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Operating Instructions
使用说明书

Compact Stereo System
小型立体声系统

Model No. / 型号

Dear customer
Thank you for purchasing this product.
Before connecting, operating or adjusting this product, please read the 
instructions completely. Please keep this manual for future reference.
Operations in these instructions are described using remote control, but 
you can do the operations with the main unit if the controls are the same.
Your unit may not look exactly as illustrated.

亲爱的用户
感谢您购买本产品。

在对本机进行连接、操作或调节之前，请仔细阅读本使用说明书。请妥善

保管本手册，以备日后参考。

本手冊所描述的操作主要是使用遥控器，但是如果控制是相同的，您也可

以在主机操作。

您的机器可能与插图有所不同。

SC-HC20
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CAUTION!
DO NOT INSTALL OR PLACE THIS UNIT IN A BOOKCASE, 
BUILT-IN CABINET OR IN ANOTHER CONFINED SPACE. 
ENSURE THE UNIT IS WELL VENTILATED. TO PREVENT 
RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE HAZARD DUE TO 
OVERHEATING, ENSURE THAT CURTAINS AND ANY OTHER 
MATERIALS DO NOT OBSTRUCT THE VENTILATION VENTS.
DO NOT OBSTRUCT THE UNIT’S VENTILATION OPENINGS 
WITH NEWSPAPERS, TABLECLOTHS, CURTAINS, AND 
SIMILAR ITEMS.
DO NOT PLACE SOURCES OF NAKED FLAMES, SUCH AS 
LIGHTED CANDLES, ON THE UNIT.
DISPOSE OF BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY MANNER.

•

•

•

•

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT 
DAMAGE,
*  DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN, MOISTURE, 

DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED 
WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE 
APPARATUS.

* USE ONLY THE RECOMMENDED ACCESSORIES.
*  DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK); THERE ARE NO 

USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO 
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION!
THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF 
PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY 
RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE IN TROPICAL CLIMATES.

The socket outlet shall be installed near the equipment and easily 
accessible.
The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, 
disconnect the power supply cord plug from AC receptacle.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only 
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. 
Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.

This product may receive radio interference caused by mobile 
telephones during use. If such interference is apparent, please 
increase separation between the product and the mobile telephone.

Inside of product

RQLS0418

RQT4389ZAA

(For Middle East and Hong Kong)

For your safety, please read the following text carefully.
This appliance is supplied with a moulded three pin mains plug for your 
safety and convenience.
A 5-ampere fuse is fitted in this plug.
Should the fuse need to be replaced please ensure that the replacement 
fuse has a rating of 5-ampere and that it is approved by ASTA or BSI to 
BS1362.
Check for the ASTA mark  or the BSI mark  on the body of the fuse.
If the plug contains a removable fuse cover you must ensure that it is 
refitted when the fuse is replaced.
If you lose the fuse cover the plug must not be used until a replacement 
cover is obtained.
A replacement fuse cover can be purchased from your local dealer.

CAUTION!
IF THE FITTED MOULDED PLUG IS UNSUITABLE FOR THE SOCKET 
OUTLET IN YOUR HOME THEN THE FUSE SHOULD BE REMOVED 
AND THE PLUG CUT OFF AND DISPOSED OF SAFELY.
THERE IS A DANGER OF SEVERE ELECTRICAL SHOCK IF THE 
CUT OFF PLUG IS INSERTED INTO ANY 13-AMPERE SOCKET.

If a new plug is to be fitted please observe the wiring code as stated below.
If in any doubt please consult a qualified electrician.
IMPORTANT
The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following 
code:
Blue: Neutral, Brown: Live.
As these colours may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which 
is marked with the letter N or coloured Black or Blue.
The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which 
is marked with the letter L or coloured Brown or Red.

1. Open the fuse cover with a screwdriver.

2. Replace the fuse and close or attach the fuse cover.

Fuse cover

Fuse  
(5 ampere)

Figure A Figure B

Fuse  
(5 ampere)

Figure A Figure B

WARNING: DO NOT CONNECT EITHER WIRE TO THE EARTH 
TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER E, BY THE 
EARTH SYMBOL  OR COLOURED GREEN OR GREEN/YELLOW.

THIS PLUG IS NOT WATERPROOF—KEEP DRY.

Before use
Remove the connector cover.

How to replace the fuse
The location of the fuse differ according to the type of AC mains plug 
(figures A and B). Confirm the AC mains plug fitted and follow the 
instructions below.
Illustrations may differ from actual AC mains plug.

Caution for AC Mains Lead
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MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer 
IIS and Thomson.
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Troubleshooting guide 8
Memory reset (Initialization) 9
Specifications 9
Maintenance 9
Safety precautions 9
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Supplied accessories

Please check and identify the supplied accessories.

“Made for iPod” means that an electronic accessory has been 
designed to connect specifically to iPod and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards.
“Works with iPhone” means that an electronic accessory has been 
designed to connect specifically to iPhone and has been certified by 
the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its 
compliance with safety and regulatory standards.
iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. iPhone is a trademark of Apple Inc.

or

Connections

1

2

Stand the antenna 
up on its base.

AM loop antenna

Connect the AM loop antenna.2

Keep the loose antenna cord away from other wires and cords.•

Click!

Avoid listening for prolonged periods of time to prevent 
hearing damage.
Excessive sound pressure from earphones and headphones 
can cause hearing loss.
Listening at full volume for long periods may damage the 
user’s ears. 
Be sure to use the supplied or recommended headphones or 
earphones.

•

•

•

Reduce the volume level and connect 
the headphones.
Plug type: 3.5 mm stereo

4 Headphones (not included)

Tape the antenna to 
a wall or column, in a 
position with the least 
amount of interference.

•

Connect the FM indoor antenna.

FM indoor antenna

Adhesive tape

1

g Notes on speakers
These speakers do not have magnetic shielding. Do not place 
them near televisions, personal computers or other devices 
easily influenced by magnetism.
The speaker nets cannot be removed.

•

•

g Placing the unit
Keep a minimum of 50 mm clearance space at the front of the 
unit to prevent iPod/iPhone or the unit from dropping.

•

3

Connect the AC mains lead after all other connections are 
complete.

Connect the AC mains lead.

To household mains socket

5 4

1
3

2

AUX (➡ page 7)

Ventilation holes

Back View

 AC mains lead

(K2CP2CA00001)

(K2CZ3YY00005)

(K2CQ2CA00007)

For Thailand

For Middle East and Hong Kong

For Southeast Asia

 1 FM indoor antenna  2 Batteries

 1 AM loop antenna  1 Remote control (N2QAYB000518)

The included AC mains lead is for use with this unit only. Do not use it with other 
equipment.
Do not use an AC mains lead of other equipment.

•

•



R
Q

T
X

10
61

E
N

G
L

IS
H

4

AUDIO SYSTEM

VOLUME

4

Refer to the numbers in parentheses for page reference.•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

21

22

23

24

25 

26

1 8 29 20 30

Remote control

Main unit

Top View

Front View

Control guide

20

■ Batteries
Use a manganese dry battery or an alkaline dry battery.
Insert so the poles (+ and –) match those in the remote control.
Remove if the remote control is not going to be used for a long period 
of time.
Store in a cool and dark place.
Do not heat or expose to flame.
Do not leave the batteries in an automobile exposed to direct sunlight 
for a long period of time with doors and windows closed.
Mishandling of batteries in the remote control can cause electrolyte 
leakage, which may cause a fire.

•
•
•

•
•
•

•

■ Do not:
mix old and new batteries.
use different types of batteries at the same time.
take apart or short-circuit the batteries.
attempt to recharge alkaline or manganese batteries.
use the batteries if the coverings have been peeled off.

•
•
•
•
•

R6/LR6, AA

Place this side in before the other side.

Preparing the remote control 

9

27

28

PUSH-OPEN

iPod

Display

32

Approx. 30° Approx. 30°

Transmission window

31

7

Standby/on switch [^], [8] 
(5, 6, 9)
Press to switch the unit from on 
to standby mode or vice versa. 
In standby mode, the unit is still 
consuming a small amount of 
power.

[DIMMER]
Dims the display panel. Press 
again to cancel.

Numeric buttons [1-9, 0, ≧ 10] 
(5, 6, 7)
To select a 2-digit number
e.g. 16: [≧ 10]  [1]  [6]
To select a 3-digit number
e.g. 226:  [≧ 10]  [≧ 10]  [2]  

[2]  [6]

[DEL] (5)

[PROGRAM] (5, 6)
[REPEAT] (5)
[PLAY MODE] (5, 6)

[RADIO] (6)

[CD q/h] (5)
[iPod q/h] (7)

[u/t], [y/i] (5, 6, 7)

[g] (5, 7)

[RE-MASTER] (6)

[PRESET EQ] (6)

[e,r], [w, q] (5, 6, 7)
[OK] (5, 6, 7)

[DISPLAY] (5)

[AUTO PRESET] (6)

[TUNE MODE] (6)

[z, PLAY] (6)

[CLOCK/TIMER] (6)

[AUTO OFF]
This function allows you to turn 
the unit off (except in radio 
mode) after the unit is left 
unused for about 30 minutes. 
Press twice to turn it on.

[SLEEP] (6)

[+, VOL , –], [– VOLUME +]

[MUTE]
Mutes the sound. Press again 
to cancel. “MUTE” is also 
cancelled when the volume is 
adjusted or the unit is turned off.

[AUX] (7)

[D.BASS] (6)

[iPod MENU] (7)

[BASS/TREBLE] (6)

[SURROUND] (6)

[INPUT LEVEL] (7)

[FM MODE] (6)

[FM/AM/AUX] (6, 7)

[CD ;, OPEN/CLOSE] (5)

iPod/iPhone dock (7)

Remote control signal sensor
Aim the remote control at the 
sensor, avoiding obstacles, at a 
maximum range of 7 m directly 
in front of the unit.

20
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 Notes on CD-R and CD-RW
This unit can play CD-R and CD-RW recorded with CD-DA or 
MP3.
Use an audio recording disc for CD-DA and finalise* it when you 
finish recording.
*  A process performed after recording that enables CD-R or 

CD-RW players to play audio CD-R and CD-RW.
The unit may not be able to play some discs due to the condition 
of the recording.
Do not use irregularly shaped CDs.
Do not attach extra labels and stickers.
Do not use CDs with labels and stickers that are coming off or 
with excessive adhesive under the labels and stickers.
Do not attach scratch-proof covers or any other kind of 
accessories.
Do not write anything on the CDs.
Do not clean CDs with liquids (Wipe with a soft and dried cloth).

Creating MP3 files playable on this unit
Maximum number of tracks and albums: 999 tracks and 255 
albums.
Compatible compression rate: Between 64 kbps and 320 kbps 
(stereo). 128 kbps (stereo) is recommended.
Disc formats: ISO9660 level 1 and level 2 (except for extended 
formats).
The time for reading TOC depends on the number of the tracks, 
folders or folder structures.

Limitations on MP3
This unit is compatible with multi-sessions and it takes more 
time to start playing.
This unit cannot play files recorded using packet write.
If the disc includes both MP3 and normal audio data (CD-DA), 
the unit plays the type recorded in the inner part of the disc. 
If the disc includes both MP3 and other types of audio data  
(e.g. WMA or WAV), the unit plays only the MP3.
Depending on how you create the MP3 files, they may not play 
in the order you numbered them or may not play at all.

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

 Press [CD q/h].
 Press [PLAY MODE] repeatedly to select the following modes.

Mode To play

1TR

1-TRACK
one selected track on the disc.
Press the numeric buttons to select the track.

1ALBUM

1-ALBUM (MP3)
one selected album on the disc.
Press [e,r] to select the album.

RND

RANDOM
a disc randomly.

1ALBUM RND

1-ALBUM 
RANDOM (MP3)

all tracks in one selected album randomly.
Press [e,r] to select the album.

During random play, you cannot skip to the previous track.
The current play mode is cleared when you open the sliding door.
To repeat program play or selected play mode, press [REPEAT]. 
Press again to cancel.

•
•
•

Play Mode function

Disc operations

 Press [^] to turn the unit on.
 Press [CD ;, OPEN/CLOSE] on the main unit to open the sliding 

door.
 Tilt the disc into the disc tray under the sliding door and then set 

the CD in place.
 Press [CD ;, OPEN/CLOSE] to close the sliding door.

Keep fingers away from the sliding door when it is closing to avoid 
possible minor injuries.

 Press [CD q/h] to start play.

Damage may occur if the sliding door is forced closed.
Be careful of CD hitting the sliding door while being removed.

•
•

Basic play

Enables you to program up to 24 tracks.
 Press [CD q/h] and then [g].
 Press [PROGRAM].
CD:      Press the numeric buttons to select the track.

To program more tracks, continue by pressing the numeric 
buttons.

 Press [OK] or [CD q/h] to start play.

MP3:  Press [e,r] to select the album.
  Press [y/i] once and then the numeric buttons to select 

the track.
 Press [OK].

To program more tracks, repeat step  to .
 Press [CD q/h] to start play.

Cancel program 
mode

Press [PROGRAM] in the stop mode to clear 
“PGM” indicator from the display.

Replay the program Press [PROGRAM] in the stop mode and then 
[CD q/h].

Check program 
contents

Press [u/t] or [y/i] when “PGM” is 
displayed in the stop mode. To check while 
programming, press [PROGRAM] twice after 
“PGM” appears and then press [u/t] or 
[y/i].

Delete last 
programmed track

Press [DEL] in the stop mode.

Clear all 
programmed tracks

Press [g] in the stop mode.
“CLR ALL” is displayed. Within 5 seconds, 
press the button again to clear all tracks.

The program memory is cleared when you open the sliding door.•

Program play

Stop Press [g].

Pause Press [CD q/h]. Press again to resume play.

