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یجب أال یتعرض المنتج للتقطیر أو الرش.  •
ال تضع أي مصدر یشّكل خطًرا على المنتج (على   •

سبیل المثال، العناصر المملوءة بالسوائل أو الشموع 
المضاءة).

•  في حالة استخدام قابس تیار رئیسي أو قارنة أجھزة 
على أنھا جھاز فصل التیار الكھربائي، یتعین أن یظل 

جھاز فصل التیار الكھربائي قابالً للتشغیل بسھولة.
 

قم بتثبیت البطاریة بشكل صحیح، + و - كما ھو   •
موضح على المنتج.

یجب أال تتعرض البطاریة (حزمة البطاریة أو   •
البطاریة المرّكبة) للحرارة الزائدة مثل أشعة 

الشمس أو النار أو ما شابھ.
قم بإزالة البطاریة عند عدم استخدام المنتج لفترة   •

طویلة.

تأكد من وجود مساحة فارغة كافیة حول المنتج للتھویة.  •
استخدم المرفقات/الملحقات التي تحددھا الشركة   •

المصنعة فقط.
تنبیھ حول استخدام البطاریة - لمنع تسرب البطاریة   •

الذي قد یؤدي إلى إصابة جسدیة أو تلف الممتلكات أو 
تلف المنتج:

ال تعمد أبًدا إلى إزالة الغالف الھیكلي لھذا الجھاز.  •
ال تقم بتشحیم أي جزء من ھذا الجھاز.  •

ال تنظر أبًدا إلى شعاع اللیزر داخل ھذا الجھاز.  •
ال تضع ھذا الجھاز أبًدا على معدات كھربائیة أخرى.  •

احتفظ بھذا الجھاز بعیًدا عن ضوء الشمس المباشر أو اللھب   •
المكشوف أو الحرارة.

تأكد من أنھ یمكنك دائًما الوصول بسھولة إلى سلك الطاقة أو القابس   •
أو المھایئ لفصل الجھاز عن الطاقة.

تحذیر

2   العربیة

السالمة

تشیر "صاعقة البرق" ھذه إلى أن مادة غیر معزولة داخل 
الجھاز قد تسبب صدمة كھربائیة. من أجل سالمة جمیع أفراد 

أسرتك، یُرجى عدم إزالة الغطاء.
تلفت "عالمة التعجب" االنتباه إلى المیزات التي تحتاج إلى 
قراءة المطبوعات المرفقة بھا جیًدا لمنع مشكالت التشغیل 
والصیانة. تحذیر: لتقلیل مخاطر نشوب حریق أو صدمة 
كھربائیة، یجب عدم تعریض الجھاز للمطر أو الرطوبة 

ویجب عدم وضع األشیاء الملیئة بالسوائل، مثل المزھریات، 
على الجھاز.

تنبیھ: لمنع حدوث صدمة كھربائیة، أدخل القابس بالكامل. 
(بالنسبة للمناطق ذات المقابس المستقطبة: لمنع حدوث 

صدمة كھربائیة، قم بمطابقة الشفرة العریضة مع الفتحة 
العریضة.)

 

ینبغي قراءة جمیع التعلیمات وفھمھا قبل استخدام نظام 
الموسیقى المصغر ھذا. إذا كان التلف ناتًجا عن عدم اتباع 

التعلیمات، فلن یسري الضمان.

تعلیمات مھمة  1



ھذا الرمز یعني أن المنتج یحتوي على بطاریات یشملھا 
التوجیھ األوروبي EU/2013/56 والتي ال یمكن التخلص 

منھا مع النفایات المنزلیة العادیة.

یعني ھذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول 
.2012/19/EU بالتوجیھ األوروبي

تم تصمیم منتجك وتصنیعھ من مواد ومكونات عالیة الجودة، 
والتي یمكن إعادة تدویرھا وإعادة استخدامھا.

التخلص من المنتج القدیم والبطاریة

مراعاة البیئة

تعلن شركة TPVision Europe B.V. بموجبھ أن ھذا 
المنتج یتوافق مع المتطلبات األساسیة وغیرھا من األحكام 
ذات الصلة من التوجیھ EU/2014/53. یمكنك العثور 

على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني 
.www.philips.com/support

االمتثال

قد تؤدي أي تغییرات أو تعدیالت یتم إجراؤھا على ھذا 
 MMD Hong الجھاز دون موافقة صریحة من قِبل شركة

Kong Holding Limited إلى إلغاء حق المستخدمین 
في تشغیل الجھاز.

