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ّ

www.philips.com/welcome
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يراعي هذا املنتج متطلبات اجملتمع األوروبي حول تداخل
ترددات الراديو.
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق
عليها قسم  Philips Consumer Lifestyleبشكل
صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

يرجى االطّ الع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة
البطاريات املنفصلة إن التخلص السليم من البطاريات مينع
أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معا ً.
قد يتطلب تسجيل املواد وتشغيلها احلصول على موافقة.
راجع قانون العام  1956اخلاص 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

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

مالحظة

ال تتخلص أبدا ً من املنتج مع سائر النفايات املنزلية .يرجى
االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات
الكهربائية واإللكترونية املنفصلة .إن التخلص السليم من
املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة
وصحة اإلنسان معا ً.
يحتوي املنتج على بطاريات معتمدة من ِقبل التوجيه
األوروبي  EC/66/2006وال ميكن التخلص منها مع
النفايات املنزلية العادية
حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت
مشطوبا ً مع الرمز الكيميائي ' 'Pbفهذا يعني أن
البطاريات تتوافق مع متطلبات التوجيه اخلاص بالرصاص:

العربية

ديسيبل األعلى ملن تضرّرت حاسة السمع لديهم بعض
الشيء.
قد يكون الصوت مضلّل .مع الوقت يتكيف "مستوى راحة"
سمعك مع مستويات صوت أعلى وهكذا بعد االستماع
طبيعيا" قد يكون صاخ ًبا ومضرًا
املطول ما يبدو " صوتًا
ً
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
أيضا أن يفقد السمع.
ميكنه ً
احرص على استخدام اجلهاز بشكل منطقي وأخذ فترات
استراحة مالئمة.
احرص على اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس
استمع مبستويات صوت معقولة لفترة زمنية معقولة.
احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف
سمعك مع املستوى املضبوط.
ال تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت ألعلى بحيث
تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
عليك التنبه أو التوقف مؤق ًتا 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

مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة
إلعادة التدوير وإعادة االستخدام
حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت
مشطوبا ً فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه
األوروبي .EC/96/2002

 1هام:
األمان
تعليمات السالمة الهامة
a aاقرأ هذه التعليمات.
b bاحفظ هذه التعليمات.
c cانتبه إلى كل التحذيرات.
d dاتبع التعليمات كلها.
e eال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
f fللتنظيف فقط بقطعة قماش جافة
g gال تسد أي فتحات تهوية قم بتثبيت هذا املنتج وفقً ا
لتعليمات الشركة املصنعة.

l lافصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو
عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
m mاستشر طاقم عمل مؤهل في ما يتعلّق بأعمال
الصيانة كلها 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
n nتنبيه حول استخدام البطارية  -لتجنب تسرب
البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار
في املمتلكات أو في الوحدة:
قم بتثبيت البطاريات كلها بشكل
صحيح بوضع  +أو  -كما هو مشار إليه
على الوحدة.
ال تخلط البطاريات (قدمية وجديدة أو
بطاريات كربون وقلوية وما إلى ذلك).
انزع البطاريات في حال عدم استخدام
الوحدة لوقت طويل.
أبق البطاريات بعيدة عن مصادر احلرارة
ِ
املفرطة شأن أشعة الشمس أو النار أو
ما شابه.
o oال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل

h hال تقم بتثبيت هذا املنتج بالقرب من مصادر احلرارة
كمثل املشعاعات وفتحات التحكم باحلرارة واألفران أو
أي أجهزة أخرى (مبا في ذلك املكبرات) تنتج احلرارة.

p pال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز (على سبيل املثال
األغراض التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة).

i iاحرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو قرصه
ال سيما عند القابس أو املأخذ أو نقطة خروجه من
اجلهاز.

q qيجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل
حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط
اجلهاز لفصل اجلهاز.

j jال تستخدم سوى املرفقات/امللحقات احملددة من
الشركة املصنعة.
k kلالستخدام فقط مع الطاولة املتحركة أو احلامل أو
احلامل الثالثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة احملددة
من الشركة املصنعة أو املباعة مع اجلهاز .عند
استخدام الطاولة املتحركة انتبه عند نقل الطاولة
املتحركة/اجلهاز لتجنب التعرض إلصابة من جراء
السقوط.

