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• الوحدة 	 ال تضع أي جسٍم يشكّل مصدر خطر على 
التي حتتوي على سوائل  املثال، األجسام  )على سبيل 

والشموع املضاءة(. 
• أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل 	 يجب 

حيث يتم استخدام القابس الرئيسي أو رابط اجلهاز 
لفصل اجلهاز.

حتذير

بإزالة غالف هذا اجلهاز.  	 أبًدا  ال تقم 
أبًدا هذا اجلهاز على معدات كهربائية أخرى. 	 ال تضع 
ال تنظر أبًدا إلى شعاع الليزر داخل اجلهاز. 	

 

الصهيرة األساسية

املزوّدة بقابس  املنتجات  املعلومات فقط على  تنطبق هذه 
رئيسي ذي ثالثة أسنان.

املنتج مع قابس مصبوب معتمد. إذا استبدلت  يتالءم هذا 
الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:

• القابس،	 الظاهرة على  التصنيفات 
• BS 1362 و	 موافقة 
• 	.ASTA املوافقة من  عالمة 

تريد  التي  نوع الصهيرة  إذا كنت غير متأكد من  باملوزّع  اتصل 
استخدامها.

EC( /108/ )2004  EMC، ال  تنبيه: للمطابقة مع توجيه 
تفصل القابس عن كبل الطاقة.

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.

هام:  1
• اإلرشادات.	 اقرأ هذه 
• اإلرشادات.	 اتبع كل 
• باتباع 	 املنتج  أي فتحات تهوية. ثّبت  ال تقم بسّد 

تعليمات الشركة املصنّعة.
• بالقرب من أي مصادر حرارة مثل 	 تثّبت هذا اجلهاز  ال 

املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو 
أي أجهزة أخرى )مبا فيها مكبري الصوت( التي تُنتج 

السخونة. 
• أو قرصه 	 الطاقة  الدوس على سلك  احرص على عدم 

ال سيما عند القابس أو املأخذ أو نقطة خروجه من 
الوحدة.

• الشركة 	 التركيبات/امللحقات احملددة من  استخدم 
املصنعة فقط.

• العواصف 	 أثناء  الوحدة  الطاقة عن هذه  افصل 
الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة. 

• انتهاك 	 يتم  أنه ال  بالتسجيل طاملا  القيام  يُسمح 
حقوق النشر أو حقوق أخرى تعود ألطرف خارجية.

• املؤهل. 	 والصيانة لفريق اخلدمة  أوكل أعمال اخلدمة 
يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الوحدة 
بأي شكل من األشكال، كمثل تضرر سلك الطاقة 

أو القابس أو تسرب سائل إلى اجلهاز أو سقوط أغراض 
عليه أو كذلك تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة أو عدم 

اشتغالها بشكل طبيعي أو سقوطها.
• الذي 	 البطارية  - ملنع تسرّب  البطارية  تنبيه استخدام 

قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إحلاق ضرر 
باملمتلكات أو الوحدة: 

• مت 	 صحيح، + و - كما  بشكل  البطاريتني  ركّب 
تعليمهما على الوحدة. 

• أو 	 )القدمية مع اجلديدة  البطاريتني  ال تخلط 
بطارية الكربون مع البطارية القلوية، وما 

إلى ذلك(.
• البطاريتني عند عدم استخدام 	 بإزالة  قم 

الوحدة ملدة طويلة.
• أو 	 البطاريات  )حزمة  البطاريات  ال يجب تعريض 

البطاريات التي مت تثبيتها( للحرارة املفرطة على غرار 
أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

• البطارية بشكل غير صحيح، 	 تنبيه: إذا مت استبدال 
فسيؤدي ذلك إلى خطر حدوث انفجار. استبدل 

البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل 
فقط.

