)4-468-397-53(1

îîبدء التشغيل

توصيل الهوائي الحلقي إلشارات AM

توصيل مصدر الطاقة

1 1ارفع الحامل البالستيكي وقم بتركيب الهوائي في الفتحة الموجودة في ذلك الحامل.

النمط C

االتصال بهاتف ذكي بلمسة واحدة ()NFC

يتم تصميم شكل الهوائي وطوله الستقبال إشارات  .AMال تقم بتفكيك الهوائي أو لفه إلى أعلى.

يقترن النظام ويتصل بالهاتف الذكي بمجرد لمس النظام باستخدام هاتف ذكي متوافق مع تقنية ( .NFCبعد إقامة
اتصال  ،BLUETOOTHيتحول النظام إلى وظيفة  BLUETOOTHأوتوماتيكيًا).

الهواتف الذكية المتوافقة
ˎˎالهواتف الذكية التي تم دمج وظيفة  NFCبها
(نظام التشغيل  Android 2.3.3أو إصدار أحدث باستثناء )Android 3.x
العمالء في آسيا
تفضلوا بزيارة موقع الويب التالي للحصول على التفاصيل:

1 1اقبس قابس التيار المباشر في مقبس بالحائط بإحكام.

نظام الصوت الشخصي

îîاالستماع إلى الموسيقى

http://www.sony-asia.com/section/support

الحامل البالستيكي

اضغط على الهوائي داخل الحامل حتى
تسمع صوت طقطقة.

إرشادات التشغيل

حول البطارية كمصدر احتياطي للطاقة

يشتمل هذا النظام على بطارية  CR2032كمصدر احتياطي للطاقة للحفاظ على تشغيل الساعة واإلنذار أثناء قطع
الطاقة( .نظام )No Power No Problem

حول تقنية NFC

االتصال قريب المدى ) (NFCهو إحدى التقنيات التي تمكن االتصال الالسلكي قصير المدى بين عدة أجهزة مثل
الهواتف الجوالة وبطاقات  .ICبفضل وظيفة االتصال قريب المدى ) ،(NFCيمكن نقل البيانات بمنتهى السهولة
بمجرد لمس الرمز المناسب أو الموضع المحدد في األجهزة المتوافقة مع تقنية .NFC

2 2أدخل موصل هوائي  AMفي قابس  AM ANTENNAالموجود في مؤخرة النظام.

تنبيه

ˎˎإذا ومضت " 12( "AM 12:00صبا ًحا) عند توصيل النظام بمقبس التيار المتردد للمرة األولى ،فقد يكون شحن البطارية ضعيفًا.
في هذه الحالة ،استشر أقرب وكيل .Sony

لخلع الهوائي الحلقي إلشارات AM

استمر في الضغط على عروة مشبك طرف الهوائي واخلع الهوائي الحلقي إلشارات .AM

باستخدام الكود ثنائي األبعاد:
استخدم تطبيق قراءة الكود ثنائي األبعاد.

ضبط الساعة

3 3اضغط على  PRESET +/– لتحديد رقم الضبط المسبق ثم اضغط على
 DISPLAY/ENTER  toللتأكيد.

يتم مسبقًا ضبط المحطة وتعيينها إلى رقم الضبط المسبق المحدد.
مثال :تظهر الشاشات التالية عندما تقوم مسبقًا بضبط  FMبتردد  89.8ميجا هرتز على رقم ضبط مسبق
 2إلشارة .FM

سلك التوصيل
(ال يتم تزويده مع الجهاز)

مقبس ( AUDIO INمقبس استريو صغير) في
الجانب الخلفي من النظام

1 1قم بتوصيل الجهاز بمقبس  AUDIO INالموجود في مؤخرة النظام.
قد تتفاوت العمليات وذلك حسب جهاز  .BLUETOOTHارجع أيضً ا إلى تعليمات التشغيل الواردة مع جهاز
.BLUETOOTH

1 1قم بإنشاء اتصال  BLUETOOTHبين النظام والجهاز.

للحصول على التفاصيل المتعلقة بإجراءات اتصال  ،BLUETOOTHانظر «كيفية إنشاء اتصال السلكي مع
أجهزة  .»BLUETOOTHيتم إنشاء  BLUETOOTHوتبقى ") " (BLUETOOTHمعروضة في الشاشة.

2 2اضغط على  FUNCTION لتحديد "."AUDIO IN
اضغط على  FUNCTION بشكل متكرر حتى يضيء " "AUDIO INفي الشاشة.
3 3ابدأ تشغيل الجهاز المتصل ثم اضبط مستوى الصوت.

اضبط مستوى الصوت بالجهاز المتصل على مستوى متوسط واضغط على  VOLUME –/+ الموجود في
النظام.

بعد االستعمال

ICF-CS20BT

اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

نظام الصوت الشخصي

الرجاء قبل قراءة هذا الدليل قراءة شاملة قبل تشغيل هذا النظام واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

لتقليل مخاطر الحريق ،ال تغط فتحات تهوية الجهاز بالصحف أو أغطية المائدة أو الستائر وهكذا .كما ينبغي عدم
وضع مصادر اللهب المكشوف مثل شمع اإلضاءة على الجهاز.
لتقليل خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية ،ال تعرض هذا الجهاز لقطرات أو رذاذ السوائل وال تضع فوقه
أشياء مملؤة بالسوائل من أواني الزهور.
ال تقم بتثبيت الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة الكتب أو خزانة مدمجة.
قم بتوصيل النظام بمقبس تيار متردد يسهل الوصول إليه حيث يتم استخدام قابس التيار الرئيسي لفصل الجهاز من
مصدر التيار الرئيسي .إذا الحظت أي شيء غير طبيعي في النظام ،فافصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار
الكهربي مباشرة.
يتم فصل النظام من مصدر التيار المتردد (الرئيسي) طالما تم توصيله بالمقبس الموجود في الحائط حتى في حالة
إيقاف تشغيل النظام نفسه.
قد تنفجر البطارية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح .ال تقم بإعادة شحن البطارية أو تفكيكها أو تتخلص منها
بإلقائها في ا لنيران.

حول حقوق النشر والتراخيص

تمتلك شركة  Bluetooth SIG, Inc.شعارات وعالمة الكلمة ® BLUETOOTHوال تستخدم شركة Sony
 Corporationأيًا من هذه العالمات إال بموجب ترخيص.
تعد العالمة  Nإحدى العالمات التجارية أو العالمات التجارية المسجلة الخاصة بشركة  NFC Forum, Inc.في

الواليات المتحدة والدول األخرى.
تعد  Androidو Google Playعالمتين تجاريتين لشركة .Google Inc.
تعد  ،iPadو ،iPhoneو ،iPodو ،iPod classicو ،iPod nanoو iPod touchو Macعالمات تجارية
خاصة بشركة  Apple Inc.المسجلة في الواليات المتحدة والدول األخرى.
 Lightningعالمة تجارية لشركة .Apple Inc.
تعني عبارة " "Made for iPodو" "Made for iPhoneأن الجهاز اإلضافي اإللكتروني قد تم تصميمه ليتم
خصيصا بجهاز  iPodأو  iPhoneعلى التوالي وأنه معتمد من شركة التصنيع الستيفاء معايير األداء الخاصة
توصيله
ً
بشركة  .Appleال تتحمل شركة  Appleمسئولية تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير األمان والمعايير القانونية.
الرجاء مراعاة أن استعمال هذا الجهاز اإلضافي مع جهاز  iPodأو  iPhoneقد يؤثر في أداء االتصال الالسلكي.
تعد  No Power No Problemعالمة تجارية لشركة .Sony Corporation
تعد  Auto Time Setعالمة تجارية لشركة .Sony Corporation
العالمات التجارية األخرى واألسماء التجارية األخرى تخص مالكيها.

مالحظات

ˎˎلم يتم تصميم هذا النظام بمواصفات تسمح باستعماله مع جهاز  iPadمن خالل وصلة  USBوقد يحدث عطل
في حالة استخدامه مع جهاز .iPad
ˎˎفي إرشادات التشغيل ،يُستخدم " "iPodكإشارة عامة إلى الوظائف الموجودة على  iPad ،iPhoneأو iPod
ما لم يذكر النص أو الرسوم التوضيحية خالف ذلك.

تنبيه
ثمة خطر انفجار البطارية في حالة تركيبها بشكل غير صحيح .ال تستبدلها إال ببطارية من نفس النوع أو نوع
مكافيء.
لتقليل خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية ،ال تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

االحتياطات

مالحظة عند استخدام الهاتف الجوال

ˎˎارجع إلى تعليمات التشغيل الواردة مع الهاتف الجوال للتعرف على تفاصيل تشغيل الهاتف الجوال عند استقبال
مكالمة هاتفية أثناء إرسال الصوت باستخدام اتصال .BLUETOOTH

حول السالمة واألمان

توجد لوحة تسمية تظهر بها العالمة التجارية لشركة  Sonyورقم الطراز والمعايرة الكهربية في الجانب السفلي
الخارجي من هذا النظام.

مالحظات حول قابس التيار المتردد

ˎˎاقبس قابس التيرد المتردد في أقرب مقبس بالحائط .انزع هذا القابس من مقبس بالحائط فو ًرا في حالة حدوث
أي مشكلة.
ˎˎال تقم بلي سلك قابس التيار المتردد أو وضع أجسام ثقيلة فوقه.
ˎˎلفصل طاقة التيار المتردد ،أمسك بالقابس نفسه وال تمسك بالسلك.

