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 1هام:
األمان
تعليمات السالمة الهامة
a aاقرأ هذه اإلرشادات.
b bحافظ على هذه التعليمات.
c cانتبه إلى كل التحذيرات.
d dاتبع كل اإلرشادات.
e eال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
نظف هذا املنتج بقطعة قماش جافة.
ّ ff
g gال تقم بس ّد أي فتحات تهوية .ث ّبت املنتج باتباع
تعليمات الشركة املصنّعة.
h hال تثّبت هذا اجلهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل
املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو أي
أجهزة أخرى (مبا فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج
السخونة.
i iاعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي
أو الضغط عليه ،وخاصة عند املقابس ،واملآخذ
التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.
j jاستخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة
املصنعة فقط.
k kلالستخدام فقط مع الطاولة املتحركة أو احلامل أو
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.

m mأوكل أعمال اخلدمة والصيانة لفريق اخلدمة املؤهل.
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 nتنبيه استخدام البطارية  -ملنع تسرّب البطارية الذي
قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إحلاق ضرر
باملمتلكات أو الوحدة:
•ركّب كل البطاريات بشكل صحيح + ،و  -كما مت
تعليمها على الوحدة.
•ال تخلط البطاريات (قدمية وجديدة أو بطاريات
كربون وقلوية ،وما إلى ذلك).
•قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة
ملدة طويلة.
o oال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.
p pال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز (على سبيل املثال
األغراض التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة).
q qيجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل
حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط
اجلهاز لفصل اجلهاز.

الصهيرة األساسية
تنطبق هذه املعلومات فقط على املنتجات
املزوّدة بقابس رئيسي ذي ثالثة أسنان.
يتالءم هذا املنتج مع قابس مصبوب معتمد .إذا استبدلت
الصهيرة ،فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:
•التصنيفات الظاهرة على القابس،
•موافقة  BS 1362و
•عالمة املوافقة من .ASTA
اتصل باملوزّع إذا كنت غير متأكد من نوع
الصهيرة التي تريد استخدامها.
تنبيه :للمطابقة مع توجيه  EMC/108/(2004
 ،EC)ال تفصل القابس عن كبل الطاقة.
خطر حدوث فرط اإلحماء! ال تث ّبت هذا اجلهاز أبدا ً
في مكان محصور .احرص على ترك مسافة من
 4بوصات على األقل حول اجلهاز لضمان التهوية
املناسبة .احرص على أال تؤدي الستائر أو أي أغراض
أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على هذا اجلهاز.

l lافصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو
عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
AR
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حتذير
• •ال تعمد أب ًدا إلى إزالة الغالف الهيكلي لهذه الوحدة.
• •ال تعمد أب ًدا إلى تزييت أي جزء من هذه الوحدة.
مستو ،صلب وثابت.
• •ضع هذه الوحدة على سطح
ٍ
• •ال تضع أب ًدا هذه الوحدة على معدات كهربائية أخرى.
دائما على إبقاء هذه
• •استخدم هذه الوحدة في الداخل فقط .اعمل ً
الوحدة بعي ًدا عن املاء والرطوبة واألغراض التي حتتوي على سوائل.
• •اعمل على إبقاء هذه الوحدة بعي ًدا عن نور الشمس املباشر أو اللهب
املكشوفة أو السخونة.

•ال تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت لألعلى
بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
•عليك التنبه أو التوقف مؤق ًتا عن استخدام اجلهاز في
حاالت قد تنطوي على مخاطر.

إشعار

سالمة حاسة السمع

استمع مبستوى صوت معتدل.
عال قد يؤذي
•إن استخدام سماعة رأس مبستوى صوت ٍ
أصوات من هذا املنتج
حاسة السمع لديك .قد تنبعث
ٌ
بنطاقات ديسيبل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة
السمع ،حتى جملرد التعرض ألقل من دقيقة .تتوفّر
نطاقات الديسيبل األعلى ملن تضرّرت حاسة السمع
لديهم بعض الشيء.
•قد يكون الصوت مضلّل .مع الوقت ،يتكيف "مستوى
راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى .وهكذا بعد
طبيعيا" قد يكون
االستماع املطول ،ما يبدو "صوتًا
ً
صاخ ًبا 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:
•عني التحكم مبستوى الصوت على إعداد منخفض.
•ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من
دون أي تشويه.
استمع لفترة زمنية معقولة:
•إن التعرض املطول للصوت حتى على مستويات
أيضا أن يفقد السمع.
"آمنة" عادة ،ميكنه ً

•احرص على استخدام اجلهاز بشكل منطقي وأخذ
فترات استراحة مالئمة.
احرص على اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
•استمع إلى الصوت مبستوى معقول ولفترات زمنية
معقولة.
•احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف
سمعك مع املستوى املضبوط.
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تعلن شركة  WOOX Innovationsمبوجب هذا املستند
أن هذا املنتج متوافق مع املتطلبات األساسية وغيرها من
أحكام التوجيه األوروبي  .EC/5/1999ميكنك العثور على
إعالن املطابقة على .www.philips.com/support
قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز
من دون موافقة شركة WOOX Innovations
بصراحة إلى إبطال حق املستخدم في تشغيل اجلهاز.
إن  Philipsوالشعار على شكل درع اخلاص بـ Philips
هما عالمتان جتاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke
 .Philips N.Vتستخدمهما شركة WOOX
 Innovations Limitedمبوجب ترخيص من قبل
شركة ".license from Koninklijke Philips N.V
مواصفات املنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق .حتتفظ
شركة  Wooxبحقها في تغيير املنتجات في أي وقت من
دون أن تكون ملزمة بضبط املعدات السابقة وفقً ا لذلك.