إخطار

3   العربیة

قد یكون عمل نسخ غیر مصرح بھا من المواد المحمیة ضد 
النسخ، بما في ذلك برامج الكمبیوتر والملفات وعملیات البث 

والتسجیالت الصوتیة، انتھاًكا لحقوق النشر ویشّكل جریمة 
جنائیة. وینبغي عدم استخدام ھذا الجھاز لھذه األغراض.

تعد عالمة كلمة ®Bluetooth والشعارات عالمات تجاریة 
مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي 

 MMD Hong Kong استخدام لھذه العالمات من قِبل
Holding Limited یخضع للترخیص.

تخلص من جمیع مواد التعبئة والتغلیف غیر الضروریة. لقد 
حاولنا جعل مواد التعبئة والتغلیف سھلة الفصل إلى ثالث 

مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البولیسترین 
(العازل) والبولي إیثیلین (األكیاس، ورقة الرغوة الواقیة).

یتكون نظامك من مواد یمكن إعادة تدویرھا وإعادة 
استخدامھا إذا تم تفكیكھا بواسطة شركة متخصصة. یرجى 
مراعاة اللوائح المحلیة المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة 

والتغلیف والبطاریات المستنفدة والمعدات القدیمة.
 

المعلومات البیئیة

إلزالة البطاریات غیر القابلة للشحن، انظر قسم تركیب 
البطاریة.

إزالة البطاریات غیر القابلة للشحن

اطلع على نظام التجمیع المنفصل المحلي للمنتجات 
الكھربائیة واإللكترونیة والبطاریات.

اتبع القواعد المحلیة وال تتخلص أبًدا من المنتج والبطاریات 
مع النفایات المنزلیة العادیة. یساعد التخلص الصحیح من 
المنتجات القدیمة والبطاریات على منع اآلثار السلبیة على 

البیئة وصحة اإلنسان.
 



الوحدة الرئیسیة  •
جھاز تحكم عن بعد (ببطاریة AAA واحدة)  •

صنادیق مكبرات الصوت (صندوقان)  •
مواد مطبوعة  •

تحقق من محتویات حزمتك وتعرف علیھا:

محتوى الصندوق

تدعم الوحدة صیغ الوسائط التالیة:

 USB االستمتاع بالصوت من األقراص وأجھزة  •
وأجھزة Bluetooth واألجھزة الخارجیة األخرى؛

.FM االستماع إلى محطات رادیو  •

باستخدام ھذه الوحدة، یمكنك:

مقدمة

تھانینا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! لالستفادة 
الكاملة من الدعم الذي تقدمھ Philips، سّجل منتجك على 

.www.philips.com/support

نظام الموسیقى   2
المصغر الخاص بك

4   العربیة

توجد لوحة النوع في الجزء الخلفي من المنتج.  •

مالحظة

یتضمن ھذا الجھاز ھذا الملصق:

ال تُدخل أي أجسام بخالف األقراص في حجیرة   •
القرص.

ال تُدخل األقراص المشّوھة أو المكسورة في حجیرة   •
القرص.

أخرج األقراص من حجیرة القرص إذا لم تكن تستخدم   •
المنتج لفترة زمنیة طویلة.

استخدم قطعة قماش من األلیاف الدقیقة فقط لتنظیف   •
المنتج.

العنایة بالمنتج



نظرة عامة على الوحدة الرئیسیة

بدء التشغیل أو إیقافھ مؤقتًا.  •

5   العربیة

حجیرة القرص

إظھار الحالة الحالیة.  •

تشغیل ھذا المنتج أو تحویلھ إلى وضع االستعداد.  •

لوحة العرض

LED مؤشر
مؤشر االستعداد: یتحول إلى اللون األحمر عند   •

تحویل ھذا المنتج إلى وضع االستعداد.
مؤشر Bluetooth: یتحول إلى اللون األزرق   •

.Bluetooth لإلشارة إلى حالة اتصال

فتح حجیرة القرص أو إغالقھا.  •

التخطي إلى المقطع السابق/التالي.  •
البحث داخل المسار / القرص.  •

الموالفة على محطة رادیو.  •
تعدیل الوقت  •

إیقاف التشغیل.  •
مسح برنامج.  •



نظرة عامة على جھاز التحكم 
عن بعد

التخطي إلى المقطع السابق/التالي.  •
.USB / البحث داخل المسار / القرص  •

.FM تحدید مصدر  •
FM

تحدید مصدر القرص المضغوط.  •

تشغیل ھذا المنتج أو تحویلھ إلى وضع االستعداد.  •

CD

اضغط لتحدید مصدر: القرص، أو USB، أو   •
.BT أو ،AUDIO IN الموالف، أو

في وضع Bluetooth، اضغط مع االستمرار   •
ألكثر من ثانیتین لفصل الجھاز المتصل حالیًا 

والدخول في وضع االقتران.

