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h  بالقرب من أي مصادر حرارة مثل تثّبت هذا اجلهاز  ال 
املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو 
أي أجهزة أخرى )مبا فيها مكبرات الصوت( التي تُنتج 

السخونة. 

i  يتم املشي الطاقة بحيث ال  اعمل على حماية سلك 
أو الضغط عليه، وخاصة عند املقابس، واملآخذ 

التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.

j  الشركة التركيبات/امللحقات احملددة من  استخدم 
املصنعة فقط.

k  أو أو احلامل  املتحركة  الطاولة  لالستخدام فقط مع 
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. 

 
l  أو الرعدية  العواصف  أثناء  الطاقة عن اجلهاز  افصل 

عند عدم استخدامه لفترات طويلة. 

m  .املؤهل والصيانة لفريق اخلدمة  أوكل أعمال اخلدمة 
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  الذي البطارية  - ملنع تسرّب  البطارية  تنبيه استخدام 
قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إحلاق ضرر 

باملمتلكات أو الوحدة: 
• - كما 	 + و  البطاريات بشكل صحيح،  ركّب كل 

مت تعليمها على الوحدة. 
• أو بطاريات 	 )قدمية وجديدة  البطاريات  ال تخلط 

كربون وقلوية، وما إلى ذلك(.
• الوحدة 	 البطاريات عند عدم استخدام  بإزالة  قم 

ملدة طويلة.
• أو 	 البطاريات  )حزمة  البطاريات  ال يجب تعريض 

البطاريات التي مت تثبيتها( للحرارة املفرطة على 
غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

هام:  1

األمان

التعرّف على رموز السالمة هذه 

  
إلى مادة غير معزولة موجودة  الصاعقة' هذا  'سهم  يشير 
ضمن اجلهاز قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ 

على سالمة جميع األشخاص في املنزل، يُرجى عدم نزع 
غطاء املنتج. 

أن  التي يجب  امليزات  إلى  التعجب" االنتباه  "عالمة  تلفت 
تقرأ املواد املطبوعة املتوفرة املتعلقة بها بتأٍن ملنع حدوث 

مشاكل في الصيانة والتشغيل. 
أو صدمة كهربائية،  حتذير: للحد من خطر حدوث حريق 
يجب أال يتعرض اجلهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم 
وضع أجسام حتتوي على السوائل مثل أواني الزهور فوقه. 

القابس بشكل  أدخل  تنبيه: ملنع حدوث صدمة كهربائية، 
كامل. )بالنسبة إلى املناطق ذات قوابس غير مستقطبة: 

ملنع حدوث صدمة كهربائية، يجب مطابقة الشفرة 
العريضة مع الفتحة العريضة.( 

الهامة تعليمات السالمة 

a .اإلرشادات اقرأ هذه 

b .التعليمات حافظ على هذه 

c .التحذيرات إلى كل  انتبه 

d .اإلرشادات اتبع كل 

e .املاء بالقرب من  ال تستخدم هذا اجلهاز 

f .املنتج بقطعة قماش جافة نّظف هذا 

g  باتباع املنتج  أي فتحات تهوية. ثّبت  ال تقم بسّد 
تعليمات الشركة املصنّعة.
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حتذير

بإزالة غالف هذا اجلهاز. •	 أبًدا  ال تقم 
أي جزء من هذا اجلهاز.•	 أبًدا بتشحيم  ال تقم 
أبًدا هذا اجلهاز على معدات كهربائية أخرى.•	 ال تضع 
أو •	 املباشر  نور الشمس  إبقاء هذا اجلهاز بعيًدا عن  دائًما على  اعمل 

اللهب املكشوفة أو السخونة. 
احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو •	

القابس أو احملّول لفصل هذا اجلهاز عن الطاقة.

إشعار

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

صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

 
الراديو اخلاصة  ترددات  املنتج مع متطلبات تداخل  يتوافق هذا 

باجملموعة األوروبية.

