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هام 1

السالمة

تحذير
يُحظر إزالة الغالف الخارجي لهذا المنتج.	 

يُحظر تزييت أي جزء من هذا المنتج.	 

يُحظر وضع هذا المنتج على أجهزة كهربائية أخرى.	 

 احرص على إبقاء هذا المنتج بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة أو 	 
ألسنة اللهب المكشوفة أو مصادر الحرارة.

احرص على قراءة هذه اإلرشادات واتباعها.	 
تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.	 
ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل. 	 

ويجب إجراء صيانة المنتج عند تعرضه للتلف بأي 
طريقة، مثل تلف كابل اإلمداد بالطاقة أو القابس أو 

انسكاب سوائل عليه أو سقوط جسم عليه أو تعرضه 
للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشكٍل طبيعي أو 

سقوطه.
ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحددها 	 

الشركة الُمصنعة.
ال تستخدم سوى وحدات تزويد الطاقة الُمدرجة في 	 

دليل المستخدم هذا.
افصل قابس هذا المنتج أثناء العواصف الرعدية أو في 	 

حالة عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.
تجنب تعريض المنتج للرذاذ أو قطرات المياه.	 
تجنب وضع أي مصادر تشكل خطًرا على المنتج )مثل 	 

األجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة(.

في حالة استخدام محول التوصيل المباشر كجهاز 	 
فصل، سيظل جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.

تجنب استخدام هذا المنتج بالقرب من المياه.	 
احرص على تركيب المنتج وفقًا إلرشادات الشركة 	 

الُمصنعة.
تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل 	 

أجهزة اإلشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو 
األجهزة األخرى )بما في ذلك المضخمات( التي يصدر 

عنها سخونة.
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مكبر الصوت  2
الالسلكي

 !Philips تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في
ل  لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سّجِ

.www.philips.com/welcome منتجك على

مقدمة
باستخدام مكبر الصوت هذا مع الميكروفون، يمكنك

االستمتاع بتشغيل الصوت من األجهزة التي تدعم تقنية 	 
البلوتوث،

 	،micro-SD االستمتاع بتشغيل الصوت من بطاقة
 	.micro-SD التسجيل بلمسة واحدة على بطاقة

محتويات العبوة
الرجاء فتح العبوة والتعرف على محتوياتها:

مكبر صوت السلكي	 
ميكروفون السلكي	 
 	USB كابل
دليل البدء السريع	 
صحيفة بيانات السالمة	 

Quick start guide

TAPR802

AAA x 2 ≤ 32GB

لمحة عامة
1

4

5
2

3

6

7

8

9

	
اضغط مطوالً لمدة ثانيتين للتشغيل أو يقاف 	 

التشغيل.

 
اضغط لبدء أو إيقاف تسجيل الصوت من كٍل من 	 

الميكروفون الالسلكي ومكبر الصوت.

 
اضغط لتحديد مصدر البلوتوث أو بطاقة 	 

.micro-SD

 
اضغط لضبط مستوى الصوت.	 

 
اضغط للتشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتًا.	 
اضغط مرتين للتخطي إلى مقطع الصوت التالي.	 

Micro-USB منفذ شحن  

Micro-SD فتحة بطاقة  

غطاء حجيرة البطارية  

مفتاح تشغيل الميكروفون  
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بدء التشغيل 3

احرص دائًما على اتباع اإلرشادات في هذا الفصل بالترتيب.

شحن البطارية المدمجة
يمكن تشغيل مكبر الصوت باستخدام بطارية ُمدمجة قابلة 

إلعادة الشحن.

مالحظة
اشحن البطارية المدمجة بالكامل قبل االستخدام.	 

5 فولت  1.5 أمبير

قم بتوصيل كابل USB بين مقبس micro-USB الموجود في 
مكبر الصوت ومقبس USB الموجود في الحاسوب أو الشاحن.

مؤشر LED )الطاقة(

جاٍر الشحن في حالة إيقاف ضوء أحمر وامض
التشغيل

اكتمل الشحن في حالة ضوء أحمر ثابت
إيقاف التشغيل

ضوء تبادلي وامض أحمر/
أخضر

جاٍر الشحن في حالة 
التشغيل

اكتمل الشحن في حالة ضوء أخضر ثابت
التشغيل

تركيب البطاريات في الميكروفون
1  افتح غطاء حجيرة البطارية.

