
دليل المستخدم
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يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع اإللكتروني:
www.philips.com/support

مكبر الصوت المنزلي الالسلكي
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5G WiFi لجهاز

تعليمات هامة تتعلق بالسالمة

تحذير

السالمة

التعليمات والدعم

تعليمات مهمة   1

اتبع التعليمات الموجودة على موقع الويب لتحديد لغتك، ثم أدخل رقم 
طراز المنتج الخاص بك. 

أو يمكنك االتصال بمركز خدمة المستهلك في بلدك بدالً من ذلك. قبل 
االتصال، دّون رقم الطراز والرقم التسلسلي للمنتج. يمكنك العثور 

على هذه المعلومات في الجزء الخلفي أو السفلى من المنتج.

تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد الموجود على   •
الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.

يجب أال يتعرض مكبر الصوت للتقطير أو الرش.  •
ال تضع أي مصدر يشّكل خطًرا على مكبر الصوت (على سبيل   •

المثال، العناصر المملوءة بالسوائل أو الشموع المضاءة).
تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول مكبر الصوت للتهوية.  •

يُرجى استخدام مكبر الصوت بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها   •
بين 0 و45 درجة مئوية.

استخدم المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.  •

عند تشغيل الجهاز في تردد 5150 5350 ميجاهرتز يكون لالستخدام 
الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم األقمار الصناعية 

المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

ال تعمد أبًدا إلى إزالة الغالف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.  •
ال تقم بتشحيم أي جزء من مكبر الصوت هذا.  •

ضع مكبر الصوت هذا على سطح مستٍو وصلب وثابت.  •
ال تضع مكبر الصوت هذا أبًدا على معدات كهربائية أخرى.  •

استخدم مكبر الصوت هذا في األماكن الداخلية فقط. أبعد مكبر الصوت هذا   •
عن الماء والرطوبة واألشياء المملوءة بالسوائل.

احتفظ بمكبر الصوت هذا بعيًدا عن ضوء الشمس المباشر أو اللهب المكشوف   •
أو الحرارة.

هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال بطارية بأخرى من نوع غير   •
صحيح.

للحصول على دعم شامل عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة 
www.philips.com/support من أجل:
تنزيل دليل المستخدم ودليل البدء السريع  •

مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (متوفرة لطرازات محددة فقط)  •
العثور على إجابة على األسئلة المتداولة  •

مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني لطرح األسئلة  •
الدردشة مع ممثل الدعم لدينا  •
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الجزء العلوي

الجزء الخلفي
11

10

تشغيل أو إيقاف مؤقت أو استئناف تشغيل   •
.Bluetooth/Play-Fi

اضغط على     و     مرة واحدة لتحديد لون ضوء   •
LED التالي.

اضغط لزيادة أو خفض مستوى الصوت.  •
اضغط على     و     مرة واحدة لزيادة سطوع ضوء   •

.LED
اضغط على     و     مرة واحدة لتقليل سطوع ضوء   •

.LED
محتوى الصندوق

نظرة عامة على مكبر الصوت
مؤشر LED لـ Wi-Fi (أبيض)

LED الحالةحالة

وميض مزدوج

ثابت

وميض

Wi-Fi زر إعداد

~ AC مقبس

للخدمة

مكبر الصوت   2
الالسلكي 

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! لالستفادة 
الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سّجل منتجك على 

.www.philips.com/support

تحقق من محتويات حزمتك وتعرف عليها:
مكبر الصوت  •
سلك الكهرباء  •

دليل البدء السريع  •
صحيفة بيانات السالمة  •

ضمان عالمي  •

اإلشارة إلى الحالة.  •
اضغط باستمرار لمدة 3 ثواٍن للدخول إلى وضع االقتران   •

.Ambilight مع تلفزيون
.LED اضغط لتحديد وضع ضوء  •

(Wi-Fi (AP وضع نقطة وصول

وضع إعداد Wi-Fi المحمي 
(WPS)

تم االتصال/ جاٍر االقتران بنجاح

.Play-Fi لـ Wi-Fi قم بتشغيل إعداد  •
اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 3 ثواٍن لتنشيط   •

.WPS وضع
اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 8 ثواٍن لتنشيط   •

.AP وضع

مقبس USB لترقية برنامج مكبر الصوت فقط. ال توجد   •
وظيفة تشغيل.  

