/
•
حتديد املسار السابق/التالي
البحث السريع إلى اخللف/األمام ضمن املسار احلالي

نظرة عامة حول الوحدة األساسية

PROGf f

a
b
c
d

•برمجة املسارات واستعراض البرنامج

LIFT TO OPENg g

•فتح/إغالق حجرة القرص املضغوط

k
j

MODEh h

مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة
االستخدام.
حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا ً ،فهذا يعني أن املنتج
معتمد من قِبل التوجيه األوروبي .EC/2002/96

MP3 LINK

e

•حتديد وضع تشغيل :تكرار أو تبديل

f
i

BANDi i

إعادة التدوير

g
h

التموج
•حتديد نطاق
ّ

LINE-INj j

•مقبس إلدخال الصوت

-/+ TUNINGk k

•ضبط محطات الراديو

ال تتخلص أبدا ً من املنتج مع سائر النفايات املنزلية .يرجى االطالع على القوانني احمللية
املتعلقة مبجموعة املنتجات الكهربائية واإللكترونية املنفصلة .إن التخلص السليم من
املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معا ً.
يحتوي املنتج على بطاريات معتمدة من قِبل التوجيه األوروبي  ،EC/2006/66وال ميكن
التخلص منها مع النفايات املنزلية العادية.
حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا ً مع الرمز الكيميائي ‹،›Pb
فهذا يعني أن البطاريات تتوافق مع متطلبات التوجيه اخلاص بالرصاص:

l lهوائي تلسكوبي

•حتسني استقبال محطة راديو FM

~AC MAINSm m

l

•مأخذ سلك الطاقة
K

3 LIN

MP

o

n nباب البطارية
o oمحدد املصدرCD، TUNER، MP3 LINK، TAPE/OFF :
•حتديد مصدر صوت
•التبديل إلى وضع االستعداد

3

الشروع في العمل
تنبيه

• •قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديالت أو القيام بإجراءات أخرى غير
تلك املذكورة هنا إلى تعرّض خطير لإلشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.
دائما التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل.
اتبع ً
إذا اتصلت بشركة  ،Philipsفسيتم سؤالك عن طراز جهاز الصوت ورقمه التسلسلي.
سجل األرقام
جتد رقم الطراز والرقم التسلسلي في اجلهة السفلى من جهاز الصوتّ .
هنا:
رقم الطراز __________________________
الرقم التسلسلي ___________________________

تثبيت البطاريات
1 1افتح حجرة البطارية.

m

VOLUMEa a
•ضبط مستوى الصوت
DBBb b

•تشغيل/إيقاف تشغيل حتسني اجلهير

مسجل الكاسيت
c cأزرار
ّ
•
إيقاف التشغيل أو التسجيل مؤق ًتا
.
•
إيقاف تشغيل الكاسيت أو التسجيل
فتح حامل الكاسيت
/
•
التقدم/الرجوع للخلف بسرعة ضمن كاسيت
•
البدء بتشغيل كاسيت
•
البدء بتسجيل كاسيت
e eأزرار القرص املضغوط
•
إيقاف تشغيل القرص املضغوط
مسح برنامج القرص املضغوط
•
بدء تشغيل القرص املضغوط أو إيقاف تشغيله مؤق ًتا

n nأوكل 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.

األمان

o oتنبيه استخدام البطارية  -ملنع تسرّب البطارية الذي قد يؤدي
إلى حدوث إصابات جسدية أو إحلاق ضرر باملمتلكات أو الوحدة:
•ركّب كل البطاريات بشكل صحيح + ،و  -كما مت تعليمها على الوحدة.
•ال تخلط البطاريات (قدمية وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية ،وما إلى ذلك).
•قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة ملدة طويلة.
p pال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.
q qال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز (على سبيل املثال األغراض
التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة).
r rقد يحتوي هذا املنتج على رصاص وزئبق .قد يخضع التخلص
من هذه املواد لبعض األنظمة بسبب اعتبارات بيئية .للحصول
على معلومات حول التخلص من املنتج أو إعادة تدويره ،يُرجى
مراسلة السلطات احمللية أو شركة Electronic Industries
 Allianceعلى املوقع التالي.www.eiae.org :
حتذير