2  قم بتركيب بطاريتين AAA قلويتين )غير مرفقتين مع 
المنتج( بترتيب القطبية الصحيحة.

3  أغلق غطاء حجيرة البطارية.

AAA x 2 
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micro-SD تركيب بطاقة
افتح غطاء فتحة البطاقة.  1

2  أدخل بطاقة micro-SD )غير مرفقة مع المنتج( 
بحيث يكون جانب المسمار مواجًها ألسفل حتى تسمع 

صوت نقرة. ثم أغلق غطاء فتحة البطاقة.

التشغيل/إيقاف  4
التشغيل

1  اضغط مطوالً على  لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر 
الصوت أو إيقاف تشغيله.

2 ثانية

 2  حّرك مفتاح التشغيل ألعلى لتشغيل الميكروفون.
يصل نطاق الميكروفون الالسلكي إلى 5 متر
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استخدام أجهزة  5
البلوتوث

باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك االستمتاع بتشغيل 
الصوت من جهاز البلوتوث.

مالحظة
تأكد من تمكين وظيفة البلوتوث بجهازك.	 

ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويًشا.	 

1  اضغط مطوالً على  لمدة ثانيتين للدخول في وضع 
االقتران عبر البلوتوث.

2 ثانية

2  حدد "Philips S4405" في قائمة أجهزة البلوتوث 
على جهازك.

إذا ظهرت رسالة تطلب إذن االتصال بالبلوتوث،    
قم بالتأكيد.

إذا ُطلب منك كلمة مرور، أدخل 0000 ثم قم   

بالتأكيد.

بعد االتصال بنجاح، يُصدر مكبر الصوت صوت   

صافرة.

Philips S4405

صوت 
صافرة

≥ 10 متر

مؤشر LED )البلوتوث(

جاٍر االقتران عبر البلوتوثضوء أزرق وامض
متصل عبر البلوتوثضوء أزرق ثابت

مالحظة
لقطع االتصال، قم بتعطيل اتصال جهازك بهذا المنتج عبر البلوتوث أو 	 

.micro-SD اضغط على  مرةً أخرى للتحويل إلى وضع بطاقة
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وضع بطاقة  6
Micro-SD

 micro-SD يمكنك االستمتاع بتشغيل الصوت من بطاقة
التي تخزن ملفات صوتية.

 .micro-SD اضغط على  بشكٍل متكرر لتحديد مصدر
وسيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED بالبلوتوث وتشغيل بطاقة 

micro-SD تلقائيًا.

مزج صوتك مع  7
مصدر صوت آخر

مالحظة
تجنب توجيه الميكروفون مباشرةً نحو مكبر الصوت لتجنب سماع 	 

صدى صوت الميكروفون.

باستخدام ميكروفون السلكي، يمكنك مزج صوتك مع مصدر 
صوت آخر.

التسجيل
في وضع البلوتوث، اضغط على  لبدء أو إيقاف التسجيل.

مؤشر LED )التسجيل(

ضوء أحمر 
وامض

 micro-SD خطأ )لم يتم إدخال بطاقة
أو البطاقة ممتلئة(

تسجيلضوء أحمر ثابت
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معلومات المنتج 8

مالحظة
معلومات المنتج ُعرضة للتغيير دون إشعار مسبق.	 

معلومات عامة
5 فولت  1.5 أمبيرمصدر اإلمداد بالطاقة:

1.5 بوصةمشغل مكبر الصوت
وقت الشحن )مكبر 

الصوت(
2.5 ساعة

6 ساعاتمدة التشغيل
بطارية ليثيوم مدمجة )مكبر 

الصوت(
3.7 فولت، 1500 مللي 

أمبير
x 105 x 105 38 مماألبعاد )مكبر الصوت(
250 جرامالوزن )مكبر الصوت(

تقنية البلوتوث
V4.2إصدار البلوتوث
10 أمتار/32.1 قدًمانطاق البلوتوث:

مالحظة 9
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت يتم إجراؤها على هذا 

 MMD Hong Kong الجهاز ولم توافق عليها شركة
Holding Limited صراحةً إلى إبطال سلطة المستخدم 

في تشغيل المنتج.

