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تعلیمات ھامة  1

السالمة
تعلیمات ھامة تتعلق بالسالمة

تأكد من أن جھد مصدر الطاقة یتوافق مع الجھد   •
الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.
یجب أال یتعرض مكبر الصوت للتقطیر أو الرش.  •

ال تضع أي مصدر یشّكل خطًرا على مكبر الصوت   •
(على سبیل المثال، العناصر المملوءة بالسوائل أو 

الشموع المضاءة).
تأكد من وجود مساحة خالیة كافیة حول مكبر الصوت   •

للتھویة.
یُرجى استخدام مكبر الصوت بأمان في بیئة تتراوح   •

درجة حرارتھا بین 0 و45 درجة مئویة.
استخدم المرفقات والملحقات التي تحددھا الشركة   •

المصنعة فقط.

احتیاطات السالمة الخاصة بالبطاریة
ھناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاریة   •

بطریقة غیر صحیحة. استبدلھا فقط بنفس النوع أو ما 
یكافئھا.

یجب أال تتعرض البطاریة (حزمة البطاریة أو البطاریة   •
المرّكبة) للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو 

ما شابھ.
قد تشّكل البطاریة في درجات الحرارة العالیة أو   •

المنخفضة للغایة أثناء االستخدام أو التخزین أو النقل 
والضغط الجوي المنخفض على االرتفاعات العالیة 

مخاطر على السالمة.
ال تستبدل البطاریة بنوع غیر صحیح یمكن أن یُضعف   •

الحمایة (على سبیل المثال، بعض أنواع بطاریات 
اللیثیوم).
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یمكن أن یؤدي التخلص من البطاریة في النار أو   •
الفرن الساخن أو السحق المیكانیكي أو قطع البطاریة 

إلى حدوث انفجار.
قد یؤدي ترك البطاریة في درجة حرارة عالیة للغایة   •

أو بیئة ذات ضغط ھواء منخفض للغایة إلى انفجار أو 
تسرب سائل أو غاز قابل لالشتعال.

تحذیر

ال تعمد أبًدا إلى إزالة الغالف الھیكلي لمكبر الصوت ھذا.  •
ال تقم بتشحیم أي جزء من مكبر الصوت ھذا.  •

ضع مكبر الصوت ھذا على سطح مستٍو وصلب وثابت.  •
ال تضع مكبر الصوت ھذا أبًدا على معدات كھربائیة أخرى.  •

استخدم مكبر الصوت ھذا في األماكن الداخلیة فقط. أبعد   •
مكبر الصوت ھذا عن الماء والرطوبة واألشیاء المملوءة 

بالسوائل.
احتفظ بمكبر الصوت ھذا بعیًدا عن ضوء الشمس المباشر أو   •

اللھب المكشوف أو الحرارة.
ھناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال بطاریة بأخرى   •

من نوع غیر صحیح.



مكبر الصوت   2
المحمول

تھانینا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! لالستفادة 
الكاملة من الدعم الذي تقدمھ Philips، سّجل منتجك على 

.www.philips.com/welcome

محتوى الصندوق
تحقق من محتویات حزمتك وتعرف علیھا:

مكبر الصوت  •
USB كابل  •

دلیل البدء السریع  •
صحیفة بیانات السالمة  •

ضمان عالمي  •
شریط تعلیق  •

نظرة عامة على مكبر الصوت

1
2

5

3
4
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4
ضبط مستوى الصوت.  •

DC IN (مدخل التیار الثابت)5
شحن البطاریة المضمنة.  •

1
قم بتشغیل مكبر الصوت أو إیقاف تشغیلھ.  •

تحقق من مستوى البطاریة.  •
.Bluetooth اعرض حالة  •

.Bluetooth امسح معلومات إقران  •

3
في وضع Bluetooth، اضغط إلیقاف التشغیل   •

مؤقتًا أو استئنافھ.
في وضع Bluetooth، اضغط مرتین لتشغیل   •

المسار التالي.
یمكنك الرد على مكالمة واردة عبر اتصال   •

.Bluetooth

2
اضغط لتشغیل مؤشر LED متعدد األلوان أو   •

إیقاف تشغیلھ. 



