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 1هام
اقرأ كل اإلرشادات وافهمها قبل استخدام املنتج .إذا تس ّبب
عدم اتباع اإلرشادات في حدوث أي ضرر ،فلن تنطبق بنود
الضمان.

األمان
خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!
•ال تعرّض املنتج وامللحقات أبدا ً للمطر أو املياه .ال
تضع حاويات السوائل ،مثل أواني الزهور ،بالقرب
من املنتج .إذا انسكبت السوائل على املنتج أو في
داخله ،فافصله عن مأخذ الطاقة على الفور .اتصل
مبركز  Philipsللعناية باملستهلك لفحص املنتج قبل
استخدامه من جديد.
•ال تضع املنتج وامللحقات أبدا ً بالقرب من اللهب
املكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر ،مبا في ذلك أشعة
الشمس املباشرة.
•احرص دائما ً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات
التهوية أو الفتحات األخرى املوجودة على املنتج.
•يجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل
حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط
اجلهاز لفصل اجلهاز.
•افصل املنتج عن مأخذ الطاقة قبل العواصف
الرعدية.
•عند فصل سلك الطاقة ،اسحب القابس دوما ً وليس
الكبل.
خطر حدوث قصر في الدائرة الكهربائية أو حريق!
•قبل توصيل املنتح مبأخذ الطاقة ،تأكد من أن اجلهد
الكهربائي يطابق القيمة املطبوعة في اجلهة اخللفية
أو السفلى من املنتج .ال تقم أبدا ً بتوصيل املنتج
مبأخذ الطاقة كان اجلهد الكهربائي مختلفا ً.
خطر حدوث إصابة أو تلف بوحدة !SoundBar
•بالنسبة إلى املنتجات القابلة للتثبيت على احلائط،
استخدم فقط دعامة التثبيت باحلائط املزوّدة مع
املنتج .ث ّبت دعامة التثبيت على حائط ميكنه حتمل
تتحمل
وزن كل من املنتج ودعامة التثبيت باحلائط .ال
ّ
شركةKoninklijke Philips Electronics N.V.
مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت
املنتج باحلائط بطريقة غير صحيحة.
•ال تضع أبدا ً املنتج أو أي أجسام على أسالك الطاقة
أو معدات كهربائية أخرى.
•إذا مت نقل املنتج في درجات حرارة أقل من  5درجات
مئوية ،فانزع غالف املنتج وانتظر حتى تصل درجة

حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله مبأخذ
الطاقة.
•بعض أجزاء هذا املنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج.
أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.
خطر حدوث فرط اإلحماء!
•ال تث ّبت هذا املنتج أبدا ً في مكان محصور .يرجى ترك
مسافة من  4بوصات على األقل حول املنتج لضمان
التهوية املناسبة .احرص على أال تؤدي الستائر أو أي
أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية املنتج.
خطر التلوث!
•ال تخلط البطاريات (قدمية وجديدة أو بطاريات كربون
وقلوية ،وما إلى ذلك).
•هناك خطر حدوث انفجار في حال استبدال البطارية
بطريقة غير صحيحة .استبدل البطارية ببطارية من
النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
•أخرج البطاريتني عند نفادهما أو إذا كنت ستتوقف
عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة وقت
طويلة.
•حتتوي البطاريات على مواد كيميائية ،ويجب التخلص
منها بطريقة صحيحة.
خطر ابتالع البطاريات!
•قد يحتوي املنتج/جهاز التحكم عن بعد على بطارية
مستديرة على شكل حجر العملة أو على شكل زر
أبق البطارية بعيدا ً عن متناول
والتي ميكن ابتالعهاِ .
األطفال في جميع األوقات! في حال ابتالع البطارية،
فإنها قد تتسبب بإصابة خطرة أو باملوت .قد حتدث حروق
داخلية بالغة بغضون ساعتني من فترة االبتالع.
•إذا كنت تظ ّن أنه مت ابتالع بطارية ،احصل فورًا على
مساعدة طبية.
دوما جميع البطاريات
أبق ً
•عند تغيير البطارياتِ ،
اجلديدة واملستعملة بعيدا ً عن متناول األطفال .تأكد
من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل
البطارية.
•إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن
استخدام املنتج .أبقها بعيدا ً عن متناول األطفال
واتصل بالشركة املصنعة.

هذا جهاز من الفئة  IIمع مادة عازلة مزدوجة ،وبدون توفير
التأريض الواقي.
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العناية باملنتج

التوافق

لتنظيف املنتج ،ال تستخدم سوى قطعة قماش مصنوعة
من األلياف الدقيقة.

العناية بالبيئة

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.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها اإلرشاد األوروبي
 ،EC/66/2006والتي ال ميكن أن يتم التخلص منها مع
النفايات املنزلية العادية.
يُرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة بنظام التجميع
املنفصل للبطاريات .يساعد التخلص من البطاريات بطريقة
صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في
البيئة وصحة اإلنسان.