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

سالمة السمع
استمع مبستوى صوت معتدل:
عال قد يؤذي
إن استخدام سماعة رأس مبستوى صوت ٍ
أصوات من هذا املنتج
حاسة السمع لديك .قد تنبعث
ٌ
بنطاقات ديسيبل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة
السمع حتى جملرد التعرض ألقل من دقيقة .تتوفّر نطاقات
3
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نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

اللغة

حتديد وضع التشغيل REPEAT :أو
SHUFFLE

العربية

n
a
SOURCE

b

VOLUME

USB

m

CD SOUNDMACH NE AZ3831

c

l
k
j

d
e
f

i
h

g

a aحجرة القرص
SOURCEb b
حتديد مصدر (CD USB MP3-Link
FM .)MW
c cلوحة العرض
عرض احلالة احلالية
/
TUNINGd d
ضبط محطة راديو
التخطي إلى املسار السابق/التالي
البحث ضمن مسار.
DISPLAYe e
غير محتويات العرض.
ّ
-/+ALBUM /PRESETf f
التخطي إلى األلبوم السابق/التالي
حتديد محطة راديو معينة مسبقا ً.
g gمستشعر جهاز التحكم عن بعد

SLEEPi i
تعيني مؤقت السكون
تشغيل/إيقاف تشغيل املؤقت.
PROGj j
برمجة املسارات واستعراض البرنامج.
املوالف .AUTO SEARCH
kk
إيقاف التشغيل.
محو برنامج.
ll
بدء التشغيل أو إيقافه مؤق ًتا
+ VOLUME -m m
ضبط مستوى الصوت.
FM ANTENNAn n
ضبط استقبال موجة .FM

MODEh h
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التلفزيوني أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاكًا حلقوق
جنائيا .ال ينبغي استخدام هذا اجلهاز
جرما
النشر وبالتالي ً
ً
لهذه األغراض

إشعار العالمة التجارية

يشكل شعار  USB-IFعالمة جتارية ملنظمة Universal
 Serial Bus Implementers Forum, Incغير الربحية
املدمجة.

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:

 2مشغل األقراص
المدمجة
مقدمة
من خالل هذا اجلهاز ميكنك االستمتاع بصوت املوسيقى
الصادر من األقراص الصوتية واألجهزة اخلارجية واالستماع
إلى محطات الراديو.
هذا اجلهاز مزود بإعدادات مختلفة للتأثيرات الصوتية
التي تغني الصوت بفضل ميزة Dynamic Bass Boost
.(DBB)
يدعم اجلهاز تنسيقات الوسائط التالية:

مالحظة
• •جتد لوحة نوع املنتج على اجلها .

محتويات الصندوق
حتقق من محتويات احلزمة وحددها
الوحدة الرئيسية
سلك طاقة التيار املتردد
كابل توصيل MP3
جهاز التحكم عن بعد
دليل املستخدم
دليل البدء السريع

5
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بدء التشغيل أو إيقافه مؤق ًتا
اللغة

/

العربية

TUNING/SKIPd d
ضبط محطة راديو
التخطي إلى املسار السابق/التالي
البحث ضمن مسار.
/ /ALBUM/PRESETe e
التخطي إلى األلبوم السابق/التالي
حتديد محطة راديو معينة مسبقا ً.
DISPLAYf f
غير محتويات العرض.
ّ
PROGg g
برمجة املسارات واستعراض البرنامج.
املوالف .AUTO SEARCH
hh
إيقاف التشغيل.
محو برنامج.
SOURCEi i
حتديد مصدر (CD USB MP3-Link
FM )MW
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e

b

c d

a

f

aa
تشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن
بعد

cc
مقبس سماعة الرأس.

a

bb
مقبس .USB

MP3 LINKd d
مأخذ جلهاز سمعي خارجي
DBBe e
تشغيل/إيقاف تشغيل حتسني الصوت
الديناميكي
AC MAINSf f
مأخذ لسلك طاقة التيار املتردد املتوفر.

b

MUTE

VOLUME

c

h

d

TUNING/SKIP

e

ALBUM/PRESET

f

DISPLAY

MUTEa a
كتم الصوت أو استعادته
+ VOLUME -b b
ضبط مستوى الصوت.
cc
7
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SOURCE

i

PROG

g

1

• •حلفظ الطاقة ما بعد االستعمال أوقف تشغيل اجلها .

