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1  العربیة



مھم  1

السالمة

تحذیر

ال تقم أبًدا بإزالة ھیكل رادیو الساعة ھذا.  •

ال تقم بتشحیم أي جزء من رادیو الساعة ھذا.  •

ال تضع رادیو الساعة ھذا على المعدات الكھربائیة األخرى.  •

احتفظ برادیو الساعة 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 رادیو الساعة عن الطاقة.

اقرأ ھذه التعلیمات.  •
انتبھ لكل التحذیرات.  •
اتبع جمیع التعلیمات.  •

ال تسد أي فتحات تھویة. 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.

قم بحمایة سلك الطاقة من المشي أو الضغط علیھ، خاصة   •
عند المقابس ومنافذ الطاقة ونقطة خروجھا من رادیو 

الساعة.
استخدم المرفقات/الملحقات التي تحددھا الشركة المصنعة   •

فقط.
افصل ھذا الجھاز عن التیار الكھربائي أثناء العواصف   •
الرعدیة أو عند عدم استخدامھ لفترات طویلة من الزمن.

قم بإحالة جمیع خدمات الصیانة إلى موظفي الخدمة   •
المؤھلین. یلزم تقدیم خدمة الصیانة عند تعرض الجھاز 

للتلف بأي شكل من األشكال، مثل تلف سلك مصدر إمداد 
الطاقة أو القابس، أو انسكاب سوائل على الجھاز أو سقوط 

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

 

2  العربیة

تنبیھ حول استخدام البطاریة - لمنع تسرب البطاریة الذي   •
قد یؤدي إلى إصابة جسدیة أو تلف الممتلكات أو تلف 

رادیو الساعة:

قم بتثبیت جمیع البطاریات بشكل صحیح، + و -   •
كما ھو موضح على الوحدة.

قم بإزالة البطاریات عند عدم استخدام الوحدة لفترة   •
طویلة.

یجب أال تتعرض البطاریة للحرارة المفرطة مثل   •
أشعة الشمس أو الحریق أو ما شابھ.

 
یجب أال یتعرض رادیو الساعة ھذا لقطرات أو رش   •

المیاه.
ال تضع أي مصادر تشكل خطر على رادیو الساعة (مثل   •

األشیاء الملیئة 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.
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نظرة عامة على رادیو الساعة
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3  العربیة

SLEEP
ضبط مؤقت وضع السكون.  •

        SOURCE
اضغط لتحدید FM أو DAB+ أو وضع البلوتوث.  •

في وضع البلوتوث، اضغط مع االستمرار ألكثر من   •
ثانیتین للدخول في وضع اإلقران.

PRESET / SET TIME
تخزین محطات الرادیو في الذاكرة.  •

تحدید محطة FM أو DAB مسبقة الضبط.  •
ضبط الوقت.  •

     HR / MIN /      TUN
الموالفة على محطات رادیو.  •

ضبط الساعة والدقیقة.  •
تخطي إلى المقطع السابق/التالي.  •

SNOOZE / BRIGHTNESS
تأجیل المنبھ.  •

ضبط سطوع الشاشة.  •
Display panel

لوحة العرض  •
إظھار الحالة الحالیة.  •

      AL1 / AL2 /    VOL
ضبط المنبھ.  •

ضبط مستوى الصوت.  •
MENU / INFO

.+DAB ادخل إلى قائمة  •
.DAB+/RDS عرض معلومات محطة  •

SCAN / SELECT
مسح/تخزین محطات رادیو تلقائیًا.  •

تأكید اختیار.  •
لوحة الشحن الالسلكي

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

تشغیل أو انتقال إلى االستعداد.  •

رادیو الساعة  2
تھانینا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! لالستفادة 

الكاملة من الدعم الذي تقدمھ Philips، سّجل منتجك على 
.www.philips.com/support

 

مقدمة
باستخدام رادیو الساعة ھذا، یمكنك 

استمع إلى رادیو FM والبث الصوتي الرقمي   •
(DAB+)؛

قم بتشغیل الصوت من األجھزة التي تدعم تقنیة   •
البلوتوث، واضبط منبھین للرنین في أوقات مختلفة؛

اشحن جھازك المحمول باستخدام شاحن الھاتف الالسلكي   •
.USB أو

محتوى الصندوق
تحقق من محتویات حزمتك وتعرف علیھا:

الوحدة الرئیسیة  •
مھایئ طاقة التیار المتردد  •

دلیل البدء السریع  •
نشرة السالمة والضمان  •

 

نظرة عامة على رادیو الساعة
①

دلیل البدء السریع
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بدء االستخدام  3
اتبع التعلیمات الواردة في ھذا الفصل بالتسلسل دائًما.