SOURCE/PAIRING

توصیل أجھزة الصوت الخارجیة.  •
AUDIO IN

.USB توصیل أجھزة تخزین  •

6   العربیة

.FM تحسین استقبال رادیو  •
FM ھوائي

~ AC MAINS

التوصیل بالسماعات.  •
SPEAKER OUT مأخذ توصیل

ضبط مستوى الصوت.  •
مقبض مستوى الصوت



.USB تحدید مصدر  •
تحدید مصدر إدخال الصوت.  •

اضغط لبدء التشغیل أو إیقافھ مؤقتًا أو استئنافھ.  •

إیقاف التشغیل أو مسح البرنامج.  •

ضبط سطوع الشاشة.  •

ضبط مستوى الصوت.  •
+/- (مستوى الصوت)

تحدید مؤثرات صوتیة مضبوطة مسبقًا.  •
SOUND

كتم الصوت أو استعادتھ.  •

برمجة المسارات.  •
برمجة محطات الرادیو.  •

حفظ محطات الرادیو تلقائیًا.  •

ضبط الساعة.  •
عرض معلومات الساعة.  •

في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار للتبدیل   •
بین تشغیل عرض الساعة أو إیقاف تشغیلھ. 

ضبط مؤقت وضع السكون.  •
ضبط مؤقت المنبھ.   •

SLEEP/TIMER

عرض معلومات التشغیل.  •
INFO

تحدید محطة رادیو مسبقة الضبط.  •
التخطي إلى األلبوم السابق/التالي.  •

تحدید وضع التشغیل العشوائي لتشغیل المسارات   •
بشكل عشوائي.

تحدید وضع التكرار لتشغیل مسار أو جمیع   •
المسارات بشكل متكرر. 

.FM الموالفة على محطة  •
تعدیل الوقت   •

USB/AUDIO IN

DIM

PROG/SCAN

CLOCK

ALBUM/PRESET

MODE

7   العربیة

Bluetooth تحدید مصدر  •
في وضع Bluetooth، اضغط مع   •

االستمرار ألكثر من ثانیتین لفصل الجھاز 
المتصل حالیًا والدخول في وضع االقتران.

PAIRING/



اضغط باستمرار على غطاء المقبس.
أدخل سلك السماعة بالكامل.

حرر غطاء المقبس.

إلدخال كل سلك سماعة:

كرر الخطوة 2 إلدخال سلك السماعة األیسر.

بالنسبة للسماعة الیسرى، ابحث عن المقابس في الوحدة 
."L" الرئیسیة التي تحمل عالمة

أدخل السلك األحمر في المقبس األحمر (+) والسلك 
األسود في المقبس األسود (-).

بالنسبة للسماعة الیمنى، ابحث عن المقابس الموجودة 
في الجزء الخلفي من الوحدة الرئیسیة التي تحمل عالمة 

."R"

أدخل الجزء المجرد من كل سلك سماعة في المقبس بالكامل.  •
للحصول على جودة صوت أفضل، استخدم السماعات المرفقة   •

فقط.

مالحظة

توصیل السماعات

اتبع التعلیمات الواردة في ھذا الفصل بالتسلسل دائًما.

قد یؤدي استخدام أدوات التحكم أو عملیات الضبط أو تنفیذ   •
إجراءات بخالف ما ھو مذكور ھنا إلى التعرض إلشعاع 

خطیر أو أي عملیات أخرى غیر آمنة.

تنبیھ

بدء االستخدام  3

8   العربیة

قم بتوصیل سلك الطاقة بمقبس الحائط.

خطر التسبب في تلف المنتج! تأكد من أن جھد مصدر الطاقة   •
یتوافق مع الجھد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي من 

الوحدة
خطر حدوث صدمة كھربائیة! قبل توصیل سلك طاقة التیار   •
المتردد، تأكد أن القابس مثبت بإحكام. عند فصل سلك طاقة 

التیار المتردد، اسحب القابس دائًما وال تسحب السلك أبًدا.
قبل توصیل سلك طاقة التیار المتردد، تأكد من إتمام كافة   •

التوصیالت األخرى.

تنبیھ

توصیل الطاقة



لعرض الساعة في وضع التشغیل، اضغط لمدة قصیرة على   •
.CLOCK

في وضع االستعداد، یمكنك الضغط مع االستمرار على   •
CLOCK لتشغیل عرض الساعة أو إیقاف تشغیلھ.

