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هام  1
اقرأ هذه اإلرشادات.	 
انتبه إىل كل التحذيرات.	 

اتبع كل اإلرشادات.	 

ال تقم بسّد أي فتحات تهوية. ثّبت املنتج باتباع تعلي�ت الرشكة املصّنعة.	 
ال تّثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعاعات أو فتحات التحكم يف الحرارة أو 	 

األفران أو أي أجهزة أخرى )�ا يفها مكربي الصوت( التي ُتنتج السخونة. 

اعمل عىل ح�ية سلك الطاقة بحيث ال يتم امليش أو الضغط عيله، وخاصة عند املقابس واملآخذ 	 
التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من راديو الساعة.

استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة فقط.	 

افصل راديو الساعة هذا أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفرتات طويلة.	 

أوكل أع�ل الخدمة والصيانة لفريق الخدمة املؤهل. تكون أع�ل الخدمة والصيانة مطلوبة عندما 	 
يتعّرض راديو الساعة ألي رضر، مثل تّرضر سلك اإلمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل عىل راديو 

الساعة أو سقوط أجسام إىل داخله أو تعّرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي 
أو وقوعه.

تنبيه حول استخدام البطارية - لتجنب ترسب البطارية الذي قد يؤدي إىل إصابات جسدية أو أرضار يف 	 
املمتلكات أو يف راديو الساعة: 

رّكب البطارية بشكل صحيح، بوضع + و- ك� هو مشار إيلهما عىل راديو الساعة. 	 

انزع البطارية يف حال عدم استخدام راديو الساعة ملدة طويلة.	 

أبِق البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة املفرطة شأن أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.	 

يجب أال يتعرض راديو الساعة هذا للتقطÍ أو البلل. 	 

ال تضع أي جسٍم يشّكل مصدر خطر عىل راديو الساعة)عىل سبيل املثال، األجسام التي تحتوي عىل 	 
سوائل والشموع املضاءة(. 

يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محّول التوصيل املبارش لفصل 	 
الجهاز.

راديو الساعة  2
 ،Philips لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه !Philips تهانينا عىل رشائك املنتج، ومرحباً بك يف

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل منتجك يف

محتويات الصندوق

)الصورة رقم  (

الشروع في العمل  3
اتبع داÓًا اإلرشادات املذكورة يف هذا الفصل بالتسلسل.

تركيب البطارية

تدعم البطارية الساعة واملنّبه فقط.

تنبيه

خطر حدوث انفجار! أبِق البطارية بعيًدا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. ال ترم البطاريات يف •	
النار أبًدا.

تحتوي البطارية عىل مواد كيميائية، من هنا رضورة التخلّص منها بشكل صحيح.•	

). أدخِل بطاريتØَ من نوع AAA مع التقيّد بالقطبية الصحيحة )+/-( ك� هو مبØّ. )الصورة رقم 

تلميح

يتم إيقاف تشغيل اإلضاءة الخلفية للشاشة عند فصل طاقة التيار املرتدد.•	

توصيل الطاقة

تنبيه

	• Ûيطابق قيمة الجهد الكهربا Ûخطر تلف املنتج! تأكد من أن الجهد الكهربا
املطبوعة عىل الجهة الخلفية من راديو الساعة أو عىل الجانب األسفل منه.

خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محّول الطاقة، اسحب القابس من املأخذ •	
داÓًا. ال تسحب الكبل أبدًا.

مالحظة

تقع لوحة النوع يف الجهة السفىل لساعة الراديو.•	

 )الصورة رقم  (

تعيØ الوقت

مالحظة

Üكنك تعيØ الوقت يف وضع االستعداد فقط.•	

)الصورة رقم  (

FM االستماع إلى راديو  4

مالحظة

أبِق راديو الساعة بعيداً عن األجهزة اإللكرتونية األخرى لتجنب تداخل ترددات الراديو. •	
الستقبال أفضل، قم بتمديد موضع هواFM Û بالكامل وبضبطه.•	

FM ضبط محطات راديو

). )الصورة رقم 

تخزين محطات راديو FM يدوًيا

.FM كنك تخزين عدد يصل إىل ١٠ محطات راديوÜ

1 .FM اضبط محطة راديو

2 .Øملدة ثانيت PRESET اضغط باستمرار عىل

• يبدأ الرقم السابق اإلعداد بالوميض.	

