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تعليمات  1
السالمة المهمة

ُيرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل 
استخدام منتجك. في حالة حدوث تلف بسبب 

عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

السالمة

تعرف على رموز السالمة هذه

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، 
وال يتم توفير طرف أرضي واقي.

جهد التيار المتردد

اتبع التعليمات الواردة في دليل 
المستخدم!

تحذير!
تحذير: خطر التعرض إلى صدمة كهربائية!

تهدف عالمة التعجب إلى تنبيه 
المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل 

مهمة.

خطر التعرض إلى صدمة كهربائية أو 
نشوب حريق!

قبل إجراء أي توصيالت أو تغييرها، يرجى 	 
التأكد من أن جميع األجهزة مفصولة من 

مصدر التيار الكهربائي.
ال ُتعرض المنتج والملحقات إلى األمطار 	 

أو الماء. ال تضع حاويات السوائل مثل 
الزهريات بالقرب من المنتج. في حالة 

انسكاب سوائل فوق المنتج أو بداخله، 
فافصله من مصدر التيار الكهربائي على 
الفور. اتصل بخدمة العمالء لطلب فحص 

المنتج قبل استخدامه.

ال تضع أبًدا المنتج والملحقات بالقرب 	 
من ألسنة اللهب المكشوفة أو مصادر 

الحرارة األخرى بما في ذلك أشعة الشمس 
المباشرة.

ال تضع أبًدا أغراًضا داخل فتحات التهوية أو 	 
الفتحات األخرى الموجودة على المنتج.

عند استخدام قابس التيار الكهربي أو قارنة 	 
الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز 

الفصل جاهًزا للتشغيل بسرعة.
افصل المنتج من مصدر التيار الكهربائي 	 

قبل العواصف الرعدية. 
عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائًما من 	 

القابس وليس من الكابل. 
استخدم المنتج في البيئات المناخية 	 

االستوائية و/أو المعتدلة.

خطر حدوث قصر في الدائرة أو نشوب 
حريق!

للحصول على التعريف بالمنتج وتقييمات 	 
التيار الكهربائي، راجع لوحة النوع الموجودة 
على الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج.

قبل توصيل المنتج بمصدر التيار الكهربائي، 	 
تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق 

مع القيمة المطبوعة على الجزء الخلفي أو 
السفلي من المنتج. ال تقم بتوصيل المنتج 

أبًدا بمصدر تيار كهربائي إذا كان الجهد 
مختلًفا.

خطر التعرض لإلصابة أو إحداث تلف 
بالمنتج!

للتثبيت على الحائط، يجب تثبيت هذا الجهاز 	 
على الحائط بأمان وفًقا لتعليمات التثبيت. 

ال تستخدم سوى حامل التثبيت على الحائط 
المرفق )إذا كان متاًحا(. قد يؤدي التثبيت 

على الحائط غير الصحيح إلى حدوث حادث 
أو التعرض إلصابة أو إحداث تلف بالجهاز. 
إذا كان لديك أي استفسار، فاتصل بخدمة 

العمالء في بلدك.
ال تضع أبًدا المنتج أو أي أغراض فوق سلك 	 

الطاقة أو على جهاز كهربائي آخر. 
في حالة نقل المنتج في درجات حرارة أقل 	 

من 5 درجات مئوية، فعليك فك تغليف 
المنتج واالنتظار حتى تتوافق درجة حرارته 
مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بالتيار 

الكهربائي. 
يمكن أن تكون أجزاء من هذا المنتج 	 

مصنوعة من الزجاج. تعامل معه بحذر 
لتجنب التعرض إلصابة أو حدوث تلف به.
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خطر ارتفاع درجة الحرارة!
ال تقم بتثبيت هذا المنتج أبًدا في مساحة 	 

ضيقة. اترك دائًما مساحة تبلغ أربعة 
بوصات على األقل حول المنتج من أجل 
التهوية. تأكد من عدم تغطية الستائر أو 

األغراض األخرى لفتحات التهوية الموجودة 
على المنتج. 

مالحظة

ملصق التصنيف ُملصق على الجزء السفلي أو الخلفي 	 
للجهاز.

