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1

هام

صا
•احرص على حماية كبل الطاقة من الدهس أو الثني وخصو ً
عند القوابس ومواضع مأخذ التيار الكهربي ونقطة خروج الكبل
من الجهاز.
•ال تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة ال ُمصنعة.

السالمة

•استخدم المنتج فقط مع عربة نقالة أو حامل أو حامل ثالثي أو كتيفة
أو طاولة تُحددها جهة التصنيع أو تُباع مع الجهاز.

تعرف على رموز السالمة
تنبيه

•وعند استخدام العربة النقالة ،توخ الحذر عند تحريك العربة/
مجموعة الجهاز لتجنب اإلصابة بسبب االنزالق.

خطر حدوث صدمة كهربائية
تجنب الفتح
تنبيه :لتقليل مخاطر حدوث صدمة كهربائية ،تجنب إزالة الغطاء (أو الجانب الخلفي) .فال توجد
أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل .ارجع في أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.

يشير مصطلح "الصعق" هذا إلى أن المواد غير المعزولة داخل وحدتك
قد تسبب صدمة كهربائية ..حفا ً
ظا على سالمة كل فرد في منزلك ،يرجى
عدم إزالة غطاء المنتج.
تسترعي "عالمة التعجب" االنتباه إلى الخصائص التي ينبغي ألجلها
قراءة النشرة المرفقة بدقة لمنع مشكالت التشغيل والصيانة.
تحذير :للحد من مخاطر اندالع الحرائق أو حدوث ماس كهربائي ،تجنب
تعريض هذا الجهاز لألمطار أو الرطوبة وتجنب وضع األجسام الممتلئة
بالسوائل مثل المزهريات على هذا الجهاز.
تنبيه :لمنع حدوث ماس كهربائي ،عليك بمطابقة نصل القابس الواسع
بفتحة مناسبة االتساع ،وبعد ذلك أدخل القابس تما ًما.

تحذير
•يُحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.
•يُحظر تزييت أي جزء من هذا الجهاز.
•يُحظر وضع هذا الجهاز على أجهزة كهربائية أخرى.
•حافظ على هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب
أو مصادر الحرارة.
•يُحظر النظر إلى شعاع الليزر داخل هذا الجهاز.
•تأكد دائ ًما من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول
لفصل هذا الجهاز من مصدر اإلمداد بالطاقة.

•تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
•واحرص على تركيبه وفقًا لتعليمات الجهة ال ُمصنعة.
•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.

2

AR

•افصل قابس هذا الجهاز أثناء العواصف البرقية أو في حالة عدم
استخدامه لفترات زمنية طويلة.
•ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل .يجب إجراء
صيانة الجهاز عند تعرضه للتلف بأي طريقة ،مثل تلف كبل اإلمداد
بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط جسم
عليه أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيله بشك ٍل طبيعي
أو سقوطه.
•تنبيه استخدام البطارية  -لمنع مشكلة تسريب البطارية التي قد تؤدي
إلى إصابة جسدية أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو إلحاق الضرر
بجهاز التحكم عن بُعد:
•احرص على تركيب البطارية بصورة صحيحة + ،و -كما هو
موضح على جهاز التحكم عن بُعد.
•تجنب الخلط بين البطاريات (القديمة والجديدة أو البطاريات
الكربونية والقلوية ،وغيرها)
•أزل البطارية في حاالت عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد
لفترة طويلة.
•ال ينبغي تعريض البطارية للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو
النار أو ما شابه.
•تجنب تعريض الجهاز للرذاذ أو قطرات الماء.
خطرا على الجهاز (على سبيل
•تجنب وضع أي مصادر تشكل
ً
المثال ،األجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).
•عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو رابط الجهاز على أنه جهاز
فصل ،يجب أن يبقى جهاز الفصل ً
قابل للتشغيل بسهولة.

تنبيه
•قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديالت أو القيام بإجراءات
غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض ألشعة الليزر الخطيرة أو
أي عملية أخرى غير آمنة.