بدء االستخدام  3
اتبع التعلیمات الواردة في ھذا الفصل بالتسلسل دائًما.

شحن البطاریة المضمنة
یتم تشغیل مكبر الصوت بواسطة بطاریة مضمنة قابلة 

إلعادة الشحن.

مالحظة

اشحن البطاریة المضمنة بالكامل قبل االستخدام.  •
مقبس USB-C مخصص للشحن فقط.  •

یستغرق شحن البطاریة بالكامل ساعتین ونصف تقریبًا.  •
البطاریة القابلة إلعادة الشحن لدیھا عدد محدود من دورات الشحن.   •

یختلف عمر البطاریة وعدد دورات الشحن حسب االستخدام 
واإلعدادات.

5 فولت    1 أمبیر
التشغیل/إیقاف التشغیل

لتشغیل مكبر الصوت، اضغط مع االستمرار   •
على "      " لمدة ثانیتین. ستسمع صوت 
المطالبة ویومض مؤشر LED األزرق.

إلیقاف تشغیل مكبر الصوت، اضغط مع   •
االستمرار على "      " لمدة ثانیتین. ستسمع 

.LED صوت المطالبة وینطفئ مؤشر

قم بإیقاف التشغیل التلقائي خالل 15 دقیقة في   •
.Bluetooth حال عدم وجود اتصال

عندما یكون مكبر الصوت قید الشحن، 
یضيء مؤشر LED باللون األحمر الثابت.

التشغیل

عندما یكون مكبر الصوت مشحونًا بالكامل، 
یضيء مؤشر LED باللون األزرق الثابت.

عندما یكون مكبر الصوت قید الشحن، 
یضيء مؤشر LED باللون األحمر الثابت.

إیقاف التشغیل

عندما یكون مكبر الصوت مشحونًا بالكامل، 
.LED ینطفئ مؤشر

تنبیھ
خطر تلف مكبر الصوت! تأكد من أن جھد مصدر الطاقة یتوافق   •

مع الجھد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي من مكبر 
الصوت.

خطر حدوث صدمة كھربائیة! عند فصل كابل USB، اسحب   •
القابس دائًما من المقبس. ال تسحب الكابل أبًدا.

استخدم كابل USB المحدد من قِبل الشركة المصنّعة أو الذي   •
یباع مع مكبر الصوت ھذا.

قم بتوصیل مقبس USB-C الموجود على مكبر الصوت 
 USB بمخرج (5 فولت       1 أمبیر) باستخدام كابل

المرفق.
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التشغیل من أجھزة   4
Bluetooth

مالحظة

توصیل الجھاز

 Bluetooth على جھاز Bluetooth قم بتمكین  2
الخاص بك، وابحث عن أجھزة Bluetooth التي 

یمكن إقرانھا.

حدد [Philips S2505] المعروض على جھازك   3
لإلقران واالتصال. أدخل "0000" ككلمة مرور 

لإلقران، إذا لزم األمر.

بعد نجاح اإلقران واالتصال، ستسمع صوت   «
المطالبة وسیتحول مؤشر LED إلى اللون 

األزرق الثابت.
 Philips] إذا لم تتمكن من العثور على  «

S2505] على جھازك، فاضغط مع االستمرار 
على           ألكثر من ثالث ثواٍن حتى تصدر 

صوت المطالبة.
شغّل الصوت على جھاز Bluetooth لبدء دفق   4

الموسیقى.

تلمیح
یمكنك استخدام جھاز Bluetooth للتحكم في التشغیل.  •

مؤشر LED (أزرق)

Bluetooth حالة اتصال
جاٍر االقتران
جاٍر االتصال

متصل

قطع االتصال بالجھاز

اضغط لفترة قصیرة على           لقطع االتصال   •
من االقتران الحالي؛

لمسح معلومات االقتران، اضغط مع االستمرار   •
على           ألكثر من 5 ثواٍن حتى تسمع صوت 

المطالبة.
قم بتعطیل Bluetooth على جھازك؛ أو  •

انقل الجھاز خارج نطاق االتصال.  •
ستسمع صوت المطالبة وسیومض مؤشر   «

LED باللون األزرق. 