• البلل. 	 أو  الوحدة للتقطير  ال يجوز تعريض 
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a DBB
• تشغيل/إيقاف تشغيل حتسني اجلهير 	

الديناميكي.

b REPEAT
• أو كل املسارات بشكل متكرر.	 تشغيل مسار 

c  / 
• إيقافه مؤقًتا.	 أو  التشغيل  بدء 

d 
• الوحدة.	 تشغيل/إيقاف تشغيل 
• االستعداد.	 وضع  من  الوحدة  إلخراج  اضغط 

e OPEN•CLOSE
• القرص. 	 أو إغالق حجرة  فتح 

f بالشريط التحكم  عناصر 
• 	

بدء تشغيل الشريط.
• 	 / 

التقدم لألمام بسرعة ضمن  أو  الرجوع للخلف 
شريط.

باب الشريط. أو فتح  الشريط  إيقاف تشغيل 
• 	

إيقاف تشغيل  أو  الشريط مؤقًتا  إيقاف تشغيل 
التسجيل مؤقًتا.

g SHUFFLE
• تشغيل املسارات عشوائًيا.	

h PROG
• برمجة تسلسل تشغيل املسارات.	

i  / 
• التالي.	 أو  السابق  إلى املسار  التخطي 
• مسار.	 ضمن  البحث 

j العرض لوحة 
• احلالية.	 احلالة  عرض 

k FM هوائي 
• 	. FM راديو  حتسني استقبال محطة 

l -/+ TUNING
• 	.FM راديو  ضبط محطات 

m -/+ VOL
• ضبط مستوى الصوت	

n محدد املصدر
• حتديد مصدر.	

o AUDIO-IN
• توصيل جهاز صوت خارجي.	

األقراص  مشغل   2
المدمجة

مقدمة

املدمجة هذا، ميكنك: األقراص  باستخدام مشغل 
• FM؛	 راديو  إلى  االستماع 
• األقراص واألشرطة وأجهزة 	 بالصوت من  االستمتاع 

الصوت اخلارجية األخرى؛ 
• برمجة تسلسل تشغيل املسارات.	

 )DBB( الديناميكي  الوحدة ميزة حتسني اجلهير  توّفر لك 
إلغناء الصوت.

الصندوق محتويات 

حتقق من محتويات احلزمة وحددها: 
• الرئيسية	 الوحدة 
• املتناوب	 التيار  سلك طاقة 
• السريع	 البدء  دليل 
• إرشادات السالمة	 وثيقة 

الرئيسية الوحدة  نظرة عامة حول 
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البطارية 2: طاقة  اخليار 

تنبيه

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

مالحظة

البطاريات غير متوفرة مع امللحقات. 	

البطارية.  1 افتح حجرة 

2  R14/UM2/C )النوع: 1.5 فولت  6 بطاريات  أدخل 
)+/-( كما  بالقطبية الصحيحة  التقّيد  CELL( مع 

هو مبني.

البطارية. 3 أغلق حجرة 

 

AC~MAINS

الشروع في   3
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.

الفصل بتسلسل. الواردة في هذا  التعليمات  دائًما  اتبع 
Philips، فسيتم سؤالك عن طراز اجلهاز  اتصلت بشركة  إذا 

الذي تستخدمه ورقمه التسلسلي. جتد رقم الطراز والرقم 
التسلسلي في اجلهة السفلى من اجلهاز. اكتب األرقام هنا: 
__________________________ الطراز  رقم 
______________________ التسلسلي  الرقم 

الطاقة توصيل 

التيار  إما طاقة  بالطاقة بواسطة  الوحدة  تزويد   ميكن 
املتناوب أو البطاريات. 

املتناوب التيار  1: طاقة  اخليار 

حتذير

التزويد  	 الكهربائي لوحدة  أن اجلهد  املنتج! تأكد من  خطر تلف 
بالطاقة يطابق قيمة اجلهد الكهربائي املطبوعة في اجلهة اخللفية أو 

السفلية من الوحدة.
خطر حدوث صدمة كهربائية! لدى فصل طاقة التيار املتردد، اعمل دائًما  	

على سحب القابس من املقبس. ال تسحب الكبل أبًدا.