سالمة السمع

استمع للجهاز بمستوى صوت معتدل.
•قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صو ٍ
ت مرتفع إلى
إضعاف السمع .فيمكن لهذا المنتج إصدار أصوات ذات نطاقات
ديسيبل قد تتسبب في فقدان السمع للشخص العادي ،حتى عند
التعرض لها ألقل من دقيقة .تُقدَّم نطاقات الديسيبل األعلى ألولئك
الذين قد يكونوا قد تعرضوا بالفعل لحالة فقدان السمع من قبل.
•يمكن أن يكون الصوت خادعًا .بمرور الوقت ،يتكيف "مستوى
السماع المريح" لديك مع مستويات الصوت العالية .لذلك بعد
المطول ،ما قد يبدو "طبيعيًا" يمكن أن يكون في الحقيقة
االستماع
ّ
ومضرا بسمعك .وللوقاية من ذلك ،اضبط مستوى الصوت
مرتفعًا
ً
على مستوى آمن قبل أن يتكيف السمع لديك مع الصوت المرتفع.
لضبط مستوى صوت آمن،
•اضبط مستوى الصوت الخاص بك على إعدا ٍد منخفض.
• ِزد الصوت ببطء حتى تتمكن من سماعه بشكل مريح وواضح،
دون تشويش.
احرص على االستماع لفترات زمنية معقولة
•االستماع للصوت لفترات طويلة ،حتى بمستويات آمنة في الحاالت
العادية ،يمكن أن يتسبب أيضًا في فقدان السمع.
•تأكد من استخدام المعدات الخاصة بك بشك ٍل معقول مع أخذ فترات
استراحة مناسبة.
تأكد من اتباع اإلرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.
•احرص على االستماع على مستويات صوت معقولة لفترات زمنية
معقولة.
•احرص على عدم تعديل مستوى الصوت كي يناسب مستوى سمعك.

مالحظة
•توجد لوحة النوع على الجانب الخلفي للجهاز.

تحذير هيئة االتصاالت الفيدرالية
مالحظة :تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنّه متوافق مع حدود األجهزة
الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة  15من قواعد هيئة االتصاالت
الفيدراليةُ .وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل
الضار عند التركيب داخل منشأة سكنية .عل ًما بأن هذا الجهاز يولّد طاقة
راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها وإذا لم يتم التركيب
واالستخدام وفقًا للتعليمات ،فقد يسبب التداخل الضار مع اتصاالت
الراديو ،ومع ذلك ،فإن هذا ليس ضمانًا لعدم حدوث التداخل في حالة
التركيب بشك ٍل 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:
•أعد توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه.
• ِزد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
صل الجهاز بمأخذ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها
• ِ
جهاز االستقبال.
•استشر الموزع أو فني سماعات/تليفزيون متمرس للحصول على
المساعدة.
هذا الجهاز متوافق مع الجزء  15من قواعد  .FCCويخضع التشغيل
للشرطين التاليين )1( :ال ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل
ضار )2( ،يجب أن يقبل التداخل ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب
في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

هيئة الصناعة الكنديةCAN ICES-3(B)/ :
)NMB-3(B
يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال معفى من
الترخيص متوافق مع معايير  RSSالخاصة بمؤسسة االبتكار والعلوم
والتنمية االقتصادية في كندا .ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 .1أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش.
	.2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل ،بما في ذلك التداخل الذي قد
يسبب تشغيالً غير مرغوب فيه للجهاز.

•تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع
ما حولك.
•ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام مكبر الصوت
في المواقف الخطرة المحتملة.

