cc
dd

DBBn n

•تشغيل/إيقاف تشغيل حتسني الصوت الديناميكي.

•بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.

/

•التخطي إلى املسار السابق/التالي.

+AL-/ALe e

•التخطي إلى األلبوم السابق/التالي.

MODEf f

•حتديد وضع تشغيل :تكرار أو تبديل

DELg g

p pلوحة العرض

•عرض احلالة احلالية.

qq

•بدء تسجيل الشريط.

•التسجيل من قرص إلى جهاز .USB

TUNINGs s
•ضبط محطات الراديو.

•مسارات البرنامج.

t tمحدد اجلهد الكهربائي )فقط ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ(

الشروع في العمل

uu

تنبيه
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺎﴏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏري ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺗﻌ ّﺮﺽ ﺧﻄري ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏري ﺁﻣﻨﺔ.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل.
إذا اتصلت بشركة  ،Philipsفسيتم سؤالك عن طراز اجلهاز الذي تستخدمه ورقمه
التسلسلي .جتد رقم الطراز والرقم التسلسلي في اجلهة السفلى من اجلهاز .اكتب
األرقام هنا:
رقم الطراز __________________________
الرقم التسلسلي ___________________________

a

c

•مقبس سماعة الرأس.

d
s

e

r
q

f
g
h
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j
k
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p
o
n
m

MP3 LINKv v
•مأخذ جلهاز سمعي خارجي.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد
bb

a

c

ميﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﱰﺩﺩ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ.

1 1افتح حجرة البطارية.

d

3 3أغلق حجرة البطارية.

e
i

f

h

g

LIFT-OPENd d

•فتح/إغالق حجرة القرص املضغوط.

VOLUME e e
•ضبط مستوى الصوت.

gg
hh
ii
jj

UPPER 2
LOWER 2
BATTERY SUPPLY: 6 x 1.5V R14/ UM2/ C CELL

kk

•
•
•
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•مأخذ .USB

c cمحدد املصدر.CD، USB، FM، TAPE (OFF):
•حتديد املصدر وتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.

ff

2 2أدخل  6بطاريات )النوع R14 :أو  UM2أو  (C cellsمع التقيد بالقطبية الصحيحة
) (-/+كما هو مبيّن.

تنبيه

تع ّد  Windows Mediaوشعار  Windowsعالمتني جتاريتني أو عالمتني جتاريتني
مسجلتني لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات املتحدة األمريكية و/أو بلدان
أخرى.
يتضمن هذا اجلهاز هذه العالمة:

استمع مبستوى صوت معتدل.
•إن استخدام سماعة رأس مبستوى صوت عا ٍل قد يؤذي حاسة السمع لديك .قد
ت من هذا املنتج بنطاقات ديسيبل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة
تنبعث أصوا ٌ
السمع ،حتى جملرد التعرض ألقل من دقيقة .تتوفّر نطاقات الديسيبل األعلى ملن
تضرّرت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
•قد يكون الصوت مضلّلًا .مع الوقت ،يتكيف »مستوى راحة« سمعك مع مستويات
صوت أعلى .وهكذا بعد االستماع املطول ،ما يبدو »صوتًا طبيعيًا« قد يكون
صاخبًا ومضرًا بحاسة السمع لديك .للوقاية من هذا األمر ،قم بتعيني الصوت على
مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا املستوى.
إلعداد مستوى صوت آمن:
•عني التحكم مبستوى الصوت على إعداد منخفض.
•ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.
استمع لفترة زمنية معقولة:
•إن التعرض املطول للصوت حتى على مستويات »آمنة« عادة ،ميكنه أيضًا أن يفقد
السمع.
•احرص على استخدام اجلهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة مالئمة.
احرص على اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
•استمع إلى الصوت مبستوى معقول ولفترات زمنية معقولة.
•احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع املستوى املضبوط.
•ال تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت لألعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور
من حولك.
•عليك التنبه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام اجلهاز في حاالت قد تنطوي على
مخاطر .ال تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح
التزحلق ،إلخ.؛ إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان
كثيرة.