قم بالتوصيل بوحدة التزويد بالطاقة.  •
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10

11

AUX IN
 

إعادة تعيين

ضوء LED مدمج

اضغط مع االستمرار لتنشيط وظيفة االقتران أو افصل   •
جهاز Bluetooth المقترن الحالي.

 

اضغط باستخدام أداة حادة لمدة 5 ثواٍن الستعادة إعدادات   •
المصنع االفتراضية.

مقبس إدخال الصوت (3.5 مم) لجهاز صوت خارجي.  •
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التشغيل وإيقاف التشغيل

LED الحالةحالة

بدء االستخدام  3

توصيل الطاقة
يتم تشغيل مكبر الصوت عن طريق إدخال التيار المتردد.  •
قم بتوصيل مقبس AC IN الموجود على مكبر الصوت   •
بمخرج (19 فولت     2.1 أمبير) باستخدام كبل الطاقة 

المرفق.
خطر التسبب في تلف المنتج! تأكد من أن جهد مصدر   •

الطاقة يتوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو 
السفلي من الوحدة.

محاولة االتصال بجهاز التوجيه

Wi-Fi نجح اتصال
 

Wi-Fi فشل اتصال

التحول للون األزرق لمدة 20 
ثانية 

إيقاف التشغيل

وميض باللون األحمر لمدة 
5 ثواٍن

سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا بعد 15 دقيقة بدون عمليات المستخدم   •
وتشغيل الموسيقى.

مالحظة

افصل كبل الطاقة من المقبس الرئيسي إليقاف تشغيل مكبر الصوت. 
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وميض سريع نبض بطيء

Set Up 

Philips Sound

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

صوتان

(Androidو iOS إلصدار)

1

2

3

4

5

االتصال  4

االتصال بشبكة Wi-Fi (التشغيل 
الالسلكي)

من خالل توصيل هذه الوحدة والهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية 
 Android وهواتف iPod touchو iPhoneو iPad مثل)

وغيرها) بشبكة Wi-Fi نفسها، يمكنك عندئٍذ استخدام تطبيق 
الصوت من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi للتحكم 

في مكبر الصوت العمودي لالستماع إلى ملفات الصوت.  

 Wi-Fi قم بتوصيل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي بشبكة
نفسها التي تريد توصيل مكبر الصوت الالسلكي بها.  

قم بتنزيل تطبيق الصوت من Philips والذي يتم تشغيله 
بواسطة DTS Play-Fiوتثبيته على هاتف أو كمبيوتر 

لوحي.

اضغط مع االستمرار على زر      (Wi-Fi) الموجود في 
.Wi-Fi الخزانة الخلفية لمدة 8 ثواٍن لتشغيل اتصال

حتى يصدر مكبر الصوت نغمة ثانية ثم حرر الزر. 

تأكد من تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك ومن أنه يعمل   •
بشكل صحيح.

انتظر حتى يتحول مؤشر ضوء Wi-Fi على اللوحة العلوية 
من الوميض السريع إلى النبض البطيء. يشير النبض البطيء 

.Wi-Fi إلى دخول مكبر الصوت في وضع إعداد

 DTS المشغّل بواسطة Philips شغّل تطبيق الصوت من
Play-Fi. اتبع اإلرشادات الواردة في التطبيق لتوصيل هذا 

 .Wi-Fi المنتج بشبكة
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Philips Sound
Choose Name

Bathroom
 .
 .
 .
 .

Custom Name

Philips Sound

Update Available

Download & Update

مالحظة

إلصدار iOS فقط

االنتقال إلى اإلعدادات.  •.Wi-Fi تحديد إعداد  •

6

7

8

بعد التوصيل، يمكنك تغيير اسم الجهاز. هناك العديد من 
األسماء لالختيار من بينها أو إنشاء اسم خاص بك عن طريق 

اختيار Cus tom Name في نهاية قائمة األسماء. وإال، 
فإنه يتبع االسم االفتراضي.

بعد التوصيل، قد يقوم هذا المنتج بإجراء تحديث للبرنامج. قم 
بالترقية إلى أحدث برنامج عندما تكون هذه هي المرة األولى 

التي يتم فيها اإلعداد. قد تستغرق ترقية البرنامج عدة دقائق. ال 
تفصل مكبر الصوت أو توقف تشغيل الجهاز أو تترك الشبكة 

أثناء التحديث. 

