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قبل استخدام املنتج، احرص عىل قراءة كل املعلومات الخاصة بالسالمة املرفقة.

لتشغيل الجهاز، �كنك استخدام إما بطارية قلوية )R14( أو طاقة التيار املتناوب.
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MODE- ALBUM +

PROG

MODE

- ALBUM +
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AUDIO IN

CD USB FM TAPE / OFF
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برمجة املسارات
يف وضع CD/USB، اضغط عىل  إليقاف التشغيل. 1
اضغط عىل PROG لتنشيط وضع الربنامج.  2

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

كرر الخطوة ٣ لربمجة املزيد من املسارات. 4

اضغط عىل  لتشغيل املسارات التي ¤ت برمجتها. 5

إللغاء الربنامج، اضغط عىل  مرت¦. 6

مالحظة:
يف وضع CD/USB، تنتقل الوحدة إىل وضع االستعداد تلقائًيا 	 

يف حال عدم اكتشاف إشارة صوتية ألك® من 15 دقيقة.
 اضغط عىل  لتنشيط آلة الصوت CD من وضع 	 

االستعداد.

تخطي للمسار السابق/التايل أو البحث ضمن التشغيل.

إيقاف التشغيل مؤقتاً أو بدء التشغيل.

إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.

برمجة تسلسل تشغيل املسارات.

التخطي إىل األلبوم السابق أو التايل.

تحديد وضع التشغيل.
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إيقاف التشغيل مؤقًتا أو استئنافه.

اضغط لفتح باب الرشيط.

بدء التشغيل.

البحث ضمن التشغيل.

مالحظة:
يف وضع التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل الكاسيت تلقائًيا عندما يصل 	 

التشغيل إىل النهاية.
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 ةرايز ىجري ،مادختسالا لبق ةيليصفتلا تامولعملا ىلع لوصحلل
www.philips.com/support.

مضخم إشارة الصوت

2x 1 واط RMSقدرة اإلخراج اُملقدرة

125 - 16000 هرتز،  -3 ديسيبلاستجابة الرتدد

<55 ديسيبل )dBA(نسبة اإلشارة إىل الضجيج

>1 %التشوه التوافقي الكيل

Audio-in إدخالRMS 650 مليل فولت

القرص

شبه موصلنوع القرص

12سم/8سمقطر القرص

CD-DA وCD-R وCD-RW ودعم القرص
CD-MP3

24 بت / 44.1 كيلوهرتزمحّول الصوت من رقمي إىل ¤اثيل

>1%التشوه التوافقي الكيل

125 - 16000 هرتز،  -3 ديسيبلاستجابة الرتدد

<55 ديسيبل )dBA(نسبة اإلشارة إىل الضجيج

هام
األمان

اقرأ هذه اإلرشادات.	 
اتبع كل اإلرشادات.	 

ال تقم بسّد أي فتحات تهوية. ثّبت املنتج باتباع تعليÞت الرشكة املصّنعة.	 
ال تّثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعاعات أو فتحات 	 

التحكم يف الحرارة أو األفران أو أي أجهزة أخرى )âا يفها مكربي الصوت( التي 

ُتنتج السخونة. 

احرص عىل عدم الدوس عىل سلك الطاقة أو قرصه ال سيÞ عند القابس أو املأخذ 	 

أو نقطة خروجه من الوحدة.

استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة فقط.	 

افصل الطاقة عن هذه الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها 	 

لفرتات طويلة. 

ُيسمح القيام بالتسجيل طاملا أنه ال يتم انتهاك حقوق النرش أو حقوق أخرى 	 

تعود ألطرف خارجية.

أوكل أعÞل الخدمة والصيانة لفريق الخدمة املؤهل. يستوجب القيام بأعÞل 	 

الصيانة لدى ترضر الوحدة بأي شكل من األشكال، كمثل ترضر سلك الطاقة أو 

القابس أو ترسب سائل إىل الجهاز أو سقوط أغراض عيله أو كذلك تعرض الوحدة 

للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغالها بشكل طبيعي أو سقوطها.

تنبيه استخدام البطارية - ملنع تّرسب البطارية الذي قد يؤدي إىل حدوث إصابات 	 

جسدية أو إلحاق رضر باملمتلكات أو الوحدة: 

رّكب البطاريت¦ بشكل صحيح، + و - كÞ تم تعليمهÞ عىل الوحدة. 	 

ال تخلط البطاريت¦ )القد�ة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع البطارية 	 
القلوية، وما إىل ذلك(.