 
القابلة  واملكونات  املواد  املنتج وتصنيعه من أجود  مت تصميم 

إلعادة التدوير وإعادة االستخدام. 

 
أن  باملنتج، فهذا يعني  املدولبة هذه  احلاوية  رمز  إرفاق  عند 

اإلرشاد األوروبي EC/96/2002 يشمل هذا املنتج.
املنفصل لكل من  التجميع احمللي  يُرجى االطالع على نظام 

املنتجات اإللكترونية والكهربائية.
التخلص من  احمللية وعدم  القواني  العمل وفق  يُرجى 

املنتجات القدمية مع النفايات املنزلية العادية. فالتخلص 
من املنتج القدمي بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث 

تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

  
األوروبي  اإلرشاد  يحتوي منتجك على بطاريات يشملها 

التخلص منها مع  يتم  أن  والتي ال ميكن   ،EC/66/2006
احمللية  القواني  العادية.يُرجى االطالع على  املنزلية  النفايات 

املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للبطاريات. يساعد 

o  .البلل أو  ال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير 

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

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

اجلهاز لفصل اجلهاز.

سالمة حاسة السمع

استمع مبستوى صوت معتدل.
• يؤذي 	 إن استخدام سماعة رأس مبستوى صوت عاٍل قد 

حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواٌت من هذا املنتج 
بنطاقات ديسيبل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة 

السمع، حتى جملرد التعرض ألقل من دقيقة. تتوّفر 
نطاقات ديسيبل األعلى ملن تضرّرت حاسة السمع 

لديهم بعض الشيء.
• "مستوى 	 الوقت، يتكيف  قد يكون الصوت مضّلال. مع 

راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد 
االستماع املطول، ما يبدو " صوتًا طبيعًيا" قد يكون 

صاخًبا ومضرًا بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا 
األمر، قم بتعيي الصوت على مستوى آمن قبل أن 

يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا املستوى.
إلعداد مستوى صوت آمن:

• إعداد منخفض. 	 التحكم مبستوى الصوت على  عي 
• بارتياح ووضوح من 	 أن تسمعه  إلى  ارفع الصوت ببطء 

دون أي تشويه.
استمع لفترة زمنية معقولة:

• التعرض املطول للصوت حتى على مستويات 	 إن 
أن يفقد السمع. أيًضا  "آمنة" عادة، 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.
• بينما يتكيف 	 الصوت  احرص على عدم ضبط مستوى 

سمعك مع املستوى املضبوط.
• زر تغيير مستوى الصوت لألعلى 	 إدارة  ال تكثر من 

بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
• التوقف مؤقًتا عن استخدام اجلهاز في 	 أو  التنبه  عليك 

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.
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التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث 
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

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

مقوى )صندوق(، إسفنج البوليسترين )مخفف الصدمات( 
والبوليثلي )األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية.( 
وإعادة  تدويرها  إعادة  يتكّون نظامك من مواد ميكن 

استخدامها إذا مت تفكيكه من ِقبل شركة متخصصة. 
يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخّلص من مواد 

التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.

 
 "Made for iPhone"و "Made for iPod" العبارة  تعني 
و "Made for iPad" أنه قد مت تصميم أكسسوار إلكتروني 

لتوصيله حتديًدا بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على 
التوالي، وقد حصل هذا األكسسوار على اعتماد من ِقبل 
 .Apple الشركة املطّورة لتلبية معايير األداء املتبعة في

ال تعتبر Apple مسؤولًة عن تشغيل هذا اجلهاز أو توافقه 
مع املعايير التنظيمية ومعايير السالمة. جتدر اإلشارة إلى أن 
استخدام هذا األكسسوار مع iPod أو iPhone أو iPad قد 

يؤثر في األداء الالسلكي.
 ،Apple Inc.  لـ iPod وiPhone عبارة عن عالمتي جتاريتي 

 iPad .وهما مسجلتان في الواليات املتحدة وبلدان أخرى
Apple Inc.  عبارة عن عالمة جتارية لشركة

:II رمز األجهزة من الفئة

 
توفير  وبدون  II مع مادة عازلة مزدوجة،  الفئة  جهاز من 

التأريض الواقي.