في حالة تشغیل عرض الساعة في وضع االستعداد، یزید   •
استھالك الطاقة.

مالحظة

تم ضبط الساعة.

اضغط على      /       لضبط الدقائق، ثم اضغط 
.CLOCK

تبدأ أرقام الدقائق في الومیض.

اضغط على      /       لضبط الساعات، ثم اضغط 
.CLOCK

 12H 24 أوH اضغط على      /       لتحدید
.CLOCK كصیغة للساعة، ثم اضغط

تبدأ أرقام الساعات في الومیض.

. [12H] أو [24H] یتم عرض

في وضع التشغیل، اضغط مع االستمرار على 
CLOCK ألكثر من ثانیتین للدخول إلى وضع ضبط 

الساعة.

ضبط الساعة

ینتقل المنتج إلى وضع االستعداد بعد 15 دقیقة من عدم   •
النشاط.

لتحقیق األداء الفعال لتوفیر الطاقة، افصل أي جھاز إلكتروني   •
خارجي عن منفذ USB عندما ال یكون الجھاز قید 

االستخدام.

مالحظة

9   العربیة

في وضع االستعداد، یمكنك الضغط مع االستمرار على   •
CLOCK لتشغیل عرض الساعة أو إیقاف تشغیلھ.

یضيء مؤشر االستعداد األحمر.

اضغط على  -  مرة أخرى لتبدیل المنتج إلى وضع 
االستعداد دون عرض الساعة، أو إلى وضع االستعداد مع 

عرض الساعة.

التبدیل إلى وضع االستعداد

ینتقل المنتج إلى المصدر المحدد األخیر.
اضغط على

التشغیل

افتح حجیرة البطاریة.
أدخل بطاریة AAA المرفقة مع المنتج مع التقیّد بالقطبیة 

الصحیحة (+/-) كما ھو مبیّن.
أغلق حجیرة البطاریة.

إلدخال بطاریة وحدة التحكم عن بعد:

خطر التسبب في تلف المنتج! عند عدم استخدام جھاز التحكم   •
عن بعد لفترات طویلة، قم بإزالة البطاریات.

تحتوي البطاریات على مواد كیمیائیة، لذلك یجب التخلص   •
منھا بشكل صحیح.

تنبیھ

إعداد جھاز التحكم عن بعد



اضغط على       /       لتحدید المسارات.
:(CD) للقرص المضغوط

تخطي المسارات

إظھار معلومات التشغیل.
ضبط سطوع الشاشة. DIM

كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت.

MODE.تشغیل مسار أو كل المسارات بشكل متكرر
تشغیل المسارات بشكل عشوائي.

حدد ألبوًما أو مجلًدا.

بدء التشغیل أو إیقافھ مؤقتًا أو استئنافھ.

التحكم في التشغیل

إیقاف التشغیل.

اضغط للتخطي إلى المسار السابق أو التالي.
اضغط مع االستمرار للبحث للخلف/لألمام 

داخل المسار.

زیادة مستوى الصوت أو تقلیلھ.

SOUND.تحدید معادل صوتي مضبوط مسبقًا

INFO

10   العربیة

یبدأ التشغیل تلقائیًا. إذا لم یبدأ،
 فاضغط على       .

.USB لتحدید مصدر USB اضغط على
أدخل جھاز USB في المقبس     .

تأكد من أن جھاز USB یحتوي على محتوى صوتي قابل   •
للتشغیل.

مالحظة

USB التشغیل من

یبدأ التشغیل تلقائیًا. إذا لم یبدأ،
 فاضغط على       .

.CD لتحدید مصدر CD اضغط على
اضغط على    لفتح حجیرة القرص.

أدخل قرًصا مع توجیھ الملصق ألعلى.
اضغط على    إلغالق حجیرة القرص.

التشغیل من القرص

التشغیل  4



بعد نجاح اإلقران واالتصال، یتحول مؤشر 
Bluetooth إلى اللون األزرق الثابت، وتصدر 

الوحدة صفیًرا مرتین.

 Philips" إذا فشلت في العثور على  •
M3205"أو تعذر علیك اإلقران بھذا المنتج، 

فاضغط مع االستمرار على PAIRING ألكثر 
من ثانیتین للدخول في وضع اإلقران.

حدد "Philips M3205"على جھازك المزود بتقنیة 
Bluetooth وإذا لزم األمر أدخل "0000" ككلمة مرور 

لإلقران.