n

d dالشاشة
6 x 1.5V R-14/UM-2/C-cell

يرجى االطّ الع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة البطاريات املنفصلة .إن التخلص
السليم من البطاريات مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معا ً.
يتضمن جهاز الصوت هذه العالمة:
ّ

m mافصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم
استخدامه لفترات طويلة.

1

2

مشغل األقراص المدمجة

تهانينا على شرائك املنتج ،ومرح ًبا بك في  !Philipsلالستفادة بالكامل من الدعم الذي
تقدمه  ،Philipsقم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة
باستخدام مشغل األقراص املدمجة ،ميكنك تشغيل األقراص الصوتية واالستماع إلى
أيضا برمجة تسلسل تشغيل املسارات .يساعدك حتسني اجلهير
راديو  .FM/MWميكنك ً
الديناميكي ( )DBBعلى االستمتاع باملوسيقى إلى أقصى حد.

• •ال تعمد أب ًدا إلى إزالة الغالف الهيكلي جلهاز الصوت هذا.
• •ال تعمد أب ًدا إلى تزييت أي جزء من جهاز الصوت هذا.
• •ال تضع أب ًدا جهاز الصوت هذا على معدات كهربائية أخرى.
دائما على إبقاء هذا املنتج بعي ًدا عن نور الشمس املباشر أو اللهب
• •اعمل ً
املكشوفة أو السخونة.
• •ال تنظر أب ًدا إلى إشعاع الليزر املوجود داخل جهاز الصوت هذا.
احملول
دائما من توفير إمكانية وصول سهل إلى سلك الطاقة أو القابس أو ّ
• •تأكد ً
لفصل جهاز الصوت عن الطاقة.

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

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة وحددها:
•مشغل األقراص املدمجة
•سلك طاقة التيار املتناوب
•دليل املستخدم

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

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها ملواد محمية مبوجب حقوق النشر مبا في ذلك برامج
الكمبيوتر وامللفات والبث التلفزيوني أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاكًا حلقوق
جنائيا .ال ينبغي استخدام هذا اجلهاز لهذه األغراض.
جرما
النشر وبالتالي ً
ً
قد يتطلب تسجيل املواد وتشغيلها احلصول على موافقة .راجع قانون العام 1956
اخلاص بحقوق النشر وقوانني حماية املؤدين من العام  1958إلى العام .1972

هام:

a aاقرأ هذه اإلرشادات.

AZ1027

www.philips.com/welcome

ّ

Philips

b bحافظ على هذه التعليمات.
c cانتبه إلى كل التحذيرات.
d dاتبع كل اإلرشادات.
e eال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
نظف هذا املنتج بقطعة قماش جافة.
ّ ff
g gال تقم بس ّد أي فتحات تهوية .ث ّبت املنتج باتباع تعليمات
الشركة املصنّعة.
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.
i iللبلدان التي تعتمد التغذية الكهربائية املستقطبة ،التزم
بإرشادات سالمة استخدام القابس املستقطب أو قابس
يتضمن القابس املستقطب شفرتني إحداهما أعرض
التأريض.
ّ
يتضمن قابس التأريض شفرتني وشعبة تأريض
األخرى.
من
ّ
ثالثة .إن الشفرة العريضة أو الشعبة الثالثة متوفّرتان لضمان
سالمتك .إذا كان القابس املتوفر ال يتناسب مع املأخذ ،استشر
اختصاصي كهرباء لتبديل املأخذ القدمي.
تنبيه :لتجنّب حدوث صدمة كهربائية ،قم مبطابقة شفرة
القابس العريضة بالفتحة العريضة وتأكد من إدخال القابس
بالكامل.

j jاعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي أو
الضغط عليه ،وخاصة عند املقابس ،واملآخذ التوافقية والنقطة
التي تخرج عندها من اجلهاز.
k kاستخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة
فقط.
l lلالستخدام فقط مع الطاولة املتحركة أو احلامل أو احلامل
الثالثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة احملددة من الشركة
املصنعة أو املباعة مع اجلهاز .عند استخدام الطاولة املتحركة،
انتبه عند نقل الطاولة املتحركة/اجلهاز لتجنب التعرض إلصابة
من جراء السقوط.
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• •تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.
• •تأكد من توفّر الطاقة في مقبس التزويد بالطاقة.
• •تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.
الصوت غير موجود
• •ضبط مستوى الصوت.
• •تأكد من أن املسار الذي يتم تشغيله مع ّد بتنسيق متوافق.
تعذ ّر عمل الشاشة بشكل صحيح/.ال استجابة عند الضغط على
أي عنصر من عناصر التحكّم.
• •افصل سلك طاقة التيار املتناوب.
ثوان.
• •قم بتوصيل سلك طاقة التيار املتناوب بعد بضع ٍ
تعذ ّر تشغيل القرص
• •تأكد من إدخال امللصق املوجود على القرص مع توجيه اجلهة
املطبوعة نحو األعلى.
• •امسح القرص بقطعة قماش مصنوع من األلياف بد ًءا من
الوسط وصوال ً إلى احلافة وبخط مستقيم.
• •قد يكون هذا القرص شائ ًبا .قم بتشغيل قرص آخر.
• •تأكد من أن القرص املضغوط هو نسخة نهائية من CD/
.CD-R/CD-RW
• •تأكد من أ ّن عدسة الليزر نظيفة.
• •تأكد من أن القرص املضغوط ليس مرمزًا بتقنية احلماية ضد
النسخ.
تخطي القرص املضغوط املسارات
متسخا.
• •تأكد من أن القرص املضغوط ليس متلفً ا أو
ً
• •تأكد من إلغاء تنشيط وضع البرنامج/التبديل.
جودة صوت الكاسيت ضعيفة
•تأكد من أن رأسي حجرة الكاسيت نظيفان.
•تأكد من استخدام شريط كاسيت عادي ( )IECIللتسجيل.
عدم عمل الكاسيت للتسجيل
•تأكد من أن مقبضي الكاسيت البالستيكيني غير مكسورين.

6

معلومات عن المنتج

تلميح
•لتحسني استقبال  ،FMميكنك متديد الهوائي التلسكوبي أو إمالته أو تدويره
للحصول على االستقبال األمثل.
•لتحسني استقبال  ،MWضع مشغل األقراص املدمجة في اجتاه مختلف.

1 1ب ّدل محدد املصدر إلى .TAPE/OFF
2 2اضغط على
الكاسيت.

األبعاد (الوحدة
الرئيسية)
(العرض  xاالرتفاع x
العمق)

 291 146 x 243 xمم
 11.5 5.8 x 9.6 xبوصة

الوزن (الوحدة الرئيسية)  1.8كجم
ً 3.8
رطال
وحدة التزويد بالطاقة

تيار مباشر بجهد  9فولت وبشدة  1.5أمبير
تيار متناوب بجهد  240~220فولت

استهالك الطاقة

نشط بقدرة  12واط
وضع االستعداد <  2واط

إخراج الطاقة

 1 × 2واط RMS

نطاق حرارة التشغيل

 -10درجات مئوية  +50 -درجة مئوية
 14درجة فهرنهايت  122 -درجة فهرنهايت

لفتح حامل الكاسيت وأدخل شريط كاسيت ثم أغلق حامل

3 3اضغط على لبدء التشغيل.
•إليقاف التشغيل مؤق ًتا ،اضغط على
.
•إليقاف التشغيل ،اضغط على

.

