
c 
بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا. 	 

d  /  
التخطي إلى املسار السابق/التالي.	 

e +AL-/AL
التخطي إلى األلبوم السابق/التالي.	 

f MODE
حتديد وضع تشغيل: تكرار أو تبديل	 

g DEL
 	.USB حذف ملفات الصوت التي مت تخزينها على جهاز

h REC
 	.USB التسجيل من قرص إلى جهاز

i PROG
مسارات البرنامج.	 

الشروع في العمل  3
تنبيه

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

املذكورة هنا إىل تعّرض خط� لإلشعاع أو عملية أخرى غ� آمنة.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل.
إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز اجلهاز الذي تستخدمه ورقمه 
التسلسلي. جتد رقم الطراز والرقم التسلسلي في اجلهة السفلى من اجلهاز. اكتب 

األرقام هنا: 
رقم الطراز __________________________

الرقم التسلسلي ___________________________

تثبيت البطاريات

مالحظة

¡كنك استخدام البطاريات وطاقة التيار املرتدد كوحدة التزويد بالطاقة لهذا الجهاز. 	

البطاريات غ� متوفرة مع امللحقات. 	

افتح حجرة البطارية.  1

أدخل 6 بطاريات (النوع: R14 أو UM2 أو C cells) مع التقيد بالقطبية الصحيحة  2
ن. (+/-) كما هو مبيّ

أغلق حجرة البطارية. 3

 
حتضير جهاز التحكم عن بعد

تنبيه

خطر االنفجار! أبق البطاريات بعيًدا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. ال ترِم البطاريات أبًدا يف النار. 	

خطر تقلص عمر البطارية! ال تخلط أبًدا ماركات أو أنواًعا مختلفة من البطاريات. 	

خطر ترضر املنتج! يف حال عدم استخدام املنتج لفرتات طويلة، قم بنزع البطاريات. 	

BATTERY SUPPLY: 6 x 1.5V R14/ UM2/ C CELL

UPPER 2
LOWER 2

هام:  1

األمان

a .اقرأ هذه اإلرشادات

b .حافظ على هذه التعليمات

c .انتبه إلى كل التحذيرات

d .اتبع كل اإلرشادات

e .ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء

f .ف هذا املنتج بقطعة قماش جافة نظّ

g  ال تقم بسّد أي فتحات تهوية. ثبّت املنتج باتباع تعليمات
الشركة املصنّعة.

h  ال تثّبت هذا اجلهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل
املشعاعات أو فتحات التحكم في احلرارة أو األفران أو أي أجهزة 

أخرى (مبا فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة. 

i  اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث ال يتم املشي أو
الضغط عليه، وخاصة عند املقابس، واملآخذ التوافقية والنقطة 

التي تخرج عندها من اجلهاز.

j .استخدم التركيبات/امللحقات احملددة من الشركة املصنعة فقط

k  افصل الطاقة عن اجلهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم
استخدامه لفترات طويلة.

l  أوكل أعمال اخلدمة والصيانة لفريق اخلدمة املؤهل. يستوجب
القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر اجلهاز بأي شكل من 

األشكال، كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل 
إلى اجلهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض اجلهاز 

للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.

m  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.	 

n  .ال يجوز تعريض اجلهاز للتقطير أو البلل

o  ال تضع أي مصادر خطر على اجلهاز (على سبيل املثال األغراض
التي حتتوي على سوائل والشموع املضاءة). 

p  يجب أن تبقى خاصية فصل اجلهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم
استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط اجلهاز لفصل اجلهاز.

حتذير

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا الجهاز.  	
ال تقم أبًدا بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز. 	
ال تضع أبًدا هذا الجهاز عىل معدات كهربائية أخرى. 	
اعمل دا«ًا عىل إبقاء هذا الجهاز بعيًدا عن نور الشمس املبارش أو اللهب املكشوفة أو السخونة.  	

ال تنظر أبًدا إىل شعاع الليزر داخل الجهاز. 	
احرص عىل توف� الوصول السهل يف كل األوقات إىل سلك الطاقة أو القابس أو املحّول لفصل هذا  	

الجهاز عن الطاقة.

سالمة حاسة السمع
استمع مبستوى صوت معتدل.