االهتمام بالمنتج
ال تستخدم سوى قماش الميكروفايبر لتنظيف 

المنتج.

الحفاظ على البيئة
التخلص من المنتج والبطارية القديمة

تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام 
مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة 

تدويرها وإعادة استخدامها.

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن 
التوجيه األوروبي EU / 19 / 2012  يشمل 

هذا المنتج.
يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على 

بطاريات يغطيها التوجيه األوروبي 
EU / 56 / 2013  وال يمكن التخلص منها 

مع النفايات المنزلية العادية.
تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي 
للمنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات. 
واتبع القواعد المحلية وال تتخلص من المنتج 

والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. 
يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة 

والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على 
البيئة وصحة اإلنسان.

5G Wi-Fi خاص بجهاز
الجهاز ُمخصص للتشغيل في النطاق 

5150 - 5350 ميجا هرتز ولالستخدام 
الداخلي فقط لتقليل احتمالية حدوث 

تداخل ضار مع أنظمة استقبال بث 
األقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات 

المشتركة.

AR 

Pour un appareil Wi-Fi 5G
 les dispositifs fonctionnant dans
 la bande 5150-5350 MHz sont
 réservés uniquement pour une
 utilisation à l’intérieur afin de
 réduire les risques de brouillage
 préjudiciable aux systèmes de
 satellites mobiles utilisant les
mêmes canaux. 

FR

إقرار المطابقة 
يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل 

الالسلكي الخاصة بالمجتمع األوروبي.
 MMD Hong Kong بموجب هذا، تعلن شركة

Holding Limited أن هذا المنتج متوافق 
مع المتطلبات األساسية واألحكام األخرى 

ذات الصلة من توجيه األجهزة الالسلكية 
  UK Radio Equipment 53 / 2014  و / EU

Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور 
 على إعالن المطابقة على 

.www.philips.com/support
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المساعدة والدعم
للحصول على دعم شامل عبر اإلنترنت، يرجى 

زيارة  www.philips.com/support  من أجل:
تنزيل دليل المستخدم ودليل البدء السريع	 
مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية )تتوفر 	 

لطرز ُمحددة فقط(
للعثور على إجابات لألسئلة المتكررة 	 

الُمجاب عنها
أرسل لنا السؤال عبر البريد اإللكتروني	 
يمكنك التحدث مع مسؤول الدعم	 

اتبع التعليمات الموضحة على موقع الويب 
لتحديد لغتك، ومن ثم أدخل رقم طراز منتجك.

أو بداًل من ذلك، يمكنك االتصال بخدمة العمالء 
في بلدك. قبل التواصل معنا، يرجى تدوين 

رقم الطراز والرقم التسلسلي لمنتجك. يمكنك 
العثور على هذه المعلومات على الجزء الخلفي 

أو السفلي من منتجك.

العالمات التجارية:

 For DTS patents, see 
 http://patents.dts.com. Manufactured
 under license from DTS, Inc. )for
 companies headquartered in the 
 U.S./Japan/Taiwan( or under license
 from DTS Licensing Limited )for all other
 companies(. DTS, DTS Play-fi , Play-fi and
 the DTS Play-fi  and Play-fi logos are
 registered trademarks or trademarks of
 DTS, Inc. in the United States and other
 countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS
RESERVED. 

 The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a
registered trademark of Wi-Fi Alliance® . 
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FCC & IC Attention

 

et votre corps. Cet transmetteur ne 
doit pas être co-situé ou opérant en 
liaison avec toute autre antenne ou 
transmetteur.

• Des câbles blindés doivent être
utilisés avec cet apparei l pour 
assurer la conformité avec les 
limites de la classe B de la FCC.
fonctionnement de I’appareil.