7AR

اإلرساء  نظام   2
الترفيهي الخاص بك

 !Philips بك في  املنتج، ومرحباً  تهانينا على شرائك 
لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم 
.www.philips.com/welcome بتسجيل منتجك في

مقدمة

الوحدة، ميكنك االستمتاع بسماع الصوت  باستخدام هذه 
من أجهزة iPod أو iPhone أو iPad والراديو، أو من أجهزة 

صوت أخرى.
 iPad iPhone أو  iPod أو  أو  الراديو  ميكن ضبط أجهزة 
كمؤقت للمنبه. ميكنك ضبط مؤقتي منبه لالنطالق في 

وقتي مختلفي. 

الصندوق محتويات 

حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وحددها:
• الرئيسية	 الوحدة 
• التحكم عن بعد	 جهاز 
• MP3-LINK واحد	 كبل 
• دليل املستخدم	
• السريع	 البدء  دليل 
• •وسادة مطاطية	 	
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f ` ALARM 1/ALARM 2
• املنبه.	 تعيي مؤقّت 
• املنبه.	 إيقاف نغمة 
• املنبه.	 إعدادات  عرض 

g لوحة العرض
• احلالية.	 احلالة  عرض 

h  REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL

• املنبه.	 تكرار 
• قم بضبط سطوع الشاشة.	

i SOURCE
• 	 FM حدد مصدرًا: iPod/iPhone/iPad، موالف 

.MP3 أو وصلة

الوحدة األساسية نظرة عامة حول 

 
a DATE/ 

• والتاريخ.	 الساعة  عرض وقت 

b SLEEP
• تعيي مؤقّت السكون.	

c  / 
• البحث ضمن ملف صوتي.	
• راديو.	 ضبط محطة 

d SET TIME/PROG/ 
• والتاريخ.	 الساعة  تعيي 
• الراديو.	 برمجة محطات 

e 
• إلى وضع االستعداد.	 أو حتويلها  الوحدة  تشغيل 
• إلغاء تنشيط مؤقّت السكون.	
• املنبه.	 إيقاف 

VOL

VOL

SOURCE

ALARM 1 ALARM 2

SLEEP

SET TIME
PROG

DATE

MP3 LINK FM 
ANTENNA

AC ~ BUZZER

g

k

i
h

j

m

l

c

e
d

f

a
b

n
o
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التحكم عن  نظرة عامة حول جهاز 
بعد

 
a POWER

• إلى وضع االستعداد.	 أو حتويلها  الوحدة  تشغيل 
• املنبه.	 إيقاف 
• إلغاء تنشيط مؤقّت السكون.	

b DOCK
• 	.iPhone/iPod/iPad حتديد مصدر 

c  / 
• التالي.	 أو  السابق  الصوتي  امللف  إلى  انتقل 
• راديو معينة مسبًقا.	 حتديد محطة 
• 	.iPod/iPhone/iPad التنّقل عبر قائمة 
• الوقت.	 ضبط 

REP ALMSLEEP

SET TIME

MENU

VOL

DSC

DBB

POWER

OK

TUNER

MP 3 LINK

MUTE

BRIGHTNESS

PROG

ALM 1 ALM 2

d

c

e

a
b

g

f

h

j
i

k

l

p

o

n

m

j  /OK
• أوقف 	 iPod/iPhone/iPad أو  ابدأ بتشغيل 

تشغيله مؤقًتا.
• التحديد.	 تأكيد 
• FM فردي.	 أو  FM استيريو  حدد 

k  / 
• التالي.	 أو  السابق  الصوتي  امللف  إلى  انتقل 
• راديو معينة مسبًقا.	 حتديد محطة 
• الوقت.	 ضبط 

l -/+ VOL
• ضبط مستوى الصوت.	

