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دائمًﺍ في خدمتك

هام:

n nتنبيه 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.

األمان

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

FX30X

www.philips.com/support

التعرّف على رموز السالمة هذه
التعرّف على رموز السالمة هذه

¿Alguna
?pregunta
Contacte con
Philips

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.
تلفت »عالمة التعجب« االنتباه إلى امليزات التي يجب أن تقرأ املواد املطبوعة املتوفرة
املتعلقة بها بتأنٍ ملنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل.

دليل المستخدم

حتذير :للحدّ من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية ،يجب عدم تعريض
هذا اجلهاز لألمطار أو الرطوبة وعدم وضع أي أجسام حتتوي على سوائل عليه ،مثل
أواني الزهور.
تنبيه :لتجنب حدوث صدمة كهربائية ،قم مبطابقة شفرة القابس العريضة بالفتحة
العريضة وتأكد من إدخال القابس بالكامل.

تعليمات السالمة الهامة

o oال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل.
p pال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز )على سبيل املثال األغراض التي حتتوي
على سوائل والشموع املضاءة(.
q qيجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام
مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط اجلهاز لفصل اجلهاز.
خطر حدوث فرط اإلحماء! ال تثبّت هذا اجلهاز أبداً في مكان محصور .احرص على
ترك مسافة من  4بوصات على األقل حول اجلهاز لضمان التهوية املناسبة .احرص
على أال تؤدي الستائر أو أي أغراض أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على هذا اجلهاز.
حتذير

•
•
•
•
•
•

ال تعمد أبدًا إلى إزالة الغالف الهيكلي لهذه الوحدة.
ال تعمد أبدًا إلى تزييت أي جزء من هذه الوحدة.
ضع هذه الوحدة على سطح مستوٍ ،صلب وثابت.
ال تضع أبدًا هذه الوحدة على معدات كهربائية أخرى.
استخدم هذه الوحدة في الداخل فقط .اعمل دائمًا على إبقاء هذه الوحدة
بعيدًا عن املاء والرطوبة واألغراض التي حتتوي على سوائل.
اعمل على إبقاء هذه الوحدة بعيدًا عن نور الشمس املباشر أو اللهب
املكشوفة أو السخونة.

a aاقرأ هذه اإلرشادات.
b bحافظ على هذه التعليمات.
c cانتبه إلى كل التحذيرات.

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها ملواد محمية مبوجب حقوق النشر مبا في ذلك
برامج الكمبيوتر وامللفات والبث التلفزيوني أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاكًا
حلقوق النشر وبالتالي جرمًا جنائيًا .ال ينبغي استخدام هذا اجلهاز لهذه األغراض.

• •ال تنظر أبدًا إلى شعاع الليزر املوجود داخل املنتج.

لقد مت االستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية .لقد حاولنا استخدام تغليف
يسهل فصله إلى ثالث مواد :ورق مقوى )صندوق( ،إسفنج البوليسترين )مخفف
الصدمات( والبوليثلني )األكياس واللوحة اإلسفنجية الواقية(.
يتكوّن نظامك من مواد ميكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا مت تفكيكه من
قِبل شركة متخصصة .يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخلّص من مواد
التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.

إن عالمة الكلمة  Bluetooth®وشعاراتها عبارة عن عالمات جتارية متلكها شركة
 ،Bluetooth SIG, Inc.وتستخدم  Gibsonهذه العالمات التجارية مبوجب ترخيص.

g gال تقم بسدّ أي فتحات تهوية .ثبّت املنتج باتباع تعليمات الشركة املصنّعة.

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز من دون موافقة شركة
 Gibson Innovationsبصراحة إلى إبطال حق املستخدم في تشغيل اجلهاز.

j jاستخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة فقط.
k kلالستخدام 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.

 .Gibson Innovations Limited © 2015جميع احلقوق محفوظة.

يتضمن هذا اجلهاز هذه العالمة:

l lافصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه
لفترات طويلة.
m mأوكل 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.

FX30_SUM_Arabic_V1.0
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شبكة الضبط

 50كيلوهرتز (FM) 9 ،كيلوهرتز 10/كيلوهرتز
)(AM

AM

هوائي حلقي

مكبري الصوت
معاوقة مكبّر الصوت

 8أوم

مضخمات مكبري الصوت

مضخم صوت بحجم  5,25بوصة*مكبر صوت
 2 + 2بوصة *2

احلساسية

 86ديسيبل 1/م* 1واط

طاقة التيار املتناوب

 110فولت -240فولت~ 50 60-هرتز

استهالك طاقة التشغيل

 60واط

USB Direct

اإلصدار 2.0

Bluetooth

V2.1 + EDR

إصدار Bluetooth®

2,402 2,480-جيجاهرتز ISM

نطاق التردد

 10أمتار )مساحة حرة(

مواصفات املنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق .حتتفظ شركة  Gibsonبحقها
في تغيير املنتجات في أي وقت من دون أن تكون ملزمة بضبط املعدات السابقة
وفقًا لذلك.
مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة
االستخدام.
ال تتخلص أبدًا 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.