حول التركيب

ˎˎال تضع السماعة في وضع مائل.
ˎˎال تترك النظام في مكان بالقرب من مصادر الحرارة أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر ،أو التراب الزائد،
أو الرطوبة ،أو األمطار ،أو الصدمة الميكانيكية.
ˎˎال تعرض البطارية للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس المباشر أو الحريق أو ما شابه.

حول التشغيل

ˎˎال تدخل أي أجسام صغيرة في المقابس .قد تحدث دائرة قصر في النظام أو يتعطل.

حول التنظيف

ˎˎال تستخدم الكحول أو البنزين أو مادة مخففة (التنر) لتنظيف الصندوق الخارجي.

أمور أخرى

ˎˎإذا كانت لديك أية أسئلة أو مشاكل متعلقة بهذا النظام لم يغطها هذا الدليل ،فالرجاء التشاور مع أقرب وكيل .Sony

ما هي تقنية  BLUETOOTHالالسلكية؟

تقنية  BLUETOOTHالالسلكية هي عبارة عن تقنية السلكية قصيرة المدى تعمل على تمكين نقل البيانات
السلك ًيا بين األجهزة الرقمية مثل الكمبيوتر والكاميرا الرقمية .تعمل تقنية  BLUETOOTHالالسلكية في نطاق
يصل إلى  10أمتار تقريبًا.
تشيع ضرورة توصيل جهازين ولكن قد يتم توصيل بعض األجهزة بعدة أجهزة في نفس الوقت.
لن تحتاج إلى استعمال كابل من أجل هذا التوصيل وليس من الضروري أن تكون في مواجهة بعضها البعض كما هو
الحال في تقنية األشعة تحت الحمراء .فعلى سبيل المثال ،يمكنك استخدام هذا الجهاز وهو داخل حقيبتك أو جيبك.
يعد معيار  BLUETOOTHمعيا ًرا دوليًا تدعمه آالف الشركات في جميع أنحاء العالم وتستعمله العديد من
الشركات في أنحاء العالم.

نظام االتصال وبروفايالت  BLUETOOTHالمتوافقة في هذا النظام

البروفايل هو التوحيد القياسي لوظائف كل مواصفات جهاز  .BLUETOOTHيدعم النظام إصدار وبروفايالت
 BLUETOOTHالتالية:
نظام االتصال:
اإلصدار  3من مواصفات BLUETOOTH
بروفايالت  BLUETOOTHالمتوافقة:
ˋˋ( A2DPبروفايل التوزيع الصوتي المتقدّم) :إرسال واستقبال المحتوى الصوتي بجودة عالية.
ˋˋ( AVRCPبروفايل التحكّم عن بعد في الصوت والفيديو) :التحكم في جهاز صوت/صورة؛ أو اإليقاف المؤقت
أو اإليقاف نهائيًا أو بدء التشغيل وهكذا.
ˋˋ( HSPبروفايل سماعة الرأس) :التحدث عبر الهاتف/تشغيل الهاتف.
ˋˋ( HFPالبروفايل الاليدوي) :التحدث في الهاتف /تشغيل الهاتف باستخدام ميزة التشغيل الاليدوي.
ˋˋ( SPPبروفايل المنفذ المتوالي) :إنشاء االتصال التسلسلي مع جهاز .BLUETOOTH

الحد األقصى لنطاق االتصال

كيفية إقامة االتصال الالسلكي مع أجهزة BLUETOOTH

الجانب األيمن من النظام

يمكنك االستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات اليدويًا باستخدام النظام السلكيًا عن طريق استعمال وظيفة
 BLUETOOTHفي الجهاز.
اختر إحدى طرق االتصال الثالثة التالية ،بحيث تكون أفضل طريقة تناسب جهاز  .BLUETOOTHارجع إلى تعليمات
التشغيل الواردة مع الجهاز للتعرف على التفاصيل المتعلقة بالجهاز.

التداخل مع أجهزة أخرى

ألن أجهزة  BLUETOOTHوجهاز  LANالسلكي ) (IEEE802.11b/gتستخدم نفس التردد ،فقد يحدث تداخل
الميكروويف وقد يؤدي إلى تدهور سرعة االتصال أو الضوضاء أو خطأ في االتصال في حالة استخدام النظام بالقرب
من جهاز  LANالسلكي .قم بتنفيذ ما يلي في مثل هذه الحالة.
ˋˋاستخدم النظام على بعد  10أمتار من جهاز  LANالالسلكي.
ˋˋإذا لم يتم استخدام النظام على بعد  10أمتار من جهاز  LANالالسلكي ،فأوقف تشغيل جهاز  LANالالسلكي.

االقتران بجهاز  :BLUETOOTHانظر النمط A
ينبغي «اقتران» أجهزة  BLUETOOTHمع بعضها البعض مسبقًا.

التداخل مع األجهزة األخرى

مالحظات

ˎˎكي تتمكن من استخدام وظيفة  ،BLUETOOTHيجب أن يستعمل جهاز  BLUETOOTHالمراد توصيله نفس
البروفايل الموجود في النظام.
الحظ أيضً ا أنه حتى في حالة وجود نفس البروفايل ،فإن وظيفة األجهزة قد تتفاوت حسب مواصفاتها.
ˎˎبسبب خصائص تقنية  BLUETOOTHالالسلكية ،يتأخر تشغيل الصوت في النظام قليالً عن الصوت المشغل في
جهاز  BLUETOOTHأثناء التحدث في الهاتف أو االستماع إلى الموسيقى.
ˎˎيدعم هذا النظام إمكانيات األمان التي تتوافق مع معيار  BLUETOOTHلتوفير اتصال آمن عند استعمال تقنية
 BLUETOOTHالالسلكية ولكن األمان قد ال يكون كافيًا وذلك حسب ضبط اإلعداد .توخ الحذر عند االتصال
باستعمال تقنية  BLUETOOTHالالسلكية.
ˎˎال نتحمل أية مسئولية عن تسريب أي معلومات أثناء اتصال .BLUETOOTH
ˎˎمن الضروري أن يتوافق الجهاز الذي يتسم بوظيفة  BLUETOOTHمع معيار  BLUETOOTHالذي حددته
شركة  Bluetooth SIGوأن يكون قد تم التصديق عليه .حتى إذا كان الجهاز المتصل يتطابق مع معيار
 BLUETOOTHالمذكور أعاله ،فقد يتعذر توصيل بعض األجهزة أو تشغيلها بالشكل الصحيح وذلك حسب
خصائص أو مواصفات الجهاز.
ˎˎقد تصدر ضوضاء أو تحدث قفزات صوتية حسب جهاز  BLUETOOTHالمتصل بالنظام ،أو بيئة االتصال أو بيئة
االستعمال.

تأكد من ظهور شاشة التطبيق.

4 4المس النظام باستخدام الهاتف الذكي.

يستجيب الهاتف الذكي (تم التعرف على النظام)

التوصيل بلمسة واحدة باستخدام هاتف ذكي (:)NFC
انظر النمط C

يسطع )(BLUETOOTH

باستعمال هاتف ذكي متوافق مع تقنية  ،NFCيمكنك إنشاء اتصال  BLUETOOTHبمجرد لمس النظام به.
لمزيد من التفاصيل حول  ،NFCراجع «حول تقنية  »NFCفي النمط . C

ضبط الساعة للمرة األولى

هذا النظام مضبوط بشكل مسبق على التوقيت القياسي بمنطقة الخليج ) (GSTفي المصنع ،ويعمل بواسطة بطارية
احتياطية .كل ما عليك فعله عند االستخدام ألول مرة هو توصيله وتحديد منطقتك الزمنية.

1 1قم بتوصيل النظام بالطاقة.

يضيء التوقيت الرسمي لمنطقة الخليج ) (GSTعلى الشاشة.

2 2اضغط مع االستمرار على زر  OFF و CLOCK حتى تبدأ منطقة الرقم " "4في
الوميض على الشاشة.
3 3اضغط على  ALARM TIME SET +/– لتحديد الرقم على النحو التالي:
رقم المنطقة
0
1
2
3

( 4اإلعداد االفتراضي)

المنطقة الزمنية
توقيت أوروبا الغربية/التوقيت الصيفي ألوروبا الغربية
توقيت وسط أوروبا/التوقيت الصيفي لوسط أوروبا
توقيت أوروبا الشرقية/التوقيت الصيفي ألوروبا الشرقية
توقيت شرق إفريقيا
التوقيت الرسمي لمنطقة الخليج

4 4اضغط على  DISPLAY/ENTER للتأكيد.
مالحظات

مالحظات عند توصيل الجهاز باستخدام وصلة سلكية

3 3ابدأ تشغيل تطبيق " "NFC Easy Connectفي الهاتف الذكي.

ˎˎلن يعمل الهاتف الذكي إذا تم قفل شاشته .في هذه الحالة ،قم بإنهاء قفل الشاشة ثم المس الهاتف الذكي في الجزء الذي
يحمل العالمة  Nمجددًا.

توصيل جهاز مقترن :انظر النمط B
لالستماع إلى الموسيقى باستخدام جهاز  BLUETOOTHمقترن ،انظر هذا النمط.

قد تؤثر الموجات الدقيقة المنبعثة من جهاز  BLUETOOTHفي تشغيل األجهزة الطبية اإللكترونية .أوقف تشغيل
النظام وباقي أجهزة  BLUETOOTHالموجودة في األماكن التالية ألنها قد تتسبب في وقوع حادث.
ˋˋفي األماكن التي يوجد بها غاز قابل لالشتعال كالمستشفيات أو القطارات أو الطائرات أو محطات البنزين/الغاز
الطبيعي
ˋˋبالقرب من البوابات األوتوماتيكية أو إنذار الحريق

اضغط على  FUNCTION أو  OFF لتعطيل وظيفة الصوت  .AUDIO INإليقاف تشغيل الجهاز المتصل،
قم بتشغيل الجهاز المتصل.