3

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو اخلاصة
باجملموعة األوروبية.
يعلن قسم  Philips Consumer Lifestyleهنا أن هذا
املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وأحكام توجيه
املفوضية األوروبية .EC/5/1999
تتوفر نسخة عن إعالن املطابقة اخلاص باملفوضية األوروبية
بإصدار Portable Document Format (PDF)لدليل
املستخدم في املوقع .www.philips.com/support

التعليمات والدعم
توفر  Philipsدعما ً واسع النطاق عبر إنترنت .يُرجى زيارة
موقعنا على الويب  www.philips.com/supportمن
أجل:
•قم بتنزيل دليل املستخدم ودليل البدء السريع
•مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (متوفرة لطرازات
محددة فقط)
•العثور على أجوبة عن األسئلة املتداولة
•إرسال سؤال إلينا بالبريد اإللكتروني
•التح ّدث مع أحد ممثلي قسم الدعم.
اتبع اإلرشادات في موقع ويب الختيار لغتك ،ثم أدخل رقم
طراز املنتج.
أو ،ميكنك االتصال مبركز  Philipsللعناية باملستهلك في
سجل رقم طراز املنتج
بلدك .قبل االتصال بشركة ّ ،Philips
ورقمه التسلسلي .ميكنك العثور على هذه املعلومات في
اجلهة السفلى أو اخللفية من املنتج.
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SoundBar 2

HDMI 2d d
يضيء عند حتديد  HDMI IN 2كمصدر إدخال.

تهانينا على شرائك املنتج ،ومرحبا ً بك في !Philips
سجل
لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه ّ ،Philips
 SoundBarفي املوقع .www.philips.com/welcome

OPTICAL/COAXe e
•يضيء عندما تقوم بالتحويل إلى مصدر إدخال
محوري أو بصري.
•يومض عند الكشف عن تنسيق صوت غير
معتمد.
AUXf f
يضيء عندما تقوم بالتحويل إلى مصدر إدخال .AUX

املؤشرات في الوحدة الرئيسية
يتناول هذا القسم املعلومات حول مؤشرات أضواء LED
في الوحدة الرئيسية.

Bluetoothh h
•يضيء عندما تقوم بالتبديل إلى وضع
 Bluetoothوعند إقران أجهزة .Bluetooth
•يومض عندما تقوم بالتبديل إلى وضع
 Bluetoothوعند عدم إقران أجهزة
.Bluetooth

a

i j

h

g

f

e

d

c

AUDIO-INg g
يضيء عندما تقوم بالتحويل إلى مصدر
( AUDIO-INمأخذ  3.5مم).

b

a aمؤشر مستوى الصوت
تغير مستوى الصوت ،يضيء مؤشر
•عندما ّ
واحد أو مؤشرات كثيرة (ما يصل إلى ثماني
مؤشرات) لإلشارة إلى مستوى الصوت.
مؤشرات اإلقران الالسلكي
•أثناء اإلقران الالسلكي بني الوحدة الرئيسية
ومكبرات الصوت احمليطي ،تبدأ ثمانية مؤشرات
بالوميض الواحدة تلو اآلخرى.
•عند جناح عملية اإلقران ،تضيء املؤشرات
ثوان.
الثمانية ملدة ثالث ٍ
•إذا فشلت عملية اإلقران ،تومض املؤشرات
الثمانية ثالث مرات.
HDMI ARCb b
•يضيء عند حتديد  HDMI ARCكمصدر
إدخال.
•يومض عندما ال يتم الكشف عن صوت من
مصدر  HDMI ARCاحملدد ،أو عند الكشف
عن تنسيق صوت غير معتمد.

i iمؤشر V. SURR
•يضيء عند حتديد وضع الصوت احمليطي.
•ينطفئ عند حتديد وضع االستيريو.
•يومض مرة واحدة عند متكني الوضع الليلي/
مستوى الصوت التلقائي.
•يومض مرتني عندما يكون صوت Dolby
 Digitalهو اإلدخال.
•يومض مرتني عند تعطيل الوضع الليلي/
مستوى الصوت التلقائي.
•يومض ثالث مرات عندما يكون صوت DTS
هو اإلدخال.
( j jوضع االستعداد-تشغيل/مؤشر وضع االستعداد)
يتحول
عندما يكون  SoundBarفي وضع االستعداد،
ّ
مؤشر وضع االستعداد إلى اللون األحمر.

جهاز التحكم عن بعد
يتضمن هذا القسم نظرة عامة على جهاز التحكم عن
ّ
بعد.

HDMI 1c c
يضيء عند حتديد  HDMI IN 1كمصدر إدخال.
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a

b

NIGHT MODE ON/OFFd d
لتشغيل الوضع الليلي أو إيقاف تشغيله.

c

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

Bluetooth

j

 :AUDIO-INحتويل مصدر الصوت إلى توصيلة
( AUDIO-Inمأخذ  3.5مم).
 :AUXحتويل مصدر الصوت إلى توصيلة .AUX
 :Bluetoothالتبديل إلى وضع .Bluetooth

d

i
e
h

V.SURRf f
•التبديل بني صوت االستيريو والصوت احمليطي
الظاهري.
•في وضع ( HDMI-inمتصل عبر
 HDMI IN 1أو  ،)HDMI IN 2اضغط
باستمرار لتحويل إخراج الصوت عبر مكبر
صوت وحدة  SoundBarأو مكبر صوت
التلفزيون.
BASS +/-g g
رفع مستوى اجلهير أو خفضه.

g
f

TREBLE +/-h h
رفع مستوى الطنني الثالثي أو خفضه.
AUDIO SYNC +/- i i
رفع مستوى تأخير الصوت أو خفضه.

( a aوضع االستعداد-تشغيل)
•تشغيل  SoundBarأو حتويله إلى وضع
االستعداد.
•عند متكني  ،EasyLinkاضغط باستمرار
ثوان على األقلّ لتحويل جميع األجهزة
لثالث ٍ
املتصلة واملتوافقة مع  HDMI CECإلى وضع
االستعداد.

AUTO VOLUME ON/OFFj j
تشغيل مستوى الصوت التلقائي أو إيقاف تشغيله.