مالحظة
قبل توصیل جھاز Bluetooth آخر، افصل الجھاز الحالي أوًال.   •

إعادة توصیل الجھاز

باستخدام مكبر الصوت ھذا، یمكنك االستماع إلى الصوت 
.Bluetooth من األجھزة الممّكنة الستخدام تقنیة

عند تشغیل مكبر الصوت، سیعید توصیل آخر جھاز تم 
توصیلھ تلقائیًا؛ وإال، فحدد [Philips S2505] على جھاز 

Bluetooth لبدء االتصال.

اضغط على       لمدة ثانیتین لتشغیل مكبر الصوت.  1
یومض مؤشر LED باللون األزرق.   «

5    العربیة

المؤشر
ومیض سریع (2 ھرتز)
ومیض بطيء (1 ھرتز)

أزرق ثابت

یمكن لمكبر الصوت حفظ ثمانیة أجھزة مقترنة كحد أقصى. سیحل   •
الجھاز التاسع المقترن محل الجھاز األول.

 Bluetooth قد یؤدي وجود أي عائق بین مكبر الصوت ھذا وجھاز  •
إلى تقلیل نطاق التشغیل.

ابتعد عن أي جھاز إلكتروني آخر قد یسبب تشویًشا.  •
 Bluetooth یبلغ نطاق التشغیل بین مكبر الصوت ھذا وجھاز  •

حوالي 20 متًرا (66 قدًما).



3 واط جذر متوسط المربع

مالحظة
معلومات المنتج عرضة للتغییر دون إشعار مسبق.  •

طاقة الخرج المصنفة

التغذیة الكھربائیة (من خالل 
مقبس USB الصغیر)

5 فولت، 1 أمبیر

(dBA) 70 دیسیبل <

> 80 دیسیبل مللي واط

المضخم

معلومات عامة

مكبر الصوت

Bluetooth

0.19 كجم
من 0 درجة مئویة ~ 40 

درجة مئویة

120 ھرتز - 18 كیلو ھرتز

نطاق كامل 1.75 بوصة

91.5 × 91 × 41 مم

V5.0
A2DP V1.3، HFP V1.7

AVRCP V1.6
 2480 - 2402

میجا ھرتز

Bluetooth وضع

Bluetooth نطاق تردد

Bluetooth 20 م (مساحة حرة)نطاق

Bluetooth إصدار

IP × 7

معلومات المنتج  5

استجابة التردد

نسبة اإلشارة إلى الضجیج

4 أوممعاوقة مكبر الصوت
ُمشغل السماعة

الحساسیة

3.7 فولت، 850 مللي 
أمبیر في الساعة

بطاریة اللیثیوم بولیمر 
المضمنة

األبعاد - الوحدة الرئیسیة
(العرض × االرتفاع × العمق)

الوزن - الوحدة الرئیسیة
درجة حرارة التشغیل 

المحیطة
فئة حمایة الدخول
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ال تقم أبًدا بإزالة ھیكل ھذا الجھاز.  •

أمور عامة

Bluetooth حول جھاز

استكشاف األخطاء   6
وإصالحھا

تحذیر

للحفاظ على سریان الضمان، ال تحاول أبًدا إصالح النظام 
بنفسك.

إذا واجھت مشاكل عند استخدام ھذا الجھاز، فتحقق من 
النقاط التالیة قبل طلب الحصول على خدمة صیانة. إذا ظلت 

 Philips المشكلة بدون حل، فانتقل إلى صفحة ویب
(www.philips.com/support). عند االتصال بشركة 
Philips، تأكد من أن الجھاز قریب منك وأن رقم الطراز 

والرقم التسلسلي متاحان.