AR

3

مكبر صوت الحفالت
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تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم مع !Philips
لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه ،Philips
س ِ ّجل منتجك على .www.philips.com/support

محتويات العبوة
افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:
•الوحدة الرئيسية
•كابل طاقة التيار المتردد
•دليل البدء السريع
•صحيفة بيانات السالمة
•بطاقة ضمان
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نظرة عامة على الوحدة الرئيسية
اللوحة العلوية:

22
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6
7
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17
16

9
10

15

11

18

12

13 14
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
11

USB play
Guitar in
Mic in
Guitar vol
Mic vol
Echo
Vocal fader
مستوى الصوت
Mute
السابق
االستعداد (المؤشر األحمر)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 مستوى الصوتمؤشر مستوى البطارية
تشغيل/إيقاف مؤقت
بلوتوث (مؤشر أزرق)
التالي
Light
Voice changer
Bass
Treble
Line out
Line in
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نظرة عامة على الوحدة الرئيسية
اللوحة الخلفية:

التشغيل األساسي
ثوان لتشغيل/إيقاف تشغيل
•اضغط مطوالً لمدة 3
ٍ
الوحدة.
•اضغط للتحقق من مستوى البطارية في حالة
التشغيل.
•اضغط بشكل متكرر للتبديل بين تشغيل خافت
الصوت وإيقاف خافت اإلضاءة.
•أدر مفتاح ( Bassالجهير) لضبط مستوى
الجهير.

1

•أدر مفتاح ( Trebleثالثي) لضبط مستوى
الصوت الثالثي.
•اضغط بشكل متكرر للتبديل بين نغمات الصوت
المختلفة بين :الصوت /1الصوت /2الصوت /3
الصوت /4إيقاف الصوت.
•اضغط بشكل متكرر لتبديل وضع اإلضاءة الخاص
بإضاءة مكبر الصوت.
اضغط مطوالً لتشغيل/إيقاف تشغيل مصباح
اإلضاءة.

2

•اضغط للتخطي إلى المسار التالي.

 1مقبض
 2مقبس طاقة التيار المتردد

•اضغط للعودة إلى المسار السابق.

•اضغط لزيادة مستوى الصوت.
•اضغط لخفض مستوى الصوت.
•اضغط للدخول إلى وضع البلوتوث .اضغط مطوالً
لقطع اتصال بلوتوث.
•اضغط إليقاف التشغيل مؤقتًا؛ اضغط مرة أخرى
الستئناف التشغيل.
•قم بالتبديل إلى كتم الصوت أو إيقاف كتم الصوت.
• قم بالتدوير لضبط مستوى صوت الميكروفون.

•قم بالتدوير لضبط مستوى صدى الميكروفون.
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•أدخل جهاز تخزين  USBلتشغيل الصوت.
•أدر مقبض ( Guitar volمستوى صوت
الغيتار) لضبط مستوى صوت الغيتار (إذا كان
متصالً).
•إدخال الميكروفون.
•إدخال الغيتار.
•قم بتوصيل جهاز خارجي عبر مقبس Line in
(دخل الخط) لتشغيل الصوت.
•إخراج الصوت إلى جهاز خارجي عبر مقبس
( Line outخرج الخط).

3

بدء التشغيل
تنبيه

•قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديالت أو القيام بإجراءات
غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض ألشعة الليزر الخطيرة أو
أي عملية أخرى غير آمنة.

احرص دائ ًما على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل.
إذا اتصلت بشركة  ،Philipsفسيُطلب منك الطراز والرقم التسلسلي
لجهازك .يقع الطراز والرقم التسلسلي على ظهر الجهاز .اكتب األرقام
هنا:

رقم الطراز ____________________________
الرقم التسلسلي __________________________

التوصيل بالطاقة
تنبيه
•خطر تلف المنتج! تأكد من توافق جهد مصدر اإلمداد بالطاقة مع الجهد
المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من الوحدة.
•خطر الصدمة الكهربائية! عند فصل كبل التيار ،اسحب القابس دائ ًما من
المقبس .ويُحظر سحب السلك.

مالحظة
•قبل توصيل طاقة التيار المتردد ،تأكد من اكتمال جميع التوصيالت
األخرى.

صل سلك طاقة التيار المتردد بمقبس التيار المتردد الموجود على اللوحة
ِ
الخلفية للوحدة.
صل الطرف اآلخر من سلك طاقة التيار المتردد بمنفذ الطاقة.
ثم ِ

يختلف طول سلك التيار الكهربائي ونوع القابس حسب المناطق.