1 1أثناء التوقف عن التشغيل ،اضغط على
شريط.

/

4 4اضغط على

5 5أدخل كاسي ًتا فارغًا.
6 6أغلق احلامل.
7 7اضغط على لبدء التسجيل.
تلقائيا من البداية.
↵ ↵يبدأ تشغيل القرص/البرنامج
ً
•إليقاف التشغيل مؤق ًتا ،اضغط على .
•الستئناف التشغيل ،اضغط على مجددًا.
.
•إليقاف التشغيل ،اضغط على

التسجيل من الراديو
1 1ب ّدل محدد املصدر إلى .TUNER
2 2ضبط محطة راديو.
3 3اضغط على

لبدء التشغيل.
].

• •إذا كنت تريد توفير عمر البطارية ،فاستخدم سلك الطاقة املتوفر.

توصيل طاقة التيار املتناوب
حتذير

•إليقاف تشغيل القرص املضغوط مؤق ًتا ،اضغط على
•الستئناف تشغيل القرص املضغوط ،اضغط على
•إليقاف تشغيل القرص املضغوط ،اضغط على .

.
مجددًا.

• •خطر تلف املنتج! تأكد من أن اجلهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق
قيمة اجلهد الكهربائي املطبوعة في اجلهة اخللفية أو السفلية من مشغل
األقراص املدمجة.
محول طاقة التيار املتناوب ،اسحب
• •خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل
ّ
دائما .ال تسحب الكبل أب ًدا.
القابس من املأخذ ً

مالحظة

1 1أثناء التشغيل ،اضغط على
•تكرار قرص مضغوط بكامله.

/

لتحديد مسار.

البحث عن ممر ضمن مسار

• •قم بتثبيت الوحدة بقرب مقبس التزويد بالطاقة وحيث يسهل الوصول إلى
قابس التيار املتناوب.

.
/
1 1أثناء التشغيل ،اضغط باستمرار على
↵ ↵يتم تشغيل القرص املضغوط بسرعة عالية ومستوى صوت منخفض.

3 3إذا كنت تريد تسجيل مسارات بالتسلسل املطلوب ،قم ببرمجة املسارات املطلوبة.
لفتح حامل الكاسيت.

5 5اضغط على
↵ ↵يتم عرض[

تلميح

حتديد مسار

.

1 1ب ّدل محدد املصدر إلى .CD
2 2أدخل القرص املضغوط مع توجيه اجلانب املطبوع نحو األعلى.

4 4أغلق غطاء القرص املضغوط برفق.
↵ ↵يتم عرض العدد اإلجمالي للمسارات.

ميكنك تكرار مسار أو قرص أو برنامج.
] – لتشغيل املسار احلالي بشكل متواصل
•[
 – ]ALLلتكرار القرص املضغوط/البرنامج بكامله
•[

للبحث عن املمر املطلوب في

التسجيل من قرص مضغوط

3 3أدخل القرص املضغوط مع توجيه اجلانب املطبوع نحو األعلى.

تكرار التشغيل

1 1أثناء التشغيل ،اضغط على  MODEبشكل متكرر حتى تعرض الشاشة رمز التكرار.
•تكرار مسار واحد.

البحث عن ممر ضمن شريط
2 2إليقاف البحث السريع ،اضغط على

•عند إيقاف تشغيل البرنامج ،يعود مشغل األقراص املضغوطة إلى التشغيل العادي.
إلعادة تشغيل البرنامج ،كرّر اخلطوات من  1إلى .5

حتديد أوضاع التشغيل

مسجل كاسيت
تشغيل
ّ

مالحظة
• •تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

تلميح

1 1ب ّدل محدد املصدر إلى .CD
2 2ارفع غطاء حجرة القرص املضغوط.