L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1 L’appareil ne doit pas produire de

brouillage ;
2 L’appareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

• Cet appareil est conforme à FCC et
IC l’exposition aux rayonnements
limites fixées pour un environnement
non contrôlé. Cet appareil doit être
installé et utilisé avec une distance
minimale de 20 cm entre le radiateur

 لجنة االتصاالت في كندا:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) 

يحتوي هذا الجهاز على جهاز )أجهزة( إرسال / 
مستقبل )مستقبالت( معفاة من الترخيص 

وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص 
الخاصة بمؤسسة االبتكار والعلوم والتنمية 
االقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى 

الشرطين التاليين:
ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث  1

تداخل.
يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في  2

ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل 
غير مرغوب فيه.

 Avis d’Industrie Canada  :   
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) 

 

et votre corps. Cet transmetteur ne 
doit pas être co-situé ou opérant en 
liaison avec toute autre antenne ou 
transmetteur.

• Des câbles blindés doivent être
utilisés avec cet apparei l pour 
assurer la conformité avec les 
limites de la classe B de la FCC.
fonctionnement de I’appareil.

L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1 L’appareil ne doit pas produire de

brouillage ;
2 L’appareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

• Cet appareil est conforme à FCC et
IC l’exposition aux rayonnements
limites fixées pour un environnement
non contrôlé. Cet appareil doit être
installé et utilisé avec une distance
minimale de 20 cm entre le radiateur

معلومات لجنة االتصاالت 
الفيدرالية

مالحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه 
مع قيود األجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب 

الفقرة 15 من لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية. 
وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول 

من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز 
في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة 

ترددات السلكية واستخدامها ومن الممكن أن 
يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفًقا 

للتعليمات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخالت 
ضارة لالتصاالت الالسلكية. 

ومع ذلك، ال يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل 
في حالة التركيب في ظروف معينة.  وفي 

حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار 
الستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن 
تحديده من خالل إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم 
تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة 

تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من اإلجراءات 
التالية:

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير 	 
مكانه. 

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز 	 
االستقبال. 

توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على 	 
دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز 

االستقبال. 
استشارة الموزع أو فني راديو / تلفاز 	 

متخصص للحصول على المساعدة. 

تحذير لجنة االتصاالت الفيدرالية ولجنة 
االتصاالت: 

يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله بمسافة 	 
ال تقل عن 20 سم بين الجهاز الُمشع 

وجسمك.
التغييرات أو التعديالت التي لم تتم على 	 

هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحًة 
من قبل الطرف المسؤول عن االمتثال 

يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في 
تشغيل الجهاز. 
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مضخم الصوت 2
 !Philips تهانينا على شرائك، ومرحًبا بك في

لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي 
توفره شركة Philips، يرجى تسجيل مضخم 

الصوت الذي لديك على الموقع اإللكتروني 
.www.philips.com/support

محتويات الصندوق
تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في 

العبوة:

مضخم صوت × 1

سلك الطاقة * ×1

يختلف عدد أسالك الطاقة ونوع القابس 	 
حسب المنطقة.

FW1/96 FW1/37 FW1/10 FW1/98

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

للصين لتايوان
للواليات 

المتحدة/كندا ألوروبا/المملكة المتحدة ألسيا

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

دليل البدء السريع × 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

بطاقة الضمان × 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

ورقة السالمة × 1

ُتستخدم الصور والرسوم التوضيحية 	 
والرسومات الموضحة في دليل المستخدم 

هذا كمرجع فقط، وقد يختلف المنتج 
الفعلي في المظهر.
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مضخم صوت
يتضمن هذا القسم نظرة عامة على مضخم 

الصوت الالسلكي.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

	 (  Wi-Fi إعداد)  زر / مؤشر
 	 . Play-fi  لـ Wi-Fi تشغيل إعداد
 اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 	 

.AP 8 ثواٍن لتنشيط وضع
 اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 	 

.WPS 4 ثواٍن لتنشيط وضع

الحالة LED حالة مؤشر اإلجراء

تم االتصال / 
االقتران بنجاح

تشغيل ثابت

وضع نقطة 
الوصول إلى 

  Wi-Fi )AP( 

وميض  اضغط مع 
االستمرار 

على الزر  
 لمدة 

8 ثواِن

وضع إعداد 
 Wi-Fi شبكة

 )WPS(  المحمية

وميض مزدوج  اضغط مع 
االستمرار 

على الزر  
 لمدة 

4 ثواِن

	  ( RF الطاقة/رابط)  Power / RF link  مؤشر

 Source (المصدر) (تبديل وضع   	
 Play-fi)  Play-fi / RF link / Sub in /رابط 

تردد الراديو/المدخل الفرعي)
عند استخدام FW1 كمضخم صوت 	 

سلكي، يجب أن يكون مفتاح المصدر 
.Sub in على الوضع

ستتوقف جميع وظائف صوت الشبكة   
عن العمل.

