•ركّب البطاريتني بشكل صحيح + ،و  -كما مت تعليمهما
على الوحدة.
•ال تخلط البطاريتني (القدمية مع اجلديدة أو بطارية الكربون مع
البطارية القلوية ،وما إلى ذلك).
•قم بإزالة البطاريتني عند عدم استخدام الوحدة ملدة طويلة.

يحتوي منتجك على بطاريتني يشملهما اإلرشاد األوروبي  ،EC/2006/66وال ميكن أن
يتم التخلص منهما مع النفايات املنزلية العادية .يُرجى االطالع على القوانني احمللية
املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للبطاريات .يساعد التخلص من
البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة
تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.
معلومات حول البيئة
لقد متت إزالة التغليف غير الضروري .لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثالث
مواد :ورق مقوى (صندوق) ،إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلني (األكياس
واللوحة اإلسفنجية الواقية).
يتكون جهازك من مواد قابلة إلعادة التدوير واالستخدام في حال مت تفكيك أجزائها
بواسطة شركة متخصصة.
الرجاء التقيد بالقوانني احمللية اخلاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافدة
واألجهزة القدمية.
مالحظة
• •تقع لوحة النوع في جهة اجملموعة السفلى.

n nال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.
o oال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز (على سبيل املثال األغراض التي حتتوي على
سوائل والشموع املضاءة).
p pيجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ
التوصيل الرئيسي أو رابط اجلهاز لفصل اجلهاز.

إشعار

هام
السالمة
a aاقرأ هذه اإلرشادات.
b bحافظ على هذه التعليمات.
c cانتبه إلى كل التحذيرات.

نظف هذا املنتج بقطعة قماش جافة.
ّ f f

مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير
وإعادة االستخدام.

i iاعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي أو الضغط عليه ،وخاصة
عند املقابس ،واملآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.

عند إرفاق رمز احلاوية املدولبة هذه باملنتج ،فهذا يعني أن اإلرشاد األوروبي
 EC/2002/96يشمل هذا املنتج.

j jاستخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة فقط.

يُرجى العمل وفق القوانني احمللية وعدم التخلص من املنتجات القدمية مع
النفايات املنزلية العادية .فالتخلص من املنتج القدمي بطريقة صحيحة يساعد
على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

5

k kافصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات
طويلة.
l lأوكل أعمال اخلدمة والصيانة لفريق اخلدمة املؤهل .يستوجب القيام بأعمال
الصيانة لدى تضرر اجلهاز بأي شكل من األشكال ،كمثل تضرر سلك الطاقة أو
القابس أو تسرب سائل إلى اجلهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض اجلهاز
للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
m mتنبيه استخدام البطارية  -ملنع تسرّب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات
جسدية أو إحلاق ضرر باملمتلكات أو الوحدة:
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1

g gال تقم بس ّد أي فتحات تهوية .ث ّبت املنتج باتباع تعليمات الشركة املصنّعة.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق عليها قسم Philips
 Consumer Lifestyleبشكل صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

يُرجى االطالع على نظام التجميع احمللي املنفصل لكل من املنتجات اإللكترونية
والكهربائية.

2

d dاتبع كل اإلرشادات.
e eال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.

h hال تثّبت هذا اجلهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعاعات أو فتحات التحكم
في احلرارة أو األفران أو أي أجهزة أخرى (مبا فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج
السخونة.

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو اخلاصة باجملموعة األوروبية.

3
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دليل املستخدم
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مت إدخال قابس سماعات الرأس
•افصل سماعات الرأس إذا لم تكن تستخدمها
يصدر صوت ضعيف من سماعات الرأس /يصدر الصوت من قناة واحدة فقط
لم يتم إدخال قابس سماعات الرأس بشكل كامل
•أدخل القابس بشكل كامل
طنني/تشويش حاد في الراديو
لم يتم متديد هوائي  FMبالكامل
•م ّدد هوائي  FMبالكامل
)AM/LW( M
صدور صوت طقطقة/صفير أثناء بث محطة راديو  W
تداخل كهربائي من التلفاز أو الكمبيوتر أو املصباح الفلوري الخ.
•أبعد اجملموعة عن أي أجهزة كهربائية أخرى

4

4اضبط مفتاح  TONEعبر حتديد  NEWSأو .MUSIC

5

5إليقاف تشغيل اجلهاز ،قم بتدوير مفتاح  VOLUME/ POWER OFFباجتاه
معاكس حلركة عقارب الساعة نحو موضع  OFFوستسمع طقطقة.