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 بطاريتني يشملهما اإلرشاد األوروبي
 ،EC/66/2006وال ميكن أن يتم التخلص منهما 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.

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها ملواد محمية
مبوجب حقوق النشر مبا في ذلك برامج الكمبيوتر
وامللفات والبث التلفزيوني أو اإلذاعي والتسجيالت
جنائيا.
جرما
الصوتية انتهاكًا حلقوق النشر وبالتالي ً
ً
ال ينبغي استخدام هذا اجلهاز لهذه األغراض.
معلومات حول البيئة
لقد مت االستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية .لقد
حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثالث مواد :ورق
مقوى (صندوق) ،إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات)
والبوليثلني (األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية).
يتكون نظامك من مواد ميكن إعادة تدويرها وإعادة
ّ
استخدامها إذا مت تفكيكه من ِقبل شركة متخصصة.
يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخلّص من
مواد التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.

إن عالمة الكلمة Bluetooth®وشعاراتها عبارة عن
عالمات جتارية متلكها شركة،Bluetooth SIG, Inc.
وتستخدم  Philipsهذه العالمات التجارية مبوجب ترخيص.

تعتبر العالمة  Nعالمة جتارية مسجلة أو عالمة جتارية لـ
 NFC Forum, Inc.في الواليات امل ّتحدة و/أو بلدان أخرى.

هذا جهاز من الفئة  IIمع مادة عازلة
مزدوجة ،وبدون توفير التأريض الواقي.
AR
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 2نظام  Hi-Fiالصغير
تهانينا على شرائك املنتج ،ومرح ًبا بك في !Philips
لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه  ،Philipsقم
بتسجيل منتجك في .www.philips.com/welcome

مقدمة
باستخدام نظام  Hi-Fiهذا ،ميكنك:
•استمتع بالصوت من أجهزة تخزين  ،USBأو
األجهزة املمكّنة الستخدام  ،Bluetoothأو أجهزة
خارجية أخرى.
•تبديل التشغيل بني مصادر الصوت املزدوجة
وخافت الصوت
•االستماع إلى محطات راديو FM
•التح ّدث أو الغناء باستخدام امليكروفونات عبر
املكبرات الصوتية التابعة للوحدة
إلغناء إخراج الصوت ،يوفر لك نظام Hi-
 Fiهذا املؤثرات الصوتية التالية:
•حتسني اجلهير الديناميكي ()DBB
•احلد األقصى للصوت للتعزيز الفوري لقدرة الصوت

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وتعرّف إليها:
•الوحدة الرئيسية

•جهاز التحكم عن بعد (مزوّد ببطاريات)
•سلك الطاقة

••مواد مطبوعة

5
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نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
e

d

VOL

OUTPUT

B

A

FLIP

MAX

MIN

FLIP

f

c

a

b
MIC 2

MIC VOL

MAX

MIC 1

MIN

u
t

SOUND

FM

MAX

MIN

VOLUME

k j i h g

l

s r q pon m

MIC 1/MIC 2a a
•توصيل امليكروفونات.
MIC VOLb b
•اضبط مستوى صوت امليكروفون(ات) املوصول(ة).

FLIPc c
•قم بعكس النص املعروض على الشاشة.
VOL d d
•اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
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ee
•قم بتوصيل سماعة رأس للتحكم.

t tقرص دوّار ()A/B

•قم بالتدوير بزاوية  180درجة باجتاه حركة عقارب
الساعة لعكس عرض الزر لتشغيل سهل حتى
من اخللف.

OUTPUTA/B f f
•ب ّدل إخراج سماعة الرأس بني مصدري الصوت
 Aو.B
gg

/

 (A/B)

•التخطي إلى املسار السابق/التالي.

•للتشغيل من األمام مجددًا ،يجب التدوير بزاوية
 180درجة بعكس اجتاه عقارب الساعة.
u uكبل هوائي بطول  3,5مم موصول()A/B
•توصيل جهاز صوت خارجي.