عدم وجود طاقة
أعد شحن مكبر الصوت.  •

عدم وجود صوت
تأكد من أن جھاز Bluetooth ضمن نطاق   •

التشغیل الفعال.
عدم وجود استجابة من مكبر الصوت

أعد شحن مكبر الصوت.  •

جودة الصوت ردیئة بعد االتصال بجھاز مفعّل فیھ تقنیة 
.Bluetooth

استقبال Bluetooth ضعیف: انقل الجھاز بالقرب   •
من ھذا المنتج أو أزل أي عائق بینھما.

فشل العثور على [Philips S2505] على جھازك 
لإلقران.

 [Philips S2505] إذا لم تتمكن من العثور على  •
على جھازك، فاضغط مع االستمرار على الزر لمدة 
ثانیتین إلیقاف التشغیل قبل إعادة التشغیل، أو اضغط 

لفترة وجیزة علیھ للدخول إلى وضع اإلقران.

تعذر االتصال بالجھاز.
وظیفة Bluetooth في الجھاز غیر ممّكنة. راجع   •
دلیل المستخدم الخاص بالجھاز لمعرفة كیفیة تمكین 

الوظیفة.
ھذا المنتج متصل بالفعل بجھاز آخر مفعّل فیھ تقنیة   •

Bluetooth. افصل ھذا الجھاز ثم حاول مرة 
أخرى.

یتصل الجھاز المقترن ثم ینفصل بشكل مستمر.
استقبال Bluetooth ضعیف، انقل الجھاز بالقرب   •

من ھذا المنتج أو أزل أي عائق بینھما.
بالنسبة لبعض األجھزة، قد یتم إلغاء تنشیط اتصال   •

Bluetooth تلقائیًا كمیزة لتوفیر الطاقة. وال یشیر 
ھذا إلى أي عطل في ھذا المنتج.
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احرص دائًما على إحضار المنتج إلى أحد المتخصصین إلزالة 
البطاریة المضمنة.

المعلومات البیئیة
تخلص من جمیع مواد التعبئة والتغلیف غیر الضروریة. لقد 

حاولنا جعل مواد التعبئة والتغلیف سھلة الفصل إلى ثالث 
مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البولیسترین 

(العازل) والبولي إیثیلین (األكیاس، ورقة الرغوة الواقیة). 
یتكون نظامك من مواد یمكن إعادة تدویرھا وإعادة 

استخدامھا إذا تم تفكیكھا بواسطة شركة متخصصة. یُرجى 
مراعاة اللوائح المحلیة المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة 

والتغلیف والبطاریات المستنفدة والمعدات القدیمة.

یمكن أن یؤدي التخلص من البطاریة في النار أو الفرن الساخن أو 
السحق المیكانیكي أو قطع البطاریة إلى حدوث انفجار.

 

نقطة تجمیع رسمیة أو إلى مركز خدمة Philips إلزالة 
البطاریة القابلة إلعادة الشحن بشكل احترافي.

اطلع على نظام التجمیع المنفصل المحلي للمنتجات 
الكھربائیة واإللكترونیة والبطاریات القابلة إلعادة الشحن. 

اتبع القواعد المحلیة وال تتخلص أبًدا من المنتج 
والبطاریات القابلة إلعادة الشحن مع النفایات المنزلیة 
العادیة. یساعد التخلص الصحیح من المنتجات القدیمة 

والبطاریات القابلة إلعادة الشحن على منع اآلثار السلبیة 
على البیئة وصحة اإلنسان.

تؤدي إزالة البطاریة المضمنة إلى إبطال الضمان وقد تؤدي إلى   •
إتالف المنتج.

تنبیھ
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االمتثال

مراعاة البیئة

 .TP Vision Europe B.V بموجب ھذا، تعلن شركة
أن ھذا المنتج یتوافق مع المتطلبات األساسیة وغیرھا من 
األحكام ذات الصلة من التوجیھ EC/1999/5. یمكنك 

العثور على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني 
  .www.philips.com/support

تم تصمیم منتجك وتصنیعھ من مواد ومكونات عالیة 
الجودة، والتي یمكن إعادة تدویرھا وإعادة استخدامھا.