التوافق

 MMD Hong Kong Holding تعلن شــركة
Limited بموجــب هــذه الوثيقة أن هذا المنتج متوافق 

مع المتطلبات األساســية وغيرها من األحكام ذات الصلة 
الخاصــة بالتوجيه األوروبي EU/2014/53. ويمكنك 

 االطــالع على إعالن المطابقــة على الموقع اإللكتروني التالي 
.www.philips.com/support

العناية بالبيئة

التخلص من المنتجات والبطاريات القديمة

تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات 
جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرةً أخرى.

يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه 
.2012/19/EU األوروبي

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة 
مشمولة بالتوجيه األوروبي EU/2013/56 والتي ال يمكن 

التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل 
الخاص بالمنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات. 

www.philips.com/support
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واحرص على اتباع القواعد المحلية وال تتخلص مطلقًا من 
المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد 
التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع 

حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة اإلنسان.

نزع البطاريات التي يمكن التخلص منها

لنزع البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب 
البطارية.

للتوضيح فقط 

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما 
حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثالث مواد: الورق المقوى 

)العلبة( ومادة البوليسترين )الطبقة الواقية( والبولي إيثيلين 
)األكياس والِقطع اإلسفنجية الواقية.(

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها 
إذا تم تفكيكها بمعرفة شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح 

المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات 
المستهلكة والمعدات القديمة.

بيان التوافق مع قواعد هيئة 
االتصاالت الفيدرالية

هذا الجهاز متوافق مع الفقرة 15 من قواعد هيئة االتصاالت 
الفيدرالية. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين: )1( ال ينبغي 
أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و)2( يجب أن 
يقبل أي تداخل يتم استقباله، بما يشمل التداخل الذي قد يتسبب 

في عمل الجهاز بصورةٍ غير مرغوب فيها.

تحذير: إن التغيير أو التعديل الذي لم يتم الموافقة عليه 
بوضوح من الطرف المسؤول عن التوافق قد يبطل صالحية 

المستخدم في تشغيل الجهاز.

مالحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنّه متوافق مع حدود 
األجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد 

هيئة االتصاالت الفيدرالية.

ُوضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار 
عند التركيب داخل منشأة سكنية.

هذا الجهاز يولّد طاقة راديو ترددية ويستخدمها، ومن الممكن أن 
يصدرها، وإذا لم يتم التركيب واالستخدام وفقًا لإلرشادات، فقد 
يسبب التداخل الضار مع اتصاالت الراديو. ومع ذلك، فإن هذا 
ليس ضمانًا لعدم حدوث التداخل في حالة التركيب بشكٍل معين، 
فإذا أحدث هذا الجهاز تداخالً يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو 
التلفاز، يمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، 
فيجب على المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل باتباع إجراء 

أو أكثر من اإلجراءات التالية: )1( إعادة توجيه الهوائي المستقبل 
أو أعد تحديد موقعه. )2( زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز و 

جهاز االستقبال. )3( توصيل الجهاز بمأخذ متصل بدائرة مختلفة 
غير الدائرة المتصل بها جهاز االستقبال. )4( استشارة الموزع 

أو فني راديو/تلفاز ماهر للحصول على المساعدة.

بيان التحذير من الترددات الالسلكية

بعد تقييم الجهاز، ثبت أنه يتوافق مع الشروط العامة للتعرض 
للترددات الالسلكية. ويمكن استخدام الجهاز في ظروف 

التعرض دون قيود.

إشعار العالمة التجارية

الكلمات التي تحمل عالمة ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات 
تجارية ُمسجلة ومملوكة لشركة .Bluetooth SIG, Inc، وأي 

 MMD Hong Kong استخدام لهذه العالمات من شركة
Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود 

العالمات واألسماء التجارية األخرى لمالكيها المعنيين.



المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Koninklijke Philips N.V. وال ُيستخدمان إال بموجب 
ترخيص منها. ُصنع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وُيباع تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، 

وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.
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