•(اضغط باستمرار) للرجوع إلى اخللف/التقدم إلى
األمام بسرعة.
 (A/B)

hh

•بدء التشغيل أو إيقافه املؤقت.
i iلوحة العرض

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن
بعد

•عرض احلالة احلالية.

a

FMj j
•حدد مصدر املوالف.

b

kk

c

•تشغيل الوحدة أو حتويلها إلى وضع االستعداد.

d

l lمفتاح مستوى الصوت
•ضبط مستوى الصوت في مكبر الصوت.

e

NX BASSm m
•متكني التعزيز الفوري لقدرة الصوت.
SOUNDn n

f
q

•حتديد إعداد صوت معينّ مسبقً ا.
CROSS FADERo o

g
h
i
j

•تبديل التشغيل بني مصدر صوت  Aو.B
p pمفاتيح حتديد املصدرA/B))
•حتديد مصدر ()A/B ،USB :أو ،BLUETOOTH
أو .AUDIO IN
-/+ PRESETq q

 (A/B)

•حتديد محطة راديو معينة مسبقً ا.
rr

 (A/B)
•توصيل جهاز تخزين  USBمن فئة التخزين
الكبير السعة.

s sمنطقة  NFC()A/B
•اللمس بجهاز متوافق مع  NFCإلعداد اتصال
تلقائيا.
Bluetooth
ً
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k
p

l

o

m
n

•اضغط بشكل متكرر لتحديد تأثير حتسني اجلهير
الديناميكيDBB 1 :DBB 2 ،DBB3 ،DBB ،
.OFF

aa
•تشغيل الوحدة أو حتويلها إلى وضع االستعداد.
LIGHTb b
•ضبط الضوء التزييني حول مكبرات الصوت.
SOURCEA/Bc c
•حتديد مصدر ()A/B ،USB :أو ،BLUETOOTH
أو .AUDIO IN

SOUNDn n
•حتديد إعداد صوت معينّ مسبقً ا.
PROGo o
•اضغط لبرهة حلفظ محطة الراديو احلالية.
•اضغط باستمرار لبدء البرمجة التلقائية حملطات
الراديو.

/OKd d
•بدء التشغيل أو إيقافه املؤقت.
•تأكيد التحديد.
()FM

ee

•في وضع املوالف ،اضغط لضبط محطة راديو
خطوة فخطوة.

SHUFFLEp p
•في وضع  ،USBشغّل/أوقف التشغيل العشوائي.
qq
•اكتم إخراج الصوت أو استعده.

•في وضع املوالف ،اضغط باستمرار للبحث عن
تلقائيا.
محطة راديو ذات قوة إشارة كافية
ً
()-/+ PRESET

ff

•حتديد محطة راديو معينة مسبقً ا.
FMg g
•حدد مصدر املوالف.
•في وضع  ،FMب ّدل بني بث استيريو وبث فردي.
hh
•إيقاف التشغيل.
•اخلروج من البحث عن محطات راديو .FM
ii

/
•التخطي إلى املسار السابق/التالي.
•البحث ضمن مسار.

-/+ VOLj j
•ضبط مستوى الصوت في مكبر الصوت.
k kلوحة املفاتيح الرقمية ( 0إلى )9
•في وضع  ،USBقم بتحديد مسار بشكل مباشر.
•في وضع املوالف ،حدد مباشرةً محطة راديو
معينة مسبقا ً.
ّ
REPEATl l
•حدد أوضاع تكرار التشغيل.
DBBm m
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 3الشروع في العمل

توصيل الطاقة
تنبيه

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.

دائما اإلرشادات املذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.
اتبع ً
إذا اتصلت بـ  ،Philipsفسيتم سؤالك عن
الطراز اخلاص بهذا اجلهاز ورقمه التسلسلي.
يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي على اجلهة
اخللفية لهذا اجلهاز .اكتب األرقام هنا:
رقم الطراز __________________________
الرقم التسلسلي
___________________________

• •خطر تلف املنتج! تأكد من أن اجلهد الكهربائي لوحدة التزويد
بالطاقة يطابق قيمة اجلهد الكهربائي املطبوعة على رأس سلك
طاقة التيار املتناوب.
• •خطر حدوث صدمة كهربائية! عندما تقوم بفصل سلك الطاقة،
دائما .ال تسحب الكبل أب ًدا.
اسحب القابس من املأخذ ً

مالحظة
• •قبل توصيل سلك طاقة التيار املتناوب ،تأكد من استكمال كل
التوصيالت األخرى.

حتضير جهاز التحكم عن بعد
1
2
3

1اضغط على حجرة البطارية وادفعها لفتحها أثناء
سحبها (راجع " "1في الرسم).

التقيد بالقطبية
2أدخل بطاريتني من نوع  AAAمع
ّ
الصحيحة ( )-/+كما هو مبي.
3ادفع حجرة البطارية وأعدها إلى مكانها (راجع ""1
في الرسم).

•قم بتوصيل سلك طاقة التيار املتناوب مبا يلي:
•إلى املقبس ~  AC INعلى هذه الوحدة.
•مقبس الطاقة على احلائط.

مالحظة
أبق البطاريات بعيدة عن مصادر احلرارة املفرطة شأن أشعة الشمس
•• ِ
أو النار أو ما شابه.
• •قم بإزالة البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم
عن بعد ملدة طويلة.
• •ال تخلط البطاريات (قدمية وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية ،وما إلى
ذلك).
• •حتتوي البطاريات على مواد كيميائية ،ويجب التخلص منها بطريقة
صحيحة.