إن استخدام سماعة رأس مبستوى صوت عاٍل قد يؤذي حاسة السمع لديك. قد 	 
تنبعث أصواٌت من هذا املنتج بنطاقات ديسيبل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة 

ر نطاقات الديسيبل األعلى ملن  السمع، حتى جملرد التعرض ألقل من دقيقة. تتوفّ
رت حاسة السمع لديهم بعض الشيء. تضرّ

لًا. مع الوقت، يتكيف «مستوى راحة» سمعك مع مستويات 	  قد يكون الصوت مضلّ
صوت أعلى. وهكذا بعد االستماع املطول، ما يبدو «صوتًا طبيعيًا» قد يكون 

صاخبًا ومضرًا بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا األمر، قم بتعيني الصوت على 
مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا املستوى.

إلعداد مستوى صوت آمن:
عني التحكم مبستوى الصوت على إعداد منخفض. 	 
ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.	 

استمع لفترة زمنية معقولة:
إن التعرض املطول للصوت حتى على مستويات «آمنة» عادة، ميكنه أيضًا أن يفقد 	 

السمع.
احرص على استخدام اجلهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة مالئمة.	 

احرص على اتباع اإلرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
استمع إلى الصوت مبستوى معقول ولفترات زمنية معقولة.	 
احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع املستوى املضبوط.	 
ال تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت لألعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور 	 

من حولك.
عليك التنبه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام اجلهاز في حاالت قد تنطوي على 	 

مخاطر. ال تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح 
التزحلق، إلخ.؛ إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان 

كثيرة.

تنبيه

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

املذكورة هنا إىل تعّرض خط� لإلشعاع أو عملية أخرى غ� آمنة.

مالحظة

 Philips قد تؤدي أي تغييرات أو تعديالت على هذا اجلهاز لم يوافق عليها قسم
Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل املستخدم تشغيل اجلهاز.

التخلص من املنتجات القدمية والبطاريات

  
مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة 

االستخدام.
ال تتخلص أبدًا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية. يرجى االطالع على القوانني احمللية 

املتعلقة بنظام التجميع املنفصل للمنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات. 
فالتخلص من هذه املنتجات بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية 

محتملة تؤثر في البيئة وصحة اإلنسان.
يحتوي املنتج على بطاريات ال ميكن أن يتم التخلص منها مع النفايات املنزلية العادية.
يرجى االطاّلع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة البطاريات املنفصلة. إن التخلص 
السليم من البطاريات مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معًا.

للحصول على مزيد من املعلومات حول مركز إعادة التدوير املتوفر في املنطقة التي 
.www.recycle.philips.com تتواجد بها، ميكنك زيارة املوقع

قد يتطلب تسجيل املواد وتشغيلها احلصول على موافقة. راجع قانون العام 1956 
اخلاص بحقوق النشر وقوانني حماية املؤدين من العام 1958 إلى العام 1972.

معلومات حول البيئة
لقد متت إزالة التغليف غير الضروري. حاولنا أن جنعل التغليف سهل التفريق على مواد 

ثالث: الكرتون (الصندوق) وعجينة الورق (املصد) واملتعدد اإليثيلني (األكياس واألوراق 
اإلسفنجية الواقية). 

يتكون جهازك من مواد قابلة إلعادة التدوير واالستخدام في حال مت تفكيك أجزائها 
بواسطة شركة متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانني احمللية اخلاصة بالتخلص من مواد 

التغليف والبطاريات النافدة واألجهزة القدمية.

إشعار حقوق النشر

  
ن هذا املنتج تقنية احلماية ضد النسخ احملمية بواسطة براءات االختراع األميركية  يتضمّ
وحقوق ملكية فكرية أخرى خاصة بشركة Rovi Corporation. تخضع هذه املنتجات 

لشروط متنع الهندسة العكسية وفّك التجميع. 

إشعار العالمة التجارية

 
تعّد Windows Media وشعار Windows عالمتني جتاريتني أو عالمتني جتاريتني 

مسجلتني لشركة Microsoft Corporation في الواليات املتحدة األمريكية و/أو بلدان 
أخرى.