Skip track Press [u/t] or [y/i].

Search the current 
track (CD)

Press and hold [u/t] or [y/i].

Skip album (MP3) Press [e,r].

Direct access play
(Play starts with 
the track you 
select.)

CD:  Press the numeric buttons to select the track.

MP3:  Press [e,r] to select the album.
 Press [y/i] once and then the 

numeric buttons to select the track.

Press [DISPLAY] repeatedly during play or pause to view the 
current track’s information.

Maximum number of displayable characters: approximately 30
This unit supports ver. 1.0 and 1.1 ID3 tags. Text data that is not 
supported will not be displayed.

•
•

Display function

Click!
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 Press [RADIO] to select “FM” or “AM”.
 Press [TUNE MODE] to select “MANUAL”.
 Press [u/t] or [y/i] to select the frequency of the 

required station.

To tune automatically
 Repeat step  and  (➡ above).
 Press and hold [u/t] or [y/i] until the frequency starts 

changing rapidly.

To cancel auto tuning, press [u/t] or [y/i] once again.
Auto tuning may not function when there is excessive interference.

g To improve FM sound quality
Press [FM MODE] to display “MONO” indicator. Press again to 
cancel.

“MONO” is also cancelled if the frequency is changed.
Turn “MONO” off for normal listening.

g To improve AM sound quality
 Press [RADIO] to select “AM”.
  Press and hold [TUNE MODE] repeatedly to change the beat 

proof setting (“BP 1” or “BP 2”).

•
•

•
•

You can preset up to 30 FM channels and 15 AM channels.
Preparation: Press [RADIO] to select “FM” or “AM”.

g Automatic presetting
  Press [PLAY MODE] to switch between “LOWEST” and 

“CURRENT” frequency.
 Press [AUTO PRESET] to start presetting.

g Manual presetting
 Press [TUNE MODE] to select “MANUAL”.
 Press [u/t] or [y/i] to tune to the required station.
 Press [PROGRAM].
 Press the numeric buttons to select a channel.

The station occupying a channel is erased if another station is preset 
in that channel.

 To preset more stations, repeat step  to .

g Selecting a preset station
 Press [TUNE MODE] to select “PRESET”.
 Press [u/t] or [y/i] to select the channel.

Alternatively, press the numeric buttons to select the channel.•

Radio operations

6

Manual tuning

Memory preset

You can set the timer to come on at a certain time to wake you up.
This unit offers 3 optional play timers.
Preparation:

Turn the unit on and set the clock (➡ above).
Prepare the music source (disc, radio, iPod/iPhone or AUX) and set 
the volume.

 Press [CLOCK/TIMER] repeatedly to select play timer.
 Within 5 seconds, press [e,r] to set the starting time.
 Press [OK].
 To set the finishing time, repeat step  and .

To activate the timer
 Press [z, PLAY] repeatedly to turn the selected play timer on.
 Press [^] to turn the unit off.

•
•

This is a 24-hour clock.
 Press [CLOCK/TIMER] to select “CLOCK”.
 Within 5 seconds, press [e,r] to set the time. (Press and hold to 

change the time faster.)
 Press [OK].

To display the clock, press [CLOCK/TIMER].
Reset the clock regularly to maintain accuracy.

•
•

Setting the clock

Play timer

Change the settings Repeat step  to  (➡ above).

Change the source 
or volume

 Press [z, PLAY] twice to clear zPLAY 
indicator from the display.

 Make changes to the source or volume.
 Perform step  and  (➡ above).

Check the settings 
(When the unit is on 
or in standby mode)

Press [CLOCK/TIMER] repeatedly to select 
“zPLAY 1”, “zPLAY 2” or “zPLAY 3”.

Cancel Press [z, PLAY] twice to clear the timer 
indicator from the display.

The timer will start at the preset time, with the volume increasing 
gradually to the preset level.

•

Timer

Preset EQ Press [PRESET EQ] repeatedly to select 
“HEAVY”, “SOFT”, “CLEAR”, “VOCAL” or “FLAT”.

Bass or Treble  Press [BASS/TREBLE] repeatedly to select 
“BASS” or “TREBLE”.

 Press [e,r] to adjust the level (-4 to +4).

Surround Sound Press [SURROUND] repeatedly during play to 
select “ON SURROUND” or “OFF SURROUND”.
If interference in FM stereo reception increases, 
cancel the surround sound effect.

D.Bass Press [D.BASS] repeatedly during play to select 
“ON D.BASS” or “OFF D.BASS”.

Re-master (MP3) Press [RE-MASTER] repeatedly during play to 
select “ON RE-MASTER” or “OFF RE-MASTER”.

Sleep timer

The sleep timer can turn the unit off after a set time.
Press [SLEEP] to turn the sleep function on or off.

Press [SLEEP] once to check the remaining time.

The play timer and sleep timer can be used together. The sleep timer 
always has the priority. Be sure not to overlap the timer settings.
When AUTO OFF is ON and the unit is left unused for about 
30 minutes, the unit will shut down even if the play time or sleep time 
has not expired.

•

•

30MIN       60MIN       90MIN       120MIN

  OFF (Cancelled)

Sound adjustment

AM allocation setting

The unit may also receive AM broadcast allocated in 10 kHz step.

To change the step to 10 kHz (by main unit only)

 Press [FM/AM/AUX] to select “AM”.
 Press and hold [FM/AM/AUX].

After a few seconds the display changes to display current minimum 
frequency.

 Continue to hold down [FM/AM/AUX].
When the minimum frequency changes, release the button. 

 

To return to the original step, repeat step  to  (➡ above).
After the setting is changed, any previously preset frequency will be 
cleared.

•
•
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 Push to open the dock.

7

External unit
Enjoying audio from iPod or iPhone

g Inserting or removing an iPod/iPhone

■ Charging the iPod/iPhone
When iPod/iPhone is being charged in standby mode, 
“IPOD CHARGING” is shown on the main unit’s display.
Check iPod/iPhone to see if the battery is fully charged. If you are 
not using iPod/iPhone for an extended period of time after recharging 
has completed, disconnect it from the main unit as the battery will be 
depleted naturally. (Once fully recharged, additional recharging will 
not occur.)

•

•

Notes on iPhone:
All phone features can only be controlled by the iPhone’s touch 
screen.
The unit does not display incoming calls or the phone status.
The ringtone of incoming call can be heard from the iPhone’s speaker. 
When the unit is in iPod/iPhone mode, the ringtone can also be heard 
from the unit’s speakers.
The voice of caller cannot be heard on the unit’s speakers. The user 
can use the iPhone internal microphone though.
Connecting or disconnecting the iPhone from the unit will not cancel 
a call.
There is no Apple Inc. specification that will guarantee the iPhone 
responses above. iPhone responses may vary on new iPhone models 
or iPhone new software updates.

•

•
•

•

•

•

Play Press [iPod q/h].

Pause Press [iPod q/h] or [g].

Skip track Press [u/t] or [y/i].

Search the current track Press and hold [u/t] or [y/i].

Display iPod/iPhone menu/ 
return to previous menu

Press [iPod MENU] in the play mode. 
(Remote control only)

Select contents from 
iPod/iPhone menu

Press [e,r] and then [OK].
(Remote control only)

The remote control and main unit are factory-set to “REMOTE 1” mode.
If you find the remote control unintentionally also controls other 
equipment, you can switch to operate in “REMOTE 2” mode.

To switch to “REMOTE 2” mode (by main unit only)
 Press [FM/AM/AUX] to select ‘‘AUX’’.
 Press and hold [FM/AM/AUX] and then press [2] until 

“REMOTE 2” is displayed.
 Press and hold [OK] and [2] for at least 2 seconds.

To return to “REMOTE 1” mode
Repeat the steps above but replace [2] with [1].
(“REMOTE 1” will be displayed.)

Changing the main unit and remote control 
mode

 Plug the audio cord into the AUX jack.
 Plug type: 3.5 mm stereo
 Press [AUX] and start playback from the portable audio 

source.

You can select the sound input level of the portable audio equipment.
Press [INPUT LEVEL] repeatedly to select “HIGH” or “NORMAL”.

Switch the equalizer off or turn the volume of the portable equipment 
down to reduce the input signal. High level of input signal will distort 
the sound.
For details, refer to the instruction manual of the other equipment.
Cords and equipment are not included.

•

•
•

Portable audio equipment (during AUX mode)

■ Compatible iPod
Name Memory size

iPod nano 5th generation
(video camera)

8 GB, 16 GB

iPod touch 2nd generation 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB

iPod classic 120 GB, 160 GB (2009)

iPod nano 4th generation (video) 8 GB, 16 GB

iPod classic 160 GB (2007)

iPod touch 1st generation 8 GB, 16 GB, 32 GB

iPod nano 3rd generation (video) 4 GB, 8 GB

iPod classic 80 GB

iPod nano 2nd generation (aluminum) 2 GB, 4 GB, 8 GB

iPod 5th generation (video) 60 GB, 80 GB

iPod 5th generation (video) 30 GB

iPod nano 1st generation 1 GB, 2 GB, 4 GB

iPod 4th generation (colour display) 40 GB, 60 GB

iPod 4th generation (colour display) 20 GB, 30 GB

iPod 4th generation 40 GB

iPod 4th generation 20 GB

iPod mini 4 GB, 6 GB

■ Compatible iPhone
Name Memory size

iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

iPhone 3G 8 GB, 16 GB

iPhone 4 GB, 8 GB, 16 GB

Compatibility depends on the software version of the iPod/iPhone.•

PUSH-OPEN

iPod Push!

 Insert the suitable dock adapter (not included) for the 
iPod/iPhone.
Insert the side of the iPod/iPhone dock adapter with the clips facing 
towards you first and then push the opposite side until it clicks into 
place.

 Connect the iPod/iPhone (not included) firmly.
Be sure to remove the iPod/iPhone from its case.

To remove, simply pull the iPod/iPhone straight out to disconnect it.

When inserting an iPod/iPhone into the unit, be sure to use the dock 
adapter either supplied with the iPod/iPhone or commercially available 
from Apple Inc.
When not using the dock, push it back until it locks.
Reduce the volume of the main unit to minimum before connecting or 
disconnecting the iPod/iPhone.

•

•
•
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Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the 
chart do not solve the problem, consult your dealer for instructions.

g Common problems
Incorrect display or play will not start

You have not inserted the disc properly. Insert it correctly.
The disc is scratched or dirty (Tracks skipped).
There is moisture on the lens. Wait for about an hour and then try 
again.

MP3 cannot be read
You may not be able to play MP3 if you have copied a multi-session 
disc that has no data between sessions.
When creating a multi-session disc, it is necessary to close the 
session.
The amount of data on the disc is too small. Set the amount of data to 
above 5 MB.

Noise is heard or no sound
While playing MP3, noise may occur if the recording is poor.
Keep this unit away from mobile phones if the interference is 
apparent.
Turn the volume up.
Switch the unit off, check and correct the connection and then 
switch the unit on. Causes include straining of the speakers through 
excessive volume or power and using the unit in a hot environment.

Humming heard during play
An AC mains lead or fluorescent light is near the cords. Keep other 
appliances and cords away from this unit’s cables.

A beat sound or noise is heard while receiving radio broadcast
Switch the television or other audio player off or separate it from the 
unit.
Switch the portable audio player off if connected to the AUX port.

A low hum or noise is heard during AM broadcast
Keep the antenna away from other cables and cords.
Keep the AM antenna away from the unit.

The picture on the television near the unit disappears or stripes 
appear on the screen

The location and orientation of the antenna are incorrect.
The television antenna wire is too close to the unit. Separate the 
antenna wire of the television from the unit.

No response when remote control buttons are pressed
Check that the batteries are inserted correctly (➡ page 4).

g Display
“--:--”

You plugged the AC mains lead in for the first time or there was a 
power failure recently. Set the time (➡ page 6).

“ADJUST CLOCK”
Clock is not set. Adjust the clock accordingly.

“ADJUST TIMER”
Play timer is not set. Adjust the play timer accordingly.

“PGM FULL”
The number of programmed tracks is limited to 24. No further tracks 
can be programmed.

“NO PLAY”
A CD-ROM disc that is not in CD-DA or MP3 format is inserted. It 
cannot be played.

“ERROR”
Incorrect operation is performed. Read the instructions and try again.

“F61” or “F76”
There is a power supply problem. Consult the dealer.

“AUTO OFF”
The unit has been left unused for about 29 minutes and will shut down 
in a minute. Press any button to cancel it.

“ILLEGAL OPEN”
Sliding door is not in correct position. Turn the unit off and on again.

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

“NODEVICE”
The iPod/iPhone device is not inserted correctly. Read the instructions 
and try again (➡ page 7).

“REMOTE 1”
The main unit is in “REMOTE 1” mode. Switch the remote control to 
“REMOTE 1” mode (➡ page 7).

“REMOTE 2”
The main unit is in “REMOTE 2” mode. Switch the remote control to 
“REMOTE 2” mode (➡ page 7).

g iPod/iPhone
iPod/iPhone does not turn on

Verify that the iPod/iPhone battery is not depleted before connecting 
it to the unit.
Before inserting the iPod/iPhone into the dock, turn both the unit and 
the iPod/iPhone off. Turn the power on and select the appropriate 
source.

No sound is heard from the speakers
The iPod/iPhone is not inserted correctly into the dock. Turn the 
iPod/iPhone off and remove it from the dock connector. Reinsert it and 
turn it on again.
Make sure that the iPod/iPhone is actually playing something.
Adjust the volume.

Distorted sound or the sound level is too low
Make sure the equalizer function of the iPod/iPhone is turned off.

iPod/iPhone cannot be controlled by the remote control or main unit
Make sure the iPod/iPhone is inserted properly into the dock.
Check the dock connection and make sure that iPod/iPhone is 
selected as the source of music (➡ page 7).

iPod/iPhone does not charge
Check all connections (➡ page 3, 7).