 Wi-Fi سيتوقف مؤشر ضوء ،Wi-Fi بعد نجاح اتصال
الموجود على اللوحة العلوية عن النبض وسيصبح ثابتًا. بمجرد 
إعداد هذا المنتج على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم به من أي 

هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي على الشبكة نفسها.

يجب تبديل شبكة Wi-Fi التي يستخدمها iPhone مؤقتًا إلى نقطة 
 Philips وإعادة تشغيل تطبيق الصوت من Play-Fi وصول جهاز

إلكمال إعداد Wi-Fi الخاص بالمنتج. راجع الخطوات أدناه:

حدد جهاز Play-Fi في إعداد   •
Wi-Fi

ارجع إلى تطبيق الصوت من   •
Philips لمتابعة اإلعداد. 
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AirPlay إعداد

1 

2 

3 

4 

مالحظة

WPS وضع

1 

2 

3 

مالحظة

استخدم AirPlay إلعداد اتصال Wi-Fi بجهاز iOS (iOS7 أو إصدار 
أحدث) ومكبر الصوت العمودي. 

بعد التوصيل، قد يقوم هذا المنتج بإجراء تحديث للبرنامج.
قم بالترقية إلى أحدث برنامج عندما تكون هذه هي المرة األولى 
التي يتم فيها اإلعداد. قد تستغرق ترقية البرنامج عدة دقائق. ال 
تفصل مكبر الصوت أو توقف تشغيل الجهاز أو تترك الشبكة 

أثناء التحديث. 

بعد التوصيل، يمكنك تغيير اسم الجهاز. هناك العديد من األسماء 
لالختيار من بينها أو إنشاء اسم خاص بك عن طريق اختيار 
Cus tom Name في نهاية قائمة األسماء. وإال، فإنه يتبع 

االسم االفتراضي.

 DTS المشغّل بواسطة Philips شغّل تطبيق الصوت من
Play-Fi. اتبع اإلرشادات الواردة في التطبيق لتوصيل هذا المنتج 

.Wi-Fi بشبكة
 Wi-Fi سيتوقف مؤشر ضوء ،Wi-Fi بعد نجاح اتصال
الموجود على الكابينة األمامية عن النبض وسيصبح ثابتًا.

بمجرد إعداد هذا المنتج على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم به 
من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي على الشبكة نفسها.

عند استخدام التطبيق لتشغيل الموسيقى، ستعرض لوحة 
 .PLAY-FI العرض

جهاز يعمل بنظام iOS: اإلعدادات > Wi-Fi> تحديد الشبكة 
 .[Play-Fi Device (xxxxxx)] المنزلية

 Philips اتبع التعليمات الواردة في تطبيق الصوت من
المشغّل بواسطة DTS Play-Fi لبدء اإلقران.

اضغط على زر WPS الموجود 
على جهاز التوجيه. 

عادةً ما يتم تمييز الزر بشعار 
WPS هذا. 

اضغط باستمرار على زر Wi-Fi لمدة 4 ثواٍن. ستسمع نغمة 
وسيبدأ مصباح Wi-Fi بالوميض المزدوج. 

إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي على إعداد Wi-Fi المحمي 
(WPS)، فيمكنك إعداد االتصال دون إدخال كلمة مرور.  

WPS ليست ميزة قياسية في جميع أجهزة التوجيه. إذا لم يكن WPS متوفًرا في   •
جهاز التوجيه الخاص بك، فاستخدم إعداد Wi-Fi القياسي.

 WPS مرة واحدة إذا أردت الخروج من وضع       (Wi-Fi) اضغط على زر  •
أو الخروج تلقائيًا بعد دقيقتين.

بعد التوصيل، قد يقوم المنتج بإجراء تحديث للبرنامج. الترقية مطلوبة بعد اإلعداد   •
األولي. بدون الترقية، ال يمكن أن تتوفر جميع ميزات المنتج.