a aالهوائي

مالحظة

ﺗﺮﻡﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕﺃﺑﺪًﺍﰲﺍﻟﻨﺎﺭ.
ﺧﻄﺮﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ!ﺃﺑﻖﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕﺑﻌﻴﺪًﺍﻋﻦﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓﺃﻭﺃﺷﻌﺔﺍﻟﺸﻤﺲﺃﻭﺍﻟﻨﺎﺭ.ﻻ ِ
ﺧﻄﺮ ﺗﻘﻠﺺ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ! ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺃﺑﺪًﺍ ﻣﺎﺭﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ.
ﺧﻄﺮ ﺗﴬﺭ ﺍﳌﻨﺘﺞ! ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻔﱰﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ.

إشعار العالمة التجارية

b

b

حتضير جهاز التحكم عن بعد

~110
127V

UPPER 2
~220
LOWER 2
240V
BATTERY SUPPLY: 6 x 1.5V R14/ UM2/ C CELL

•بدء تشغيل الشريط.

تثبيت البطاريات
•
•

يتضمّن هذا املنتج تقنية احلماية ضد النسخ احملمية بواسطة براءات االختراع األميركية
وحقوق ملكية فكرية أخرى خاصة بشركة  .Rovi Corporationتخضع هذه املنتجات
ك التجميع.
لشروط متنع الهندسة العكسية وف ّ

v
u
t

•حذف ملفات الصوت التي مت تخزينها على جهاز .USB

PROGi i

•

IRo o

•مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

نظرة عامة حول الوحدة األساسية

rr

RECh h

3

•سلك طاقة التيار املتناوب
•جهاز التحكم عن بعد
•دليل املستخدم

إشعار حقوق النشر

سالمة حاسة السمع

•

ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻨﺎﴏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏري ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺗﻌ ّﺮﺽ ﺧﻄري ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏري ﺁﻣﻨﺔ.

مقدمة
بفضل هذه الوحدة ،ميكنك االستمتاع بالصوت من األقراص املضغوطة الصوتية والراديو
والشريط واألجهزة اخلارجية وملفات  MP3/WMAالتي مت تخزينها على أجهزة .USB
توفّر لك هذه الوحدة إعدادات مختلفة للتأثيرات الصوتية التي تغني الصوت بفضل
ميزة .Dynamic Bass Boost (DBB)
تدعم الوحدة تنسيقات الوسائط التالية:

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

التخلص من املنتجات القدمية والبطاريات

/

•الرجوع للخلف/لف الشريط بسرعة.
•إيقاف الشريط أو فتح حجرة الشريط.
•إيقاف تشغيل الشريط مؤقتاً.
•بدء تشغيل القرص املضغوط أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.

/

•التخطي إلى املسار السابق/التالي.
•البحث ضمن مسار.
•إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.

/ aa
•البحث ضمن مسار.

USB RECl l
•التسجيل من قرص إلى محرك أقراص  USBمحمول.

bb

MODEm m

•إيقاف التشغيل.
•محو برنامج.

2

مشغل األقراص المدمجة

تنبيه

•حتديد وضع تشغيل :تكرار أو تبديل.

مالحظة
•

ﺗﻘﻊ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﰲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻔﲆ.

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة وحددها:
•الوحدة الرئيسية

مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة
االستخدام.
ال تتخلص أبد ًا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية .يرجى االطالع على القوانني احمللية
املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للمنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات.
فالتخلص من هذه املنتجات بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية
محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.
يحتوي املنتج على بطاريات ال ميكن أن يتم التخلص منها مع النفايات املنزلية العادية.
يرجى االطّالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة البطاريات املنفصلة .إن التخلص
السليم من البطاريات مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معاً.
للحصول على مزيد من املعلومات حول مركز إعادة التدوير املتوفر في املنطقة التي
تتواجد بها ،ميكنك زيارة املوقع .www.recycle.philips.com
قد يتطلب تسجيل املواد وتشغيلها احلصول على موافقة .راجع قانون العام 1956
اخلاص بحقوق النشر وقوانني حماية املؤدين من العام  1958إلى العام .1972
معلومات حول البيئة
لقد متت إزالة التغليف غير الضروري .حاولنا أن جنعل التغليف سهل التفريق على مواد
ثالث :الكرتون )الصندوق( وعجينة الورق )املصد( واملتعدد اإليثيلني )األكياس واألوراق
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.