یعني ھذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول 
.EU/2012/19 بالتوجیھ األوروبي

ھذا الرمز یعني أن المنتج یحتوي على بطاریة مضمنة قابلة 
 EU/2013/56 إلعادة الشحن یشملھا التوجیھ األوروبي

والتي ال یمكن التخلص منھا بالنفایات المنزلیة العادیة. 
ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى

اإلشعارات  7

التخلص من المنتج القدیم والبطاریة

أي تغییرات أو تعدیالت تم إجراؤھا على ھذا الجھاز لم تتم 
 MMD Hong Kong الموافقة علیھا صراحةً من قِبل

Holding Limited قد تبطل صالحیة المستخدم لتشغیل 
الجھاز. 



بیان لجنة االتصاالت الفدرالیة
یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت 
الفیدرالیة. تخضع عملیة التشغیل للشرطین التالیین: (1) قد 
ال یتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار، و(2) یجب 

أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل یتم استقبالھ، بما في ذلك 
التداخل الذي قد یؤدي إلى تشغیل غیر مرغوب فیھ.

تحذیر: التغییرات أو التعدیالت التي لم یوافق علیھا صراحةً 
الطرف المسؤول عن التوافق من شأنھا إبطال حق المستخدم 

في استخدام الجھاز.

مالحظة: تم اختبار ھذا الجھاز ووجد متفقًا مع الحدود 
المتعارف علیھا لألجھزة الرقمیة من الفئة B والمتفقة مع 

الجزء رقم 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفدرالیة.

وقد تم تصمیم ھذه الحدود بحیث تضمن الحمایة المعقولة 
ضد التداخل الضار عند تركیب الجھاز في منطقة سكنیة.

ھذا الجھاز یولد ویستخدم ویمكنھ أن یشع طاقة تردد السلكي 
وقد یسبب، في حالة عدم تثبیتھ واستخدامھ وفقاً للتعلیمات، 

تشویشاً ضاراً باالتصاالت الالسلكیة. ورغم ذلك، فال یوجد 
ضمان بعدم حدوث تداخل من تركیب معین. إذا تسبب ھذا 

الجھاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات 
الالسلكیة أو موجات التلفاز، األمر الذي یمكن تحدیده عن 
طریق إیقاف تشغیل الجھاز ثم إعادة تشغیلھ، فینبغي على 
المستخدم محاولة تصحیح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر 

من اإلجراءات التالیة: (1) إعادة توجیھ ھوائي االستقبال أو 
نقلھ. (2) زیادة المساحة الفاصلة بین الجھاز وجھاز 

االستقبال. (3) توصیل الجھاز بمأخذ التیار الكھربائي في 
دائرة مختلفة عن تلك التي یتصل بھا جھاز االستقبال. (4) 

استشارة الوكیل أو أحد فنیي الرادیو أو التلفزیون 
المتخصصین من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

بیان تحذیري بشأن الترددات الالسلكیة
تم تقییم الجھاز لتلبیة متطلبات التعرض للترددات الالسلكیة 

العامة. یمكن استخدام الجھاز في ظروف التعرض المحمولة 
دون قیود.

إشعار العالمة التجاریة

تعد عالمة كلمة ®Bluetooth والشعارات عالمات تجاریة 
مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي 

 MMD Hong Kong استخدام لھذه العالمات من قِبل
Holding Limited یخضع للترخیص. العالمات 
التجاریة واألسماء التجاریة األخرى ھي ملكیة خاصة 

بأصحابھا.
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تخضع المواصفات للتغییر دون إشعار مسبق.
 Koninklijke Philips عالمات تجاریة مسجلة لشركة Philips وشعار درع Philips تعد

N.V وتستخدم بموجب ترخیص.
تم تصنیع ھذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبیعھ 

 MMD Hong Kong Holding تحت مسؤولیتھا أو إحدى الشركات التابعة لھا، وتعد شركة
Limited ھي جھة الضمان فیما یتعلق بھذا المنتج.
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