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لتشغيل الجهاز، �كنك استخدام إما بطارية قلوية )R14( أو طاقة التيار املتناوب.قبل استخدام املنتج، احرص عىل قراءة كل املعلومات الخاصة بالسالمة.

 
إيقاف التشغيل مؤقًتا أو محو الربنامج.

 التخطي إىل املسار السابق/التايل أو   / 
البحث ضمن التشغيل.

التخطي إىل األلبوم السابق/التايل.  / 

 إيقاف التشغيل مؤقًتا أو بدء  
التشغيل.

[PROG].برمجة تسلسل تشغيل املسارات 
[MODE].تحديد وضع تشغيل 

برمجة املسارات

رمجة املسارات
اضغط عىل  إليقاف التشغيل. 1

اضغط عىل PROG لتنشيط وضع الربمجة. 2

ملسارات MP٣، اضغط عىل  /  لتحديد  3

ألبوم.

اضغط عىل  /  لتحديد مسار، ثم  4

اضغط عىل PROG للتأكيد.

كّرر الخطوت» ٣ و٤ لربمجة املزيد من املسارات. 5

اضغط عىل  لتشغيل املسارات التي ¯ت  6

برمجتها.
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مضخم إشارة الصوت
2 × 1 واط RMSقدرة اإلخراج اُملقدرة

63 هرتز - 20 كيلوهرتز، ±3 ديسيبلاستجابة الرتدد
<62 ديسيبل )dBA(نسبة اإلشارة إىل الضجيج

>1 %التشوه التوافقي الكيل

القرص

24 بت، 44.1 كيلوهرتزمحّول الصوت من رقمي إىل ¯اثيل
63 هرتز - 20 كيلوهرتز، ±3 ديسيبلاستجابة الرتدد

املوالف

زترهاجيم 108 - 87.5 :FMطبضلا قاطن

ليبيسيد 55> :FMجيجضلا ىلإ ةراشإلا ةبسن

عام

وحدة التزويد بالطاقة

 - طاقة التيار املتناوب
 - البطارية

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

R14/UM2/C Cell
 > 0.5 واطاستهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد

األبعاد 

 - الوحدة الرئيسية 
)العرض x االرتفاع x العمق(

 

x 124  x 243  199 مم
الوزن

 - الوحدة الرئيسية
 - مع التعبئة

 
1,0 كجم
1.5 كجم

هام  1
اقرأ هذه اإلرشادات.	 
اتبع كل اإلرشادات.	 

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

الحرارة أو األفران أو أي أجهزة أخرى )ßا يفها مكربات الصوت( التي ُتنتج السخونة. 

احرص عىل عدم الدوس عىل سلك الطاقة أو قرصه ال سيÛ 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. 

أوكل أعÛل الخدمة والصيانة لفريق الخدمة املؤهل. يستوجب القيام بأعÛل 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 كل البطاريات بشكل صحيح، + و - كÛ تم تعليمها عىل الوحدة. 	 

ال تخلط البطاريات )قد�ة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إىل ذلك(.	 
قم بإزالة البطاريات 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.

ال يجوز تعريض الوحدة للتقطð 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 مأخذ التوصيل 	 

الرئييس أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

التعرّف عىل رموز السالمة هذه 

 
يشð ‹سهم الصاعقة القصð› إىل مادة غð معزولة موجودة ضمن الوحدة الخاصة بك قد تؤدي إىل 

حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ عىل سالمة جميع األشخاص يف املنزل، ُيرجى عدم نزع غطاء املنتج. 

تلفت «عالمة التعجب» االنتباه إىل امليزات التي يجب أن تقرأ املواد املطبوعة املتعلقة بها ملنع 

حدوث مشاكل يف الصيانة والتشغيل. 

تحذير: للحّد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز 

لألمطار أو الرطوبة وعدم وضع أي أجسام تحتوي عىل سوائل عيله، مثل أواõ الزهور. 

تنبيه: لتجنب حدوث صدمة كهربائية، قم ßطابقة شفرة القابس العريضة بالفتحة العريضة وتأكد 

من إدخال القابس بالكامل. 

تحذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا الجهاز. 	 
ال تضع أبًدا هذا الجهاز عىل معدات كهربائية أخرى.	 
احرص عىل توفð الوصول السهل يف كل األوقات إىل سلك الطاقة أو القابس أو املحّول لفصل هذا الجهاز 	 

عن الطاقة.

تنبيه

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

إىل إشعاعات الليزر الخطðة أو عمليات أخرى غð آمنة.

مالحظة  2
 WOOX ات أو تعديالت عىل هذا الجهاز من دون موافقة رشكةðقد يؤدي إجراء أي تغي

Innovations برصاحة إىل إبطال حق املستخدم يف تشغيل الجهاز.

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

التخلص من املنتج القديم

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

 
يشð هذا الرمز املتوفر عىل املنتج إىل أن هذا األخð يخضع لإلرشاد األورو| ١٩/٢٠١٢/EU. 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 غð 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

 
يشð هذا الرمز إىل أن الجهاز مزود بنظام عازل مزدوج.

مالحظة

تقع لوحة النوع يف جهة الجهاز السفىل.	 
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