استمر في لمس الهاتف الذكي في الجزء المحدد بعالمة  Nمن النظام حتى يستجيب الهاتف الذكي.
مالحظة

2 2ابدأ التشغيل في جهاز  BLUETOOTHثم اضبط مستوى الصوت.

اضبط مستوى الصوت في جهاز  BLUETOOTHعند مستوى متوسط واضغط على VOLUME –/+ 

الموجود في النظام.

بعد االستعمال

قم بأي من الخطوات التالية إلنهاء اتصال .BLUETOOTH
ˎˎاضبط وظيفة  BLUETOOTHفي جهاز  BLUETOOTHعلى إيقاف التشغيل .للحصول على التفاصيل ،ارجع
إلى تعليمات التشغيل الواردة مع الجهاز.
ˎˎأوقف تشغيل جهاز .BLUETOOTH
ˎˎالمس النظام باستخدام الهاتف الذكي مجددًا لفصل االتصال (في الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية  NFCفقط).

األزرار
( تشغيل/إيقاف مؤقت) 

النمط A

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة إلقامة االتصال.
يتم إنشاء  BLUETOOTHوتبقى ")(BLUETOOTH
نصائح

اقتران وتوصيل جهاز BLUETOOTH

1 1اضبط وظيفة  BLUETOOTHفي جهاز  BLUETOOTHعلى وضع التشغيل.
للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى تعليمات التشغيل الواردة مع الجهاز.

2 2استمر في الضغط على  BLUETOOTH PAIRING في النظام حتى يتم سماع
الصافرة ويبدأ ") " (BLUETOOTHفي الوميض بسرعة في الشاشة.
ملحوظة

ˎˎمن المصنع ،ال يتم تخزين معلومات االقتران .في هذه الحالة ،إذا قمت بالضغط على PAIRING 
") " (BLUETOOTHفي الوميض بسرعة على الشاشة.

BLUETOOTH

 ،تبدأ

( /التقديم إلى
األمام/الترجيع إلى الخلف) 

" معروضة في الشاشة.

ˎˎإذا كان من الصعب إقامة االتصال ،فحاول القيام بما يلي.
ˋˋقم بتنشيط تطبيق " "NFC Easy Connectوقم بتحريك الهاتف الذكي قليالً إلى الجزء الذي يحمل العالمة  Nفي
النظام.
ˋˋأخرج الهاتف الذكي إذا كان موجودًا داخل حقيبة.
ˎˎالمس النظام باستخدام الهاتف الذكي مجددًا ليتم فصل االتصال.
ˎˎإذا كانت لديك عدة أجهزة متوافقة مع تقنية  ،NFCفليس عليك سوى أن تلمس الهاتف الذكي بجهاز مختلف لتحويل
االتصال إلى ذلك الجهاز .فعلى سبيل المثال ،عندما يكون الهاتف الذكي متصالً بسماعات رأس متوافقة مع تقنية ،NFC
فليس عليك سوى أن تلمس الهاتف الذكي بالنظام لتغيير اتصال  BLUETOOTHبالنظام.

VOLUME –/+ 

الوظائف
اضغط مرة واحدة إليقاف التشغيل مؤقتًا/السئتنافه.

عندما يبدأ التوقيت الصيفي

عند تفعيل الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي يضبط هذا النظام وقت التوقيت الصيفي تلقائ ًيا.
يضيء " " من بداية التوقيت الصيفي وينطفئ في نهايته تلقائيًا.
يعتمد ضبط التوقيت الصيفي على توقيت جرينتش ).(GMT
المنطقة رقم :0
ˎˎالتوقيت الصيفي يبدأ في 1:00 :ص يوم األحد األخير من شهر مارس.
ˎˎوفي التوقيت القياسي يبدأ في 2:00 :ص يوم األحد األخير من شهر أكتوبر.
المنطقة رقم :1
ˎˎالتوقيت الصيفي يبدأ في 2:00 :ص يوم األحد األخير من شهر مارس.
ˎˎوفي التوقيت القياسي يبدأ في 3:00 :ص يوم األحد األخير من شهر أكتوبر.
المنطقة رقم :2
ˎˎالتوقيت الصيفي يبدأ في 3:00 :ص يوم األحد األخير من شهر مارس.
ˎˎوفي التوقيت القياسي يبدأ في 4:00 :يوم األحد األخير من شهر أكتوبر.
عندما يكون النظام مضبوطًا على توقيت شرق إفريقيا أو التوقيت الرسمي لمنطقة الخليج ،ستكون بداية ونهاية
التوقيت الصيفي هي نفسها للمنطقة رقم .1

ضبط الساعة يدويًا

لتغيير ضبط الساعة يدويًا ،قم بتشغيل النظام كما يلي.

1 1اقبس النظام في مصدر التيار.

2 2استمر في الضغط على  CLOCK حتى تبدأ أرقام العام في الوميض في الشاشة.
3 3اضغط على  ALARM TIME SET +/– لتحديد العام ثم اضغط على
 CLOCK للتأكيد.

استمر في الضغط على  ALARM TIME SET +/– لتغيير أرقام العام بسرعة.
بمجرد أن تقوم بتأكيد الضبط عن طريق الضغط على  ،CLOCK تبدأ أرقام الشهر في الوميض.

4 4كرر الخطوة  3لضبط الشهر واليوم والساعة والدقيقة.

تبدأ الثواني في العدد التدريجي بداية من الصفر.
مالحظات

ˎˎإذا لم تضغط على أي زر لمدة دقيقة واحدة أثناء ضبط الساعة ،فسيتم إلغاء ضبط الساعة.
ˎˎتم تثبيت تقويم يمتد لمائة عام ) (2012-2013في هذا النظام .عند ضبط التاريخ ،يتم عرض يوم األسبوع أوتوماتيكيًا.
 = MONاالثنين = TUE ،الثالثاء = WED ،األربعاء،
 = THUالخميس = FRI ،الجمعة = SAT ،السبت = SUN ،األحد

لتغيير تنسيق الوقت

يمكنك اختيار تنسيق الوقت المعروض بين نظام  12ساعة (افتراضي) أو  24ساعة.
استمر في الضغط على  OFF و SNOOZE/BRIGHTNESS لمدة ثانيتين تقري ًبا.
يتنقل تنسيق الوقت بين نظام  12ساعة (" = "AM 12:00منتصف الليل) ونظام  24ساعة (" = "0:00منتصف
الليل).

لعرض العام والتاريخ

عند ظهور الساعة ،اضغط على  CLOCK مرة واحدة لعرض التاريخ والشهر واضغط عليه مجددًا لعرض العام.
للرجوع إلى عرض الوقت الحالي ،اضغط على  CLOCK مرة واحدة مجددًا وإال ستعود الشاشة أوتوماتيكيًا بعد
مضي بضع ثوانٍ .

ˎˎيمكنك استخدام خاصية التحدث الحر أثناء توصيل الكابل بالنظام.

االستماع إلى الراديو

اضغط عليه لضبط مستوى الصوت.

الجانب الخلفي من النظام

االستماع إلى الموسيقى باستخدام اتصال سلكي

هوائي FM

االستماع إلى الموسيقى عبر اتصال  USBمع جهاز iPhone/iPod

يمكنك االستمتاع بالموسيقى والتشغيل من جهاز  iPhone/iPodالموصل بالنظام عبر .USB
قم بتحديث الجهاز إلى أحدث إصدار للبرنامج قبل استعماله.

دالالت تشغيل وظيفة BLUETOOTH

الجانب األيمن من النظام

سلكي

الضبط المسبق لمحطات الراديو أوتوماتيك ًيا  -توليف الضبط المسبق
أوتوماتيك ًيا
يمكنك مسبقًا ضبط محطات الراديو التي يمكن استقبالها في منطقتك أوتوماتيكيًا عن طريق توليف الضبط المسبق
األوتوماتيكي .يمكنك مسبقًا ضبط ما يصل إلى  20محطة  FMو 10محطات .AM

يومض )(BLUETOOTH

بسرعة

1 1اضغط على  FUNCTION لتحديد " "FMأو "."AM
اضغط على  FUNCTION بشكل متكرر حتى تضيء " "FMأو " "AMفي الشاشة.

لتفعيل/إلغاء الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي

ˎˎيخضع تغيير الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي من خالل النظام (راجع الخطوات أعاله) للظروف والقوانين المعمول بها في كل
دولة/منطقة .إذا تعارض ذلك مع الضبط المرغوب ،فألغ الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي واضبط عرض التوقيت الصيفي يدويًا
إذا لزم األمر.

ملحوظة

اضغط مرة واحدة لالنتقال إلى المسار التالي/السابق.

ˎˎإللغاء إعداد المنطقة الزمنية ،اضغط على  OFF بدالً من  DISPLAY/ENTER في الخطوة رقم .4
ˎˎعلى الرغم من أن الساعة تكون مضبوطة بشكل صحيح في المصنع ،قد يكون هناك تعارض أثناء النقل أو التخزين .إذا لزم األمر،
فاضبط الساعة على الوقت الصحيح بالرجوع إلى «إعداد الساعة يدويًا».