تثبیت البطاریات
یمكن للبطاریات فقط النسخ االحتیاطي إلعدادات الساعة 

والمنبھ.

تنبیھ

خطر االنفجار! أبِق بالبطاریات بعیًدا عن الحرارة أو أشعة الشمس   •
أو الحریق. ال تتخلص من البطاریات في النار.

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

أدخل بطاریتین AAA (غیر مرفقتین) مع مراعاة األقطاب 
الصحیحة (+/-) كما ھو موضح.

توصیل الطاقة

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 محول الطاقة، اسحب   •

القابس دائًما من المقبس. ال تسحب السلك أبًدا.
استخدم فقط محول التیار المتردد المحدد في الشركة المصنعة أو   •

الُمباع مع ھذه الوحدة.

مالحظة

توجد لوحة النوع في الجزء السفلي من رادیو الساعة.  •

4  العربیة

ضبط الوقت

مالحظة
یمكنك فقط ضبط الوقت في وضع االستعداد.  •

 SET في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على  1
TIME ألكثر من ثانیتین.

اضغط على    TUN    لتحدید < 24 ساعة > أو <   2
 SET 12 ساعة > كصیغة للساعة، ثم اضغط

TIME للتأكید.
اضغط لضبط الساعة و MIN لضبط الدقیقة، ثم   3

اضغط على SET TIME للتأكید.
اضغط على     TUN     لتحدید التاریخ والشھر   4

 SET TIME ثم اضغط ،[DD-MM-YY] والسنة
للتأكید.

 UPDATE> لتحدید     TUN     اضغط على  5
FROM RADIO> أو <NO UPDATE>، ثم 

اضغط SET TIME للتأكید.
[SAVED] یظھر ویتم ضبط الوقت. 

التشغیل
اضغط         لتشغیل رادیو الساعة.

تنتقل الوحدة إلى المصدر المحدد األخیر.
للتبدیل إلى وضع االستعداد، اضغط        مرة أخرى.

یتم عرض الساعة في الوقت اآلنّي.

مالحظة

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



استمع إلى رادیو   4
+DAB

+DAB الموالفة على محطات رادیو
اضغط          لتشغیل رادیو الساعة.1

اضغط على SOURCE  بشكل متكرر لتحدید وضع 
. DAB

[DAB] سیظھر لمدة ثانیتین وسیتم تشغیل أیقونة 
.DAB

سیتم ضبط الوحدة على آخر محطة تم تولیفھا. 
وسیظھر اسم المحطة.

 PRESS] عند االستخدام أول مرة، سیظھر
SELECT TO SCAN] على الشاشة.

.SCAN / SELECT اضغط على
 DAB تقوم الوحدة بتخزین جمیع محطات رادیو

+ تلقائیًا وتبث أول محطة متوفرة.
یتم حفظ قائمة المحطات في جھاز الرادیو.في المرة 

القادمة عند قیامك بتشغیل جھاز الرادیو، ال یتم 
البحث عن المحطة.

إذا لم یتم العثور على محطة DAB +، فسوف 
یظھر [NO SIG] (no DAB+ signal) على 

الشاشة.

2

3

للموالفة على محطة من قائمة المحطات المتاحة:
       TUN      اضغط على ،DAB في وضع

 +DAB بشكل متكرر للتنقل عبر محطات
المتاحة. 

تخزین محطات رادیو DAB+ تلقائیًا 
 SCAN / اضغط مع االستمرار على ،DAB في وضع

SELECT ألكثر من ثانیتین.
 +DAB تقوم الوحدة بمسح جمیع محطات رادیو

المتاحة وتبث أول محطة متوفرة.
5  العربیة

تلمیح

ال یتم تخزین محطة رادیو DAB+ مع اإلعدادات مسبقة الضبط   •
أثناء ھذه العملیة.

