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Kullanım kılavuzu

ل منتجك واحصل على الدعم من سجّ



Arabic
* البطاريات غير متوّفرة.

هام:  1
• اإلرشادات.	 اقرأ هذه 
• التحذيرات.	 إلى كل  انتبه 
• اإلرشادات.	 اتبع كل 
• الشركة املصنّعة.	 باتباع تعليمات  املنتج  ال تقم بسّد أي فتحات تهوية. ثّبت 
• أو أي 	 األفران  أو  احلرارة  التحكم في  أو فتحات  بالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعاعات  تثّبت هذا اجلهاز  ال 

أجهزة أخرى )مبا فيها مكبرات الصوت( التي تُنتج السخونة. 
• أو نقطة خروجه من 	 املأخذ  أو  القابس  أو قرصه ال سيما عند  الطاقة  الدوس على سلك  احرص على عدم 

الوحدة.
• الشركة املصنعة فقط.	 التركيبات/امللحقات احملددة من  استخدم 
• أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة.	 الرعدية  أثناء العواصف  الوحدة  الطاقة عن هذه  افصل 
• الوحدة 	 الصيانة لدى تعرّض  بأعمال  القيام  املؤهل. يستوجب  والصيانة لفريق اخلدمة  أوكل أعمال اخلدمة 

للضرر بأي شكل من األشكال، كمثل تضرر سلك اإلمداد بالطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الوحدة أو 
سقوط أغراض عليها، أو تعرّضها للمطر أو الرطوبة أو عدم عملها بشكل طبيعي أو سقوطها.

• أو إحلاق ضرر 	 إلى حدوث إصابات جسدية  يؤدي  الذي قد  البطارية  البطارية - ملنع تسرّب  تنبيه استخدام 
باملمتلكات أو الوحدة: 

• الوحدة. 	 البطاريات بشكل صحيح، + و - كما مت تعليمها على  ركّب كل 
• إلى ذلك(.	 أو بطاريات كربون وقلوية، وما  البطاريات )قدمية وجديدة  ال تخلط 
• الوحدة ملدة طويلة.	 البطاريات عند عدم استخدام  بإزالة  قم 
• املفرطة على غرار 	 تثبيتها( للحرارة  التي مت  البطاريات  أو  البطاريات  البطاريات )حزمة  ال يجب تعريض 

أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
• البلل. 	 أو  الوحدة للتقطير  ال يجوز تعريض 
• التي حتتوي على سوائل 	 املثال، األجسام  الوحدة )على سبيل  ال تضع أي جسٍم يشكّل مصدر خطر على 

والشموع املضاءة(. 
• املباشر لفصل 	 التوصيل  يتم استخدام محّول  أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل حيث  يجب 

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. 	

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.

سالمة السمع

  
خطر

لتجنب تضرر السمع، ضع حد لوقت استخدامك سماعات الرأس مبستوى صوٍت عاٍل، وعّي مستوى الصوت على مستوى  	
آمن. كّلما اشتّد مستوى الصوت صخًبا، قّل وقت االستماع اآلمن.

احرص على اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
• إلى الصوت مبستوى معقول ولفترات زمنية معقولة.	 استمع 
• بينما يتكيف سمعك مع املستوى املضبوط.	 احرص على عدم ضبط مستوى الصوت ألعلى باستمرار 
• يدور من حولك.	 زر تغيير مستوى الصوت ألعلى بحيث تعجز عن سماع ما  إدارة  ال تكثر من 
• التوقف مؤقًتا عن استخدام اجلهاز في حاالت قد تنطوي على مخاطر.	 أو  التنبه  عليك 
• الرأس السمع.	 املتأتي من سماعات  املفرط  الصوت  قد يفقد ضغط 

 
قد ينتج عن تعديل املنتج التعرّض إلى إشعاعات EMC خطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.

إشعار  2
يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل  أو تعديالت على هذا اجلهاز لم  أي تغييرات  تؤدي  قد 

صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

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

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

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

والكهربائية. اإللكترونية  املنتجات  املنفصل لكل من  التجميع احمللي  يُرجى االطالع على نظام 
العادية. فالتخلص من  املنزلية  النفايات  القدمية مع  املنتجات  التخلص من  احمللية وعدم  القواني  العمل وفق  يُرجى 

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

  
التخلص منها مع  يتم  أن  األوروبي EC/2006/66، والتي ال ميكن  اإلرشاد  يحتوي منتجك على بطاريات يشملها 

املنفصل للبطاريات. يساعد  التجميع  املتعلقة بنظام  احمللية  القواني  العادية.يُرجى االطالع على  املنزلية  النفايات 
التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

معلومات حول البيئة
إلى ثالث مواد: ورق  الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله  التغليفات غير  لقد مت االستغناء عن كل 

مقوى )صندوق(، إسفنج البوليسترين )مخفف الصدمات( والبوليثلي )األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية.( 
ِقبل شركة متخصصة. يُرجى  إذا مت تفكيكه من  وإعادة استخدامها  تدويرها  إعادة  يتكّون نظامك من مواد ميكن 

االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخّلص من مواد التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.
يتضمن هذا اجلهاز هذه العالمة:

 
 

الواقي. التأريض  توفير  الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون  هذا جهاز من 

مالحظة

تقع لوحة النوع في جهة اجلهاز السفلى. 	

 
والبث  وامللفات  الكمبيوتر  برامج  النشر مبا في ذلك  إجراء نسخ غير مصرح لها ملواد محمية مبوجب حقوق  يشكل 
التلفزيوني أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاكًا حلقوق النشر وبالتالي جرًما جنائًيا. ال ينبغي استخدام هذا اجلهاز 

لهذه األغراض.

املواصفات  3
مضخم إشارة الصوت

1 واط RMSقدرة اإلخراج املُقدرة

األقراص

شبه موصلنوع القرص

12سم/8سمقطر القرص

CD-RW  ،CD-R  ،CD-DAدعم القرص
24 بت / 44.1 كيلوهرتزمحّول الصوت من رقمي إلى متاثلي

>1.5 %التشوه التوافقي الكلي
100 هرتز -10 كيلوهرتزاستجابة التردد

< 57 ديسيبلنسبة اإلشارة إلى الضجيج

معلومات عامة

بالطاقة التزويد  وحدة 
املتناوب  التيار   - طاقة 

- البطارية

الطراز: Philips(  AE075-080-AS060( ؛ اإلدخال: 
100-240 فولت ~، 50/ 60 هرتز، 0.15 أمبير؛ اإلخراج: 

8 فولت  0.75 أمبير؛
6  x R6/UM3/AA 9 فولت، خلية

8 واطاستهالك الطاقة أثناء التشغيل
> 0.5 واطاستهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد

األبعاد 
 - الوحدة األساسية )العرض x االرتفاع x العمق(
 - مع حقيبة حمل )العرض x االرتفاع x العمق(

x  215  x 209  130  مم
x  307  x 230  130  مم

الوزن
 - الوحدة األساسية

التعبئة  - مع 
1.1 كجم
1.7 كجم
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