m .iPod/iPhone/iPad منصة جلهاز
• 	.iPod/iPhone/iPad حتميل 

n FM هوائي
• 	. FM راديو  حتسي استقبال محطة 

o MP3-LINK
• مأخذ جلهاز سمعي خارجي.	
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d  / 
• البحث ضمن ملف صوتي.	
• راديو.	 ضبط محطة 

e  /OK
• أوقف 	 iPod/iPhone/iPad أو  ابدأ بتشغيل 

تشغيله مؤقًتا.
• التحديد. 	 تأكيد 
• FM فردي.	 أو  FM استيريو  حدد 

f MP3 LINK
• حتديد مصدر جهاز صوت خارجي.	

g MENU
• 	.iPhone/iPod حدد قائمة 

h SLEEP
• تعيي مؤقّت السكون.	

i BRIGHTNESS/REP ALM
• قم بضبط سطوع الشاشة.	
• املنبه.	 تكرار 

j DBB
• إيقاف 	 أو  الديناميكي  تشغيل حتسي اجلهير 

تشغيله.

k DSC
• إعداد صوت معّي مسبًقا.	 حتديد 

l ALM 1/ALM 2
• املنبه.	 تعيي مؤقّت 
• املنبه.	 إيقاف نغمة 
• املنبه.	 إعدادات  عرض 

m -/+ VOL
• ضبط مستوى الصوت.	

n MUTE
• كتم الصوت.	

o SET TIME/PROG
• والتاريخ.	 الساعة  تعيي 
• الراديو.	 برمجة محطات 

p TUNER
• املوالف.	 حدد مصدر 
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البطارية. 3 أغلق حجرة 

تنبيه

إذا كنت ستتوقف عن •	 أو  نافذة  البطارية عندما تصبح  أخرج 
استخدامها لفترة طويلة.

التخلص منها بطريقة •	 البطاريات على مواد كيميائية، ويجب  حتتوي 
صحيحة.

البطارية ضروريًا. •	 بتأٍن مع  التعامل  بيركلورات-قد يكون  مواد 
www.dtsc.ca.gov/ للحصول على معلومات، ميكن زيارة املوقع

.hazardouswaste/perchlorate

تنبيه

خطر حدوث انفجار! أبق البطاريات بعيًدا عن احلرارة أو •	
أشعة الشمس أو النار. ال ترم البطاريات في النار أبًدا.

مالحظة

قبل أن تضغط على أي زر وظيفي على جهاز التحكم عن بعد، حدد أوالً •	
املصدر الصحيح باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

الطاقة توصيل 

تنبيه

الكهربائي يطابق قيمة اجلهد •	 أن اجلهد  املنتج! تأكد من  خطر تلف 
الكهربائي املطبوعة على اجلهة اخللفية للجهاز أو على جانبه 

السفلي.
الطاقة عن كبل •	 خطر حدوث صدمة كهربائية! عندما تقوم بفصل 

طاقة التيار املتناوب اسحب القابس من املأخذ دائًما. ال تسحب 
الكبل أبًدا.

املتناوب، تأكد من استكمال كل •	 التيار  قبل توصيل سلك طاقة 
التوصيالت األخرى.

مالحظة

تقع لوحة النوع في اجلهة السفلى للوحدة الرئيسية.•	

الشروع في   3
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.

الفصل بتسلسل. الواردة في هذا  التعليمات  دائًما  اتبع 
Philips، فسيتم سؤالك عن طراز  اتصلت بشركة  إذا 

هذا اجلهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم 
التسلسلي في اجلهة السفلى من اجلهاز. سّجل األرقام هنا: 

__________________________ الطراز  رقم 
______________________ التسلسلي  الرقم 

البطاريات تثبيت 

مالحظة

ميكنك استخدام طاقة التيار املتناوب فقط كوحدة تزويد بالطاقة. •	
تُستخدم البطاريات )غير متوفرة( إلنشاء نسخ احتياطية.