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Troubleshooting guide



R
Q

T
X

10
61

E
N

G
L

IS
H

9

9

Specifications
g AMPLIFIER SECTION
RMS Output Power Stereo mode

Front Ch (both ch driven) 5 W per channel (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD
PMPO output power 95 W
Phone jack

Terminal Stereo, 3.5 mm jack
Output level (CD, 1 kHz, -20 dB) max. 0.385 mW + 0.385 mW, 32 Ω

Aux (Rear)
Sensitivity

Normal level 504 mV, 12.4 kΩ
High level 100 mV, 12.4 kΩ

Terminal Stereo, 3.5 mm jack

g TUNER SECTION
Preset Memory FM 30 stations
 AM 15 stations
Frequency Modulation (FM)

Frequency range 87.50 MHz to 108.00 MHz (50 kHz step)
Antenna terminals 75 Ω (unbalanced)

Amplitude Modulation (AM)
Frequency range 522 kHz to 1629 kHz (9 kHz step)
 520 kHz to 1630 kHz (10 kHz step)

g DISC SECTION
Disc played [8 cm or 12 cm]

(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3)
(3) MP3*
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

Pick up
Wavelength 785 nm
Laser power CLASS 1

Audio Output (Disc)
Number of channels FL, FR, 2 channel

g SPEAKER SECTION
Type 1 way, 1 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s)

Full range 8 cm Cone type
Impedance 6 Ω
Output sound pressure 83 dB/W (1.0 m)
Frequency range 60 Hz to 25 kHz (-16 dB)
 90 Hz to 22 kHz (-10 dB)

g GENERAL
Power supply AC 110 V to 240 V, 50/60 Hz
Power consumption 18 W
Dimensions (W x H x D) 384 mm x 214 mm x 112 mm
 (D = 69 mm minimum)
 (D = 147 mm tray open)
Mass Approx. 2.1 kg
Operating temperature range 0 °C to +35 °C
Operating humidity range 35 % to 80 % RH (no condensation)

Power consumption in standby mode: 0.3 W (approx.)

Specifications are subject to change without notice.
Total harmonic distortion is measured by the digital spectrum 
analyser.

•
•

Placement

Safety precautions

Voltage

AC mains lead protection

Foreign matter

Service

Set the unit up on an even surface away from direct sunlight, high 
temperatures, high humidity, and excessive vibration. These conditions 
can damage the cabinet and other components, thereby shortening the 
unit’s service life.

Do not place heavy items on the unit.

Do not use high voltage power sources. This can overload the unit and 
cause a fire.

Do not use a DC power source. Check the source carefully when 
setting the unit up on a ship or other place where DC is used.

Ensure the AC mains lead is connected correctly and not damaged. 
Poor connection and lead damage can cause fire or electric shock. Do 
not pull, bend, or place heavy items on the lead.

Grasp the plug firmly when unplugging the lead. Pulling the AC mains 
lead can cause electric shock.

Do not handle the plug with wet hands. This can cause electric shock.

Do not let metal objects fall inside the unit. This can cause electric 
shock or malfunction.

Do not let liquids get into the unit. This can cause electric shock or 
malfunction. If this occurs, immediately disconnect the unit from the AC 
mains supply and contact your dealer.

Do not spray insecticides onto or into the unit. They contain flammable 
gases which can ignite if sprayed into the unit.

Do not attempt to repair this unit by yourself. If sound is interrupted, 
indicators fail to light, smoke appears, or any other problem that is not 
covered in these instructions occurs, disconnect the AC mains lead and 
contact your dealer or an authorized service centre. Electric shock or 
damage to the unit can occur if the unit is repaired, disassembled or 
reconstructed by unqualified persons.

Extend operating life by disconnecting the unit from the AC mains if it 
is not to be used for a long time.

- If you see this symbol -

Information on Disposal in other Countries outside the 
European Union

This symbol is only valid in the European Union.
If you wish to discard this product, please contact 
your local authorities or dealer and ask for the 
correct method of disposal.

Memory reset (Initialization)
When the following situations occur, reset the memory:

There is no response when buttons are pressed.
You want to clear and reset the memory contents.

To reset memory

 Disconnect the AC mains lead. (Wait for at least 3 minutes before 
proceeding to step 2.)

 While pressing and holding down [8] on the main unit, 
reconnect the AC mains lead. 
“--------” appears on the display.

 Release [8]. 
All the settings are returned to the factory preset. You will need to 
reset the memory items.

•
•

Maintenance
g Pull out the power plug from the outlet for maintenance 

beforehand and then wipe it using a soft and dried cloth.

When dirt is heavy, wring the cloth moistened in water tightly to wipe 
the dirt, and then wipe it with a dried cloth.
Do not use solvents such as benzine, thinner, alcohol and detergent, 
which may deform the coating of the outer case.
When using a chemical cloth, follow the precautions.

g Care on the CD lens

Clean the lens regularly to prevent malfunctions. Use a blower to 
remove dust and a cotton swab if it is extremely dirty.
Do not use the lens cleaner of the CD type.

•

•

•

•

•
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注意！
为了确保良好的通风条件，请勿将本机安装或置于书柜、内藏式机柜

或其它密闭的空间里。勿让窗帘或任何其它物体堵塞通风孔，以免因

过热而造成触电或火灾危险。

切勿让报纸、桌布、窗帘等物品堵塞住本机的通风孔。

切勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机上。

废弃处理电池时要尽量采取不破坏环境的方式。

•

•

•

•

警告：
为减少火灾、触电或产品损坏的危险，

 切勿将本机暴露于雨水，使其受潮，滴上或溅上水，也不要将盛有液

体的物品，如花瓶放在本机上。

 请仅使用推荐的附件。

 切勿卸下外罩(或后罩)，机内没有用户能够修理的部件。请让专业维

修服务人员进行维修。

*

*

*

注意！
本产品使用激光射线。

控制器的使用、调整及操作等如不遵照此处的说明进行，很可能会受到

激光辐射的危害。

勿拆开机壳自行修理。有问题请交给专业维修人员。

本机供在热带气候地区使用。

电源插座应安装在本机附近便于插拔之处。

电源线插头应确保便于插拔。

若要将本机与交流电源完全切断时，请将电源线插头从交流电源插座上

拔下。

小心
如果电池更换不当，会有爆炸的危险。请仅用相同或厂家推荐的同等类

型电池更换。根据厂家指示处理已经用过的电池。

本产品在使用过程中，可能会受到移动电话的无线电波干扰。如果这种

干扰明显的话，请将本产品远离移动电话使用。

RQT4389ZAA

产品内部

2 3

(中东和香港区域)

交流电源线的注意事项

为了您的安全着想，请详细阅读以下文字。

为了您的安全与便利，此家电随附一个模压三管脚电源插头。

此插头已内置一个 5 安培的保险丝。

若需要更换保险丝，请确保欲安装的保险丝评级为 5 安培，并经 ASTA 或 
BSI 至 BS1362 所批准。

检查保险丝上标记的 ASTA 标志或 BSI 标志。

若插头上附有可拆除的保险丝外罩，请确保在更换保险丝后将之重新置

入。

若您丢失该保险丝外罩，请勿使用该插头直至更换新的保险丝外罩。

可向当地经销商购买新的保险丝外罩。

注意！

若此模压插头不适用于您家的插座，务必取出保险丝并拆除插头然后在

安全的情况下丢弃。

若将已拆除的插头插入任何一个 13 安培的插座，这将造成严重触电的

危险。

欲安装新的插头，请留意以下的接线代码。

若有任何疑问，请洽询符合资格的经销商。

重要

此电源线的接线是按照以下代码而上色的：

蓝色：不带电；褐色：带电。

由于这些颜色可能与辨认插头端子的彩色标记不符，请遵照以下指示 

进行：

蓝色的接线必须连接至标记字母 N 抑或彩上黑色或蓝色的端子。

褐色的接线必须连接至标记字母 L 抑或彩上褐色或红色的端子。

1. 使用螺丝起子以开启保险丝外罩。

2. 更换保险丝并盖上或附上保险丝外罩。

保险丝外罩

图 A 图 B

保险丝

(5 安培)

图 A 图 B

警告：请勿将任何有标记字母 E 并附有符号 抑或彩上青色或青/黄色

的接线连接至接地端子。

此插头不妨水—保持干燥。

使用前

移除接口的外罩。

如何更换保险丝

保险丝的位置将随着交流电源插头(图 A 和图 B)的类型而异。确保交流电

源插头已安装妥当并遵照以下指示。

插图可能与真正的交流电源插头有所不同。

保险丝

(5 安培)

RQLS0418
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MPEG 第 3 层音频解码技术，经 Fraunhofer IIS 和 Thomson 许可。

交流电源线的注意事项 2
提供附件 3
连接 3
控制指南 4
光盘操作 5
收音机操作 6
定时器 6 
声音调节 6
外部装置 7 
故障排除指南 8
内存重设(初始化) 9
规格 9
保养 9
安全注意事项 9

目录

“Made for iPod”表示电子配件经设计是专门与 iPod 连接使用的，并

且经开发人员认证符合 Apple 性能标准。

“Works with iPhone”表示电子配件经设计是专门与 iPhone 连接使用

的，并且经开发人员认证符合 Apple 性能标准。

Apple 公司不对这种设备的使用负责，也不对它们的安全和管理标准负

责。

iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。iPhone 是 Apple Inc. 
的商标。

or

连接

连接 AM 环状天线。2

将松散的天线电缆远离其它电线和电缆。•

1

2

将天线竖立在其基座上。

AM 环状天线

咔嗒！

避免长时间收听，以免听力受损。

自耳机或头戴耳机传出的过大声压会导致听觉受损。

长时间以全音量收听将导致用户耳朵受损。 

确保使用随机提供或建议使用的头戴耳机或耳机。

•

•

•

4 头戴耳机(非附件)

降低音量，并连接耳机。

插头类型：3.5 毫米立体声

在干扰最少的位置，

用胶带将天线粘到墙

壁或支柱上。

•

FM 室内天线

胶带

连接 FM 室内天线。1

■ 扬声器的注释

这些扬声器无磁屏蔽。切勿将其放置于电视机、个人电脑或其它

易受磁性影响的设备附近。

别把扬声器的网罩取下。

•

•

■ 本机的放置

保持本机前至少有 50 毫米的空间，以防止 iPod/iPhone 或
本机掉落。

•

5 4

1
3

2

AUX(➡ 第 7 页)

通风孔

后视图

请核对并识别随机附件。

提供附件

2 3

3

完成所有其它连接后，连接交流电源线。

连接交流电源线。

至家用交流电源插座

随附的交流电源线仅可用于本机。请勿用于其它设备。

请勿使用其它设备的交流电源线。

•

•

 1 条 FM 室内天线  2 个电池

 1 个 AM 环状天线  1 个遥控器 (N2QAYB000518)

 交流电源线

(K2CP2CA00001)

(K2CZ3YY00005)

(K2CQ2CA00007)
东南亚区域

泰国区域

中东和香港区域
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VOLUME

请参考括号内的数字以获取页码。•

1 8 29 20 30

遥控器

主机

顶视图

正视图

控制指南

■ 电池
请使用锰或碱性干电池。

装入电池，使其极性(+ 和 -)与遥控器的极性相对应。

长期不使用遥控器时，请取出电池。

保管在阴凉之处。

切勿加热或接触明火。

请勿将电池放置于门窗紧闭且长时间直接日晒的车内。

遥控器电池处理不当可能会造成电解液泄漏并引发火灾。

•

•

•

•

•

•

•

■ 请勿：
将新旧电池混用。

将不同型号电池混用。

将电池解体或使其短路。

试图对碱性或锰电池进行再充电。

使用覆层已脱落的电池。

•

•

•

•

•

R6/LR6, AA

请先放入这一端，然后再放入另一端。

准备遥控器 

9

PUSH-OPEN

iPod

显示屏

32

大约 30° 大约 30°

发射窗

31

7

AUDIO SYSTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

21

22

23

24

25 

26

20

27

28

14

15

待机/开机开关 [^]，[8]
(5, 6, 9)
按此开关可将本机从开机切换为

待机状态或相反。

待机模式下，本机仍将消耗少量

的电力。

[DIMMER]
使显示屏变暗。再次按下以 

取消。

数字键 [1-9, 0, ≧ 10] (5, 6, 7)
选择一个 2 位数的数字

例如 16：[≧ 10]  [1]  [6]
选择一个 3 位数的数字

例如 226： [≧ 10]  [≧ 10]  [2] 
 [2]  [6]

[DEL] (5)

[PROGRAM] (5, 6)
[REPEAT] (5)
[PLAY MODE] (5, 6)

[RADIO] (6)

[CD q/h] (5)
[iPod q/h] (7)

[u/t], [y/i] (5, 6, 7)

[g] (5, 7)

[RE-MASTER] (6)

[PRESET EQ] (6)

[e,r], [w, q] (5, 6, 7)
[OK] (5, 6, 7)

[DISPLAY] (5)

[AUTO PRESET] (6)

[TUNE MODE] (6)

[z, PLAY] (6)

[CLOCK/TIMER] (6)

[AUTO OFF]
此功能允许本机在无操作状态

下约 30 分钟后(收音机模式除

外)自动关闭。按两次以开启

之。

[SLEEP] (6)

[+, VOL , –], [– VOLUME +]

[MUTE]
静音。再次按下以取消。当

调节音量或关闭本机时， 

“MUTE”也将取消。

[AUX] (7)

[D.BASS] (6)

[iPod MENU] (7)

[BASS/TREBLE] (6)

[SURROUND] (6)

[INPUT LEVEL] (7)

[FM MODE] (6)

[FM/AM/AUX] (6, 7)