انقطع اتصال شبكة Wi-Fi ولكن من   
المفترض االحتفاظ ببيانات اعتماد 

شبكة Wi-Fi في حالة تم إعدادها من 
قبل. 

 .Play-fi يمكن إيقاف تشغيل وحدة  
 	 Play-fi لترقية البرنامج الثابت لوحدة

 )MCU( ووحدة التحكم متعددة النقاط
عبر منفذ USB للصيانة، يجب أن يكون 

.Sub in مفتاح المصدر على الوضع
منفذ USB للصيانة 	

منفذ USB ُمخصص للصيانة فقط.
زر Reset (إعادة الضبط) (فتحة دبوس) 	

أعد ضبط جهازك على اإلعدادات 
االفتراضية.

	   Phase  0°  -  180°  
(مرحلة 0 درجة - 180 درجة) (مفتاح)

 Sub in  (المدخل الفرعي) (مقبس)  	
استخدم كابل مضخم الصوت لتوصيله 

باألجهزة األخرى )غير مرفق(.
 Crossover  25Hz - 150Hz  (تقاطع  	

الترددات 25 هرتز- 150 هرتز) (مقبض)
 -/+ Gain  (مقدار الدخل  + / - ) (مقبض)  	

افتراضي اإلعدادات الوظائف 

0 ديسيبل 6- ديسيبل إلى 
6+ ديسيبل

مقدار 
الدخل

- 25 – 150 هرتز تقاطع 
الترددات 

0 درجة 0 أو 180 درجة  مرحلة 

 ،Play-fi كمضخم صوت FW1 عند استخدام
فإن عناصر التحكم والوظائف الموضحة 

أعاله تكون غير قابلة للتطبيق.
مقبس  ~  AC in  (مدخل التيار المتردد) 	

يرجى التوصيل بمصدر التيار الكهربائي.
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التوصيل 3
يساعدك هذا القسم على توصيل مضخم 
الصوت بجهاز تلفاز وأجهزة أخرى، ومن ثم 

إعداده. 

مالحظة    

للحصول على التعريف بالمنتج وتقييمات التيار 	 
الكهربائي، راجع لوحة النوع الموجودة على الجزء الخلفي 

أو السفلي من المنتج.
قبل إجراء أي توصيالت أو تغييرها، يرجى التأكد من أن 	 

جميع األجهزة مفصولة من مصدر التيار الكهربائي.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

االنتقال إلى صفحة    التوصيل

10  FB1 اإلقران مع مكبر الصوت
)اإلعداد األولي لرابط تردد الراديو(

A

11 Wi-Fi إعداد B

13 توصيل مضخم الصوت بتلفاز 
Play-fi يدعم Philips

C

14  االتصال السلكي )المدخل 
الفرعي(

D

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

االتصال بالطاقة

تحذير! 

خطر إتالف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي 	 
متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل 

الجهاز.
خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! عند فصل سلك 	 

الطاقة، اسحب دائًما القابس من المقبس. ال تسحب 
من السلك.

قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكد من توصيل 	 
جميع التوصيالت األخرى.

