
یمكنك تسجیل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع اإللكتروني 

السلسلة 5000

+DAB دلیل المستخدمرادیو
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یجب أال یتعرض المنتج للتقطیر أو الرش.  •
ال تضع أي مصادر تشكل خطر على المنتج (مثل العناصر   •

المملوءة بالسوائل أو الشموع المضیئة).
في حالة استخدام قابس مھایئ التوصیل المباشر على أنھ جھاز   •

فصل التیار الكھربائي، یتعین أن یظل جھاز فصل التیار 
الكھربائي قابالً للتشغیل بسھولة.

ال تستخدم ھذا الجھاز بالقرب من الماء  •
ركب الجھاز وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة.  •

ال تركب الجھاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعات   •
أو فتحات تنظیم درجة الحرارة أو المواقد أو أي جھاز آخر (بما 

في ذلك المضخمات) التي تصدر حرارة.

اقرأ ھذه التعلیمات واتبعھا.   •
تأكد من وجود مساحة فارغة كافیة حول المنتج للتھویة.  •

قم بإحالة جمیع خدمات الصیانة إلى موظفي الخدمة المؤھلین.   •
یلزم تقدیم خدمة الصیانة عند تعرض جھاز الرادیو للتلف بأي 

شكل من األشكال، مثل تلف سلك مصدر إمداد الطاقة أو 
القابس، أو انسكاب سوائل على جھاز الرادیو أو سقوط أجسام 

علیھ، أو تعرض جھاز الرادیو للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمل 
جھاز الرادیو بشكل طبیعي، أو إسقاطھ.

استخدم المرفقات/الملحقات التي تحددھا الشركة المصنعة فقط.  •
ال تستخدم سوى مصادر إمداد الطاقة المدرجة في دلیل   •

المستخدم.
افصل ھذا المنتج عن التیار الكھربائي أثناء العواصف الرعدیة   •

أو عند عدم استخدامھ لفترات طویلة من الزمن.

 

ال تقم أبًدا بإزالة ھیكل جھاز الرادیو ھذا.  •
ال تقم بتشحیم أي جزء من جھاز الرادیو ھذا.  •

ال تضع جھاز الرادیو ھذا على معدات كھربائیة أخرى.  •
احتفظ بجھاز الرادیو ھذا 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 جھاز الرادیو عن الطاقة

تحذیر

السالمة

مھم  1
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محتوى الصندوق

باستخدام جھاز الرادیو ھذا، یمكنك:

تحقق من محتویات حزمتك وتعرف علیھا:

.(DAB) والبث الصوتي الرقمي FM االستماع إلى رادیو  •
اعرف الوقت.  •

اضبط المنبھین.  •

FM/DAB رادیو  •
مھایئ الطاقة  •

دلیل البدء السریع  •
نشرة السالمة والضمان  •

 

مقدمة

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

.www.philips.com/welcome
 

رادیو FM/DAB خاصتك  2
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نظرة عامة على رادیو الساعة

ضبط المنبھ.  •
تنشیط أو إلغاء تنشیط مؤقت المنبھ.  •

المنبھ

.FM أو DAB تحدید مصدر: رادیو  •
 SOURCE

تشغیل الرادیو.  •
التبدیل إلى وضع االستعداد.  •

.FM الموالفة على محطة  •
.DAB التنقل في قائمة محطات  •

.FM/DAB التنقل في قائمة  •

 -/+ TUNING

تخزین/الوصول المباشر إلى المحطات مسبقة الضبط 1   •
أو 2 أو 3 أو 4.

المحطات مسبقة الضبط (1, 2, 3, 4)

 PRESET
تخزین محطات الرادیو.  •

عرض وتحدید المحطات مسبقة الضبط.  •

 -/+ VOLUME
الضغط لضبط مستوى الصوت.   •

الضغط لتأكید المحدد.  •
الضغط مع االستمرار للبحث عن جمیع المحطات   •

.FM تلقائیًا في وضع موالف

SCAN/SELECT

إظھار الحالة الحالیة.   •

شاشة العرض

تحسین استقبال إشارة الرادیو.  •
ھوائي الرادیو

توصیل مھایئ الطاقة المزود.  •
  DC IN

تأجیل المنبھ.  •

وضع التأجیل

ضبط مؤقت وضع السكون.  •

وضع السكون

الضغط لعرض المعلومات في وضع   •
.FM/DAB

الضغط مع االستمرار في وضع التشغیل للوصول   •
إلى القائمة العلویة.