املتناوب مبا يلي: التيار  قم بتوصيل سلك طاقة 
• الوحدة. 	 مقبس AC~ MAINS على 
• مأخذ احلائط.	

مالحظة

إليقاف تشغيل الوحدة كلًيا، افصل سلك الطاقة عن مقبس  	
التزويد بالطاقة.
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التشغيل  4

تشغيل قرص مضغوط

مالحظة

ال ميكنك تشغيل أقراص مضغوطة مرّمزة بتقنية احلماية ضد  	
النسخ.

املتوفرة في  الصوتية  األقراص املضغوطة  ميكنك تشغيل 
السوق:
• 	)CD-R( القابلة إلعادة التسجيل األقراص املضغوطة 
• 	)CD-RW( األقراص املضغوطة القابلة إلعادة الكتابة

1 .AUDIO-IN/CD بّدل محدد املصدر إلى

القرص املضغوط. 2 افتح حجرة 

اجلانب املطبوع نحو  3 أدخل قرًصا مضغوًطا مع توجيه 
األعلى ثم أغلق غطاء القرص املضغوط برفق.

للمسارات.  ↵ اإلجمالي  العدد  يظهر 

اضغط على  لبدء التشغيل. 4
يتم عرض ]   [.  ↵

• 	. لتحديد مسار، اضغط على  / 
• 	. إليقاف تشغيل القرص املضغوط مؤقًتا، اضغط على 

يومض ]   [.  ↵

• الستئناف تشغيل القرص املضغوط، اضغط على  	
مجددًا.

• 	. إليقاف تشغيل القرص املضغوط، اضغط على 

 

التشغيل

. اضغط على 
↵ AUDIO- عندما يكون محّدد املصدر في موضع

. IN/CD، يتم عرض 
التبديل إلى وضع االستعداد

• تتحول الوحدة إلى وضع االستعداد تلقائًيا في حال لم 	
يتم الكشف عن أي صوت ألكثر من 15 دقيقة.

• اضغط على  إلخراج الوحدة من وضع االستعداد.	

التشغيل إيقاف 

اضغط على  مرةً أخرى.
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تشغيل شريط

1 .TAPE قم بتمرير محدد املصدر إلى

اضغط على   على الوحدة الرئيسية لفتح باب  2
الشريط.

املفتوح نحو  3 اجلانب  الشريط مع توجيه  قم بتحميل 
األعلى والبكرة املمتلئة نحو اجلهة اليمنى.

اضغط على  على الوحدة الرئيسية لبدء التشغيل. 4
• التشغيل، 	 التشغيل مؤقتاً/استئناف  إليقاف 

اضغط على  على الوحدة الرئيسية. 
• التقدم لألمام بسرعة، اضغط 	 أو  للرجوع للخلف 

على  /  على الوحدة الرئيسية.
• 	. إليقاف التشغيل، اضغط على  

 
تشغيل صوت من جهاز خارجي

إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه  أيًضا االستماع  ميكنك 
الوحدة.

1 .AUDIO-IN/CD بّدل محدد املصدر إلى

)3.5 مم، غير متوفر( مبا يلي: 2 قم بتوصيل كبل صوت 
• الوحدة.	 مقبس AUDIO-IN على 
• خارجي.	 جهاز  على  الرأس  سماعة  مأخذ 

دليل مستخدم اجلهاز(.  3 )راجع  شّغل اجلهاز اخلارجي 

مالحظة

الرأس. 	 إن مقبس AUDIO-IN ليس لسماعات 
ينطفئ ضوء لوحة العرض عندما تقوم الوحدة بتشغيل صوت من  	

اجلهاز اخلارجي.

 Audio-in
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التشغيل خيارات   5

التشغيل التحكم في 

التشغيل  التحكم في  القرص املضغوط، ميكنك  في وضع 
عبر العمليات التالية.

