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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

• التحكم عن بعد على بطارية • املنتج/جهاز  قد يحتوي 
مستديرة على شكل حجر العملة أو على شكل زر 
والتي ميكن ابتالعها. أبِق البطارية بعيداً عن متناول 
األطفال في جميع األوقات! في حال ابتالع البطارية، 

فإنها قد تتسبب بإصابة خطرة أو باملوت. قد حتدث حروق 
داخلية بالغة بغضون ساعتني من فترة االبتالع.

• ابتالع بطارية، احصل فورًا على • أنه مت  إذا كنت تظّن 
مساعدة طبية.

• البطاريات • دوًما جميع  أبِق  البطاريات،  عند تغيير 
اجلديدة واملستعملة بعيداً عن متناول األطفال. تأكد 

من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل 
البطارية.

• التوقف عن • بالكامل عليك  البطارية  تثبيت  إذا تعذر 
استخدام املنتج. أبقها بعيداً عن متناول األطفال 

واتصل بالشركة املصنعة.

اململكة  مالحظات مهمة للمستخدمني في 
املتحدة.

املزوّدة بقابس  املنتجات  املعلومات فقط على  تنطبق هذه 
رئيسي ذي ثالثة أسنان.

املنتج مع قابس مصبوب معتمد. إذا استبدلت  يتالءم هذا 
الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:

• القابس،• الظاهرة على  التصنيفات 
• BS 1362 و• موافقة 
• •.ASTA املوافقة من  عالمة 

تريد  التي  نوع الصهيرة  إذا كنت غير متأكد من  باملوزّع  اتصل 
استخدامها.

EC) /108/ (2004  EMC، ال  تنبيه: للمطابقة مع توجيه 
تفصل القابس عن كبل الطاقة.

هام:  1

األمان

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. 
الطاقة  • إلى سلك  األوقات  الوصول السهل في كل  توفير  احرص على 

أو القابس أو احملّول لفصل هذا اجلهاز عن الطاقة.
استخدم وحدات توفير الطاقة املذكورة في دليل املستخدم فقط. •

• أو • البطاريات  (حزمة  البطاريات  ال يجب تعريض 
البطاريات التي مت تثبيتها) للحرارة املفرطة على غرار 

أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
• - لتجنب حدوث تسرّب من • البطارية  تنبيه استخدام 

البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار 
في املمتلكات أو في جهاز التحكم عن بعد: 

• • - + و  البطاريات بشكل صحيح،  ركّب كل 
كما مت تعليمها على الوحدة. 

• أو • (القدمية مع اجلديدة  البطاريتني  ال تخلط 
بطارية الكربون مع البطارية القلوية، وما 

إلى ذلك).
• إذا كنت ستتوقف عن • البطاريات  أخرج 

استخدام جهاز التحكم عن بعد لوقت 
طويل.

• املنتج • توّفر مساحة حرة كافية حول  تأكد من 
للتهوية.

• البلل. • أو  النظام للتقطير  ال يجوز تعريض 
• النظام • ال تضع أي جسٍم يشكّل مصدر خطر على 

التي حتتوي على سوائل  املثال، األجسام  (على سبيل 
والشموع املضاءة). 

• أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل • يجب 
حيث يتم استخدام محّول التوصيل املباشر لفصل 

اجلهاز.
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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 عالمتني جتاريتني 

 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.

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  القوانني  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 بطاريتني يشملهما 

التخلص منهما مع  يتم  أن  EC/66/2006، وال ميكن 
احمللية  القوانني  العادية.يُرجى االطالع على  املنزلية  النفايات 

املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للبطاريات. يساعد 
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) 
والبوليثلني (األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية.) 
وإعادة  تدويرها  إعادة  يتكّون نظامك من مواد ميكن 

استخدامها إذا مت تفكيكه من ِقبل شركة متخصصة. 
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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 

وقتني مختلفني. 

