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e SLEEP
• النوم	 – لتعيني وظيفة 

f الراديو TUNING - لضبط محطات 

g .يضيء عند تنشيط املنبه - ALARM مؤشر

h FM/MW املوجة تردد  FM/MW -لتحديد 

i لضبط مستوى الصوت - VOLUME

j RADIO / ALARM
• الراديو/املنبه	 OFF: إليقاف تشغيل 
• الراديو	 RADIO ON: لتشغيل 
• الراديو للمنبه	 ALARM - RADIO: لتنشيط 

عناصر التحكم   1

a  SET TIME /ALARM SET
• لتعيني وقت الساعة	
• لتعيني وقت املنبه	

b HR / MIN
• لضبط الساعات / الدقائق لوقت الساعة / املنبه	

c REPEAT ALARM / SLEEP OFF
• إليقاف تشغيل املنبه النشط ملدة 9 دقائق	
• إليقاف تشغيل وظيفة النوم في الراديو	

d ALARM RESET
• إليقاف تشغيل املنبه النشط ملدة 24 ساعة	
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التثبيت  2 
 !Philips بك في  املنتج، ومرحباً  تهانينا على شرائك 

لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم 
.www.philips.com/welcome بتسجيل منتجك في

بالطاقة التزويد  وحدة 

بالطاقة، كما هو مبني  1 التزويد  إذا كانت وحدة  حتقق ما 
على لوحة النوع في اجلهة السفلى من اجملموعة، 

تتطابق مع وحدة التزويد بالطاقة احمللية. في حال لم 
يتم ذلك، استشر الوكيل أو مركز اخلدمة.

قم بتوصيل سلك الطاقة مبأخذ احلائط. 2

لفصل اجملموعة من وحدة التزويد بالطاقة بشكل  3
كامل، أزِل القابس من مأخذ احلائط.

إنشاء نسخة احتياطية لذاكرة الساعة

تسمح النسخة االحتياطية لذاكرة الساعة بتخزين إعدادات 
وقت املنبه والساعة ملا يصل إلى يوم واحد عند حدوث انقطاع 

في الطاقة على سبيل املثال فشل الطاقة. سيتم إيقاف 
تشغيل راديو الساعة وإضاءة الشاشة بشكل كامل. حاملا 

تعود الطاقة، ستعرض الشاشة الوقت الصحيح.

أزِل غطاء البطارية إلدخال بطارية بقوة 9 فولت ومن  1
نوع 6F22 )غير مضمنة( للنسخ االحتياطي.

استبدل غطاء البطارية. 2

مالحظة

في حال لم يتم تثبيت بطارية للنسخ االحتياطي أو في حال حدث •	
انقطاع في الطاقة لوقت طويل، فستحتاج إلى تعيني أوقات الساعة 

واملنبه مرة أخرى.

حتتوي البطاريات على مواد كيميائية وبالتالي يجب التخلص 
منها بطريقة صحيحة.

• ALARM - BUZZER: لتنشيط اجلرس 	
الكهربائي للمنبه

k سلك الطاقة -لتوصيل مبأخذ احلائط

l FM سلك التوصيل - لتحسني استقبال محطة راديو

m  6F22 غطاء البطارية - يتم فتحه إلدخال بطارية
بقوة 9 فولت )غير مضمنة( إلنشاء نسخة احتياطية 

لذاكرة الساعة.
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المنبه تحديد وضع   5
الستخدام املنبه، عليك تعيني وقت املنبه أوالً. ميكنك االختيار 

بني وضعني مختلفني للمنبه إليقاظك: من خالل الراديو أو 
اجلرس الكهربائي.

1  RADIO / حدد خيار وضع املنبه من خالل ضبط
.BUZZER أو RADIO إلى ALARM

↵ .)AL( املنبه سيضيء مؤشر   
تلميحات مساعدة:

• إذا حددت وضع الراديو، تأكد من ضبط مستوى الصوت 	
بشكل مرتفع مبا فيه الكفاية إليقاظك من النوم.

• مت تعيني اجلرس الكهربائي على مستوى صوت محدد وال 	
ميكن ضبطه.

