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iPhone 4

iPod nano 6G

iPod nano 5G

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod nano 4G

iPod nano 3G

)iPod touch(1G,2G,3G,4G

iPod nano 2G

iPod nano 1G

+

iPod classic

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

املواصفات

مضخم إشارة الصوت

 2X  5واط RMS

قدرة اإلخراج املُقدرة
نسبة اإلشارة إلى الضجيجı

 85ديسيبل

AUX IN

 0.6فولت RMS  10كيلو أوم

طاقة التيار املتناوب

 ،SEB0902000AE ،SEB0902000AU�SE
 ،B0902000AB( SEB0902000A)Philips
اإلدخال 100-240 :فولت~ 50-60هرتز  1أمبير
اإلخراج 9 :فولت
 2000مللي أمبير
 OH-1018A0902000U-UL()Philips
اإلدخال 100-240 :فولت~ 50/60هرتز  650مللي
أمبير
 2أمبير
اإلخراج 9 :فولت

استهالك الطاقة أثناء التشغيل

<18 واط

معلومات عامة

استهالك طاقة وضع االستعداد في الوضع الصديق < 1واط
للبيئة
األبعاد  -الوحدة األساسية (العرض  xاالرتفاع  xالعمق) x 210 x 150  135مم
الوزن  -الوحدة األساسية

 0.96كجم

األمان
تعليمات السالمة الهامة
a aاقرأ هذه اإلرشادات.

يتضمن القابس املستقطب شفرتني
i iالتزم بإرشادات سالمة استخدام القابس املستقطب أو قابس التأريض.
ّ
يتضمن قابس التأريض شفرتني وشعبة تأريض ثالثة .إن الشفرة العريضة أو
إحداهما أعرض من األخرى.
ّ
الشعبة الثالثة متوفّرتان لضمان سالمتك .إذا كان القابس املتوفر ال يتناسب مع املأخذ ،استشر اختصاصي
كهرباء لتبديل املأخذ القدمي.
 .j jاعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي أو الضغط عليه ،وخاصة عند املقابس ،واملآخذ
التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من اجلهاز.
k kاستخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة فقط.
l lلالستخدام 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.
m mافصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
 .n nأوكل أعمال اخلدمة والصيانة لفريق اخلدمة املؤهل .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.
o oتنبيه استخدام البطارية  -ملنع تسرّب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إحلاق ضرر
باملمتلكات أو الوحدة:
•ركّب كل البطاريات بشكل صحيح + ،و  -كما مت تعليمها على الوحدة.
•ال تخلط البطاريات (قدمية وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية ،وما إلى ذلك).
•قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة ملدة طويلة.
p pال يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي مت تثبيتها) للحرارة املفرطة على غرار أشعة
الشمس أو النار أو ما شابه.
r rال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز (على سبيل املثال األغراض التي حتتوي على سوائل والشموع
املضاءة).

b bحافظ على هذه التعليمات.

e eال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.

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

d dاتبع كل اإلرشادات.
نظف هذا املنتج بقطعة قماش جافة.
ّ ff
g gال تقم بس ّد أي فتحات تهوية .ث ّبت املنتج باتباع تعليمات الشركة املصنّعة.

iPod mini

إشعار
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق عليها قسم Philips
 Consumer Lifestyleبشكل صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل
اجلهاز
التخلص من املنتجات القدمية والبطاريات
ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية .يرجى االطالع على القوانني
احمللية املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للمنتجات الكهربائية واإللكترونية
والبطاريات .فالتخلص من هذه املنتجات بطريقة صحيحة يساعد على منع
حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.
يحتوي املنتج على بطاريات ال ميكن أن يتم التخلص منها مع النفايات املنزلية
العادية.
يرجى االطّ الع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة البطاريات املنفصلة .إن
التخلص السليم من البطاريات مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة
معا.
وصحة اإلنسان ً
للحصول على مزيد من املعلومات حول مركز إعادة التدوير املتوفر في منطقتك،
يُرجى زيارة املوقع .www.recycle.philips.com

q qال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.

s sقد يحتوي هذا املنتج على رصاص وزئبق .قد يخضع التخلص من هذه املواد لبعض األنظمة بسبب اعتبارات
بيئية .للحصول على معلومات حول التخلص من املنتج أو إعادة تدويره ،يُرجى مراسلة السلطات احمللية أو
شركة  Electronic Industries Allianceعلى املوقع التالي:
.www.eiae.org

c cانتبه إلى كل التحذيرات.
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معلومات حول البيئة
لقد متت إزالة التغليف غير الضروري .لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل
فصله إلى ثالث مواد :ورق مقوى (صندوق) ،إسفنج البوليسترين (مخفف
الصدمات) والبوليثلني (األكياس واللوحة 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.

تعني العبارة " "Made for iPodو" "Made for iPhoneأنه قد مت تصميم
ملحق إلكتروني لوصله حتدي ًدا بجهاز  iPodأو  iPhoneعلى التوالي ،وقد
املطورة لتلبيته معايير األداء اخلاصة بـ  .Appleال تعتبر
صادقت عليه الشركة
ّ
 Appleمسؤول ًة عن تشغيل هذا اجلهاز أو توافقه مع املعايير التنظيمية
ومعايير السالمة .جتدر اإلشارة إلى أن استخدام هذا األكسسوار مع  iPodأو
 iPhoneقد يؤثر في األداء الالسلكي.
إ ّن أجهزة  iPhoneو  iPodو  iPod classicو iPod nanoو iPod touch
هي عالمات جتارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلّة في الواليات املتحدة .وبلدان
أخرى.
مالحظة

• •جتد لوحة نوع املنتج على زر اجلهاز.