الصندوق محتويات 

إليها: حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وتعرّف 
• الرئيسية• الوحدة 
• (مع بطارية)• التحكم عن بعد  جهاز 
• الطبع• مواد 
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الرئيسية الوحدة  نظرة عامة حول 

 
a PROG/SCAN

• الراديو.• برمجة محطات 
• الراديو.• تلقائي حملطات  مسح 
• املنصة، للبحث ضمن مسار.• في وضع 

b SLEEP
• تعيني مؤقّت السكون.•

c DBB/DSC/SET TIME
• والشهر • اليوم  في وضع االستعداد، لتعيني 

والسنة.
• تأثير صوت • أوضاع أخرى، لتمكني/تعطيل  في 

 DSC الديناميكي) أو  DBB (مؤشر اجلهير 
التوالي. الرقمي) على  بالصوت  (التحكم 

• املنصة، للبحث ضمن مسار.• في وضع 

d - VOL +/VOL
• ضبط مستوى الصوت.•

SOURCE

TUNING

TUNING

PRESETPRESET SLEEP

VOL

VOL

PROG /
SCANSET TIME

/DBB/DSC

ALARM 1 ALARM 2

 

i

gf

h

k

l

m

n

o

j
DOCKING SYSTEM FOR

c

e
d

a
b

e 
• إلى وضع االستعداد.• أو حتويلها  الوحدة  تشغيل 
• املنبه.• إيقاف 

f AUDIO IN
• توصيل جهاز صوت خارجي.•

g FM ANTENNA
• •. FM راديو  حتسني استقبال محطة 

h .iPod/iPhone/iPad منصة جلهاز

i TUNING  + /TUNING  - 
• •.iPod/iPhone تنقل بني قوائم جهاز 
• الدقيقة • في وضع االستعداد، ضبط تنسيق 

والساعة. 
• املنبه ومستوى • املنبه، اضبط ساعة  إعداد  عند 

الصوت وحدد مصدر الصوت.
• • .FM راديو  اضبط محطة 
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التحكم عن  نظرة عامة حول جهاز 
بعد

 
a POWER

• إلى وضع االستعداد.• أو حتويلها  الوحدة  تشغيل 
• املنبه.• إيقاف 

b SLEEP
• تعيني مؤقّت السكون.•

c TUNING  + /TUNING  - 
• •.iPod/iPhone تنقل بني قوائم جهاز 
• الدقيقة • في وضع االستعداد، ضبط تنسيق 

والساعة. 
• املنبه ومستوى • املنبه، اضبط ساعة  إعداد  عند 

الصوت وحدد مصدر الصوت.
• • .FM راديو  اضبط محطة 

VOL

DSC

DBB

POWER

OK

MUTE

AL 1 AL 2

d

c

e

a
b

g

f

h

j
i

k

l

p

o

n

m

SLEEP

PROGMENU

TUNERDOCK AUDIO IN

REP ALM

BRIGHTNESS

SET TIME

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

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

k - PRESET +/PRESET
• التالي/السابق.• إلى املسار  التخطي 
• راديو معينة مسبًقا.• حتديد محطة 
• املنصة، للبحث ضمن مسار.• في وضع 

l SOURCE
• •.audio-in FM أو  أو  حتديد مصدر: املنصة 

m ALARM 1/ALARM 2
• املنبه.• ضبط 
• املنبه.• إعدادات  عرض 
• املنبه.• تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت 

n  REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL

• انتظار للمنبه.• تعيني فترة 
• قم بضبط سطوع الشاشة.•

o لوحة العرض
• احلالية.• احلالة  عرض 
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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 

2 x AA

2 x AA

d  / 
• التالي.• أو  السابق  الصوتي  امللف  إلى  انتقل 
• راديو معينة مسبًقا.• حتديد محطة 
• املنصة، للبحث ضمن مسار.• في وضع 

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

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

f TUNER
• املوالف.• حدد مصدر 

g DOCK
• •.iPhone/iPod/iPad حتديد مصدر

h MENU
• •.iPhone/iPod حدد قائمة

i SET TIME/PROG
• في وضع االستعداد، تعيني الساعة والتاريخ.•
• برمجة محطات الراديو.•

j DBB
• إيقاف • أو  الديناميكي  تشغيل حتسني اجلهير 

تشغيله.

k DSC
• إعداد صوت معنّي مسبًقا.• حتديد 

l AL1/AL2
• المنبه.• ضبط 
• املنبه.• إعدادات  عرض 
• تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت املنبه.•

m -/+ VOL
• ضبط مستوى الصوت.•

n MUTE
• كتم الصوت.•

o AUDIO IN
• حتديد مصدر جهاز صوت خارجي.•

p REP ALM/BRIGHTNESS
• تعيني فترة انتظار للمنبه.•
• قم بضبط سطوع الشاشة.•
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التحكم عن بعد حتضير جهاز 

تنبيه

خطر حدوث انفجار! أبِق البطاريات بعيدةً عن مصادر احلرارة أو أشعة  •
الشمس أو النار. ال ترم البطاريات في النار أبًدا.