[CD ;, OPEN/CLOSE] (5)

iPod/iPhone 基座 (7)

遥控器信号传感器

将遥控器正对着其感应器最远 
7 米，且中间不能有障碍物。

20

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

21

23

25

26

27

28

29

30

6

7

22

24

1

3

4

5

2

31

32

15

4 5

16
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 CD-R 和 CD-RW 的注释
本机可以播放使用 CD-DA 或 MP3 录制的 CD-R 和 CD-RW。

对于 CD-DA，使用音频录制光盘，并在录制完成时，使之定格*。
*  录制后执行的一个过程，使 CD-R 或 CD-RW 播放机能够播放音

频 CD-R 和 CD-RW。

由于录制条件，本机可能无法播放某些光盘。

请勿使用不规则形状的光盘。

请勿粘贴额外的标签和粘贴纸。

请勿使用标签或粘贴纸已经出现剥落或是粘胶从标签和粘贴纸下方

露出的光盘。

请勿安装防刮擦的盒子或者任何其它类型的附件。

请勿在光盘上进行任何书写。

请勿用液体清洁光盘(用柔软的干抹布擦拭)。

创建能在本机播放的 MP3 文件
曲目和唱片集的最大数量：999 首曲目和 255 张唱片集。

兼容的压缩率：介于 64 kbps 和 320 kbps(立体声)之间。建议 
128 kbps(立体声)。

光盘格式：ISO9660 等级 1 或等级 2(扩展格式除外)。

读取 TOC 的时间取决于曲目、文件夹的数量或文件夹结构。

MP3 的限制
本机与多片段兼容，需要更多时间才能开始播放。

本机不能播放使用包录入(packet write)录制的文件。

如果光盘上包含 MP3 和正常的音频数据(CD-DA)，本机能播放光

盘内部录制的类型。如果光盘上包含 MP3 和其它类型的音频数据

(例如 WMA 或 WAV)，本机只能播放 MP3。
根据您创建 MP3 文件的方式，本机可能不能以您编号的顺序播

放，或者根本不能播放。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 按 [CD q/h]。
 重复按 [PLAY MODE] 以选择以下模式。

模式 播放

1TR

1-TRACK
在光盘中选择的一首曲目。

按数字键以选择曲目。

1ALBUM

1-ALBUM (MP3)
在光盘中选择的一个唱片集。

按 [e,r] 以选择唱片集。

RND

RANDOM
随机播放光盘。

1ALBUM RND

1-ALBUM 
RANDOM (MP3)

在所选唱片集上随机播放所有曲目。

按 [e,r] 以选择唱片集。

在随机播放期间，您无法跳越至前一曲目。

在您打开滑动门时，当前的播放模式将会被清除。

欲重复编排播放或已选择播放模式，按 [REPEAT]。再次按下以取消。

•

•

•

播放模式功能

光盘操作

 按 [^] 以开启本机。

 按主机上的 [CD ;, OPEN/CLOSE] 以打开滑动门。

 将光盘倾斜并置入滑动门内的光盘托盘。

 按 [CD ;, OPEN/CLOSE] 以关闭滑动门。 

关闭时，手指远离滑动门，以免受到微小的伤害。

 按 [CD q/h] 以开始播放。

如果用力使滑动门关闭，可能发生损坏。

移除 CD 时，小心碰击滑动门。

•

•

基本播放

此功能可让您编排 24 个曲目。

 按 [CD q/h]，然后按 [g]。
 按 [PROGRAM]。
CD：  按数字键以选择曲目。 

持续按数字键以编排更多曲目。

 按 [OK] 或 [CD q/h] 以开始播放。

MP3：  按 [e,r] 以选择唱片集。

 按 [y/i] 一次，然后按数字键以选择曲目。

 按 [OK]。 

欲编排更多曲目，重复步骤  至 。

 按 [CD q/h] 以开始播放。

取消编排模式 在停止模式中按 [PROGRAM] 以从显示屏清

除“PGM”指示灯。

重播编排 在停止模式中按 [PROGRAM]，然后按 
[CD q/h]。

检查编排内容 在停止模式中显示“PGM”时，按 [u/t] 
或 [y/i]。要在编排进行中检查内容，

当“PGM”显示后按 [PROGRAM] 两次，然后

按 [u/t] 或 [y/i]。

删除最后一首已编

排曲目

在停止模式中按 [DEL]。

删除所有已编排曲目 在停止模式中按 [g]。
“CLR ALL”显示。在 5 秒钟内，再次按此键以

清除所有曲目。

当您打开滑动门时，编排存储将会被清除。•

编排播放

停止 按 [g]。

暂停 按 [CD q/h]。再次按下以恢复播放。

跳越曲目 按 [u/t] 或 [y/i]。

搜寻当前曲目 

(CD)
按住 [u/t] 或 [y/i]。

跳越唱片集 

(MP3)
按 [e,r]。

直接访问播放

(从您选择的曲目

开始播放。)

CD：按数字键以选择曲目。

MP3： 按 [e,r] 以选择唱片集。

       按 [y/i] 一次，然后按数字键以选择

        曲目。

在播放或暂停时重复按 [DISPLAY] 以查看当前曲目信息。

最多可显示的字符数：大约 30 个
本机支持版本标记 1.0 和 1.1 ID3。不被支持的文本资料将不会被显

示。

•

•

显示功能

咔嗒！
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 按 [RADIO] 以选择“FM”或“AM”。

 按 [TUNE MODE] 以选择“MANUAL”。

 按 [u/t] 或 [y/i] 以选择所需电台的频率。

自动调谐
 重复步骤  和 (➡ 上文)。

 按住 [u/t] 或 [y/i] 直至频率开始迅速变化。

欲取消自动调谐，再按一次 [u/t] 或 [y/i]。
在有过度的干扰时，自动调谐可能不起作用。

■ 改善 FM 音质
按 [FM MODE] 以显示“MONO”指示灯。再次按下以取消。

如果频率变化，“MONO”也会取消。

关闭“MONO”以正常收听。

■ 改善 AM 音质
 按 [RADIO] 以选择“AM”。

 重复按住 [TUNE MODE] 以更改防拍频设置(“BP 1”或“BP 2”)。

•

•

•

•

您最多可以预设 30 个 FM 频道和 15 个 AM 频道。

准备：按 [RADIO] 以选择“FM”或“AM”。

■ 自动预设
  按 [PLAY MODE] 以切换“LOWEST”和“CURRENT”之间的 

频率。

 按 [AUTO PRESET] 以开始预设。

■ 手动预设
 按 [TUNE MODE] 以选择“MANUAL”。

 按 [u/t] 或 [y/i] 以调谐至所需的电台。

 按 [PROGRAM]。
 按数字键以选择一个频道。 

如果将另一电台预设在一已经预设的频道上时，原来预设的电台将被

取消。

 欲预设更多频道，重复步骤  至 。

■ 选择一个预设电台
 按 [TUNE MODE] 以选择“PRESET”。

 按 [u/t] 或 [y/i] 以选择频道。

同样地，可按数字键以选择频道。•

收音机操作

手动调谐

存储器预设

您可以设置定时器在特定时间把您唤醒。

本机提供 3 种播放定时器供您选择。

准备：

开启本机并设置时钟(➡ 上文)。

准备音源(光盘、收音机、iPod/iPhone 或 AUX)并设置音量。

 重复按 [CLOCK/TIMER] 以选择播放定时器。

 在 5 秒钟内按 [e,r] 以设置开始时间。

 按 [OK]。
 欲设置完成时间，重复步骤  和 。

欲启动定时器
 重复按 [z, PLAY] 以开启已选的播放定时器。

 按 [^] 以关闭本机。

•

•

此为 24 小时制式时钟。

 按 [CLOCK/TIMER] 以选择“CLOCK”。

 在 5 秒钟内按 [e,r] 以设置时间。(按住以快速更改时间。)

 按 [OK]。

欲显示时钟，按 [CLOCK/TIMER]。
定期重设时钟以保持其准确性。

•

•

设置时钟

播放定时器

更改设置 重复步骤  至 (➡ 上文)。

更改音源或音量  按 [z, PLAY] 两次以从显示屏清除 zPLAY 指
示灯。

 更改音源或音量。

 执行步骤  和 (➡ 上文)。

检查设置(在本机

开启或处于待机模

式时)

重复按 [CLOCK/TIMER] 以选择“zPLAY 1”、 

“zPLAY 2”或“zPLAY 3”。

取消 按 [z, PLAY] 两次以从显示屏清除定时器指示灯。

定时器将在预设时间启动，其声量将逐渐增加至预设水平。•

睡眠定时器能让本机在设置时间后关闭。

按 [SLEEP] 以开启或关闭睡眠功能。

预设 EQ 重复按 [PRESET EQ] 以选择“HEAVY”、 

“SOFT”、“CLEAR”、“VOCAL”或“FLAT”。

低音或高音  重复按 [BASS/TREBLE] 以选择“BASS”或 

“TREBLE”。

 按 [e,r] 以调整电平(-4 至 +4)。

环绕声音响 在播放时重复按 [SURROUND] 以选择 

“ON SURROUND”或“OFF SURROUND”。

如果 FM 立体声收音中干扰增加，请取消环绕声音效。

加强低音音效 在播放时重复按 [D.BASS] 以选择“ON D.BASS”或 

“OFF D.BASS”。

原版更新 

(MP3)
在播放时重复按 [RE-MASTER] 以选择 

“ON RE-MASTER”或“OFF RE-MASTER”。

睡眠定时器

30MIN       60MIN       90MIN       120MIN

OFF(取消)

声音调节

AM 定位设置

本机也能以 10 kHz 为频率间隔接收 AM 广播。

将频率间隔更改为 10 kHz(仅限主机)

 按 [FM/AM/AUX] 以选择“AM”。

 按住 [FM/AM/AUX]。 

数秒钟后显示将变化以显示当前最小的频率。

 持续按住 [FM/AM/AUX]。 

当最小频率变化时，释放该按钮。

欲返回至原来的间隔时，重复步骤  至 (➡ 上文)。

更改设置后，之前预设的频率将会被清除。

•

•

按 [SLEEP] 一次以检查剩余时间。

播放定时器可与睡眠定时器同时使用。睡眠定时器总是优先启动。确保

不要使定时器设定重叠。

当 AUTO OFF 为 ON 的状态及已有约 30 分钟的时间没有使用本机

时，本机将关闭即使播放定时器或睡眠定时器还未超时。

•

•

定时器
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外部装置

从 iPod 或 iPhone 欣赏音频

■ 插入或移除 iPod/iPhone

■ 为 iPod/iPhone 充电
当 iPod/iPhone 在待机状态下充电时，“IPOD CHARGING”将会显示

在主机的显示屏上。

检查 iPod/iPhone 以查看电池是否已充满电。如果在充电完毕后长时间

不使用 iPod/iPhone，将它从主机取出，因为电池会自然的损耗。(一旦

充满电，充电功能将停止。)

•

•

iPhone 的注释：

所有手机功能只能用 iPhone 触摸屏控制。

本机不能显示来电或手机状态。

来电铃声可从 iPhone 扬声器输出。当本机处于 iPod/iPhone 模式时，

来电铃声亦可从本机扬声器输出。

本机扬声器不能输出来电者声音。使用者可接通 iPhone 内置麦克风。

在主机连接或断开连接 iPhone 将不会取消通话。

Apple Inc. 规格不保证 iPhone 的以上性能。iPhone 的性能将因其新型

号或新软件更新而异。

•

•

•

•

•

•

播放 按 [iPod q/h]。

暂停 按 [iPod q/h] 或 [g]。

跳越曲目 按 [u/t] 或 [y/i]。

搜寻当前曲目 按住 [u/t] 或 [y/i]。

显示 iPod/iPhone 菜单/ 

返回前一菜单

在播放模式中按 [iPod MENU]。 

(仅限遥控器)

从 iPod/iPhone 菜单中

选择内容
按 [e,r]，然后按 [OK]。
(仅限遥控器)

遥控器和主机在出厂时设置为“REMOTE 1”模式。

如果您发现遥控器无意中也控制其它设备，可以切换为在 

“REMOTE 2”模式中操作。

欲切换至“REMOTE 2”模式(仅限主机)
 按 [FM/AM/AUX] 以选择“AUX”。

 按住 [FM/AM/AUX]，然后按 [2] 直到“REMOTE 2”显示。

 按住 [OK] 和 [2] 至少 2 秒。

欲返回至“REMOTE 1”模式
重复以上步骤，但使用 [1] 以取代 [2]。
(“REMOTE 1”将显示。)

更改主机和遥控器模式

 将音频电线插入 AUX 插孔。

 插头类型：3.5 毫米立体声

 按 [AUX] 以从便携式音源开始重放。

您可以选择便携式音频设备的声音输入水平。

重复按 [INPUT LEVEL] 以选择“HIGH”或“NORMAL”。

关闭均衡器或降低便携式设备音量以降低输入信号的电平。高电平的输

入信号将导致声音失真。

详情请参阅其它设备的说明书。

不含电线和设备。

•

•

•

便携式音频设备(在 AUX 模式时)

■ 兼容的 iPod
名称 储存容量

第五代 iPod nano(视讯相机) 8 GB, 16 GB

第二代 iPod touch 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB

iPod classic 120 GB, 160 GB (2009)

第四代 iPod nano(视讯) 8 GB, 16 GB

iPod classic 160 GB (2007)