9
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التشغيل

1
2

1أدِر مفتاح  POWER ON/OFFعلى اللوحة اخللفية
إلى موضع | .
2اضغط على .
تتحول الوحدة إلى املصدر األخير احملدد.
↵ ↵
ّ

التبديل إلى وضع االستعداد
•اضغط على لتحويل الوحدة إلى وضع االستعداد.
↵ ↵يتوقف الضوء اخللفي على لوحة العرض عن
التشغيل.

AR
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 4تشغيل

التشغيل من أجهزة ممكّنة الستخدام
Bluetooth
مالحظة

عمليات التشغيل األساسية
ميكنك التحكم في التشغيل عبر العمليات التالية.
اإلجراء
الوظيفة
إليقاف التشغيل اضغط على .
إليقاف التشغيل اضغط على
.
مؤق ًتا/استئناف
التشغيل.
اضغط على
. /
لتخطي مسار
/
اضغط باستمرار على
 ،ثم
للبحث أثناء
حرر الزر ،الستئناف التشغيل العادي.
التشغيل
لتبديل التشغيل
•اضغط على SOURCE
بني مصدري
 Aأو SOURCE Bبشكل
الصوت  AوB
متكرر.
• *على اللوحة العلوية،
حرّك خافت الصوت إلى
اليسار ( )Aأو إلى اليمني
( )Bإلطالق الصوت أو
تالشيه.
* عند استخدام خافت الصوت لتبديل التشغيل
بني مصدري الصوت  Aو ،Bلن يتم قطع تشغيل
املوسيقى .على سبيل املثال ،عندما حترّك خافت
تدريجيا
الصوت من اليسار إلى اليمني ،سينخفض
ًّ
صوت األغنية التي مت تشغيلها من مصدر  Aحتى
يصل إلى وضع الصمت (تالشي الصوت) ،وفي الوقت
تدريجيا صوت األغنية التي مت تشغيلها
نفسه سيرتفع
ًّ
من مصدر  Bمن وضع الصمت (إطالق الصوت).

• •يبلغ نطاق التشغيل الفعّ ال بني الوحدة واجلهاز املمكّن الستخدام
قدما).
 Bluetoothحوالى  10أمتارٍ (ً 30
• •يؤدي أي حاجز بني هذه الوحدة واجلهاز املمكّن الستخدام Bluetooth
إلى تخفيض نطاق التشغيل.
• •التوافق مع جميع أجهزة Bluetooth غير مضمون.
• •حتفظ الوحدة ما يصل إلى  4أجهزة ممكّنة الستخدام Bluetooth
موصولة مسبقً ا إما لـ  Aأو .B

لالستمتاع باملوسيقى من خالل الوحدة
السلكيا ،أنت بحاجة إلى إقران اجلهاز املمكّن
ً
الستخدام  Bluetoothبالوحدة.
املفضلة
اختر طريقة اإلقران بواسطة Bluetooth
ّ
لديك باالستناد إلى الشروط املسبقة الواردة أدناه.
الشرط املسبق
يدعم اجلهاز املمكّن الستخدام
 Bluetoothكل من ( NFCاالتصال
باحلقل القريب) و( A2DPملف
تعريف توزيع الصوت املتقدم).
يدعم اجلهاز املمكّن الستخدام
 Bluetoothفقط ( A2DPملف
تعريف توزيع الصوت املتقدم).

طريقة اإلقران
اختر اخليار 1
(موصى به)
أو اخليار .2
اختر اخليار .2

•قبل اإلقران واالتصال ،أنت بحاجة إلى:
a aالضغط على  SOURCE A/Bبشكل متكرر لتحديد
مصدر .Bluetooth
↵ ↵يتم عرض [BT] (.)Bluetooth
↵ ↵يومض مؤشر  LEDعلى الزر
 BLUETOOTHفي أعلى
الوحدة باللون األبيض.
b bقم بتمكني ميزة  Bluetoothعلى جهازك اخلارجي.
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اإلقران واالتصال
اخليار  :1اإلقران واالتصال عبر NFC
يعتبر االتصال باحلقل القريب ( )NFCتقنية متكّن
االتصاالت الالسلكية القريبة املدى بني مختلف األجهزة
املتوافقة مع  ،NFCمثل الهواتف احملمولة وعالمات .IC
مع وظيفة  ،NFCميكن حتقيق اتصال البيانات
بسهولة مبجرّد ملس الرمز ذات الصلة أو املوقع
احملدد في األجهزة املتوافقة مع .NFC
مالحظة
• •إن التوافق مع كل أجهزة  NFCغير مضمون.

1

1مكّن ميزة  NFCعلى اجلهاز املمكّن الستخدام
( Bluetoothراجع دليل مستخدم اجلهاز للحصول
على التفاصيل).

1

1في اجلهاز املمكّن الستخدام  ،Bluetoothابحث عن
أجهزة  Bluetoothالتي ميكن إقرانها (راجع دليل
مستخدم اجلهاز).