اللغة

مالحظة

العربية

1قم بتوصيل سلك طاقة التيار املتردد إلى مأخذ إدخال
التيار املتردد على اجلهاز وإلى مقبس الطاقة.
كليا افصل سلك
إليقاف تشغيل اجلهاز ً
طاقة التيار املتردد من مقبس الطاقة.

 4التشغيل
تشغيل القرص املدمج
1
2
3

1اضغط على  SOURCEبشكل متكرر لتحديد
مصدر القرص املدمج.

2افتح حجرة القرص

3قم بإدخال قرص مع الوجه املطبوع إلى األمام ومن ثم
أغلق حجرة القرص.
إليقاف التشغيل مؤقتا ً/الستئناف
التشغيل اضغط على
إليقاف التشغيل اضغط على
مللفات  :MP3/WMAالختيار ألبوم اضغط
.
على
/
للتخطي إلى مسار اضغط على

Z 831

CD SO NDM CH NE

USB

للبحث ضمن مسار اضغط باستمرار على
حرر الزر الستئناف التشغيل
/
العادي

تشغيل

1 1اضغط على .
»
»تنتقل الوحدة إلى املصدر األخير
احملدد.

التشغيل من أجهزة .USB
مالحظة
• •احرص على احتواء جها  USBمحتويات صوتية قابلة للتشغيل
للتنسيقات املعتمدة.
• •ميكن حتميل طرف توصيل جها  USBبقد ة  700مللي أمبير.

1

1اضغط  SOURCEبشكل متكرر لتحديد املصدر
. USB
2قم بإدخال موصل  USBعلى اجلهاز في

2
3 3اضغط على
4 4اضغط على

/

املقبس.

وحدة لتحديد ملف
/

لتحديد ملف.

AR
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 3الشروع في العمل

حضر جهاز التحكم عن بعد
تنبيه

تنبيه
•قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديالت
•
أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك املذكو ة هنا إلى تعرّض خطير
لإلشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

دائما التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل.
اتبع ً
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 ______________________

تثبيت البطاريات

•خطر االنفجا ! أبق البطا يات بعي ًدا عن احلرا ة أو
•
ترم البطا يات أب ًدا في النا .
أشعة الشمس أو النا  .ال ِ
•خطر تقلص عمر البطا ية! ال تخلط أب ًدا ما كات أو
•
أنواعًا مختلفة من البطا يات.
•خطر تضر املنتج! في حال عدم استخدام املنتج
•
لفترات طويلة قم بنزع البطا يات.

لدى استخدام اجلهاز للمرة األولى:

1 1انزع عالمة التبويب الوقائية لتنشيط بطارية جهاز
التحكم عن بعد.
الستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد:
1افتح حجرة البطارية

1
التقيد
2 2قم بإدخال بطارية واحدة من نوع  CR202مع
ّ
3

مالحظة

بالقطبية الصحيحة ( )-/+كما هو مبي

3أغلق حجرة البطارية

• •ميكنك استخدام البطا يات وطاقة التيا املتردد كوحدة التزويد
بالطاقة لهذا اجلها .
• •البطا يات غير متوفرة مع امللحقات.

1
2

1افتح حجرة البطارية

3

3أغلق حجرة البطارية

1

2قم بإدخال  8بطاريات من نوع R-20( :أو UM-1 أو
التقيد بالقطبية الصحيحة ()-/+
 )D-cellsمع
ّ
كما هو مبي.