هام:

1

www.philips.com/welcome

AZ1852

األمان
a aاقرأ هذه اإلرشادات.

ّ

Philips

b bحافظ على هذه التعليمات.
c cانتبه إلى كل التحذيرات.
d dاتبع كل اإلرشادات.
e eال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
f fنظّف هذا املنتج بقطعة قماش جافة.
g gال تقم بس ّد أي فتحات تهوية .ثبّت 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 iاعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي أو
الضغط عليه ،وخاصة عند املقابس ،واملآخذ التوافقية والنقطة
التي تخرج عندها من اجلهاز.

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ

j jاستخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة فقط.
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:
•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.
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.
حتذير
•
•
•
•
•
•

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑﺪًﺍ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻏﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑﺪًﺍ ﺑﺘﺸﺤﻴﻢ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﺑﺪًﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﲆ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻋﻤﻞ ﺩﺍمئًﺎ ﻋﲆ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻬﺐ ﺍﳌﻜﺸﻮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ.
ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺃﺑﺪًﺍ ﺇﱃ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﺍﺣﺮﺹ ﻋﲆ ﺗﻮﻓري ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺃﻭ ﺍﳌﺤ ّﻮﻝ ﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights
reserved.
This product has been manufactured by, and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استكشاف األخطاء وإصالحها
تنبيه
•

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑﺪًﺍ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻏﻼﻑ ﻩﺫﺍ ﺍﻟﺞﻩﺍﺯ.

لكي يبقى الضمان صالحًا ،ال حتاول إطالقًا إصالح املنتج بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز ،حتقق من النقاط التالية قبل طلب
اخلدمة .إذا بقيت املشكلة بدون حل ،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 طاقة
•تأكد من توصيل سلك الطاقة الرئيسي بشكل آمن.
•تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار املتردد.
•تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.

ال صوت أو صوت ضعيف
•ضبط مستوى الصوت.
ال استجابة من الوحدة

•افصل قابس طاقة التيار املتناوب وعاود توصيله ،ثم شغّل النظام من جديد.
•كميزة توفير للطاقة ،تتوقف الوحدة عن التشغيل تلقائيًا بعد  15دقيقة على
وصول تشغيل املسار إلى النهاية وعند عدم تشغيل أي حتكم.

تعذر عمل جهاز التحكم عن بعد

•قبل الضغط على أي زر وظيفي ،قم بتحديد املصدر الصحيح مع جهاز التحكم عن
بعد عوضًا عن الوحدة الرئيسية.
•قلّص املسافة بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
•قم بإدخال البطارية مع التقيد بالقطبية الصحيحة ) (-/+كما هو مبني.
•قم باستبدال البطارية.
•وجّه جهاز التحكم عن بعد مباشرة نحو املستشعر على اجلهة األمامية للوحدة.