في جھازك الذي یدعم ملف تعریف توزیع الصوت المتقدم 
(A2DP)، قم بتفعیل Bluetooth وابحث عن أجھزة 
Bluetooth التي یمكن إقرانھا (راجع دلیل المستخدم 

الخاص بالجھاز).

.[BT] (Bluetooth) یتم عرض
یومض مؤشر Bluetooth باللون األزرق.

.Bluetooth اضغط على      لتحدید مصدر

11   العربیة

التوافق مع جمیع أجھزة Bluetooth غیر مضمون.  •
أي عائق بین الوحدة والجھاز یمكن أن یقلل من نطاق التشغیل.  •

یبلغ نطاق التشغیل الفعال بین ھذه الوحدة وجھازك المزود بتقنیة   •
البلوتوث حوالي 10 أمتار (30 قدًما).

یمكن للوحدة حفظ ما یصل إلى 8 أجھزة Bluetooth متصلة   •
مسبقًا. 

مالحظة

التشغیل من األجھزة المفعل فیھا 
البلوتوث

اضغط على ■ مرتین.
لمسح البرنامج

اضغط على          لتشغیل المسارات المبرمجة.

كرر الخطوات من 2 إلى 3 لبرمجة المزید من المسارات.

اضغط على                  لتحدید مسار، ثم اضغط على 
PROG/SCAN للتأكید.

لمسارات MP3، اضغط     /     لتحدید ألبوم.

. [PO1] یتم عرض

في وضع التوقف، اضغط على PROG/SCAN لتنشیط 
وضع البرنامج.

تتیح لك ھذه الوظیفة برمجة 20 مساًرا بالتسلسل المطلوب.

برمجة المسارات

اضغط على     /     لتحدید ألبوم أو مجلد.
اضغط على               لتحدید مسار أو ملف.

:USBو MP3 بالنسبة لقرص



یتم بث أول محطة رادیو مبرمجة تلقائیًا.

تتم برمجة جمیع المحطات المتاحة بترتیب قوة استقبال 
النطاق الموجي.

.FM لتحدید مصدر FM اضغط على

اضغط مع االستمرار على PROG/SCAN ألكثر من 
ثانیتین.

10 محطة رادیو FM كحد أقصى  نیزخت كنكمی •

مالحظة

حفظ محطات الرادیو تلقائیًا

اضغط على       /       بشكل متكرر حتى تجد االستقبال األمثل.
للموالفة على محطة ضعیفة:

كرر الخطوة 2 لموالفة المزید من المحطات.

یتم ضبط الرادیو على محطة ذات استقبال قوي تلقائیًا.

.FM لتحدید مصدر FM اضغط على

اضغط مع االستمرار على       /       ألكثر من ثانیتین.

ًا عن التلفزیون أو أي مصدر إشعاع آخر قدر  دیعب يئاوھلا عض •
اإلمكان.

.لماكلاب يئاوھلا طبضو دیدمتب مق ،لابقتسا لضفأ ىلع لوصحلل •

تلمیح

الموالفة على محطة رادیو

FM االستماع إلى رادیو  5
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Bluetooth على جھازك.  طیشنت ءاغلإب مق •
PAIRING لمدة ثانیتین   ىلع رارمتسالا عم طغضا •

للدخول في وضع اإلقران.

:Bluetooth لفصل الجھاز الذي یدعم تقنیة

شغل الصوت على الجھاز المتصل.
یتم بث الصوت من جھازك

المفعل فیھ خاصیة البلوتوث على ھذا المنتج.



.توصلا متك ءاغلإ وأ متكل       ىلع طغضا •

كتم الصوت

 ىوتسم( -/+ ىلع طغضا ،دعب نع مكحتلا زاھج ىلع •
الصوت) بشكل متكرر.

 ىوتسم ضبقم ریودتب مق ،ةیسیئرلا ةدحولا يف •
الصوت.

ضبط مستوى الصوت

SOUND بشكل متكرر لتحدید مؤثر   ىلع طغضا •
صوتي مضبوط مسبقًا.

تحدید مؤثرات صوتیة مضبوطة 
مسبقًا

ضبط الصوت  6

تنطبق العملیات التالیة على كل الوسائط المدعومة.
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في وضع FM، اضغط على     /      لتحدید رقم مسبق الضبط.

تحدید محطة رادیو مسبقة الضبط

.اھناكم يف ىرخأ ةطحم نیزختب مق ،ةجمربم ةطحم لادبتسال •

مالحظة

كرر الخطوات من 1 إلى 3 لبرمجة المزید من المحطات.

. [PO1] یتم عرض

.FM اضبط الموالف على محطة رادیو
اضغط على PROG/SCAN لتنشیط وضع البرنامج.