عندما ال ينجح اإلعداد للمرة األولى، اضغط باستمرار على زر Wi-Fi على مكبر   •
الصوت لمدة 8 ثواٍن، حتى تسمع النغمة الثانية ويتغير ضوء Wi-Fi إلى الوميض 
البطيء. أعد ضبط اتصال Wi-Fi، 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 زر Wi-Fi (Wi-Fi)       الموجود على 

.Wi-Fi مكبر الصوت لمدة 8 ثواٍن إلعادة تعيين اتصال
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Ambilight االقتران مع تلفزيون

يمكنك ضبط ضوء LED المدمج في مكبر الصوت ليتبع لون 
تلفزيون Ambilight من Philips. بدالً من ذلك، يمكنك ضبط 

الضوء إلظهار نمط لون معيّن مسبقًا أو يمكنك إيقاف تشغيل الضوء.

اضغط على الزر      بشكل متكرر في مكبر الصوت لتبديل وضع 
اإلضاءة: 1. العمل مع Ambilight، 2. وضع اإلضاءة المزاجية، 

Off .3 (إيقاف التشغيل)
 

متابعة الموسيقى

1 

2

3 

4

5

6
سلسلة 2020سلسلة 2019المنطقة/السنة

OLED984/OLED934
OLED854/OLED804

8804/8204
7504/7394/7354/

7334/7304

OLED935
OLED865/OLED855/

OLED805
9435/9235/9005

8555/8545/
8535/8505

OLED984
OLED804

7374

OLED935
OLED805

8265/8215

تشغيل اإلضاءة  5

تنتهي مهلة اإلقران بعد دقيقتين.  •

أوروبا

آسيا والمحيط الهادئ

مالحظة

قم بإعداد مكبرات الصوت الخاصة بك لمتابعة ألوان تلفزيون 
Ambilight. سيقوم مكبر الصوت بتوسيع تأثير Ambilight من 

شاشة التلفزيون.

 Ambilight يمكن لمكبر الصوت العمل مع سلسلة أجهزة تلفزيون
:Philips التالية من

قبل بدء اإلعداد، تأكد من توصيل مكبر الصوت والتلفزيون 
بشبكة Wi-Fi نفسها.

قم بتشغيل تلفزيون Ambilight من Phillips. يجب أن يتم 
إعداد اقتران تلفزيون Ambilight على التلفزيون.

:Ambilight قم بتنشيط التكوين كما هو موضح في تلفزيون

 Settings > Ambilight > Ambilight extension >
 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >

.Congure

اتبع تعليمات اإلعداد على التلفزيون. 
سيرشدك إلى الضغط لفترة طويلة على الزر      الموجود 
على مكبر الصوت للدخول إلى وضع االقتران مع تلفزيون 

  .Ambilight

عندما يفتح مكبر الصوت إلجراء اإلقران، تومض مصابيح 
LED باللون األصفر.

 ،Ambilight عند إقران مكبر الصوت مع تلفزيون
سيتبع ضوء LED الموجود على مكبر الصوت تلفزيون 

.Ambilight

إذا لم يكن هناك أي ارتباط بين تلفزيون Ambilight أو التلفزيون 
غير متصل، فسيتحول ضوء LED على مكبر الصوت تلقائيًا إلى 

متابعة الموسيقى أثناء تشغيل الموسيقى.
يمكنك تحديد أحد األنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت. 
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.LED اضغط على       و      مرة واحدة لتقليل سطوع ضوء  • لضبط ضوء LED، اضغط على       الزر الموجود على 
مكبر الصوت في الوضع 2، وضع "اإلضاءة المزاجية".

يمكنك تحديد أحد أنماط األلوان المعينة مسبقًا. لتعيين اللون، 
اضغط على       و        لتحديد نمط اللون الذي تريده. 

لضبط ضوء LED، اضغط على       الزر الموجود 
على مكبر الصوت إلى الوضع 1، وضع ”العمل مع 

.“Ambilight

يمكنك تحديد أحد أنماط األلوان المعينة مسبقًا. لتعيين اللون، 
اضغط على       و        لتحديد نمط اللون الذي تريده. 