 
البطارية. 1 افتح حجرة 

التقّيد  2 R6/UM-3/AA مع  نوع  أدخل بطاريتي من 
بالقطبية الصحيحة )+/-( كما هو مبي.

2 x AA

2 x AA
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التشغيل

1 .POWER اضغط على
إلى املصدر األخير احملدد. ↵ الوحدة  تتحّول 

إلى وضع االستعداد التحويل 

إلى  1 الوحدة  اضغط على POWER مجددًا لتحويل 
وضع االستعداد.

)إذا مت تعيينهما( على  ↵ والتاريخ  الوقت  يظهر 
لوحة العرض.

  
املتردد مبأخذ احلائط. 1 التيار  قم بتوصيل سلك طاقة 

والتاريخ الوقت  تعيي 

1  SET في وضع االستعداد، اضغط باستمرار على 
ثانيتي. TIME/PROG ملدة 

بالوميض. ↵ ]HR  12[ تبدأ 

اضغط على OK/  لتحديد تنسيق الساعة  2
.12 /24

اضغط على SET TIME/PROG للتأكيد. 3

اضغط على  /  لضبط الساعة. 4

اضغط على SET TIME/PROG للتأكيد. 5
بالوميض. ↵ الدقيقة  أرقام  تبدأ 

والشهر  6 والسنة  الدقيقة  4 و5 لتعيي  كرر اخلطوتي 
واليوم. 

تلميح

	•.]MONTH--DAY[ يتم عرض   ،12 الساعة  في تنسيق 
	•.]DAY--MONTH[ في تنسيق الساعة 24، يتم عرض

MP3 LINK FM 
ANTENNA
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• التشغيل، 	 التشغيل مؤقتاً/الستئناف  إليقاف 

.  /OK اضغط على
• 	. لتخطي مسار ما، اضغط على  / 
• التشغيل، اضغط باستمرار على 	 أثناء  للبحث 

 /  ، ثم قم بالتحرير الستئناف التشغيل 
العادي. 

• iPod/iPhone السابقة، 	 إلى قائمة  للعودة 
 .MENU اضغط على

• 	 . للتمرير عبر القائمة، اضغط على  / 
• 	.  /OK لتأكيد حتديد، اضغط على

أي مفتاح ألكثر  ↵ يتم الضغط على  إذا لم 
من 10 ثواٍن، يعود OK/  للعمل 

كمفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل املؤقت.

الوسادة املطاطية تثبيت 

املتوفرة إلبقاء  الوسادة املطاطية  بتثبيت  األمر، قم  لزم  إذا 
جهاز iPad 2 ثابًتا قبل وضعه.

تشغيل  4

iPod/iPhone/iPad التشغيل من 

iPod/iPhone/iPad من  بالصوت من  ميكنك االستمتاع 
خالل هذه الوحدة.

iPod/iPhone/iPad متوافق
iPod وiPhone وiPad التالية: الوحدة طرازات  تدعم 

التالية. مصنوع لألجهزة 
• األول(	 iPod nano )اجليل 
• الثاني(	 iPod nano )اجليل 
• الثالث(	 iPod nano )اجليل 
• الرابع(	 iPod nano )اجليل 
• iPod nano )اجليل اخلامس(	
• iPod nano )اجليل السادس(	
• األول(	 iPod touch )اجليل 
• الثاني(	 iPod touch )اجليل 
• الثالث(	 iPod touch )اجليل 
• الرابع(	 iPod touch )اجليل 
• 	iPod Mini
• 	iPhone
• 	iPhone 3G
• 	iPhone 3GS
• 	iPhone 4
• 	iPad

iPod/iPhone/iPad إلى  االستماع 

املنصة. 1 اضغط على مفتاح DOCK لتحديد مصدر 

املنصة. 2 iPhone/iPod/iPad في  ضع جهاز 
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تشغيل صوت من جهاز خارجي

إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه  أيًضا االستماع  ميكنك 
الوحدة.

