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 1هام:
األمان
•اقرأ هذه اإلرشادات.
•اتبع كل اإلرشادات.
•ال تقم بس ّد أي فتحات تهوية .ث ّبت املنتج باتباع تعليمات
الشركة املصنّعة.
•ال تثّبت هذا اجلهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل
املشعاعاتأوفتحاتالتحكمفياحلرارةأواألفرانأوأيأجهزة
أخرى (مبا فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
•احرصعلىعدمالدوسعلىسلكالطاقةأوقرصهالسيماعند
القابس أو املأخذ أو نقطة خروجه من الوحدة.
•استخدمالتركيبات/امللحقاتاحملددةمنالشركةاملصنعةفقط.
•افصل الطاقة عن هذه الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو عند
عدم استخدامها لفترات طويلة.
•أوكل أعمال اخلدمة والصيانة لفريق اخلدمة املؤهل.يستوجب
القيامبأعمالالصيانةلدىتضررالوحدةبأيشكلمناألشكال،
كمثلتضررسلكالطاقةأوالقابسأوتسربسائلإلىاجلهازأو
سقوطأغراضعليهأوكذلكتعرضالوحدةللمطرأوالرطوبةأو
عدم اشتغالها بشكل طبيعي أو سقوطها.
•تنبيه 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.
•ال يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو
البطاريات التي مت تثبيتها) للحرارة املفرطة على غرار
أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
•ال يجوز تعريض الوحدة للتقطير أو البلل.
جسميشكّلمصدرخطرعلىالوحدة(علىسبيل
•التضعأي
ٍ
املثال ،األجسام التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة).
•يجبأنتبقىخاصيةفصلاجلهازجاهزةللتشغيلحيثيتم
استخداممأخذالتوصيلالرئيسيأورابطاجلهازلفصلاجلهاز.

حتذير
• •ال تقم أب ًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز.
• •ال تقم أب ًدا بتشحيم أي جزء من هذا اجلهاز.
• •ال تضع أب ًدا هذا اجلهاز على معدات كهربائية أخرى.
دائما على إبقاء هذا اجلهاز بعي ًدا عن نور الشمس املباشر أو
• •اعمل ً
اللهب املكشوفة أو السخونة.
• •ال تنظر أب ًدا إلى شعاع الليزر داخل اجلهاز.
• •احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو
احملول لفصل هذا اجلهاز عن الطاقة.
القابس أو ّ

إشعار
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق عليها قسم
 Philips Consumer Lifestyleبشكل صريح إلى إبطال تخويل
املستخدم تشغيل اجلهاز.
مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة
التدوير وإعادة االستخدام.
ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية.يرجى االطالع على
القواننياحملليةاملتعلقةبنظامالتجميعاملنفصلللمنتجاتالكهربائية
واإللكترونيةوالبطاريات.فالتخلصمنهذهاملنتجاتبطريقةصحيحة
يساعدعلىمنعحدوثتبعاتسلبيةمحتملةتؤثرفيالبيئةوصحة
اإلنسان.
يحتوي املنتج على بطاريات ال ميكنأن يتم التخلص منها مع النفايات
املنزلية العادية.
يرجى االطّ الع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة البطاريات
املنفصلة.إن التخلص السليم من البطاريات مينع أي نتائج سلبية
معا.
محتملة على البيئة وصحة اإلنسان ً
للحصول على مزيد من املعلومات حول مركز إعادة التدوير املتوفر
في املنطقة التي تتواجد بها ،ميكنك زيارة املوقع www.recycle.
.philips.com
معلومات حول البيئة
لقدمتاالستغناءعنكلالتغليفاتغيرالضرورية.لقدحاولنااستخدام
تغليف يسهل فصله إلى ثالث مواد :ورق مقوى (صندوق) ،إسفنج
البوليسترين(مخففالصدمات)والبوليثلني(األكياسواللوحةاإلسفنجية
الواقية).
يتكون نظامك من مواد ميكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا
ّ
متتفكيكهمن ِقبلشركةمتخصصة.يُرجىااللتزامباألنظمةاحمللية
املتعلقةبالتخلّصمنموادالتغليفوالبطارياتاملستهلكةواملعدات
القدمية.

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها ملواد محمية مبوجب حقوق النشر
مبا في ذلك برامج الكمبيوتر وامللفات والبث التلفزيوني أو اإلذاعي
AR
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جنائيا.الينبغي
والتسجيالتالصوتيةانتهاكًاحلقوقالنشروبالتالي ً
جرما ً
استخدام هذا اجلهاز لهذه األغراض.
يتضمن هذا اجلهاز هذه العالمة:

 2مشغل األقراص
المدمجة
تهانينا على شرائك املنتج ،ومرح ًبا بك في !Philips
لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه  ،Philipsقم
بتسجيل منتجك في
www.philips.com/welcome.

مقدمة
باستخدام هذا الوحدة ،ميكنك:
•تشغيل األقراص املضغوطة وأقراص  MP3املضغوطة
•االستماع إلى الراديو
•االستماع إلى جهاز صوت خارجي.
تدعم هذه الوحدة تنسيقات الوسائط التالية.