ُيرجى توصيل كابل التيار الكهربائي بمقبس 
 ~AC  in   الموجود على مضخم الصوت ومن ثم 

مقبس التيار الكهربائي.

or
or AC in ~

1

25Hz

يختلف عدد أسالك الطاقة ونوع القابس 	 
حسب المنطقة.
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 FB1 اإلقران مع مكبر الصوت
(اإلعداد األولي لرابط تردد 

الراديو)
  FW1 يمكن إقران مضخم الصوت الالسلكي

Play-Fi مع مكبر الصوت FB1 )غير مرفق(.
يجب أن يكون مفتاح المصدر على وضع  1

.Play-fi/RF Link

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

سيومض مؤشر  Power / RF link  بسرعة  2
)باللون األخضر( على مضخم الصوت.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

وميض سريع )أخضر(

 اضغط على الزر  لتشغيل مكبر  3
.FB1 الصوت

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

على وحدة التحكم عن ُبعد لمكبر الصوت  4
FB1، يرجى الدخول إلى قائمة اإلعداد:

  "SUB PAIR"  اضغط على  < وحدد  
< ومن ثم اضغط على  )إدخال( 
لتأكيد وضع إقران مضخم الصوت.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5   Power / RF link  انتظر حتى يضيء مؤشر
بشكل ثابت )باللون األخضر( على مضخم 

الصوت.
5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid)ثابت )أخضر

من المفترض أن يكتشف مكبر الصوت  6
ومضخم الصوت كل منهما اآلخر ويتم 

اإلقران.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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Wi-Fi إعداد
(Androidو iOS خاص بإصدار)

من خالل توصيل هذه الوحدة والهواتف 
المحمولة واألجهزة اللوحية )مثل iPad و

iPhone وiPod touch وهواتف Android وما 
إلى ذلك( بشبكة Wi-Fi نفسها، يمكنك بعد 
ذلك استخدام تطبيق Philips Sound  الذي 
يتم تشغيله باستخدام DTS Play-fi  للتحكم 

في مضخم الصوت لالستماع إلى الملفات 
الصوتية. 

تنزيل وتثبيت تطبيق Philips Sound  الذي  1
يتم تشغيله من خالل DTS Play-fi  على 

هاتف أو جهاز لوحي.

Philips Sound

تأكد من تشغيل جهاز التوجيه الذي لديك 	 
وأنه يعمل بشكل صحيح.

ُيرجى توصيل هاتفك أو جهازك اللوحي  2
بشبكة Wi-Fi نفسها التي تريد توصيل 

مضخم الصوت بها.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

 	 ،Play-fi كمضخم صوت FW1 عند استخدام
يجب أن يكون مفتاح المصدر على الوضع 

. Play-fi / RF  Link

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3  )Wi-Fi(  اضغط مع االستمرار على الزر
الموجود على اإلطار الخلفي لمدة 8 ثواني 

 .Wi-Fi لتشغيل اتصال

حتى ُيصدر مكبر الصوت نغمة ثانية   
ومن ثم اترك الزر.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 ثواِن

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneنغمتان

4  Wi-Fi انتظر حتى يتحول مؤشر ضوء
الموجود على اإلطار الخلفي من الوميض 

السريع إلى نبضات بطيئة. وعندما يبدأ في 
الضوء في النبضات البطيئة، فإن ذلك 

ُيشير إلى دخول مكبر الصوت إلى وضع 
.Wi-Fi إعداد

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

وميض سريعنبض بطيء

شغل تطبيق Philips Sound الذي يتم  5
تشغيله من خالل DTS Play-fi  . اتبع 

التعليمات الموضحة في التطبيق لتوصيل 
هذا الجهاز بشبكة Wi-Fi التي لديك.

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom
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وبعد نجاح االتصال بشبكة Wi-Fi، يتوقف  6
مؤشر ضوء Wi-Fi عن الوميض ويتحول 
إلى ضوء ثابت. وبمجرد إعداد هذا الجهاز 

على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم فيه 
من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي متصل 

بالشبكة نفسها.
بعد االتصال، يمكنك تغيير اسم الجهاز.  7

يوجد العديد من األسماء لالختيار من بينها 
أو يمكنك إنشاء اسم خاص بك من خالل 

اختيار  Custom Name  )اسم ُمخصص( 
في نهاية قائمة األسماء. وإال، فإنه 

سيستخدم االسم االفتراضي.
بعد االتصال، يمكن أن ُيجري هذا الجهاز  8

تحديًثا للبرنامج. ُيرجى ترقية الجهاز إلى 
أحدث برنامج عند إعداده للمرة األولى. 
يمكن أن تستغرق عملية ترقية البرنامج 
بضع دقائق. ال تفصل مكبر الصوت، أو 

توقف تشغيل جهازك، أو تفصل الجهاز عن 
الشبكة أثناء عملية الترقية.

