
هام:  1

a .اقرأ هذه اإلرشادات

b .حافظ عىل هذه التعلي�ت

c .انتبه إىل كل التحذيرات

d .اتبع كل اإلرشادات

e .ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من املاء

f .نظّف هذا املنتج بقطعة ق�ش جافة

g  ت املنتج باتباع تعلي�ت الرشكة ال تقم بسّد أي فتحات تهوية. ثبّ
عة. املصنّ

h  ال تثّبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل املشعاعات أو
فتحات التحكم يف الحرارة أو األفران أو أي أجهزة أخرى (¨ا فيها مكربات 

نتج السخونة.  الصوت) التي تُ

i  اعمل عىل ح�ية سلك الطاقة بحيث ال يتم امليش أو الضغط عليه، وخاصة

عند املقابس، واملآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.

j .استخدم الرتكيبات/امللحقات املحددة من الرشكة املصنعة فقط

k  لالستخدام فقط مع الطاولة املتحركة أو الحامل أو الحامل الثال¿ القوائم أو

الدعامة أو الطاولة املحددة من الرشكة املصنعة أو املباعة مع الجهاز. عند 

استخدام الطاولة املتحركة، انتبه عند نقل الطاولة املتحركة/الجهاز لتجنب 

التعرض إلصابة من جراء السقوط. 

 
l  افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه

لفرتات طويلة. 

m  أوكل أع�ل الخدمة والصيانة لفريق الخدمة املؤهل. يستوجب القيام

بأع�ل الصيانة لدى ترضر الجهاز بأي شكل من األشكال، كمثل ترضر سلك 

الطاقة أو القابس أو ترسب سائل إىل الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك 

تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.

n  ب البطارية الذي قد يؤدي إىل حدوث تنبيه استخدام البطارية - ملنع ترسّ

إصابات جسدية أو إلحاق رضر باملمتلكات أو الوحدة: 
رّكب كل البطاريات بشكل صحيح، + و - ك� تم تعليمها عىل الوحدة. 	 

ال تخلط البطاريات (قدÓة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إىل ذلك).	 
قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة ملدة طويلة.	 

o  .أو البلل Õال يجوز تعريض الجهاز للتقط

p  ال تضع أي مصادر خطر عىل الجهاز (عىل سبيل املثال األغراض التي تحتوي
عىل سوائل والشموع املضاءة). 

q  قد يحتوي هذا املنتج عىل رصاص وزئبق. قد يخضع التخلص من هذه

املواد لبعض األنظمة بسبب اعتبارات بيئية. للحصول عىل معلومات حول 

التخلص من املنتج أو إعادة تدويره، يُرجى مراسلة السلطات املحلية 

أو رشكة Electronic Industries Alliance عىل املوقع التايل: 

.www.eiae.org

تحذير

ال تعمد أبًدا إىل إزالة الغالف الهيكيل لجهاز الصوت هذا. 	
ال تعمد أبًدا إىل تزييت أي جزء من جهاز الصوت هذا. 	
ال تضع أبًدا جهاز الصوت هذا عىل معدات كهربائية أخرى. 	
اعمل داàًا عىل إبقاء هذا املنتج بعيًدا عن نور الشمس املبارش أو اللهب املكشوفة أو السخونة. 	

ال تنظر أبًدا إىل إشعاع الليزر املوجود داخل جهاز الصوت هذا. 	
تأكد داàًا من توفÕ إمكانية وصول سهل إىل سلك الطاقة أو القابس أو املحّول لفصل جهاز الصوت  	

عن الطاقة.

تنبيه

قد يؤدي استخدام عنارص التحكم أو إجراء أي تعديالت أو القيام بإجراءات أخرى غÕ تلك  	

املذكورة هنا إىل تعّرض خطÕ لإلشعاع أو عملية أخرى غÕ آمنة.