يرجى االطّالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة البطاريات املنفصلة .إن
التخلص السليم من البطاريات مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة
اإلنسان معًا.
للحصول على مزيد من املعلومات حول مركز إعادة التدوير املتوفر في املنطقة التي
تتواجد بها ،ميكنك زيارة املوقع .www.recycle.philips.com

x 467 x 140  320مم

الوحدة األساسية )العرض x
االرتفاع  xالعمق(

x 204 x 309  145مم

صندوق مكبر الصوت )العرض x
االرتفاع  xالعمق(

إن  Philipsوالشعار على شكل درع اخلاص بـ  Philipsهما عالمتان جتاريتان
مسجلتان لشركة  .Koninklijke Philips N.Vيتم استخدامهما من قبل شركة
 Gibson Innovations Limitedمبوجب ترخيص من قبل شركة Koninklijke
.Philips N.V

يحتوي املنتج على بطاريات ال ميكن أن يتم التخلص منها مع النفايات املنزلية
العادية.

إن  Philipsوالشعار على شكل درع اخلاص بـ  Philipsهما عالمتان جتاريتان مسجلتان
لشركة  .Koninklijke Philips N.Vيتم استخدامهما من قبل شركة Gibson
 Innovations Limitedمبوجب ترخيص من قبل شركة .Koninklijke Philips N.V

نطاق الضبط

األبعاد

إشعار

i iاعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي أو الضغط عليه،
وخاصة عند املقابس ،واملآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من
اجلهاز.

املوالف
:FM  108 - 87.5ميجاهرتز

معلومات عامة  -مواصفات

d dاتبع كل اإلرشادات.

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.

صوت SNR

النطاق

e eال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء.
f fنظّف هذا املنتج بقطعة قماش جافة.

التشوه التوافقي الكلي

> 1) 10%كيلوهرتز(
< 70ديسيبل )(dBA

معلومات حول البيئة

تعتبر العالمة  Nعالمة جتارية مسجلة أو عالمة جتارية لـ  NFC Forum, Inc.في
الواليات املتّحدة و/أو بلدان أخرى.

تنبيه

محوّل الصوت من رقمي إلى
متاثلي

 24بت  44.1 /كيلوهرتز

الوزن

مالحظة

 3.1كجم
 2,2كجم لكل واحد

الوحدة الرئيسية
صندوق مكبر الصوت

• •إن لوحة نوع املنتج موجودة في اجلهة اخللفية من الوحدة.

املواصفات
مضخم إشارة الصوت
قدرة اإلخراج اإلجمالية

طاقة  RMSتبلغ  300واط

Always there to help you
Register your product and get support at

PDF

www.philips.com/welcome

استجابة التردد

 60هرتز -20كيلوهرتز ±3 ،ديسيبل

نسبة اإلشارة إلى الضجيج

< 70ديسيبل )(USB

إدخال Aux

 2000مللي فولت RMS  22كيلو أوم

إدخال الصوت

 1000مللي فولت RMS  22كيلو أوم

القرص

?Question
Contact
Philips

www.philips.com/support.

User Manual

Para descargar el manual del usuario completo,
.visite www.philips.com/support

نوع الليزر

شبه موصل

قطر القرص

12سم8/سم

األقراص املعتمدة

 CD-DAو CD-Rو CD-RWوMP3-CD

FM
/

/

/

/

AUDIO IN

LATIN EQ

AUDIO IN

LATIN EQ

L

Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
?Question
Contact
Philips

Short User Manual

R

AM
توصيل الطاقة والتشغيل.
شغيل الوحدة أو حتويلها إلى وضع
االستعداد.

2015/4/17 16:32:40
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A

B

التوصيل

1

BT

↵

Philips FX30

NFC

/

LATIN EQ

/

الزر

↵ يتم عرض »»BT) (Bluetoothعلى الشاشة.

الوظيفة

AUDIO IN

LATIN EQ

2

2مكّن  Bluetoothعلى جهازك احملمول.

3

3أ .ابحث عن األجهزة املزوّدة بتقنية  Bluetoothوالتي
ميكن إقرانها ،ثم حدد » »Philips FXZ0لبدء االقتران
واالتصال.

/

/

4

AUDIO IN

LATIN EQ

45

رفع مستوى الصوت أو خفضه.
تشغيل حتسني اجلهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.
تشغيل تعزيز الطاقة الفوري للصوت أو إيقاف تشغيله.