3

2

توصيل الطاقة
b

a

حتذير
•
•خطر تضر املنتج! احرص على أن يتوافق جهد وحدة
التزويد بالطاقة مع ذلك املطبوع على ظهر اجلها أو جانبه السفلي.
•خطر حدوث صدمة كهربائية! لدى فصل طاقة التيا
•
دائما على سحب القابس من املقبس .ال تقم أب ًدا بسحب
املتردد اعمل ً
سلك الطاقة.
مالحظة
• •قم بتثبيت اجلها بقرب مأخذ وحدة التزويد بالطاقة وحيث يسهل
الوصول إلى قابس الطاقة.
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اللغة

 6خيارات التشغيل

اعرض معلومات التشغيل

العربية

خالل التشغيل اضغط على  DISPLAYبشكل متكرر
لتحديد معلومات تشغيل مختلفة.

حتديد أوضاع التشغيل
1

2

1اضغط على  MODEبشكل متكرر لتحديد وضع
تشغيل:
[ ] (إعادة) – إعادة مسار
[ ALB] (إعادة األلبوم) – إعادة ألبوم
[ ALL]  (إعادة الكل)  -إعادة قرص
مدمج/برنامج بكامله
] (تبديل)  -تشغيل املسارات
[
عشوائيا
ً
2للعودة إلى التشغيل العادي اضغط على MODE
بشكل متكرر إلى حني التوقف عن عرض أيقونات
وضع التشغيل
تلميح

• •ال ميكن حتديد تبديل التشغيل لدى تشغيل املسا ات املبرمجة.

برمجة املسارات
بإمكانك برمجة  20مسارًا كحد أقصى
1 1في الوضع  CD/USBاضغط على  PROGلتشغيل
وضع البرنامج.
»[( ]PROGالبرنامج) يبدأ
»
بالوميض.

2
3
4

2ملسارات  MP3/WMAاضغط على ALBUM/
 -/+ PRESETلتحديد ألبوم.
/
3اضغط على
على  PROGللتأكيد

لتحديد رقم مسار ثم اضغط

4أعد اخلطوتني  2و 3لبرمجة املزيد من املسارات.

لتشغيل املسارات املبرمجة.
5 5اضغط على
»خالل التشغيل يتم عرض
»
[( ]PROGالبرنامج).
حملو البرنامج في موضع اإليقاف اضغط
على

AR
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5
6

5اضغط على
التشغيل.
6اضغط على

إليقاف التشغيل مؤق ًتا/الستئناف
إليقاف التشغيل.

االستماع إلى جهاز خارجي
أيضا االستماع إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه
ميكنك ً
الوحدة
جلهاز صوتي مزود مبقبس سماعة الرأس:

1

1اضغط على  SOURCEبشكل متكرر لتحديد
املصدر . MP3 LINK

3

3إبدا بتشغيل مشغل ( .MP3راجع دليل املستخدم
اخلاص مبشغل ).MP3

2

2قم بتوصيل كابل توصيل  MP3املتوفر
إلى املقبس  MP3 LINKعلى هذه الوحدة.
مقبس سماعة الرأس على مشغل .MP3

 5ضبط الصوت
ضبط مستوى الصوت
خالل التشغيل اضغط على  + VOLUME -خلفض/رفع
مستوى الصوت.

حتسني اجلهير
خالل التشغيل شغل أو أوقف تشغيل .DBB
»إذا مت تنشيط ميزة  DBBيتم
»
عرض  DBBعلى الشاشة

كتم الصوت
خالل التشغيل اضغط على  MUTEلكتم الصوت أو
استعادته.
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العربية

مالحظة

تعيني مؤقت السكون
تلقائيا بعد فترة
تنتقل هذه الوحدة إلى وضع االستعداد
ً
زمنية معينة
1 1لدى تشغيل الوحدة اضغط على  SLEEPبشكل
متكرر لتحديد فترة زمنية معينة (بالدقائق).
»
»لدى تنشيط مؤقت السكون يتم
عرض .