يتضمن هذا اجلهاز هذه العالمة:

 
مشغل األقراص المدمجة  2

مقدمة

بفضل هذه الوحدة، ميكنك االستمتاع بالصوت من األقراص املضغوطة الصوتية والراديو 
.USB التي مت تخزينها على أجهزة MP3/WMA والشريط واألجهزة اخلارجية وملفات
ر لك هذه الوحدة إعدادات مختلفة للتأثيرات الصوتية التي تغني الصوت بفضل  توفّ

.Dynamic Bass Boost (DBB)  ميزة
تدعم الوحدة تنسيقات الوسائط التالية:

 
 
 

مالحظة

تقع لوحة النوع يف جهة الجهاز السفىل. 	

محتويات الصندوق

حتقق من محتويات احلزمة وحددها: 
الوحدة الرئيسية	 

سلك طاقة التيار املتناوب	 
جهاز التحكم عن بعد	 
دليل املستخدم	 

نظرة عامة حول الوحدة األساسية

 
a الهوائي

b 
 	.USB مأخذ

c .CD، USB، FM، TAPE (OFF):محدد املصدر
حتديد املصدر وتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.	 

d LIFT-OPEN
فتح/إغالق حجرة القرص املضغوط.	 

e VOLUME 
ضبط مستوى الصوت.	 

f  / 
الرجوع للخلف/لف الشريط بسرعة.	 

g   
إيقاف الشريط أو فتح حجرة الشريط.	 

h 
إيقاف تشغيل الشريط مؤقتًا.	 

i 
بدء تشغيل القرص املضغوط أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.	 

j  / 
التخطي إلى املسار السابق/التالي.	 
البحث ضمن مسار.	 

k 
إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.	 

l USB REC
التسجيل من قرص إلى محرك أقراص USB محمول.	 

m MODE
حتديد وضع تشغيل: تكرار أو تبديل.	 
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BATTERY SUPPLY: 6 x 1.5V R14/ UM2/ C CELL

UPPER 2
LOWER 2

220~
240V

110~
127V t

u
v

n DBB
تشغيل/إيقاف تشغيل حتسني الصوت الديناميكي. 	 

o IR
مستشعر جهاز التحكم عن بعد.	 

p لوحة العرض
عرض احلالة احلالية.	 

q 
بدء تسجيل الشريط.	 

r 
بدء تشغيل الشريط.	 

s TUNING
ضبط محطات الراديو.	 

t  (فقط ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ) محدد اجلهد الكهربائي

u 
مقبس سماعة الرأس.	 

v MP3 LINK
مأخذ جلهاز سمعي خارجي.	 

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

 
a  / 

البحث ضمن مسار.	 

b 
إيقاف التشغيل.	 
محو برنامج.	 

a
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f
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لدى استخدام اجلهاز للمرة األولى: 
انزع عالمة التبويب الوقائية لتنشيط بطارية جهاز التحكم عن بعد. 1

الستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد: 

افتح حجرة البطارية. 1

قم بإدخال بطارية واحدة من نوع CR202 مع التقيّد بالقطبية الصحيحة (+/-)  2
ن. كما هو مبيّ

أغلق حجرة البطارية. 3

 
توصيل الطاقة

حتذير

خطر تلف املنتج! احرص عىل أن يتوافق جهد وحدة التزويد بالطاقة مع ذلك املطبوع عىل ظهر  	

الجهاز أو جانبه السفيل.

إذا كان منتجك مجّهزاً Íحدد الجهد الكهرباË، قم بتعيينه إىل الجهد الكهرباË لخط الطاقة املحيل. 	

خطر حدوث صدمة كهربائية! لدى فصل طاقة التيار املرتدد، اعمل دا«ًا عىل سحب القابس من  	

املقبس. ال تسحب الكبل أبًدا.

قم بتثبيت الجهاز بقرب مأخذ وحدة التزويد بالطاقة وحيث يسهل الوصول إىل قابس الطاقة. 	

قم بتوصيل سلك طاقة التيار املتردد إلى مأخذ إدخال التيار املتردد على اجلهاز وإلى  1
مقبس الطاقة.

إليقاف تشغيل الجهاز كلًيا، افصل سلك طاقة التيار املرتدد من مقبس الطاقة. 	

مالحظة

لحفظ الطاقة: أوقف تشغيل الجهاز بعد االستخدام. 	