اضغط على      /      لتخصیص رقم من 1 — 10 لمحطة 
الرادیو ھذه، ثم اضغط على PROG/SCAN للتأكید.

حفظ محطات الرادیو یدویًا



اضغط على AUDIO IN بشكل متكرر لتحدید مصدر 
. AUDIO IN

ابدأ في تشغیل الجھاز (انظر دلیل مستخدم الجھاز).

مقبس (3.5 ملم) AUDIO IN موجود في المنتج،  •
ومقبس سماعة الرأس موجود في الجھاز الخارجي.  •

 

ل كبل وصلة MP3 (غیر مرفق) بین: وّصِ

یمكنك االستماع إلى جھاز خارجي من خالل ھذه الوحدة باستخدام 
.MP3 كبل وصلة

االستماع إلى جھاز خارجي

عند إلغاء تنشیط مؤقت السكون، یختفي     .

اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر   •
حتى یظھر [OFF] (إیقاف وضع السكون).

إللغاء تفعیل مؤقت السكون
عند تنشیط مؤقت السكون، یظھر     .

عند تشغیل النظام الموسیقي، اضغط   •
SLEEP/TIMER بشكل متكرر لتحدید فترة 

زمنیة محددة (بالدقائق).

یمكن لھذا النظام الموسیقي التبدیل إلى وضع االستعداد 
تلقائیًا بعد فترة زمنیة محددة.

ضبط مؤقت وضع السكون

في وضع االستعداد، یمكنك الضغط مع االستمرار   •
على CLOCK لتشغیل عرض الساعة أو إیقاف 

تشغیلھ.

إذا تم تفعیل المؤقت، یظھر     .

في وضع االستعداد، اضغط SLEEP/TIMER بشكل 
متكرر لتنشیط أو إلغاء تنشیط المؤقت.

تنشیط/إلغاء تنشیط مؤقت المنبھ
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اضغط على         /         لضبط مستوى صوت المنبھ، ثم 
اضغط على SLEEP/TIMER للتأكید.

XX یومض (یشیر XX إلى مستوى صوت المنبھ).

اضغط على        /        لتحدید مصدر تنبیھ (القرص، أو 
USB، أو رادیو FM)، ثم اضغط على 

SLEEP/TIMER للتأكید.

یومض آخر مصدر تنبیھ محدد.

اضغط على        /         لضبط الدقائق، ثم اضغط 
على SLEEP/TIMER للتأكید.

تومض أرقام الدقائق.

اضغط على        /         بشكل متكرر لضبط الساعة، ثم 
اضغط على SLEEP/TIMER للتأكید.

تومض أرقام الساعات.

في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على 
SLEEP/TIMER ألكثر من ثانیتین.

تأكد من ضبط الساعة.

.AUDIO IN مؤقت التنبیھ غیر متاح في وضع  •
إذا تم تحدید مصدر CD/USB ولكن لم یتم وضع قرص أو لم   •

یتم توصیل أي جھاز USB، فسیتم اختیار مصدر الرادیو تلقائیًا.

مالحظة

یمكن استخدام ھذا المنتج كساعة منبھ. یمكنك تحدید األقراص أو 
الرادیو أو ملفات mp3. على جھاز تخزین USB كمصدر تنبیھ.

ضبط مؤقت المنبھ

المیزات األخرى  7



بمجرد التعرف على الجھاز، یبدأ الشحن.
وصل المنتج بالكھرباء.

استخدم كبل USB لتوصیل مقبس USB الخاص بھذا 
المنتج بمقبس USB الخاص بأجھزتك.

باستخدام ھذا النظام الموسیقي المصغر، یمكنك شحن 
أجھزتك الخارجیة، مثل ھاتفك الخلوي أو مشغل MP3 أو 

أي أجھزة محمولة أخرى.

شحن األجھزة

ال یمكن ضمان توافق ھذا المنتج مع جمیع األجھزة.  •

مالحظة
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الطاقة: 100 ~ 240 فولت، 50/60 ھرتز   •
(مدخل التیار المتردد)

استھالك الطاقة أثناء التشغیل: 20 وات  •
استھالك الطاقة في وضع االستعداد:   •

< 0.5 وات (مع إطفاء شاشة الساعة)
األبعاد (العرض×االرتفاع×العمق):  •

 180 × 121 × 247 مم (الوحدة الرئیسیة)؛
 150 × 238 × 125 ملم (صندوق السماعة)

الوزن: 1.6 كجم (الوحدة الرئیسیة)؛  •
 2 × 0.96 كجم (صندوق السماعة)