第一代 iPod touch 8 GB, 16 GB, 32 GB

第三代 iPod nano(视讯) 4 GB, 8 GB

iPod classic 80 GB

第二代 iPod nano(铝壳) 2 GB, 4 GB, 8 GB

第五代 iPod(视讯) 60 GB, 80 GB

第五代 iPod(视讯) 30 GB

第一代 iPod nano 1 GB, 2 GB, 4 GB

第四代 iPod(彩色荧幕) 40 GB, 60 GB

第四代 iPod(彩色荧幕) 20 GB, 30 GB

第四代 iPod 40 GB

第四代 iPod 20 GB

iPod mini 4 GB, 6 GB

■ 兼容的 iPhone
名称 储存容量

iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

iPhone 3G 8 GB, 16 GB

iPhone 4 GB, 8 GB, 16 GB

兼容性取决于 iPod/iPhone 的软件版本。•

 推入以开启基座。

 为 iPod/iPhone 置入合适的基座适配器(非附件)。 

先将固定夹面朝向您的 iPod/iPhone 基座适配器置入，然后将另一头 

推入直至其放置到位。

 请将 iPod/iPhone(非附件)连接稳当。 

确保 iPod/iPhone 已从护套取出。

欲移除，直接取出 iPod/iPhone 以断开连接。

当置入 iPod/iPhone 时，请确保基座适配器是随 iPod/iPhone 附件提供

或经市面上购自 Apple Inc. 所销售的产品。

当不使用基座时，请推回基座直至其被锁定。

在连接或断开连接 iPod/iPhone 前，降低主机的音量。

•

•

•

PUSH-OPEN

iPod
推入！
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要求维修前，请进行下列检查。若对任何检查要点有疑问，或仍未能按图表的指示方法解决问题，请向您的经销商咨询以请求指导。

■ 常见问题
显示有误或播放不能开始

您没有正确置入光盘。请正确置入。

光盘出现划痕或脏污(跳越曲目)。

玻璃罩上有水。等待大约一小时，然后重试。

无法读取 MP3
如果您复制了片段之间没有数据的多片段光盘，则无法播放 MP3。
创建一个多片段光盘时，需要关闭片段。

光盘上的数据数量太少了。设置数据数量大于 5 MB。

听到噪声或没有声音
录制品质不佳的话，播放 MP3 时会出现噪声。

如果干扰明显，将本机远离移动电话。

调高音量。

关闭本机，检查和更正连接，然后再次开启。原因包括因为音量或功率

过大导致扬声器变形，和在炎热的环境中使用本机。

播放时可听到嗡嗡声
电线附近放有交流电源线或萤光灯。将其它电器和电线远离本机的电

缆。

接收广播时，可听到拍打声或噪声
关闭电视或其它音频播放机，或者将其与本机分开。

如果连接至 AUX 端口，关闭便携式音频播放机。

AM 广播时可听到低低的嗡声或噪声
将天线与其它电缆和电线分离。

将 AM 天线远离本机。

电视机上的图像消失或荧幕上出现条纹
天线的位置和方向不正确。

电视机天线过于靠近本机。将电视机的天线远离本机。

按下遥控器键时没有反应
检查以确定已正确插入电池(➡ 第 4 页)。

■ 显示
“--:--”

您初次插入交流电源线，且最近有电源故障。设置时间(➡ 第 6 页)。

“ADJUST CLOCK”
没有设置时钟。相应调整时钟。

“ADJUST TIMER”
没有设置播放定时器。相应调整播放定时器。

“PGM FULL”
编排的曲目数量仅限于 24 首。不能编排更多的曲目。

“NO PLAY”
置入的 CD-ROM 光盘并非 CD-DA 或 MP3 格式。不能播放。

“ERROR”
执行错误的操作。阅读说明书并重试。

“F61” 或 “F76”
有电源问题。请咨询经销商。

“AUTO OFF”
本机已有大约 29 分钟不被使用，并且将在一分钟内关闭。按下任何按

钮以取消。

“ILLEGAL OPEN”
滑动门没有处于正确的位置。关闭本机，然后再次开启。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

“NODEVICE”
iPod/iPhone 装置没有正确插入。阅读说明书并重试(➡ 第 7 页)。

“REMOTE 1”
本机处于“REMOTE 1”模式。将遥控器切换至“REMOTE 1”模式

(➡ 第 7 页)。

“REMOTE 2”
本机处于“REMOTE 2”模式。将遥控器切换至“REMOTE 2”模式

(➡ 第 7 页)。

■ iPod/iPhone
iPod/iPhone 不能开启

查证 iPod/iPhone 电池在连接至本机前并没有耗尽。

将 iPod/iPhone 插入基座之前，请关闭本机和 iPod/iPhone。打开本机

并选择适当的音源。

无声音从扬声器发出
iPod/iPhone 没有正确插入基座中。关闭 iPod/iPhone，将它从底座连

接器移除。重新插入并再次开启之。

确保 iPod/iPhone 正在播放乐曲。

调整音量。

声音失真或声音强度过低
确保 iPod/iPhone 的均衡器是关闭的。

不能使用遥控器或主机控制 iPod/iPhone
确保 iPod/iPhone 正确的插入基座。

检查基座连接，并确保 iPod/iPhone 被选为音源(➡ 第 7 页)。

iPod/iPhone 不能充电
检查所有连接(➡ 第 3、7 页)。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

故障排除指南
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规格
■ 扩音器部分

RMS 输出功率立体声模式

前部声道(两个声道驱动) 每声道 5 瓦(6 欧)，1 千赫，10 % 全谐波失真

PMPO 输出功率 95 瓦
耳机插孔

端子 立体声，3.5 毫米插孔

输出音量(CD，1 千赫，-20 分贝) 

 最大 0.385 毫瓦 + 0.385 毫瓦，32 欧
Aux(后部)

灵敏度

正常电平 504 毫伏，12.4 千欧

高电平 100 毫伏，12.4 千欧

端子 立体声，3.5 毫米插孔

■ 调谐器部分

预设记忆 FM 30 个电台

 AM 15 个电台

调频 (FM)
频率范围 87.50 兆赫 至 108.00 兆赫(50 千赫 频率间隔)

天线端子 75 欧(非平衡)

调幅 (AM)
频率范围 522 千赫 至 1629 千赫(9 千赫 频率间隔)

 520 千赫 至 1630 千赫(10 千赫 频率间隔)

■ 光盘部分

播放之光盘 [8 厘米 或 12 厘米]
(1)CD-音频(CD-DA)
(2)CD-R/RW(CD-DA, MP3)
(3)MP3*
* MPEG-1 第 3 层，MPEG-2 第 3 层

拾波器

波长 785 纳米

激光功率 CLASS 1
音频输出(光盘)

声道数 FL，FR，2 声道

■ 扬声器部分

类型 1 声道，1 扬声器系统(低音反射)

扬声器装置

全波段 8 厘米锥型

阻抗 6 欧
输出声压 83 分贝/瓦(1.0 米)

频率范围 60 赫 至 25 千赫(-16 分贝)

 90 赫 至 22 千赫(-10 分贝)

■ 一般规格

电源 交流 110 伏 至 240 伏，50/60 赫
耗电量 18 瓦
尺寸(宽 x 高 x 深) 384 毫米 x 214 毫米 x 112 毫米

 (深 = 最小 69 毫米)

 (深 = 开启托盘 147 毫米)

重量 大约 2.1 公斤

操作温度范围 0 摄氏度 至 +35 摄氏度

操作湿度范围 35 % 至 80 % 相对湿度(无凝结)

■ 进行保养前，请断开本机电源线插头与插座的连接并用干软布擦拭。

当本机过于肮脏时，请拧干湿布才擦拭，然后再用干布擦拭之。

请勿使用挥发剂、稀释剂、酒精和洗涤剂等溶剂，这将导致本机外壳

涂层变形。

使用化学处理的布之前，请依照注意事项。

■ 保养 CD 罩

定期清洁玻璃罩，防止发生故障。如果外部很脏，使用鼓风机和棉拭

去除灰尘。

请勿使用 CD 型的玻璃罩清洁剂。

•

•

•

•

•

规格如有变更，恕不另行通知。

全谐波失真使用数码光谱分析仪测量。

•

•

设置

电压

交流电源线的防护

维修

异物

安全注意事项

待机模式下的耗电量：              0.3 瓦(大约)

将本机置于平稳的平面上，远离直射阳光、高温、过度潮湿和过度振动

之处。这些条件会损坏机壳和其它组件，因此会缩短本机的使用寿命。

请勿在本机上放置重物。

切勿使用高压电源。这会使本机过载，诱发火灾。

切勿使用直流电源。在使用直流电源的船舶或其它地方设置本机时，请

仔细确认其电源。

务必要使交流电源线连接正确，不可损坏。连接不良以及导线损坏会造

成火灾或触电。切勿牵拉、弯曲导线或在其上方放置重物。

拔下电源线插头时请牢固握持插头拔下。牵拉交流电源线会造成触电。

切勿用潮湿的手插拔插头。这会造成触电。

切勿将金属物品掉落到本机内。这会造成触电或故障。

切勿使液体进入本机内。这会造成触电或故障。如果出现这种情况，请

从速切断本机的电源并与经销处取得联系。

切勿将杀虫剂喷洒到本机上或内部。杀虫剂含有可燃性气体，喷到本机

内的话会引发火灾。

切勿擅自自行修理本机。如果声音中断，指示灯未点亮，出现冒烟现象

或发生任何其它本使用说明书未述的问题时，请拔下交流电源线并与经销

处或授权的维修中心联系。如果由未经训练的人员修理、解体或重新组装

本机的话，可能会导致触电或本机的损坏。

如果长时间不使用的话，切断本机的电源可延长其使用寿命。

8 9

–如果看到此符号的话–

在欧盟以外其它国家的废物处置信息

此符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品，请与当地机构或经销商联系，

获取正确的废弃方法。

出现以下情形时，请重设内存：

按下按钮时无任何反应。

要清除并重设内存内容。

如何重设记忆

 拔出交流电源线。(在执行步骤 2 之前，等候至少 3 分钟。)

 持续按主机上的 [8] 钮时，重新连接交流电源线。 

显示屏上出现“--------”。

 释放 [8]。 

所有设置还原为出厂设置。您需要重设内存项目。

•

•

内存重设 (初始化 ) 保养



Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2010

R
Q

T
X

10
61

简
体
中
文

18

10



Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2010

R
Q

T
X

10
61

بي
عر

19

10



R
Q

T
X

10
61

بي
عر

20

8

g قسم مضخم الصوت
RMS وضع ستريو لطاقة خرج

 القناة األمامية )تشغيل القناتين(
THD 10 % ،1 كيلو هرتز ،)Ω 6( قة تبلغ 5 وات لكل قناة  
95 تاو  PMPO قوة خرج

مقبس هاتف
ستريو، مقبس مقاس 3.5 مم طرف 

مستوى خرج الصوت )CD، 1 كيلو هرتز، 20- ديسيبل(
Ω 32 ،حد أقصى. 0.385 مل وات + 0.385 مل وات  

منفذ إضافي )خلفي(
الحساسية

Ω504 مل فولت، 12.4 كيلو المستوى العادي 
Ω100 مل فولت، 12.4 كيلو المستوى المرتفع 
ستريو، مقبس مقاس 3.5 مم طرف 

g قسم الموالف
FM 30 محطة ذاكرة الضبط المسبق 
AM 15 محطة  

 )FM( تعديل التردد
87.50 ميجا هرتز إلى108.00 ميجا هرتز )50 كيلو هرتز( نطاق التردد 
Ω 75 )غير متوازن( أطراف الهوائي 

)AM( تعديل السعة
522 كيلو هرتز إلى 1629 كيلو هرتز )9 كيلو هرتز( نطاق التردد 
520 كيلو هرتز إلى 1630 كيلو هرتز )10 كيلو هرتز(  

g قسم القرص
القرص الذي يمكن تشغيله ]8 سم أو 12 سم[

)CD-DA( قرص مدمج-صوتي )1(
)CD-DA، MP3( قرص مدمج- قراءة/قراءة وكتابة )2(

*MP3 )3(
MPEG-2 Layer 3 ،MPEG-1 Layer 3*

خاصية انتقاء المسارات
785 نانو متر طول الموجة 
CLASS 1 قوة أشعة الليزر 

خرج الصوت )القرص(
أمامية يسار، أمامية يمين، 2 قناة عدد القنوات 

g قسم السماعات
1 اتجاه، نظام 1 سماعات )انعكاس الجهير( النوع 

وحدة السماعات
8 سم من النوع المخروطي نطاق كامل 
Ω 6 المقاومة 
83 ديسيبل/وات )1.0 م( ضغط خرج الصوت 
60 هرتز إلى 25 كيلو هرتز )16- ديسيبل( نطاق التردد 
90 هرتز إلى 22 كيلو هرتز )10- ديسيبل(  

g عام
تيار متردد 110 إلى 240 فولت، 50/60 هرتز مصدر الطاقة 
18 وات استهالك الطاقة 
384 مم × 214 مم × 112 مم األبعاد )عرض × ارتفاع × سمك( 
)سمك = 69 مم كحد أدنى(  
)سمك = 147 مم مع فتح الدرج(  
تقريبا 2.1 كجم الوزن 
°0 مئوية إلى °35+ مئوية نطاق درجة حرارة التشغيل 

نطاق نسبة الرطوبة أثناء التشغيل
% 35 إلى % 80 رطوبة نسبية )بدون تكثيف(  

0.3 وات )تقريبا( استهالك الطاقة في وضع االستعداد: 

تخضع المواصفات للتغيير بدون إشعار.	 
يقاس إجمالي عدم الوضوح اإليقاعي من خالل محلل رقمي ضوئي.	 

التعليمات

99

ضع الوحدة فوق سطح مستوي بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، درجات 
الحرارة المرتفعة، نسبة الرطوبة العالية، واالهتزازات القوية. فيمكن أن تؤدي 

هذه الظروف إلى تلف الهيكل الخارجي والمكونات األخرى، وبالتالي تقصر مدة 
خدمة الوحدة.

ال تضع األشياء الثقيلة على الوحدة.