مالحظة

 
يشكل إجراء نسخ غÕ مرصح لها ملواد محمية ¨وجب حقوق النرش ¨ا يف ذلك برامج الكمبيوتر وامللفات 

والبث التلفزيوç أو اإلذاعي والتسجيالت الصوتية انتهاًكا لحقوق النرش وبالتايل جرًما جنائًيا. ال ينبغي 
استخدام هذا الجهاز لهذه األغراض. 

قد يتطلب تسجيل املواد وتشغيلها الحصول عىل موافقة. راجع قانون العام 1956 الخاص بحقوق النرش 
وقوانè ح�ية املؤدين من العام 1958 إىل العام 1972.

معلومات حول البيئة
لقد تم االستغناء عن كل التغليفات غÕ الرضورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إىل ثالث مواد: 

ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسرتين (مخفف الصدمات) والبوليثلè (األكياس واللوحة اإلسفنجية 
الواقية.) 

يتكّون نظامك من مواد Óكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من ِقبل رشكة متخصصة. 
ُيرجى االلتزام باألنظمة املحلية املتعلقة بالتخّلص من مواد التغليف والبطاريات املستهلكة واملعدات 

القدÓة.
ن جهاز الصوت هذه العالمة: يتضمّ

 
مشغل األقراص المدمجة  2

 ،Philips لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه !Philips تهانينا عىل رشائك املنتج، ومرحًبا بك يف
. www.philips.com/welcome قم بتسجيل منتجك يف

مقدمة

 .FM/MW كنك تشغيل األقراص الصوتية واالست�ع إىل راديوÓ ،باستخدام مشغل األقراص املدمجة
Óكنك أيًضا برمجة تسلسل تشغيل املسارات. يساعدك تحسè الجهÕ الديناميì (DBB) عىل االستمتاع 

باملوسيقى إىل أقىص حد.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة وحددها:

مشغل األقراص املدمجة	 

سلك طاقة التيار املتناوب	 

دليل املستخدم	 

نظرة عامة حول الوحدة األساسية

 
a VOLUME

ضبط مستوى الصوت	 

b DBB
 	Õالجه èتشغيل/إيقاف تشغيل تحس

c ل الكاسيت أزرار مسجّ

 	
إيقاف التشغيل أو التسجيل مؤقًتا

 	   
إيقاف تشغيل الكاسيت أو التسجيل

فتح حامل الكاسيت
 	 / 

التقدم/الرجوع للخلف برسعة ضمن كاسيت
 	

البدء بتشغيل كاسيت

c

a
b

d
e

h

i
j

k

g

f

l

m

o

n

 	
البدء بتسجيل كاسيت

d PROG
برمجة املسارات واستعراض الربنامج	 

e MODE
تحديد وضع تشغيل: تكرار أو تبديل	 

f أزرار التشغيل األسايس
 	

إيقاف تشغيل القرص املضغوط

مسح برنامج القرص املضغوط
 	

بدء تشغيل القرص املضغوط أو إيقاف تشغيله مؤقًتا
 	 / 

تحديد املسار السابق/التايل.

البحث الرسيع إىل الخلف/األمام ضمن املسار الحايل

g -/+ ALBUM
تخطي إىل األلبوم التايل/السابق يف قرص MP3 مضغوط	 

h BAND
تحديد نطاق التمّوج	 

i MP3 LINK
مقبس إلدخال الصوت	 

j -/+ TUNING
ضبط محطات الراديو	 

k LIFT TO OPEN
فتح/إغالق حجرة القرص املضغوط	 

l ñتلسكو òهوا
 	FM استقبال محطة راديو èتحس

m ~AC MAINS
مأخذ سلك الطاقة	 

n باب البطارية

o CD، TUNER، MP3 LINK،TAPE/OFF :محدد املصدر
تحديد قرص مضغوط أو راديو أو MP3 كمصدر للصوت	 

التبديل إىل وضع االستعداد	 

الشروع في العمل  3
تنبيه

قد يؤدي استخدام عنارص التحكم أو إجراء أي تعديالت أو القيام بإجراءات أخرى غÕ تلك  	

املذكورة هنا إىل تعّرض خطÕ لإلشعاع أو عملية أخرى غÕ آمنة.