عند تفعيل الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي يضبط هذا النظام وقت التوقيت الصيفي تلقائيًا.
عند ضبط توقيت أوروبا الغربية ،توقيت وسط أوروبا ،أو وقت أوروبا الشرقية ،يكون اإلعداد االفتراضي للتوقيت
الصيفي هو وضع التشغيل.
لتفعيل الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي ،أثناء عرض الساعة ،اضغط مع االستمرار على  OFF و DISPLAY/ENTER 
حتى تضيء " " و" "Onعلى الشاشة .تم تفعيل الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي ،ثم تعود الشاشة إلى عرض الساعة.
إللغاء الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي ،أثناء عرض الساعة ،اضغط مع االستمرار على  OFF و DISPLAY/ENTER 
حتى تظهر " " و " "OFFعلى الشاشة.
مالحظة

ˎˎيعتمد نوع الكابالت المطلوبة أو سلك التوصيل على الجهاز .تأكد من استعمال نوع الكابل أو السلك المناسب.
ˎˎقد يكون االستقبال ضعيفًا عند مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى الراديو باستخدام جهاز متصل بالنظام.
ˎˎعندما تستمع إلى الراديو مع اتصال جهاز به ،أوقف تشغيل الجهاز المتصل لمنع الضوضاء .إذا انبعثت الضوضاء حتى عند إيقاف
تشغيل الجهاز ،فافصل الجهاز وضعه بعيدًا عن النظام.

يعمل زر النظام أثناء تشغيل الموسيقى

يمكنك تشغيل جهاز  BLUETOOTHيدعم تقنية  .AVRCPقد تتفاوت الوظائف المتاحة حسب جهاز
 .BLUETOOTHارجع إلى تعليمات التشغيل الواردة مع جهاز .BLUETOOTH

تحقق مما يلي قبل تشغيل النظام.
ˎˎوضع كل من النظام والجهاز على بعد متر واحد عن بعضهما البعض.
ˎˎتوصيل النظام بمصدر الطاقة.
ˎˎاالحتفاظ بتعليمات التشغيل الواردة مع الجهاز في متناول اليد.

3 3قم بتنفيذ إجراء االقتران في جهاز  BLUETOOTHالكتشاف النظام.

إذا لم تظهر عبارة " "SONY: ICF-CS20BTفي شاشة النظام ،فكرر الخطوات بداية من الخطوة .1
مالحظة

الحالة
وظيفة BLUETOOTH
االقتران بجهاز ما
البحث عن جهاز
تم االتصال بجهاز

الشاشة
يضيء ""BLUETOOTH
يومض ")(BLUETOOTH
يومض ")(BLUETOOTH
يضيء ")(BLUETOOTH

2 2استمر في الضغط على  FUNCTION AUTO PRESET حتى يبدأ " "APفي
الوميض بالشاشة.
" بسرعة
"
كابل *USB

"

(ال يتم تزويده مع الجهاز)

ˎˎال تعرض بعض األجهزة قائمة باألجهزة التي تم اكتشافها.

4 4حدد العبارة " "SONY: ICF-CS20BTفي شاشة العرض بجهاز .BLUETOOTH
5 5إذا كان من الضروري إدخال كود المرور* في شاشة العرض بجهاز  ،BLUETOOTHفقم
بإدخال "."0000

يتم إنشاء  BLUETOOTHوتبقى ") " (BLUETOOTHمعروضة في الشاشة.
* قد يطلق على كود المرور «مفتاح المرور» أو «كود رقم التعريف الشخصي» أو «رقم التعريف الشخصي» أو
«كلمة المرور».
ملحوظة
ˎˎلالقتران مع أجهزة  ،BLUETOOTHكرر الخطوات من  1إلى  5في كل جهاز.

مالحظات

منفذ )  (USBفي الجانب الخلفي من النظام
*

كابل  :USBاستخدم  Lightning to USB Cableأو  Dock Connector to USB Cableالمرفق مع
جهاز .iPhone/iPod

1 1وصل  iPhone/iPodبمنفذ )  (USBالموجود في الجزء الخلفي من النظام.
2 2اضغط على  FUNCTION لتحديد"."USB

اضغط على  FUNCTION بشكل متكرر حتى يضيء " "USBفي الشاشة.

" في شاشة العرض ببطء .إذا تم إلغاء

ˎˎيتم إلغاء وضع االقتران في النظام بعد  5دقائق تقريبًا ،وتومض ")(BLUETOOTH
وضع االقتران أثناء تنفيذ هذا اإلجراء ،فأعد البدء من الخطوة .2
ˎˎيتم تثبيت كود المرور عند " ."0000ال يمكن اقتران النظام مع جهاز  BLUETOOTHتم تعيين كود المرور فيه ليكون
"."0000
ˎˎبمجرد اقتران أجهزة  ،BLUETOOTHلن تكون هناك ضرورة إلقران تلك األجهزة مجددًا .وعلى الرغم من ذلك ،ستحتاج في

الحاالت التالية إلى تنفيذ إجراء اإلقتران مجددًا.
ˋˋيتم حذف معلومات االقتران بعد اإلصالح وهكذا.
ˋˋيقترن النظام مع  5أجهزة أو أكثر.
يمكن إقران النظام مع عدد يصل إلى  4أجهزة  .BLUETOOTHإذا اقترن جهاز جديد بعد اقتران  4أجهزة ،فسيحل هذا
الجهاز الجديد محل الجهاز الذي سجل أقدم فترة تسجيل من بين األجهزة األربعة المقترنة.
ˎˎيمكن إقران أكثر من جهاز مع النظام ولكن لن يمكنك االستماع إلى الصوت إال من جهاز واحد فقط.

النمط B

االتصال بجهاز  BLUETOOTHمقترن

1 1اضبط وظيفة  BLUETOOTHفي جهاز  BLUETOOTHعلى وضع التشغيل.
نصائح

ˎˎعند الضغط على  ، BLUETOOTH يحاول النظام إقامة اتصال  BLUETOOTHمع أخر جهاز  BLUETOOTHتم
توصيله بالنظام .يتم إنشاء  BLUETOOTHوتبقى ") " (BLUETOOTHمعروضة في الشاشة.
ˎˎعندما يضيء ") " (BLUETOOTHفي الشاشة ،يكون النظام متصالً بجهاز  .BLUETOOTHعندما تريد االتصال بجهاز
 BLUETOOTHآخر ،قم بإنهاء اتصال  BLUETOOTHالقائم أوالً عن طريق تشغيل جهاز  BLUETOOTHمتصل.

2 2حدد العبارة " "SONY: ICF-CS20BTفي شاشة العرض بجهاز .BLUETOOTH

إذا لزم األمر ،فحدد بروفايل  BLUETOOTHيدعمه النظام مما يلي A2DP :أو  HSPأو  .HFPللحصول على
التفاصيل المتعلقة بكل ملف تعريفي ،انظر «االستماع إلى الموسيقى عن طريق اتصال  BLUETOOTHمع
هاتف ذكي ،وهكذا» أو «استعمال االتصال اليدويًا أثناء االستماع إلى الموسيقى».
مالحظة
ˎˎقد ال تكون هذه الخطوة ضرورية في بعض األجهزة.

يتم إنشاء  BLUETOOTHوتبقى ")(BLUETOOTH

" معروضة في الشاشة.

يمكنك يدويًا القيام بالضبط المسبق لمحطة راديو يتعذر ضبطها مسبقًا بشكل أوتوماتيكي.

2 2استمر في الضغط على  DISPLAY/ENTER حتى تبدأ " "PRESETفي الوميض
في شاشة العرض.

1 1اضبط وظيفة  NFCفي الهاتف الذكي على وضع التشغيل.
للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى تعليمات التشغيل الواردة مع الهاتف الذكي.
ˎˎإذا كان نظام التشغيل في هاتفك الذكي هو  Android 2.3.3أو إصدار أحدث وكان أقل من
 :Android 4.1فاستمر إلى الخطوة .2
ˎˎإذا كان نظام تشغيل الهاتف الذكي هو  Android 4.1أو إصدار أحدث :فاستمر إلى الخطوة .4

ˎˎقد يتوافر التوصيل بلمسة واحدة في بعض الهواتف الذكية دون ضرورة تنزيل تطبيق " ."NFC Easy Connectوقد
يختلف التشغيل والمواصفات في هذه الحالة عما هو موضح هنا .للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى تعليمات التشغيل
الواردة مع الهاتف الذكي.

خطوات الضبط المسبق لمحطات الراديو يدويًا

1 1خطوات توليف المحطة التي تريد ضبطها مسبقًا.

يمكنك التمتع باالستماع إلى الموسيقى وتشغيل جهاز التحكم األساسي عن بعد في جهاز  BLUETOOTHعن
طريق اتصال  .BLUETOOTHمن الضروري استعمال جهاز  BLUETOOTHلدعم بروفايالت BLUETOOTH
التالية.
ˎˎ( A2DPبروفايل التوزيع الصوتي المتقدّم) :يعمل على تمكينك من التمتع بمحتوى صوتي فائق الجودة ال سلك ًيا.
ˎˎ( AVRCPبروفايل التحكّم عن بعد في الصوت والفيديو) :يعمل على تمكينك من التمتع بتشغيل التحكم
األساسي عن بعد (تشغيل ،إيقاف وهكذا) في جهاز .BLUETOOTH

يعد تطبيق " "NFC Easy Connectتطبيقًا أصليًا مقدمة من شركة  Sonyللهواتف التي تعمل بنظام
 Androidوهو متوافر في متجر .Google Play Store
ابحث عن تطبيق " "NFC Easy Connectأو افحص الكود التالي ثنائي األبعاد لتنزيل التطبيق مجانًا
وتثبيته .من الضروري دفع رسوم االتصال لتنزيل التطبيق.
قد ال يتوافر هذا التطبيق في بعض الدول و/أو بعض المناطق.
ملحوظة

عند استبدال البطارية

©2013 Sony Corporation

مع هاتف ذكي ،وهكذا

يمكنك التمتع بالصوت الصادر من الجهاز الخارجي مثل جهاز تشغيل الموسيقى الرقمي المتنقل من خالل سماعة
هذا النظام .تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل القيام بأي توصيالت.