سیتم إضافة محطات وخدمات جدیدة في بث DAB+. لتوفیر   •
محطات وخدمات DAB+ جدیدة، قم بإجراء مسح كامل بانتظام.

 +DAB قم بتخزین محطات رادیو
یدویًا

مالحظة

یمكنك تخزین 20 محطة رادیو DAB+ مسبقة الضبط كحد أقصى.  •

.+DAB اضبط الموالف على محطة رادیو  1
اضغط مع االستمرار على PRESET ألكثر من   2

ثانیتین لتنشیط وضع البرمجة.
اضغط على      TUN      بشكل متكرر لتحدید رقم.  3

اضغط على PRESET مرة أخرى للتأكید.  4
كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتخزین المزید من   5

.+DAB محطات رادیو
 

مالحظة
إلزالة محطة رادیو DAB + مسبقة الضبط، قم بتخزین محطة   •

أخرى في مكانھا.

حدد محطة رادیو DAB+ مسبقة 
الضبط

.PRESET اضغط على ،DAB في وضع  1
اضغط على     TUN       بشكل متكرر الختیار   2

  SELECT محطة رادیو مسبقة الضبط، ثم اضغط
للتأكید.

+DAB إظھار معلومات
أثناء االستماع إلى رادیو DAB +، اضغط على 

MENU/INFO بشكل متكرر للتمریر عبر المعلومات 
التالیة (إذا كانت متوفرة):



اسم المحطة  •
(DLS) مقطع التسمیة الدینامیكیة  •

قوة اإلشارة  •
(PTY) نوع البرنامج  •

اسم المجموعة  •
القناة والتردد  •

معدل خطأ اإلشارة  •
معدل البت وحالة الصوت  •

الوقت  •
التاریخ  •

في وضع DAB، اضغط مع االستمرار على 
MENU / INFO ألكثر من ثانیتین للوصول إلى 

.+DAB قائمة
اضغط على     TUN       للتمریر عبر خیارات 

القائمة:
 +DAB مسح جمیع محطات رادیو : [Scan]  •

المتاحة.
[Manual]: قم بالموالفة على قناة/تردد معین   •

یدویًا وإضافتھا إلى قائمة المحطات.
[DRC]: قم بإضافة أو إزالة درجة من التعویض   •

للفروق في النطاق الدینامیكي بین محطات 
الرادیو.

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

[System]: ضبط إعدادات النظام.  •
.SELECT لتحدید خیار، اضغط على

كرر الخطوات من 3-2 إذا كان أي خیار فرعي 
متاًحا تحت أحد الخیارات.

+DAB استخدام قائمة

[System]
[Reset] : إعادة ضبط كل اإلعدادات إلى إعدادات   •

المصنع االفتراضیة.
[SW VER] (نسخة اإلصدار): تعرف على اإلصدار   •

البرمجي الوحدة.
 English /) ضبط لغة النظام :[Language]  •

 Deutsch / Itliano / Français / Norsk /
.(Nederlands

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

القائمة.

1

2

3
4

للموالفة على إحدى المحطات بصورة یدویة:
في وضع موالف FM، اضغط على      TUN      بشكل 

متكرر لتحدید تردد.

FM استمع إلى رادیو  5
مالحظة

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

للحصول على استقبال أفضل، قم بتمدید وتعدیل ھوائي FM بشكل   •
كامل 

FM الموالفة على محطات رادیو
اضغط         لتشغیل رادیو الساعة.

اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحدید رادیو 
.FM

[FM] سیظھر لمدة ثانیتین وسیتم تشغیل أیقونة 
.FM

سیتم ضبط الوحدة على آخر محطة تم تولیفھا.

اضغط مع االستمرار على      TUN      ألكثر من 
ثانیتین.

یتم ضبط رادیو الساعة على محطة ذات استقبال 
قوي تلقائیًا.

كرر الخطوة 3 لموالفة المزید من محطات الرادیو.

تخزین محطات رادیو FM تلقائیًا
 SCAN اضغط مع االستمرار على ،FM في وضع موالف

ألكثر من ثانیتین.
 FM تقوم الوحدة بتخزین جمیع محطات رادیو

المتوفرة تلقائیًا وتبث المحطة األولى.