ال تستخدم مصادر الطاقة ذات الجهد الكهربي المرتفع. فقد يسبب ذلك 
زيادة الحمل على الوحدة ومن ثم يسبب نشوب حريق.

ال تستخدم مصدر طاقة من التيار المباشر. تحقق من مصدر التيار بعناية 
عند تثبيت الوحدة في باخرة أو أي مكان آخر يستخدم فيه التيار المباشر.

تأكد من أن مقابس التيار المتردد موصلة بشكل صحيح وغير تالفة. فقد 
يتسبب التوصيل الردئ أو تلف المقابس في نشوب حريق أو التعرض لصدمة 

كهربية. ال تسحب، تثني  أو تضع أشياء ثقيلة على المقابس.
امسك المقبس جيدا عند فصلة من منفذ التيار. فقد يتسبب سحب 

مقبس التيار المتردد في اإلصابة بصدمة كهربية.
ال تمسك المقبس بأيدي مبللة. فقد تصاب بصدمة كهربية.

ال تسمح بسقوط األشياء المعدنية داخل الوحدة. فقد تصاب بصدمة 
كهربية أو قد يحدث عطل بالوحدة.

ال تسمح بدخول سوائل داخل الوحدة. فقد تصاب بصدمة كهربية أو قد 
يحدث عطل بالوحدة. إذا حدث ذلك، افصل الوحدة على الفور من مصدر التيار 

الكهربي واتصل بالموزع.
ال تقم برش المبيدات الحشرية على أو داخل الوحدة. فهي تحتوي على 

غازات قابلة لالشتعال والتي من شأنها االشتعال إذا تم رشها داخل الوحدة.

ال تحاول إصالح هذه الوحدة بنفسك. إذا تم انقطاع الصوت، أو عدم إضاءة 
المؤشرات، أو ظهر دخان، أو حدثت أي مشاكل أخرى لم يتم تغطيتها في 

هذه التعليمات، افصل مصدر التيار المتردد واتصل بالموزع أو مركز الخدمة 
المعتمد. قد تحدث صدمة كهربية أو تلف للوحدة إذا تم إصالحها، أو 

تفكيكها أو تجميعها من قبل أشخاص غير مؤهلين.
يمكن زيادة مدة خدمة الوحدة بفصلها عن مصدر التيار المتردد في حالة 

عدم استخدامها لفترة طويلة.

موضع التثبيت

الجهد الكهربي

حماية مقابس التيار المتردد

األشياء الخارجية

الخدمة

احتياطات السالمة

_ إذا رأيت هذا الرمز _

معلومات حول التخلص من اخمللفات فى الدول األخرى خارج نطاق االحتاد 
األوروبي

هذا الرمز ساري املفعول في االحتاد األوروبي فقط.
إذا رغبت في التخلص من هذا املُنَتج، يُرجى االتصال بالسلطات 
احمللية أو املوزع لديك والسؤال عن الطريقة الصحيحة للتخلص 

منه.

g  قم يإزالة مقبس الطاقة من منفذ التيار الكهربي إلجراء عمليات 
الصيانة ثم قم بمسحها باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

في حالة وجود بقع عنيدة استخدم قطة قماش رطبة لمسح هذه األوساخ، ثم 	 
امسحها بقطة قماش جافة.

ال تستخدم المذيبات مثل البنزين، والثنر، والكحول والمنظفات، التي قد تزيل 	 
طالء الصندوق الخارجي.

عند استخدام قطعة قماش مصنعة من مواد كيماوية، اتبع التعليمات.	 

g العناية بعدسات القراءة
نظف العدسات بشكل دوري لتجنب تعطل الجهاز. استخدم منفاخ إلزالة 	 

األتربة أو قطيلة إذا كانت األتربة كثيفة. 
ال تستخدم منظف العدسات من النوع الموجود على قرص مضغوط.	 

الصيانة إعادة ضبط الذاكرة )التهيئة(
أعد ضبط الذاكرة عند وقوع الحاالت التالية:

ال تصدر استجابة عند الضغط على األزرار. 	
الرغبة في مسح محتويات الذاكرة وإعادة ضبطها. 	

إلعادة ضبط الذاكرة:
� افصل سلك اإلمداد بالتيار المتردد. )انتظر لمدة ثالث دقائق على األقل قبل

االنتقال للخطوة 2(
� أثناء الضغط مع االستمرار على زر [I/^] الموجود على الوحدة الرئيسية،

أعد توصيل سلك اإلمداد بالتيار بالتيار المتردد.
عندئذ تظهر عالمة ’’--------‘‘ على الشاشة.

.[^/I[ حرر الزر � 
تتم إعادة كل اإلعدادات إلى إعدادات المصنع، وسوف تكون بحاجة إلى إعادة 

ضبط عناصر الذاكرة.
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قم بإجراء الفحوصات التالية قبل طلب الخدمة. إذا كنت غير متأكد من أماكن نقاط الفحص، أو إذا كانت إجراءات اإلصالح الموجودة في الشكل غير مجدية في 
إصالح العطل، استشر الموزع للحصول على تعليمات.

g األعطال الشائعة

العرض غير الصحيح أو عدم بدء التشغيل
لم تقم بإدخال القرص على النحو السليم. أدخله بشكل صحيح.	 
القرص به خدوش أو عليه أوساخ )يتم تخطي بعض المسارات(.	 
توجد نداوة )رطوبة(  على العدسة. انتظر لمدة ساعة تقريبا ثم حاول مرة 	 

أخرى.

ال يمكن قراءة ملفات إم بي ثري
قد ال تتمكن من تشغيل ملفات MP3 إذا قمت بنسخ قرص متعدد الدورات ال 	 

يحتوي على بيانات بين الدورات.
عند حرق قرص متعدد الدورات، من الضروري أن تغلق الدورات.	 
كمية البيانات الموجودة على القرص صغيرة للغاية. اضبط كمية البيانات 	 

بحيث تكون أكثر من 5 ميجا بيت.

يصدر صوت ضوضاء أو ال يصدر صوت
أثناء تشغيل ملفات MP3، قد تصدر ضوضاء إذا كان التسجيل رديئ.	 
حافظ على بقاء هذه الوحدة بعيدا عن الهواتف النقالة إذا كان هناك تداخل 	 

واضح.
ارفع مستوى الصوت.	 
أوقف تشغيل الوحدة، تحقق من الوصالت وضعها في الترتيب الصحيح ثم 	 

شغل الوحدة. تتضمن األسباب ارتخاء السماعات نتيجة رفع مستوى الصوت 
بشكل زائد واستخدام الوحدة في مكان حار.

يسمع صوت طنين أثناء التشغيل
يوجد مخارج تيار متردد أو مصابيح فلورسنت بالقرب من األسالك. ابق األجهزة 	 

واألسالك األخرى بعيدا عن الكبالت الخاصة بالوحدة.

يسمع أصوات دق أثناء استقبال بث الراديو
أوقف تشغيل التلفزيون أو مشغل الصوت أو أفصله عن الوحدة.	 
 	.AUX أوقف تشغيل مشغل الصوت المحمول إذا كان موصل بمنفذ

AM يسمع صوت طنين أو ضوضاء منخفض أثناء بث
ابق الهوائي بعيدا عن الكبالت واألسالك األخرى.	 
ابق هوائي AM بعيدا عن الوحدة.	 

تختفي صورة التلفزيون الموجود بالقرب من الوحدة أو تظهر بها خطوط
موضع واتجاه الهوائي غير صحيح.	 
كبل هوائي التلفزيون قريب جدا من الوحدة. افصل كبل الهوائي الخاص 	 

بالتلفزيون من الوحدة.

ال توجد إستجابة عند الضغط على أزرار وحدة التحكم عن بعد
تحقق من تثبيت البطاريات بالشكل الصحيح. )± صفحة 4(.	 

g شاشة العرض

’’--:--“
هل قمت بتوصيل القابس بمنفذ التيار المتردد ألول مرة أو كان هناك عطل في 	 

الطاقة مؤخرا. ضبط الوقت )± صفحة 6(.

’’ADJUST CLOCK“
الساعة غير مضبوطة. اضبط الساعة وفقا لذلك.	 

’’ADJUST TIMER“
مؤقت التشغيل غير مضبوط. اضبط مؤقت التشغيل وفقا لذلك.	 

’’PGM FULL“
يكون عدد المسارات المبرمجة محدود إلى 24 مسار وال يمكن برمجة مسارات 	 

أكثر.

’’NO PLAY“
تم إدخال قرص في مشغل األقراص ليس بصيغة CD-DA أو MP3. ال يمكن 	 

تشغيل هذا القرص.

’’ERROR“
تم تنفيذ تشغيل غير صحيح. اقرأ التعليمات وحاول مرة أخرى.	 

’’F76“ أو ’’F61“
هناك مشكلة في التزويد بالطاقة. استشر الموزع.	 

’’AUTO OFF“
تم ترك الوحدة بدون تشغيل لمدة 29 تقريبا دقيقة وسيتم إيقاف التشغيل 	 

في غضون دقيقة. اضغط على أي زر إللغاء إيقاف التشغيل.

’’ILLEGAL OPEN“
الباب المنزلق ليس في وضعه الصحيح. قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم 	 

تشغيلها مرة أخرى.

’’NODEVICE“
جهاز iPod/iPhone غير مثبت بشكل صحيح. اقرأ التعليمات وحاول مرة أخرى 	 

)± صفحة 7(.

’’REMOTE 1“

الوحدة الرئيسية في وضع ’’REMOTE 1‘‘. حول وحدة التحكم عن بعد إلى 	 
وضع ’’REMOTE 1‘‘ )± صفحة 7(.

’’REMOTE 2“

الوحدة الرئيسية في وضع ’’REMOTE 2‘‘. حول وحدة التحكم عن بعد إلى 	 
وضع ’’REMOTE 2‘‘ )± صفحة 7(.

iPod/iPhone g

iPod/iPhone لم يتم تشغيل
تحقق من أن بطارية جهاز iPod/iPhone غير فارغة قبل توصيله بالوحدة.	 
قبل تثبيت جهاز iPod/iPhone في فتحة التوسعة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة 	 

وجهاز iPod/iPhone. قم بتشغيل األجهزة وحدد المصدر المناسب.

ال يصدر أي صوت من السماعات
جهاز iPod/iPhone غير مثبت بشكل صحيح في فتحة التوسعة. قم بإيقاف 	 

تشغيل جهاز iPod/iPhone وقم بإزالته من موصل فتحة التوسعة. ثم أعد 
تثبيته وشغله مجددا.

تأكد من أن جهاز iPod/iPhone مشغل عليه أي مسار.	 
اضبط مستوى الصوت.	 

صوت غير واضح أو مستوى الصوت منخفض جدا
 	.iPod/iPhone تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة المعادل في جهاز

ال يمكن التحكم في جهاز iPod/iPhone من خالل جهاز التحكم عن بعد أو 
الوحدة الرئيسية

تأكد من أن جهاز iPod/iPhone مثبت بشكل صحيح في فتحة التوسعة.	 
 	 iPod/iPhone تحقق من توصيل فتحة التوسعة وتأكد من تحديد جهاز

كمصدر لتشغيل الموسيقى )± صفحة 7(.

iPod/iPhone ال يمكن شحن جهاز
 	.)7 تحقق من كافة الوصالت )± صفحة 3، 

دليل اكتشاف األعطال وإصالحها
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� ادفع لفتح المرسى.

.iPod/iPhone ادخل محول المرسى المناسب )غير مضمن( إلى جهاز  � 
ادخل جانب محول مرسى جهاز iPod/iPhone بحيث تكون المشابك 

مواجهة إليك أوال ثم ادفع الجانب المقابل حتى يصدر صوت طقطقة.
 �  قم بتوصيل جهاز iPod/iPhone )غير مضمن( بقوة.

تأكد من إخراج جهاز iPod/iPhone من حاويته.

لإلزالة، اسحب بسهولة جهاز iPod/iPhone للخارج لفصله.

عند إدخال جهاز iPod/iPhone داخل الوحدة، تأكد من استخدام محول 	 
المرسى سواء المرفق مع جهاز iPod/iPhone أو المتوفر في األسواق من إنتاج 

.Apple Inc. شركة
عند ترك المرسى بدون استخدام، ادفعه للخلف حتى يغلق.	 
 	.iPod/iPhone قلل مستوى صوت الوحدة الرئيسية للحد األدنى قبل توصل أو فصل

 iPhone وأ iPod  االستمتاع بالملفات الصوتية من على جهاز

iPod/iPhone تثبيت أو إزالة جهاز g

iPod/iPhone شحن جهاز 
عند شحن جهاز iPod/iPhone في وضع االستعداد، يتم عرض رسالة 	 

’’IPOD CHARGING‘‘ على شاشة الوحدة الرئيسية.
تحقق من جهاز iPod/iPhone لترى إذا ما كانت البطارية مشحونة بشكل 	 

كامل أو ال. إذا لم تستخدم جهاز iPod/iPhone لمدة طويلة بعد اكتمال 
الشحن، افصل الجهاز من الوحدة الرئيسية حيث سيتم استنزاف البطارية. 