اتبع داàًا التعلي�ت الواردة يف هذا الفصل بتسلسل.
إذا اتصلت برشكة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز جهاز الصوت ورقمه التسلسيل. تجد رقم الطراز 

والرقم التسلسيل يف الجهة السفىل من جهاز الصوت. سّجل األرقام هنا: 
رقم الطراز __________________________

الرقم التسلسيل ___________________________

تثبيت البطاريات

افتح حجرة البطارية. 1

 
أدخل ست بطاريات مستديرة عىل شكل زر بجهد 1.5 فولت وبحجم R14/UM-2/C مع التقّيد  2

.èّبالقطبية الصحيحة (+/-) ك� هو مب

أغلق حجرة البطارية. 3

تلميح

إذا كنت تريد توفÕ عمر البطارية، فاستخدم سلك الطاقة املتوفر. 	

توصيل طاقة التيار املتناوب

تحذير

خطر تلف املنتج! تأكد من أن الجهد الكهرباò لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد  	

الكهرباò املطبوعة يف الجهة الخلفية أو السفلية من جهاز الصوت.

خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محّول طاقة التيار املتناوب، اسحب القابس من املأخذ  	

داàًا. ال تسحب الكبل أبدًا.

مالحظة

قم بتثبيت الوحدة بقرب مقبس التزويد بالطاقة وحيث يسهل الوصول إىل قابس التيار املتناوب. 	

بّدل محدد الجهد الكهرباò يف حجرة بطارية جهاز الصوت إىل الجهد الكهرباò لخط الطاقة املحيل. 1

6 x 1.5V R-14/UM-2/C-cell
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قم بتوصيل سلك الطاقة ¨قبس AC MAINS~ عىل جهاز الصوت و¨قبس التزويد بالطاقة. 2

 
إليقاف تشغيل جهاز الصوت كلًيا، افصل سلك الطاقة عن مقبس التزويد بالطاقة.	 

تلميح

	 .TAPE/OFF محدد املصدر إىل èالطاقة: بعد االستخدام، قم بتعي Õلتوف

استخدام مشغل األقراص المدمجة  4

تشغيل قرص مضغوط

مالحظة

ال Óكنك تشغيل أقراص مضغوطة مرّمزة بتقنية الح�ية ضد النسخ. 	

Óكنك تشغيل األقراص املضغوطة الصوتية املتوفرة يف السوق:

 	(CD-R) األقراص املضغوطة القابلة إلعادة التسجيل

 	(CD-RW) األقراص املضغوطة القابلة إلعادة الكتابة

أقراص MP3 املضغوطة	 

1 .CD بدّل محدد املصدر إىل

ارفع غطاء حجرة القرص املضغوط. 2

أدخل القرص املضغوط مع توجيه الجانب املطبوع نحو األعىل. 3

أغلق غطاء القرص املضغوط برفق. 4
يتم عرض العدد اإلج�يل للمسارات.  ↵

 
اضغط عىل  لبدء التشغيل. 5

يظهر [  ] .  ↵

 
 	. إليقاف تشغيل القرص املضغوط مؤقتًا، اضغط عىل 

الستئناف تشغيل القرص املضغوط، اضغط عىل  مجدًدا.	 

 	. إليقاف تشغيل القرص املضغوط، اضغط عىل 

تحديد مسار

أثناء التشغيل، اضغط عىل  /  لتحديد مسار. 1

تحديد ألبوم

ألقراص MP3 املضغوطة فقط.

أثناء التشغيل، اضغط عىل ALBUM +/-لتحديد ألبوم. 1

البحث عن ممر ضمن مسار

1 . أثناء التشغيل، اضغط باستمرار عىل  / 
يتم تشغيل القرص املضغوط برسعة عالية ومستوى صوت منخفض. ↵

حرر  /  الستئناف التشغيل العادي. 2

تلميح

عندما ينتهي البحث عن املسار األخÕ، يتوقف القرص املضغوط. 	