2 2قم بتنزيل وتثبيت تطبيق " "NFC Easy Connectفي الهاتف الذكي.

عندما يضعف شحن البطارية ،يضيء ""في الشاشة.
إذا تم قطع الطاقة أثناء انخفاض شحن البطارية ،فسيتم مسح الوقت الحالي واإلنذار.
استبدل البطارية ببطارية ليثيوم  .Sony CR2032قد يتسبب استخدام بطارية أخرى في نشوب حريق أو االنفجار.
الستبدال البطارية ،انظر «استبدال البطارية» للتعرف على التفاصيل.
مالحظة

Printed in China

االستماع إلى الموسيقى عن طريق اتصال BLUETOOTH

االستماع إلى الموسيقى باستخدام اتصال سلكي باستخدام جهاز
صوتي متنقل ،وهكذا

مالحظة

ˎˎتتسم شاشة التردد بالدقة عندما يقع في نطاق  0.1ميجا هرتز .فعلى سبيل المثال ،سيتم عرض التردد  88.00ميجا هرتز
أو  88.05ميجا هرتز على أنه "."88.0 MHz

3 3اضغط على .DISPLAY/ENTER 
سيتم مسبقًا ضبط محطات الراديو القابلة لالستقبال بشكل أوتوماتيكي حسب ترتيب التردد.
ملحوظة
ˎˎإللغاء توليف الضبط المسبق األوتوماتيكي ،اضغط على .OFF 

االستماع إلى الراديو من محطات الراديو المضبوطة مسبقًا

يمكنك االستماع إلى الراديو عن طريق تحديد رقم محطة مضبوطة مسبقًا فقط .على الرغم من أن ترددات الراديو
يتم ضبطها مسبقًا في المصنع ،إال أننا نوصيك بأن تقوم مسبقًا بضبط محطات الراديو القابلة لالستقبال في منطقتك
عن طريق توليف الضبط المسبق األوتوماتيكي.
1 1اضغط على  FUNCTION لتحديد " "FMأو "."AM
اضغط على  FUNCTION بشكل متكرر حتى تضيء " "FMأو ""AMفي الشاشة.
2 2اضغط على  MODE لتحديد "."PRESET

3 3ابدأ التشغيل على جهاز  iPhone/iPodالموصل ثم اضبط مستوى الصوت.
اضبط مستوى صوت جهاز  iPhone/iPodالمتصل على مستوى صوت متوسط ،ثم اضغط على
 VOLUME –/+ بالنظام.
مالحظات

ˎˎعندما يكون جهاز  USBغير أجهزة  iPhone/iPodمتصل بالنظام ،يبدأ فقط الشحن تلقائ ًيا.
ˎˎال توصل أجهزة متعددة بمنفذ )  (USBبالنظام.

بعد االستعمال

اضغط على  FUNCTION أو  OFF لتنشيط وظيفة .USB

يعمل زر النظام أثناء تشغيل الموسيقى
األزرار
( تشغيل/إيقاف مؤقت) 
( /التقديم إلى
األمام/الترجيع إلى الخلف) 
VOLUME –/+ 

الوظائف
اضغط مرة واحدة إليقاف التشغيل مؤقتًا/السئتنافه.
ˎˎاضغط مرة واحدة لالنتقال إلى المسار التالي/السابق.
ˎˎاستمر في الضغط للتقديم السريع إلى األمام/الترجيع السريع إلى الخلف.
اضغط عليه لضبط مستوى الصوت.

3 3اضغط على  PRESET +/– لتحديد رقم الضبط المسبق في محطة الراديو المطلوبة.
4 4اضبط  VOLUME –/+ لضبط مستوى الصوت.

خطوات عرض رقم محطة الضبط المسبق وترددها عند االستماع إلى الراديو

اضغط على  DISPLAY/ENTER مرة واحدة لعرض رقم محطة الضبط المسبق واضغط مجددًا لعرض تردد
المحطة الحالية .للرجوع إلى شاشة الساعة ،اضغط على  DISPLAY/ENTER مرة واحدة مجددًا وإال ستعود
الشاشة أوتوماتيك ًيا بعد مضي بضع ثوانٍ .

بعد االستعمال

اضغط على  FUNCTION أو  OFF لتعطيل وظيفة الراديو.

خطوات تحسين االستقبال

ˎˎلتحسين استقبال موجات راديو  ،FMقم بتمديد هوائي  FMالسلكي تما ًما لزيادة حساسية االستقبال.
ˎˎلتحسين استقبال موجات  ،AMقم بتوصيل هوائي  AMالحلقي بالنظام .أدر الهوائي أفقيًا للحصول على
االستقبال المثالي.
ˎˎفي حالة وجود تشويش في استقبال موجات  FMاالستريو ،استمر في الضغط على  MODE حتى يضيء
" "MONOفي الشاشة .ستفقد تأثير اإلستريو ولكن سينخفض التشويش.

االستماع إلى الراديو عن طريق التوليف اليدوي

1 1اضغط على  FUNCTION لتحديد " "FMأو "."AM
اضغط على  FUNCTION بشكل متكرر حتى تضيء " "FMأو " "AMفي الشاشة.
2 2اضغط على  MODE لتحديد "."TUNING

استخدم أجهزة  BLUETOOTHفي نطاق  10أمتار (مسار الرؤية) من النظام.
قد يقصر الحد األقصى لنطاق االتصال في الظروف التالية.
ˋˋيوجد عائق مثل وجود شخص ما أو جسم معدني أو جدار بين النظام وجهاز .BLUETOOTH
ˋˋجهاز  LANالسلكي قيد االستعمال بالقرب من النظام.
ˋˋفرن ميكروويف قيد االستعمال بالقرب من النظام.
ˋˋجهاز ينبعث منه إشعاع كهرومغناطيسي قيد االستعمال بالقرب من النظام.

3 3استمر في الضغط على  TUNE +/– حتى تبدأ أرقام التردد في التغير بسرعة في
الشاشة.

يقوم النظام أوتوماتيكيًا بفحص ترددات الراديو ويتوقف عندما يتوصل إلى محطة تتسم باالستقبال الواضح
(وضع التوليف األوتوماتيكي).
إذا لم تستطع توليف محطة باستعمال وضع التوليف األوتوماتيكي ،فاضغط على  TUNE +/– بشكل
متكرر تدريجيًا.
عند استقبال بث إشارة  FMإستريو ،تظهر اإلشارة " "STفي الشاشة.

4 4اضبط  VOLUME –/+ لضبط مستوى الصوت.

ملحوظة

ˎˎإللغاء رقم الضبط المسبق ،اضغط على  OFF بدالً من  DISPLAY/ENTER في الخطوة .3

مالحظات حول استقبال محطات الراديو

ˎˎال تضع هوائي  AMالحلقي بالقرب من النظام ،أو مصدر إمداد الطاقة أو معدات أخرى لتشغيل الصوت/الصورة أثناء االستعمال
وإال فقد ينتج عن ذلك التشويش.
ˎˎأبعد أجهزة تشغيل الموسيقى الرقمية أو الهواتف الجوالة بعيدًا عن هوائي  AMالحلقي أو هوائي  FMالسلكي حيث قد يؤدي
ذلك إلى تشويش االستقبال.
ˎˎعندما تستمع إلى راديو باستخدام جهاز  BLUETOOTHأو جهاز  USBمتصل بالنظام ،فقد يحدث تشويش في استقبال محطات
الراديو .قم في هذه الحالة بإنهاء اتصال  BLUETOOTHأو افصل جهاز  USBعن النظام.

ملحوظة

ˎˎيمكنك استخدام إجراء المكالمات اليدويًا أثناء االستماع إلى الراديو في هذا النظام.

îîالوظائف المفيدة
استعمال االتصال اليدو ًيا أثناء االستماع إلى الموسيقى

يمكنك التمتع بإجراء المكالمات اليدويًا من خالل اتصال  BLUETOOTHباستخدام هاتف جوال BLUETOOTH
يشتمل على وظيفة الموسيقى ويدعم بروفايالت  BLUETOOTHوهما ( A2DPبروفايل التوزيع الصوتي المتقدّم)
و( HFPالبروفايل الاليدوي) أو ( HSPبروفايل سماعة الرأس).
إذا كان هاتفك الجوال المزود بتقنية  BLUETOOTHيدعم كالً من بروفايل  HFPو ،HSPفقم بضبط .HFP

ضبط اإلنذار

ˎˎيمكنك ضبط وضع اإلنذار مما يلي.
ˋˋ " :"FM" ،"AMاضبط إنذار الراديو.
ˋˋ " :"USBاضبط المنبه ليصدر صوتًا من جهاز  iPhone/iPodعبر اتصال .USB
ˋˋ " :"BLUETOOTHاضبط المنبه ليصدر صوتًا من جهاز  ،BLUETOOTHمثل الهاتف الذكي ،iPod ،وما
إلى ذلك ،عبر اتصال  iPodوما إلى ذلك .عبر اتصال .BLUETOOTH
ˋˋ " :"BUZZERضبط إنذار الطنان.
ˎˎاضبط الساعة على الوقت الحالي قبل ضبط اإلنذار بحيث ينطلق اإلنذار في الوقت المناسب( .انظر «ضبط
الساعة للمرة األولى»).

ضبط موقت النوم

قد تنام وأنت تستمع إلى الراديو أو الموسيقى من الجهاز المتصل باستخدام موقت النوم .يقوم النظام بإيقاف
الراديو أو التشغيل أوتوماتيكيًا بعد الفترة التي تم ضبطها مسبقًا.