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وحددها:
•الوحدة الرئيسية
•كبل طاقة التيار املتناوب
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نظرة عامة حول الوحدة األساسية
DBB
OFF

a

j

ON

k
l

i
6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

h
m

CD

MW FM

OFF

LINE-IN

n

b

g
f
e
d

c

a aلوحة العرض
•عرض احلالة احلالية.

i iهوائي FM
•حتسني استقبال محطة راديو FM.

VOLUMEb b
•ضبط مستوى الصوت.

j jمفتاحDBB
•تشغيل حتسني اجلهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.

cc
dd

•التخطي إلى ألبوم  MP3السابق أو التالي.
•بدء التشغيل أو إيقافه مؤق ًتا
/
•التخطي إلى املسار السابق أو التالي.
•البحث ضمن مسار أو قرص.
•إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.

MODEe e
•حتديد تكرار التشغيل أو التشغيل العشوائي.

k kمدخل طاقة التيار املتناوب
•توصيل كبل طاقة التيار املتناوب.
l lحجرة البطارية
•إدخال ست بطاريات من نوع  6 R14أو  UM-2أو
(C-cellsغير متوفرة)كوحدة تزويد بالطاقة اختيارية.
m mمحدد املصدر
•حتديد  CDأو  FMأو  MWكمصدر.
•إيقاف تشغيل الوحدة.
n nاملوصل  LINE-IN (3.5مم)
•توصيل جهاز صوت خارجي (مثل مشغّل .)MP3

PROGf f
•مسارات البرنامج.
LIFT TO OPENg g
•افتح حجرة القرص.
-/+ TUNINGh h
•ضبط محطة راديو.
AR
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 3الشروع 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 ً

حتديد وحدة التزويد بالطاقة
ميكن تشغيل الوحدة بواسطة طاقة التيار املتناوب أو البطاريات.

طاقة التيار املتناوب
تنبيه
• •خطر تلف املنتج! تأكد من أن اجلهد الكهربائي لوحدة التزويد
بالطاقة يطابق قيمة اجلهد الكهربائي املطبوعة في اجلهة السفلى
من الوحدة.
• •خطر حدوث صدمة كهربائية! لدى فصل طاقة التيار املتناوب ،اعمل
دائما على سحب قابس الطاقة من املقبس .ال تسحب الكبل أب ًدا.
ً

مالحظة
• •تقع لوحة النوع في اجلهة السفلى للوحدة الرئيسية.

قمبتوصيلكبلطاقةالتياراملتناوبمبدخلالطاقةفيالوحدةالرئيسية
وبعد ذلك مبقبس احلائط.

طاقة البطارية

1
2

1افتح حجرة البطارية في اجلهة السفلى من الوحدة.

2أدخل بطاريات من نوع  ،6 R14أو  UM-2أو C-cells
التقيد بالقطبية الصحيحة ()-/+كما هو
(غير متوفرة)مع
ّ
مبينّ ثم أغلق حجرة البطارية.
مالحظة

• •حتتوي البطاريات على مواد كيميائية ،ويجب التخلص منها بطريقة
صحيحة.
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التشغيل
ب ّدل محدد املصدر إلى  CDأو  FMأو .MW

إيقاف التشغيل
ب ّدل محدد املصدر إلى .OFF

 4تشغيل

تكرار التشغيل أو التشغيل العشوائي
1

تشغيل القرص
ميكنك تشغيل أقراص مضغوطة و  MP3على هذا املشغل.

1
2 2افتح حجرة القرص.
3 3قم بإدخال قرص مع الوجه املطبوع إلى األمام ومن ثم أغلق

2

1قم بضبط محدد املصدر على .CD

4

حجرة القرص.

لبدء التشغيل.
4اضغط على
•إليقاف التشغيل ،اضغط على .

1

إليقافالتشغيلمؤقتا ً/الستئناف

1
2

1اضغط على
2اضغط على

1فيوضعالقرصاملضغوط،فيموضعالتوقف،اضغطعلىPROG
لتنشيط وضع البرنامج.
↵ ↵يظهر [( ]PROGالبرنامج) ويومض.
2ملسارات  ،MP3اضغط على

2
3 3اضغط على
4
5

للقرص املضغوط:

1 1اضغط على
لقرص :MP3

برمجة املسارات
1

التخطي إلى مسار
/

2للعودة إلى وضع التشغيل العادي ،اضغط على
 MODEبشكل متكرر حتى يتم إلغاء تكرار
التشغيل أو التشغيل العشوائي.

ميكنك برمجة  20مسارًا كحد أقصى.

إيقاف التشغيل مؤق ًتا/استئناف التشغيل
1أثناءالتشغيل،اضغطعلى
التشغيل.

1اضغط على  MODEبشكل متكرر لتحديد:
•تشغيل املسار احلالي بشكل متكرر.
•تشغيل كل املسارات بشكل متكرر.
•تشغيل كل املسارات بشكل عشوائي.

/
 PROGللتأكيد.

لتحديد ألبوم.