2 2املس منطقة  NFCللجهاز اخلارجي مع منطقة
 NFC( )A/Bفي أعلى الوحدة حتى تسمع إشارة
صوتية.
↵ ↵بعد جناح عملية اإلقران واالتصال ،يتحول مؤشر
 LEDفي زر  BLUETOOTHإلى أبيض داكن.
اخليار  :2اإلقران واالتصال يدويًا

2

تلميح
أيضا AVRCP
• •إذا كان اجلهاز املمكّن الستخدام  Bluetoothيدعم ً
(ملف تعريف التحكم عن بُعد بالصوت والفيديو) ،ميكنك استخدام
بعض أزرار عمليات التشغيل األساسية اخلاصة بالوحدة (مثل أزرار
التشغيل/إيقاف التشغيل مؤق ًتا ،وإيقاف التشغيل والسابق/التالي)
للتحكّم بتشغيل املوسيقى.

لفصل اجلهاز املمكّن الستخدام :Bluetooth
•اضغط باستمرار على

ثوان.
لثالث ٍ

•قم بإلغاء تنشيط وظيفة  Bluetoothعلى جهازك؛
أو
•أبعد اجلهاز عن نطاق االتصال.
ملسح محفوظات اإلقران بواسطة :Bluetooth
•اضغط باستمرار على كل من
ثوان.
الوحدة لثالث ٍ
↵ ↵يتم فصل اتصال  Bluetoothاحلالي.
و

( )A/Bفي

التشغيل عبر USB
مالحظة
صوتيا ميكن تشغيله.
يتضمن محتوى
• •تأكد من أ ّن جهاز USB
ّ
ً

2حدد ' 'Philips NTRX100Aأو 'Philips
 'NTRX100Bعلى اجلهاز املمكّن الستخدام
 ،Bluetoothأو أد ِخل " "0000ككلمة املرور لعملية
اإلقران إذا لزم األمر.
↵ ↵بعد جناح عملية اإلقران واالتصال ،يتحول مؤشر
 LEDفي زر  BLUETOOTHإلى أبيض داكن،
وتُصدر الوحدة إشارة صوتية.

تدفق املوسيقى عبر Bluetooth
•تشغيل الصوت على اجلهاز املمكّن الستخدام
 Bluetoothاملتصل بالوحدة.
↵ ↵يتدفق الصوت من اجلهاز املمكّن الستخدام
 Bluetoothإلى الوحدة.
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1
2

1أدخل جهاز تخزين  USBمن فئة التخزين الكبير السعة
في اجلهة اليسرى ( )Aأو اليمنى (.)B
في مقبس

2اضغط على  )SOURCE (A/Bبشكل متكرر
لتحديد مصدر .USB
تلقائيا.
↵ ↵يبدأ التشغيل
ً

االستماع عبر سماعة الرأس
مالحظة
• •عندما االستماع والتحكم عبر سماعة رأس ،لن يتم كتم صوت مكبر
صوت الوحدة العالي.

تلميح
أيضا شحن الهاتف احملمول باستخدام مأخذ .USB
• •ميكنك ً

خيارات التشغيل

a
OUTPUT

B

تشغيل التكرار والتبديل

A

b

•أثناء التشغيل ،اضغط على  REPEATبشكل متكرر
لتحديد:
• ( -1تكرار واحد) :تشغيل املسار احلالي بشكل
متكرر.
• (تكرار الكل) :تشغيل كل املسارات بشكل
متكرر.
•ال شيء :استئناف التشغيل العادي.
•أثناء التشغيل ،اضغط على  SHUFFLEبشكل متكرر
لتحديد:
• (تبديل) :تشغيل كل املسارات بطريقة
عشوائية.
•ال شيء :استئناف التشغيل العادي.
•لتشغيل كل املسارات بشكل متكرر وبترتيب عشوائي،
اضغط على  REPEATبشكل متكرر حتى يتم عرض
 ،ثم اضغط على .SHUFFLE
↵ ↵يتم عرض كل من و .

13
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1
2
3

1قم بتوصيل سماعة رأس مبأخذ
العلوية.

املوجود على اللوحة

2قم بتبديل  OUTPUTإلى اليسار ( )Aأو اليمني
( )Bوفقً ا ملصدر الصوت الذي تريد االستماع إليه.

3استخدم  VOLلضبط مستوى صوت سماعة رأس
جهاز املراقبة.

 5االستماع إلى الراديو
ضبط محطات الراديو
مالحظة
• •لتحسني استقبال راديو  ،FMم ّدد بشكل كامل هوائي  FMاملوصول
باللوحة اخللفية واضبط موضعه.

1اضغط على  FMلتحديد مصدر موالف .FM

1
2 2اضغط باستمرار على

ثوان.
( )FMلثالث ٍ
↵ ↵يتم ضبط الوحدة على محطة ذات استقبال
تلقائيا.
قوي
ً

3 3كرر اخلطوة  2لضبط املزيد من احملطات.
لضبط محطة ضعيفة االستقبال:
•اضغط على
االستقبال األمثل.

( )FMبشكل متكرر حتى تعثر على

تخزين محطات الراديو

مالحظة
أيضا استخدام لوحة املفاتيح الرقمية مباشرة لتخصيص رقم
• •ميكنك ً
معينّ مسبقً ا .لتخصيص عدد من رقمني ،اضغط على الرقم الذي
يطابق الرقم األول ،ثم اضغط على الرقم املوافق للثاني في غضون
ثانيتني.
• •الستبدال محطة مبرمجة ،قم بتخزين محطة أخرى مكانها.