مالحظة    

بعد االتصال، يمكن أن ُيجري الجهاز تحديًثا للبرنامج. تكون 	 
الترقية مطلوبة بعد اإلعداد األولي. بدون الترقية، لن 

تكون جميع ميزات المنتج متوفرة. 
عندما ال يكون اإلعداد ألول مرة ناجًحا، اضغط مع 	 

االستمرار على زر Wi-Fi الموجود على مضخم الصوت 
لمدة 8 ثواٍن حتى تتمكن من سماع النغمة الثانية ويتغير 

 ،Wi-Fi إلى نبضة بطيئة. أعد ضبط اتصال Wi-Fi ضوء
وأعد تشغيل التطبيق وابدأ اإلعداد مرة أخرى.

إذا كنت تريد التغيير من شبكة إلى أخرى، فأنت بحاجة 	 
إلى إعداد االتصال مرة أخرى. اضغط مع االستمرار على 

 الزر  )Wi-Fi( الموجود على مضخم الصوت لمدة 
.Wi-Fi 8 ثواِن إلعادة ضبط اتصال

  (WPS) المحمية Wi-Fi إعداد شبكة 
إذا كان جهاز التوجيه الذي لديك يتضمن إعداد 
شبكة Wi-Fi المحمية )WPS(، فيمكنك إعداد 

االتصال دون إدخال كلمة مرور.

1  )Wi-Fi(  اضغط مع االستمرار على الزر
لمدة 4 ثواِن. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

sec 44 ثواِن

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneنغمة واحدة

ستسمع نغمة وسيبدأ ضوء Wi-Fi في   
الوميض المزدوج.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

وميض مزدوج

اضغط على الزر WPS الموجود على جهاز  2
التوجيه الذي لديك. يكون الزر ُمميًزا بشعار 

WPS هذا بشكل طبيعي. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

اتبع التعليمات الموضحة في تطبيق  3
Philips Sound الذي يتم تشغيله من خالل 

DTS Play-fi لتشغيل اإلقران.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

مالحظة    

WPS ليست ميزة قياسية على جميع أجهزة التوجيه. 	 
 WPS إذا كان جهاز التوجيه الذي لديك ال يتضمن ميزة

فاستخدام إعداد Wi-Fi القياسي.
اضغط على الزر  )Wi-Fi( مرة واحدة إذا كنت تريد 	 

الخروج من وضع WPS أو سيتم الخروج تلقائًيا بعد 
دقيقتين.
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توصيل مضخم الصوت باستخدام تطبيق 
Philips Sound

وبعد نجاح االتصال بشبكة Wi-Fi، يتوقف  1
مؤشر ضوء Wi-Fi عن الوميض ويتحول 

إلى ضوء ثابت.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

ثابت

شغل تطبيق Philips Sound الذي يتم  2
.DTS Play-fi تشغيله من خالل

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

حدد Primary Speaker )مكبر الصوت  3
.]FW1[ )الرئيسي

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

توصيل مضخم الصوت بتلفاز 
Play-fi يدعم Philips

شغل تلفاز DTS Play-fi المتصل باإلنترنت. 1
يكون صوت التلفاز مكتوًما.  

2  Settings ُيرجى الدخول إلى قائمة
)اإلعدادات( على التلفاز.

 Settings  >  Sound  >  DTS Play-fi  
 )DTS Play-fi > اإلعدادات < الصوت(

Settings

TV

Solid

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32

ثابت
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إعداد صوت التلفاز
اتبع اإلعداد الموضح على الشاشة.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 
speakers at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FW1

إعداد الصوت المحيطي
اتبع اإلعداد الموضح على الشاشة.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