السابق/  /  إلى املسار  اضغط: للتخطي 
التالي 

اضغط باستمرار: للبحث ضمن 
التشغيل ثم قم بالتحرير الستئناف 

التشغيل.

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقًتا.

إيقاف التشغيل.

PROG.مسارات البرنامج

-VOLUME+.ضبط مستوى الصوت

REPEAT تشغيل املسار احلالي بشكل :]   [ 
متكرر.

 ]   [: تشغيل كل املسارات 
بشكل متكرر.

 ]   [: تكرار املسارات كلها 
بشكل عشوائي.

العادي، اضغط  التشغيل  إلى  للعودة 
على REPEAT بشكل متكرر حتى 

تختفي رموز التكرار.

SHUFFLE.تشغيل املسارات عشوائًيا : ]  [
العادي، اضغط  التشغيل  إلى  للعودة 
على SHUFFLE بشكل متكرر حتى 

يختفي رمز التبديل.

تلميح

تشغيل  	 عند  ميكن حتديد ]  [ و ]   [ فقط 
املسارات املبرمجة.

برمجة املسارات

20 مسارًا كحد  القرص املضغوط، ميكنك برمجة  في وضع 
أقصى.

FM راديو  ضبط محطات 

مالحظة

لالستقبال األقصى، قم بتمديد موضع هوائي FM وضبطه  	
بالكامل.

1 .FM بّدل محدد املصدر إلى

قم بتدوير TUNING )الضبط( لتحديد محطة. 2

املزيد من احملطات. 3 2 لضبط  كرر اخلطوة 
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معلومات عن   6
المنتج

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق. 	

املواصفات

مضخم إشارة الصوت

إجمالي 2 واط RMSاحلد األقصى لقوة اإلخراج

3-  استجابة التردد 125 - 16000 هرتز، 
ديسيبل

)dBA(نسبة اإلشارة إلى الضجيج <55 ديسيبل 
>1 %التشوه التوافقي الكلي

Audio-in إدخالRMS 650 مللي فولت 

القرص

شبه موصلنوع القرص

12سم/8سمقطر القرص
CD-R  ،CD-DA،  دعم القرص

CD-RW
محّول الصوت من رقمي إلى 

متاثلي
/ 44.1 كيلوهرتز 24 بت 

>%1التشوه التوافقي الكلي
3-  استجابة التردد 125 - 16000 هرتز، 

ديسيبل

)dBA(نسبة اإلشارة إلى الضجيج <55 ديسيبل 

املوالف

87.5 - 108 ميجاهرتزنطاق الضبط
50 كيلوهرتزشبكة الضبط

>%3التشوه التوافقي الكلي
)dBA(نسبة اإلشارة إلى الضجيج <50 ديسيبل 

اضغط على  إليقاف التشغيل. 1

البرنامج.  2 اضغط على PROG لتنشيط وضع 
بالوميض. ↵ ]PROG[ )البرنامج( يبدأ 

اضغط على  /  لتحديد رقم مسار، ثم اضغط  3
على PROG للتأكيد.

املزيد من املسارات. 4 3 لبرمجة  كرر اخلطوة 

اضغط على  لتشغيل املسارات التي متت  5
برمجتها.

خالل التشغيل، يتم عرض ]PROG[ )البرنامج(. ↵

• حملو البرنامج، اضغط على  مرتني.	
• التشغيل، اضغط 	 البرنامج، عند توقف  ملراجعة 

ثانيَتني. باستمرار على PROG ملدة 

الصوت ضبط 

التشغيل، ميكنك ضبط مستوى الصوت وحتديد  أثناء 
املؤثرات الصوتية.