1 .MP3 Link اضغط على MP3 LINK لتحديد مصدر 

بـ: 2 MP3 link املضّمن  قم بتوصيل كبل 
• مأخذ MP3 LINK )3.5 مم( في اجلهة اخللفية 	

للوحدة.
• الرأس على جهاز خارجي.	 مأخذ سماعة 

دليل مستخدم اجلهاز(.  3 )انظر  ابدأ تشغيل اجلهاز    
iPod/iPhone/iPad شحن 

مالحظة

إن iPod مع عرض اللون وiPod الكالسيكي وiPod مع فيديو ليسا •	
متوافقي مع منصة الشحن.

يبدأ شحن جهاز  بالطاقة،  الوحدة متصلة  عندما تكون 
املنصة. iPod/iPhone/iPad املثبت على 

تلميح

األمر فترة تصل لغاية دقيقة قبل •	 iPod، قد يستغرق  لبعض طرازات 
ظهور مؤشر الشحن.

	•iPhone/iPod/ يدويًا، عندما يكون جهاز الساعة  إذا لم يتم ضبط 
iPhone/ الوقت من جهاز الساعة مبزامنة  راديو  ipad متصالً، يقوم 

iPod/iPad تلقائًيا.
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يدويًا الراديو  تخزين محطات 

راديو معينة مسبًقا بحٍد أقصى. 20 محطة  ميكنك برمجة 

راديو. 1 ضبط محطة 

اضغط على SET TIME/PROG لتنشيط وضع  2
البرنامج.

اضغط على  /  لتحديد رقم. 3

اضغط على SET TIME/PROG للتأكيد. 4

لبرمجة محطات أخرى. 5 كرر اخلطوات أعاله 

تلميح

الستبدال محطة مبرمجة، قم بتخزين محطة أخرى مكانها.•	
	•.OK فردي، اضغط على FM استيريو أو FM لتحديد

راديو معينة مسبًقا حتديد محطة 

اضغط على  /  لتحديد رقم معّي مسبًقا. 1

إلى  االستماع   5
الراديو

مالحظة

استقبال راديو FM وحده متوفر على هذه الوحدة.•	

الراديو ضبط محطة 

تلميح

أو جهاز •	 التلفزيون  الهوائي على مسافة بعيدة قدر اإلمكان عن  ضع 
VCR أو مصدر إشعاع آخر.

الهوائي •	 للحصول على استقبال مثالي، قم بتوسيع نطاق موقع 
بالكامل وضبطه.

املوالف. •	 االفتراضي لوضع  ]STEREO[ هو اإلعداد 
للتبديل بي •	 ضمن وضع املوالف، ميكنك الضغط OK بشكل متكرر 

]STEREO[ و]MONO[، وتتذكر الوحدة اإلعداد الذي اخترته حتى لو 
أوقفت تشغيل الوحدة أو انتقلت إلى مصادر أخرى.

1 .FM اضغط على TUNER لتحديد موالف 

اضغط باستمرار على  /  ألكثر من ثانيتي. 2
]Srch[ )البحث(. ↵ يتم عرض 

تتمتع باستقبال  ↵ الراديو بضبط محطة  يقوم 
قوي تلقائًيا.

املزيد من احملطات. 3 2 لضبط  كرر اخلطوة 
• لضبط تردد محطة ذات استقبال ضعيف، اضغط 	

على  /  بشكل متكرر إلى حي إيجاد 
االستقبال األقصى.

تلقائًيا الراديو  برمجة محطات 

راديو معينة مسبًقا بحٍد أقصى. 20 محطة  ميكنك برمجة 

1  SET املوالف، اضغط باستمرار على  في وضع 
ثانيتي لتنشيط وضع  TIME/PROG ألكثر من 

البرنامج التلقائي.
]AUTO[ )تلقائي(. ↵ يتم عرض 

الراديو مع قوة  ↵ تلقائًيا محطات  الوحدة  تخزن 
إشارة كافية..

