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هام:  1
• اإلرشادات.	 اقرأ هذه 
• التحذيرات.	 إلى كل  انتبه 
• اإلرشادات.	 اتبع كل 
• املاء.	 بالقرب من  ال تستخدم هذا اجلهاز 
• بالقرب من أي مصادر حرارة مثل 	 تثّبت هذا اجلهاز  ال 

املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو أي أجهزة 
أخرى )مبا فيها مكبرات الصوت( التي تُنتج السخونة. 

• استخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة فقط.	
• أوكل أعمال اخلدمة والصيانة لفريق اخلدمة املؤهل. يستوجب 	

القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر اجلهاز بأي شكل من األشكال، 
كمثل تسرب سائل إلى اجلهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك 
تعرض اجلهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي 

أو سقوطه.
• تنبيه استخدام البطارية - ملنع تسرّب البطارية الذي قد يؤدي 	

إلى حدوث إصابات جسدية أو إحلاق ضرر باملمتلكات أو 
الوحدة: 
• ركّب كل البطاريات بشكل صحيح، + و - كما مت 	

تعليمها على الوحدة. 
• ال تخلط البطاريات )قدمية وجديدة أو بطاريات كربون 	

وقلوية، وما إلى ذلك(.
• قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة ملدة 	

طويلة.
• ال يجب تعريض البطاريات )حزمة البطاريات أو البطاريات التي 	

مت تثبيتها( للحرارة املفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار 
أو ما شابه.

• البلل. 	 أو  ال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير 
• ال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز )على سبيل املثال األغراض 	

التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة(. 
 

أوكل املنتج دائًما إلى شخص محترف إلخراج البطارية املضّمنة. )الصورة 
رقم.  (

 a

المحمول الراديو   2
تهانينا على شرائك املنتج، ومرحًبا بك في Philips! لالستفادة بالكامل 

 من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في
.www.philips.com/welcome 

الصندوق محتويات 

حتقق من محتويات احلزمة اخلاصة بك وتعرّف إليها. )الصورة رقم.  (

  
 

إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا اجلهاز 
ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في اجلهة السفلى 

من اجلهاز. سّجل األرقام هنا: 
__________________________ الطراز  رقم 

الرقم التسلسلي ___________________________

بالطاقة التزويد  وحدة 

تنبيه

حتتوي البطاريات على مواد كيميائية، وبالتالي يجب التخلص منها  	
بطريقة صحيحة.

لتشغيل الراديو احملمول، ميكنك استخدام البطاريات القلوية أو حزمة 
بطاريات Ni-MH املضمنة.

التشغيل ببطاريات قلوية

البطارية. 1 افتح حجرة 

أدخل ثالث بطاريات AAA بقوة 1.5 فولت )غير متوفرة( مع  2
التقّيد بالقطبية الصحيحة )+/-( كما هو مبي. )الصورة رقم.  (

b
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البطارية. 3 أغلق حجرة 

قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى BATT. )الصورة رقم.  ( 4
البطاريات  ↵ الراديو احملمول باستخدام  يتم تشغيل 

القلوية. 

  
تلميح

للتأكد من أن البطارية املضمنة لديها ما يكفي من الطاقة لدعم املنبه  	
ووظيفة ضوء فالش في احلاالت الطارئة، يوصى باستخدام البطاريات 

القلوية في األوقات العادية.

c

d

Ni-MH التشغيل ببطارية 

للتشغيل بحزمة بطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن، قم بتمرير محدد 
مصدر الطاقة إلى RECHARGE BATT. )الصورة رقم.  (

 
التشغيل إيقاف 

. OFF بعد االستخدام، قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى

e
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الراديو  استخدام   3
المحمول.

الراديو إلى  االستماع 

قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى BATT )الصورة رقم.  (  1
أو RECHARGE BATT. )الصورة رقم.  (

قم بضبط املنزلق LW	MW	FM لتحديد املوالف FM أو  2
.LW MW أو 

راديو. 3 بتدوير مفتاح الضبط لضبط محطة  قم 

قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. )الصورة  4
رقم.  (

  
لتحقيق استقبال راديو أفضل:

• ضع الهوائي على أبعد مسافة ممكنة عن التلفزيون أو جهاز 	
التداخل؛  VCR أو مصادر اإلشعاعات األخرى لتجنب 

• أو في مكان فسيح.	 النافذة  بالقرب من  الراديو  ضع 
• الهوائي واجتاهه.	 بتغيير طول  قم 

تلميح

لتجنب تداخل ترددات الراديو، ال تستمع إلى الراديو أثناء شحن هاتفك  	
أو بطاريتك املضمنة.

f

FM/MW/LW

الهاتف احملمول شحن 

ميكن أن يعمل الراديو احملمول هذا مبثابة شاحن هاتف احملمول في 
احلاالت الطارئة. بفضل هذا اجلهاز لن يفرغ هاتفك أبًدا عندما يكون 

مقبس التيار املتردد غير متوفر. 

USB املتوفر. 1 افتح غطاء MICRO USB  وأخرج كبل 

قم بتوصيل كبل USB مبأخذ USB على هاتفك. )الصورة رقم.  ( 2

  
3  .CHARGE•MOBILE قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى

)الصورة رقم.  (

 
اسحب POWER•GENERATOR، ثم قم بتدويره  4

بسرعة لشحن هاتفك. )الصورة رقم.  (

g

h



6AR

 
يظهر مؤشر الشحن على هاتفك. ↵

مالحظة

USB على هاتفك،  	 USB املتوفر مع مأخذ  في حال لم يتطابق كبل 
قم أوالً بتوصيله مبحول USB )غير متوفر(، ثم قم بتوصيله بالهاتف. 