 
البطارية. 1 افتح حجرة 

زر مع  2 بإدخال بطارية واحدة مستديرة على شكل  قم 
التقّيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبني.

البطارية. 3 أغلق حجرة 

مالحظة

قم بإزالة البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن  •
بعد ملدة طويلة.

والتاريخ الوقت  تعيني 

1  SET TIME في وضع االستعداد، اضغط باستمرار على
ملدة ثالث ثواٍن.

]24H /12H[ بالوميض وستسمع إشارة  ↵ يبدأ 
صوتية. 

2  TUNING  -  أو على TUNING  +  اضغط على
لتحديد تنسيق الساعة 24/12.

اضغط على OK للتأكيد. 3
بالوميض. ↵ الساعة  أرقام  0:00 وستبدأ  سيظهر 

اضغط على  -  TUNING  + / TUNING لتعيني  4
الساعة.

اضغط على OK للتأكيد. 5
بالوميض. ↵ الدقيقة  أرقام  تبدأ 

والشهر  6 واليوم  الدقيقة  5 لتعيني  4 و  كرر اخلطوتني 
والسنة. 

بالقطبية  2 التقّيد  AA مع  أدخل بطاريتني بحجم 
الصحيحة (+/-) كما هو مبني.

البطارية. 3 أغلق حجرة 

تنبيه

أو  • أو أشعة الشمس  احلرارة  البطاريات بعيًدا عن  االنفجار! أبق  خطر 
النار. ال ترِم البطاريات أبًدا في النار.

أنواًعا مختلفة  • أو  أبًدا ماركات  البطارية! ال تخلط  خطر تقلص عمر 
من البطاريات.

املنتج لفترات طويلة، قم  • املنتج! في حال عدم استخدام  خطر تضرر 
بنزع البطاريات.

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.

الرئيسي، أزِل قابس  • الطاقة  لفصل اجلهاز بشكل كامل عن سلك 
التغذية الكهربائية من مأخذ احلائط.

مالحظة

تقع لوحة النوع في اجلهة السفلى للوحدة الرئيسية. •

  
املتردد مبأخذ احلائط. 1 التيار  قم بتوصيل سلك طاقة 

AUDIO IN          FM 
ANTE NNA
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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 
• السابع)• iPod nano (اجليل 
• iPod touch (اجليل اخلامس)•
• •iPhone 5
• الرابع)• iPad (اجليل 
• •iPad Mini

iPod/iPhone/iPad إلى  االستماع 

اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد وضع  1
املنصة.

املنصة. 2 اضغط على مفتاح DOCK لتحديد مصدر 

املنصة. 3 iPhone/iPod/iPad في  ضع جهاز 

  

تلميح

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

مالحظة

عند توصيل جهاز iPod/iPhone/iPad، تزامن وحدة املنصة الوقت من  •
جهاز iPod/iPhone/iPad تلقائًيا.

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.

حتديد مصدر

اضغط على SOURCE بشكل متكرر للتحديد من  1
.AUDIO IN FM و  DOCK و 

DC295_05_UM_AR_P.indd   11 2013/3/28   11:03:58



12 AR

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 بني  • 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.

اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد وضع  1
.FM

2  TUNING  + /TUNING  -  اضغط باستمرار على
ألكثر من ثالث ثواٍن.

تتمتع  ↵ التي  التالية  تلقائًيا احملطة  الراديو  يضبط 
باستقبال قوي.

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

على  -  TUNING  + /TUNING بشكل 
متكرر إلى حني إيجاد االستقبال األقصى.

الراديو برمجة محطات 

الراديو بحفظ محطات  التعيني املسبق حملطة  يسمح لك 
الراديو وضبط احملطة املفضلة بسرعة.

• التشغيل مؤقتاً/الستئناف • إليقاف 
.  /OK التشغيل، اضغط على

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

 PRESET +/PRESET على  /  أو
العادي.  التشغيل  - ثم حرر ملتابعة 

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

• القائمة، اضغط على • للتمرير عبر 
.TUNING  + /TUNING  - 

• •.  /OK لتأكيد حتديد، اضغط على

iPod/iPhone/iPad شحن 

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

تلميح

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

تشغيل صوت من جهاز خارجي

إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه  أيًضا االستماع  ميكنك 
الوحدة.