معلومات عن إمكانية تشغيل USB
أجهزة  USBاملتوافقة:
•ذاكرة فالش USB ) USB 2.0أو (USB1.1
•مشغّالت فالش USB ) USB 2.0أو (USB1.1
•بطاقات ذاكرة )حتتاج إلى قارئ بطاقات إضافي للعمل مع هذا اجلهاز(
التنسيقات املعتمدة:
• USBأو تنسيق ملف الذاكرة FAT12FAT16 ،) FAT32 ،حجم القطاع 512 :بايت(
•معدل بت ) MP3معدل البت( 32-320 :كيلوبت بالثانية ومعدل البت املتغير
• WMA v9أو إصدار سابق
•تضمني الدليل يصل لغاية  8مستويات كحد أقصى
•عدد األلبومات/اجمللدات :بح ٍد أقصى 99
•عدد املسارات/العناوين :بح ٍد أقصى 999
•اسم امللف بتنسيق ) Unicode UTF8الطول األقصى 128 :بايت(
التنسيقات غير املعتمدة:
•األلبومات الفارغة :األلبوم الفارغ عبارة عن ألبوم ال يحتوي على ملفات MP3/
 ،WMAوال يتم عرضه على الشاشة.
•يتم تخطي تنسيقات امللفات غير املعتمدة .على سبيل املثال ،يتم جتاهل مستندات
) Wordبتنسيق  (.docأو ملفات  MP3بتنسيق  .dlfوال يتم تشغيلها.
•ملفات الصوت  AACو WAVوPCM
•ملفات  WMAاحملمية بإدارة احلقوق الرقمية )) (DRMالتنسيقات ،.wav ،.m4a
،.m4p ،.mp4 (.aac
•ملفات  WMAبتنسيق ) Losslessدون فقدان البيانات(

الصيانة
تنظيف اخلزانة
•استخدم قطعة قماش ناعمة مت ترطيبها قلي ًال باستخدام محلول تنظيف لطيف .ال
تستخدم محلو ًال يحتوي على كحول أو أمونياك أو مواد كاشطة.
تنظيف األقراص
•عندما يتسخ القرص ،ميكنك تنظيفه باستخدام قطعة قماش نظيفة .امسح
القرص من وسطه نحو اخلارج.

جهاز  USBغير معتمد.

•ال يتوافق جهاز  USBمع اجلهاز .جرب جهازًا آخر.

عدم كشف أي قرص
•قم بإدخال قرص.
•حتقق من عدم إدخال القرص مقلوبًا.
•انتظر إلى حني إزالة تكثيف الرطوبة املوجودة على العدسة.
•قم باستبدال القرص أو تنظيفه.
•قم باستخدام قرص مدمج مكتمل أو قرص بتنسيق صحيح.
استقبال راديو ضعيف

•يزيد املسافة ما بني الوحدة وبني التلفزيون أو جهاز .VCR
•قم بتمديد هوائي  FMبالكامل.
•قم بد ًال من ذلك بتوصيل هوائي  FMخارجي.

...
LINE_IN
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تُحفظ امللفات املسجلة من وصلة FM/
 TAPE/MP3في مجلد .LINE_IN

معلومات عن المنتج
مالحظة

•

ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﻐﻴري ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ.

1 1أدخل قرص مضغوط صوتي.

املواصفات

لتحديد مسار تريد تسجيله.

5 5اضغط على  USB RECلبدء تسجيل املسار احلالي.
↵ ↵] [RIPيبدأ بالوميض.

2 2للعودة إلى وضع التشغيل العادي ،اضغط على  MODEبشكل متكرر حتى تختفي
أيقونات وضع التشغيل املذكورة أعاله.

تسجيل كل املسارات

القرص

حتديد أوضاع التشغيل
1 1اضغط على  MODEبشكل متكرر:
[  -ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺴﺎﺭ
• ]
 - [ALLﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ
• ]
[  -ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺸﻮﺍﺋ ًﻴﺎ
• ]
[ )ﻓﻘﻂ ﳌﺴﺎﺭﺍﺕ  - (MP3ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﻟﺒﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﱄ
• ] [ALBﻭ ]

2 2قم بتمرير محدد املصدر إلى .CD
أو

1 1أدخل قرص مضغوط صوتي.

نوع القرص

شبه موصل

قطر القرص

12سم8/سم

دعم القرص

 CD-DAو CD-Rو CD-RWوMP3-CD
وWMA-CD

محوّل الصوت من رقمي إلى متاثلي

 24بت  44.1 /كيلوهرتز

التشوه التوافقي الكلي

>1%

استجابة التردد

 60هرتز  16 -كيلوهرتز

نسبة اإلشارة إلى الضجيج

< dBA 62

نطاق الضبط

:FM  108 - 87.5ميجاهرتز؛

4 4قم بتوصيل جهاز .USB
5 5اضغط على  USB RECلبدء التسجيل.
↵ ↵يظهر ].[RIP

•

التشوه التوافقي الكلي

>3%

نسبة اإلشارة إلى الضجيج

< 50ديسيبل

.

ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

•

استهالك الطاقة أثناء  25واط
التشغيل
 x 360 x 161 256مم

الوزن الصافي
الوزن اإلجمالي

 3.3كجم

تنسيقات قرص  MP3املعتمدة
•،ISO9660 Joliet
•رقم العنوان األقصى) 512 :يتوقف ذلك على طول اسم امللف(
•رقم األلبوم األقصى255 :
•تردد أخذ العينات املعتمد 32 :كيلوهرتز و  44.1كيلوهرتز و  48كيلوهرتز
•معدالت البتات املعتمدة) 256~32 :كيلوبت بالثانية( ،معدالت البتات املتغيرة

2 2اضغط على  PROGلتنشيط وضع البرنامج.
↵ ↵]) [PROGالبرنامج( يبدأ بالوميض.
3 3اضغط على

/

لتحديد رقم مسار.

4 4اضغط على  PROGللتأكيد.

1 1قم بتمرير محدد املصدر إلى .FM/TAPE
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2 2قم بتوصيل جهاز .USB
3 3قم بتشغيل شريط أو ضبط محطة راديو.
• ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﴩﻳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺩ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

/

.

4 4اضغط على .USB REC
↵ ↵يبدأ النسخ من املوالف/الشريط.
↵ ↵] [RIPيومض على الشاشة.

•

ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

اجلذر
اجمللد

.

املالحظات
تُحفظ امللفات املسجلة ضمن تنسيق قرص
مدمج في مجلد .CDREC_XX

...

COPY_02

التسجيل من مصادر مختلفة

ميكنك التسجيل من مصادر مختلفة.

التسجيل من  CD/USBإلى الشريط

تُحفظ امللفات املسجلة ضمن تنسيق MP3/
 WMAفي مجلد .COPY_XX

3 3اضغط على

لفتح حجرة الشريط.

5 5اضغط على لبدء التسجيل.
↵ ↵يبدأ املسار احلالي )أو املسار املبرمج كأوّل مسار( من البداية.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً/ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ
.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

التسجيل من الراديو إلى الشريط
1 1اضبط محطة الراديو املطلوبة.
2 2اضغط على

2 2قم بتمرير محدد املصدر إلى .USB
/

لتحديد ملف.

لبدء التشغيل.
5 5اضغط على
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ .
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺃﻭ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

.

لفتح حجرة الشريط.

3 3أدخل شريطًا فارغًا وأغلق حجرة الشريط.

لتحديد مسار.
/
1 1أثناء التشغيل ،اضغط على
• ﻟﺤﺬﻑ ﺃﻟﺒﻮﻡ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ  +AL-/ALﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻟﺒﻮﻡ.
2 2اضغط على . DEL
↵ ↵يتم عرض رسالة تأكيد.

االستماع إلى جهاز خارجي
ميكنك استخدام هذه الوحدة لتشغيل الصوت من جهاز خارجي.
1 1قم بتوصيل كبل وصلة ) MP3غير متوفر مع اجلهاز( مبا يلي
• ﻣﺄﺧﺬ  MP3-LINK (3.5ﻣﻢ( ﰲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
• ﻣﺄﺧﺬ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
↵ ↵تقوم هذه الوحدة بإيقاف تشغيل املسار احلالي وببدء تشغيل إدخال الصوت من
اجلهاز اخلارجي.

5

مالحظة
•

ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻷﻗﴡ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻮﺍيئ  FMﻭﺿﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

.

2 2أدِر مقبض التحكم ) TUNINGالضبط( لضبط محطة الراديو املطلوبة.

6

توصيل الطاقة
حتذير
•
•
•
•

خيارات التشغيل

ضبط مستوى الصوت
1 1أثناء التشغيل ،أدر  VOLUMEلرفع/خفض مستوى الصوت.

ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﺞ! ﺍﺣﺮﺹ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﺝﻩﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﻋﲆ ﻅﻩﺭ
ﺍﻟﺞﻩﺍﺯ ﺃﻭ ﺟﺎﻧﺐﻩ ﺍﻟﺴﻔﲇ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﺠﻚ ﻣﺠﻬّﺰﺍً مبﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ﻟﺨﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺤﲇ.
ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ! ﻟﺪﻯ ﻓﺼﻞ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﱰﺩﺩ ،ﺍﻋﻤﻞ ﺩﺍمئًﺎ ﻋﲆ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ
ﺍﳌﻘﺒﺲ .ﻻ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﺃﺑﺪًﺍ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻘﺮﺏ ﻣﺄﺧﺬ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

1 1قم بتوصيل سلك طاقة التيار املتردد إلى مأخذ إدخال التيار املتردد على اجلهاز وإلى
مقبس الطاقة.
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻛﻠ ًﻴﺎ ،ﺍﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﱰﺩﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

استمع إلى الراديو

1 1بدّل محدد املصدر إلى .FM

4 4أدخل شريطًا فارغًا وأغلق حجرة الشريط.

•
•

1 1قم بتوصيل جهاز  USBمبأخذ

.

ضبط محطة الراديو

2 2أدخل قرص/جهاز .USB
• ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻌني ،ﻗﻢ ﺑﱪﻣﺠﺔ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ )ﺭﺍﺟﻊ »ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ» < »ﺑﺮﻣﺠﺔ
ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ»(.

CDREC_02
COPY_01

ﳌﺤﻮ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ ﻣﺮﺗني.
ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﲆ  PROGﻷﻛرث
ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﺘني.

1 1قم بتمرير محدد املصدر إلى .USB/CD

اسم اجمللد وامللف
اجمللد الفرعي

•
•

•

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ّﺃﻥ ﺝﻩﺍﺯ  USBﻳﺘﻀ ّﻤﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺻﻮيت ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞﻩ.

3 3اضغط على  DELمرة أخرى للتأكيد.
• ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ .

على الوحدة الرئيسية لتشغيل املسارات املبرمجة.
6 6اضغط على
↵ ↵أثناء التشغيل ،يتم عرض ]. [PROG

النسخ من املوالف/الشريط

مالحظة

احلذف من جهاز USB

5 5كرّر اخلطوتني  3و 4لبرمجة املزيد من املسارات.

في جهاز  ،USBتُحفظ امللفات املسجلة في الدليل التالي:
 2.6كجم

[ﻭ]

1 1في وضع  ،CD/USBاضغط على إليقاف التشغيل.
• ﳌﺴﺎﺭﺍﺕ  ،MP3/WMAﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ  +AL-/ALﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻟﺒﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ميكنك تسجيل املوسيقى من الشريط أو الراديو إلى جهاز تخزين  USBمن فئة التخزين
الكبير السعة.

وحدة التزويد بالطاقة تيار متردد
• ﻷﺳﱰﺍﻟﻴﺎ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻼﻧﺪﺍ 230-240 :ﻓﻮﻟﺖ~ 50 ،ﻫﺮﺗﺰ
• ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﳌﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ 220-230 :ﻓﻮﻟﺖ~ 50 ،ﻫﺮﺗﺰ؛
 110-127ﻓﻮﻟﺖ~ 60 ،ﻫﺮﺗﺰ
تيار مستمر
 /ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ  R14ﺃﻭ  UM2ﺃﻭ
•  1.5 X 6ﻓﻮﻟﺖ
C cells

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﱪﻣﺠﺔ ،ميﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ]

 [ALLﻓﻘﻂ.

ميكنك برمجة  20مسارًا كحد أقصى.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﺫﺍﻛﺮﺓ  ،USBﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﻴﺎ.
ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻒ  ،WAM WMA/MP٣ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻠﻒ ﺑﻜﺎﻣﻞﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ﻭﺇﻻ ﻳﺘﻌ ّﺬﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻠﻒ.
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ ﻣﺤﻤﻲ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﴩ.