المعلومات/القائمة
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ینتقل الرادیو إلى المصدر المحدد األخیر.

اضغط على VOLUME +/- بشكل متكرر لضبط   •
مستوى الصوت،

تكون لوحة العرض خافتة اإلضاءة.

یتم عرض الوقت والتاریخ (في حالة تعیینھما).

اضغط على      مرة أخرى.  •

التشغیل

ضبط مستوى الصوت

التبدیل إلى وضع االستعداد

مالحظة
إذا كان النظام خامالً لمدة 15 دقیقة، یتحول جھاز الرادیو إلى   •

وضع االستعداد تلقائیًا.

اضغط على    .  •

توصیل الطاقة

مالحظة

تھیئة ھوائي الرادیو

اتبع التعلیمات الواردة في ھذا الفصل بالتسلسل دائًما. 

للحصول على استقبال أفضل إلشارة الرادیو، قم بتمدید الھوائي 
بالكامل وضبط موضعھ.

لمنع حدوث تداخل، ضع الھوائي بعیًدا بقدر اإلمكان عن أي   •
مصادر إشعاع أخرى.

تنبیھ

خطر التسبب في تلف المنتج! تأكد من أن جھد الطاقة یتوافق مع   •
الجھد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي من رادیو الساعة.
خطر حدوث صدمة كھربائیة! عند فصل قابس التیار المتردد،   •

اسحب القابس دائًما من المقبس وال تسحب السلك أبًدا.

بدء االستخدام  3

وصل مھایئ الطاقة بما یلي:
مقبس DC IN على جھاز الرادیو، ومقبس   •

الحائط.
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تلمیح
قد تتغیر المحطات من وقت آلخر. ولتحدیث قائمة المحطات، حدد قائمة   •

[Full scan] (بحث كامل) إلجراء البحث الكامل.

في المرة األولى التي تحدد فیھا وضع رادیو DAB، أو إذا كانت 
قائمة المحطات فارغة، یقوم جھاز الرادیو بإجراء بحث كامل تلقائیًا.

اضغط على SOURCE  بشكل متكرر لتحدید وضع   •
.[DAB]

للموالفة على محطة من قائمة المحطات المتاحة: 

في وضع DAB، اضغط على TUNING +/- للتنقل عبر   •
محطات DAB المتاحة.

 

DAB الموالفة على محطات رادیو

DAB استمع إلى رادیو  4

.[Scanning] یتم عرض

یقوم جھاز الرادیو بالبحث عن جمیع محطات رادیو 
DAB وتخزینھا تلقائیًا، ثم یبث أول محطة متوفرة.

یتم حفظ قائمة المحطات في جھاز الرادیو. في المرة 
القادمة عند قیامك بتشغیل جھاز الرادیو، ال یتم البحث عن 

المحطة. 

مالحظة
یمكنك تخزین 20 محطة رادیو DAB كحد أقصى.  •

مالحظة

 preset في الخطوة 2، یمكنك أیًضا الضغط مع االستمرار على مفتاح  •
(مسبقة الضبط) 1 أو 2 أو 3 أو 4 لحفظ المحطة الحالیة في الموضع المقابل 

بشكل مباشر.
إلزالة محطة رادیو DAB مسبقة الضبط، خزن محطة أخرى في مكانھا.  •

اضغط على TUNING +/- لتحدید رقم محطة مسبقة 
الضبط:

DAB تخزین محطات رادیو

.[Preset s tored] یتم عرض
یتم تخزین المحطة في الموضع المحدد.

 

اضغط على           للتأكید.

.DAB قم بالموالفة على محطة رادیو ،DAB في وضع
اضغط مع االستمرار على PRESET لمدة ثانیتین.

.Preset s tore یتم عرض
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وضع الرادیو
مؤقت وضع السكون

(DLS) مقطع التسمیة الدینامیكیة
قوة االشارة

(PTY) نوع البرنامج
اسم المجموعة

التردد
معدل خطأ اإلشارة

معدل البت وحالة الصوت
الوقت

التاریخ

DAB إظھار معلومات

الخیار أ:

الخیار ب:

في وضع DAB، یكون لدیك طریقتان لتحدید محطة رادیو مسبقة 
الضبط.