المنبه إيقاف تشغيل   6
هناك ثالث طرق إليقاف تشغيل املنبه. سيتم حتديد خيار إعادة 

تعيني منبه كل 24 ساعة تلقائًيا بعد 59 دقيقة من الوقت 
الذي يصدر فيه املنبه صوته للمرة األولى، إال إذا ألغيت املنبه 

بشكل كامل.

إعادة تعيني منبه كل 24 ساعة

إذا أردت إيقاف تشغيل وضع املنبه على الفور لكن إذا كنت 
تريد أيًضا احملافظة على إعداد املنبه نفسه لليوم التالي:

• اضغط على ALARM RESET أثناء إشارة املنبه.	
سيبقى مؤشر املنبه )AL( قيد التشغيل. ↵

إلغاء املنبه بشكل كامل

إللغاء وقت املنبه املعنّي قبل إيقاف تشغيله أو أثناء إشارة 
املنبه:
• 	.OFF ملوضع RADIO / ALARM قم بضبط

↵ .)AL( سينطفئ ضوء مؤشر املنبه

الراديو  3
ميكنك استخدام هذه اجملموعة كراديو فقط!

1  RADIO ON إلى RADIO / ALARM اضبط
لتشغيل الراديو.

2 .FM/MW حدد تردد املوجة من خالل ضبط مفتاح

اضبط TUNING لضبط احملطة املطلوبة. 3

قم بتشغيل عنصر التحكم بـ VOLUME لضبط  4
مستوى الصوت املطلوب.

اضبط RADIO / ALARM على إيقاف التشغيل  5

لتحسني االستقبال:

التوصيل بشكل كامل وحتديد  قم بتمديد سلك   :FM
موضعه للحصول على االستقبال األمثل.

بتوجيه  داخل اجملموعة. قم  MW: استخدم هوائي مضمن 
الهوائي من خالل ضبط موضع اجملموعة.

إليقاف تشغيل   4
الراديو.

1  SET TIME / ALARM SET اضغط باستمرار على
ألكثر من ثانيتني.

تومض أرقام الساعة. ↵

اضغط على HR أو MIN بشكل متكرر أو اضغط  2
باستمرار على HR أو MIN لضبط الدقيقة و/أو 

الساعة.

اضغط على SET TIME / ALARM SET لتأكيد  3
اإلعداد.

سيظهر تعيني وقت الساعة على الشاشة  ↵
وسيبدأ بالتشغيل.
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REPEAT ALARM

سيؤدي ذلك إلى تكرار صدور إشارة املنبه خالل فواصل زمنية 
من 9 دقائق.

1  REPEAT عند صدور إشارة املنبه، اضغط على
.ALARM

كرّر إشارة املنبه في حال رغبت في ذلك لفترة تصل إلى  2
59 دقيقة.

املنبه )AL( قيد  ↵ سيبقى مؤشر   
التشغيل.

SLEEP  7
يتوفر مؤقت مضمن في هذه اجملموعة مما ميكّن اجملموعة من 

إيقاف التشغيل تلقائًيا أثناء تشغيل الراديو بعد فترة معينة 
من الوقت. يسمح لك هذا باالستلقاء واالستماع ثم النوم.

SLEEP اإلعداد وإيقاف تشغيل

في وضع الساعة )OFF(، اضغط على SLEEP بشكل  1
متكرر حتى يظهر خيار املؤقت املطلوب.

التحديدات هي على الشكل التالي: ↵

 
سيتوقف تشغيل اجملموعة بشكل تلقائي في الوقت  2

احملدد.

إللغاء مؤقت النوم، اضغط على: 3
↵ SLEEP OFF
أو قم بضبط RADIO / ALARM إلى  ↵

.RADIO ON

المواصفات  8

220-240فولت،60/50هرتزطاقة التيار املتناوب

استهالك الطاقة

≥•5 واطنشط
≥•1.8 واطاالستعداد

 األبعاد 
 x االرتفاع x العرض(

177 × 48 × 123 )مم(العمق(

0.5 كجمالوزن
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تنبيه

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديالت 
أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك املذكورة هنا إلى عملية 

غير آمنة. تتوافق هذه اجملموعة مع متطلبات تداخل ترددات 
الراديو اخلاصة باالحتاد األوروبي.