الوظيفةاملفتاح

-VOLUME+.رفع مستوى الصوت أو خفضه

DBB تشغيل حتسني اجلهير الديناميكي
أو إيقاف تشغيله.
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• املنظفات 	 أو  التينر  أو  املذيبات كالبنزين  ال تستخدم 
املتوفرة جتاريًا أو الرذاذ املقاوم للكهرباء الساخنة 

اخملصص للتسجيالت التماثلية.
تنظيف عدسة القرص

• القرص لفترة طويلة، قد تتجّمع 	 عند استخدام 
األوساخ أو الغبار على عدسته. لضمان احلصول على 

مستوى جودة تشغيل عاٍل، نّظف عدسة القرص 
باستخدام منظف عدسة القرص املضغوط من 

اإلرشادات  أي منظف متوفر جتاريًا. اتبع  Philips أو 
املتوفرة مع املنظف.

نّظف الرأسني ومسارات الشريط
• الرأسني 	 لضمان تسجيل وتشغيل عاليي اجلودة، نّظف 

 C بكرات( الضغط( وبكرة ،B )والرحويّة )الرحويّات ،A
بعد كل مرة يتم تشغيل الشريط ملدة 50 ساعة.

• بسائل منظف 	 استخدم ماسحة قطنية مبللة قليالً 
أو بالكحول.

  
• الرأسني عبر تشغيل شريط 	 تنظيف  أيضاً  ميكنك 

تنظيف ملرة واحدة.
أزل مغناطيسية الرأسني

• استخدم شريط مزيل للمغناطيسية يكون متوفراً 	
لدى الوكيل.

منضدة األشرطة

التردد استجابة 
)I شريط عادي )النوع - 

125 - 8000 هرتز 
)8 ديسيبل(

إلى الضجيج نسبة اإلشارة 
)I شريط عادي )النوع - 

35 ديسيبل 
)dBA(

≥ DIN 0.4%الدفيف والذبذبة

عام

بالطاقة التزويد  وحدة 
املتناوب التيار   - طاقة 

 - البطارية

220 -240 فولت~، 
50 /60 هرتز؛ 
  x 6 ،9 فولت

R14/ :1.5 فولت
UM2/C CELL

15 واطاستهالك الطاقة أثناء التشغيل
استهالك الطاقة أثناء وضع 

االستعداد
>0.5 واط

األبعاد 
 x الرئيسية )العرض - الوحدة 

االرتفاع x العمق(

  x 240  x 299
132 مم

1.8 كجمالوزن )الوحدة الرئيسية(

الصيانة

تنظيف اخلزانة
• ناعمة مت ترطيبها قليالً 	 استخدم قطعة قماش 

باستخدام محلول تنظيف لطيف. ال تستخدم 
محلوالً يحتوي على كحول أو أمونياك أو مواد 

كاشطة.
تنظيف األقراص

• القرص، ميكنك تنظيفه باستخدام 	 عندما يتسخ 
قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من وسطه نحو 

اخلارج.
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استقبال الصوت ضعيف
أو جهاز  • التلفزيون  الوحدة وجهاز  زد املسافة بني 

.VCR
FM بالكامل. • مّدد هوائي 

استكشاف   7
األخطاء وإصالحها

حتذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف اجلهاز. 	

املنتج  لكي يبقى الضمان صاحلًا، ال حتاول إطالقًا إصالح 
بنفسك. 

أثناء استخدام هذا اجلهاز، حتقق من  إذا واجهت مشكلة ما 
النقاط التالية قبل طلب اخلدمة. إذا بقيت املشكلة بدون 

www.philips.( على ويب Philips حل، انتقل إلى صفحة
تأكد من   ،Philips االتصال بشركة  com/support(. عند 
وجود اجلهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم 

التسلسلي.
ال طاقة
• الرئيسي بشكل آمن.	 الطاقة  تأكد من توصيل سلك 
• املتردد.	 التيار  الطاقة في مأخذ  توفر  تأكد من 
• البطاريات بشكل صحيح.	 إدخال  تأكد من 

أو صوت ضعيف ال صوت 
ضبط مستوى الصوت. •

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

شّغل النظام من جديد.
التشغيل  • الوحدة عن  تتوقف  توفير للطاقة،  كميزة 

تلقائًيا بعد 15 دقيقة على وصول تشغيل املسار إلى 
النهاية وعند عدم تشغيل أي حتكم.