1  AUDIO اضغط على AUDIO IN لتحديد مصدر 
.IN

(غير متوفر) بـ: 2 audio link  3.5 مم  قم بتوصيل كابل 
• مأخذ AUDIO IN (3.5 مم) في اجلهة اخللفية •

للوحدة.
• الرأس على جهاز خارجي.• مأخذ سماعة 

تعرض الشاشة رسالة نصية متنقلة  ↵
والوقت. التاريخ  ]AUDIO IN[؛ وتعرض 

دليل مستخدم اجلهاز).  3 (انظر  ابدأ تشغيل اجلهاز 
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الميزات األخرى  6

املنبه تعيني مؤقّت 

أوقات مختلفة.  للرنني في  ميكنك ضبط منبهني 

الساعة بشكل صحيح. 1 تأكد من تعيني 

2 .AL 2 اضغط باستمرار على AL 1 أو 
بالوميض وستسمع إشارة  ↵ الساعة  أرقام  تبدأ 

صوتية.

]AL SET[ على الشاشة. ↵ يومض 

اضغط على  -  TUNING  + /TUNING بشكل  3
متكرر لضبط الساعة.

بالوميض. ↵ الدقيقة  أرقام  تبدأ 

اضغط على  -  TUNING  + /TUNING بشكل  4
متكرر لتعيني الدقيقة.

اضغط على OK للتأكيد. 5

املنبه على مدى  6 رنني  5 لتحديد  4 و  كرر اخلطوتني 
األسبوع بأكمله أو في أيام األسبوع أو في عطل 

األسبوع.

املنبه:  7 5 لتحديد مصدر صوت  4 و  كرر اخلطوتني 
املنصة أو FM أو جرس األزاز. 

املنبه. 8 5 لتعيني مستوى صوت  4 و  كرر اخلطوتني 
الوحدة من تعيني  املنبه، ستخرج  بعد تعيني مستوى صوت 

املنبه وستسمع إشارتني صوتيتني.

تلميح

تثبيت جهاز على  • املنبه، عند عدم  املنصة كمصدر صوت  إذا حددت 
املنصة، سيتنقل املنبه تلقائًيا إلى جرس األزاز للرنني.

إذا عّينت املنبهني كليهما إلى الوقت نفسه، سيرّن AL1 فقط. •

املنبه وتعطيله. تنشيط مؤقّت 

اضغط على AL1/AL2 بشكل متكرر لتنشيط  1
مؤقت املنّبه أو إلغاء تنشيطه.

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

↵  ]AL1  [ إذا مت إلغاء تنشيط املؤقت, يختفي
.]AL2  [ أو

مالحظة

20 محطة. • إلى  التعيني املسبق تخزين ما يصل  ميكن لقائمة 
بالكامل، ستعرض الشاشة  • التعيني املسبق مشغولة  إذا كانت قائمة 

.PR 20
إلى موضع كان مشغوالً بالفعل، سيتم  • راديو   إذا مت حفظ محطة 

استبدال محطة الراديو األصلية.

يدويًا الراديو  تخزين محطات 

اضغط على SOURCE بشكل متكرر للدخول في  1
.FM وضع

اضغط على  -  TUNING  + /TUNING لضبط  2
محطة راديو.

3 . PROG/SCAN اضغط على
املعينة مسبًقا. ↵ القائمة  يومض رقم موضع 

احلالية  4 الراديو  اضغط على OK حلفظ محطة 
للموضع احملدد.

تلميح

املوضع حلفظ محطة  • PRESET +/PRESET - لتغيير   اضغط على 
راديو.

تلقائًيا الراديو  برمجة محطات 

اضغط على SOURCE بشكل متكرر للدخول في  1
.FM وضع

ثواٍن  2 اضغط باستمرار على PROG/SCAN لثالث 
على األقل.

]AUTO[ (تلقائي); ↵ تعرض الشاشة 

املتوفرة  ↵ الراديو  الوحدة مبسح كل محطات  تبدأ 
تلقائًيا وبتخزينها في القائمة املعينة مسبًقا.

التلقائي.  3 انتهاء املسح   انتظر حتى 
املعينة مسبًقا  ↵ القائمة  األولى في   تُبث احملطة 

تلقائًيا.

راديو معينة مسبًقا حتديد محطة 

اضغط على  /  لتحديد رقم معنّي مسبًقا. 1
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ضبط سطوع الشاشة

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

الشاشة.