اضغط عىل  TUNING  بشكل متكرر لتحديد رقم. 3

اضغط عىل PRESET مرة أخرى للتأكيد. 4

كرر الخطوات من ١ إىل ٤ لتخزين محطات أخرى. 5

تلميح

إلزالة محطة مخّزنة مسبًقا، عليك تخزين محطة أخرى يف مكانها.•	

تحديد محطة راديو معينة مسبًقا

يف وضع املوالف، اضغط عىل PRESET بشكل متكرر لتحديد رقم معØّ مسبًقا.

ضبط مستوى الصوت

أثناء االست�ع، اضغط عىل - VOLUME + لضبط مستوى الصوت.

الميزات األخرى  5

ضبط مؤقت املنبه

ضبط املنبه

مالحظة

Üكنك ضبط املنبه يف وضع االستعداد فقط.•	
تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.•	

اتبع الرسم لضبط املنبه األول. )الصورة رقم  ( 

AL١: ضبط املنبه األول.	 

 	 .áضبط املنبه الثا :AL٢

تلميح

يخرج راديو الساعة من وضع ضبط املنبه عندما يكون يف وضع الخمول ملدة ١٠ ثواٍن.•	

تحديد مصدر املنبه

Üكنك تحديد راديو FM أو الجرس الكهرباÛ كمصدر منبه. )الصورة رقم  ( 
• ييضء رمز املنبه املناسب.	

مالحظة

يف حال تحديد راديو FM كمصدر املنّبه، عندما يصدر صوت املنّبه، يرتفع مستوى الصوت •	
تدريجًيا. ال Üكنك ضبط مستوى صوت املنبه يدوًيا.

يف حال تحديد جرس أزاز كمصدر املنّبه، سيكون مستوى املنّبه عىل املستوى االفرتايض وال •	
Üكن ضبطه.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت املنبه

اضغط عىل AL١ أو AL٢ بشكل متكرر لتنشيط مؤقت املنبه أو إلغاء تنشيطه. )الصورة رقم  (
• إذا قمت بإلغاء تنشيط مؤّقت املنبه، يتم إيقاف تشغيل مؤرش 	

املنبه.

• يكرر املنبه الرنØ لليوم التايل. 	

تعيØ فرتة انتظار للمنبه

.SNOOZE عندما يصدر املنبه صوتًا، اضغط عىل
• يتوقف املنبه عن الرنØ ثم يرّن مجّدًدا بعد مرور تسع دقائق.	

ضبط مؤقت السكون

Üكن لراديو الساعة هذا التبديل إىل وضع االستعداد تلقائًيا بعد مرور فرتة زمنية معينة مسبًقا. )الصورة 
رقم  (

إللغاء تنشيط مؤقّت السكون:

 	. [OFF]بشكل متكرر حتى ظهور SLEEP اضغط عىل

معلومات عن المنتج  6

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيÍ من دون إشعار مسبق.•	

املواصفات

مضخم إشارة الصوت

200 ميليل واطقدرة اإلخراج اإلج�لية

)FM( املوالف

87.5 -108 ميجاهرتزنطاق الضبط
50 كيلوهرتزشبكة الضبط

الحساسية
- فردي، 26 ديسيبل، نسبة اإلشارة إىل الضجيج 
- ستÍيو، نسبة اإلشارة إىل الضجيج 46 ديسيبل