التي متت برمجتها  ↵ األولى  الراديو  تبث محطة 
تلقائًيا.
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↵  ]AL1  [ إذا مت إلغاء تنشيط املؤقت, يختفي
.]AL2  [ أو

املنبه تكرار 

1  BRIGHTNESS/REP عندما يرن املنبه، اضغط على
.ALM

الرني بعد مرور دقائق. ↵ املنبه  يكرر 

تلميح

ميكنك الضغط على  /  لضبط الفاصل الزمني لتكرار رني •	
املنبه.

املنبه رني  إيقاف 

1  ALM عندما يرن املنبه، اضغط على ALM 1 أو 
2املطابق.

املنبه تبقى. ↵ إعدادات  املنبه ولكن  يتوقف 

املنبه إعدادات  عرض 

1 .ALM 2 اضغط على ALM 1 أو 

تعيي مؤقّت السكون

تلقائًيا بعد فترة  إلى وضع االستعداد  الوحدة  تنتقل هذه 
زمنية معينة.

اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة  1
زمنية معينة )بالدقائق(.

يتم تشغيل مؤقّت السكون، تظهر  ↵ عندما 
, وينخفض مستوى الصوت  الشاشة 

تدريجًيا في الدقائق اخلمسة األخيرة.

لتعطيل مؤقّت السكون

يتم عرض  1 أن  إلى  اضغط على SLEEP بشكل متكرر 
التشغيل(. ]OFF[ )إيقاف 

عند إلغاء تنشيط مؤقت السكون، يختفي   ↵
عن الشاشة.

الميزات األخرى  6

املنبه تعيي مؤقّت 

ميكنك تعيي منبهي لينطلقا في وقتي مختلفي. 

الساعة بشكل صحيح. )راجع  1 تأكد من تعيي 
والتاريخ".( الوقت  - تعيي  العمل  "الشروع في 

ALM 2 ملدة  2 اضغط باستمرار على ALM 1 أو 
ثانيتي.

]AL 2[ بالوميض. ↵ ]AL 1[ أو  تبدأ 

العلوية لتحديد  3 اللوحة  اضغط على SOURCE على 
مصدر صوت املنبه: iPod/iPhone/iPad أو موالف 

أزاز. FM أو جرس 
4 .ALM 2 اضغط على ALM 1 أو 

بالوميض. ↵ الساعة  أرقام  تبدأ 

اضغط على  /  بشكل متكرر لضبط الساعة. 5

ALM 2 للتأكيد. 6 اضغط على ALM 1 أو 
بالوميض. ↵ الدقيقة  أرقام  تبدأ 

الدقيقة. 7 5 و6 لتعيي  كرر اخلطوتي 

املنبه على مدى  8 رني  5 و6 لتحديد  كرر اخلطوتي 
األسبوع بأكمله أو في أيام األسبوع أو في عطل 

األسبوع.

املنبه. 9 5 و6 لتعيي مستوى صوت  كرر اخلطوتي 

تلميح

الصوت، •	 iPhone/iPod كمصدر  إذا قمت بضبط قائمة تشغيل 
فيجب أن تنشئ قائمة تشغيل في iTunes تُدعى "PHILIPS" وأن 

 .iPhone/iPod تقوم باستيرادها إلى جهاز
إذا لم يتم إنشاء أي قائمة تشغيل في جهاز iPhone/iPod أو ال يوجد •	

أي أغنية في قائمة التشغيل، ستستيقظ الوحدة على أغنيات موجودة 
.iPhone/iPod في جهاز

املنبه وتعطيله. تنشيط مؤقّت 

ALM 2 بشكل متكرر  1 اضغط على ALM 1 أو 
لتنشيط أو إلغاء تنشيط املؤقت.

إذا مت تنشيط املؤقت، يتم عرض ]  AL 1[ أو  ↵
.]AL2  [
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ضبط سطوع الشاشة

اضغط على BRIGHTNESS/REP ALM بشكل  1
متكرر لتحديد مستويات مختلفة من سطوع 

الشاشة.
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ضبط الصوت  7

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على VOL +/- لرفع/خفض  1
مستوى الصوت.