ب .أو مكّن ميزة  NFCعلى جهازك املزوّد بتقنية ،Bluetooth
ثم ضع منطقة  NFCعلى اجلهاز اخلارجي بحيث تالمس منطقة
 NFCعلى اجلهة العليا من الوحدة.
↵

15

كتم الصوت أو استئنافه.

/

AUDIO IN

/

1اضغط على  SOURCEبشكل متكرر لتحديد مصدر
.Bluetooth

حدد إعداد معادل صوت معيّن مسبقًا SAMBA :أو  FORROأو
 FUNKأو  SERTANEJOأو .POP

↵بعد جناح عملية االقتران واالتصال ،يتم مترير
») »BT CONNECTEDمت االتصال عبر
 (Bluetoothمرة واحدة على الشاشة.

عندما تكون الوحدة قيد التشغيل ،اضغط على SLEEP/TIMER
بشكل متكرر لتحديد فترة معينة من الوقت )بالدقائق(.

4شغّل املوسيقى على جهازك املمكّن الستخدام
 Bluetoothعبر الوحدة.

REC

USB

إظهار معلومات التشغيل والوقت.

DISC

ملسارات  ،MP3/WMAحدد ألبومًا أو مجلدًا.
/

/

/

/

AUDIO IN

AUDIO IN

LATIN EQ

LATIN EQ

/

/

/

/

AUDIO IN

LATIN EQ

AUDIO IN

LATIN EQ

إيقاف تشغيل املوسيقى.

اضغط للتخطي إلى مسار محدد؛
اضغط باستمرار لتقدمي املسار أو إرجاعه إلى اخللف
بسرعة أثناء التشغيل ،ثم حرر املفتاح الستئناف
التشغيل.

حدد وضع تكرار التشغيل أو التشغيل العشوائي.

FM 87.50

87.50

/

AUDIO IN

LATIN EQ

1
2
3

1قم بتوصيل جهاز  USBيتضمن مساحة فارغة.

/

/

2حدد مصدر القرص وشغّل القرص.

3اضغط على  USB RECلبدء التسجيل.

/

LATIN EQ

--:--

/

/

/

AUDIO IN

87.50

87.50

P 01

1

87.50

P 02

2

بشكل متكرر لتحديد تنسيق
/
2اضغط على
 12ساعة أو  24ساعة ،ثم اضغط على CLOCK/
 DISPLAYللتأكيد.

3

بشكل متكرر لتعيني الساعة ،ثم
/
3اضغط على
اضغط على  CLOCK/DISPLAYللتأكيد.

2 sec

AUTO

2 sec

--:--

Programación manual de emisoras de radio
87.50

P 01

87.50

P 01

تخزين محطات راديو  FMتلقائيًا

1

1اضغط باستمرار على  PROGلتنشيط وضع البرنامج
التلقائي.

2

2اضغط على

2015/4/17 16:32:43

/

1
2
3
4

.Sintoniza una emisora de radio1

.Pulse PROG para activar el modo de programa2
Pulse
para asignar un número a esta3
emisora de radio y, a continuación, pulse PROG
.para conﬁrmar

Repita los pasos anteriores para programar otras4
.emisoras

/

AUDIO IN

LATIN EQ

FM

/

AUDIO IN

AUDIO IN

AUDIO IN

AUDIO IN

LATIN EQ

/

LATIN EQ
LATIN EQ

/

/

LATIN EQ

/

87.50

/

AUDIO IN

--:--

P 01

/

LATIN EQ

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.

FM

/

4
24 H

12 H

00
00:01
08:01
01

1في وضع االستعداد ،اضغط باستمرار على CLOCK/
 DISPLAYألكثر من ثانيتَين لتنشيط إعداد الساعة.

بشكل متكرر لتعيني الدقائق ،ثم
/
4اضغط على
اضغط على  CLOCK/DISPLAYللتأكيد على
الساعة احملددة.

2 sec

--:--

DISC

1

Mantenga pulsado SLEEP/TIMER durante más1
de dos segundos para activar la conﬁguración del
.temporizador

2

Pulse SOURCE varias veces para seleccionar una2
fuente entre DISC, USB, FM y AM, y, a continuación,
.pulse SLEEP/TIMER para conﬁrmar

3

varias veces para ajustar la hora y luego3
.pulse SLEEP/TIMER para conﬁrmar

4

Pulse
varias veces para ajustar los minutos4
y, a continuación, presione SLEEP/TIMER para
.conﬁrmar

5

Pulse VOL +/- varias veces para seleccionar el nivel5
de volumen y luego pulse SLEEP/TIMER para
.conﬁrmar el ajuste del temporizador

00
00:01
01
22:01

Pulse

VOL 31
21

لتحديد القنوات احملددة مسبقًا.
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