تلقائيا.
أيضا تخزين محطات الراديو
ميكنك ً
ً
•في وضع موالف  ،FMاضغط باستمرار على PROG
لبدء البرمجة التلقائية.
↵ ↵تتم برمجة كل احملطات املتوفرة بترتيب قوة
استقبال تردد املوجة.
تلقائيا.
األولى
املبرمجة
↵ ↵يتم بث احملطة
ً

حتديد محطة راديو معينة مسبقً ا
()-/+ PRESET
•في وضع املوالف ،اضغط على
معينة مسبقً ا.
بشكل متكرر لتحديد محطة راديو ّ
تلميح
أيضا استخدام لوحة املفاتيح الرقمية مباشرة لتحديد رقم
• •ميكنك ً
معينّ مسبقً ا .لتحديد عدد من رقمني ،اضغط على الرقم الذي يطابق
الرقم األول ،ثم اضغط على الرقم املوافق للثاني في غضون ثانيتني.

مالحظة
• •ميكنك تخزين  20محطة راديو  FMبح ٍد أقصى.

1ضبط محطة راديو.

1
2 2اضغط على  PROGلتنشيط البرمجة.
( )-/+ PRESETلتخصيص رقم
3 3اضغط على

4

من  1إلى  20حملطة الراديو هذه ،ثم اضغط على
 PROGللتأكيد.
↵ ↵يتم عرض الرقم املعينّ مسبقً ا ،فضال ً عن تردد
احملطة املعينة مسبقً ا.

4كرر اخلطوات أعاله لبرمجة محطات أخرى.

حتديد بث الراديو/البث الفردي
مالحظة
• •إن بث الراديو هو اإلعداد االفتراضي لوضع املوالف.
• •للمحطات ذات اإلشارات الضعيفة :لتحسني االستقبال ،الرجاء التحول
إلى اإلرسال الصوتي الفردي.

•في وضع موالف  ،FMاضغط على  FMللتبديل بني بث
الراديو والبث الفردي.
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 6ضبط الصوت

•DBB 1
•DBB 2
•DBB 3
•DBB OFF

ضبط مستوى الصوت في مكبر
الصوت
•أثناء التشغيل ،اضغط على  -/+ VOLلرفع/خفض
مستوى صوت مكبر الصوت.

حتديد مؤثر صوتي
مالحظة
• •ال ميكنك استخدام مؤثرات صوتية مختلفة في الوقت نفسه.

تعزيز قدرة الصوت
تتيح لك هذه امليزة تعزيز قدرة الصوت بشكل فوري.
•اضغط على  NX BASSفي اللوحة األمامية
لتشغيل التعزيز الفوري لقدرة الصوت.

حتديد تأثير صوت معينّ مسبقً ا
تسمح لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي
( )DSCباالستمتاع مبؤثرات صوتية خاصة.
•أثناء التشغيل ،اضغط على  SOUNDبشكل متكرر
لتحديد:
•[ ]SAMBA(موسيقى السامبا)
•[( ]ROCKموسيقى الروك)
•[( ]JUNGLEموسيقى األدغال)
•[( ]POPموسيقى البوب)

حتسني اجلهير
يتم بشكل تلقائي إنشاء أفضل إعداد لتحسني اجلهير
الديناميكي ( )DBBلكل حتديد تقوم به للتحكم
بالصوت الرقمي ( .)DSCميكنك أن حتدد يدويًا إعداد
 DBBالذي يتالءم على أفضل وجه مع بيئة االستماع.
•أثناء التشغيل ،اضغط على  DBBبشكل متكرر
لتحديد:
15
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كتم الصوت
•أثناء التشغيل ،اضغط على
استعادته.

لكتم إخراج الصوت أو

حتديد وضع إخراج الصوت
•ب ّدل CHANNEL CONTROLفي اللوحة اخللفية
إلى أحد املواضع التالية:
• :RRإخراج الصوت إلى القناة اليمنى فقط؛
• :RLإخراج الصوت إلى كال القناتني اليمنى
واليسرى؛
• :LLإخراج الصوت إلى القناة اليسرى فقط.

 7ميزات إضافية
تشغيل صوت من جهاز خارجي

MIC 1

باستخدام نظام  Hi-Fiهذا ،ميكنك تشغيل
الصوت من جهاز صوتي خارجي.

1
2

1

1قم بتوصيل كبل صوت بطول  3.5مم ( )A/Bمبأخذ
سماعة الرأس في جهاز خارجي.

3

3شغّل اجلهاز اخلارجي (راجع دليل مستخدم اجلهاز).

2

2اضغط على  SOURCE AأوSOURCE Bبشكل
متكرر لتحديد مصدر .AUDIO IN

1قم بوصل ميكروفون (غير متوفّر) مبقبس  MIC 1أو
مبقبس  MIC 2على اللوحة األمامية.
2استخدم مفتاح  MIC VOLفي اللوحة العلوية
لضبط مستوى صوت امليكروفون.

االستمتاع بالتشغيل املتزامن
ميكنك إخراج الصوت إلى عدة أجهزة  Hi-Fiمتوافقة
( )FWP1000لالستمتاع بالتشغيل املتزامن.