AR
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•مكبر الصوت مزود بميزة ذكية للتحقق من مستوى شحن البطارية
لراحتك.

التشغيل
اضغط على .
ثوان لتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر الصوت.
اضغط مطوالً لمدة 3
ٍ

مالحظة
•سيدخل مكبر صوت الحفالت دائ ًما في وضع اقتران البلوتوث في كل
مرة تقوم فيها بتشغيله.

ضبط صوت الجهير والصوت الثالثي
أدر مفتاح ( Bassالجهير) لضبط مستوى الجهير .أدر في اتجاه
عقارب الساعة لزيادة مستوى الجهير ،وأدر عكس اتجاه عقارب الساعة
لتقليل مستوى الجهير .أدر مفتاح ( Trebleثالثي) لضبط مستوى
الصوت الثالثي .أدر في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت،
وأدر عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل مستوى الصوت.

لعرض مستوى شحن البطارية الحالي على
•اضغط على زر
مؤشرات  LEDللوحدة في وضع التشغيل في حالة عدم شحن
الوحدة.
 4مؤشرات  LEDباللون األبيض = البطارية ممتلئة بنسبة  100%تقريبًا
 3مؤشرات  LEDباللون األبيض = البطارية ممتلئة بنسبة  80%تقريبًا
 2مؤشرات  LEDباللون األبيض = البطارية ممتلئة بنسبة  50%تقريبًا
 1مؤشرات  LEDباللون األبيض = البطارية ممتلئة بنسبة  20%تقريبًا
(لإلشارة إلى لزوم الشحن)
مالحظة :عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا ،ستومض جميع
مؤشرات  LEDالخاصة بالبطارية في وقت واحد مع سماع نغمة
إرشادية.

شحن البطارية المدمجة
•صل سلك طاقة التيار المتردد لشحن البطارية المدمجة .تومض
مؤشرات البطارية بطرق مختلفة لإلشارة إلى حالة الشحن.
مالحظة :تنطفئ المؤشرات األربعة الموجودة في الوحدة في غضون 15
ثانية بعد شحن البطارية بالكامل.

بطارية منخفضة

20%

20%

50%

50%

80%

80%

100%

100%

100%

15
ثوان
ٍ

8
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 4تغيير المؤثرات الضوئية
تشغيل اإلضاءة الزخرفية أو إيقاف
تشغيلها
 .1في وضع التشغيل ،اضغط على زر ( Lightاإلضاءة) بشكل
متكرر للتبديل بين أوضاع اإلضاءة المختلفة في مكبر الصوت.
 .2في وضع التشغيل ،اضغط مطوالً على زر ( Lightاإلضاءة) لمدة
ثوان لتشغيل/إيقاف تشغيل مصباح اإلضاءة.
3
ٍ

Light

1
وضع االضاءة 1

Light

وضع االضاءة 2

Light

وضع االضاءة 3

Light

وضع االضاءة 4

Light

المصباح مطفأ

Light

تشغيل /إيقاف

تشغيل الصوت عبر بلوتوث

يمكن للمنتج تشغيل الموسيقى من جهاز البلوتوث الخاص بك إلى النظام
عبر تقنية بلوتوث.

توصيل جهاز
مالحظة
•قبل إقران جهاز بهذا المنتج ،اقرأ دليل المستخدم للتعرف على توافق
بلوتوث.
•يمكن للمنتج تذكر حتى  8أجهزة مقترنة على األكثر .وفي حالة
االقتران بجهاز تاسع فسوف يحل محل الجهاز األول.
•يمكن أن تقلل أي عقبة بين هذا المنتج وجهاز بلوتوث من نطاق
التشغيل .ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.
•يبلغ نطاق التشغيل بين هذ المنتج هذا وجهاز بلوتوث حوالي  10أمتار
( 30قد ًما).

