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معلومات حول البيئة

حتذير

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 iPhone®و "® "Made for iPadأنه قد مت
تصميم أكسسوار إلكتروني لتوصيله حتدي ًدا بجهاز  iPodأو  iPhoneأو  iPadعلى التوالي ،وقد حصل
املطورة لتلبية معايير األداء املتبعة في  .Appleال
هذا األكسسوار على اعتماد من ِقبل الشركة
ّ
تعتبر  Appleمسؤول ًة عن تشغيل هذا اجلهاز أو توافقه مع املعايير التنظيمية ومعايير السالمة .جتدر
اإلشارة إلى أن استخدام هذا األكسسوار مع  iPodأو  iPhoneأو  iPadقد يؤثر في األداء الالسلكي.
 iPodو iPhoneعبارة عن عالمتني جتاريتني لـ ،Apple Inc.وهما مسجلتان في الواليات املتحدة وبلدان
أخرى iPad .عبارة عن عالمة جتارية لشركةApple Inc.

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

يرجى االطّ الع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة البطاريات املنفصلة .إن التخلص السليم من
معا.
البطاريات مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان ً

حتذير
•
•
•
•
•

•ال تقم أب ًدا بإزالة غالف هذا اجلهاز.
•ال تقم أب ًدا بتشحيم أي جزء من هذا اجلهاز.
•ال تضع أب ًدا هذا اجلهاز على معدات كهربائية أخرى.
دائما على إبقاء هذا اجلهاز بعي ًدا عن نور الشمس املباشر أو اللهب املكشوفة أو السخونة.
•اعمل ً
احملول لفصل هذا اجلهاز
•احرص على توفير الوصول السهل في كل األوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو ّ
عن الطاقة.

مضخم إشارة الصوت
قدرة اإلخراج املصنّفة
نسبة اإلشارة إلى الضجيج

إشعار
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle
بشكل صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

يشير 'سهم الصاعقة القصير' إلى مادة غير معزولة موجودة ضمن الوحدة اخلاصة بك قد تؤدي إلى
حدوث صدمة كهربائية .للحفاظ على سالمة جميع األشخاص في املنزل ،يُرجى عدم نزع غطاء املنتج.

يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو اخلاصة باجملموعة األوروبية.

تلفت "عالمة التعجب" االنتباه إلى امليزات التي يجب أن تقرأ املواد املطبوعة املتعلقة بها ملنع حدوث
مشاكل في الصيانة والتشغيل.
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قبل استخدام املنتج ،احرص على قراءة كل املعلومات اخلاصة بالسالمة.

تافصاولم

جلب دائما املنتج اخلاص بك إلى املهنية إلزالة بطارية مدمجة في.

إ ّن  iPhoneو iPod و ®iPod touch و ®iPod classic وiPod nano® وiPod shuffe® هي
عالمات جتارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلّة في الواليات املتحدة .وبلدان أخرى iPad .عبارة عن عالمة
جتارية لشركةApple Inc.

الحظ

تهانينا على شرائك املنتج ،ومرحبا ً بك في  !Philipsلالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه
 ،Philipsقم بتسجيل منتجك في .www.philips.com/welcome

األمان

يحتوي املنتج على بطاريات معتمدة من ِقبل التوجيه األوروبي  ،EC/2006/66وال ميكن التخلص منها
مع النفايات املنزلية العادية.
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إعادة التدوير
مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام.

• •جتد لوحة نوع املنتج على زر اجلهاز.

حتذير :لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرّض هذا اجلهاز لألمطار أو الرطوبة وال تضع
عليه أي أجسام حتتوي على سوائل ،مثل أواني الزهور.
تنبيه :لتجنب حدوث صدمة كهربائية ،قم مبطابقة شفرة القابس العريضة بالفتحة العريضة ،وتأكد
من أنه مت إدخالها بالكامل.
استخدم املرفقات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة فقط.
ال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.

حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوباً ،فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل
التوجيه األوروبي .EC/2002/96

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

ال تتخلص أب ًدا 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 ً.

ال يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي مت تثبيتها) للحرارة املفرطة على غرار
أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

معلومات عامة
(محول الطاقة)
طاقة التيار املتناوب
ّ
استهالك الطاقة أثناء التشغيل

 2x5واط ()RMS
 75ديسيبل
اإلدخال 100-240 :فولت~ 50/60هرتز  800مللي أمبير كحد
أقصى
اإلخراج 9 :فولت  3أمبير
< 35واط

استهالك طاقة وضع االستعداد في الوضع < 1واط
الصديق للبيئة
األبعاد  -الوحدة الرئيسية (العرضxاالرتفاع272 x x 85 x  131مم
العمق)
الوزن  -الوحدة الرئيسية

 0.87كجم