1
2

3

4

6  العربیة



قم بتخزین محطات رادیو FM یدویًا

مالحظة

یمكنك تخزین 20 محطة رادیو FM كحد أقصى.  •

.FM اضبط الموالف على محطة رادیو

اضغط مع االستمرار على PRESET ألكثر من 
ثانیتین لتنشیط وضع البرمجة.

اضغط على      TUN      بشكل متكرر لتحدید رقم.

اضغط على PRESET مرة أخرى للتأكید.

كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتخزین المزید من 
.FM محطات رادیو

تلمیح

إلزالة محطة رادیو مسبقة التخزین، قم بتخزین محطة أخرى في   •
مكانھا.

تحدید محطة رادیو مسبقة الضبط
.PRESET اضغط على ،FM في وضع موالف
اضغط على      TUN      بشكل متكرر الختیار 

 SELECT محطة رادیو مسبقة الضبط، ثم اضغط
لیتم التأكید.

RDS إظھار معلومات
RDS (نظام بیانات الرادیو) ھي خدمة تتیح لمحطات رادیو 

FM إظھار معلومات إضافیة.

أثناء االستماع، اضغط على MENU / INFO بشكل 
متكرر للتمریر عبر المعلومات التالیة (إذا كانت متوفرة):

تردد المحطة  •
اسم المحطة  •
اسم البرنامج  •

 

7  العربیة

1
2

3
4
5

1

2

FM استخدام قائمة
في وضع موالف FM، اضغط مع االستمرار على 1

MENU / INFO ألكثر من ثانیتین للوصول إلى 
.FM قائمة

اضغط على       TUN      للتمریر عبر خیارات 
القائمة:

[Audio]: حدد ستیریو أو أحادي.  •
[Scan]: إعدادات المسح.  •

[System]: ضبط إعدادات النظام.  •
.SELECT لتحدید خیار، اضغط على

كرر الخطوات من 3-2 إذا كان أي خیار فرعي متاًحا 
تحت أحد الخیارات.

2

3
4

[Scan] (إعداد المسح)
[All] (جمیع المحطات): مسح جمیع محطات رادیو   •

FM المتاحة.
[Strong] (المحطات القویة فقط): مسح محطات رادیو   •

FM ذات اإلشارات القویة فقط.

[System]
[Reset]: إعادة ضبط كل اإلعدادات إلى إعدادات   •

المصنع االفتراضیة.
[SW Version]: تعرف على اإلصدار البرمجي   •

الوحدة.
 English /) ضبط لغة النظام :[ Language]  •
 Deutsch / Itliano / Français / Norsk /

.(Nederlands



البلوتوث  6

مالحظة

یبلغ نطاق التشغیل الفعال بین ھذه الوحدة وجھازك المزود بتقنیة   •
البلوتوث حوالي 10 أمتار (33 قدًما).

أیة عقبة بین ھذه الوحدة وجھازك المزود بتقنیة البلوتوث یمكن أن   •
تقلل من نطاق التشغیل.

التشغیل من األجھزة المفعل فیھا 
البلوتوث

اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحدید وضع 
البلوتوث.

   [BT] و      سوف یومضان
عندما یظھر [Philips R7705] على الجھاز، 
حدده لبدء اإلقران واالتصال. أدخل كلمة المرور 

االفتراضیة "0000" إذا لزم األمر.

Philips R7705

 "Philips R7705" إذا تعذر علیك البحث عن
أو لم تتمكن من اإلقران بھذه الوحدة، فاضغط مع 

االستمرار ألكثر من ثانیتین للدخول في وضع 
اإلقران.

عند االتصال بشكل صحیح، [BT] و       
سیصبحان ثابتین وسوف تسمع نغمة إقران.

3

لفصل الجھاز المفعل فیھ تقنیة البلوتوث، قم بإیقاف تشغیل 
البلوتوث على جھازك.
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1

2

شغل الصوت على الجھاز المتصل.
یتم بث الصوت من جھازك المفعل فیھ خاصیة 

البلوتوث على ھذه الوحدة.