توصيل جهاز تلقائيًا
ثوان لتشغيل مكبر صوت
لمدة 3
 1اضغط مطوالً على زر
ٍ
الحفالت .تدخل الوحدة تلقائيًا في وضع االقتران عبر البلوتوث،
ويومض الضوء الخلفي األزرق لزر وضوء مكبر الصوت
األزرق لتذكيرك باالتصال بجهاز بلوتوث.
 2على جهاز البلوتوث ،قم بتمكين البلوتوث وابحث عن أجهزة
البلوتوث التي يمكن االقتران بها.
 3حدد [ ]Philips TAX3206الظاهر على جهازك لالقتران به.
بعد االتصال الناجح ،تظل اإلضاءة الخلفية الزرقاء لزر ثابتة.

توصيل جهاز يدويًا

مصباح اإلضاءة

Light

≥ 3
ثوان
ٍ

2

 1عندما يكون مكبر صوت الحفالت في مصدر  USBأو ،Line in
اضغط لفترة قصيرة على زر للتبديل إلى مصدر بلوتوث والدخول
في وضع االقتران .يومض الضوء الخلفي األزرق لزر وضوء
مكبر الصوت األزرق لتذكيرك باالتصال بجهاز بلوتوث.
 2على جهاز البلوتوث ،قم بتمكين البلوتوث وابحث عن أجهزة
البلوتوث التي يمكن االقتران بها.
 3حدد [ ]Philips TAX3206الظاهر على جهازك لالقتران به.
بعد االتصال الناجح ،تظل اإلضاءة الخلفية الزرقاء لزر ثابتة.
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فصل جهاز
 1اضغط مطوالً على زر الموجود في مكبر صوت الحفالت لمدة
ثوان لفصل الجهاز الحالي.
3
ٍ
 2يومض الضوء الخلفي األزرق لزر وضوء مكبر الصوت
األزرق لتذكيرك باالتصال بجهاز بلوتوث.

مالحظة
•قبل توصيل جهاز بلوتوث آخر ،افصل الجهاز الحالي أوالً.
•عندما يتجاوز جهاز البلوتوث مسافة اتصال البلوتوث ،ستفصل الوحدة
تلقائيًا عن الجهاز.
ثوان لفصل
•اضغط مطوالً على زر الموجود في الوحدة لمدة 8
ٍ
الجهاز الحالي ومسح معلومات اقتران البلوتوث.

6

تشغيل الصوت عبر USB

التشغيل من جهاز تخزين USB
مالحظة
•تأكد من احتواء جهاز  USBعلى محتويات صوتية قابلة للتشغيل
بتنسيقات مدعومة .التنسيقات المدعومة،WMA ،WAV ،MP3 :
 .FLACال يدعم صوت تنسيق  FLACسوى معدل ال يزيد عن 16
بت ومعدل رمز .1M
تدعم الوحدة  USB 128جيجا بايت كحد أقصى وتنسيق ملفات
.FAT16/FAT32/exFAT
•إذا لم يتم التعرف على جهاز  USBوتعذر قراءته أو إذا كان محتوى
الصوت في  USBغير قابل للتشغيل ،فسيتم تحويل مكبر صوت
الحفالت تلقائيًا إلى مصدر بلوتوث.

ثوان لتشغيل مكبر صوت
لمدة 3
 1اضغط مطوالً على زر
ٍ
الحفالت وستسمع بعد ذلك نغمة إرشادية.
 2أدخل قابس  USBالموجود في الجهاز في مقبس .USB
 3ستنطفئ اإلضاءة الخلفية الزرقاء لزر  ،وسيتم تحويل مكبر
صوت الحفالت تلقائيًا إلى مصدر .USB
 4تشغيل أغنية تلقائيًا.

مالحظة
•ال بد من إعادة إدخال قابس  USBفي المقبس إذا كنت تريد التبديل
مرة أخرى إلى  USBمن مصادر أخرى.