تحديد أوضاع التشغيل

تكرار التشغيل

Óكنك تكرار مسار أو ألبوم MP3 أو قرص مضغوط أو برنامج.

 [  ] – لتشغيل املسار الحايل بشكل متواصل	 
 [  ALB] – لتشغيل األلبوم الحايل بشكل متواصل	 
 [  ALL] – لتكرار القرص املضغوط/الربنامج بكامله	 

أثناء التشغيل، اضغط عىل MODE بشكل متكرر حتى تعرض الشاشة رمز التكرار. 1
تكرار مسار واحد.	 

 

تكرار ألبوم.	 

  
تكرار برنامج.	 

  
إليقاف تكرار التشغيل، اضغط عىل MODE بشكل متكرر إىل حè التوقف عن عرض رمز التكرار.	 

تشغيل التبديل

.òكنك تشغيل جميع املسارات برتتيب عشواÓ

أثناء التشغيل، اضغط عىل MODE بشكل متكرر حتى تعرض الشاشة رمز التبديل. 1

  
إليقاف تبديل التشغيل، اضغط عىل MODE مجدًدا.	 

برمجة تسلسل التشغيل

Óكنك تخزين 20 مساًرا كحٍد أقىص بالتسلسل املطلوب.

يف وضع التوقف، اضغط عىل PROG لبدء برمجة تسلسل التشغيل. 1
↵  .[P01] و [PROG] يتم عرض

  
اضغط عىل ALBUM +/- لتحديد ألبوم. 2

Óكن تطبيق هذه الخطوة عىل أقراص MP3 املضغوطة فقط.

اضغط عىل  /  لتحديد مسار. 3

اضغط عىل PROG لتخزين املسار. 4
↵ .[P02] و [PROG] يتم عرض

كرر الخطوات من 2 إىل 4 لتحديد كل املسارات املطلوبة وتخزينها. 5
عند تخزين املسارات الـ 20 كلها، لن تتمّكن من تحديد مسارات أكô وستعرض الشاشة  ↵

[PROG] و [---].

6 . لتشغيل برنامج، اضغط عىل 
يف وضع التوقف، اضغط عىل PROG بشكل متكرر الستعراض املسارات املخّزنة. ↵
 	.èإللغاء الربنامج، اضغط عىل  مرت

تلميح

عند إيقاف تشغيل الربنامج، يعود مشغل األقراص املضغوطة إىل التشغيل العادي. إلعادة تشغيل  	

الربنامج، كّرر الخطوات من 1 إىل 6.

االست�ع إىل الراديو

1 .TUNER بدّل محدد املصدر إىل

2  .MW أو FM إىل BAND قم بتبديل

أدِر TUNING +/- للعثور عىل محطة. 3

تلميح

لتحسè استقبال Ó ،FMكنك öديد الهواò التلسكوñ أو إمالته أو تدويره للحصول عىل  	

االستقبال األمثل.

لتحسè استقبال MW، ضع مشغل األقراص املدمجة يف اتجاه مختلف. 	

ل كاسيت تشغيل مسجّ

1 .TAPE/OFF بدّل محدد املصدر إىل

اضغط عىل    لفتح حامل الكاسيت وأدخل رشيط كاسيت ثم أغلق حامل الكاسيت. 2

اضغط عىل  لبدء التشغيل. 3

 	. إليقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط عىل 

 	. إليقاف التشغيل، اضغط عىل   

البحث عن ممر ضمن رشيط

أثناء التوقف عن التشغيل، اضغط عىل  /  للبحث عن املمر املطلوب يف رشيط. 1
2 . إليقاف البحث الرسيع، اضغط عىل   

التسجيل من قرص مضغوط

1 .CD بدّل محدد املصدر إىل

أدخل القرص املضغوط مع توجيه الجانب املطبوع نحو األعىل. 2

إذا كنت تريد تسجيل مسارات بالتسلسل املطلوب، قم بربمجة املسارات املطلوبة. 3

اضغط عىل    لفتح حامل الكاسيت. 4

أدخل كاسيًتا فارًغا. 5

أغلق الحامل. 6

اضغط عىل  لبدء التسجيل. 7
سيبدأ تشغيل القرص/الربنامج تلقائًيا من البداية. ↵

 	. إليقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط عىل 

الستئناف التشغيل، اضغط عىل  مجدًدا.	 