1 

2 

وضع اإلضاءة المزاجية

1

2

ضبط السطوع

أنماط متابعة الموسيقى المتوفرة هي:
أبيض دافئ – لون ثابت افتراضي  •

الحمم الساخنة - تباينات اللون األحمر  •
المياه العميقة - تباينات اللون األزرق  •

الطبيعة الخضراء - تباينات اللون األخضر  •
البرتقالي - تباينات اللون البرتقالي  •

الليمون - تباينات اللون األصفر  •
الالفندر - تباينات اللون األرجواني الفاتح  •

أنماط اإلضاءة المزاجية المتوفرة هي:
أبيض دافئ – لون ثابت افتراضي  •

الحمم الساخنة - لون أحمر ثابت  •
المياه العميقة - لون أزرق ثابت  •

يسمح لك وضع اإلضاءة المزاجية (وضع القاعة) الخاص بمكبر 
الصوت بتشغيل ضوء LED (ضوء ثابت) مع تشغيل الصوت أو 

بدونه.
 .LED حتى تتمكن من إضاءة غرفتك بإضاءة

الطبيعة الخضراء - اللون األخضر الثابت  •
برتقالي - لون برتقالي ثابت  •
الليمون - لون أصفر ثابت  •

الالفندر - لون أرجواني فاتح ثابت  •

مالحظة

.LED اضبط مستوى سطوع ضوء

.LED اضغط على      و      مرة واحدة لزيادة سطوع ضوء  •

أبِق وحدة التزويد بالطاقة متصلة في وضع إضاءة الحالة المزاجية. ال يلزم   •
اتصال الشبكة أو Bluetooth في وضع إضاءة الحالة المزاجية.
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اضغط على الزر      و        لتحديد اللون.  •
اضغط على الزر      و    /     لزيادة /تقليل   •

السطوع.

LED إيقاف تشغيل ضوء

نظرة عامة

إليقاف تشغيل ضوء LED، اضغط على الزر      الموجود على 
مكبر الصوت لالنتقال إلى الوضع 3 "إيقاف التشغيل".

 

متابعة تلفزيون 
Ambilight

متابعة الموسيقى

ضوء الحالة المزاجية 
(وضع الغرفة)

متابعة لون تلفزيون 
Ambilight

تختلف بحسب إيقاع الصوت 
في تشغيل الموسيقى

لون ثابت

اإلجراءحالة LEDتلفزيون Ambilightالوضع

Off (إيقاف التشغيل)Off (إيقاف التشغيل)

1

2

3

مقترن

غير مقترن

اضغط مع االستمرار لمدة 3 ثواٍن للدخول إلى   •
وضع اإلقران.
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اضغط مع االستمرار على الزر     في الخزانة الخلفية لمدة 
.Bluetooth 8 ثواٍن للدخول إلى وضع االقتران عبر

على جهاز Bluetooth، قم بتشغيل Bluetooth وابحث 
عن "Play-Fi Device (XXXXXX)-BT" وحدده 

لبدء االتصال.  

حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وقم بتشغيلها على جهاز 
.Bluetooth

 

 LED لفصل جهاز، اضغط مع االستمرار على     لمدة ثانيتين حتى يومض مؤشر  •
باللون األزرق بسرعة.

عند تشغيل مكبر الصوت، فإنه يحاول دائًما تلقائيًا إعادة توصيل آخر جهاز تم   •
توصيله بنجاح.

لمسح معلومات اإلقران، اضغط مع االستمرار على     لمدة ثانيتين حتى يومض   •
مؤشر LED باللون األزرق ببطء لمدة 3 مرات.

جاهز لإلقران  •
إعادة توصيل آخر جهاز   •

متصل

Bluetooth التشغيل من أجهزة

LED الوصفمؤشر

متصلأزرق ثابت

اضغط إليقاف التشغيل مؤقتًا أو الستئناف التشغيل

عند تشغيل الموسيقى

ضبط مستوى الصوت

التحكم في التشغيل

1

2

3

االستماع إلى جهاز خارجي

Spotify االستماع إلى

1

2

التشغيل   6

باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك االستمتاع بالصوت من جهاز 
.Bluetooth

تأكد من تمكين وظيفة Bluetooth على جهازك.  •
تبلغ المسافة القصوى إلقران مكبر الصوت وجهاز Bluetooth حوالي 20 متًرا   •

(66 قدًما).
ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويًشا.  •

قم بتوصيل مشغّل MP3 لتشغيل ملفات الصوت أو الموسيقى.