إللغاء تنشيط مؤقت السكون

1 1اضغط على  SLEEPبشكل متكرر إلى أن يتم عرض
[( ]OFFإيقاف التشغيل)
»
»لدى إلغاء تنشيط مؤقت السكون
يختفي

استمع عبر سماعة الرأس
قم بتوصيل سماعة رأس إلى

املقبس على الوحدة.

• •تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعا مسبق.

املواصفات
قرص
شبه موصل
 12سم 8/سم
CD-DA CD-R
CD-RW MP3-CD
WMA-CD
 24بت  44.1 /كيلوهرتز
<1%
 60هرتز  -16كيلوهرتز
> 55ديسيبل

نوع Laser
قطر القرص
األقراص املعتمدة
مب ّدل رقمي متثيلي
التشوه التوافقي الكلي
استجابة التردد
نسبة اإلشارة إلى الضجيج

املوالف
FM -108 87.5 :ميجاهرتز؛
MW -1602 531 :كيلوهرتز؛
 50كيلوهرتز ()FM؛  9كيلوهرتز
()MW
<3%
> 50ديسيبل

نطاق الضبط:
شبكة الضبط
التشوه التوافقي
الكلي
نسبة اإلشارة إلى
الضجيج

عام
 -240 220فولت~
 60/50هرتز
أو تيار مستمر بقدرة 8 X
 / 1.5Vحجم "/ "D
خلية R20

اللغة

 8الميزات األخرى

 9معلومات عن المنتج

وحدة التزويد بالطاقة

AR
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 7استمع إلى الراديو

تلقائيا
برمجة محطات الراديو
ً
مالحظة

ضبط تردد محطة راديو.
مالحظة
• •لالستقبال األقصى قم بتمديد موضع هوائي  FMوضبطه
بالكامل.

1

1اضغط على  SOURCEبشكل متكرر لتحديد FM
أو .MW

3

3أعد اخلطوة  2لضبط تردد املزيد من احملطات.
لضبط تردد محطة ذات استقبال ضعيف
بشكل متكرر إلى
/
اضغط على
حني إيجاد االستقبال األقصى.

ألكثر من ثانيتني.
/
2 2اضغط باستمرار على
»يضبط الراديو تردد محطة قوية
»
تلقائيا.
االستقبال
ً

تلقائيا
برمجة محطات الراديو
ً
مالحظة
• •بإمكانك برمجة  20محطة اديو  FMو 20محطة اديو MW
كحد أقصى.

في وضع املوالف اضغط باستمرار على  PROGلثانيتني
لتنشيط وضع البرنامج التلقائي
»يتم عرض [( ]AUTOالتلقائي)
»
»تتم برمجة محطات الراديو املتوفرة
»
كلها من حيث ترتيب قوة استقبال احلزمة
املوجية.
»يتم بث محطة الراديو املبرمجة أوال ً

»
تلقائيا
ً

13
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• •بإمكانك برمجة  20محطة اديو  FMو 20محطة اديو MW
كحد أقصى.

1ضبط تردد محطة راديو.

1
2 2اضغط على  PROGلتنشيط وضع البرامج.
»[( ]PROGالبرنامج) يومض على
»
لوحة العرض.

لتخصيص رقم ( 1إلى  20حملطات
3 3اضغط على
 FMو 1إلى  20حملطات  MWحملطة الراديو هذه ثم
اضغط على  PROGللتأكيد
»
»يتم عرض الرقم املعني مسبقً ا
وكذلك تردد احملطة املعينة مسبقً ا.

4

4قم بإعادة اخلطوات أعاله لبرمجة محطات أخرى
مالحظة

• •الستبدال محطة مبرمجة قم بتخزين محطة أخرى مكانها.

حتديد محطة راديو معينة مسبقً ا
في وضع املوالف اضغط على
مسبقً ا

لتحديد رقم معني

•

•ال تقم أب ًدا بإ الة غالف اجلها .