 	. إليقاف التشغيل، اضغط عىل  

التسجيل من الراديو

1 .TUNER بدّل محدد املصدر إىل

ضبط محطة راديو. 2

اضغط عىل    لفتح حامل الكاسيت. 3

أدخل كاسيًتا فارًغا. 4

أغلق الحامل. 5

اضغط عىل  لبدء التسجيل. 6

 	. إليقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط عىل 

الستئناف التشغيل، اضغط عىل  مجدًدا.	 

 	. إليقاف التشغيل، اضغط عىل   

استكشاف األخطاء وإصالحها  5
تحذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا الجهاز. 	

لì يبقى الض�ن صالًحا، ال تحاول إطالًقا إصالح املنتج بنفسك. 
إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. ويف حال 

استمرار املشكلة، انتقل إىل موقع Philips عىل ويب (www.Philips.com/support). عند 
االتصال برشكة Philips، تأكد من وجود الجهاز يف مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسيل.

ال توجد طاقة
تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام. •
تأكد من توفّر الطاقة يف مقبس التزويد بالطاقة. •
تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح. •

الصوت غÕ موجود

ضبط مستوى الصوت. •

تأكد من أن املسار الذي يتم تشغيله معّد بتنسيق متوافق. •
ر عمل الشاشة بشكل صحيح./ال استجابة عند الضغط عىل أي عنرص من عنارص  تعذّ

التحكّم.

افصل سلك طاقة التيار املتناوب.  •
قم بتوصيل سلك طاقة التيار املتناوب بعد بضع ثواٍن. •

ر تشغيل القرص تعذّ

تأكد من إدخال امللصق املوجود عىل القرص مع توجيه الجهة املطبوعة  •
نحو األعىل. 

امسح القرص بقطعة ق´ش مصنوع من األلياف بدًءا من الوسط وصوًال إىل  •
الحافة وبخط مستقيم.

قد يكون هذا القرص شائًبا. قم بتشغيل قرص آخر. •
• CD/CD-R/ تأكد من أن القرص املضغوط هو نسخة نهائية من

.CD-RW
تأكد من أّن عدسة الليزر نظيفة. •
تأكد من أن القرص املضغوط ليس مرمًزا بتقنية الح´ية ضد النسخ. •

تخطي القرص املضغوط املسارات

تأكد من أن القرص املضغوط ليس متلًفا أو متسًخا. •
تأكد من إلغاء تنشيط وضع الربنامج/التبديل. •

جودة صوت الكاسيت ضعيفة

تأكد من أن رأيس حجرة الكاسيت نظيفان.	 

تأكد من استخدام رشيط كاسيت عادي (IECI) للتسجيل.	 
عدم عمل الكاسيت للتسجيل

تأكد من أن مقبيض الكاسيت البالستيكيè غÕ مكسورين.	 

معلومات عن المنتج  6
مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغيÕ من دون إشعار مسبق. 	

األبعاد (الوحدة الرئيسية)
(العرض x االرتفاع x العمق)

x 146  x 291  243 مم
x 5.8  x 11.5  9.6 بوصة

1.8 كجمالوزن (الوحدة الرئيسية)
3.8 رطالً

تيار مبارش بجهد 9 فولت وبشدة 1.5 أمبÕوحدة التزويد بالطاقة
تيار متناوب بجهد 110~127 / 220~240 فولت

نشط بقدرة 12 واطاستهالك الطاقة
وضع االستعداد < 2 واط

2 × 1 واط RMSإخراج الطاقة
10- درجات مئوية - 50+ درجة مئويةنطاق حرارة التشغيل

14 درجة فهرنهايت - 122 درجة فهرنهايت
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