التشغيل  4

تشغيل القرص املدمج

1 .CD قم بتمرير محدد املصدر إلى

اسحب LIFT-OPEN لفتح علبة القرص. 2

أدخل قرصًا مع توجيه اجلانب املطبوع نحو األعلى، ثم أغلق علبة القرص. 3
يبدأ التشغيل تلقائيًا. ↵
	 . إليقاف التشغيل مؤقتاً/الستئناف التشغيل، اضغط عىل 

	 . إليقاف التشغيل، اضغط عىل 

لقرص MP3/WMA، اضغط عىل AL-/AL+ لتحديد ألبوم. 	

	 . لتخطي مسار ما، اضغط عىل  / 

. حرر الزر الستئناف التشغيل العادي. 	 للبحث ضمن مسار، اضغط باستمرار عىل  / 

تشغيل شريط

1 .TAPE قم بتمرير محدد املصدر إلى

اضغط على   على الوحدة الرئيسية لفتح حجرة الشريط. 2

ل شريطًا مع توجيه اجلانب املفتوح نحو األعلى. 3 حمّ

اضغط على  على الوحدة الرئيسية لبدء التشغيل. 4
إليقاف التشغيل مؤقتاً/استئناف التشغيل، اضغط عىل  عىل الوحدة الرئيسية.  	

للبحث الرسيع إىل الخلف/األمام، اضغط عىل  /  عىل الوحدة الرئيسية. 	

	 . إليقاف التشغيل، اضغط عىل  

.USB التشغيل من أجهزة

مالحظة

تأكد من أّن جهاز USB يتضّمن محتوى صوÛ ¡كن تشغيله. 	

1 . قم بتوصيل جهاز USB مبأخذ 

2 .USB قم بتمرير محدد املصدر إلى

اضغط على AL-/AL+ لتحديد مجلد. 3

اضغط على  /  لتحديد ملف. 4

اضغط على  لبدء التشغيل. 5
	 . إليقاف التشغيل، اضغط عىل 

	 . إليقاف التشغيل مؤقتاً أو الستئنافه، اضغط عىل 

USB احلذف من جهاز

أثناء التشغيل، اضغط على  /  لتحديد مسار. 1
لحذف ألبوم، اضغط عىل  إليقاف التشغيل، من ثم اضغط عىل AL-/AL+ لتحديد ألبوم. 	

2 . DEL اضغط على
يتم عرض رسالة تأكيد. ↵

اضغط على DEL مرة أخرى للتأكيد. 3
	  . لإللغاء، اضغط عىل 

االستماع إلى جهاز خارجي

ميكنك استخدام هذه الوحدة لتشغيل الصوت من جهاز خارجي.

قم بتوصيل كبل وصلة MP3 (غير متوفر مع اجلهاز) مبا يلي 1
مأخذ MP3-LINK (3.5 مم) يف الجهة الخلفية لهذه الوحدة. 	

مأخذ إخراج الصوت للجهاز الخارجي. 	
تقوم هذه الوحدة بإيقاف تشغيل املسار احلالي وببدء تشغيل إدخال الصوت من  ↵

اجلهاز اخلارجي.

استمع إلى الراديو  5

ضبط محطة الراديو

مالحظة

لالستقبال األقىص، قم بتمديد موضع هواFM Ë وضبطه بالكامل. 	

1 .FM ل محدد املصدر إلى بدّ

ر مقبض التحكم TUNING (الضبط) لضبط محطة الراديو املطلوبة. 2 أدِ

خيارات التشغيل  6

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، أدر  VOLUME لرفع/خفض مستوى الصوت. 1

حتسني اجلهير

أثناء التشغيل، اضغط على DBB لتشغيل حتسني اجلهير الديناميكي أو إيقاف  1
تشغيله.

↵ .[DBB] يتم عرض ،DBB إذا مت تنشيط ميزة

حتديد أوضاع التشغيل
اضغط على MODE بشكل متكرر: 1

[   ] - تكرار مسار 	
[  ALL] - تكرار كل املسارات 	
[   ] - تشغيل املسارات عشوائًيا  	
[ALB] و [   ] (فقط ملسارات MP3) - تكرار األلبوم الحايل 	

للعودة إلى وضع التشغيل العادي، اضغط على MODE بشكل متكرر حتى تختفي  2
أيقونات وضع التشغيل املذكورة أعاله.