اللغة

حتذير

العربية

 10استكشاف األخطاء
وإصالحها

•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 بدال ً من ذلك بتوصيل هوائي FM
•
خارجي

لكي يبقى الضمان صاحلًا 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 صفحة  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
•
تلقائيا بعد  15دقيقة على وصول تشغيل
التشغيل
ً
املسار إلى النهاية وعند عدم تشغيل أي حتكم.
تعذر عمل جهاز التحكم عن بعد
قبل الضغط على أي زر وظيفي قم بتحديد املصدر
عوضا عن
الصحيح مع جهاز التحكم عن بعد
ً
الوحدة الرئيسية
قلّص املسافة بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
قم بإدخال البطارية مع التقيد بالقطبية الصحيحة
( )-/+كما هو مبني.
قم باستبدال البطارية.
و ّجه جهاز التحكم عن بعد مباشرة نحو املستشعر
على اجلهة األمامية للوحدة.
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.
AR
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 2 5واط لكل قناة x 2
 15واط
< 1واط
 x 386x 134  257مم
 3.4كجم
 2 5كجم

إخراج قدرة الصوت
استهالك الطاقة أثناء
التشغيل
استهالك الطاقة أثناء وضع
االستعداد
األبعاد
 الوحدة الرئيسية (العرضxاالرتفاعxالعمق)
الوزن:
 مع احلزمة -الوحدة الرئيسية

ISO9660 Joliet
رقم العنوان األقصى999 :
(تبعا لطول اسم امللف)
ً
رقم األلبوم األقصى99 :
ترددات أخذ العينات املعتمدة 32 :كيلوهرتز 44.1
كيلوهرتز  48كيلوهرتز
معدالت البت املعتمدة( 32~256 :كيلوبت بالثانية)
معدالت بت مختلفة
أجهزة  USBاملتوافقة:
محرك أقراص محمول ()USB1.1
مشغالت أقراص محمولة ()USB1.1
بطاقات الذاكرة (حتتاج إلى قارئ بطاقات
إضافي يتماشى مع هذا اجلهاز)
التنسيقات املعتمدة:
تنسيق  USBأو تنسيق ملف الذاكرة
FAT12 FAT16 ( FAT32حجم املقطع:
 512بت)
معدل بت ( MP3معدل البيانات):
 32-320كيلوبت بالثانية ومعدالت بت
مختلفة.
ملف  WMA v9أو أقدم
يصل املستوى األقصى للدليل إلى 8
مستويات
عدد األلبومات/امللفات 99 :كحد أقصى
عدد املسارات/العناوين 999 :كحد أقصى
ملف  ID3 v2.0أو أحدث
اسم امللف في ( Unicode UTF8الطول
األقصى  16بت)
التنسيقات غير املعتمدة:
األلبومات الفارغة :األلبوم الفارغ هو عبارة
عن ألبوم ال يتضمن ملفات MP3/WMA
وال يظهر في لوحة العرض
يتم تخطي تنسيقات امللفات غير
املعتمدة فعلى سبيل املثال يتم جتاهل
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وثائق  Wordأو ملفات  MP3مع ملحق
dlf. فال يتم تشغيلها.
ملفات الصوت AAC WAV PCM
امللفات احملمية بإدارة احلقوق الرقمية
(wav. m4a.m4p. m4p. )aac.
ملفات  WMAبتنسيق لعدم فقدان
البيانات
التنظيف
استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة مبحلول مطهر
لطيف ال تستخدم محلوال ً يحتوي على كحول أو
نشادر أو أمونيا أو املواد الكاشطة.
تنظيف األقراص
لدى اتساخ قرص نظفه بواسطة قطعة قماش
للتنظيف .نظف القرص من الوسط إلى األطراف.

ال تستخدم املواد املذيبة كمثل البنزين والثينر ومواد
التنظيف املتوفرة في األسواق أو رذاذ التنظيف غير
املستقر املعد للتسجيالت التماثلية
تنظيف عدسة القرص
بعد االستخدام املطول للقرص قد تتراكم األوساخ
أو الغبار على عدسة القرص لضمان تشغيل عالي
اجلودة نظف عدسات القرص بواسطة منظف عدسة
القرص من  Philipsأو أي منظف متوفر في األسواق.
اتبع التعليمات املزودة مع املنظف.
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