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سّجل منتجك واحصل على الدعم من

)يباع بشكل منفصل(

قم بتوصيل مكبر الصوت SB5200 بجهاز Bluetooth مثل iPad أو 
التشغيل Android أو كمبيوتر محمول، وذلك عبر  iPhone أو هاتف بنظام 

.Bluetooth

للحصول على صوت أقوى، استخدم كبل الصوت لتوصيل مكبري صوت 
أكثر. أو  SB5200 أو ثالثة 

ميكنك أيًضا توصيل مكبر الصوت بجهاز صوتي، مثل مشغل 
.MP3 وذلك بواسطة كبل توصيل ،MP3

اضغط على  للتشغيل. جاهز لإلقران: يومض املؤشر باللون األزرق.

في حال عدم القيام بأي نشاط يرتبط مبكبر الصوت SB5200 ملدة 5 
دقائق، يتم إيقاف تشغيله تلقائًيا.

على جهاز Bluetooth، قم بتنشيط 
 Philips وابحث عن Bluetooth

.SB5200

متصل: يضيء املؤشر باللون األزرق باستمرار.

في املرة التالية التي يتم فيها تشغيل مكبر الصوت 
بآخر جهاز مت  تلقائًيا  SB5200، يتصل هذا األخير 

االقتران به.

لتوصيل مكبر الصوت SB5200 بجهاز Bluetooth آخر، قم بإيقاف تشغيل 
Bluetooth على جهاز Bluetooth احلالي.

تشغيل وتوصيل
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Bluetooth إعادة تعيني

ميكن ملكبر الصوت SB5200 تذكر ثالثة أجهزة مقترنة. أما اجلهاز املقرن 
الرابع فيستبدل اجلهاز األول. ملسح األجهزة املقترنة من مكبر الصوت، اضغط 

باستمرار على الزر حتى يومض املؤشر باللون األزرق.

تدخل في وضع اإلقران على مكبر الصوت. على اجلهاز املقترن، 1. قم بإلغاء 
اقتران SB5200؛ 2 ابحث عن Philips SB5200 مجددًا وقم بتوصيله )راجع 

والتوصيل(. “التشغيل 

دليل املستخدم

SB5200_UM_Arabic_V1.0.indd   1-4 2014/1/17   11:14:28



LED  

DC12V, 1.5A

123-456-7890

عند توفر مكاملة واردة، يتم إيقاف تشغيل املوسيقى مؤقًتا.

أِجب على املكاملة على هاتفك احملمول. ميكنك التكلم عبر امليكروفون على 
مكبر الصوت SB5200. يتم استئناف تشغيل املوسيقى عند انتهاء 

املكاملة الهاتفية.

انخفاض مستوى البطارية: يومض املؤشر باللون األحمر

قيد الشحن: يضيء املؤشر باللون األخضر باستمرار

اكتمال عملية الشحن: ينطفئ املؤشر

 SB5200 يتم تشغيل املوسيقى على مكبر الصوت ،USB مالحظة: عند شحن البطارية بواسطة موصل
مبستوى منخفض.

الشحن املواصفات

مضخم إشارة الصوت
قدرة اإلخراج املصنّفة:

التوافقي  التشوه  x 2  5 واط/ نسبة 
 الكلي 10%  

 نسبة اإلشارة إلى الضجيج:  65 
 ديسيبل

إدخال الصوت: حساسية اإلدخال 500 
RMS ميللي فولت

Bluetooth
لـ  القياسي  قياسي:  اإلصدار 

Bluetooth 2.1+EDR
نطاق التردد: 2,402 ~ 2,480 

ISM Band جيجاهرتز
النطاق: 10 أمتار )مساحة حرة(

معلومات عامة
  وحدة التزويد بالطاقة

محّول تيار متردد-تيار مستمر 
KSASB0241200150D5 :الطراز

اإلدخال: 240-100 فولت~، 50 /60 
هرتز، 0,6 أمبير

اإلخراج: تيار مستمر بجهد 12 
فولت وبشدة 1,5 أمبير

بوليمر داخلية  أيون  ليثيوم  بطارية 
قابلة إلعادة الشحن بجهد 7,4 فولت 

وشدة 1350 ميللي أمبير

 الشحن
تيار مستمر بجهد 5 فولت وشدة 
الطاقة  لـ أمبير حملول  0,5 أمبير 

التشغيل( )إيقاف 
التيار  الطاقة )طاقة    استهالك 

 املتناوب(التشغيل: 10 واط
والرطوبة احلرارة  درجة 

إلى 45 درجة  من 0 درجة مئوية 
مئوية، ونسبة الرطوبة من %5 إلى 
%90 للمناخات كافة )التشغيل(.

إلى 70 درجة  من 40- درجة مئوية 
مئوية، ونسبة الرطوبة من %5 إلى 

%95 )التخزين(
 األبعاد

 x االرتفاع x الوحدة الرئيسية )العرض
العمق(: x 88  x 176  70 مم

الوزن
الوحدة الرئيسية: 0.95 كلغ

مت بلوغ مستوى الصوت األعلى أو األدنى.

Sound mode

Sound mode

قد تتم مقاطعة تشغيل املوسيقى بسبب عوائق بني اجلهاز ومكبر الصوت 
التردد. أو أجهزة أخرى قريبة، تعمل على نفس  SB5200، مثل اجلدران 

اضغط على الزر بشكل متكرر للتبديل بني تأثيرات الصوت 
الداخلية واخلارجية.

للتشغيل بواسطة كبل التوصيل MP3، قم بإيقاف تشغيل 
.Bluetooth على جهاز Bluetooth

التشغيل

لتشغيل املوسيقى من مكبرات صوت متعددة، اتبع اخلطوات التالية:

1. استخدم كبل الصوت لتوصيل مكبري صوت، من خالل وضع قابس في مأخذ إخراج الصوت 
واآلخر في مأخذ إدخال الصوت؛

باالتصال مبكبر صوت. 2. على جهاز Bluetooth، قم 
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