 .PRESET اضغط على

اضغط على TUNING +/-  لتحدید رقم مسبق 
الضبط.

اضغط على المفتاح الرقمي 4-1 بشكل مباشر.  •

اضغط على           للتأكید.

یتم عرض استدعاء المحطات مسبقة الضبط 

تحدید محطة رادیو DAB مسبقة الضبط

أثناء االستماع إلى رادیو DAB، اضغط على          بشكل 
متكرر للتمریر عبر المعلومات التالیة (إذا كانت متوفرة): 

لتحدید خیار، اضغط على الزر.

للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على          .    •

[Full scan]: البحث عن جمیع محطات رادیو   •
DAB المتاحة وتخزینھا.

[Manual tune]: قم بالموالفة على قناة/تردد   •
معین یدویًا وإضافتھا إلى قائمة المحطات.

[DRC]: ضغط النطاق الدینامیكي إلشارة   •
الرادیو، بحیث تتم زیادة مستوى األصوات 

الھادئة، ویتم تقلیل مستوى األصوات الصاخبة.

[Prune]: إزالة كافة المحطات غیر الصالحة   •
من قائمة المحطات. 

[Clock]: ضبط الوقت/التاریخ، وتحدید صیغة 12/24   •
للساعة، وتعیین مزامنة الوقت. 

[Backlight]: ضبط إعدادات اإلضاءة الخلفیة   •
(3 خیارات : مھلة توقف عن العمل / مستوى التشغیل / 

مستوى خافت)

[Language]: تعیین لغة النظام (اإلنجلیزیة/   •
األلمانیة/ اإلیطالیة/ الفرنسیة/ الھولندیة/ النرویجیة)

[Factory Reset]: إعادة ضبط الوحدة.  •
[SW version]: عرض نسخة البرنامج.  •

[Sys tem]: ضبط إعدادات النظام:  •

في وضع DAB، اضغط مع االستمرار على          
.DAB للوصول إلى قائمة

اضغط على TUNING +/- للتمریر عبر خیارات 
القائمة:

كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خیار فرعي متاًحا 
تحت خیار واحد.

DAB استخدام القائمة في وضع

مالحظة
إذا لم یتم الضغط على أي زر خالل 15 ثانیة، فسیتم الخروج   •

من القائمة.
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مالحظة

یمكنك تخزین 20 محطة رادیو FM كحد أقصى.  •

اضغط على SOURCE  بشكل متكرر لتحدید وضع 
.[FM]

یوالف الرادیو على محطة رادیو FM ذات 
إشارة استقبال قویة بشكل تلقائي. 

اضغط مع االستمرار على TUNING +/-  لمدة ثانیتین.

للموالفة على إحدى المحطات بصورة یدویة:

كرر الخطوة 2 لموالفة المزید من محطات الرادیو.

في وضع موالف FM، اضغط على TUNING +/- بشكل   •
متكرر لتحدید تردد.

.FM قم بالموالفة على محطة رادیو ،FM في وضع

اضغط على TUNING +/- لتحدید رقم مسبق الضبط.

اضغط على             للتأكید.

اضغط مع االستمرار على PRESET  لمدة ثانیتین.

یتم عرض المحطات مسبقة الضبط المخزنة.

.[Preset s tored] یتم عرض
یتم تخزین المحطة في الموضع المحدد.

بدالً من تخزین المحطات بصورة یدویة، یمكنك أیًضا السماح   •
للوحدة بتخزین المحطات التي یتم العثور علیھا تلقائیًا:

اضغط مع االستمرار على الزر             إلجراء البحث التلقائي   
عن قنوات بث الرادیو، واضغط علیھ مرة أخرى إلیقاف البحث 

التلقائي.
 

FM الموالفة على محطات رادیو

FM تخزین محطات رادیو

لتخزین محطات رادیو FM تلقائیًا

FM استمع إلى رادیو  5

اضغط على            للتأكید.

مالحظة

 preset في الخطوة 2، یمكنك أیًضا الضغط مع االستمرار على مفتاح  •
(مسبقة الضبط) 1 أو 2 أو 3 أو 4 لحفظ المحطة الحالیة في الموضع 

المقابل بشكل مباشر.
إلزالة محطة رادیو FM مسبقة التخزین، قم بتخزین محطة أخرى في   •

مكانھا. 