ما تحتاج إليه
.MP3 مشغّل  •

كابل صوت ستيريو مقاس 3.5 مم.  •

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بعد 
.Spotify لبرنامج

انتقل إلى spotify.com/connect لمعرفة كيفية القيام بذلك

باستخدام كبل صوت ستيريو مقاس 3.5 مم، قم بتوصيل مشغّل 
MP3 بموصل AUDIO IN الموجود في هذا المنتج. 

اضغط على األزرار الموجودة على مشغّل MP3 لتحديد ملفات 
الصوت أو الموسيقى وتشغيلها.

مالحظة

مالحظة

يومض باللون األزرق 
ببطء
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ترقية البرنامج الثابت

1

2

3

تحقق من وجود أحدث إصدار للبرنامج الثابت على 
.www.philips.com/support

ابحث عن الطراز الذي تستخدمه وانقر فوق "البرامج وبرامج 
التشغيل".

قم بتنزيل البرنامج الثابت إلى محرك أقراص USB محمول.

اتبع اإلرشادات الخاصة بترقية البرنامج الثابت.

للحصول على أفضل الميزات والدعم، قم بتحديث المنتج بأحدث 
إصدار للبرنامج الثابت.

الخيار األول:

 Philips تحديث البرنامج الثابت عبر تطبيق الصوت من
(Settings > PS Fine Tune)

يمكن ترقية البرنامج الثابت لـ MCU وDSP إلى أحدث إصدار 
عبر تطبيق الصوت من Philips الذي يتم تشغيله بواسطة 

DTS Play-Fi. يُرجى االنتقال إلى قائمة Settings وتحديد 
خيار PS Fine Tune (التوليف الدقيق PS) لتحديده. إذا تم 

إصدار الترقية، فيمكنك الضغط على أيقونة الترقية للمتابعة تلقائيًا. 
بمجرد توصيل هذا المنتج بشبكة Wi-Fi، يمكنه تلقي تحديث 

للبرنامج الثابت عبر األثير. قم دائًما بالترقية باستخدام أحدث إصدار 
للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

الخيار الثاني:

 USB تحديث البرنامج الثابت عبر
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100-240 فولت ~، مصدر الطاقة
60/50 هرتز

350 × 151 × 132 مم 

3.5 كجمالوزن (الوحدة الرئيسية)

a/b/g/n/ac 802.11الشبكة الالسلكية

2412 - 2472 ميجا هرتز

5725 - 5825 ميجا هرتز

12 ± 2 ديسيبل

20 ± 2 ديسيبل

Bluetooth نطاق

A2DP

حوالي 20 متر

Bluetooth
4.2إصدار البلوتوث

2402 - 2480 ميجا هرتزنطاق التردد

6 ديسيبل بالميللي واط

80 واط جذر متوسط المربعقدرة الخرج
20 - 20000 هرتزاستجابة التردد

> 70 ديسيبل

السماعات
4 أومالمقاومة

قدرة الدخل

ُمشغل مكبر الصوت

معلومات عامة

المضخم

الشبكة المدعومة

نسبة اإلشارة إلى الضجيج

مواصفات المنتج   7

مالحظة

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.  •

نطاق تردد جهاز إرسال 
2.4G Wi-Fi

قدرة جهاز إرسال 
2.4G Wi-Fi

نطاق تردد جهاز إرسال 
5G Wi-Fi

5G Wi-Fi قدرة جهاز إرسال

15

األبعاد (العرض × االرتفاع × 
العمق)

2 × 3.5 بوصة مكبر الصوت 
للترددات المنخفضة، ومكبر 

الصوت للترددات العالية مقاس 
2 × 1 بوصة، مشعان سلبيان

30 واط (مكبر الصوت 
للترددات المنخفضة)، 10 واط 
(مكبر الصوت للترددات العالية)

الحد األقصى لقوة االنتقال

أوضاع Bluetooth المتوافقة

استهالك الطاقة
60 وات استهالك الطاقة 

6 وات االستهالك في وضع االستعداد 
النصفي 



Wi-Fi

Bluetooth

أمور عامة

تحذير

استكشاف األخطاء   8
وإصالحها 

خطر حدوث صدمة كهربائية. ال تقم أبًدا بإزالة هيكل هذا المنتج.  •

للحفاظ على سريان الضمان، ال تحاول أبًدا إصالح المنتج بنفسك.
إذا واجهت مشاكل في استخدام هذا المنتج، فتحقق من النقاط التالية قبل 

طلب الخدمة.  إذا كنت ال تزال تواجه مشكلة، فعليك الحصول على 
 .www.philips.com/support الدعم من الموقع

عدم وجود طاقة
تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.  •

تأكد من توصيل مقبس AC IN (دخل التيار المتردد) الخاص   •
بمكبر الصوت بشكل صحيح.