املوصالت
يتضمن هذا القسم نظرة عامة على املوصالت املتوفرة على
ّ
.SoundBar

b bحتديد HDMI
 :HDMI ARCحتويل املصدر إلى توصيلة
.HDMI ARC
 :HDMI 1حتويل املصدر إلى توصيلة .HDMI IN 1
 :HDMI 2حتويل املصدر إلى توصيلة .HDMI IN 2
c cأزرار املصدر
 :OPTICALحتويل مصدر الصوت إلى توصيلة الكبل
البصري.
 :COAXحتويل مصدر الصوت إلى توصيلة الكبل
احملوري.
5

AR

2013/8/12 17:40:43

HTL9100_12_UM_AR.indd 5

املوصالت اخللفية
POWER ON

c

h

g

d e f

c

ab

a aمصدر التيار املتردد~
توصيل املنتج بوحدة التزويد بالطاقة.
TO TV-HDMI OUT (ARC)C b b
 )ARC( Hعلى التلفزيون.
التوصيل بإدخال DMI
HDMI IN 2c c
التوصيل بإخراج  HDMIعلى جهاز رقمي.
HDMI IN 1d d
التوصيل بإخراج  HDMIعلى جهاز رقمي.
DIGITAL IN-OPTICALe e
التوصيل بإخراج صوت بصري على التلفزيون أو جهاز
رقمي.
DIGITAL IN-COAXIALf f
التوصيل بإخراج صوت محوري على التلفزيون أو جهاز
رقمي.
AUDIO IN-AUXg g
التوصيل بإخراج صوت متاثلي على التلفزيون أو جهاز
متاثلي.
AUDIO-INh h
إدخال الصوت من مشغّل ( MP3مأخذ  3.5مم) على
سبيل املثال.

b

a

* يعود الرسم أعاله إلى اجلهتني العلوية والسفلية ملكبر
الصوت األمين.
a aمؤشر مكبر الصوت
•أثناء اإلقران الالسلكي بني الوحدة الرئيسية
ومكبر الصوت ،يومض املؤشر باللون األحمر
بسرعة.
•عند جناح عملية اإلقران ،يتحول املؤشر إلى
لون أبيض ساطع (عندما يكون منفصال ً عن
الوحدة الرئيسية) ،أو يضيء باللون األبيض ملدة
 30ثانية ثم يختفي بعد ذلك (عندما يكون
مثب ًتا على الوحدة الرئيسية).
•عند فشل عملية اإلقران أو عند عدم اكتمالها،
يومض املؤشر باللون األحمر ببطء.
•عندما يتم شحن مكبر الصوت (وهو مث ّبت
على الوحدة الرئيسية) ،يضيء املؤشر باللون
الكهرماني.
•عندما ينتقل مكبر الصوت إلى وضع
االستعداد ،يومض املؤشر باللون الكهرماني.
b bمفتاح االتصال
اضغط بواسطة دبّوس للدخول إلى وضع اإلقران ملكبر
الصوت.
POWER ONc c
اضغط لتشغيل مكبر الصوت الالسلكي في حال
انتقل تلقائيا ً إلى وضع االستعداد.

مضخم صوت السلكي
إن  SoundBarمزوّد مبضخم صوت السلكي.

مكبرات الصوت الالسلكية
تأتي وحدة  SoundBarمزوّدة مبكبري صوت محيطي
السلكيني (أمين وأيسر).
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 3التوصيل واإلعداد
يساعدك هذا القسم على توصيل  SoundBarبالتلفزيون
كما بأجهزة أخرى ،ثم إعداده.
للحصول على معلومات حول توصيالت SoundBar
األساسية وامللحقات ،ميكنك مراجعة دليل البدء السريع.
مالحظة

a aالتوصيل (توصيل)
اضغط للدخول إلى وضع اإلقران ملضخم الصوت
الالسلكي.
b bمؤشر مضخم الصوت
•عندما تكون الطاقة قيد التشغيل ،يضيء
املؤشر.
•أثناء اإلقران الالسلكي بني مضخم الصوت
والوحدة الرئيسية ،يومض املؤشر باللون
األبيض بسرعة.
•عند جناح عملية اإلقران ،يضيء املؤشر باللون
األبيض.
•عند فشل عملية اإلقران ،يومض املؤشر باللون
األبيض ببطء.
AC MAINS~Cc c
توصيل املنتج بوحدة التزويد بالطاقة.

• •ميكنك الرجوع إلى لوحة نوع املنتج في جهة املنتج اخللفية أو
السفلى للحصول على معلومات حول تعريف املنتج ومعدالت وحدات
التزويد بالطاقة.
• •قبل إجراء التوصيالت أو إدخال أي تغيير عليها ،تأكد من فصل كل
األجهزة عن مأخذ الطاقة.

شحن مكبرات الصوت
إذا كان مكبر الصوت احمليطي الالسلكي منفصال ً عن
الوحدة الرئيسية ،تتم اإلشارة إلى مستوى البطارية
بواسطة املؤشر في مكبر الصوت.
•عندما يضيء باللون األبيض :البطارية ممتلئة
•عندما يضيء باللون األحمر :مستوى البطارية
منخفض (متبقي أقل من )30%
•عندما يومض باللون األحمر :البطارية شبه فارغة
(متبقي أقل من )10%

1ث ّبت مكبري الصوت في الوحدة الرئيسية لشحنهما.

1
2 2تشغيل الوحدة الرئيسية.

↵ ↵أثناء الشحن ،يضيء املؤشر في مكبر الصوت
باللون الكهرماني.
↵ ↵عند اكتمال الشحن ،يضيء املؤشر في مكبر
الصوت باللون األبيض ملدة  30ثانية.