التح ّدث أو الغناء عبر نظام Hi-Fi
ميكنك التح ّدث أو الغناء عبر نظام Hi-
 Fiهذا باستخدام ميكروفون.
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1

1قم بتوصيل كبالت الصوت (باللونني األبيض/األحمر)
مبا يلي:
•مقبسا  )AUDIO OUT (AUDIO L/Rعلى
اللوحة اخللفية من هذه الوحدة.

2

•مقبسا )AUDIO IN (AUDIO L/Rعلى نظام
 Hi-Fiمتوافق (.)FWP1000

2قم بتوصيل كبل إشارة (أخضر) مبا يلي:

•مقبس  )AUDIO OUT (SIGNALفي اجلهة
اخللفية للوحدة.

3
4

•مقبس )AUDIO IN (SIGNALعلى نظام
 Hi-Fiمتوافق (.)FWP1000

3ميكنك توصيل أنظمة  Hi-Fiإضافية متوافقة
معا بالطريقة نفسها ،إذا أردت ذلك.
(ً )FWP1000

4ابدأ التشغيل على هذه الوحدة (.)NTRX100
↵ ↵ميكنك سماع املوسيقى من املكبرات الصوتية
التابعة لكل أنظمة  Hi-Fiاملوصولة ببعضها.

ضبط الضوء التزييني
•في وضع تشغيل الطاقة ،اضغط على  LIGHTبشكل
متكرر لضبط الضوء التزييني حول املكبرات الصوتية.
•أزرق (افتراضي ،ضوء أزرق يومض مع إيقاع
املوسيقى)
•برتقالي (ضوء برتقالي يومض مع إيقاع
املوسيقى)
•أزرق ،وأرجواني ،وبرتقالي (وميض ضوء أزرق،
وأرجواني ،وبرتقالي في الوقت نفسه مع إيقاع
املوسيقى)
•متوقف عن التشغيل
تلميح
تغير إيقاف املوسيقى.
• •يومض الضوء كلما ّ

17

AR

 8معلومات عن المنتج
مالحظة
• •تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

املواصفات

معلومات عامة
طاقة التيار املتناوب

مضخم إشارة الصوت
قدرة اإلخراج املُقدرة
استجابة التردد
نسبة اإلشارة إلى الضجيج
AUDIO IN

 300واط  RMSمع
نسبة تشوه توافقي
كلي (THD) 10%
40 20000-هرتز،
 ±3ديسيبل
> 65ديسيبل ()dBA
 600مللي فولت RMS

املوالف ()FM
 108 - 87.5ميجاهرتز
 50كيلوهرتز
< 22ديسيبل ()dBf
< 49,5ديسيبل ()dBf

نطاق الضبط
شبكة الضبط
احلساسية
 فردي ،نسبة S/N  26ديسيبل
 استيريو ،نسبة S/ 46 Nديسيبل

< 35ديسيبل ()dBf
البحث بشكل اختياري
نسبة اإلشارة إلى الضجيج > 50ديسيبل

مكبري الصوت
معاوقة مك ّبر الصوت
مضخمات مكبري الصوت

احلساسية

Bluetooth
V2.1 + EDR
إصدار Bluetooth
 2,48 ~ 2,4غيغا
نطاق التردد
هرتز ISM Band
 10أمتار (مساحة حرة)
النطاق
عملية إقران بسيطة بواسطة نعم
 Bluetoothباستخدام NFC

 4أوم
مضخم  2×  160مم
( 6,5بوصات)  +مكبر
صوت عالي التردد 2
×  50مم (بوصتني)
 84ديسيبل/متر/واط ±
 4ديسيبل/متر/واط

استهالك طاقة التشغيل
استهالك طاقة وضع االستعداد
في الوضع الصديق للبيئة
إخراج سماعة الرأس

 240 - 110فولت~،
 60 - 50هرتز
 65واط
< 0.5واط

 25مللي واط،
 32أوم
اإلصدار 1.1/2.0
USB Direct
األبعاد (العرض  xاالرتفاع  xالعمق) 704  X388
 X 385مم
الوزن
 مع التعبئة 17,6كجم
 الوحدة الرئيسية 14,5كجم

معلومات عن إمكانية تشغيل USB
أجهزة  USBاملتوافقة:
•ذاكرة فالش USB ( USB 2.0أو )USB1.1
•مشغّالت فالش USB ( USB 2.0أو )USB1.1
•بطاقات الذاكرة (تتطلب قارئ بطاقات إضافي
للعمل مع هذه الوحدة)
التنسيقات املعتمدة:
• USBأو تنسيق ملف الذاكرة FAT16FAT32 ،
(حجم القطاع 512 :بايت)
•معدل بت ( MP3معدل البت) 320-32 :كيلوبت
بالثانية ومعدل البت املتغير
•تضمني الدليل يصل لغاية  8مستويات كحد
أقصى
•عدد األلبومات/اجمللدات 255 :كحد أقصى
•عدد املسارات/العناوين :بح ٍد أقصى 999
AR
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• ID3 tag v2.0أو إصدار الحق
•اسم امللف بتنسيق ( Unicode UTF8الطول
األقصى 128 :بايت)
التنسيقات غير املعتمدة:
•األلبومات الفارغة :إ ّن األلبومات الفارغة هي
ألبومات ال حتتوي على ملفات  ،MP3/WMAولن
يتم إظهارها على الشاشة.
•يتم تخطي تنسيقات امللفات غير املعتمدة.
على سبيل املثال ،يتم جتاهل مستندات Word
(بالتنسيق  ).docوال يتم تشغيلها.
•ملفات الصوت  AACو WAVوPCM
•ملفات WMA

19
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 9استكشاف األخطاء
وإصالحها
حتذير
• •ال تقم أب ًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز.