لتحديد رقم مسار ثم اضغط على

4كرر اخلطوتني  2و  3لتحديد كل املسارات وتخزينها في
البرنامج.

لتشغيل املسارات التي متت برمجتها.
5اضغط على
↵ ↵أثناء التشغيل ،يتم عرض [( ]PROGالبرنامج).
•حملو البرنامج ،في موضع اإليقاف ،اضغط على .

لتحديد مسار.
لتحديد ألبوم أو مجلد.

/

لتحديد مسار أو ملف سابق/تالي.

البحث ضمن مسار
1
2

1أثناء التشغيل ،اضغط باستمرار على

2قم بتحريره الستئناف التشغيل العادي.

/

.
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 5ضبط الصوت
ضبط مستوى الصوت
1

1أثناءالتشغيل،أدِرVOLUMEلرفعمستوىالصوتأوخفضه.

 6االستماع إلى
الراديو
1ب ّدل محدد املصدر إلى  FMأو .MW

1
2 2أدِر  -/+ TUNINGلضبط محطة.
تلميح

حتسني اجلهير
1

9

1أثناءالتشغيل،ب ّدل DBBإلى  ONلتشغيل حتسني اجلهير
الديناميكي.
•إليقافتشغيلحتسنياجلهيرالديناميكي،ب ّدلDBBإلى.OFF

AR

• •قم بتمديد هوائي  FMوضبطه لتحسني استقبال محطة راديو .FM
تتضمن الوحدة هوائي  .MWأدِر الوحدة للحصول على استقبال
••
ّ
أفضل.

 7االستماع إلى
جهاز خارجي
أيضا االستماع إلى جهاز صوت خارجي( ،مثل مشغّل
ميكنك ً
 )MP3عبر هذه الوحدة.

1

1قم بتشغيل الوحدة.
•ب ّدل محدد املصدر إلى  CDأو  FMأو .MW

3

3ابدأ بتشغيل اجلهاز (راجع دليل مستخدم اجلهاز).

2

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

 8معلومات عن
المنتج
مالحظة
• •تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

املواصفات
القرص
نوع الليزر
قطر القرص
األقراص املعتمدة

شبه موصل
12سم8/سم
القرص املضغوط و  CD-Rو CD-
 RWو MP3-CD

املوالف
نطاق الضبط:FM  108 - 87.5ميجاهرتز؛
:MW  1602 - 531كيلوهرتز

الصيانة
تنظيف اخلزانة
•استخدمقطعةقماشناعمةمتترطيبهاقليال ًباستخداممحلول
تنظيفلطيف.التستخدممحلوال ًيحتويعلىكحولأوأمونياك
أو مواد كاشطة.
•تنظيف األقراص
•عندمايتسخالقرص،ميكنكتنظيفهباستخدامقطعةقماش
نظيفة .امسح القرص من وسطه نحو اخلارج.

AR

10

•ال تستخدم املذيبات كالبنزين أو التينر أو املنظفات
املتوفرة جتاريًا أو الرذاذ املقاوم للكهرباء الساخنة
اخملصص للتسجيالت التماثلية.
تنظيف عدسة القرص
تتجمع
• •عند استخدام القرص لفترة طويلة ،قد
ّ
األوساخ أو الغبار على عدسته .لضمان احلصول على
نظف عدسة القرص
عالّ ،
مستوى جودة تشغيل ٍ
باستخدام منظف عدسة القرص املضغوط من
 Philipsأو أي منظف متوفر جتاريًا .اتبع اإلرشادات
املتوفرة مع املنظف.

 9استكشاف
األخطاء وإصالحها
حتذير
• •ال تقم أب ًدا بإزالة غالف اجلهاز.

لكي يبقى الضمان صاحلًا ،ال حتاول إطالقًا إصالح املنتج بنفسك.
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز ،حتقق من النقاط
التاليةقبلطلباخلدمة.إذابقيتاملشكلةبدونحل،انتقلإلىصفحة
 Philipsعلى ويب ( .)www.philips.com/supportعند
االتصال بشركة ،Philipsتأكد من وجود اجلهاز في مكان مجاور ومن
معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.
ال طاقة/ال صوت
• •تأكد من توصيل قابس طاقة التيار املتناوب للوحدة بشكل
صحيح.
• •تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار املتناوب.
• •تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.
• •اضبط مستوى الصوت.
صوتيا.
ا
ملفً
حدد
ا.
صوتي
• •امللف ليس ملفً ا
ً
ً
ال استجابة من الوحدة
• •افصل قابس طاقة التيار املتناوب وعاود توصيله ،ثم شغّل
الوحدة من جديد.
لم يتم الكشف عن وجود قرص
قرصا.
• •أدخل ً
• •حتقق من عدم إدخال القرص مقلوبًا.
• •انتظر حتى زوال تكاثف الرطوبة على العدسة.
نظفه.
• •استبدل القرص أو ّ
قرصا ذا تنسيق
قرصا مضغوطً ا مكتمال ً أو ً
• •استخدم ً
صحيح.
استقبال الراديو ضعيف
• •زد املسافة بني الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز .VCR
• •م ّدد هوائي  FMبالكامل واضبطه.
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