10
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التحكم في التشغيل
في وضع  ،USBاتبع اإلرشادات الموضحة أدناه للتحكم في التشغيل.
الزر

اإلجراء

7

تشغيل الصوت عبر Line in
(دخل الخط)

اضغط للتخطي إلى المسار السابق أو التالي.

االستماع إلى جهاز خارجي

زيادة/خفض مستوى الصوت.

باستخدام هذا المنتج ،يمكنك أيضًا االستماع إلى جهاز صوت خارجي
مثل مشغل .MP3

اضغط إليقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.

ضبط مستوى الصوت
أثناء التشغيل ،اضغط على زر  -/+في مكبر صوت الحفالت لزيادة أو
خفض مستوى الصوت.
سيتغير ضوء مكبر الصوت األخضر وفقًا لذلك لإلشارة إلى ضبط
مستوى الصوت.

معلومات قابلية تشغيل USB

التشغيل من مشغل MP3
ثوان لتشغيل مكبر صوت
لمدة 3
 1اضغط مطوالً على زر
ٍ
الحفالت وستسمع بعد ذلك نغمة إرشادية.
صل كبل دخل صوت (غير مرفق) بوصلة مقاس كال طرفيها 3.5
ِ 2
مم بـ:
•مقبس ( Line inدخل الخط) بالمنتج.
•مقبس سماعة الرأس على مشغل .MP3
 3ستنطفئ اإلضاءة الخلفية الزرقاء لزر  ،وسيتم تحويل مكبر
صوت الحفالت تلقائيًا إلى مصدر ( Line inدخل الخط).
 4شغّل الصوت على مشغل ( MP3راجع دليل المستخدم الخاص به).

أجهزة  USBالمتوافقة:
•ذاكرة فالش )USB (USB 2.0
•مشغالت فالش )USB (USB 2.0
•بطاقات الذاكرة (يلزم توافر قارئ بطاقة إضافي للعمل مع هذه
الوحدة)

Line in

التنسيقات المدعومة:
•جهاز  USBأو ملف ذاكرة بتنسيق،FAT 32 ،FAT16 :
( exFATحجم القطاع 512 :بايت)
•تنسيقات الصوت.FLAC ،WMA ،WAV ،MP3 :
•تداخل أدلة يصل إلى  8مستويات كح ٍد أقصى
•الحد األقصى للدعم  128 USBجيجا

تنسيقات  MP3المدعومة
•الحد األقصى لعدد العناوين( 999 :اعتمادًا على طول اسم الملف)
•الحد األقصى لعدد األلبومات64 :
•ترددات العينات المدعومة 32 :كيلوهرتز 44.1 ،كيلوهرتز48 ،
كيلوهرتز
•معدالت البت المدعومة( 384-32 :كيلو بت في الثانية) ،معدالت
البت المتغيرة

مالحظة
•ال بد من إعادة إدخال كابل دخل الصوت في مقبس Line in
(دخل الخط) إذا كنت تريد التبديل مرة أخرى إلى دخل الخط من
مصادر أخرى.

خرج الخط
تحتوي هذه الوحدة على مقبس ( Line outخرج الخط) .يمكنك
إخراج إشارات صوت استريو تناظرية إلى أجهزة خارجية مثل مكبر
صوت نشط .قم بتوصيل كبل صوت (غير مرفق) بمقبس Line out
(خرج الخط) الموجود على اللوحة العلوية للوحدة ودخل الخط بالجهاز
الخارجي ،وستخرج الوحدة الصوت تلقائيًا إلى الجهاز الخارجي.

AR
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الغناء من خالل الميكروفون

9

مدخل الغيتار

ضبط مستوى صوت الميكروفون

ضبط مستوى صوت الغيتار

قم بتوصيل ميكروفون (غير مرفق) بمقبس مدخل الميكروفون الخاص
بالوحدة ،واضبط مستوى صوت الميكروفون عن طريق إدارة مفتاح
( Mic volصوت الميكروفون).
اآلن ،يمكنك االستمتاع بغناء الكاريوكي!

يمكنك توصيل غيتار بمكبر صوت الحفالت هذا مباشرة ً عبر مقبس
( Guitar inإدخال الغيتار) في اللوحة العلوية.