قدرة اإلخراج المقدرة (السماعة):  •
إجمالي 18 وات (بحد أقصى)  •

استجابة التردد الصوتي: 66 ھرتز - 20 كیلو ھرتز  •
مشغل السماعة: نطاق U LI 2×3 بوصة 6Ω؛  •

تحسین الجھیر: 2 × منفذ الجھیر  •
 CD-DA, CD-R, CDRW, :نوع قرص الدعم  •

MP3-CD (8/12 سم)
V4.2 :Bluetooth إصدار  •

ملفات بلوتوث المدعومة:   •
A2DP V1.3، AVRCP V1.6
نطاق تردد البلوتوث/طاقة اإلخراج:   •

2.402 جیجاھرتز ~ 2.480 جیجاھرتز نطاق 
ISM / ≤4دیسیبل مللي وات (الفئة 2)

:USB تشغیل  •
النوع USB Direct 2.0 ،A، 5 فولت /   •

،FAT 16/32 ،MSC 1 أمبیر، صیغة ملف
دعم USB حتى 32 جیجا  •

:USB شحن  •
1 أمبیر بحد أقصى (االستعداد)؛ 500 مللي أمبیر   
بحد أقصى (مصدر USB)؛ 1 أمبیر بحد أقصى 

(BT/رادیو/CD/مصدر إدخال الصوت)
* یعتمد تیار الشحن الفعلي على األجھزة المحمولة.  

نطاق تردد الموالف:  •
FM 87.5-108 میجاھرتز
المحطات المحددة مسبقًا: 10  •
:AUDIO IN مستوى إدخال  •
500mV ±100mV RMS

المواصفات

معلومات المنتج عرضة للتغییر دون إشعار مسبق.  •

معلومات المنتج  8
مالحظة
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USB معلومات إمكانیة تشغیل
:USB معلومات إمكانیة تشغیل

(USB1.1 أو USB2.0) USB ذاكرة فالش  •
(USB1.1 أو USB2.0) USB مشغالت فالش  •

بطاقات الذاكرة (تتطلب قارئ بطاقات إضافیًا للعمل   •
مع ھذه الوحدة)

صیغ USB المدعومة:
 FAT12، أو ملف ذاكرة: یتم عرض USB صیغة  •

FAT16، FAT32 (حجم القطاع: 512 بایت)
معدل بت MP3 (معدل البیانات): 32 - 320   •

كیلوبت في الثانیة ومعدل بت متغیر
دلیل متداخل بحد أقصى 8 مستویات  •

عدد األلبومات/المجلدات: بحد أقصى 99  •
عدد المسارات/العناوین: بحد أقصى 999  •
 Unicode UTF8 اسم الملف بصیغة  •

(الطول األقصى: 32 بایت)

صیغ USB غیر المدعومة:
األلبومات الفارغة: األلبوم الفارغ ھو ألبوم ال یحتوي   •

على ملفات MP3، ولن یتم عرضھ على الشاشة.



ال تقم أبًدا بإزالة ھیكل ھذا الجھاز.  •

عدم وجود طاقة
تأكد من توصیل سلك طاقة التیار المتردد بالجھاز بشكل   •

صحیح.
تأكد من وجود طاقة في مأخذ التیار المتردد.  •

كمیزة لتوفیر الطاقة، یتم إیقاف تشغیل النظام تلقائیًا بعد   •
15 دقیقة من وصول تشغیل المسار إلى نھایتھ وعدم 

تشغیل أي عنصر تحكم.
عدم وجود صوت أو الصوت ضعیف

اضبط مستوى الصوت.  •
تأكد من توصیل السماعات بشكل صحیح.  •

تحقق مما إذا كانت أسالك السماعات المفكوكة مثبتة.  •
عدم وجود استجابة من الوحدة

افصل قابس طاقة التیار المتردد وأعد توصیلھ، ثم شغل   •
الوحدة مرة أخرى.

كمیزة لتوفیر الطاقة، یتم إیقاف تشغیل النظام تلقائیًا بعد   •
15 دقیقة من وصول تشغیل المسار إلى نھایتھ وعدم 

تشغیل أي عنصر تحكم.
جھاز التحكم عن بعد ال یعمل

قبل الضغط على أي زر وظیفة، حدد أوالً المصدر   •
الصحیح باستخدام جھاز التحكم عن بُعد بدالً من الوحدة 

الرئیسیة.

للحفاظ على سریان الضمان، ال تحاول أبًدا إصالح النظام بنفسك.