تلميح

أثناء تشغيل املسارات املربمجة، ¡كن تحديد [   ] و [  ALL] فقط. 	

برمجة املسارات

ميكنك برمجة 20 مسارًا كحد أقصى.

في وضع CD/USB، اضغط على  إليقاف التشغيل. 1
ملسارات MP3/WMA، اضغط عىل AL-/AL+ لتحديد ألبوم بعد إيقاف التشغيل. 	

اضغط على PROG لتنشيط وضع البرنامج.  2
[PROG] (البرنامج) يبدأ بالوميض. ↵

اضغط على  /  لتحديد رقم مسار. 3

اضغط على PROG للتأكيد. 4

ر اخلطوتني 3 و4 لبرمجة املزيد من املسارات. 5 كرّ
اضغط على  على الوحدة الرئيسية لتشغيل املسارات املبرمجة. 6

↵ . [PROG] أثناء التشغيل، يتم عرض
	 .àملحو الربنامج، اضغط عىل  مرت

	  áألك PROG ملراجعة الربنامج، اضغط عىل  إليقاف التشغيل، من ثم اضغط باستمرار عىل

.àمن ثانيت

التسجيل من مصادر مختلفة  7
ميكنك التسجيل من مصادر مختلفة.

التسجيل من CD/USB إلى الشريط

1 .USB/CD قم بتمرير محدد املصدر إلى

2 .USB أدخل قرص/جهاز
لتسجيل املسارات يف تسلسل معà، قم بربمجة املسارات (راجع «خيارات التشغيل« > « برمجة  	

املسارات«).

اضغط على   لفتح حجرة الشريط. 3

أدخل شريطًا فارغًا وأغلق حجرة الشريط. 4

اضغط على  لبدء التسجيل. 5
ل مسار) من البداية. ↵ يبدأ املسار احلالي (أو املسار املبرمج كأوّ
	  . إليقاف التشغيل مؤقتاً/الستئناف التشغيل، اضغط عىل 

	  . إليقاف التسجيل، اضغط عىل  

التسجيل من الراديو إلى الشريط

اضبط محطة الراديو املطلوبة. 1

اضغط على   لفتح حجرة الشريط. 2

أدخل شريطًا فارغًا وأغلق حجرة الشريط. 3

اضغط على  لبدء التسجيل. 4
	  . إليقاف التشغيل مؤقتاً/الستئناف التشغيل، اضغط عىل 

	  . إليقاف التسجيل، اضغط عىل  

النسخ من قرص مضغوط

ميكنك تسجيل املوسيقى من قرص مضغوط صوتي إلى جهاز تخزين USB من فئة 
التخزين الكبير السعة.

تسجيل مسار واحد

أدخل قرص مضغوط صوتي. 1

2 .CD  قم بتمرير محدد املصدر إلى

اضغط على  أو  لتحديد مسار تريد تسجيله. 3

4 .USB قم بتوصيل جهاز

اضغط على USB REC لبدء تسجيل املسار احلالي.  5
[RIP] يبدأ بالوميض. ↵

تسجيل كل املسارات

أدخل قرص مضغوط صوتي. 1

2 .CD  قم بتمرير محدد املصدر إلى

اضغط على  إليقاف التشغيل. 3

4 .USB قم بتوصيل جهاز

اضغط على USB REC لبدء التسجيل. 5
↵  .[RIP] يظهر

	  . إليقاف التسجيل، اضغط عىل 

مالحظة

عندما تنفذ ذاكرة USB، يتوقف التسجيل تلقائًيا.  	

خالل تسجيل ملف WAM WMA/MP٣، تأكد من تسجيل امللف بكامله قبل إيقاف  	

التسجيل. وإال يتعّذر تشغيل امللف. 

لن يتم تسجيل قرص مضغوط محمي بحقوق النرش. 	

النسخ من املوالف/الشريط

ميكنك تسجيل املوسيقى من الشريط أو الراديو إلى جهاز تخزين USB من فئة التخزين 
الكبير السعة.