ضبط صدى الصوت
اضبط مستوى صدى الميكروفون على المستوى الذي تريده عن طريق
تدوير مفتاح ( Echoصدى الصوت) في اللوحة العلوية.

خافت الصوت

 1استخدم موصل غيتار مقاس  6.3مم ( 1/4بوصة) (غير مرفق)
لتوصيل غيتارك ب مقبس ( Guitar inإدخال الغيتار).
 2يمكن التحكم في مستوى صوت الغيتار المتصل عن طريق مقبض
( Guitar volالتحكم في مستوى صوت الغيتار) في اللوحة
العلوية.

1
Guitar in
6.3mm

اضغط على زر ( Vocal faderخافت الصوت) في اللوحة العلوية
للتبديل بين تشغيل خافت الصوت وإيقاف خافت الصوت.

مغير الصوت
اضغط على زر ( Voice changerمغير الصوت) على اللوحة
للتبديل بين نغمات الصوت المختلفة :الصوت /1الصوت /2الصوت /3
الصوت /4إيقاف الصوت.

2
Guitar vol

12
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 10الشحن عبر منفذ USB
شحن جهاز خارجي
باستخدام مكبر صوت الحفالت هذا ،يمكنك شحن األجهزة الخارجية،
مثل الهاتف الخلوي.
 1قم بتوصيل الهاتف الخلوي بمكبر صوت الحفالت عبر كابل USB
(غير مرفق).
 2قم بتوصيل مكبر صوت الحفالت بالطاقة.
بمجرد التعرف على الهاتف الخلوي ،يبدأ الشحن.

مالحظة
•يدعم شحن  USBالشحن الخارجي بجهد  5فولت 1 ،أمبير فقط .ال
يدعم شحن أجهزة ذات تيار شحن أكبر مثل  ،iPadوما إلى ذلك.

AR
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 11معلومات المنتج

تنظيف الحجيرة
•استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليالً بمحلول تنظيف معتدل.
تجنب استخدام محلول يحتوي على الكحول أو المشروبات الروحية
أو األمونيا أو المواد الكاشطة.

المواصفات
مضخم الصوت

طاقة خرج التيار المتردد
(قيمة فعالة للتيار)
طاقة خرج التيار المتردد (كحد
أقصى)
طاقة خرج البطارية
استجابة التردد
نسبة اإلشارة إلى التشويش
إجمالي التشوه التوافقي

مكبر الصوت

 40واط
 80واط
 15واط
 50هرتز  -20كيلو هرتز،
 -12ديسيبل
≥  65ديسيبل
< 1%

معاوقة مكبر الصوت

 4أوم
 91ديسيبل  ±3ديسيبل/
مللي/واط

إصدار  USBالمباشر
دعم الشحن

 2.0بسرعة كاملة
 5فولت 1 ،أمبير

الحساسية

USB

البلوتوث

V5.0
إصدار البلوتوث
 2.402جيجا هرتز ~
 2.480جيجا هرتز
نطاق تردد البلوتوث
في النطاقات الصناعية
والعلمية والطبية
 10م (مساحة خالية)
نطاق البلوتوث:
تنسيق البث ،SBC :تدفق الموسيقى ( ،)A2DPتشغيل/التحكم في
مستوى الصوتAVRCP :
دعم متعدد النقاط (اقتران متعدد)

البطارية
سعة البطارية

معلومات عامة
طاقة التيار المتردد

مدمجة قابلة إلعادة الشحن
 2200مللي أمبير بجهد
 7.4فولت
 240-100فولت~،
 50/60هرتز

استهالك الطاقة في وضع االستعداد
الموفر للطاقة

≤  0.5واط

أبعاد الوحدة (العرض × االرتفاع
× العمق)

 322x460.5x309مم

الوحدة الرئيسية

 6.95كجم

األبعاد
الوزن

14
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 12استكشاف األخطاء وإصالحها
تنبيه
•يُحظر إزالة الغالف الخارجي لهذه الوحدة.