ضبط سطوع الشاشة

الجانب األيمن من النظام

1 1اضغط على .BRIGHTNESS 

2 2اضغط على  SLEEP لتحديد فترة النوم.
يمكنك تغيير فترة النوم (مقدرة بالدقائق) كما يلي عن طريق الضغط بشكل متكرر على  .SLEEP ال
تومض " "OFFفقط.
يمكنك ضبط اإلنذار  Aو .Bلضبط اإلنذار  ،Aاستخدم  A و .ALARM TIME SET +/– لضبط اإلنذار ،B
استخدم  B و .ALARM TIME SET +/– 
توضح النقاط التالية كيفية ضبط اإلنذار .A

1 1استمر في الضغط على  A حتى تبدأ أرقام العام في الوميض في الشاشة.
يضيء " "و" "WAKE UPوتومض الساعة في الشاشة.

لتغيير ضبط موقت النوم

اضغط على  .SLEEP يمكنك تغيير فترة النوم بعد أن يتم تنشيط موقت النوم.

خطوات تعطيل موقت النوم

خطوات استقبال مكالمة

ˎˎإذا لم يتم سماع نغمة الجرس الصادرة من النظام عند وصول مكالمة واردة ،فأوقف التشغيل أو الراديو واضغط على
(اتصال)  للتحدث.
ˎˎيمكنك استعمال إجراء المكالمات اليدويًا عندما يكتمل التشغيل.
ˎˎاضغط أثناء المكالمة على  VOLUME –/+ الموجودة في النظام لضبط مستوى الصوت .يمكن ضبط مستوى صوت
المكالمة ومستوى صوت التشغيل بشكل منفصل.

مالحظة

ˎˎعند استعمال هاتف جوال ،أبعده عن النظام لمسافة  50سم أو أكثر .قد تسمع ضوضاء إذا كانا مقتربين جدًا من بعضهما
البعض.

خطوات إنهاء مكالمة

اضغط على (اتصال)  .إذا كنت تستمع إلى الموسيقى مع أي وظيفة أخرى عند استالم المكالمة ،فسيتم
استئناف الموسيقى عندما تنتهي المكالمة.

بعد االستعمال

قم بأي من الخطوات التالية إلنهاء اتصال .BLUETOOTH
ˎˎاضبط وظيفة  BLUETOOTHفي جهاز  BLUETOOTHعلى إيقاف التشغيل .للحصول على التفاصيل ،ارجع
إلى تعليمات التشغيل الواردة مع الجهاز.
ˎˎأوقف تشغيل جهاز .BLUETOOTH
ˎˎالمس النظام باستخدام الهاتف الذكي مجددًا لفصل االتصال (في الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية  NFCفقط).

يعمل زر النظام أثناء إحدى المكالمات

قد تتفاوت الوظائف المتاحة حسب الهاتف الجوال المزود بتقنية  BLUETOOTHأو البروفايالت التي يدعمها
الهاتف الجوال المزود بتقنية  .BLUETOOTHارجع إلى تعليمات التشغيل الواردة مع الهاتف الجوال المزود بتقنية
.BLUETOOTH
الحالة

(اتصال) 

مالحظات

2 2اضغط على  ALARM TIME SET +/– لتحديد عناصر الضبط التالية ثم اضغط
على  A للتأكيد.

في كل مرة تضغط فيها على  ALARM TIME SET +/– سيبدأ العنصر المحدد حاليًا في الوميض.
بمجرد أن تقوم بتأكيد الضبط عن طريق الضغط على  ،A يبدأ عنصر الضبط التالي في الوميض.
ˎˎالساعة ،الدقيقة :استمر في الضغط على  ALARM TIME SET +/– لتغيير أرقام الساعات
والدقائق بسرعة.
ˎˎأيام األسبوع :حدد واحدًا من األنواع الثالثة التالية.
كل يوم"MON TUE WED THU FRI SAT SUN" :
يوم األسبوع"MON TUE WED THU FRI" :
العطلة األسبوعية"SAT SUN" :

4 4اضغط على  ALARM TIME SET +/– لتحديد محطة الراديو ثم اضغط على A
 للتأكيد.
حدد رقم الضبط المسبق المطلوب أو " "- -". "- -هو المحطة األخيرة التي استمعت إليها.

مكالمة صادرة

ˎˎاضغط مرة واحدة إللغاء مكالمة صادرة.
ˎˎاستمر في الضغط لبضع ثوانٍ لتغيير جهاز المكالمة بين النظام والهاتف
الجوال.

خطوات إيقاف اإلنذار

مكالمة واردة

ˎˎاضغط مرة واحدة للرد على المكالمة.
ˎˎاستمر في الضغط لبضع ثوانٍ لرفض المكالمة.

أثناء المكالمة

ˎˎاضغط مرة واحدة إلنهاء المكالمة.
ˎˎاستمر في الضغط لبضع ثوانٍ لتغيير جهاز المكالمة بين النظام والهاتف
الجوال.

للحصول على التفاصيل المتعلقة بإجراءات اتصال  ،BLUETOOTHانظر «كيفية إنشاء اتصال السلكي مع
أجهزة  .»BLUETOOTHيتم إنشاء  BLUETOOTHوتبقى ") " (BLUETOOTHمعروضة في الشاشة.
نصائح

ˎˎالستخدم وظيفة االتصال فقط في هاتف جوال مزود بتقنية  BLUETOOTHويدعم أيضً ا إحدى وظائف الموسيقى ،قم
بإنشاء اتصال  BLUETOOTHبين النظام والهاتف الجوال باستخدام البروفايل  HFPأو  HSPوليس باستخدام البروفايل
.A2DP
ˎˎبينما يتم إنشاء اتصال  BLUETOOTHباستخدام البروفايل  HFPأو  ،HSPيمكن أن يستحوذ نفس الهاتف الجوال المزود
بتقنية  BLUETOOTHعلى اتصال  BLUETOOTHاآلخر الذي يتم باستخدام البروفايل  A2DPوذلك حسب الهاتف
الجوال المزود بتقنية  .BLUETOOTHال يمكن توصيل مشغل موسيقى مزود بتقنية  BLUETOOTHمع هذا النظام في
هذه الحالة.

مالحظة

ˎˎاتبع هذا اإلجراء مجددًا إلنشاء نفس االتصال مع نفس األجهزة بعد إيقاف تشغيل النظام.

يسطع ضبط التأثير الصوتي في الشاشة.

يمكنك تغيير التأثير الصوتي كما يلي عن طريق الضغط بشكل متكرر على .SOUND 
الشاشة
MEGA BASS

التأثير الصوتي
سيتم سماع صوت جهير فائق الجودة.

اضغط على  ALARM RESET إليقاف اإلنذار .سينطلق اإلنذار مجددًا في نفس الوقت في اليوم التالي.

MEGA BASS
MEGA Xpand
MEGA Xpand

خطوات تنشيط الغفوة لبضع دقائق إضافية  -وظيفة الغفوة

سيتم سماع صوت محيطي.

( Offإيقاف)

يتوقف التأثير الصوتي.

1 1اضغط على  SNOOZE مرة واحدة أثناء انطالق اإلنذار.
يتوقف صوت اإلنذار ولكنه ينطلق أوتوماتيكيًا مجددًا بعد  10دقائق تقريبًا.
يمكنك تغيير فترة الغفوة كما يلي عن طريق الضغط بشكل متكرر على .SNOOZE 

إليقاف موقت فترة الغفوة ،اضغط على .ALARM RESET 

وظائف زر النظام للقيام بوظيفة اإلنذار
للقيام بـ
تأكيد ضبط وقت اإلنذار

قم بتغيير ضبط فترة اإلنذار

أوقف صوت اإلنذار في الحال
أوقف اإلنذار
قم بتعطيل اإلنذار

قم بـ
اضغط على .ALARM TIME SET +/– 
سيظهر الضبط لمدة  4ثوانٍ تقري ًبا.
 1استمر في الضغط على  ALARM TIME SET +/– حتى يبدأ تغيير
أرقام فترة اإلنذار في الشاشة.
يمكنك تغيير فترة اإلنذار بشكل تدريجي عن طريق الضغط المتكرر على
.ALARM TIME SET +/– 
2حرر  ALARM TIME SET +/– عندما تظهر فترة اإلنذار في الشاشة.
اضغط على  SNOOZE مرة واحدة أثناء انطالق اإلنذار.
اضغط على.ALARM RESET 
اضغط على  A مجددًا.
ينطفئ " "في الشاشة ويتم تعطيل وظيفة اإلنذار.
لتنشيط اإلنذار مجددًا ،اضغط على  A مجددًا.

ملحوظة

تحقق من وجود الجهاز المتصل قيد التشغيل.

بالنسبة ألجهزة :BLUETOOTH
تعذر التوصيل بلمسة واحدة ()NFC

(ال يتم تزويدهما مع النظام) قد تم إحكام تثبيتها في
النظام والجهاز المتصل.

قسم السماعة

 50مم ( 2بوصة)
نظام السماعة
نوع الصندوق الحاوي عاكس الجهير
قدرة اإلخراج المرجعية  2واط  2 +واط ( 1 ،10 % T.H.D.كيلو هرتز 5 ،أوم)
مقبس إستريو مصغر × 1
اإلدخال

قسم USB

منفذ ( USBالنوع )A
اإلدخال
الترددات العينية المدعومة/البت
إدخال  :USBالحد األقصى  44.1كيلو هرتز 16/بت

BLUETOOTH

النوع:
سمة االتجاه:
نطاق التردد الفعال:

استبدال البطارية
1 1احتفظ بقابس التيار المتردد متصالً بمقبس في الحائط ،ثم افتح حجيرة البطارية
الموجودة في الجزء السفلي من النظام.

