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مهم  1

السالمة

تحذير
•  ُيحظر إزالة الجسم الخارجي لساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه.

•  ُيحظر تزييت أي جزء من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه.
•   ُيحظر وضع ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه على أجهزة 

كهربائية أخرى. 
•  حافظ على جهاز الراديو المزود بساعة هذا بعيًدا عن أشعة الشمس 

المباشرة أو ألسنة اللهب أو مصادر الحرارة.
•   تأكد دائًما من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول 

لفصل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث من مصدر اإلمداد بالطاقة.

اقرأ هذه التعليمات.  •
انتبه لجميع التحذيرات.  •

اتبع جميع التعليمات.  •
تجنب سد أي فتحات تهوية، واحرص على التركيب وفًقا   •

لتعليمات الشركة الُمصنعة. 
تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل   •

أجهزة اإلشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو 
األجهزة األخرى )بما في ذلك المضخمات( التي يصدر 

عنها سخونة.
احرص على حماية كبل الطاقة من الدهس أو الثني وخصوًصا   •

عند القوابس ومواضع مأخذ التيار الكهربي ونقطة خروج 
الكبل من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.

افصل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه أثناء العواصف   •
الرعدية أو في حالة عدم االستخدام لفترات زمنية طويلة. 

ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.   •
يجب إجراء صيانة ساعة التنبيه المزودة بخاصية 

البلوتوث عند تعرضها للتلف بأي طريقة، مثل تلف كبل 
اإلمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل أو سقوط 

جسم عليها أو تعرضها للمطر أو الرطوبة أو تعذر 
تشغيلها بشكٍل طبيعي أو سقوطها.

تنبيه استخدام البطارية - لمنع مشكلة تسريب البطارية التي   •
قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو 

إلحاق الضرر بساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.
احرص على تركيب البطارية بصورة صحيحة،   •
+ و- كما هو موضح على ساعة التنبيه المزودة 

بخاصية البلوتوث.
أزل البطارية في حاالت عدم استخدام ساعة التنبيه   •

المزودة بخاصية البلوتوث لفترة طويلة.
ينبغي عدم تعريض البطارية للحرارة المفرطة مثل   •

أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
تجنب تعريض ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث   •

للرذاذ أو قطرات الماء.
ال تضع أي مصادر تشكل خطر على ساعة التنبيه   •

المزودة بخاصية البلوتوث )على سبيل المثال، األجسام 
الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة(.

في حالة استخدام محول التوصيل المباشر كجهاز فصل،   •
يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.

مالحظة
•  يوجد ملصق التصنيف في الجزء السفلي من المنتج.
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2  ساعة التنبيه المزودة 
بخاصية البلوتوث 

الخاصة بك التي تأتي مع 
شاحن هاتف السلكي

 !Philips تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحًبا بكم مع
ل منتجك  لالستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجِّ

 .www.philips.com/welcome على

مقدمة
من خالل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث، يمكن القيام 

بما يلي:
تشغيل الصوت من األجهزة التي تدعم خاصية البلوتوث  •

عرض الوقت.  •
ضبط منبهَين.  •

شحن أجهزتك المحمولة باستخدام شاحن الهاتف   •
USB الالسلكي أو

محتويات العبوة 
افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها: 

ساعة منبهة مزودة بخاصية البلوتوث  •
محول طاقة  •

مواد مطبوعة  •

www.philips.com/welcome.
www.philips.com/welcome.
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نظرة عامة على ساعة التنبيه المزودة 
بخاصية البلوتوث 

الطاقة/  
تشغيل/إيقاف البلوتوث  •

- مستوى الصوت +  
ضبط الساعة والدقائق  •

الضبط على وضع 12 ساعة أو 24 ساعة  •
رفع/خفض مستوى الصوت  •

 
التشغيل/اإليقاف المؤقت

الغفوة/السطوع  
عمل غفوة للمنبه  •

ضبط سطوع الشاشة  •

لوحة العرض  
عرض الوضع الحالي  •

ضبط الوقت/المنطقة الزمنية  
ضبط الوقت  •

ضبط مؤقت النوم  •

التنبيه1/التنبيه 2  
ضبط المنبه  •

تنشيط أو إلغاء تنشيط مؤقت التنبيه  •

USB منفذ شحن  
مقبس محول الطاقة  

منطقة الشحن الالسلكي  
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بدء التشغيل  3
احرص دائًما على اتباع التعليمات في هذا الفصل بالتسلسل. 