المیزات األخرى  7

ضبط مؤقت المنبھ

ضبط المنبھ

مالحظة

یمكنك فقط ضبط المنبھ في وضع االستعداد.  •
تأكد من ضبط الساعة بشكل صحیح.  •

تلمیح
تخرج الوحدة من وضع ضبط المنبھ عندما تكون خاملة لمدة 15   •

ثانیة.

تنشیط/إلغاء تنشیط مؤقت المنبھ
اضغط على AL1 أو AL2 بشكل متكرر لتنشیط مؤقت 

المنبھ أو إلغاء تنشیطھ.
في حالة تنشیط مؤقت المنبھ، یتم تشغیل مؤشر التنبیھ.

إذا تم تعطیل مؤقت التنبیھ، ینطفئ مؤشر التنبیھ.

یرن المنبھ مرة أخرى في الیوم التالي.

.AL2 أو AL1 إلیقاف المنبھ، اضغط على

 AL1 في وضع االستعداد، اضغط مع االستمرار على
أو AL2 ألكثر من ثانیتین لضبط وقت التنبیھ.

اضغط على HR لضبط الساعة و MIN لضبط 
الدقیقة، ثم اضغط على AL1 أو AL2 للتأكید.

اضغط على      TUN      لضبط نوع المنبھ (یومیًا 
أو مرة واحدة أو في أیام األسبوع أو عطالت نھایة 
األسبوع)، ثم اضغط على AL1 أو AL2 للتأكید.
اضغط على       TUN       لضبط مصدر تنبیھ 

(BT أو DAB أو FM أو الجرس)، ثم اضغط على 
AL1 أو AL2 للتأكید.

اضغط على      TUN       لضبط مستوى الصوت، 
ثم اضغط AL1 أو AL2 للتأكید.

1

2

3

4

5



شحن ھاتفك الذكي السلكیًا 
ضع ھاتفك الذكي على لوحة الشحن الالسلكي، وسیتم تنشیط 

الشحن الالسلكي.
      سیظھر.

إذا تم الكشف عن أي جسم غریب،      سوف 
یومض

 USB الشحن من خالل منفذ
 USB خارجي من خالل منفذ USB قم بشحن جھاز

الموجود بالجزء الخلفي من ھذه الوحدة.

1 أمبیر5 فولت
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تأجیل المنبھ
.SNOOZE عند انطالق صوت المنبھ، اضغط على
یتم بتأجیل المنبھ ویرن مرة أخرى بعد 9 دقائق. 

ضبط مؤقت وضع السكون
یمكن أن ينتقل رادیو الساعة ھذا إلى وضع االستعداد تلقائیًا 

بعد فترة إعادة ضبط.
اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحدید فترة   •

(بالدقائق).
ینتقل رادیو الساعة إلى وضع االستعداد تلقائیًا بعد 

فترة إعادة الضبط.
إللغاء تفعیل مؤقت وضع السكون.

 [OFF] بشكل متكرر حتى یظھر SLEEP اضغط على  •
(إیقاف) على الشاشة.

ضبط مستوى الصوت
أثناء االستماع، اضغط علىVOL + لضبط مستوى 

الصوت.

ضبط سطوع الشاشة
.اضغط على السطوع  بشكل متكرر لضبط سطوع الشاشة

HIGH (عالي)  •
MED (متوسط)  •

LOW (منخفض)  •



معلومات عامة
;Philips :العالمة التجاریة

المھایئ 1:
;SEW0902800P :الطراز

الدخل: 240-100 فولت~، 50/60 
ھرتز، 1.0 أمبیر؛

الخرج: 9 فولت      2.8 أمبیر، 25.2 
وات

المھایئ 2:
;AS340-090-AD280 :الطراز

الدخل: 240-100 فولت~، 50/60 
ھرتز، 1.2 أمبیر؛

الخرج: 9 فولت      2.8 أمبیر، 25.2 
وات

دعم الشحن السریع من 
سامسونج 9 وات

5 فولت     1.0 أمبیر

<17.1 وات

<1 وات

x 68 x 153 153 ملم

606 ج

en 50075 و 2 دبوس BS 1363-1 3 دبابیس قابلة للتبدیل *

10  العربیة

طاقة التیار المتردد 
(مھایئ الطاقة*)

الشحن الالسلكي

USB إخراج شحن

استھالك الطاقة أثناء 
التشغیل

استھالك الطاقة 
االحتیاطیة

األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق)