)عند اكتمال الشحن، لن يحدث شحن إضافي.(

:iPhone مالحظات حول
يمكن التحكم في كافة ميزات الهاتف من خالل الشاشة اللمسية للهاتف.	 
ال تعرض الوحدة المكالمة الواردة أو حالة الهاتف.	 
ويمكن سماع نغمات الرنين للمكالمات الواردة من سماعة الهاتف. عندما تكون 	 

الوحدة في وضع iPod/iPhone، يمكن أيضا سماع نغمات الرنين من سماعات الوحدة.
ال يمكن سماع صوت المتصل في سماعات الوحدة. ومع ذلك يمكن 	 

للمستخدم استخدام الميكروفون الداخلي الموجود بالهاتف.
كما أن فصل أو توصيل الهاتف بالوحدة لن يلغي المكالمة.	 
ال توجد موصفات من شركة .Apple Inc تضمن إستجابه الهاتف على 	 

النحو المذكور أعاله. فقد تختلف إستجابة iPhone في الطرازات الجديدة أو 
.iPhone التحديثات الجديدة من

اضغط على زر [iPod q/h].التشغيل

اضغط على زر [iPod q/h] أو [g].إيقاف مؤقت

اضغط على زر [u/t] أو [y/i].تخطي المسار

اضغط واستمر في الضغط على [u/t] أو ابحث عن المسار الحالي
.[y/i]

/iPod/iPhone عرض قائمة
العودة إلى القائمة السابقة

 اضغط على زر ]iPod MENU[ في وضع التشغيل.
)من وحدة التحكم عن بعد فقط(

حدد المحتويات من قائمة 
iPod/iPhone

.]OK[ ثم اضغط على زر ]e ،r[ اضغط على زر
)من وحدة التحكم عن بعد فقط(

يتم ضبط وحدة التحكم عن بعد والوحدة الرئيسية على وضع ’’REMOTE 1‘‘ من 
قبل المصنع.

إذا وجدت أن وحدة التحكم عن بعد تتحكم في أجهزة أخرى دون قصد، يمكنك 
.‘‘REMOTE 2’’ ضبطها على وضع

للتحويل إلى وضع ’’REMOTE 2’’ )من خالل الوحدة الرئيسية فقط(
.‘‘AUX’’ لتحديد ]FM/AM/AUX[ اضغط على زر �

�  اضغط واستمر في الضغط على زر ]FM/AM/AUX[ ثم اضغط على زر ]2[ 
.‘‘REMOTE 2’’ حتى يتم عرض

� اضغط واستمر في الضغط على زر ]OK[ وزر ]2[ لمدة ثانيتين على األقل.

‘‘REMOTE 1’’ للعودة إلى وضع
كرر الخطوات المذكورة أعاله ولكن مع استبدال الزر ]2[ بالزر ]1[.

).‘‘REMOTE 1’’ سيتم عرض(

تغيير وضع الوحدة الرئيسية ووحدة التحكم عن بعد

.AUX وصل سلك الصوت في مقبس  � 
نوع القابس: 3.5 مم ستريو 

� اضغط على زر ]AUX[ وابدأ التشغيل من مصدر الصوت المحمول.

يمكنك تحديد مستوى دخل الصوت الخاص بجهاز الصوت المحمول.
اضغط على زر ]INPUT LEVEL[ بشكل متكرر لتحديد المستوى ’’HIGH‘‘ أو 

.‘‘NORMAL’’

أوقف تشغيل معادل الصوت أو اخفض مستوى صوت الجهاز المحمول لتقليل 	 
إشارة الدخل. سيؤدي مستوى دخل الصوت العالي إلى عدم وضوح الصوت.

للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز اآلخر.	 
األسالك والمعدات غير مضمنه.	 

)AUX جهاز الصوت المحمول )أثناء التشغيل في وضع

حجم الذاكرةاالسم

iPod touch 8 جيجا بيت، 16 جيجا بيت، 32 جيجا بيتالجيل األول

 iPod nano الجيل الثالث
)فيديو(

4 جيجا بيت، 8 جيجا بيت

iPod classic80 جيجا بيت

 iPod nano الجيل الثاني
)األلومينيوم(

2 جيجا بيت، 4 جيجا بيت، 8 جيجا بيت

 iPod الجيل الخامس من أجهزة
)فيديو(

60 جيجا بيت، 80 جيجا بيت

 iPod الجيل الخامس من أجهزة
)فيديو(

30 جيجا بيت

iPod nano 1 جيجا بيت، 2 جيجا بيت، 4 جيجا بيتالجيل األول

 iPod الجيل الرابع من أجهزة
)شاشة ملونة(

40 جيجا بيت، 60 جيجا بيت

 iPod الجيل الرابع من أجهزة
)شاشة ملونة(

20 جيجا بيت، 30 جيجا بيت

iPod 40 جيجا بيتالجيل الرابع من أجهزة

iPod 20 جيجا بيتالجيل الرابع من أجهزة

iPod mini4 جيجا بيت، 6 جيجا بيت

 أجهزة iPod المتوافقة

حجم الذاكرةاالسم

 iPod nano الجيل الخامس
)كاميرا الفيديو(

8 جيجا بيت، 16 جيجا بيت

iPod touch 8 جيجا بيت، 16 جيجا بيت، 32 جيجا بيت، الجيل الثاني
64 جيجا بيت

iPod classic)2009( 120 جيجا بيت، 160 جيجا بيت

 iPod nano الجيل الرابع
)فيديو(

8 جيجا بيت، 16 جيجا بيت

iPod classic)2007( 160 جيجا بيت

 أجهزة iPhone المتوافقة

حجم الذاكرةاالسم

iPhone 3GS16 جيجا بيت، 32 جيجا بيت

iPhone 3G8 جيجا بيت، 16 جيجا بيت

iPhone4 جيجا بيت، 8 جيجا بيت، 16 جيجا بيت

 	.iPod/iPhone يعتمد توافق األجهزة على إصدار برنامج التشغيل الخاص بجهاز

الوحدة اخلارجية

PUSH-OPEN

iPod ادفع!
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الضبط اليدوي

.”AM“ أو ”FM“ لتحديد موجة ]RADIO[ اضغط على زر �
.”MANUAL“ لتحديد ]TUNE MODE[ اضغط على زر �

�  اضغط على زر ]u/t[ أو ]y/i[ الختيار تردد المحطة المطلوبة.

للضبط التلقائي
� كرر الخطوة � و � )± أعاله(.

�  اضغط باستمرار على ]u/t[ أو ]y/i[ حتى يبدأ التردد في التغير 
سريعا.

إللغاء الضبط التلقائي، اضغط على ]u/t[ أو ]y/i[ مرة أخرى.	 
ربما ال يعمل الضبط التلقائي في حالة وجود تشويش زائد.	 

 FM لتحسين جودة صوت موجة g
 اضغط على زر ]FM MODE[ لعرض المؤشر “MONO”. اضغط عليه مرة أخرى 

لإللغاء.

المؤشر “MONO” يتم إلغائه كذلك عند تغيير التردد.	 
إيقاف تشغيل المؤشر “MONO” لالستماع العادي.	 

 AM لتحسين جودة صوت الموجة g
.”AM“ لتحديد موجة ]RADIO[ اضغط على زر �

�  اضغط باستمرار على ]TUNE MODE[ بشكل متكرر لتغيير إعدادات 
.)”BP 2’’ أو ”BP 1’’( الضبط

يمكنك أن تضبط 30 قناة من موجة FM و 15 قناة من موجة AM ضبطا مسبقا.
.”AM“ أو ”FM“ لتحديد موجة ]RADIO[ اإلعداد: اضغط على زر

g الضبط المسبق التلقائي
�  اضغط على زر ]PLAY MODE[ للتحويل بين التردد ’’LOWEST‘‘ و 

.‘‘CURRENT’’
� اضغط على زر ]AUTO PRESET[ لبدء الضبط المسبق.

g الضبط المسبق اليدوي
.‘‘MANUAL’’ لتحديد ]TUNE MODE[ اضغط على زر �

� اضغط على زر ]u/t[ أو ]y/i[ لالنتقال إلى المحطة المطلوبة.
.]PROGRAM[ اضغط على زر �

� اضغط على األزرار الرقمية لتحديد القناة.
سيتم مسح المحطة التي تشغل القناة في حالة الضبط المسبق لمحطة 

أخرى على تلك القناة.
� للضبط المسبق لمحطات أخرى، كر الخطوة � إلى �.

g تحدد القناة التي تريد ضبطها مسبقا
.‘‘PRESET’’ لتحديد ]TUNE MODE[ اضغط على زر �
� اضغط على زر ]u/t[ أو ]y/i[ الختيار القناة.

وبدال من ذلك، يمكنك الضغط على األزرار الرقمية لتحديد القناة.	 

الضبط المسبق للذاكرة

يمكنك ضبط المؤقت على وقت محدد إليقاظك.
توفر تلك الوحدة 3 مؤقتات اختيارية.

اإلعداد:
قم بتشغيل الوحدة واضبط الساعة )± أعاله(.	 
قم بإعداد مصدر الموسيقى )القرص، الراديو، iPod/iPhone أو AUX( وقم 	 

بضبط الصوت.
� اضغط على زر ]CLOCK/TIMER[ بصورة متكررة لتحديد تشغيل المؤقت.

� خالل 5 ثواني اضغط على ]e ،r[ لتحديد وقت البدء.
.]OK[ اضغط على زر �

� لتحديد وقت االنتهاء، كرر الخطوة � و �.

لتفعيل المؤقت
� اضغط على الزر ]z ،PLAY[ بشكل متكرر لتشغيل وقت التشغيل المحدد.

� اضغط على زر ]^[ إليقاف تشغيل الوحدة

هذه ساعة بصيغة 24 ساعة.
.‘‘CLOCK’’ لتحديد ]CLOCK/TIMER[ اضغط على زر �

�  اضغط على زر ]e ،r[ في غضون 5 ثوان لضبط الوقت. )اضغط واستمر 
في الضغط لتغيير الوقت بشكل أسرع(.

.]OK[ اضغط على زر �
 	.]CLOCK/TIMER[ لعرض الساعة اضغط على زر
أعد ضبط الساعة بشكل دوري للحفاظ على الدقة.	 

ضبط الساعة

وقت التشغيل

كرر الخطوات من � إلى� )± أعاله(.تغيير اإلعدادات

غير المصدر أو 
مستوى الصوت

 zPLAY لمسح ]z ،PLAY[ اضغط على زر  �
التشغيل من على الشاشة. 

� قم بعمل التغييرات على المصدر أو مستوى الصوت.
� نفذ الخطوات � و� )± أعاله(.

تحقق من اإلعدادات 
)عندما تكون الوحدة 
في وضع االستعداد(

اضغط على زر ]CLOCK/TIMER[ بشكل متكرر 
.”zPLAY 3“ أو ”zPLAY 2“ ،”zPLAY 1“ لتحديد

اضغط على زر ]z ،PLAY[ مرتين لمسح مؤشر إلغاء
المؤقت من على الشاشة.

سوف يبدأ المؤقت من الوقت المضبوط مسبقا، مع زيادة مستوى الصوت 	 
تدريجيا غلى المستوى المضبوط مسبقا.

يمكن لمؤقت السكون أن يوقف تشغيل الوحدة بعد وقت محدد.
اضغط على زر ]SLEEP[ لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة السكون.

اضغط على زر ]SLEEP[ مرة للتحقق من الوقت المتبقي.

يمكن استخدام مؤقت التشغيل ومؤقت السكون في وقت واحد. وتكون 	 
األولوية لمؤقت السكون. تأكد من عدم تداخل إعدادات المؤقت.

عند تشغيل وظيفة AUTO OFF وتركت الوحدة بدون استخدام لمدة 30 	 
دقيقة تقريبا، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة حتى لو لم يكن وقت التشغيل أو 

السكون قد انتهى.

الضبط المسبق 
لمعادل الصوت

اضغط على الزر ]PRESET EQ[ بشكل متكرر لتحديد 
.‘‘FLAT’’ أو ‘‘VOCAL’’ ،‘‘CLEAR’’ ،‘‘SOFT’’ ،‘‘HEAVY’’

الجهير أو 
التنغيم

�  اضغط على زر ]BASS/TREBLE[ بشكل متكرر 
.”TREBLE’’ أو ”BASS’’ لتحديد

� اضغط على زر ]e ،r[ لضبط المستوى )4- إلى 4+(.

الصوت 
المحيطي

اضغط على زر ]SURROUND[ بشكل متكرر 
 ‘‘ON SURROUND’’ أثناء التشغيل لتحديد

أو ’’OFF SURROUND‘‘. إذا تزايد التداخل في استقبال 
موجات FM ستريو، قم بإلغاء تأثير الصوت المحيطي.

اضغط على زر ]D.BASS[ بشكل متكرر أثناء التشغيل الجهير المزدوج
.‘‘OFF D.BASS’’ أو ‘‘ON D.BASS’’لتحديد

إعادة تشغيل 
)MP3(

اضغط على زر ]RE-MASTER[ بشكل متكرر أثناء التشغيل 
.‘‘OFF RE-MASTER’’ أو ‘‘ON RE-MASTER’’ لتحديد

مؤقت السكون

  OFF )تم اإللغاء(

AM إعدادات تحديد

يمكن أن تستقبل الوحدة بث AM المحدد بموجة 10 كيلو هرتز.

لتغيير المرحلة إلى 10 كيلو هرتز )من خالل الوحدة الرئيسية فقط(
.‘‘AM’’ لتحديد ]FM/AM/AUX[ اضغط على زر �

.]FM/AM/AUX[ اضغط واستمر في الضغط على زر �
وبعد ثوان قليلة يتغير عرض الشاشة إلى الحد األدنى من التردد الحالي.

.]FM/AM/AUX[ استمر في الضغط على زر �
عند تغيير الحد األدنى للتردد، حرر الزر. 

 

للعودة إلى المرحلة األصلية، كرر الخطوات من � إلى � )± أعاله(.	 
وبعد تغيير اإلعدادات، سيتم مسح أي تردد معد مسبقا.	 