إذا واجھت مشكالت عند استخدام ھذا الجھاز، فتحقق من النقاط 
التالیة قبل طلب الحصول على خدمة صیانة. إذا ظلت المشكلة بدون 

 Philips حل، فانتقل إلى صفحة ویب
(www.philips.com/support). عند االتصال بشركة 

Philips، تأكد من أن الجھاز قریب منك وأن رقم الطراز والرقم 
التسلسلي متاحان.

تحذیر

استكشاف األخطاء   9
وإصالحھا

ISO9660, Joliet  •
العدد األقصى للعنوان: 128 (على حسب طول اسم   •

الملف)
العدد األقصى لأللبوم: 99  •
ترددات العینات المدعومة:  •

32 كیلوھرتز، 44.1 كیلوھرتز، 48 كیلوھرتز
معدالت البت المدعومة: 32~256 (كیلوبت في   •

الثانیة) ومعدالت البت المتغیرة
 

صیغ أقراص MP3 المدعومة
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جودة الصوت ردیئة بعد االتصال بجھاز مفعّل فیھ تقنیة 
.Bluetooth

استقبال Bluetooth ضعیف. انقل الجھاز بالقرب من   •
ھذه الوحدة أو أزل أي عائق بینھما.

ال یمكن توصیل Bluetooth بھذه الوحدة.
الجھاز ال یدعم التوصیفات المطلوبة لھذه الوحدة.  •

وظیفة Bluetooth في الجھاز غیر ممّكنة. راجع   •
دلیل المستخدم الخاص بالجھاز لمعرفة كیفیة تمكین 

الوظیفة.
ھذه الوحدة لیست في وضع اإلقران.  •

ھذه الوحدة متصلة بالفعل بجھاز آخر مفعّل فیھ تقنیة   •
Bluetooth. افصل ھذا الجھاز ثم حاول مرة أخرى.

یتصل الجھاز المحمول المقترن ثم ینفصل بشكل مستمر.
استقبال Bluetooth ضعیف. انقل الجھاز بالقرب من   •

ھذه الوحدة أو أزل أي عائق بینھما.
قد تتصل بعض الھواتف المحمولة وتقطع االتصال   •

باستمرار عند إجراء المكالمات أو إنھائھا. وال یشیر 
ھذا إلى أي عطل في ھذه الوحدة.

بالنسبة لبعض األجھزة، قد یتم إلغاء تنشیط اتصال   •
Bluetooth تلقائیًا كمیزة لتوفیر الطاقة. وال یشیر 

ھذا إلى أي عطل في ھذه الوحدة.
المؤقت ال یعمل

اضبط الساعة بشكل صحیح.  •
قم بتشغیل المؤقت.  •

تم مسح إعداد الساعة/المؤقت
انقطع التیار الكھربائي أو انفصل سلك الطاقة.  •

أعد ضبط الساعة/المؤقت.  •
 

قلل المسافة بین جھاز التحكم عن بعد والوحدة.  •
أدخل البطاریة مع محاذاة األقطاب (+/-) كما ھو   •

محدد.
استبدل البطاریة.  •

وّجھ وحدة التحكم عن بعد مباشرة نحو المستشعر   •
الموجود في مقدمة الوحدة.

لم یتم اكتشاف وجود قرص
أدخل قرًصا.  •

تحقق مما إذا كان القرص قد تم إدخالھ مقلوبًا.  •
انتظر حتى یتم مسح تكثف الرطوبة في العدسة.  •

استبدل القرص أو نظفھ.  •
استخدم قرًصا مضغوًطا نھائیًا أو قرًصا بصیغة   •

صحیحة.
USB تعذر عرض بعض الملفات في جھاز

تجاوز عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جھاز   •
USB حًدا معینًا. ھذه الظاھرة لیست عطالً.

ال یتم دعم  صیغ ھذه الملفات.  •
جھاز USB غیر مدعوم

جھاز USB غیر متوافق مع الوحدة. جرب جھاًزا   •
آخر.

استقبال ضعیف إلشارة الرادیو
قم بزیادة المسافة بین الوحدة والتلفزیون أو مصادر   •

اإلشعاع األخرى.
قم بتمدید ھوائي الرادیو بالكامل.  •

تشغیل الموسیقى غیر متاح على ھذه الوحدة حتى بعد 
.Bluetooth نجاح اتصال

ال یمكن استخدام الجھاز لتشغیل الموسیقى من خالل   •
ھذه الوحدة السلكیًا.
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كیف تحافظ على تشغیل أو إیقاف تشغیل عرض الساعة 
في وضع االستعداد؟

في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على   •
CLOCK لتشغیل عرض الساعة أو إیقاف تشغیلھ.
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