إذا كنت تقوم بتوصيل بجهاز كمبيوتر شخصي بالنظام،
فتأكد من أن ضبط خرج الصوت في الكمبيوتر قد تم
ضبطه الستعمال جهاز .BLUETOOTH

مرة أخرى.

أبق الهاتف الذكي بالقرب من النظام حتى يستجيب
الهاتف الذكي .إذا لم تستطع القيام بذلك ،فقم
بتحريك الهاتف الذكي قليالً من الجزء الذي يحمل
العالمة  Nفي النظام.

مواصفات  BLUETOOTHاإلصدار 3
مواصفات  BLUETOOTHفئة الطاقة 2

مكثف اإللكتريت
اتجاهات شاملة
 200هرتز –  3,600هرتز

إذا كان الجهاز المتصل يستخدم في أذن واحدة ،فلن
يخرج صوت إال من السماعة اليسرى.

صوت مشوه  /طنين أو تشويش في
خرج صوت النظام

إذا كان الجهاز المتصل يشتمل على وظيفة المعادل،
فأوقف تشغيلها.

اخفض مستوى الصوت في النظام والجهاز المتصل.

النطاق

التردد

 87.5ميجا هرتز  108 -ميجا هرتز
 531كيلو هرتز  1,602 -كيلو هرتز

درجة التردد
 0.05ميجا هرتز
 9كيلو هرتز

تعذر انطالق صوت اإلنذار
قم بتقريب هذا النظام وجهاز  BLUETOOTHمن
بعضهما البعض .قم بإزالة أي عوائق بين النظام وجهاز
.BLUETOOTH

أبعد هذا النظام عن فرن الميكروويف ،وشبكة LAN

الالسلكية ،وهكذا.
تيار متردد  220فولت –  240فولت 50 / 60 ،هرتز 16 ،واط
 3فولط تيار متردد ،بطارية )CR2032 (1
تقريبيًا  281مم ×  126مم ×  80مم (عرض/ارتفاع/عمق)
تقريب ًيا  1.3كجم بما في ذلك البطاريات
هوائي  AMالحلقي )(1
دليل بدء تشغيل (1) BLUETOOTH
إرشادات التشغيل (هذا المستند) )(1

طرازات  iPhone/iPad/iPodمتوافقة

تحقق من ظهور مؤشر اإلنذار " "أو" "بشكل
صحيح.
أبعد هذا النظام عن التلفاز.

2

2 2اخلع البطارية القديمة وأدخل البطارية الجديدة في حجيرة البطارية بحيث يتجه الجانب
الذي عليه العالمة  إلى أعلى.

مالحظات

iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
)iPod touch (5th generation
)iPod touch (4th generation
)iPod touch (3rd generation
iPod classic
)iPod nano (7th generation
)iPod nano (6th generation
)iPod nano (5th generation
)iPod nano (4th generation

ال تظهر الساعة بالشكل المناسب
إذا قمت بتوصيل جهاز يشتمل على راديو أو موالف
مدمج بهذا النظام ،فلن يتم استقبال البث أو قد
تنخفض الحساسية .ضع هذا النظام بعيدًا عن الجهاز
وتحقق من أنك تستطيع االستماع إلى البث بشكل
ُمرضي.
عندما تومض الساعة بـ " "AM 12:00أو ""0:00

بسبب انقطاع الطاقة ،استبدل البطارية ببطارية أخرى
جديدة.

طرز متوافقة مع بث الموسيقى السلك ًيا

CR2032

3 3أعد تركيب غطاء حجيرة البطارية وأحكم ربط المسمار.
أو SNOOZE/BRIGHTNESS

ˎˎعندما تستبدل البطارية ،ال تفصل القابس من مقبس التيار المتردد .وإال فقد يتم مسح التاريخ الحالي والوقت الحالي واإلنذار
ومحطات الضبط المسبق.
ˎˎإذا كنت لن تستخدم النظام لفترة زمنية طويلة ،فاخلع البطارية لتجنب أي تلف قد يحدث بسبب التسرب أو الصدأ.

iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
جهاز  iPad miniمزود بشاشة Retina
)iPad (4th generation
iPad mini
)iPad (3rd generation
iPad 2
iPad
)iPod touch (5th generation
)iPod touch (4th generation
)iPod touch (3rd generation
)iPod nano (7th generation

تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير دون أي إخطار.

تحقق من ضبط الجهاز بحيث يتصل اإلنذار بالنظام.

قم بتحويل اتصال  BLUETOOTHإلى  A2DPعن
طريق تشغيل جهاز  BLUETOOTHعند ضبط
بروفايل  HFPأو .HSP

يعمل  USBمع

اضغط على عروة التثبيت
واسحب الغطاء إلى أعلى.

تحقق من ظهور تطبيق ""NFC Easy Connect
في الهاتف الذكي.

أخرج الهاتف الذكي إذا كان موجودًا داخل حقيبة.

تتوقف حساسية استقبال وظيفة  NFCعلى الجهاز .إذا
فشلت في االتصال بهاتف ذكي عن طريق استعمال
ميزة االتصال بلمسة واحدة عدة مرات ،فاتصل بالنظام
عن طريق التشغيل المعروض على الشاشة.

تتمثل طرازات  iPhone/iPad/iPodالمتوافقة فيما يلي.
قم بتحديث برامج  iPhone/iPad/iPodإلى أحدث إصدار قبل استعمالها في هذا النظام.

قم بإرخاء المسمار تما ًما.

تحقق أن وظيفة  NFCفي الهاتف الذكي قد تم
ضبطها على وضع التشغيل.

تحقق من تنشيط وظيفة الجهاز المتصل
(" "BLUETOOTHأو " "USBأو ".)"AUDIO IN

نطاق التردد

مواصفات عامة

îîأمور أخرى

قم بإقران هذا الجهاز مع جهاز BLUETOOTH

الراديو

األبعاد
الكتلة
الملحقات المزودة

4 4اضغط على BLUETOOTH ،FUNCTION
في النظام إليقاف " "في الشاشة.
مالحظات

ارفع مستوى الصوت في النظام والجهاز المتصل.

تحقق أن كال القابسين في سلك التوصيل (ال يتم

تزويده مع النظام) أو كال الموصلين في كابل USB

التبديل بين نظام  12ساعة (افتراضي) ونظام  24ساعة.

الطاقة
كمصدر احتياطي للساعة

1

حدد اتصال  BLUETOOTHببروفايل  HFPأو HSP
عن طريق تشغيل جهاز .BLUETOOTH

عرض الوقت

FM

ˎˎعند تحديد " "USBأو " "BLUETOOTHكوضع التنبيه ،سيصدر المنبه صوت ًا فقط إذا لم يتم توصيل  iPhone/iPodعبر
 USBأو لم يتم توصيل جهاز  ،BLUETOOTHأو لم يتم تخزين الموسيقى على الجهاز أو إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز.
ˎˎعند ضبط وظيفة الضبط التلقائي للتوقيت الصيفي ،سيصدر المنبه صوت ًا على النحو التالي:
ˋˋإذا تم ضبط المنبه على وقت تم تخطيه نتيجة لبدء العمل بالتوقيت الصيفي ،فسيصدر المنبه صوت ًا عند تطبيق إعداد
التوقيت الصيفي.
ˋˋإذا تم ضبط المنبه على وقت تم تكراره نتيجة لنهاية العمل بالتوقيت الصيفي ،فسيصدر المنبه صوت ًا مرتين.
ˎˎال يمكن ضبط مستوى الصوت في الطنان.
ˎˎإذا تم ضبط نفس فترة اإلنذار في كل من اإلنذار  Aو ،Bفإن األولوية ستكون من نصيب اإلنذار .A
ˎˎإذا لم يتم تنفيذ أي عمليات أثناء انطالق اإلنذار ،فسيتوقف اإلنذار بعد مضي  60دقيقة.

مالحظات حول اإلنذار في حالة انقطاع الطاقة

المواصفات

AM

ˎˎحتى إذا تم تعطيل اإلنذار ،فسيتم تنشيط اإلنذار عند تغيير الضبط الخاص به.

في حالة انقطاع ،سيستمر اإلنذار الطنان لمدة  5دقائق تقري ًبا في حالة ضعف شحن البطارية .وعلى الرغم من ذلك ،ستتأثر بعض
الوظائف كما يلي:
ˎˎلن يتم تشغيل اإلضاءة الخلفية.
ˎˎإذا تم ضبط وضع اإلنذار على " "USBأو " "BLUETOOTHأو " "FMأو " "AMفسيتغير أوتوماتيك ًيا إلى الطنان.
ˎˎإذا لم يتم الضغط على  ،ALARM RESET فسينطلق اإلنذار لمدة  5دقائق.
ˎˎإذا أضاء" "في الشاشة ،فلن ينطلق اإلنذار في حالة انقطاع الطاقة .استبدال البطارية في حالة إضاءة "."
ˎˎال يمكن ضبط وظيفة الغفوة أثناء انقطاع الطاقة.
ˎˎأثناء انقطاع الطاقة ،سينطلق كل إنذار في الوقت المحدد مرة واحدة.

حتى في حالة ضبط مستوى السطوع على ( Offاإليقاف) ،فسيتغير إلى ( Lowمنخفض) أثناء انطالق صوت اإلنذار.
استمر في الضغط على  BRIGHTNESS إليقاف تشغيل الشاشة مباشرة.

الميكرفون

سيتم سماع صوت جهير فائق الجودة وصوت محيطي على حد سواء.