2 2أدخل ست بطاريات مستديرة على شكل زر بجهد  1.5فولت وبحجم R14/UM-
التقيد بالقطبية الصحيحة ( )-/+كما هو مبي.
 2/Cمع
ّ
3 3أغلق حجرة البطارية.

ALL

•إليقاف تكرار التشغيل ،اضغط على  MODEبشكل متكرر إلى حني التوقف عن
عرض رمز التكرار.

تشغيل التبديل
ميكنك تشغيل جميع املسارات بترتيب عشوائي.
1 1أثناء التشغيل ،اضغط على  MODEبشكل متكرر حتى تعرض الشاشة رمز
التبديل.

/

2 2حرر

الستئناف التشغيل العادي.

تلميح
• •عندما ينتهي البحث عن املسار األخير ،يتوقف القرص املضغوط.

برمجة تسلسل التشغيل
ميكنك تخزين  20مسارًا كح ٍد أقصى بالتسلسل املطلوب.

1 1في وضع التوقف ،اضغط على  PROGلبدء برمجة تسلسل التشغيل.
↵ ↵يتم عرض [ ]PROGو[.]00

لفتح حامل الكاسيت.

1 1قم بتوصيل سلك الطاقة مبقبس  ~AC MAINSعلى مشغل األقراص املدمجة
ومبقبس التزويد بالطاقة.
كليا ،افصل سلك الطاقة عن مقبس
•إليقاف تشغيل مشغل األقراص املدمجة ً
التزويد بالطاقة.

4 4أدخل كاسي ًتا فارغًا.
5 5أغلق احلامل.
6 6اضغط على لبدء التسجيل.
•إليقاف التشغيل مؤق ًتا ،اضغط على .
•الستئناف التشغيل ،اضغط على مجددًا.
.
•إليقاف التشغيل ،اضغط على

5

استكشاف األخطاء وإصالحها
حتذير
•ال تقم أب ًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز.

لكي يبقى الضمان صاحلًا ،ال حتاول إطالقًا إصالح املنتج بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز ،حتقق من النقاط التالية قبل طلب
اخلدمة .وفي حال استمرار املشكلة ،انتقل إلى موقع  Philipsعلى ويب (www.Philips.
 .)com/supportعند االتصال بشركة  ،Philipsتأكد من وجود اجلهاز في مكان مجاور
ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

ال توجد طاقة

تلميح
• •لتوفير الطاقة :بعد االستخدام ،قم بتعيني محدد املصدر إلى .TAPE/OFF

PROG
•إليقاف تبديل التشغيل ،اضغط على  MODEمجددًا.
2 2اضغط على

/

لتحديد مسار.

االستماع إلى الراديو

3 3اضغط على  PROGلتخزين املسار.

1 1ب ّدل محدد املصدر إلى .TUNER
2 2قم بتبديل  BANDإلى  FMأو .MW

4 4كرر اخلطوتني  2و  3لتحديد كل املسارات وتخزينها.
↵ ↵عند تخزين املسارات الـ  20كلها ،لن تتمكّن من حتديد مسارات أكثر وستعرض
الشاشة [.]---

3 3أدِر  -/+ TUNINGللعثور على محطة.

.
5 5لتشغيل برنامج ،اضغط على
•في وضع التوقف ،اضغط على  PROGبشكل متكرّر الستعراض املسارات اخملزّنة.
•إللغاء البرنامج ،اضغط على

مرتني.

4

استخدام مشغل األقراص المدمجة

تشغيل قرص مضغوط
مالحظة
مرمزة بتقنية احلماية ضد النسخ.
• •ال ميكنك تشغيل أقراص مضغوطة ّ
ميكنك تشغيل األقراص الصوتية املتوفرة في السوق:
•األقراص املضغوطة
•األقراص املضغوطة القابلة إلعادة التسجيل ()CD-R
•األقراص املضغوطة القابلة إلعادة الكتابة ()CD-RW