كميزة لتوفير الطاقة، يتوقف مكبر الصوت عن التشغيل تلقائيًا بعد   •
15 دقيقة من عدم تلقي أي إشارة صوتية أو عدم توصيل أي جهاز 

صوت.

عدم وجود صوت
اضبط مستوى الصوت في مكبر الصوت هذا.  •
اضبط مستوى الصوت على الجهاز المتصل.  •

في وضع AUDIO IN (إدخال الصوت)، تأكد من إيقاف تشغيل   •
.Bluetooth الموسيقى عبر

تأكد من أن جهاز Bluetooth ضمن نطاق التشغيل.  •

عدم وجود استجابة من مكبر الصوت
أعد تشغيل مكبر الصوت.  •

Wi-Fi يتعذر إنشاء اتصال
تحقق من توفر شبكة WLAN على جهاز التوجيه.  •

ضع جهاز توجيه Wi-Fi بالقرب من الوحدة.  •
تأكد من صحة كلمة المرور.  •

تحقق من وظيفة WLAN أو أعد تشغيل المودم وجهاز توجيه   •
.Wi-Fi

جودة تشغيل الصوت من جهاز Bluetooth متصل ضعيفة.
استقبال Bluetooth ضعيف. قّرب الجهاز من مكبر الصوت، أو   •

قم بإزالة أي عائق بين الجهاز ومكبر الصوت.

ال يمكنني العثور على اسم Bluetooth لهذه الوحدة على 
جهاز Bluetooth الخاص بي

 Bluetooth على جهاز Bluetooth تأكد من تنشيط وظيفة  •
الخاص بك.

.Bluetooth أعد إقران الوحدة بجهاز  •

تعذر االتصال بجهاز Bluetooth الخاص بي
لم يتم تمكين وظيفة Bluetooth بجهازك. راجع دليل المستخدم   •

الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
مكبر الصوت هذا ليس في وضع االقتران.  •

مكبر الصوت هذا متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية   •
Bluetooth. افصل وأعد المحاولة.
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Play-Fi
تعذر اكتشاف األجهزة التي تدعم Play-Fi من التطبيق.

.Wi-Fi تأكد من توصيل الجهاز بشبكة  •

Play-Fi يتعذر تشغيل موسيقى
قد يتعذر الوصول إلى بعض خدمات الشبكة أو المحتويات المتوفرة   •

عبر الجهاز في حالة إنهاء مزود الخدمة للخدمة.
عندما ال ينجح اإلعداد للمرة األولى، أغلق تطبيق الصوت من   •

Philips الذي يتم تشغيله بواسطة DTS Play-Fi. أعد تشغيل 
التطبيق.

عند ضبط مكبر الصوت كمجموعات ثنائية استريو أو صوت   •
محيطي، يجب فصل مكبر الصوت في التطبيق قبل استخدامه 

بشكل منفصل.
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بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية 
(الواليات المتحدة وكندا فقط)

 

التخلص من المنتج القديم

اإلشعارات  9

مراعاة البيئة

االمتثال

تحذير

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت يتم إجراؤها على هذا الجهاز دون 
 MMD Hong Kong Holding موافقة صريحة من قِبل شركة

Limited إلى إلغاء حق المستخدمين في تشغيل المنتج.

تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجبه أن هذا المنتج 
يتوافق مع المتطلبات األساسية وغيرها من األحكام ذات الصلة من 
التوجيه EC/53/2014. يمكنك العثور على إعالن المطابقة على 

.www.philips.com/support الموقع اإللكتروني

هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطاريات يشملها التوجيه 
األوروبي EU/56/2013 والتي ال يمكن التخلص منها مع النفايات 

المنزلية العادية. اطلع على نظام التجميع المنفصل.