املنبه تكرار 

1 .REP ALM عندما يرّن املنبه، اضغط على
املنبه. ↵ رمز  املنبه ويومض  يتوقف 

9 دقائق بعد ذلك. ↵ بالرنني  املنبه  سيستمر 

مالحظة

أن  • املنبه، ميكن لهذا األخير  البطاريات لتشغيل  عند استخدام 
يستخدم جرس األزاز فقط كمصدر صوت. 

•  REP املنبه، ميكنك الضغط على البطاريات لتشغيل  عند استخدام 
الوقت. ALM لعرض 

املنبه رنني  إيقاف 

AL2 املطابق. 1 عندما يرّن املنبه، اضغط على AL1 أو 
املنبه تبقى. ↵ إعدادات  املنبه ولكن  يتوقف 

تلميح

30 ثانية. • لـ  الرنني، سيرّن  املنبه عن  إذا لم توقف 
بالرنني من مستوى صوت منخفض بعض  • يرّن املنبه، سيبدأ  عندما 

الشيء وسيرتفع تدريجًيا ليصل إلى مستوى صوت املنبه األعلى في 
غضون 90 ثانية.

املنبه إعدادات  عرض 

1 .AL2 اضغط على AL1 أو 

تعيني مؤقّت السكون

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

120 و  1 اضغط SLEEP بشكل متكرر للتحديد من 
15 دقيقة. 30 و  45 و  60 و  90 و 

يتم تنشيط مؤقت السكون، تعرض  ↵ عندما 
. الشاشة 

لتعطيل مؤقّت السكون

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

عند إلغاء تنشيط مؤقت السكون، يختفي   ↵
عن الشاشة.
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معلومات عن   8
المنتج

مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق. •

املواصفات

مضخم إشارة الصوت

X  2  5 واط  RMSقدرة اإلخراج املُقدرة
- 16 كيلوهرتز؛ استجابة التردد 80 هرتز 

3±ديسيبل
نسبة اإلشارة إلى 

(dBA)الضجيج ≤67 ديسيبل 
 Aux إدخال 

(MP3 أوم(وصلة  RMS  20 كيلو  0.6 فولت 

FM
FM  87.5 - 108 ميجاهرتزنطاق الضبط

50 كيلوهرتزشبكة الضبط
  - فردي، نسبة

 S/N  26 ديسيبل
  - استيريو، نسبة

 S/N  46 ديسيبل

 
(dBf) > 22 ديسيبل 

 
(dBf) 43 ديسيبل<

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

<50 ديسيبلنسبة اإلشارة إلى الضجيج

مكبري الصوت

4 أوممعاوقة مكّبر الصوت
57 مممضخمات مكبري الصوت

<84 ديسيبل/متر/واطاحلساسية

ضبط الصوت  7

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على VOL +/- لزيادة/خفض  1
مستوى الصوت خطوةً خطوة.

تلميح

الصوت  • اضغط باستمرار على VOL +/- لزيادة/خفض مستوى 
بسرعة أكبر.

الصوت كتم 

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

تأثير صوت معنّي مسبًقا حتديد 

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

مالحظة

الزر نفسه. • DBB على  الزر  على الوحدة الرئيسية، يقع الزر DSC و 

حتسني اجلهير

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

DBB ، فسيتم عرض  ↵ إذا مت تنشيط ميزة 
.]DBB[
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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. •
حتقق من كتم مستوى الصوت. •
تلقائي. يتم كتم  • الوحدة ملسح  إجراء  حتقق من 

مستوى الصوت أثناء تقدم املسح التلقائي.

الوحدة ال استجابة من 
إدخالها)  • (في حال  الرئيسية  الوحدة  البطاريات من  أزِل 

وافصل مقبس طاقة التيار املتناوب وأِعد توصيله ثم 
أِعد تشغيل الوحدة مجددًا.

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

.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 

معلومات عامة

 220 -240 فولت~،طاقة التيار املتناوب
 50 /60 هرتز

استهالك الطاقة أثناء 
18 واطالتشغيل

استهالك الطاقة في وضع 
>1 واطاالستعداد (عرض الساعة)

األبعاد 
الرئيسية   - الوحدة 

x 135  x 263  163 مم(العرض x االرتفاع x العمق)
الوزن (الوحدة الرئيسية، من 

1.13 كجمدون التغليف)
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