التوصيل بالطاقة
تنبيه

•  خطر تلف المنتج! تأكد من توافُق الجهد الكهربائي مع الجهد المطبوع 
على الجانب الخلفي أو السفلي لجهاز الراديو المزود بساعة.

•  خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محول التيار المتردد، 
اسحب القابس دائًما من المقبس. وُيحظر سحب السلك.

•  خطر االنفجار! حافظ على البطارية بعيًدا عن مصادر الحرارة أو 
أشعة الشمس أو ألسنة اللهب. وُيحظر التخلص من البطارية برميها 

في النار.
•   خطر االنفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. ال 

يتم استبدل البطارية إال بواحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.

ِصل محول الطاقة بمقبس الحائط.

تركيب البطارية
يمكنك استخدام طاقة التيار المتردد فقط كمصدر لإلمداد 

بالطاقة. يمكن للبطارية AAA إجراء نسخ احتياطي إلعدادات 
الساعة والتنبيه فقط. عند فصل الطاقة، يتم إيقاف تشغيل 

اإلضاءة الخلفية للشاشة.

تنبيه
•   تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذا ينبغي الخلص 

منها بطريقة صحيحة.

وفًقا للتعليمات، من حيث القطبية الصحيحة )+ / -(، قم 
بإدراج المقطع 1.5 فولت × 2 بطارية AAA )غير متوفرة(

AAA

Replace batteries when the Low battery
indicator is on

AAA

استبدل البطاريات عندما يكون مؤشر انخفاض البطارية 
في وضع التشغيل

ضبط الساعة
 SET في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على  1
TIME )ضبط الوقت( لمدة ثانيتين لتنشيط وضع إعداد 
الساعة. سيومض تنسيق الوقت 24 ساعة على الشاشة.

اضغط على زر "-" أو "+" بشكٍل متكرر لتحديد تنسيق   2
العرض سواًء 24 ساعة )االفتراضي( أو 12 ساعة.

اضغط على SET TIME )ضبط الوقت( للتأكيد   3
وبعدها ستومض أرقام الساعة على الشاشة.
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اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الساعة )اضغط مع   4
االستمرار على األزرار لإلعداد السريع(

اضغط على SET TIME )ضبط الوقت( للتأكيد   5
وبعدها ستومض أرقام الدقائق على الشاشة.

اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الدقائق )اضغط مع   6
االستمرار على األزرار لإلعداد السريع(

اضغط على SET TIME )ضبط الوقت( للتأكيد   7
وبعدها يتم عرض الوقت المضبوط.

التشغيل 
اضغط على زر POWER )الطاقة( لتشغيل ساعة التنبيه 

المزودة بخاصية البلوتوث

انتقل إلى وضع االستعداد
اضغط على زر POWER )الطاقة( لالنتقال إلى وضع 

االستعداد.
ُتعَرض الساعة )إذا تم ضبطها(   

ضبط سطوع الشاشة
اضغط على BRIGHTNESS )السطوع( بشكٍل متكرر 

لتحديد مستويات السطوع المختلفة.
مرتفع  •

متوسط  •
منخفض  •
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ضبط مؤقت تنبيه  4

ضبط منبه
يمكنك ضبط منبَهين للعمل في وقتين مختلفين. 

مالحظة
•  تأكد من ضبط الساعة بشكٍل صحيح.

•  يمكنك فقط ضبط المنبه في وضع االستعداد. 

في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على   1
ALARM1 )التنبيه 1( أو ALARM2 )التنبيه 2( 

ألكثر من ثانيتين لتنشيط وضع إعداد المنبه، ستومض 
أيقونة طنين أرقام الساعة )  ( وأيقونة المنبه)  أو 

 ( الموجودة على الشاشة.
اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الساعات. اضغط   2

على ALARM1 )التنبيه 1( أو ALARM2 )التنبيه 
2( للتأكيد وبعدها ستومض أرقام الدقائق على الشاشة.

اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الدقائق. اضغط على   3
ALARM1 )التنبيه 1( أو ALARM2 )التنبيه 2( 

للتأكيد.
 ALARM2 التنبيه 1( أو( ALARM1 اضغط على  4

)التنبيه 2( بشكٍل متكرر الختيار مصدر المنبه:
تشغيل الطنان )  (  •

تشغيل موسيقى البلوتوث )  (  •
إلغاء التنبيه  •

التلميحات
•  ال يمكن ضبط مستوى صوت التنبيه، ولكنه سيرتفع تدريجًيا إليقاظك 

بلطف.
•  إذا ُضِبط المنبه على موسيقى البلوتوث ولم يتم اكتشاف أي جهاز 

بلوتوث، سيتم ضبط المنبه افتراضًيا على الطنان.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت التنبيه
في وضع االستعداد، اضغط على ALARM1 )التنبيه   •
1( أو ALARM2 )التنبيه 2( لعرض إعدادات المنبه 

الحالية.
 ALARM2 التنبيه 1( أو( ALARM1 اضغط على  •

)التنبيه 2( مرة أخرى لتنشيط مؤقت التنبيه أو إلغاء 
تنشيطه.

  تظهر أو  في حالة تشغيل مؤقت التنبيه 
وتختفي إذا كان قيد اإليقاف. 

 ALARM1 إليقاف التنبيه، اضغط على أزرار  •
)التنبيه 1( أو ALARM2 )التنبيه 2( المقابلة.
 ALARM1 إليقاف رنين المنبه، اضغط على زر  •

)التنبيه 1(/ALARM2 )التنبيه 2( المقابل يتم تكرار 
المنبه في األيام التالية.

عمل غفوة للمنبه
عندما يعمل المنبه، اضغط على SNOOZE )غفوة(. 
يتوقف المنبه ويكرر الرنين بعد تسع دقائق.  
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ضبط وقت النوم  5

يمكن لساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث التبديل إلى 
وضع االستعداد تلقائًيا بعد فترة الضبط المسبق.

 SLEEP في وضع تشغيل البلوتوث، اضغط على  •
)النوم( بشكٍل متكرر لتحديد فترة مؤقت النوم )بالدقائق(.

إللغاء تنشيط مؤقت النوم:
في وضع إعداد مؤقت النوم، اضغط على SLEEP )النوم( 

بشكٍل متكرر لحين ظهور ]OFF[ )إيقاف تشغيل(. 
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البلوتوث   6

التشغيل من جهاز البلوتوث
اضغط على POWER )الطاقة( بشكٍل متكرر لتحديد وضع 

البلوتوث.
  ستومض أيقونة من على لوحة العرض

قم بتنشيط وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك.
اختر "PHILIPS PR702" المعروض على جهازك 

إلجراء االقتران.
في حالة نجاح االتصال، تصدر ساعة التنبيه المزودة   

بخاصية البلوتوث صفيًرا مرتين وتتوقف أيقونة  عن 
الوميض. 

يمكنك اآلن بدء تشغيل الموسيقى على جهاز البلوتوث الخاص 
بك. 

اضغط على "-"/"+" لضبط مستوى الصوت.

إعادة ضبط البلوتوث
اضغط على زر POWER )الطاقة( مع االستمرار ألكثر من 

 5 ثوان لمحو جميع معلومات االقتران.
ستومض أيقونة  من على لوحة العرض

ستدخل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث في   
وضع البلوتوث تلقائًيا بعد إعادة الضبط.
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الشحن   7

Qi استخدام الشحن الالسلكي
ستعمل هذه الوحدة على توفير الشحن السلكًيا للهواتف التي 

تدعم خاصية الشحن الالسلكي عن طريق وضع هاتفك أعلى 
أيقونة الشحن الالسلكي في الساعة التنبيه المزودة بخاصية 
البلوتوث. وتكون أيقونة الشحن )  ( المعروضة على 

الشاشة قيد التشغيل أثناء الشحن.

USB منفذ شحن
يحتوي هذا المنتج أيًضا على منفذ شحن USB لألجهزة التي 

ال تدعم الشحن الالسلكي.
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8  معلومات المنتج
مالحظة

•  معلومات المنتج ُعرضة للتغيير دون إشعار مسبق. 

