إصالح املنتج بنفسك. 

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا املنتج، فتحقق من النقاط 
التالية قبل طلب الخدمة. ويف حال استمرار املشكلة، Èكنك الحصول 

 .www.philips.com/welcome عىل الدعم من املوقع

الوحدة الرئيسية

األزرار املوجودة عىل هذا املنتج ال تعمل.

افصل هذا املنتج عن وحدة التزويد بالطاقة لبضع دقائق، ثم 	 
عاود توصيله.

الصوت

ما من صوت يصدر عن مكربي صوت هذا املنتج.
قم بتوصيل كبل الصوت من هذا املنتج بالتلفزيون أو بأجهزة 	 

أخرى. 
احرص عىل توصيل مدخل الصوت يف هذا املنتج «خرجه يف 	 

جهاز التلفزيون أو أي جهاز آخر.
قم بإعادة تعي© هذا املنتج إىل إعدادات جهة التصنيع.	 
عىل جهاز التحكم عن بعد، حدد إدخال الصوت الصحيح.	 

تأكد من أنه ï يتم كتم الصوت يف هذا املنتج. 	 

صوت أو صدى مشوه.

يف حال تشغيل الصوت من التلفزيون عرب هذا املنتج، تأكد من 	 
كتم الصوت يف التلفزيون.

عدم حدوث تزامن بÐ الصوت والفيديو.

اضغط عىل -/+ AUDIO SYNC ملزامنة الصوت مع 	 

الفيديو.

يتم عرض رسالة خطأ عىل لوحة العرض.

يشÊ عرض ”خطأ“ إىل وجود تنسيق إدخال صوت غÊ معتمد.	 
يشÊ وميض ”ARC“ إىل أن التلفزيون املوصول غÊ متوافق مع 	 

HDMI ARC أو إىل الكشف عن تنسيق صوت غÊ معتمد. 

استهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد	 
وضع االستعداد الصديق للبيئة: ≤ 0.5 واط 	 
وضع استعداد الشبكة: < 6 واط	 

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق):  x 51 x 1100 69  مم 	 
الوزن: 2.2 كجم	 

مكربات صوت مضمنة:	 

القناة اليمنى/اليرسى: x 4 مضخم صوت 	 
(90 مم/3.5 بوصةx 34 مم/1.3 بوصة، 6 أوم) + 

x 2 مكرب صوت (25.4 مم/1 بوصة، 4 أوم)
القناة املركزية: x 1 مضخم صوت 	 

(90 مم/3.5 بوصة x  34 مم/1.3 بوصة، 3 أوم) + 
x 1 مكرب صوت (25.4 مم/1 بوصة، 4 أوم)

حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إىل 45 درجة مئوية ونسبة 	 
الرطوبة: من %5 إىل %90 للمناخات كافة

حرارة التخزين: من 40- درجة مئوية إىل 70 درجة مئوية ، 	 
ونسبة الرطوبة: من %5 إىل 95%

مضخم الصوت

وحدة التزويد بالطاقة: 240-220 فولت~؛ 60-50 هرتز	 
استهالك الطاقة: 30 واط	 
استهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد: ≤ 0.5 واط 	 
املعاوقة: 2 أوم	 
مضخم مكرب الصوت: مضخم 1  ×  203 مم (8 بوصات)	 
األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق): 	 

 x 316 x 205 401  مم
الوزن: 7.0 كلغ	 

بطاريات جهاز التحكم عن بعد

 	 AAA-R03 1.5 فولت V بطاريتان

إدارة الطاقة يف وضع االستعداد

عندما يبقى الجهاز غÊ نشط ملدة 15 دقيقة، ينتقل تلقائًيا إىل 	 
وضع االستعداد أو وضع استعداد الشبكة.

إللغاء تنشيط اتصال Bluetooth، اضغط باستمرار عىل زر 	 
Bluetooth املوجود عىل جهاز التحكم عن بعد.

لتنشيط اتصال Bluetooth، مّكن اتصال Bluetooth عىل 	 

جهاز Bluetooth، أو مّكن اتصال Bluetooth عرب عالمة 
NFC (إذا كانت متوفرة).
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Bluetooth
يتعّذر عىل جهاز االتصال بهذا املنتج.

ال يدعم الجهاز ملفات التعريف املتوافقة واملطلوبة لهذا املنتج.	 
é ïّكن وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز. راجع دليل 	 

املستخدم الخاص بالجهاز ملعرفة كيفية éك© الوظيفة.
مل يتم توصيل الجهاز بطريقة صحيحة. قم بتوصيل الجهاز 	 

بطريقة صحيحة.
 	 .Bluetooth املنتح متصل بالفعل بجهاز آخر ممّكن الستخدام

افصل الجهاز املوصول، ثم حاول من جديد.

إن جودة تشغيل الصوت من جهاز Bluetooth املوصول ضعيفة.

استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز عىل مسافة أقرب 	 
من املنتج، أو قم بإزالة أي عائق ب© الجهاز وهذا املنتج.

يتصل جهاز Bluetooth املوصول ثم ينفصل بطريقة متواصلة.

استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز عىل مسافة أقرب 	 
من املنتج، أو قم بإزالة أي عائق ب© الجهاز وهذا املنتج.

 	 Bluetooth يف جهاز Wi-Fi قم بإيقاف تشغيل وظيفة
لتفادي التداخل.

بالنسبة إىل بعض أجهزة È ،Bluetoothكن إلغاء تنشيط 	 
اتصال Bluetooth تلقائًيا لتوفÊ الطاقة. ال يدل هذا األمر 

عىل وجود أي عطل يف املنتج.

NFC
.NFC يتعّذر عىل جهاز االتصال بهذا املنتج عرب

 	.NFC تأكد من أن الجهاز معتمد لوظيفة
تأكد من أن وظيفة NFC ممّكنة عىل الجهاز (راجع دليل 	 

املستخدم الخاص بهذا الجهاز للحصول عىل التفاصيل).
لإلقران، اضغط عىل الجهاز املزّود بوظيفة NFC بواسطة عالمة 	 

NFC املوجودة عىل هذا املنتج.

خدمات إنرتنت

يتعذر تشغيل دفق املوسيقى من خدمات Google Cast أو 

Spotify Connect إىل هذا املنتج.
إّن هذا املنتج غÊ متصل بالشبكة. نّفذ اإلعداد ألول مرة يف حال 	 

ï تكتمل عملية اإلعداد.

يتعذر توصيل املنتج بالشبكة.

تأكد من أن عمل الشبكة الالسلكية ال يخضع لتأثÊ أفران 	 
املايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو 

 .Wi-Fi أجهزة مجاورة أخرى تعمل بتقنية
ضع املوّجه الالسل� واملنتج بحيث ال تتجاوز املسافة بينه� 	 

خمسة أمتار.
تأكد من أن املنتج وجهازك املحمول يتشاركان الشبكة نفسها.	 
قم بإعادة تعي© هذا املنتج إىل إعدادات جهة التصنيع.	 
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Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories. 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby and the double-D symbol 
are trademarks of Dolby Laboratories. 

 
The terms HDMI and HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing LLC in the United States and other 
countries.

The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson 
Innovations Limited is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their 
respective owners.

The N Mark is a trademark or registered 
trademark of NFC Forum, Inc. in the United 
States and in other countries. 

Google Cast and the Google Cast badge are 
trademarks of Google Inc. 

The Spotify Software is subject to third party 
licenses found here: www.spotify.com/connect/
third-party-licenses. 



Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson 
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. 
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and 
are used under license from Koninklijke Philips N.V.
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