1 .FM/TAPE قم بتمرير محدد املصدر إلى

2 .USB قم بتوصيل جهاز

قم بتشغيل شريط أو ضبط محطة راديو. 3
	 . لتحديد نقطة بداية الرشيط الذي تود تسجيله، اضغط عىل  / 

4 .USB REC اضغط على
يبدأ النسخ من املوالف/الشريط.  ↵
[RIP] يومض على الشاشة.  ↵
	 . إليقاف النسخ، اضغط عىل 

اسم اجمللد وامللف

في جهاز USB، تُحفظ امللفات املسجلة في الدليل التالي:

اجلذر
اجمللد

املالحظاتاجمللد الفرعي

تُحفظ امللفات املسجلة ضمن تنسيق قرص CDREC_01التسجيل
.CDREC_XX مدمج في مجلد

CDREC_02
...

COPY_01MP3/ تُحفظ امللفات املسجلة ضمن تنسيق
.COPY_XX في مجلد WMA

COPY_02

...
LINE_INFM/ تُحفظ امللفات املسجلة من وصلة

.LINE_IN في مجلد TAPE/MP3

معلومات عن المنتج  8
مالحظة

تخضع معلومات املنتج للتغي� من دون إشعار مسبق. 	

املواصفات

القرص

شبه موصلنوع القرص
12سم/8سمقطر القرص
CD-DA وCD-R وCD-RW وMP3-CD دعم القرص

WMA-CDو

ل الصوت من رقمي إلى متاثلي 24 بت / 44.1 كيلوهرتزمحوّ
<%1التشوه التوافقي الكلي

60 هرتز - 16 كيلوهرتزاستجابة التردد
> dBA 62نسبة اإلشارة إلى الضجيج

املوالف

FM:  87.5 - 108 ميجاهرتز؛نطاق الضبط
<%3التشوه التوافقي الكلي

>50 ديسيبلنسبة اإلشارة إلى الضجيج

عام

تيار مترددوحدة التزويد بالطاقة
ألسرتاليا ونيوزيالندا: 240-230 فولت~، 50 هرتز  	

ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ: 230-220 فولت~، 50 هرتز؛  	

127-110 فولت~، 60 هرتز
تيار مستمر

X  6  1.5 فولت    / من النوع R14 أو UM2 أو  	
C cells

استهالك الطاقة أثناء 
التشغيل

25 واط

األبعاد 
- الوحدة األساسية 

 x االرتفاع x العرض)
العمق)

x 161  x 360  256 مم

2.6 كجمالوزن الصافي
3.3 كجمالوزن اإلجمالي

تنسيقات قرص MP3 املعتمدة

 	Joliet ،ISO9660
رقم العنوان األقصى: 512 (يتوقف ذلك على طول اسم امللف)	 
رقم األلبوم األقصى: 255	 
تردد أخذ العينات املعتمد: 32 كيلوهرتز و 44.1 كيلوهرتز و 48 كيلوهرتز	 
معدالت البتات املعتمدة: 32~256 (كيلوبت بالثانية)، معدالت البتات املتغيرة	 

USB معلومات عن إمكانية تشغيل

أجهزة USB املتوافقة:
 	(USB1.1 أو USB 2.0)  USB ذاكرة فالش
 	(USB1.1 أو USB 2.0)  USB مشغّالت فالش
بطاقات ذاكرة (حتتاج إلى قارئ بطاقات إضافي للعمل مع هذا اجلهاز)	 

التنسيقات املعتمدة:
USB أو تنسيق ملف الذاكرة FAT12، FAT16، FAT32 (حجم القطاع: 512 بايت)	 
معدل بت MP3 (معدل البت): 320-32 كيلوبت بالثانية ومعدل البت املتغير	 
WMA v9 أو إصدار سابق	 
تضمني الدليل يصل لغاية 8 مستويات كحد أقصى	 
عدد األلبومات/اجمللدات: بحٍد أقصى 99	 
عدد املسارات/العناوين: بحٍد أقصى 999	 
اسم امللف بتنسيق Unicode UTF8 (الطول األقصى: 128 بايت)	 

التنسيقات غير املعتمدة:
 	MP3/ األلبومات الفارغة: األلبوم الفارغ عبارة عن ألبوم ال يحتوي على ملفات

WMA، وال يتم عرضه على الشاشة.
يتم تخطي تنسيقات امللفات غير املعتمدة. على سبيل املثال، يتم جتاهل مستندات 	 

Word (بتنسيق doc.) أو ملفات MP3 بتنسيق dlf. وال يتم تشغيلها.
 	PCMو WAVو AAC ملفات الصوت
ملفات WMA احملمية بإدارة احلقوق الرقمية (DRM) (التنسيقات wav.، m4a.، 	 