بتيار  	 تتعلق  املتطلبات اخلاصة  ذات  الهواتف احملمولة  بالنسبة لبعض 
الشحن وباجلهد الكهربائي، قد ال تنجح عملية الشحن.

Ni-MH شحن حزمة بطارية 

Ni-MH املضمنة.  توجد طريقتان لشحن حزمة بطاريات 

USB الشحن عبر مأخذ 

BATTأو  1 قم بتمرير محدد مصدر الطاقة إلى OFF أو 
.RECHARGE BATT

USB )غير متوّفر( بـ: 2 قم بتوصيل كبل 
• الكمبيوتر.	 USB في  مأخذ 
• مأخذ USB في الراديو احملمول. )الصورة رقم.  (	

↵ .Ni-MH الراديو احملمول بشحن بطارية يبدأ 

i  
تلميح

8 ساعات. 	 البطارية بشكل كامل  يتطلب شحن 
الراديو  	 إذا لم يستخدم  البطارية املضمنة بشكل كامل  قم بشحن 

ألكثر من 3 أشهر.

الطاقة بالشحن عبر مولد  قم 

في احلاالت الطارئة، ميكنك شحن البطارية املضمنة عبر مولد الطاقة.

BATTأو  1 قم بتبديل محدد مصدر الطاقة إلى OFF أو 
.RECHARGE BATT

بتدويره  2 اسحب POWER•GENERATOR ثم قم 
بسرعة لتوليد الطاقة. )الصورة رقم.  (

توليدها في بطارية  ↵ يتم  التي  الطاقة  يتم تخزين 
 .Ni-MH

j
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تشغيل ضوء فالش

)الصورة رقم.  (

  
املنبه تشغيل 

 )الصورة رقم.  (

  
تلميح

لتجنّب إخافة األطفال بسبب الرني املفاجئ واحلاد، أبق األطفال بعيًدا  	
عن الراديو.

k

l

معلومات عن المنتج  4
مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيير من دون إشعار مسبق. 	

املوالف

FM:  87.0 - 108 ميجاهرتزنطاق الضبط
MW:  522 - 1620 ميجاهرتز

LW:  153 - 279 ميجاهرتز

معلومات عامة

بالطاقة التزويد  وحدة 
 - بطارية قابلة إلعادة الشحن

 - بطارية قلوية
Ni-MH حزمة بطارية 

AAA 3 بطاريات بحجم
األبعاد

 - الوحدة األساسية 
120  × 76  × 47 مم)العرض x االرتفاع x العمق(

الوزن
التعبئة  - مع 

 - الوحدة األساسية
0.32 كجم
0.26 كجم
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استكشاف األخطاء   5
وإصالحها

حتذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف اجلهاز. 	

لكي يبقى الضمان صاحلًا، ال حتاول إطالقًا إصالح املنتج بنفسك. 
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا اجلهاز، حتقق من النقاط 
التالية قبل طلب اخلدمة. إذا بقيت املشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة 

)www.philips.com/support(. عند  Philips على ويب 
االتصال بشركة Philips، تأكد من وجود اجلهاز في مكان مجاور ومن 

معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.
 

ال توجد طاقة
الطاقة الصحيح. • تأكد من حتديد مصدر 
القلوية مثبتة بشكٍل صحيح. • البطاريات  أن  تأكد من 
البطارية املضمنة.  • قم بشحن 
 

الراديو ضعيف استقبال 
 أبِق الراديو بعيداً عن األجهزة اإللكترونية األخرى لتجنب  •

تداخل ترددات الراديو.
الهوائي واجتاهه. • بتغيير طول  قم 
 

الصوت غير موجود
ضبط مستوى الصوت. •
 

Ni-MH أو بطارية  الهاتف  تعذّر شحن 
الطاقة بأسرع ما ميكن.  • بتدوير مولد  قم 
الطاقة الصحيح. • تأكد من حتديد مصدر 
ال يتطابق كبل USB مع مأخذ USB اخلاص بهاتفك. حاول  •

استخدام محول USB لتوصيل هاتفك.
نظرًا إلى اختالف تقنيات منتجات الهواتف احملمولة، قد تفشل  •

عملية الشحن. 

إشعار  6
قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق عليها قسم 
Philips•Consumer•Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل 

املستخدم تشغيل اجلهاز.

 
الراديو اخلاصة  ترددات  املنتج مع متطلبات تداخل  يتوافق هذا 

باجملموعة األوروبية.

 
مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة 

التدوير وإعادة االستخدام. 

 
عند إرفاق رمز احلاوية املدولبة هذه باملنتج، فهذا يعني أن اإلرشاد 

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

اإللكترونية والكهربائية.
يُرجى العمل وفق القواني احمللية وعدم التخلص من املنتجات القدمية 
مع النفايات املنزلية العادية. فالتخلص من املنتج القدمي بطريقة 
صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة 

وصحة اإلنسان.

  
يحتوي منتجك على بطاريات يشملها اإلرشاد األوروبي 66/2006/

EC، والتي ال ميكن أن يتم التخلص منها مع النفايات املنزلية 
العادية.يُرجى االطالع على القواني احمللية املتعلقة بنظام التجميع 
املنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على 
منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.

مالحظة

تقع لوحة النوع في جهة اجلهاز السفلى. 	

معلومات حول البيئة
لقد مت االستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام 
تغليف يسهل فصله إلى ثالث مواد: ورق مقوى )صندوق(، إسفنج 
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البوليسترين )مخفف الصدمات( والبوليثلي )األكياس واللوحة اإلسفنجية 
الواقية.( 

يتكّون نظامك من مواد ميكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا 
مت تفكيكه من ِقبل شركة متخصصة. يُرجى االلتزام باألنظمة احمللية 
املتعلقة بالتخّلص من مواد التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات 

القدمية.
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