معلومات حول   9
الحماية

• قم بتثبيت اجلهاز بالقرب من مأخذ التيار املتناوب 	
وفي مكان يسهل فيه الوصول إلى سلك طاقة 

التيار املتناوب.
• يجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة 	

للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل 
الرئيسي أو رابط اجلهاز لفصل اجلهاز.

• ضع اجملموعة على سطح صلب ومستٍو ملنع إمالة 	
النظام.

• إذا كنت ستتوقف عن استخدام هذه اجملموعة 	
لفترة طويلة، اسحب سلك الطاقة من مأخذ 

احلائط. باإلضافة إلى ذلك، يوصى بإزالة البطارية 
من راديو الساعة. سيمنع هذا خطر حدوث أي 

تسرّب كما لن يسبب الضرر لراديو الساعة.
• ال تعرّض اجملموعة والبطاريات للرطوبة أو األمطار 	

أو الرمال أو السخونة الزائدة التي تسببها معدات 
التدفئة أو نور الشمس املباشر.

• ال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.	
• تُعد التهوية الكافية حيث يتم توفير فجوة من 	

15سم كحٍد أدنى بني فتحات التهوية واملساحات 
احمليطة ضرورية ملنع جتّمع السخونة.

• ال يجب عرقلة التهوية عبر تغطية فتحات 	
التهوية بأغراض مثل اجلرائد، أغطية املائدة، 

الستائر، الخ.
• ال تضع أي أجسام حتتوي على سوائل فوق اجلهاز، 	

كأواني الزهور مثالً.
• ال تضع مصادر اللهب املكشوفة فوق اجلهاز، 	

كالشموع املضاءة مثالً.
• لتنظيف اجملموعة، استخدم قطعة ناعمة ورطبة 	

قليالً من جلد الشامواه. ال تستخدم مواد تنظيف 
حتتوي على الكحول أو النشادر أو البنزين أو املواد 
الكاشطة، فمن شأن هذه املواد أن تلحق الضرر 

بهيكل اجملموعة.
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البيئة معلومات حول   11
قمنا بتخفيض استخدام التغليف إلى احلد األدنى لتسهيل 

التفريق على مادتني: الورق والكرتون.

تتكون مجموعتك من مواد قابلة إلعادة التدوير إذا مت 
تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. الرجاء التقيد 

بالقوانني احمللية اخلاصة بالتخلص من مواد التغليف واألجهزة 
القدمية.

التخلص من املنتج القدمي

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

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

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

يُرجى العمل وفق القوانني احمللية وعدم التخلص من املنتجات 
القدمية مع النفايات املنزلية العادية. يساعد التخلص من 

املنتج القدمي بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات 
سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

استكشاف األخطاء   10
وإصالحها

عند حدوث عطل ما، حتقق أوالً من النقاط املذكورة أعاله قبل 
نقل اجملموعة إلصالحها.

إذا تعذّر عليك حل املشكلة باتباع هذه التلميحات، فاستشر 
الوكيل أو مركز اخلدمة.

حتذير

املنتج بنفسك في أي ظرف، فقد   ال حتاول إطالقاً إصالح 
يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان. ال تفتح اجملموعة، فهذا 

ينطوي على خطر حدوث صدمة كهربائية.

املشكلة

–   األسباب احملتملة
	•••احلل

ال يوجد صوت/طاقة

–    لم يتم ضبط مستوى الصوت
	•••ضبط مستوى الصوت

صدور صوت طقطقة من وقت إلى آخر أثناء بث محطة 
FM راديو

–   اإلشارة الضعيفة
التوصيل 	••••قم بضبط موضع سلك 

MW صدور صوت طقطقة/صفير أثناء بث محطة راديو

أو مصباح  الكمبيوتر  أو  التلفاز  الكهربائي من  –    التداخل 
فلوري الخ

أي أجهزة كهربائية أخرى 	••••أبعد اجملموعة عن 

تعذّر عمل املنبه

املنبه أو لم يتم حتديد وضع  املنبه  يتم تعيني وقت  –    لم 
املنبه و / حدد وضع  املنبه  	••••تعيني وقت 

الراديو منخفض جًدا –    مستوى صوت 
	••••ضبط مستوى الصوت

راديو الراديو حملطة  –    لم يتم ضبط منبه 
الراديو 	••••ضبط محطة 
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