في وضع FM، یكون لدیك طریقتان لتحدید محطة رادیو مسبقة 
الضبط.

.PRESET اضغط على

اضغط على TUNING +/- لتحدید رقم مسبق الضبط.

یتم عرض استدعاء المحطات مسبقة الضبط. 

الخیار ب:

اضغط على المفتاح الرقمي 4-1 بشكل مباشر.  •

الخیار أ:

تحدید محطة رادیو FM مسبقة الضبط
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أثناء االستماع إلى رادیو FM، اضغط على           بشكل متكرر 
للتمریر عبر المعلومات التالیة (إذا كانت متوفرة):

 

 FM إظھار معلومات

وضع الرادیو
مؤقت وضع السكون

الرسائل النصیة للرادیو
نوع البرنامج

االسم
الوقت

التاریخ

لتحدید خیار، اضغط على الزر.
كرر الخطوات من 2 إلى 3 إذا كان أي خیار فرعي متاًحا 

تحت خیار واحد. 
للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على  •

في وضع FM، اضغط مع االستمرار على            للوصول 
.FM إلى قائمة

اضغط على TUNING +/- للتمریر عبر خیارات 
القائمة:

[Scan setting]: حدد حساسیة البحث (المحطات   •
ذات اإلشارة القویة فقط أو جمیع المحطات)

[Clock]: ضبط الوقت/التاریخ، وتحدید صیغة   •
12/24 للساعة، وتعیین مزامنة الوقت

[Backlight]: ضبط إعدادات اإلضاءة الخلفیة   •
(3 خیارات : مھلة توقف عن العمل / مستوى التشغیل / 

مستوى خافت)
[Sys tem]: ضبط إعدادات النظام:  •

[Language]: تعیین لغة النظام (اإلنجلیزیة/   •
األلمانیة/ اإلیطالیة/ الفرنسیة/ الھولندیة/ النرویجیة)

[Factory Reset] : إعادة ضبط الوحدة.  •
[SW version]: عرض نسخة البرنامج.  •

FM استخدم القائمة في وضع

مالحظة
إذا لم یتم الضغط على أي زر خالل 15 ثانیة، فسیتم الخروج من القائمة.  •
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في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على       لمدة 
ثانیتین للوصول إلى قائمة المنبھ.

اضغط على TUNING +/- لتحدید المنبھ 1 أو المنبھ 2.

اضغط على            للتأكید.

كرر الخطوات من 2 إلى 3 في حالة توفر أي خیار فرعي 
(وقت المنبھ، المدة، المصدر، األیام، مستوى الصوت، 

التشغیل/إیقاف التشغیل)

اضغط على       بشكل متكرر لتنشیط مؤقت المنبھ أو إلغاء   •
تنشیطھ.

إلیقاف المنبھ، اضغط على      .  •

إذا تم تنشیط مؤقت المنبھ، یتم عرض [AL1] أو 
[AL2]

یرن المنبھ مرة أخرى في الیوم التالي.

یتم بتأجیل المنبھ ویرن مرة أخرى بعد تسع دقائق.

مالحظة

تأكد من ضبط الساعة بشكل صحیح.  •

یمكنك ضبط منبھین للرنین في وقت مختلف.  •

المیزات األخرى  6

عندما انطالق صوت المنبھ، اضغط على  •

ضبط مؤقت المنبھ 
ضبط المنبھ 

تنشیط/إلغاء تنشیط مؤقت المنبھ 

تأجیل المنبھ 

.[Sleep] حدد قائمة

اضغط على TUNING +/- بشكل متكرر لتحدید فترة مؤقت 
وضع السكون (بالدقائق).

عند عرض [Sleep OFF] یتم إلغاء تنشیط مؤقت 
وضع السكون.