لكي يظل الضمان ساريًا ،يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك.
إذا كنت تواجه مشكالت عند استخدام هذه الوحدة ،تحقق من النقاط
التالية قبل طلب الخدمة .إذا ظلت المشكلة دون حل ،يمكنك زيارة الموقع
اإللكتروني الخاص بشركة )www.philips.com/support( Philips
عند االتصال بشركة  ،Philipsاحرص على أن تكون الوحدة قريبة منك
مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.
ال توجد طاقة

نبذة عن جهاز بلوتوث
جودة الصوت رديئة بعد االتصال بجهاز بلوتوث
قرب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي
•استقبال البلوتوث رديءّ ِ .
عقبات بينهما.
ال يمكن االتصال بالجهاز.
•لم يتم تمكين وظيفة البلوتوث بالجهاز .راجع دليل المستخدم الخاص
بالجهاز للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
•هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية بلوتوث .افصل ذاك
الجهاز وحاول مرة أخرى.
الجهاز المتصل يتصل ويفصل باستمرار.

•تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في الوحدة بشك ٍل صحيح.

قرب الجهاز من هذا المنتج أو أزل أي
•استقبال البلوتوث رديءّ ِ .
عقبات بينهما.

•لتوفير الطاقة ،يتم تبديل الوحدة إلى وضع االستعداد تلقائيًا بعد 15
دقيقة من انتهاء التشغيل ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

•في بعض األجهزة ،قد يتم إلغاء تنشيط االتصال عبر تقنية
 Bluetoothتلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة .وهذا ال يشير إلى أي
عطل بهذا المنتج.

•تأكد من وجود طاقة في مخرج التيار المتردد.

ال يوجد صوت
•اضبط مستوى الصوت.
الوحدة ال تستجيب
•افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله ،ثم شغّل الوحدة
مرة أخرى.
ال يمكن عرض بعض الملفات في جهاز USB
•تجاوز عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز  USBحدًا
معينًا .وهذه الظاهرة ليست عطالً.
•تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.
جهاز  USBغير مدعوم
•جهاز  USBغير متوافق مع الوحدة .جرب جهازً ا آخر.
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 13مالحظة
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم
تتم الموافقة عليها صراحةً من قِبل شركة MMD Hong Kong
 Holding Limitedإلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.
تعلن شركة  TPVision B.V.بموجب هذه الوثيقة ت َوافُق هذا المنتج
مع المتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه
.2014/53/EU
ويمكنك االطالع على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني التالي
.www.philips.com/support

العناية بالبيئة
التخلص من المنتج والبطاريات القديمة

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

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

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه
األوروبي  2013/56/EUوالتي ال يمكن التخلص منها في النفايات
المنزلية العادية.
احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص
بالمنتجات الكهربية واإللكترونية والبطاريات .احرص على اتباع القواعد
المحلية وال تتخلص مطلقًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية
العادية .حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة
على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة اإلنسان.

16

AR

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها
إلزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها ،راجع قسم تركيب البطارية.
المعلومات البيئية
تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية .كما حاولنا جعل
العبوة سهلة التقسيم إلى ثالث مواد :الورق المقوى (العلبة) ومادة
البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (األكياس والقِطع اإلسفنجية
الواقية) .يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها
إذا تم تفكيكها من قِبل شركة متخصصة .يُرجى مراعاة اللوائح المحلية
الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات
القديمة.

إشعار العالمة التجارية
عالمة ® Bluetoothوشعارها هي عالمات تجارية ُمسجلة ومملوكة
لشركة  ،Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام لهذه العالمات من قِبل
شركة  MMD Hong Kong Holding Limitedيكون بموجب
ترخيص .وتعود العالمات واألسماء التجارية األخرى لمالكيها المعنيين.

هذا الجهاز من الفئة الثانية وهو مجهز بعزل مزدوج وغير مزود
ق.
بتأريض وا ٍ
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