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه 
.EU/19/2012 األوروبي

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي 
يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

نظام تجميع المنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات. اتبع 
القواعد المحلية وال تتخلص أبًدا من المنتج والبطاريات مع النفايات 
المنزلية العادية. يساعد التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات 

بشكل سليم على منع اآلثار السلبية على البيئة وصحة اإلنسان.

المعلومات البيئية
تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية.

لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة الفصل إلى ثالث مواد: 
الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازل) والبولي 

إيثيلين (األكياس، ورقة الرغوة الواقية)
يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا 

تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية 
المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة 

والمعدات القديمة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت 
الفيدرالية. يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: (1) أال 
يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يتقبل هذا 

الجهاز أي تداخل بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل 
غير مرغوب فيه لهذا الجهاز.

التغييرات أو التعديالت التي لم يوافق عليها صراحةً الطرف المسؤول عن التوافق   •
من شأنها إبطال حق المستخدم في استخدام الجهاز.

تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقًا مع الحدود المتعارف عليها لألجهزة الرقمية من   •
الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية.

مالحظة
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وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل 
الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية.

يُولّد هذا الجهاز ويستخدم وقد يُشع طاقة تردد السلكية، وفي حالة عدم 
تركيبه واستخدامه طبقًا لإلرشادات، ربما يؤدي إلى حدوث تداخل ضار 

مع االتصاالت الالسلكية. ورغم ذلك، فال يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل 
من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع 
استقبال الموجات الالسلكية أو موجات التلفاز، األمر الذي يمكن تحديده 
عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم 
محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية: 
(1) إعادة توجيه هوائي االستقبال أو نقله. (2) زيادة المساحة الفاصلة 

بين الجهاز وجهاز االستقبال. (3) توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي 
في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال. (4) استشارة 
الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة 

للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات الالسلكية
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات الالسلكية العامة. يمكن 

استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

شهادة التوافق مع معايير الصناعة الكندية 
(IC): CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/جهاز (أجهزة) استقبال 
معفاة من التراخيص متوافقة مع معايير لجنة االبتكار والعلوم والتنمية 

االقتصادية في كندا المعفى من ترخيص مواصفات معايير الراديو. تخضع 
عملية التشغيل للشرطين التاليين

يجب أال يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.  1
وجوب قبول هذا الجهاز ألي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد   2

يسبب تشغيالً غير مرغوب فيه للجهاز.
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إشعار العالمة التجارية

لالطالع على براءات اختراع DTS، راجع http://patents.dts.com، ُمصنع بموجب ترخيص من DTS, Inc. (للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الواليات 
المتحدة/اليابان/تايوان) أو بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited (لجميع الشركات األخرى).

 .DTS, Inc 2020 .في الواليات المتحدة وبلدان أخرى .DTS,Inc عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة DTS Play-Fi وشعار Play-Fiو DTS تُعد
جميع الحقوق محفوظة.

إن Google وGoogle Play وChromecast المدمجة هي عالمة تجارية لشركة Google LLC. ال يتوفر Google Assis tant في بعض اللغات والبلدان.   

 MMD Hong Kong وأي استخدام لهذه العالمات من قِبل .Bluetooth SIG, Inc والشعارات عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة ®Bluetooth تعد عالمة كلمة
Holding Limited يخضع للترخيص. العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى هي ملكية خاصة بأصحابها. 

.www. spotify.com/connect/third-party-licenses :لتراخيص الجهات الخارجية الموجودة هنا Spotify يخضع برنامج

.®Wi-Fi Alliance المعتمد هو عالمة شهادة لـ Wi-Fi شعار

للتحكم في مكبر الصوت الذي يدعم AirPlay 2، يجب توفر اإلصدار 11.4 من iOS أو إصدار أحدث. استخدام شارة Works with Apple يعني أنه تم تصميم ملحق 
.Apple للعمل على وجه التحديد مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قِبل المطور لتلبية معايير أداء

إن Apple® وAirplay® هما عالمتان تجاريتان لشركة Apple Inc، مسجلتان في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.
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تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
يُرجى زيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على آخر التحديثات والمستندات.

تعد Philips وشعار درع Philips عالمات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. وتُستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة 
MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي 

جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.
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