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 SoundBar الكمبيوتر عن جهاز  في حال لم يكشف 
للكمبيوتر احملمول، فقم باخلطوات التالية:

على جهاز Macعلى جهاز كمبيوتر

1. انقر فوق لوحة التحكم.
نقرًا مزدوًجا فوق رمز  2.   انقر 

األصوات وأجهزة الصوت.
3.  في خصائص األصوات 

وأجهزة الصوت، حدد عالمة 
التبويب الصوت.

4.  ضمن تشغيل الصوت، حدد 
.Philips SPA5210

1.  انقر فوق تفضيالت 
النظام.

رمز الصوت. 2.  انقر فوق 
3.  افتح اإلخراج وحدد 
.Philips SPA5210

4.  قم بتشغيل 
املوسيقى من برنامج 

الوسائط املتعددة.

  
القابلة  واملكونات  املواد  املنتج وتصنيعه من أجود  مت تصميم 

إلعادة التدوير وإعادة االستخدام. يرجى االّطالع على نظام 
التجميع احمللي املنفصل لكل من املنتجات اإللكترونية 

والكهربائية، مبا في ذلك تلك التي عليها رمز سلة املهمالت 
ذات العجالت املشطوب. يُرجى العمل وفق القوانني احمللية 
وعدم التخلص من املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية 

العادية.

جهاز SoundBar للكمبيوتر احملمول

مالحظة

أن وحدة  • تأكد من  SoundBar للكمبيوتر احملمول،  تثبيت جهاز  قبل 
حتكم USB مدرجة في إدارة األجهزة في Windows على 

الكمبيوتر.
تثبيت جهاز SoundBar للكمبيوتر احملمول بشكل صحيح  • تأكد من 

قبل االستخدام.
ال تفصل أبًدا الطاقة عن موصل USB أثناء تشغيل ملفات صوتية من  •

جهاز SoundBar للكمبيوتر احملمول.

متطلبات النظام: 

Macكمبيوتر شخصي
 Windows® 98SE
 Windows® ME أو

 Windows® 2000 أو
أو Windows® XP أو 
Windows® Vista™ 

OS® X/ Mac OS9 أو 
إصدار أحدث

وصلة USB مضّمنةوحدة حتكم USB معتمدة

التثبيت:

)الصورة رقم. 1(. 1 اسحب املشبك ألسفل 

SoundBar للكمبيوتر احملمول في اجلهة  2 اشبك جهاز 
العليا من شاشة الكمبيوتر احملمول وشّد البرغي برفق 

في اجلهة اخللفية )الصورة رقم. 1(.

الكمبيوتر  3 USB على  USB مبنفذ  قم بتوصيل قابس 
احملمول )الصورة رقم 2(.

املتعددة، ثم اضبط  4 الوسائط  برنامج تطبيق  افتح 
مستوى الصوت )الصورة رقم. 3(.

SoundBar، أخرج  5 تنتهي من استخدام جهاز  عندما 
من برنامج تطبيق الوسائط املتعددة.

الكمبيوتر احملمول  6 USB من  الطاقة عن كبل  افصل 
وحرّر البرغي برفق إلزالة جهاز SoundBar من أعلى 

الشاشة.

7  SoundBar USB وقابسه حول جهاز  قم بلف كبل 
في الفتحة اخملصصة لهما، ثم وّضب جهاز 

SoundBar للكمبيوتر احملمول في حقيبة احلمل 
.)5 )الصورة رقم. 4 و 
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