جودة صوت الكاسيت ضعيفة
• الكاسيت نظيفان.	 أن رأسي حجرة  تأكد من 
• 	 )IECI( تأكد من استخدام شريط كاسيت عادي 

للتسجيل.
عدم عمل الكاسيت للتسجيل

• البالستيكيني غير 	 الكاسيت  أن مقبضي  تأكد من 
مكسورين.

أي قرص عدم كشف 
بإدخال قرص. • قم 
القرص مقلوبًا. • إدخال  حتقق من عدم 
املوجودة على  • الرطوبة  إزالة تكثيف  إلى حني  انتظر 

العدسة.
أو تنظيفه. • القرص  قم باستبدال 
أو قرص بتنسيق  • قم باستخدام قرص مدمج مكتمل 

صحيح.
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التقيد بالقوانني احمللية اخلاصة بالتخلص من مواد التغليف 
والبطاريات النافدة واألجهزة القدمية.

يتضمن اجلهاز هذين امللصقني:

  
II الفئة  رمز األجهزة من 

 
أن اجلهاز مزود بنظام عازل مزدوج. إلى  الرمز  يشير هذا 

  
إجراء نسخ غير مصرح لها ملواد محمية مبوجب  يشكل 
حقوق النشر مبا في ذلك برامج الكمبيوتر وامللفات والبث 

التلفزيوني أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاكًا حلقوق 
النشر وبالتالي جرًما جنائًيا. ال ينبغي استخدام هذا اجلهاز 

لهذه األغراض. 

  
Windows عالمتني  Windows Media وشعار  تعّد 

 Microsoft جتاريتني أو عالمتني جتاريتني مسجلتني لشركة
بلدان  و/أو  األمريكية  املتحدة  الواليات  Corporation في 

أخرى.

مالحظة

تقع لوحة النوع في جهة اجلهاز السفلى. 	

مالحظة  8

  
الراديو اخلاصة  ترددات  املنتج مع متطلبات تداخل  يتوافق هذا 

باجملموعة األوروبية.
يوافق  أو تعديالت على هذا اجلهاز لم  أي تغييرات  تؤدي  قد 

عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل 
صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

  
القابلة  واملكونات  املواد  املنتج وتصنيعه من أجود  مت تصميم 

إلعادة التدوير وإعادة االستخدام. 

 
أن  باملنتج، فهذا يعني  املدولبة هذه  احلاوية  رمز  إرفاق  عند 

اإلرشاد األوروبي EC/96/2002 يشمل هذا املنتج.
املنفصل لكل من  التجميع احمللي  يُرجى االطالع على نظام 

املنتجات اإللكترونية والكهربائية.
التخلص من  احمللية وعدم  القوانني  العمل وفق  يُرجى 

املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية العادية. فالتخلص 
من املنتج القدمي بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث 

تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

 
األوروبي  اإلرشاد  يحتوي منتجك على بطاريتني يشملهما 

التخلص منهما مع  يتم  أن  EC/66/2006، وال ميكن 
احمللية  القوانني  العادية.يُرجى االطالع على  املنزلية  النفايات 

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

أن جنعل  الضروري. حاولنا  التغليف غير  إزالة  لقد متت 
التغليف سهل التفريق على مواد ثالث: الكرتون )الصندوق( 

وعجينة الورق )املصد( واملتعدد اإليثيلني )األكياس واألوراق 
اإلسفنجية الواقية(. 

التدوير واالستخدام في  يتكون جهازك من مواد قابلة إلعادة 
حال مت تفكيك أجزائها بواسطة شركة متخصصة. الرجاء 
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