 

ضبط مؤقت وضع السكون

Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS 
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معلومات عامة

األبعاد

الوزن

20000-95 ھرتز، ± 3 دیسیبل استجابة التردد

المضخم

الموالف

مكبر الصوت

المواصفات

معلومات المنتج  7

1 وات جذر متوسط المربعطاقة الخرج المصنفة

نسبة اإلشارة إلى الضجیج

(FM) نطاق الموالفة

 (DAB) نطاق الموالفة

معاوقة مكبر الصوت

طاقة التیار المترد
د (مھایئ الطاقة)

استھالك الطاقة أثناء التشغیل
 

الطاقة االحتیاطیة
 

الوحدة الرئیسیة
95×154.5×109.5 مم  (العرض × االرتفاع × العمق)

0.52 كجم الوحدة الرئیسیة 

PHILIPS :اسم العالمة التجاریة

الدخل:

الخرج:

الحساسیة 

4 أوم 

86 ± 3 دیسیبل مللي واط

239.2-174.928 میجا ھرتز 
(III النطاق)

(dBA) 65 دیسیبل <

108-87.5 میجا ھرتز
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للحفاظ على سریان الضمان، ال تحاول أبًدا إصالح النظام بنفسك.
إذا واجھت مشاكل عند استخدام ھذا الجھاز، فتحقق من النقاط التالیة 
قبل طلب الحصول على خدمة صیانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، 
Philips (www. philips.com/sup- فانتقل إلى صفحة ویب
port). عند االتصال بشركة Philips، تأكد من أن الجھاز قریب 

منك وأن رقم الطراز والرقم التسلسلي متاحان.
عدم وجود طاقة

عدم وجود صوت أو الصوت ضعیف. 

عدم وجود استجابة من جھاز الرادیو

استقبال ضعیف إلشارة الرادیو

تأكد من توصیل قابس التیار المتردد لجھاز الرادیو بشكل   •
صحیح.

تأكد من وجود طاقة في مأخذ التیار المتردد.  •

اضبط مستوى الصوت.  •
تحقق مما إذا كان صوت جھاز الرادیو مكتوًما أو ال تزال   •

محطة الرادیو قید التخزین المؤقت.
مدد الھوائي بالكامل واضبط موضعھ.  •

احفظ جھاز الرادیو بعیًدا عن األجھزة اإللكترونیة األخرى   •
لتجنب تداخل إشارات الرادیو.

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

تحقق مما إذا كان جھاز الرادیو في وضع االستعداد. إذا كانت   •
اإلجابة بنعم، فقم بتشغیل جھاز الرادیو.

احفظ جھاز الرادیو بعیًدا عن األجھزة اإللكترونیة األخرى   •
لتجنب تداخل إشارات الرادیو.

مدد الھوائي بالكامل واضبط موضعھ.  •

تحذیر
ال تقم أبًدا بإزالة ھیكل ھذا الجھاز.  •

استكشاف األخطاء وإصالحھا  8

المنبھ ال یعمل. 
ضبط الساعة/المنبھ بشكل صحیح.  •
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االمتثال

مراعاة البیئة
التخلص من المنتج القدیم والبطاریة

اإلشعارات  9

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

Limited إلى إلغاء حق المستخدمین في تشغیل الجھاز.

تعلن شركة TP Vision 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 

www.philips.com/ support الموقع اإللكتروني
 

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

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

 

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

المنزلیة العادیة.
 

إشعار العالمة التجاریة

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.
إزالة البطاریات غیر القابلة للشحن

إلزالة البطاریات غیر القابلة للشحن، انظر قسم تركیب البطاریة.
المعلومات البیئیة

تخلص من جمیع مواد التعبئة والتغلیف غیر الضروریة. لقد حاولنا 
جعل مواد التعبئة والتغلیف سھلة للفصل إلى ثالث مواد: الورق 
المقوى (الكرتون)، 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.

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

 MMD Hong Kong Holding Limited العالمات من قِبل
یخضع للترخیص. العالمات التجاریة واألسماء التجاریة األخرى ھي 

ملكیة خاصة بأصحابھا.
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تخضع المواصفات للتغییر دون إشعار مسبق.
تعد Philips وشعار درع Philips عالمات تجاریة مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V وتستخدم بموجب ترخیص. تم تصنیع ھذا المنتج بواسطة شركة 
 MMD Hong Kong Holding Limited وبیعھ تحت مسؤولیتھا أو إحدى الشركات التابعة لھا، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited

ھي جھة الضمان فیما یتعلق بھذا المنتج.

TAR5005_10_UM_V1.0 (دقیقة)
 