(Sub-in) االتصال السلكي
Sub- عندما يكون مفتاح المصدر على المصدر

in، يمكن استخدام FW1 كمضخم صوت سلكي. 
ومن المفترض أن ُيرسل إشارة مضخم الصوت 

عبر المدخل التناظري.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

استخدم كابل مضخم الصوت لتوصيل  1
مقابس خرج صوت جهاز آخر أو التلفاز 

بمقبس Sub in الموجود على الوحدة.
عند استخدام FW1 كمضخم صوت سلكي،  2

يجب أن يكون مفتاح المصدر على الوضع 
.Sub in

عناصر التحكم والوظائف المتوفرة )في  3
الجزء الخلفي من مضخم الصوت( كما هو 

موضح أدناه:

افتراضي اإلعدادات الوظائف 

0 ديسيبل 6- ديسيبل إلى 
6+ ديسيبل

مقدار 
الدخل

- 25 – 150 هرتز تقاطع 
الترددات 

0 درجة 0 أو 180 درجة  مرحلة 

مالحظة    

عند استخدام FW1 كمضخم صوت Play-fi، فإن عناصر 	 
التحكم والوظائف الموضحة أعاله تكون غير قابلة 

للتطبيق.
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اتصال السلكي
 ( Play-Fi  >  RF link)  

وصل مضخم الصوت بالطاقة واضبط  1
 مفتاح source على الوضع  

.Play-fi / RF  Link

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

افصل الطاقة وقم بتوصيلها مرة أخرى. 2

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3   Power /  RF link  يتحول مؤشر ضوء
الموجود في اإلطار الخلفي من الوميض 

السريع باللون األحمر إلى ضوء ثابت باللون 
األخضر بعد 30 ثانية. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid)ثابت )أخضر

وميض سريع )أحمر(

30 ثواِن

  ( RF link  >  Play-Fi) 
اضغط على الزر  )Wi-Fi( الموجود على  1

اإلطار الخلفي لمدة ثانية واحدة. 

1

2 Fast blink

1 sec 1 ثواِن

1

2 Fast blink

1 sec

وميض سريع

يتحول مؤشر ضوء Wi-Fi الموجود على اإلطار  2
الخلفي من الوميض السريع إلى نبضات 

بطيئة.

ترقية البرنامج الثابت
للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى 

تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من 
البرنامج الثابت.

 Philips Sound تحديث البرنامج الثابت عبر
  )Settings  >  Fine Tune  /  Update  Firmware (

)اإلعدادات < البحث / تحديث البرنامج الثابت( 

يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم 
متعددة النقاط )MCU( وDSP إلى أحدث 

إصدار عبر Philips Sound الذي يتم تشغيله 
من خالل DTS Play-fi. ُيرجى االنتقال إلى 

  PS Fine Tune قائمة اإلعدادات وتحديد الخيار
 Update Firmware  /  للتحقق. في حالة إصدار 

ترقية جديدة، يمكن الضغط على رمز الترقية 
للمتابعة تلقائًيا. 

بمجرد اتصال هذا المنتج بشبكة Wi-Fi، يمكن 
أن يتلقى تحديث البرنامج الثابت السلكًيا. ُيرجى 

الترقية دائًما باستخدام أحدث إصدار للبرنامج 
الثابت لتحسين أداء هذا المنتج. 

إعادة ضبط المصنع
أعد ضبط جهازك على اإلعدادات االفتراضية.

عليك توصيل مضخم الصوت بالطاقة،  1
 Reset واستخدام إبره للضغط على زر

الموجود على الجزء الخلفي من مضخم 
الصوت لمدة 5 ثواِن.

25Hz

25Hz

ستسمع نغمة ومن ثم ستتم إعادة   
تشغيل مضخم الصوت تلقائًيا.

تتم إعادة مضخم الصوت إلى إعدادات   
المصنع االفتراضية. 
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مواصفات الجهاز 4
مالحظة    

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.	 