7

AR

2013/8/12 17:40:44

HTL9100_12_UM_AR.indd 7

مالحظة
• •قد يستغرق األمر حوالى ساعتني لشحن مكبري الصوت بالكامل.
• •إذا استمرت عملية الشحن ألكثر من  4ساعات أثناء تواجد الوحدة
الرئيسية في وضع االستعداد ،يقوم مكبرا الصوت بالتبديل تلقائيا ً إلى
وضع االستعداد.

اإلقران مع مضخم الصوت

1
2

اإلقران مع مكبرات الصوت/مضخم
الصوت

3

يقوم كل من مكبري الصوت الالسلكيني ومضخم الصوت
تلقائيا مع  SoundBarلتأمني اتصال السلكي
باإلقران
ً
عندما تقوم بتشغيل  SoundBarومكبري الصوت
ومضخم الصوت.
إذا تعذ ّر سماع أي صوت من مكبري الصوت الالسلكيني
ومضخم الصوت ،قم بإقران مكبري الصوت ومضخم
الصوت يدويًا.

4

اإلقران مع مكبرات الصوت

1

1قم بتشغيل  SoundBarومكبر الصوت احمليطي.
↵ ↵إذا فُقد االتصال بـ  ،SoundBarيومض املؤشر
في مكبر الصوت باللون األحمر ببطء.

3

3على جهاز التحكم عن بُعد ،اضغط على ،AUX
ثم اضغط  TREBLE -، BASS +و ( +مستوى
ثوان.
الصوت) في غضون ثالث ٍ
↵ ↵إذا جنحت عملية اإلقران ،يضيء املؤشر في مكبر
الصوت باللون األبيض (عندما يكون منفصال ً
عن الوحدة الرئيسية) ،أو يضيء باللون األبيض
ملدة  30ثانية (عندما يكون مث ّب ًتا على الوحدة
الرئيسية).

2

2اضغط على مفتاح االتصال في مكبر الصوت
باستخدام دبّوس للدخول في وضع اإلقران.
↵ ↵ يومض املؤشر في مكبر الصوت باللون األحمر
بسرعة.

1قم بتشغيل  SoundBarومضخم الصوت.
↵ ↵إذا فُقد االتصال بـ  ،SoundBarيومض املؤشر
في مضخم الصوت باللون األبيض ببطء.

2اضغط على زر التوصيل (توصيل)في مضخم الصوت
للدخول في وضع اإلقران.
↵ ↵ يومض املؤشر في مضخم الصوت باللون
األبيض بسرعة.

3على جهاز التحكم عن بُعد ،اضغط على ،AUX
ثم اضغط  TREBLE -، BASS +و ( +مستوى
ثوان.
الصوت) في غضون ثالث ٍ
↵ ↵إذا جنحت عملية اإلقران ،يضيء املؤشر في
مضخم الصوت باللون األبيض.
↵ ↵إذا فشلت عملية اإلقران ،يومض املؤشر في
مضخم الصوت باللون األبيض ببطء.

4إذا فشلت عملية اإلقران ،كرر اخلطوات أعاله.

وضع مكبرات الصوت
للحصول على أفضل تأثير صوت ،وجه كل مكبرات الصوت
نحو موضع اجللوس وضعها بالقرب من مستوى األذن (عند
اجللوس).

SUB
WOOFER

↵ ↵إذا فشلت عملية اإلقران ،يومض املؤشر في
مكبر الصوت باللون األحمر ببطء.

4إذا فشلت عملية اإلقران ،كرر اخلطوات أعاله.

4
5 5كرر اخلطوات أعاله إلقران مكبر الصوت احمليطي اآلخر

REAR R

REAR L

مع الوحدة الرئيسية.
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مالحظة
• •هناك عدة عوامل تؤثر في الصوت احمليطي منها شكل الغرفة وحجمها
ونوع اجلدار والسقف والنوافذ واألسطح العاكسة والصوت في مكبرات
الصوت .اختبر مواضع مختلفة ملكبرات الصوت للعثور على الوضع
األمثل بالنسبة إليك.

التوصيل بالتلفزيون عبر (HDMI (ARC
تدعم وحدة  oundBar Sقناة إرجاع الصوت ()ARC
لـ  .HDMIإذا كان التلفزيون الذي تستخدمه متوافقً ا
مع  ،HDMI ARCميكنك سماع صوت التلفزيون عبر
 SoundBarباستخدام كبل  HDMIفردي.

اتبع هذه اإلرشادات العامة املتعلقة مبوضع مكبرات الصوت.

1

1موضع اجللوس:
إنه مركز منطقة االستماع.

2
3

2ضع وحدة  SoundBarأمام موضع اجللوس.

4

( SUBWOOFER4مضخم الصوت):
ضع مضخم الصوت على مسافة متر واحد على
األقل من اجلهة اليسرى أو اليمنى للتلفزيون .واترك
مسافة  10سنتيمترات تقريبا ً بينه وبني اجلدار.

3مكبرا الصوت احمليطي( REAR Lاخللفي األيسر) و
( REAR Rاخللفي األمين):
ضع مكبري الصوت احمليطي اخللفيني في اجلانبني األمين
بشكل محاذٍ له أو خلفه
واأليسر من موضع اجللوس،
ٍ
بشكل بسيط.

تثبيت مكبري الصوت احمليطي
ميكنك أيضا ً تثبيت مكبري الصوت احمليطي في الوحدة
الرئيسية لالستماع إلى الصوت ،على سبيل املثال مشاهدة
البرامج التلفزيونية واألخبار.

TV

1

2

1باستخدام كبل  HDMIعالي السرعة ،قم بتوصيل
موصل ( HDMI OUT (ARCعلى وحدة
 SoundBarمبوصل  HDMI ARCعلى التلفزيون.
•قد يحمل موصل  HDMI ARCعلى التلفزيون
تسمية مختلفة .للحصول على التفاصيل،
ميكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.