2 وات جذر متوسط تربيعي مخرج مكبر الصوت
2 ×

10 واتطاقة الشحن الالسلكي
 USB 5 فولت 1.0 أمبيرمخرج شحن 

أقل من 2 %إجمالي التشوه التوافقي
أكثر من 50 ديسيبلنسبة اإلشارة إلى الضجيج

 مصدر اإلمداد بالطاقة
)محول طاقة(

اسم العالمة  التجارية: 
PHILIPS

الطراز:
BQ30A-0902500-G؛

الدخل:  100 – 240 
فولت~، 50/60 
هرتز، بحد أقصى 
800 مللي أمبير؛

الخرج: 9 فولت  2500 
مللي أمبير؛

بطاريتان AAA لتوفير البطارية
مصدر طاقة احتياطي للساعة 

وساعة التنبيه )غير متوفر(
استهالك الطاقة في وضع 

االستعداد 
أقل من أو يساوي 1 وات 

أبعاد المنتج 
-  الوحدة الرئيسية

 )العرض × االرتفاع × العمق(
x 65 x 135 135 مم

0.45 كجموزن الوحدة 

مالحظة
•   يساوي جهد التيار المستمر. 
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9  استكشاف األخطاء 
وإصالحها

تحذير
•  ُيحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.

لكي يظل الضمان سارًيا، ُيحظر محاولة صيانة النظام بنفسك. 
إذا كنت تواجه مشكالت عند استخدام هذا الجهاز، تحقق من 
النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، 
 Philips  فانتقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة 

)www. philips.com/support(. عند االتصال بشركة 
Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع 

معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي. 

ال توجد طاقة
تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في ساعة    •

التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث بشكٍل صحيح.
تأكد من وجود الطاقة في مخرج التيار المتردد.  •

ال توجد استجابة من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث
افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شّغل    •

ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث مرة أخرى.

المنبه ال يعمل.
اضبط الساعة/المنبه بطريقة صحيحة.   •

www. philips.com/support
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مالحظة  10
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت يتم إجراؤها على هذا الجهاز 
 MMD Hong ولم تتم الموافقة عليها صراحًة من ِقبل شركة
Kong Holding Limited إلى إبطال سلطة المستخدم في 

تشغيل الجهاز.

 MMD Hong Kong Holding Limited تعلن شركة
بموجب هذه الوثيقة َتوافُق هذا المنتج مع المتطلبات األساسية 

 .2014/53/EU واألحكام األخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه
ويمكنك االطالع على إعالن المطابقة على الموقع اإللكتروني 

.www.philips.com/support التالي

العناية بالبيئة
التخلص من المنتج والبطاريات القديمة

تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة 
عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.

يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه 
األوروبي EU/2012/19. وينبغي التعرف على نظام 
المجموعة المحلية المنفصلة الخاص بالمنتجات الكهربية 
واإللكترونية. اتبع القواعد المحلية وال تتخلص مطلًقا من 
المنتج مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص 
الصحيح من المنتجات القديمة على منع حدوث آثار سلبية 

على البيئة وصحة اإلنسان. 

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة 
مشمولة بالتوجيه األوروبي EU/2013/56 والتي ال يمكن 

التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل 
الخاص بالمنتجات الكهربية واإللكترونية والبطاريات. اتبع 

القواعد المحلية وال تتخلص مطلًقا من المنتج والبطاريات مع 
النفايات المنزلية العادية؛ حيث يساعد التخلص الصحيح من 

المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على 
البيئة وصحة اإلنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها
إلزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، انظر قسم تركيب 

البطارية.

المعلومات البيئية
تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا 

جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثالث مواد: الورق المقوى 
)العلبة( ولب الورق )الطبقة الواقية( والبولي إيثيلين )األكياس 

والِقطع اإلسفنجية الواقية(. 

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها 
إذا تم تفكيكها من ِقبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح 

المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات 
المستهلكة والمعدات القديمة.

www.philips.com/support


Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما عالمتان تجاريتان مسجلتان 
لشركة .Koninklijke Philips N.V وال يتم استخدامهما إال بموجب 

 MMD Hong Kong ترخيص رسمي، ُصنع هذا المنتج من قبل شركة
Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة 

عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج. 
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