الوزن (الوحدة 
الرئیسیة)

معلومات المنتج  8

مالحظة

معلومات المنتج عرضة للتغییر دون إشعار مسبق.  •

2W x 2 RMSطاقة الخرج المصنفة

الموالف

المضخم

FM: 87.50 - 108.00 میجا ھرتز
DAB: 174.928-

239.200 میجا ھرتز

50 ك ھرتز

dBf 22>

dBf 51.5>

3%>

 >50 دیسیبل

V5.0
2.402 جیجا ھرتز 2.480- جیجا ھرتز

نطاق الموالفة

شبكة الموالفة
الحساسیة

- أحادي، 26 دیسیبل 
S/N النسبة

- ستیریو، 46 دیسیبل 
S/N النسبة

إجمالي التشویش
التوافقي

نسبة اإلشارة إلى الضجیج 

البلوتوث
إصدار البلوتوث

تردد البلوتوث



استكشاف األخطاء   9
وإصالحھا

ال تقم أبًدا بإزالة ھیكل ھذا المنتج  •

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

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

 Philips (ww.philips. إلى صفحة ویب
com / support). عند االتصال بشركة 

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

عدم وجود طاقة
تأكد من توصیل قابس التیار المتردد بالوحدة بشكل صحیح.  •

تأكد من وجود طاقة في مأخذ التیار المتردد.  •

عدم وجود صوت
اضبط مستوى الصوت.  •

عدم وجود استجابة من الوحدة
افصل قابس طاقة التیار المتردد وأعد توصیلھ، ثم شغل   •

الوحدة مرة أخرى.

استقبال ضعیف إلشارة الرادیو
احفظ رادیو الساعة بعیًدا عن األجھزة اإللكترونیة األخرى   •

لتجنب تداخل إشارات الرادیو.
مدد الھوائي بالكامل واضبط موضعھ.  •

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

11  العربیة

تم مسح إعداد الساعة / المنبھ
انقطع التیار الكھربائي أو انفصل قابس الطاقة.  •

أعد ضبط الساعة / المنبھ.  •

جودة صوت ردیئة عبر اتصال البلوتوث
استقبال البلوتوث ضعیف. انقل الجھاز المفعل فیھ بتقنیة   •

البلوتوث إلى مكان أقرب من ھذه الوحدة أو أزل أي 
عائق بینھما.

وظیفة البلوتوث غیر مفعلة على جھازك. راجع دلیل   •
المستخدم الخاص بجھازك لمعرفة كیفیة تمكین البلوتوث.
ھذه الوحدة متصلة بجھاز آخر مفعل فیھ تقنیة البلوتوث.   •

افصل وأعد المحاولة.



اإلشعارات  10
أي تغییرات أو تعدیالت تم إجراؤھا على ھذا الجھاز لم تتم 
 MMD Hong Kong الموافقة علیھا صراحةً من قِبل

Holding Limited قد تبطل صالحیة المستخدم لتشغیل 
المنتج. بموجب ھذا، تعلن بموجب ھذا، أن ھذا المنتج یتوافق 
مع المتطلبات األساسیة وغیرھا من األحكام ذات الصلة من 

التوجیھ EU/2014/53. یمكنك العثور على إعالن 
www. philips.com/- المطابقة على الموقع اإللكتروني

 .support

یتوافق ھذا المنتج مع متطلبات التداخل الالسلكي للمجموعة 
األوروبیة. 

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

یعني ھذا الرمز أنھ یجب عدم التخلص من المنتج كنفایات 
منزلیة ویجب تسلیمھ إلى منشأة تجمیع مناسبة إلعادة 

التدویر. اتبع القواعد المحلیة وال تتخلص أبًدا من المنتج 
والبطاریات القابلة إلعادة الشحن مع النفایات المنزلیة 
العادیة. یساعد التخلص الصحیح من المنتجات القدیمة 

والبطاریات القابلة إلعادة الشحن على منع اآلثار السلبیة 
على البیئة وصحة اإلنسان.

تُعد عالمة كلمة Bluetooth® عالمات تجاریة مسجلة 
مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام 

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

التجاریة األخرى ھي ملكیة خاصة بأصحابھا.
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