2على التلفزيون ،شغّل عمليات .HDMI-CEC
للحصول على التفاصيل ،ميكنك مراجعة دليل
مستخدم التلفزيون.
مالحظة

• •إذا لم يكن التلفزيون الذي تستخدمه متوافقً ا مع  ،HDMI ARCفقم
بتوصيل كبل صوتي لسماع صوت التلفزيون عبر SoundBar. (10
الصفحة 'توصيل الصوت من التلفزيون وأجهزة أخرى' راجع)
• •إذا توفر موصل  DVIعلى التلفزيون ،فيمكنك استخدام محول
 HDMI/DVIلالتصال بالتلفزيون .ومع ذلك ،فقد تكون بعض امليزات
غير متوفرة.

التوصيل بالتلفزيون
توصيل وحدة  SoundBarبالتلفزيون .ميكنك االستماع إلى
الصوت من البرامج التلفزيونية عبر وحدة .SoundBar
استخدم التوصيلة األفضل جودة املتوفرة على وحدة
 SoundBarوالتلفزيون.

9

توصيل األجهزة الرقمية عبر HDMI
قم بتوصيل جهاز رقمي مثل جهاز استقبال اإلشارات
( )set-top boxأو مشغّل أقراص  ،DVD/Blu-rayأو وحدة
حتكم باأللعاب بوحدة  SoundBarعبر توصيلة HDMI
واحدة .عند توصيل األجهزة بهذه الطريقة وتشغيل ملف
أو لعبة،
•يظهر الفيديو تلقائيا ً على التلفزيون،
•ويتم تشغيل الصوت تلقائيا ً على .SoundBar
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1
2
3
4

1باستخدام كبل  HDMIعالي السرعة ،قم بتوصيل
موصل  HDMI OUTعلى اجلهاز الرقمي بـ
 HDMI IN 1/2على .SoundBar
2توصيل  SoundBarبالتلفزيون عبر
.HDMI OUT (ARC) C
3إذا لم يكن التلفزيون متوافقا ً مع
 ،HDMI ARCفحدد إخراج الفيديو الصحيح على
التلفزيون.

اخليار  :2توصيل الصوت عبر كبل محوري رقمي
صوت عالي اجلودة

4على اجلهاز املوصول ،شغّل عمليات .HDMI-CEC
للحصول على التفاصيل ،ميكنك مراجعة دليل
املستخدم اخلاص باجلهاز.

توصيل الصوت من التلفزيون وأجهزة
أخرى
شغّل الصوت من التلفزيون أو أجهزة أخرى عبر مكبرات
صوت .SoundBar
استخدم التوصيلة األفضل جودة املتوفرة على التلفزيون و
 Soundbarواألجهزة األخرى.
مالحظة
• •عندما يتم توصيل التلفزيون و Soundbarعبر توصيلة ،HDMI ARC
لن يعود هناك من حاجة إلى توصيلة صوت.

اخليار  :1توصيل الصوت عبر كبل بصري رقمي

1

1باستخدام كبل محوري ،قم بتوصيل املوصل
 COAXIALعلى  SoundBarباملوصل
 COAXIAL/DIGITAL OUTعلى التلفزيون أو
جهاز آخر.
•قد يحمل املوصل احملوري الرقمي التسمية
.DIGITAL AUDIO OUT

اخليار  :3توصيل الصوت عبر كبالت الصوت
التماثلية
جودة الصوت األساسية

1

1باستخدام كبل متاثلي ،قم بتوصيل املوصالت AUX
على  SoundBarباملوصالت  AUDIO OUTعلى
التلفزيون أو جهاز آخر.
DVD

الصوت األفضل جودة

TV

1

1باستخدام كبل بصري ،قم بتوصيل املوصل
 OPTICALعلى  SoundBarباملوصل
 OPTICAL OUTعلى التلفزيون أو جهاز آخر.
•قد يحمل املوصل البصري الرقمي التسمية
 SPDIFأو .SPDIF OUT
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 4استخدام
SoundBar

وضع الصوت احمليطي
اختبر جتربة الصوت املمتعة التي توفرها لك أوضاع الصوت
احمليطي.

1

يساعدك هذا القسم على استخدام  SoundBarلتشغيل
الصوت من األجهزة املوصولة.
قبل البدء
•استعن بدليل البدء السريع ودليل املستخدم إلجراء
التوصيالت الضرورية.
•قم بتحويل  SoundBarإلى املصدر الصحيح
لألجهزة األخرى.

1 1اضغط على ( -/+مستوى الصوت) لرفع مستوى
الصوت أو خفضه.
•لكتم الصوت ،اضغط على (كتم الصوت).
•الستعادة الصوت ،اضغط على (كتم
الصوت) مرًة أخرى أو اضغط على +/-
(مستوى الصوت).
مؤشر مستوى الصوت
تغير مستوى الصوت ،يضيء مؤشر واحد أو
•عندما ّ
مؤشرات كثيرة مؤشر مستوى الصوت (ما يصل إلى
ثماني مؤشرات) في الوحدة الرئيسية لإلشارة إلى
مستوى الصوت .كلما زاد عدد املؤشرات املضاءة ،ارتفع
مستوى الصوت.

0

•إذا لم تضغط على مفتاح مستوى الصوت ملدة خمس
ثوان ،تنطفئ مؤشرات مستوى الصوت ،في حيت تتم
ٍ
إضاءة مؤشر املصدر احلالي ومؤشر وضع الصوت.