لكي يبقى الضمان صاحلًا ،ال حتاول
إطالقًا إصالح املنتج بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز،
حتقق من النقاط التالية قبل طلب اخلدمة .إذا بقيت
املشكلة بدون حل ،انتقل إلى موقع  Philipsعلى
ويب ( .)www.philips.com/supportعند االتصال
بشركة  ،Philipsتأكد من وجود اجلهاز في مكان
مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.
ال توجد طاقة
• •تأكد من توصيل قابس طاقة التيار املتناوب للوحدة
بشكل صحيح.
• •تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار املتناوب.
• •تأكد من تدوير مفتاح  POWER ON/OFFفي
اجلهة اخللفية للوحة إلى املوضع | .
• •لتوفير الطاقة ،يتوقف النظام عن التشغيل بشكل
يسجل في خاللها أي
تلقائي بعد مرور  30دقيقة لم
ّ
نشاط (على سبيل املثال ،في وضع إيقاف التشغيل
املؤقت أو إيقاف التشغيل).
الصوت غير موجود أو ضعيف
• •ضبط مستوى الصوت.
مكتوما .اضغط على
• •قد يكون صوت مكبر الصوت
ً
الستعادة إخراج الصوت.
ال استجابة تصدر عن نظام Hi-Fi
• •افصل قابس طاقة التيار املتناوب وعاود توصيله ،ثم
شغّل النظام من جديد.
• •كميزة توفير للطاقة ،تتوقف الوحدة عن التشغيل
تلقائيا بعد  30دقيقة من وصول تشغيل املسار إلى
ً
النهاية وعند عدم تشغيل أي حتكم.
تعذ ّر عمل جهاز التحكم عن بعد
• •قبل الضغط على أي زر وظيفي ،قم بتحديد املصدر
عوضا عن الوحدة
الصحيح مع جهاز التحكم عن بعد
ً
الرئيسية.
• •قلّص املسافة بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
• •أدخل البطاريات مع التقيد بالقطبية الصحيحة
( )-/+كما هو مبني.

•
•

•استبدل البطاريات.
•و ّجه جهاز التحكم عن بعد بشكل مباشر إلى جهاز
االستشعار في اجلانب األمامي للوحدة.

استقبال الصوت ضعيف
• •زد املسافة بني الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز
.VCR
• •م ّدد هوائي  FMبالكامل.
جهاز  USBغير معتمد
• •جهاز  USBغير متوافق مع الوحدة .حاول استخدام
جهاز آخر.

حول جهاز Bluetooth
ال يتوفر تشغيل املوسيقى على النظام حتى بعد جناح
توصيل .Bluetooth
• •ال ميكن استخدام اجلهاز مع الوحدة لتشغيل
املوسيقى.
جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز ممكّن الستخدام
.Bluetooth
• •استقبال  Bluetoothضعيف .انقل اجلهاز بحيث
يصبح قري ًبا من الوحدة أو قم بإزالة أي حواجز بني اجلهاز
والوحدة.
يتعذ ّر االتصال بالوحدة.
• •ال يدعم اجلهاز ملفات التعريف املطلوبة للوحدة.
• •وظيفة  Bluetoothاخلاصة باجلهاز غير ممكّنة .ميكنك
الرجوع إلى دليل اجلهاز ملعرفة كيفية متكني الوظيفة.
• •الوحدة ليست في وضع اإلقران.
• •الوحدة موصولة مسبقً ا بجهاز آخر ممكّن الستخدام
 .Bluetoothافصل ذلك اجلهاز وكل األجهزة املوصولة
األخرى ،ثم حاول من جديد.
• •توفر الوحدة مصادر الصوت املزدوجة Bluetooth
( .)A/Bتأكد من حتديد املصدر الصحيح.
يتصل الهاتف احملمول الذي مت إقرانه ثم ينفصل بطريقة
متواصلة.
• •استقبال  Bluetoothضعيف .قرّب الهاتف احملمول
من الوحدة أو قم بإزالة أي حاجز بني الهاتف احملمول
والوحدة.
• •قد تتصل بعض الهواتف احملمولة وتنفصل بطريقة
متواصلة عندما جتري مكاملات هاتفية أو تنهيها .ال يدل
هذا األمر على وجود أي عطل في الوحدة.
• •بالنسبة إلى بعض الهواتف احملمولة ،قد يتم إلغاء
تلقائيا كميزة لتوفير
تنشيط اتصال Bluetooth
ً
الطاقة .ال يدل هذا األمر على وجود أي عطل في الوحدة.
AR
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