استعمال إجراء االتصال اليدويًا باستخدام هاتف جوال آخر مزود بتقنية BLUETOOTH

1 1قم بإنشاء اتصاالت  BLUETOOTHبين النظام وبين مشغل موسيقى مزود بتقنية
 BLUETOOTHمن خالل البروفايل  A2DPوبين النظام وهاتف جوال مزود بتقنية
 BLUETOOTHباستخدام البروفايل  HFPأو .HSP

1 1اضغط على  SOUND لتحديد التأثير الصوتي.

اكتمل ضبط اإلنذار .تعود الشاشة إلى الساعة ويضيء " "في الشاشة.

6 6عند اختيار " "USBأو " "BLUETOOTHكوضع تنبيه ،وصل جهاز iPhone/iPod
عبر  USBأو جهاز  BLUETOOTHقبل انطالق التنبيه.
إذا لم يتم توصيل النظام بجهاز  ،BLUETOOTHفي وقت التنبيه ،سيحاول النظام إنشاء اتصال
 BLUETOOTHمع جهاز  BLUETOOTHالمتصل بالجهاز أخر مرة.
إذا تعذر إنشاء االتصال مع جهاز  ،BLUETOOTHأو لم يتم توصيل جهاز  iPhone/iPodعبر اتصال ،USB
سيصدر المنبه صوتًا.
إذا قمت بضبط " "USBكوضع التنبيه ،وتم توصيل هاتف ذكي عبر  USBسيصدر المنبه صوتًا.

منخفض

تحقق من تشغيل كل من هذا النظام والجهاز المتصل.

متوسط

نظام االتصال
الخرج
الحد األقصى لنطاق االتصال
1
خط الرؤية التقريبي  10م*
 2.4جيجا هرتز النطاق ( 2.4000جيجا هرتز  2.4835 -جيجا هرتز)
نطاق التردد
FHSS
طريقة التضمين
2
بروفايالت  BLUETOOTHالمتوافقة*
( A2DPبروفايل التوزيع الصوتي المتقدّم)
( AVRCPبروفايل التحكّم عن بعد في الصوت والفيديو)
( HSPبروفايل سماعة الرأس)
( HFPالبروفايل الاليدوي)
( SPPبروفايل المنفذ المتوالي)
4
3
*SBC
الكوديك المدعوم*
نطاق اإلرسال )(A2DP
 20هرتز  20,000 -هرتز (التردد العيني  44.1كيلو هرتز)
* 1سيتفاوت النطاق الفعلي حسب بعض العوامل مثل العوائق الموجودة بين األجهزة والمجاالت المغناطيسية
المنتشرة حول فرن ميكروويف ،والكهرباء الساكنة ،وحساسية االستقبال ،وأداء الهوائي ،ونظام التشغيل ،وتطبيق
البرامج ،وغير ذلك.
* 2تشير بروفايالت  BLUETOOTHالقياسية إلى الغرض من اتصال  BLUETOOTHبين األجهزة.
* 3الكوديك :تنسيق لضغط وتحويل اإلشارة الصوتية
* 4كوديك النطاق الفرعي

 للتأكيد.

االنتظار

أثناء االستماع إلى الموسيقى

خطوات االستمتاع بضبط التأثير الصوتي

5 5اضغط على  ALARM TIME SET +/– لضبط مستوى الصوت ثم اضغط على A

ˎˎاضغط لمرة واحدة لبدء مكالمة صوتية (يتوافق إجراء االتصال الصوتي مع
الهواتف الجوالة فقط).
ˎˎاستمر في الضغط عليه لبضع ثوانٍ إلعادة االتصال بآخر رقم هاتف تم
االتصال به.

يمكنك التمتع بإجراء االتصال اليدويًا باستخدام هاتف جوال آخر مزود بتقنية  BLUETOOTHأثناء االستماع إلى
الموسيقى باستخدام مشغل موسيقى مزود بتقنية .BLUETOOTH
ˎˎال يمكن استعمال تقنية التوصيل بلمسة واحدة ) (NFCفي هذا اإلجراء.
ˎˎقد تتفاوت العمليات وذلك حساب جهاز  .BLUETOOTHقد يتعذر إنشاء هذا النوع من اتصال BLUETOOTH
حسب مجموعة أجهزة  .BLUETOOTHارجع أيضً ا إلى تعليمات التشغيل الواردة مع أجهزة .BLUETOOTH

ˎˎال يتوقف تشغيل الموسيقى في الجهاز المتصل بمقبس  AUDIO INأوتوماتيكيًا .إليقاف تشغيل الجهاز المتصل ،قم بتشغيل
الجهاز المتصل.
ˎˎعند ضبط فترة اإلنذار أثناء فترة النوم ،سيتم تعطيل موقت النوم أوتوماتيكيًا عندما ينطلق اإلنذار.

3 3اضغط على  ALARM TIME SET +/– لتحديد وضع اإلنذار ثم اضغط على
 A للتأكيد.

حدد واحدًا مما يلي.
ˎˎ" :"FM" ،"AMاضبط إنذار الراديو .استمر إلى الخطوة .4
ˎˎ" :"USBاضبط المنبه ليصدر صوتًا من جهاز  iPhone/iPodعبر اتصال  .USBتخط الخطوة  ،4وتابع
للخطوة .5
ˎˎ" :"BLUETOOTHاضبط المنبه ليصدر صوتًا من جهاز  ،BLUETOOTHمثل الهاتف الذكي ،iPod ،وما
إلى ذلك ،عبر اتصال  iPodوما إلى ذلك .عبر اتصال  .BLUETOOTHتخط الخطوة  ،4وتابع للخطوة .5
ˎˎ" :"BUZZERضبط إنذار الطنان .اكتمل ضبط اإلنذار .تعود الشاشة إلى الساعة ويضيء " "في الشاشة.
ال تحتاج إلى تنفيذ الخطوة  4أو الخطوات التي تليها.

إيقاف

مرتفع (افتراضي)

ارفع مستوى الصوت في النظام والجهاز المتصل.

قسم مضخم الصوت

اضغط على  SLEEP لتحديد "."OFF

خطوات إجراء المكالمة

عند وصول مكالمة واردة ،فسيتوقف التشغيل أو الراديو مؤقتًا ويتم سماع نغمة الرنين الصادرة من النظام .اضغط
على (اتصال)  في النظام وتحدث في النظام.
نصائح

إليقاف االستماع إلى الفترة الزمنية المضبوطة مسبقًا

اضغط على .OFF 

اضبط مستوى الصوت في الهاتف الجوال المزود بتقنية  BLUETOOTHعند مستوى متوسط واضغط على
 VOLUME –/+ في النظام.
عند توصيل جهاز  BLUETOOTHبالنظام (يضيء ") ،)" (BLUETOOTHيمكنك استعمال إجراء المكالمات
اليدويًا حتى في حالة عدم تنشيط وظيفة .BLUETOOTH
عندما تكون مكالمة واردة أو مكالمة صادرة ،فإن النظام يتغير أوتوماتيك ًيا إلى وظيفة .BLUETOOTH

قم بتشغيل الهاتف الجوال المزود بتقنية  .BLUETOOTHتحقق من سماع جرس االتصال في النظام وتحدث في
النظام .في حالة عدم سماع جرس االتصال ،اضغط على (اتصال)  الموجود في النظام لمدة ثانيتين لتغيير
جهاز المكالمة إلى النظام.

تومض فترة النوم لبضع ثوانٍ ثم تعود الشاشة إلى الساعة .يكتمل ضبط موقت النوم ويبدأ تنشيط موقت النوم.
تسطع " "SLEEPفي الشاشة ويقوم النظام بإيقاف الراديو أو التشغيل أوتوماتيك ًيا بعد انتهاء فترة الضبط.

تحقق من ضبط خرج الهاتف الجوال المزود بتقنية
 BLUETOOTHبحيث يتناسب مع النظام.

يمكنك تغيير المستويات األربعة للسطوع كما يلي عن طريق الضغط بشكل متكرر على .BRIGHTNESS 

تسطع " "SLEEPوتبدأ فترة النوم في الوميض بالشاشة.

2 2ابدأ التشغيل في الهاتف الجوال المزود بتقنية  BLUETOOTHثم اضبط مستوى الصوت.

 :BLUETOOTHانعدام الصوت
 /انخفاض الصوت من الطرف
المستلم

تحقق من تشغيل كل من هذا النظام والجهاز المتصل.

1 1اضغط على  SLEEP أثناء االستماع إلى الراديو أو الموسيقى.

1 1قم بإقامة اتصال  BLUETOOTHبين النظام والهاتف الجوال.
للحصول على التفاصيل المتعلقة بإجراءات اتصال  ،BLUETOOTHانظر «كيفية إنشاء اتصال السلكي مع
أجهزة  .»BLUETOOTHيتم إنشاء  BLUETOOTHوتبقى ") " (BLUETOOTHمعروضة في الشاشة.

استكشاف األعطال وإصالحها
انعدام الصوت  /صدور الصوت من
سماعة واحدة فقط  /انخفاض مستوى
الصوت

الجانب األيمن من النظام

قد تتفاوت عمليات التشغيل حسب هاتف الجوال المزود بتقنية  .BLUETOOTHارجع أيضً ا إلى تعليمات التشغيل
الواردة مع هاتفك الجوال.

بالنسبة ألجهزة

بالنسبة ألجهزة :BLUETOOTH
تعذر االقتران

اجعل المسافة بين هذا النظام وجهاز BLUETOOTH

في نطاق واحد متر.

إذا لم يومض مؤشر ( (BLUETOOTHبسرعة ،فاستمر
في الضغط على  BLUETOOTH PAIRINGفي
النظام حتى يتم سماع صوت الصافرات.

إذا لم تستخدم الساعة التوقيت الصيفي بشكل تلقائي،
فاضغط مع االستمرار على  OFFو DISPLAY/ENTER
حتى تضيء " " و" "Onعلى الشاشة.