الالسلكي

 5.8G نطاق التردد الالسلكي
 )EIRP( طاقة جهاز اإلرسال /

 5852 ~ 5742
ميجاهرتز

 ≥ 10 ديسيبل 
مللي وات

الشبكة المدعومة

 نطاق تردد الشبكة الالسلكية  
/ WiFi IEEE  802.11a/b/g/n/ac  )Wi-Fi(  

 )EIRP( طاقة تردد الراديو المرسلة

 2400  ~  2483.5 ميجاهرتز  /  
≥ 20 ديسيبل ميلي وات 2.4G Wi-Fi

 5150  ~  5350 ميجاهرتز  /  
≥ 20 ديسيبل ميلي وات

 5470  ~ 5725  ميجاهرتز  /  
≥ 27 ديسيبل ميلي وات

 5725  ~  5850 ميجاهرتز  /  
≥ 14 ديسيبل ميلي وات

5G Wi-Fi

مضخم الصوت

 100 - 240  فولت، 
50/60هرتز اإلمداد بالطاقة

RMS 210 وات
 420 وات @ 

THD   % 1 

طاقة الخرج )ُمقدرة(
 طاقة الخرج 

)الحد األقصى(
50 وات استهالك الطاقة

االستهالك في وضع  < 0.5  وات 
االستعداد

 5 فولت   
500  مللي أمبير USB

25 هرتز - 150 هرتز استجابة التردد
3 أوم المعاوقة

240 × 472 × 400 مم األبعاد )الطول × 
العرض × االرتفاع(

13.4 كجم الوزن
 0 درجة مئوية - 
45 درجة مئوية درجة حرارة التشغيل
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استكشاف  5
األخطاء 

وإصالحها

مالحظة

ال ُتزل أبًدا غطاء الجهاز.	 

للحفاظ على صالحية الضمان، ال تحاول أبًدا 
إصالح الجهاز بنفسك. 

إذا واجهت مشكالت أثناء استخدام مكبر 
الصوت هذا، فتحقق من النقاط التالية 

قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة، 
فاحصل على الدعم على الموقع اإللكتروني 

 .www.philips.com/support

انعدام الطاقة
تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بشكل 	 

صحيح.
تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار 	 

المتردد.

الصوت
عندما يتوقف التشغيل وال يوجد صوت 	 

في وضع Wi-Fi، يرجى التحقق من أن 
شبكة منزلك تعمل بشكل طبيعي.

صوت مشوه أو حدوث صدى صوت.
في حالة تشغيل الصوت من التلفاز من 	 

خالل هذا المنتج، فتأكد من أن صوت 
التلفاز غير مكتوم. 

Wi-Fi
.Wi-Fi يتعذر إنشاء اتصال بشبكة

تحقق من توافر شبكة WLAN على جهاز 	 
التوجيه الذي لديك.

ضع جهاز توجيه شبكة Wi-Fi بالقرب من 	 
الجهاز.

تأكد من أن كلمة المرور صحيحة.	 
تحقق من وظيفة شبكة WLAN أو أعد 	 

.Wi-Fi تشغيل المودم وجهاز توجيه شبكة

 Play-fi
يتعذر اكتشاف أجهزة play-fi المدعومة 

من التطبيق.
 	.Wi-Fi تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة

.play-fi يتعذر تشغيل موسيقى
ال يمكن الوصول إلى المحتويات أو 	 

الخدمات المتاحة على شبكة معينة من 
خالل الجهاز في حالة إنهاء موفر الخدمة 

للخدمة الخاصة به.
في حالة فشل اإلعداد للمرة األولى، أغلق 	 

تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله 
من خالل DTS Play-fi. أعد تشغيل التطبيق. 

 	 Stereo Pairs عند ضبط مكبر الصوت كـ
 Surround Sound إقران استريو( أو(

)صوت محيطي(، يجب فصل مكبر الصوت 
في التطبيق قبل االستخدام بشكل 

منفصل.



المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. يرجى زيارة www.Philips.com/support للبحث 
عن أحدث التحديثات والمستندات.

 Philips وPhilips Shield Emblem عالمات تجارية لصالح شركة
  . Koninklijke Philips N.V وُتستخدم بموجب ترخيص.

 MMD Hong Kong Holding Limited تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خالل شركة
أو إحدى الشركات التابعة لها، وMMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن 

فيما يتعلق بهذا المنتج.
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