الصيانة
•ال تعرّض اجلهاز للرطوبة أو األمطار أو الرمال أو السخونة الزائدة التي

تسببها معدات التدفئة أو نور الشمس املباشر.
•لتنظيف اجملموعة ،استخدم قطعة قماش ناعمة .ال تستخدم مواد تنظيف
حتتوي على الكحول أو النشادر أو البنزين أو املواد الكاشطة ،فمن شأن هذه
املواد أن تلحق الضرر بهيكل اجملموعة.

إذا تعذ ّر عليك حل املشكلة باتباع هذه التلميحات ،فاستشر الوكيل أو مركز اخلدمة.
حتذير :ال تفتح اجلهاز ،فهذا ينطوي على خطر حدوث صدمة كهربائية! ال حتاول إطالقا ً إصالح
اجلهاز بنفسك في أي ظرف ،فقد يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.

ال توجد طاقة
قطبية بطارية غير صحيحة
•قم بإدخال البطاريتني بشكل صحيح
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1حتقق ما إذا كانت فولتية سلك الطاقة ،كما هي مبينة على لوحة النوع في اجلهة
السفلى من اجلهاز ،تتطابق مع فولتية سلك الطاقة احمللية .في حال لم تتطابق
معها ،استشر الوكيل أو مركز اخلدمة.

2

 Aومقبس احلائط.
2قم بتوصيل أطراف توصيل التغذية C MAINS~

3

استكشاف األخطاء وإصالحها
عند حدوث عطل ما ،حتقق أوال ً من النقاط املذكورة أعاله قبل نقل اجملموعة إلصالحها.

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

مأخذ التيار املتردد

البطاريتان نافذتان
•استبدل البطاريتني
أيضا القسم الطاقة غير متوفرة)
ال صوت (راجع ً
أخفض مستوى الصوت
•زد مستوى الصوت

↵

↵ أصبحت وحدة التزويد اآلن متصلة وجاهزة
لالستخدام.

كليا ،اسحب أطراف توصيل التغذية من مقبس احلائط.
3إليقاف تشغيل اجلهاز ً
•قم بفصل أطراف توصيل التغذية من مأخذ احلائط حلماية
جهازك أثناء العواصف الرعدية القوية.

RADIO
استقبال الراديو
1

1قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت/إيقاف التشغيل باجتاه حركة عقارب الساعة
لتشغيل الراديو وضبط مستوى الصوت.
•قم بتوصيل سماعات الرأس ذات قابس بقطر  3.5مم مبأخذ p

يتم كتم صوت مكبر الصوت املضمن.
2
3

التموج باستخدام مفتاح BAND.
2حدد نطاق
ّ
3اضبط تردد محطة راديو باستخدام .TUNING
•بالنسبة لـ  ،FMاسحب الهوائي التلسكوبي .قم بتمديد الهوائي وتدويره.
قصره إذا كانت اإلشارة قوية ج ًدا (قريب ج ًدا من جهاز اإلرسال).
ّ
•بالنسبة لـ  MW( AMأو  )LWيتم تزويد اجلهاز بهوائي مضمن لذا ما
من حاجة الستخدام هوائي تلسكوبي .قم بتدوير اجلهاز بكامله لتوجيه
الهوائي.

عناصر التحكم ( راجع الرسم )1
 -TUNINGa aضبط محطة راديو
 - Mضبط الصوت
-TONEb b NEWS/ USIC
 -BANDc cحتديد تردد املوجة ( FM/MWأو LW)
 VOLUME/POWER OFFd d -تشغيل الراديو أو إيقاف تشغيله وضبط
مستوى الصوت
5e eالهوائي التلسكوبي -حتسني استقبال محطة راديو FM
f fمقبس سماعة األذن بقطر  3.5مم
 AC MAINS~g g -مقبس أطراف توصيل التغذية
h hباب البطارية  -فتح حجرة البطارية وإدخال بطاريتني من نوع R20/UM1/D-cell

وحدة التزويد بالطاقة
مضمنتني)
بطاريتان (غير
ّ
1
2

1افتح حجرة البطارية وأدخل بطاريتني ،من نوع  UM1أو  R20أو  ،D-cellsمع
التقيد بالقطبية الصحيحة كما هو مبينّ عبر الرمزين “ ”+و”–”.
ّ
2استبدل باب احلجرة .أصبحت اجلهاز اآلن جاهزًا للتشغيل.
•تتوقف وحدة تزويد البطارية عن التشغيل عندما يكون اجلهاز
موصوال ً مبأخذ التيار املتردد.
•أخرج البطاريتني إذا لم تكن تنوي استخدام اجلهاز لفترة
طويلة

حتتوي البطاريات على مواد كيميائية ،ويجب التخلص منها بطريقة
صحيحة.
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