قم بإزالة البطاريت¦ عند عدم استخدام الوحدة ملدة طويلة.	 

ال يجب تعريض البطاريات )حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها( 	 
للحرارة املفرطة عىل غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

تنبيه: إذا تم استبدال البطارية بشكل غó صحيح، فسيؤدي ذلك إىل خطر حدوث 	 

انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مÞثل فقط.

ال يجوز تعريض الوحدة للتقطó أو البلل. 	 
ال تضع أي جسٍم يشّكل مصدر خطر عىل الوحدة )عىل سبيل املثال، األجسام التي 	 

تحتوي عىل سوائل والشموع املضاءة(. 

يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام القابس 	 

الرئييس أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

تحذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا الجهاز. 	 
ال تضع أبًدا هذا الجهاز عىل معدات كهربائية أخرى.	 
ال تنظر أبدًا إىل شعاع الليزر داخل الجهاز.	 

 

تنبيه

قد يؤدي استخدام عنارص التحكم أو الضوابط أو اتخاذ إجراءات غó تلك املذكورة يف هذا الدليل إىل 	 

التعّرض إىل إشعاعات الليزر الخطóة أو عمليات أخرى غó آمنة.

مالحظة

 Gibson Innovations بدون إشعار مسبق. تحتفظ رشكة óمواصفات املنتج عرضة للتغي

بحقها يف تغيó املنتجات يف أي وقت من دون أن تكون ملزمة بضبط املعدات السابقة وفًقا لذلك.

 
يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة باملجموعة األوروبية.

التخلص من املنتج القديم
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تم تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام.

 
يشó هذا الرمز املتوفر عىل املنتج إىل أن هذا األخó يخضع لإلرشاد األوروEU/19/2012 û. اطلع 

عىل نظام التجميع املحيل املنفصل لكل من املنتجات اإللكرتونية والكهربائية. اتبع القوان¦ املحلية 

وال تتخلص أبًدا من املنتج والبطاريات مع النفايات املنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من 

املنتجات والبطاريات القد�ة عىل منع العواقب السلبية عىل البيئة وصحة الناس.

معلومات حول البيئة

لقد ¤ت إزالة التغليف غó الرضوري. حاولنا أن نجعل التغليف سهل التفريق عىل مواد ثالث: 

الكرتون )الصندوق( وعجينة الورق )املصد( واملتعدد اإليثيل¦ )األكياس واألوراق اإلسفنجية الواقية(. 

يتكون جهازك من مواد قابلة إلعادة التدوير واالستخدام يف حال تم تفكيك أجزائها بواسطة رشكة 

متخصصة. الرجاء التقيد بالقوان¦ املحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافدة 

واألجهزة القد�ة.

يتضمن الجهاز هذين امللصق¦:

  
II رمز األجهزة من الفئة

  
يشó هذا الرمز إىل أن الجهاز مزود بنظام عازل مزدوج.

  
يشكل إجراء نسخ غó مرصح لها ملواد محمية âوجب حقوق النرش âا يف ذلك برامج الكمبيوتر 

وامللفات والبث التلفزيو{ أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاًكا لحقوق النرش وبالتايل جرًما 

جنائًيا. ال ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه األغراض. 

 
 Universal Serial Bus Implementers عالمة تجارية ملنظمة USB-IF يشكل شعار

Forum, Inc غó الربحية املدمجة.

مالحظة

تقع لوحة النوع يف جهة الجهاز السفىل.	 

املوالف

87.5 - 108 ميجاهرتزنطاق الضبط

>3%التشوه التوافقي الكيل

<50 ديسيبل )dBA(نسبة اإلشارة إىل الضجيج

منضدة األرشطة

استجابة الرتدد

)I رشيط عادي )النوع - 
)لبيسيد 8( زتره 8000 - 125

نسبة اإلشارة إىل الضجيج

)I رشيط عادي )النوع - 
 

)dBA( لبيسيد 35

DIN %0.4 ≥الدفيف والذبذبة

عام

وحدة التزويد بالطاقة

 - طاقة التيار املتناوب
 - البطارية

220 -240 فولت~، 50 /60 هرتز؛ 
9 فولت تيار مستمر، x 6  1,5 فولت: 

R14/UM2/C CELL

10 واطاستهالك الطاقة أثناء التشغيل

>0.5 واطاستهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد

األبعاد 

 - الوحدة الرئيسية
x 134  x 300  240 مم )العرض x االرتفاع x العمق(

1.5 كجمالوزن )الوحدة الرئيسية(
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