كتم الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على MUTE لكتم/إلغاء كتم  1
الصوت.

تأثير صوت معّي مسبًقا حتديد 

أثناء التشغيل، اضغط على DSC بشكل متكرر  1
لتحديد:
• ]ROCK[ )روك(	
• ]JAZZ[ )جاز(	
• ]POP[ )بوب(	
• ]CLASSIC[ )كالسيكي(	
• ]FLAT[ )خافت(	

حتسي اجلهير

أثناء التشغيل، اضغط على DBB لتشغيل حتسي  1
اجلهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.

DBB ، فسيتم عرض  ↵ إذا مت تنشيط ميزة 
.]DBB[
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معلومات عامة

50 طاقة التيار املتناوب 220-230 فولت، 
هرتز

7.5 واطاستهالك الطاقة أثناء التشغيل
استهالك الطاقة في وضع 
االستعداد )عرض الساعة(

>1 واط

األبعاد 
 - الوحدة األساسية 

x 114 x 263  165 مم)العرض x االرتفاع x العمق(
الوزن

التعبئة  - مع 
 - الوحدة األساسية

2.4 كجم
1.4 كجم

معلومات عن   8
المنتج

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.•	

املواصفات

مضخم إشارة الصوت

X  2  5 واط  RMSقدرة اإلخراج املُقدرة
3- استجابة التردد 20 - 20000 هرتز، 

ديسيبل

<67 ديسيبلنسبة اإلشارة إلى الضجيج
)MP3 وصلة( Aux 20 كيلو إدخال  RMS 0.5 فولت 

أوم

FM
FM  87.5 - 108 نطاق الضبط

ميجاهرتز

100 كيلوهرتزشبكة الضبط
S/N  26 ديسيبل  - فردي، نسبة 

 46  S/N استيريو، نسبة - 
ديسيبل

)dBf( > 22 ديسيبل 
)dBf( 43 ديسيبل<

)dBf(البحث عن احلساسية >28 ديسيبل 
>%2التشوه التوافقي الكلي

<55 ديسيبلنسبة اإلشارة إلى الضجيج

مكبرات الصوت

4 أوممعاوقة مكّبر الصوت
57 مممضخمات مكبرات الصوت

<84 ديسيبل/متر/احلساسية
واط
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استكشاف   9
األخطاء وإصالحها

حتذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز.•	

املنتج  لكي يبقى الضمان صاحلًا، ال حتاول إطالقًا إصالح 
بنفسك. 

أثناء استخدام هذا اجلهاز، حتقق من  إذا واجهت مشكلة ما 
النقاط التالية قبل طلب اخلدمة. إذا بقيت املشكلة بدون 

 حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب
االتصال بشركة   )www.philips.com/support(. عند 

تأكد من وجود اجلهاز في مكان مجاور ومن معرفة   ،Philips
رقم الطراز والرقم التسلسلي.

ال توجد طاقة
للوحدة  • املتناوب  التيار  تأكد من توصيل قابس طاقة 

بشكل صحيح.
املتردد. • التيار  تأكد من وجود طاقة في مأخذ 
البطاريات بشكل صحيح. • إدخال  تأكد من 

الصوت غير موجود
ضبط مستوى الصوت. •

الوحدة ال استجابة من 
املتناوب وعاود توصيله، ثم  • التيار  افصل قابس طاقة 

شّغل الوحدة من جديد.

استقبال الصوت ضعيف
أو جهاز  • التلفزيون  الوحدة وجهاز  زد املسافة بي 

.VCR
FM بالكامل. • مّدد هوائي 

املؤقّت تعذّر عمل 
الساعة بشكل صحيح. • اضبط 
املؤقت. • شّغل 

الساعة/املؤقّت إعداد  متّ محو 
الطاقة.  • أو مت فصل قابس  الكهربائي  التيار  انقطع 
الساعة/املنبه. • عاود ضبط 
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