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أصواٌت من هذا املنتج بنطاقات ديسيبل قد 
تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع، حتى 

جملرد التعرض ألقل من دقيقة. تتوّفر نطاقات 
الديسيبل األعلى ملن تضرّرت حاسة السمع 

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

راحة" سمعك مع مستويات صوت  "مستوى 
أعلى. وهكذا بعد االستماع املطول، ما يبدو 

"صوتًا طبيعًيا" قد يكون صاخًبا ومضرًا بحاسة 
السمع لديك. للوقاية من هذا األمر، قم بتعيني 

الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك 
معه وحافظ على هذا املستوى.

إلعداد مستوى صوت آمن:
• إعداد 	 التحكم مبستوى الصوت على  عني 

منخفض. 
• بارتياح 	 أن تسمعه  إلى  ارفع الصوت ببطء 

ووضوح من 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.
• إلى الصوت مبستوى معقول ولفترات 	 استمع 

زمنية معقولة.
• بينما 	 الصوت  احرص على عدم ضبط مستوى 

يتكيف سمعك مع املستوى املضبوط.
• يدور 	 ترفع الصوت بحيث تعجز عن سماع ما  ال 

من حولك.
• التوقف مؤقًتا عن استخدام 	 أو  التنبه  عليك 

اجلهاز في حاالت قد تنطوي على مخاطر. 

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

الهامة تعليمات السالمة 

• واتبعها.	 التعليمات  اقرأ هذه 
• البلل كما ال 	 أو  املنتج للتقطير  أال يتعرض  يجب 

يجب وضع أي أجسام حتتوي على سوائل مثل 
أواني الزهور فوقه. 

• الطاقة بشكل كامل، يجب فصل 	 إدخال  لفصل 
قابس التغذية الكهربائية اخلاص باملنتج من 

التغذية الكهربائية. 
• الكهربائية للمنتج 	 التغذية  ال يجب سد قابس 

كما ينبغي الوصول إليه بسهولة خالل 
االستخدام املُراد. 

• املنتجات، 	 اللهب املكشوفة فوق  ال تضع مصادر 
كالشموع املضاءة مثالً.

• نور 	 املنتج بعيًدا عن  إبقاء هذا  دائًما على  اعمل 
الشمس املباشر أو اللهب املكشوفة أو مصادر 

السخونة األخرى.
• العواصف 	 الطاقة خالل  املنتج عن مأخذ  افصل 

الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
• دوًما 	 القابس  الطاقة، اسحب  عند فصل سلك 

بدالً من الكبل.
• التركيبات/امللحقات احملددة من 	 استخدم 

الشركة املصنعة فقط.
• إلى 	 توفير إمكانية وصول سهل  دائًما من  تأكد 

سلك الطاقة أو القابس أو احملّول لفصل هذا 
املنتج عن الطاقة.

حتذير

املنتج. 	 الهيكلي لهذا  الغالف  إزالة  إلى  أبًدا  ال تعمد 
ال تضع أبًدا هذا املنتج على معدات كهربائية أخرى. 	

سالمة حاسة السمع

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

قد يؤذي حاسة السمع لديك. قد تنبعث 
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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. 
يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية املتعلقة بالتخّلص من مواد 

التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات القدمية.

مالحظة

تقع لوحة النوع في اجلهة اخللفية من اجلهاز. 	

: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.

القدمي املنتج  التخلص من 

 
القابلة  واملكونات  املواد  املنتج وتصنيعه من أجود  مت تصميم 

إلعادة التدوير وإعادة االستخدام.

 
باملنتج، فهذا يعني  املدولبة هذه  احلاوية  رمز  إرفاق  عند 

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

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

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

منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة 
اإلنسان.

معلومات حول البيئة
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مكبر  استخدام   3
صوت الوسائط 

المتعددة

أدخل قابس مكّبر الصوت في مقبس إخراج  1
الصوت (  ). 

إدخال الصوت في جهاز  2 قم بتوصيل قابس 
التحكم عن بعد مبأخذ إخراج الصوت على 

الكمبيوتر (  ).

املتناوب مبأخذ طاقة  3 التيار  قم بتوصيل قابس 
التيار املتناوب (  ). 

قم بتدوير زر الطاقة على وحدة التحكم عن بعد  4
.(  ) ON إلى

التحكم عن  ↵ LED الكهرماني على وحدة  ضوء 
بعد قيد التشغيل.

التحكم  5 قم بضبط مستوى الصوت عبر جهاز 
الكمبيوتر. عن بعد (  ) أو عبر تطبيق 

6 .(  ) قم بتدوير مفتاح BASS لضبط اجلهير 

الطاقة على وحدة  7 زر  بتدوير  بعد االستخدام، قم 
التحكم عن بعد إلى OFF  وافصل اجلهاز عن 

الطاقة.

  
وظيفة اختيارية

• لالستماع عبر سماعة الرأس:	
. قم بتوصيل سماعة الرأس (غير متوفرة) باملقبس 

• لتشغيل املوسيقى من جهاز صوت خارجي 	
: MP3 كمشّغل

MP3 (غير متوفر)  1 قم بتوصيل كبل توصيل 
الرأس على اجلهاز. مبقبس AUX وبسماعة 

املوسيقى من اجلهاز. 2 تشغيل 

مكبر صوت   2
الوسائط المتعددة

!Philips بك في  املنتج، ومرحباً  تهانينا على شرائك 
Philips، قم  الذي تقدمه  الدعم  بالكامل من  لالستفادة 
.www.philips.com/welcome بتسجيل منتجك في
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استكشاف   5
األخطاء وإصالحها

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

املنتج، حتقق  أثناء استخدام هذا  إذا واجهت مشكلة ما 
من النقاط التالية قبل طلب اخلدمة. وفي حال استمرار 

املشكلة، ميكنك تسجيل منتجك واحلصول على الدعم من 
 .www.philips.com/support املوقع

  

• تثبيت مكبرات الصوت بشكل 	 تأكد من 
صحيح.

• LED يضيء.	 أن مصباح  تأكد من 

معلومات عن   4
المنتج

املواصفات:

~ 60/50 إدخال طاقة التيار املتناوب 240-100 فولت 
هرتز، 550 مللي أمبير

>28 واطاستهالك طاقة التشغيل
استهالك الطاقة أثناء 

وضع االستعداد
>0.5 واط

األبعاد (العرض x االرتفاع 
x العمق)

  x 190 :مضخم الصوت
x 200  225 مم

 187  x 80 :مكبرات الصوت
x  88 مم

متطلبات النظام: 

Macكمبيوتر شخصي
 Windows® ME Windows® 98SE أو 

 Windows® أو Windows® 2000 أو 
Windows® Vista™ أو  XP أو 

Windows 7

 Mac
 OS®/ OS9
X أو إصدار 

أحدث
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