اختيار الصوت
يساعدك هذا القسم على اختيار الصوت املثالي للفيديو
أو املوسيقى.

11

مالحظة
• •عند فصل مكبرات الصوت احمليطي من الوحدة الرئيسية ،يتم تثبيتها
فقط في الوضع احمليطي.

ضبط مستوى الصوت

45

1اضغط على  V.SURRلتحديد وضع الصوت احمليطي.
•محيطي :يوفر جتربة استماع إلى الصوت
احمليطي .يضيء مؤشر  V.SURRفي الوحدة
الرئيسية.
•استيريو :صوت استيريو ثنائي القناة .مثالي
لالستماع إلى املوسيقى.

املعادل
غير إعدادات التردد العالي (الطنني الثالثي) والتردد املنخفض
ّ
(اجلهير) على وحدة .SoundBar

1 1اضغط على  TREBLE +/-أو على BASS +/-
لتغيير التردد.
مؤشر الطنني الثالثي/اجلهير
تغير مستويات التردد ،يضيء مؤشر واحد أو
•عندما ّ
مؤشرات كثيرة (ما يصل إلى ثماني مؤشرات) في
الوحدة الرئيسية لإلشارة إلى مستوى التردد .كلما زاد
عدد املؤشرات املضاءة ،زاد الطنني الثالثي أو اجلهير.

-4

4

مستوى الصوت التلقائي
شغّل مستوى الصوت التلقائي للحفاظ على مستوى ثابت
للصوت عند التحويل إلى مصدر آخر.
أيضا إلى ضغط ديناميكيات الصوت عبر رفع
يؤدي ذلك ً
مستوى الصوت للمشاهد التي تتضمن أصواتًا منخفضة
كما خفض مستوى الصوت للمشاهد التي تتضمن أصواتًا
عالية.

1

1اضغط على AUTO VOLUME ON/OFF
لتشغيل مستوى الصوت التلقائي أو إيقاف تشغيله.
↵ ↵عند تشغيل مستوى الصوت التلقائي ،يومض
مؤشر  V.SURRمرة واحدة.
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↵

↵عند إيقاف تشغيل مستوى الصوت التلقائي،
يومض مؤشر  V.SURRمرتني.

2
3

مزامنة الصورة والصوت
إذا لم تتم مزامنة الصوت والفيديو ،فعليك تأخير الصوت
بحيث يتطابق مع الفيديو.

1

1اضغط على  AUDIO SYNC +/-ملزامنة الصوت
مع الفيديو.
•يقوم  AUDIO SYNC +بزيادة التأخير في
الصوت ،في حني يقوم AUDIO SYNC -
بخفض التأخير في الصوت.
تغير قيمة تأخير الصوت ،يزداد عدد
↵ ↵عندما ّ
املؤشرات املضاءة في الوحدة الرئيسية كلما
قمت بتعيني املزيد من القيم/التأخير.

الوضع الليلي
لالستماع الهادئ ،ميكنك تخفيض مستوى األصوات
الصاخبة عند تشغيل الصوت .يتوفر الوضع الليلي فقط
للمسارات الصوتية من .Dolby Digital

1

1اضغط على  NIGHT MODE ON/OFFلتشغيل
الوضع الليلي أو إيقاف تشغيله.
↵ ↵عند تشغيل الوضع الليلي ،يومض مؤشر
 V.SURRمرة واحدة.

تشغيل املوسيقى عبر Bluetooth
قم بتوصيل  SoundBarبجهاز ممكّن الستخدام
( Bluetoothمثل  iPadأو  iPhoneأو  iPod touchأو
هاتف  Androidأو كمبيوتر محمول) عبر ،Bluetooth
ثم ميكنك االستماع إلى ملفات الصوت التي مت تخزينها على
اجلهاز عبر مكبرات صوت .SoundBar
ما حتتاج إليه
•جهاز  Bluetoothيدعم ملف تعريف Bluetooth
 A2DPومع إصدار  EDR + 2.1من .Bluetooth
•يبلغ نطاق التشغيل بني  SoundBarوجهاز
قدما).
 luetooth
 Bحوالى  10أمتارٍ (ً 30

1
2

↵ ↵عند إيقاف تشغيل الوضع الليلي ،يومض مؤشر
 V.SURRمرتني.
مالحظة

3

• •إذا مت تعيني مستوى الصوت التلقائي إلى تشغيل ،ال تستطيع متكني
الوضع الليلي.

4
مشغّل MP3
قم بتوصيل مشغّل  MP3لتشغيل ملفات الصوت أو
املوسيقى.
ما حتتاج إليه
•مشغّل .MP3
•كبل صوت استيريو مقاس  3.5ميليمتر.

1

1باستخدام كبل صوت استيريو مقاس  3.5ميليمتر،
قم بتوصيل مشغّل  MP3مبوصل  AUDIO-INعلى
.SoundBar

2اضغط على .AUDIO-IN

3اضغط على األزرار املوجودة على مشغّل MP3
لتحديد ملفات الصوت أو املوسيقى وتشغيلها.
•من املستحسن تعيني مستوى الصوت ضمن
نطاق مستوى الصوت األقصى الذي يبلغ %80
في مشغّل .MP3

5

1اضغط على  Bluetoothفي جهاز التحكم عن بُعد
لتحويل  SoundBarإلى وضع .Bluetooth
↵ ↵يومض مؤشر .Bluetooth

2في جهاز  ،Bluetoothشغّل  Bluetoothوابحث عن
 Philips HTL9100ثم حدده لبدء االتصال (راجع
دليل املستخدم اخلاص بجهاز  Bluetoothملعرفة
كيفية متكني .)Bluetooth
↵ ↵يومض املؤشر أثناء االتصال.
3انتظر حتى تسمع اإلشارة الصوتية من .SoundBar
↵ ↵يضيء مؤشر .Bluetooth
↵ ↵إذا فشل االتصال ،يومض مؤشر Bluetooth
باستمرار.