 
)dBf( 22 ديسيبل <

)dBf( 51.5 ديسيبل<
>3٪التشوه التوافقي الكيل

<50 ديسيبل )dBA(نسبة اإلشارة إىل الضجيج

معلومات عامة

اسم املاركة: Philips؛ طاقة التيار املتناوب )محّول الطاقة(
الطراز: AS030-060-EI050؛

اإلدخال: 240-100 فولت~، 50 /60 هرتز؛ 0.15 
أمبÍ؛

Íاإلخراج: 6 فولت  0.5 أمب

5 واطاستهالك الطاقة أثناء التشغيل

>1 واطاستهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد

األبعاد: 
 الوحدة األساسية 

)العرض x االرتفاع x العمق(

 

x 46  x 130  130 مم

الوزن: 
-الوحدة األساسية

-مع التعبئة

 
0.26 كجم

0.4 كجم

استكشاف األخطاء وإصالحها  7

تحذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف الجهاز.•	

لñ يبقى الض�ن صالًحا، ال تحاول إطالًقا إصالح املنتج بنفسك. 
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت 
املشكلة بدون حل، انتقل إىل صفحة Philips عىل ويب )www.philips.com/support(. عند 

االتصال برشكة Philips، تأكد من وجود الجهاز يف مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسيل.
ال توجد طاقة

تأكد من توصيل قابس طاقة التيار املتناوب للوحدة بشكل صحيح. •
تأكد من وجود طاقة يف مأخذ التيار املرتدد. •

الصوت غÍ موجود
ضبط مستوى الصوت. •

ال استجابة من الوحدة
افصل قابس طاقة التيار املتناوب وعاود توصيله، ثم شّغل الوحدة من جديد. •

استقبال الراديو ضعيف
• .VCR التلفزيون أو Øالوحدة وب Øقم بزيادة املسافة ب
قم بتمديد هواFM Û بالكامل. •

ال يعمل املنبه
اضبط الساعة/املنبه بشكل صحيح. •

تم محو إعداد الساعة/املنبه
انقطع التيار الكهرباÛ أو تم فصل قابس الطاقة.  •
عاود ضبط الساعة/املنبه. •

إشعار  8
 Gibson ات أو تعديالت عىل هذا الجهاز من دون موافقة رشكةÍقد يؤدي إجراء أي تغي

Innovations برصاحة إىل إبطال حق املستخدم يف تشغيل الجهاز.
 

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة باملجموعة األوروبية.
التخلص من املنتجات والبطاريات القدÜة

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

 
.EU/١٩/٢٠١٢ ôيخضع لإلرشاد األورو Íهذا الرمز املتوفر عىل املنتج إىل أن هذا األخ Íيش

  
/56/ 2013 ôهذا الرمز إىل أن املنتج يحتوي عىل بطاريات مضمنة تخضع لإلرشاد األورو Íيش

EU وال Üكن التخلص منها مع النفايات املنزلية العادية. اتبع اإلرشادات يف القسم «إزالة 
البطارية القابلة إلعادة الشحن» إلزالة البطارية.

يرجى االطالع عىل نظام التجميع املحيل املنفصل لكل من املنتجات اإللكرتونية والكهربائية 
وللبطاريات القابلة إلعادة الشحن. اتبع القوانØ املحلية وال تتخلص أبًدا من املنتج والبطاريات القابلة إلعادة 

الشحن مع النفايات املنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من املنتجات والبطاريات القابلة إلعادة 
الشحن القدÜة عىل منع العواقب السلبية عىل البيئة وصحة اإلنسان.

معلومات حول البيئة
لقد öت إزالة التغليف غÍ الرضوري. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إىل ثالث مواد: ورق 

مقوى )صندوق(، إسفنج البوليسرتين )مخفف الصدمات( والبوليثلØ )األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية.(
يتكون جهازك من مواد قابلة إلعادة التدوير واالستخدام يف حال تم تفكيك أجزائها بواسطة رشكة 

متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانØ املحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافدة واألجهزة 
القدÜة.

AJ3115_05_UM_V1.0.indd   2 10-7-2015   14:28:14