(.aac ،.mp4 ،.m4p
ملفات WMA بتنسيق Lossless (دون فقدان البيانات)	 

الصيانة

تنظيف اخلزانة
استخدم قطعة قماش ناعمة مت ترطيبها قلياًل باستخدام محلول تنظيف لطيف. ال 	 

تستخدم محلواًل يحتوي على كحول أو أمونياك أو مواد كاشطة.
تنظيف األقراص

عندما يتسخ القرص، ميكنك تنظيفه باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح 	 
القرص من وسطه نحو اخلارج.

  
ال تستخدم املذيبات كالبنزين أو التينر أو املنظفات املتوفرة جتاريًا أو الرذاذ املقاوم 	 

للكهرباء الساخنة اخملصص للتسجيالت التماثلية.
تنظيف عدسة القرص

عند استخدام القرص لفترة طويلة، قد تتجمّع األوساخ أو الغبار على عدسته. 	 
ف عدسة القرص باستخدام  لضمان احلصول على مستوى جودة تشغيل عالٍ، نظّ

منظف عدسة القرص املضغوط من Philips أو أي منظف متوفر جتاريًا. اتبع 
اإلرشادات املتوفرة مع املنظف.
ف الرأسني ومسارات الشريط نظّ

 	 ،B (الرحويّات) ة ف الرأسني A، والرحويّ لضمان تسجيل وتشغيل عاليي اجلودة، نظّ
وبكرة (بكرات) الضغط C بعد كل مرة يتم تشغيل الشريط ملدة 50 ساعة.

استخدم ماسحة قطنية مبللة قلياًل بسائل منظف أو بالكحول.	 

  
ميكنك أيضًا تنظيف الرأسني عبر تشغيل شريط تنظيف ملرة واحدة.	 

أزل مغناطيسية الرأسني
استخدم شريط مزيل للمغناطيسية يكون متوفرًا لدى الوكيل.	 

استكشاف األخطاء وإصالحها  9

استكشاف األخطاء وإصالحها

تنبيه

ال تقم أبًدا بإزالة غالف هذا الجهاز. 	

لكي يبقى الضمان صالحًا، 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 موقع Philips على ويب 
(www.philips.com/support). عند االتصال بشركة Philips، تأكد من وجود اجلهاز 

في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

ال طاقة
تأكد من توصيل سلك الطاقة الرئيسي بشكل آمن.	 
تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار املتردد.	 
تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.	 

ال صوت أو صوت ضعيف
ضبط مستوى الصوت.	 

ال استجابة من الوحدة
ل النظام من جديد.	  افصل قابس طاقة التيار املتناوب وعاود توصيله، ثم شغّ
كميزة توفير للطاقة، تتوقف الوحدة عن التشغيل تلقائيًا بعد 15 دقيقة على 	 

وصول تشغيل املسار إلى النهاية وعند عدم تشغيل أي حتكم.

تعذر عمل جهاز التحكم عن بعد
قبل الضغط على أي زر وظيفي، قم بتحديد املصدر الصحيح مع جهاز التحكم عن 	 

بعد عوضًا عن الوحدة الرئيسية.
قلّص املسافة بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	 
قم بإدخال البطارية مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبني.	 
قم باستبدال البطارية.	 
ه جهاز التحكم عن بعد مباشرة نحو املستشعر على اجلهة األمامية للوحدة.	  وجّ

جهاز USB غير معتمد.
ال يتوافق جهاز USB مع اجلهاز. جرب جهازًا آخر.	 

عدم كشف أي قرص
قم بإدخال قرص.	 
حتقق من عدم إدخال القرص مقلوبًا.	 
انتظر إلى حني إزالة تكثيف الرطوبة املوجودة على العدسة.	 
قم باستبدال القرص أو تنظيفه.	 
قم باستخدام قرص مدمج مكتمل أو قرص بتنسيق صحيح.	 

استقبال راديو ضعيف
 	.VCR يزيد املسافة ما بني الوحدة وبني التلفزيون أو جهاز
قم بتمديد هوائي FM بالكامل.	 
قم بداًل من ذلك بتوصيل هوائي FM خارجي.	 
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