4قم بتحديد ملفات الصوت أو املوسيقى وتشغيلها
على جهاز .Bluetooth
•إذا تلقيت مكاملة واردة أثناء التشغيل ،سيتم
إيقاف تشغيل املوسيقى مؤقتا ً .يتم استئناف
التشغيل عند انتهاء املكاملة.
•إذا مت قطع دفق املوسيقى ،ضع جهاز
 Bluetoothعلى مقربة من .Soundbar

5للخروج من  ،Bluetoothحدد مصدرًا آخر.
•عندما تقوم بالتبديل مجددًا إلى وضع
نشطا.
 ،Bluetoothيبقى اتصال Bluetooth
ً
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مالحظة
• •قد يتم قطع دفق املوسيقى بسبب حواجز بني اجلهاز و،SoundBar
مثل حائط أو غالف معدني يغطي اجلهاز أو تواجد أجهزة أخرى قريبة
يتم تشغيلها على التردد نفسه.
• •إذا كنت تريد توصيل  SoundBarبجهاز  Bluetoothآخر ،قم
بتعطيل جهاز  Bluetoothاحلالي املوصول.
• •ال تضمن  Philipsإمكانية التوافق بنسبة  100%مع جميع أجهزة
.Bluetooth

وضع االستعداد التلقائي
يتحول SoundBar
لدى تشغيل الوسائط من جهاز متصل،
ّ
تلقائيا إلى وضع االستعداد إذا:
ً
•لم يتم الضغط على أي زر مصدر ملدة  30دقيقة،
كما
•لم يتم الكشف عن تشغيل صوت/فيديو من جهاز
متصل.

تطبيق إعدادات جهة التصنيع
ميكنك إعادة تعيني  SoundBarإلى اإلعدادات االفتراضية
التي متت برمجتها من ِقبل جهة التصنيع.

1

1في وضع  ،AUXاضغط باستمرار على
ثوان.
 NIGHT MODE OFFملدة خمس ٍ
↵ ↵عند اكتمال تنفيذ استعادة إعدادات جهة
التصنيع ،تتوقف وحدة  SoundBarعن
التشغيل ثم يتم تشغيلها من جديد بشكل
تلقائي.

 5تثبيت SoundBar
على الحائط
اقرأ كافة حتذيرات السالمة قبل تثبيت  SoundBarعلى
احلائط 2( .الصفحة 'األمان' راجع)

دعامة التثبيت باحلائط
مالحظة
• •يتعني عليك فصل مكبري الصوت احمليطي عن الوحدة الرئيسية قبل
التثبيت أو اإلزالة عن احلائط.
تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.أية
• •ال
ّ
مسئولية في ما يتعلق بالتثبيت غير الصالح على احلائط الذي ينتج
عنه حادث أو إصابة أو ضرر .في حال راودتك أي شكوك ،فاتصل مبركز
 Philipsللعناية باملستهلك في بلدك.
• •ث ّبت دعامة التثبيت على حائط ميكنه حتمل وزن كل من املنتج ودعامة
التثبيت باحلائط.
• •يجب عدم إزالة األقدام املطاطية األربعة في جهة  SoundBarالسفلى
قبل التثبيت على احلائط ،وإال فقد يتعذر تثبيت األقدام املطاطية مرة
أخرى.

طول البرغي/قطره
بحسب نوع احلائط الذي قمنا بتثبيت الدعامة به ،تأكد من
استخدام البراغي املالئمة من جهة الطول والقطر.

3 - 3.5mm

> 25mm
للحصول على معلومات حول كيفية تثبيت SoundBar
باحلائط ،راجع دليل دعامة التثبيت باحلائط.

13
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 6مواصفات المنتج
مالحظة

•
•

مكبرا الصوت احمليطي
•معاوقة مكبر الصوت 8 :أوم
•مضخمات مكبرات الصوت :مضخم  1×  63.5مم
( 2.5بوصات) كامل النطاق
•األبعاد (العرضxاالرتفاعxالعمق):
191 x 73 x 156مم
•الوزن 0.07 :كجم/لكل واحد منها

• •مواصفات املنتج وتصميمه عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

املك ّبر
0.5 -/+( R
•قدرة اإلخراج اإلجمالية 210 :واط  MS
ديسيبل  30%من نسبة التشوه التوافقي الكلي) /
 0.5 -/+( Rديسيبل  30%من نسبة
 168واط  MS
التشوه التوافقي الكلي)
•استجابة التردد 20 :هرتز -20كيلوهرتز  ±3 /ديسيبل
•نسبة اإلشارة إلى الضجيج 65 > :ديسيبل ()CCIR
A-weighted( /)
•حساسية اإلدخال:
•:AUX  400ميلي فولت
•AUDIO-IN 200 :ميلي فولت

مضخم الصوت
•وحدة التزويد بالطاقة 240-110 :فولت تقري ًبا،
 60/50هرتز
•استهالك الطاقة 30 :واط
•استهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد 0.5 ≤ :واط
•املعاوقة 4 :أوم
•مضخمات مكبرات الصوت :مضخم  1 x 165مم
( 6.5بوصة)
•األبعاد (العرضxاالرتفاعxالعمق):
200 x 510 x 201مم
•الوزن 4.9 :كجم

الصوت
•إدخال الصوت الرقمي :S/PDIF
•محوري3-IEC 60958 :
•بصريTOSLINK :