2 2قم بإدخال بطارية واحدة من نوع  CR202مع التقيّد بالقطبية الصحيحة )(-/+
كما هو مبيّن.
3 3أغلق حجرة البطارية.

التشغيل من أجهزة .USB

4 4اضغط على

برمجة املسارات

مالحظة
•
•

املوالف

إليقاف التشغيل.

•

4 4اضغط على على الوحدة الرئيسية لبدء التشغيل.
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً/ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻋﲆ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
/
• ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﴪﻳﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺨﻠﻒ/ﺍﻷﻣﺎﻡ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ
.
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

1 1افتح حجرة البطارية.

3 3اضغط على  +AL-/ALلتحديد مجلد.

تلميح

2 2قم بتمرير محدد املصدر إلى .CD
3 3اضغط على

3 3حمّل شريطًا مع توجيه اجلانب املفتوح نحو األعلى.

1 1أثناء التشغيل ،اضغط على  DBBلتشغيل حتسني اجلهير الديناميكي أو إيقاف
تشغيله.
↵ ↵إذا مت تنشيط ميزة  ،DBBيتم عرض ].[DBB

ميكنك تسجيل املوسيقى من قرص مضغوط صوتي إلى جهاز تخزين  USBمن فئة
التخزين الكبير السعة.
تسجيل مسار واحد

التسجيل CDREC_01

•ميكنك أيض ًا تنظيف الرأسني عبر تشغيل شريط تنظيف ملرة واحدة.
أزل مغناطيسية الرأسني
•استخدم شريط مزيل للمغناطيسية يكون متوفر ًا لدى الوكيل.

.

النسخ من قرص مضغوط

3 3اضغط على

األبعاد
 الوحدة األساسية)العرض  xاالرتفاع x
العمق(

حتسني اجلهير

4 4قم بتوصيل جهاز .USB

عام
•ال تستخدم املذيبات كالبنزين أو التينر أو املنظفات املتوفرة جتاريًا أو الرذاذ املقاوم
للكهرباء الساخنة اخملصص للتسجيالت التماثلية.
تنظيف عدسة القرص
•عند استخدام القرص لفترة طويلة ،قد تتجمّع األوساخ أو الغبار على عدسته.
لضمان احلصول على مستوى جودة تشغيل عالٍ ،نظّف عدسة القرص باستخدام
منظف عدسة القرص املضغوط من  Philipsأو أي منظف متوفر جتاريًا .اتبع
اإلرشادات املتوفرة مع املنظف.
نظّف الرأسني ومسارات الشريط
•لضمان تسجيل وتشغيل عاليي اجلودة ،نظّف الرأسني  ،Aوالرحويّة )الرحويّات( ،B
وبكرة )بكرات( الضغط  Cبعد كل مرة يتم تشغيل الشريط ملدة  50ساعة.
•استخدم ماسحة قطنية مبللة قلي ًال بسائل منظف أو بالكحول.

4 4اضغط على لبدء التسجيل.
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً/ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ
.
• ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ

2 2اضغط على

على الوحدة الرئيسية لفتح حجرة الشريط.

لدى استخدام اجلهاز للمرة األولى:
1 1انزع عالمة التبويب الوقائية لتنشيط بطارية جهاز التحكم عن بعد.
الستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد:

مالحظة
•

4

ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ :ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺞﻩﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.

التشغيل

تشغيل القرص املدمج
1 1قم بتمرير محدد املصدر إلى .CD
2 2اسحب  LIFT-OPENلفتح علبة القرص.
3 3أدخل قرصًا مع توجيه اجلانب املطبوع نحو األعلى ،ثم أغلق علبة القرص.
↵ ↵يبدأ التشغيل تلقائيًا.

•
•
•
•
•

.

ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً/ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ .
ﻟﻘﺮﺹ  ،MP3/WMAﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ  +AL-/ALﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻟﺒﻮﻡ.
. /
ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺎ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﲆ
 .ﺣﺮﺭ ﺍﻟﺰﺭ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
/
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺭ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﲆ

تشغيل شريط
1 1قم بتمرير محدد املصدر إلى .TAPE
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