Bluetooth
•
•

•ملفات تعريف : Bluetooth A2DP
•إصدار  :BluetoothEDR + 2.1

الوحدة الرئيسية
•
•
•

•األبعاد (العرضxاالرتفاعxالعمق):1035x 73 x 156
مم (مع مكبري صوت محيطي مرفقني)
•الوزن 3.9 :كجم

دعامة التثبيت باحلائط
•
•

•األبعاد (العرضxاالرتفاعxالعمق):
40 x 100 x 26.5مم
•الوزن 0.1 :كجم/لكل واحد منها

بطاريات جهاز التحكم عن بعد
•بطاريتان  V 1.5فولت AAA-R03

•وحدة التزويد بالطاقة 240-110 :فولت تقري ًبا؛
 60/50هرتز
•استهالك الطاقة 50 :واط
•استهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد 0.5 ≤ :واط
•معاوقة مكبر الصوت:
•مضخم صوت 8 :أوم
•مكبر صوت عالي التردد 8 :أوم
•مشغالت مكبرات الصوت :مضخم  2×  63.5مم
( 2.5بوصات)  +مكبر صوت عالي التردد 25.4 × 2
مم (بوصة واحدة)
AR
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 7استكشاف األخطاء
وإصالحها
حتذير
• •خطر حدوث صدمة كهربائية .ال تعمد أبدا ً إلى إزالة الغالف الهيكلي
للمنتج.

لكي يبقى الضمان صاحلاً ،ال حتاول إطالقا ً إصالح املنتج
بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا املنتج ،فتحقق
من النقاط التالية قبل طلب اخلدمة .وفي حال استمرار
املشكلة ،ميكنك احلصول على الدعم من املوقع www.
.philips.com/welcome

الوحدة الرئيسية
األزرار املوجودة على  SoundBarال تعمل.
•افصل  SoundBarعن وحدة التزويد بالطاقة لدقائق
معدودة ،ثم عاود توصيله.

الصوت
ال صوت يصدر من مكبرات صوت وحدة .SoundBar
•قم بتوصيل كبل الصوت من وحدة SoundBar
بالتلفزيون أو أجهزة أخرى .ومع ذلك ،لن حتتاج إلى
توصيلة صوت منفصلة في احلالتني التاليتني:
•توصيل وحدة  SoundBarوالتلفزيون عبر
توصيلة  HDMI ARCأو
•مت توصيل جهاز مبوصل  HDMI INفي وحدة
.SoundBar
•أعد تعيني وحدة  SoundBarإلى إعدادات جهة
التصنيع.
•على جهاز التحكم عن بعد ،حدد إدخال الصوت
الصحيح.
•تأكد من عدم كتم الصوت في وحدة .SoundBar
ال يصدر أي صوت من مكبري الصوت احمليطي الالسلكيني.
السلكيا
•قم بتوصيل مكبري الصوت بالوحدة الرئيسية
ً
( 8الصفحة 'اإلقران مع مكبرات الصوت' راجع).
•ث ّبت مكبري الصوت احمليطي الالسلكيني على الوحدة
الرئيسية لشحن البطارية.
ال يصدر أي صوت من مضخم الصوت الالسلكي.

15

•قم بتوصيل مضخم الصوت بالوحدة الرئيسية
السلكيا ( 8الصفحة 'اإلقران مع مضخم الصوت'
ً
راجع).
صوت أو صدى مشوه.
•إذا كنت تشغّل الصوت من التلفزيون عبر وحدة
 ،SoundBarفتأكد من كتم صوت التلفزيون.
عدم حدوث تزامن بني الصوت والفيديو.
•اضغط على  AUDIO SYNC +/-ملزامنة الصوت
مع الفيديو.

Bluetooth
تعذر توصيل جهاز بوحدة .SoundBar
•ال يدعم اجلهاز ملفات التعريف املطلوبة لوحدة
.SoundBar
•لم متكّن وظيفة  Bluetoothاخلاصة باجلهاز .راجع
دليل املستخدم اخلاص باجلهاز ملعرفة كيفية متكني
الوظيفة.
•لم يتم توصيل اجلهاز بطريقة صحيحة .قم بتوصيل
اجلهاز بطريقة صحيحة.
•مت توصيل وحدة  SoundBarمسبقً ا بجهاز آخر ممكّن
الستخدام  .Bluetoothافصل اجلهاز املوصول ،ثم
حاول من جديد.
إن جودة تشغيل الصوت من جهاز  Bluetoothاملوصول
ضعيفة.
•استقبال  Bluetoothضعيف .انقل اجلهاز بحيث
يصبح قري ًبا من  SoundBarأو اعمل على إزالة أي
حواجز بني  SoundBarواجلهاز.
يتصل جهاز  Bluetoothاملوصول ثم ينفصل بطريقة
متواصلة.
•استقبال  Bluetoothضعيف .انقل اجلهاز بحيث
يصبح قري ًبا من  SoundBarأو اعمل على إزالة أي
حواجز بني  SoundBarواجلهاز.
•قم بإيقاف تشغيل وظيفة  Wi-Fiفي جهاز
 Bluetoothلتفادي التداخل.
•بالنسبة إلى بعض أجهزة  ،Bluetoothميكن إلغاء
تلقائيا لتوفير الطاقة .ال
تنشيط اتصال Bluetooth
ً
يدل هذا األمر على وجود أي عطل في .SoundBar
 .1افصل مكبري الصوت احمليطي عن الوحدة الرئيسية قبل
التثبيت أو اإلزالة عن احلائط.
 .2عند جناح عملية اإلقران الالسلكية ،يضيء املؤشر في
مكبري الصوت احمليطي ومضخم الصوت باللون األبيض.
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