املؤقتتشغيل الراديو

مؤقت السكون
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 CD-RW و CD-R مالحظات على أقراص
يمكن أن تشغل هذه الوحدة أقراص CD-R و CD-RW المنسوخة 	 

.MP3 أو CD-DA بتنسيق
استخدم قرص تسجيل الصوت لتنسيق CD-DA وقم بإنهائه عند 	 

اكتمال التسجيل*.
*  عملية تتم بعد التسجيل بحيث تمكن مشغالت CD-R أو CD-RW من 

.CD-RW و CD-R تشغيل أقراص الصوت من النوع
قد ال تتمكن الوحدة من تشغيل بعض األقراص تبعا لظروف التسجيل.	 
ال تستخدم األقراص ذات األشكال غير الطبيعية.	 
ال تلصق رقع وملصقات زائدة.	 
ال تستخدم أقراص مدمجة عليها رقع وملصقات بارزة أو يوجد عليها مواد 	 

الصقة زائدة تحت الرقع والملصقات.
ال تلصق أغطية مضادة للخدش أو أي نوع آخر من الملحقات.	 
ال تكتب أي شئ آخر على القرص المدمج.	 
ال تنظف األقراص المدمجة بالسوائل )امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة(.	 

إنشاء ملفات MP3 يمكن تشغيلها على هذه الوحدة
الحد األقصى لعدد المسارات واأللبومات: 999 مسار و 255 ألبوم.	 
معدل الضغط المتوافق: بين 64 كيلو بيت في الثانية و 320 كيلو بيت 	 

في الثانية )ستريو(. يوصى بمعدل 128 كيلو بيت في الثانية )ستريو(.
تنسيقات األقراص: ISO9660 مستوى 1 والمستوى 2 )باستثناء 	 

التنسيقات الممتدة(.
يعتمد وقت قراءة جدول المحتويات على عدد المسارات، والمجلدات أو 	 

تكوين المجلدات.

MP3 القيود على تنسيق
هذه الوحدة متوافقة مع األقراص متعددة الدورات وتستغرق وقت أطول 	 

لبدأ التشغيل.
ال يمكن لهذه الوحدة قراءة الملفات المسجلة من بتنسيق كتابة الحزم.	 
 	 ،)CD-DA( وبيانات صوتية عادية MP3 إذا كان القرص يحتوي على ملفات

تقوم الوحدة بتشغيل التنسيق المسجل على الجزء الداخلي من القرص. 
إذا كان القرص يحتوي على ملفات MP3 وملفات صوتية من تنسيقات 

أخرى )مثل تنسيقات WMA أو WAV(، تقوم الوحدة بتشغيل تنسيق 
MP3 فقط.

وقد ال يتم تشغيل ملفات MP3 بالترتيب الذي قمت بترقيمها عليه أو قد 	 
ال يتم تشغيلها مطلقا وذلك على حسب كيفية تسجيلك للملفات.

.]CD q/h[ اضغط على زر �
�  اضغط على زر ]PLAY MODE[ بشكل متكرر لالختيار من بين األوضاع 

التالية.

للتشغيلوضع
1TR

1-TRACK
اختيار مسار واحد على القرص.

اضغط على األزرار الرقمية لتحديد املسار.

1ALBUM

)MP3( 1-ALBUM
اختيار ألبوم واحد على القرص.

اضغط على الزر ]e ،r[ الختيار األلبوم.
RND

RANDOM
قرص عشوائي.

1ALBUM RND

 1-ALBUM
)MP3( RANDOM

كافة المسارات في األلبوم المختار بشكل عشوائي.
اضغط على الزر ]e ،r[ الختيار األلبوم.

أثناء التشغيل العشوائي، ال يمكنك العودة إلى المسار السابق.	 
وضع التشغيل الحالي يتوقف عند فتح الباب المنزلق.	 
إلعادة تشغيل البرنامج أو وضع التشغيل المختار، اضغط على الزر 	 

]REPEAT[. اضغط عليه مرة أخرى لإللغاء.

وظائف وضع التشغيل

� اضغط على ]^[ لتشغيل الوحدة.
�  اضغط على الزر ]CD ; ،OPEN/CLOSE[ من الوحدة الرئيسية لفتح 

الباب المنزلق.
�  قم بتسمية القرص الموجود داخل علبة القرص تحت الباب المنزلق ثم 

قم بإعداد القرص الذي تقوم بتشغيله.
 �  اضغط على الزر ]CD ; ،OPEN/CLOSE[ إلغالق الباب المنزلق.

ابعد أصابعك عن الباب المنزلق عند اإلغالق لتجنب حدوث اإلصابات الثانوية.
� اضغط على الزر ]CD q/h[ لبدء التشغيل.

ربما يتلف الباب في حالة إغالقه بقوة.	 
توخى الحرص حتى ال يصطدم القرص المضغوط بالباب المنزلق أثناء إزالته.	 

وضع التشغيل الرئيسي

تتيح لك إمكانية برمجة حتى 24 مسار.
.]g[ ثم ]CD q/h[ اضغط على زر �

.]PROGRAM[ اضغط على زر �
 CD:   �   اضغط على األزرار الرقمية لتحديد المسار.

 لبرمجة مسارات أكثر، استمر في الضغط على األزرار الرقمية.
�  اضغط على زر  ]OK[ أو ]CD q/h[ لبدأ التشغيل.

MP3: � اضغط على زر ]e ،r[ لتحديد األلبوم.
�  اضغط على الزر [y/i] مرة واحدة ثم اضغط على األزرار الرقمية 

لتحديد المسار.
.[OK[ اضغط على زر � 

.�  لبرمجة المزيد من المسارات، كرر من الخطوة � إلى 
6  اضغط على زر ]CD q/h[ لبدأ التشغيل.

اضغط على زر ]PROGRAM[ في وضع التوقف إلغاء وضع البرنامج
لمسح مؤشر ’’PGM‘‘ من على الشاشة.

اضغط على زر ]PROGRAM[ في وضع التوقف و بعد إعادة تشغيل البرنامج
.]CD q/h[ ذلك اضغط على

فحص محتويات 
البرنامج

اضغط على زر ]u/t[ أو ]y/i[ عندما يكون 
’’PGM‘‘ معروض في وضع التوقف. للفحص أثناء 

البرمجة، اضغط على الزر ]PROGRAM[ مرتين بعد 
.]y/i[ أو ]u/t[ ثم اضغط على ‘‘PGM’’ ظهور

حذف أخر مسارات 
البرنامج

اضغط على زر ]DEL[ في وضع التوقف.

مسح كافة المسارات 
المبرمجة

اضغط على الزر ]g[ في وضع التوقف.
يتم عرض ’’CLR ALL‘‘. اضغط على الزر مرة أخرى في 

غضون 5 ثواني لمسح كافة المسارات.

ويتم مسح محتويات ذاكرة البرنامج عندما تفتح الباب المنزلق.	 

تشغيل البرنامج

اضغط على زر [g].إيقاف

اضغط على زر ]CD q/h[. اضغط مرة أخرى الستئناف إيقاف مؤقت
التشغيل.

اضغط على زر ]u/t[ أو ]y/i[.تخطي المسار

ابحث عن المسار 
)CD( الحالي

اضغط واستمر في الضغط على ]u/t[ أو 
.]y/i[

)MP3( تخطي ألبوم.]e ،r[ اضغط على زر

تشغيل الوصول 
المباشر

)يبدأ التشغيل من 
المسار الذي قمت 

بتحديده.(

CD:  اضغط على األزرار الرقمية لتحديد المسار.

� اضغط على زر ]e ،r[ لتحديد األلبوم. :MP3 
�  اضغط على زر ]y/i[ مرة واحدة ثم على 

األزرار الرقمية لتحديد المسار.

طقطقة!

تشغيل القرص

اضغط على زر ]DISPLAY[ بشكل متكرر أثناء التشغيل أو التوقف المؤقت 
لعرض معلومات المسار الحالي.

الحد األقصى للرموز التي يمكن عرضها: 30 رمز تقريبا	 
تدعم هذه الوحدة  اإلصدار 1.0 و 1.1 من ID3 عالمات. ولن يتم عرض البيانات 	 

النصية غير المدعومة.

وظائف شاشة العرض

5
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PUSH-OPEN

iPod

AUDIO SYSTEM

VOLUME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

21

22

23

24

 25

26

1 8 29 20 30

32

20

9

27

28

31

7

14

15

يرجى العودة إلى األرقام بين األقواس لمعرفة أرقام الصفحات.	 

الشاشة

وحدة التحكم عن بعد

الوحدة الرئيسية

منظر علوي

منظر أمامي

تقريبا °30تقريبا 30°

نافذة اإلرسال

 البطاريات
استخدم بطارية المنجنيز الجافة أو البطارية القلوية الجافة.	 
قم بإدخالها بحيث تكون األقطاب )+ و –( متوافقة مع األقطاب الموجودة في 	 

وحدة التحكم عن بعد.
قم بإزالتها إذا كنت ستترك وحدة التحكم عن بعد ولن تستخدمها لفترة طويلة.	 
يتم التخزين في مكان بارد ومظلم.	 
تجنب تسخين البطاريات أو تعريضها لمصدر لهب.	 
ال تترك البطاريات داخل مركبة بحيث تتعرض إلي أشعة الشمس المباشرة 	 

لمدة طويلة مع إغالق األبواب والنوافذ.
سوء استخدام البطاريات في وحدة التحكم عن بعد من الممكن أن يتسبب في 	 

حدوث تسرب كهربي، والذي من الممكن أن يتسبب بدوره في نشوب الحرائق.

 يرجى عدم:
الخلط بين البطاريات القديمة والجديدة.	 
استخدام أنواع مختلفة من البطاريات في نفس الوقت.	 
نزع أو شحن البطاريات بشكل غير كامل.	 
محاولة إعادة شحن بطاريات المنجنيز أو البطاريات القلوية.	 
استخدام البطاريات في حالة تقشر الغالف الخارجي.	 

R6/LR6 ،AA

ثبت هذا الجانب قبل الجانب اآلخر

إعداد وحدة التحكم عن بعد 

مفتاح االستعداد للتشغيل/
)9 ،6 ،5( ]^/I[ ،]^[ التشغيل

اضغط لتحويل الوحدة من وضع 
التشغيل إلي وضع االستعداد أو 

العكس.
في وضع االستعداد، تستمر الوحدة 
في استهالك قدر ضئيل من الطاقة.

]DIMMER[
يقلل ضوء لوحة العرض. اضغط 

عليه مرة أخرى لإللغاء.

األزرار الرقمية ]1-9، 0، 10                                    ≦[
)7 ،6 ،5(

لتحديد عدد يتكون من رقمين
[6] f [1] f [≧                    10] :16 مثل

لتحديد عدد يتكون من ثالثة أرقام
 [2] f [≧               10] f [≧                     10]  :226 مثل 

[6] f [2] f

)5( ]DEL[

)6 ،5( ]PROGRAM[
)5( ]REPEAT[

)6 ،5( ]PLAY MODE[

)6( ]RADIO[

)5( ]CD q/h[
)7( ]iPod q/h[

)7 ،6 ،5( ]y/i[ ،]u/t[

)7 ،5( ]g[

)6( ]RE-MASTER[

)6( ]PRESET EQ[

)7 ،6 ،5( ]w ،q[ ،]e ،r[
)7 ،6 ،5( ]OK[

)5( ]DISPLAY[

)6( ]AUTO PRESET[

)6( ]TUNE MODE[

)6( ]z ،PLAY[

)6( ]CLOCK/TIMER[

]AUTO OFF[
تسمح لك هذه الوظيفة بإيقاف 

تشغيل الوحدة )إال في وضع الراديو( 
وذلك بعد ترك الوحدة دون استخدام 

لحوالي 30 دقيقة. اضغط مرتين 
للتشغيل.

)6( ]SLEEP[

]– VOLUME +[ ،]+ ،VOL      ،–[

]MUTE[
يقوم بإيقاف الصوت. اضغط 

عليه مرة أخرى لإللغاء. يتم إلغاء 
’’MUTE‘‘ كذلك عند تعديل الصوت 

أو إيقاف تشغيل الوحدة.

)7( ]AUX[

)6( ]D.BASS[

)7( ]iPod MENU[

)6( ]BASS/TREBLE[

)6( ]SURROUND[

)7( ]INPUT LEVEL[

)6( ]FM MODE[

)7 ،6( ]FM/AM/AUX[

)5( ]CD ; ،OPEN/CLOSE[

)7( iPod/iPhone إرساء جهاز

مستشعر إشارة وحدة التحكم 
عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد إلى 
المستشعر، تجنب العوائق، في 

نطاق ال يزيد عن 7 م بشكل مباشر 
أمام الوحدة.

20

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

21

23

25

26

27

28

29

30

6

7

22

24

1

3

4

5

2

31

32

16

دليل التحكم
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3

تكنولوجيا فكر التشفير من النوع MPEG Layer-3 مرخصة من قبل 
.Thomson و Fraunhofer IIS

or

امللحقات املرفقة

2 تنبيه خاص بكبل املأخذ الرئيسي للتيار املتردد 
3 امللحقات املرفقة 
3 الوصالت 
4 دليل التحكم 
5 تشغيل القرص 
6 تشغيل الراديو 
 6 املؤقت 
6 مؤقت السكون 
 7 الوحدة اخلارجية 
8 دليل اكتشاف األعطال وإصالحها 
إعادة ضبط الذاكرة )التهيئة( 9 
9 التعليمات 
9 الصيانة 
9 احتياطات السالمة 

جدول المحتويات

“Made for iPod” )مصمم لالستخدام مع جهاز iPod( يعني أن الملحق 
اإللكتروني تم تصميمه للتوصيل خصيصا مع جهاز iPod وتم اعتماده من قبل 

.Apple المطور للوفاء بمعايير أداء
“Works for iPhone” )يعمل مع جهاز iPhone( يعني أن الملحق اإللكتروني 

تم تصميمه للتوصيل خصيصا مع جهاز iPhone وتم اعتماده من قبل المطور 
.Apple للوفاء بمعايير أداء

شركة Apple غير مسئولة عن عمل الجهاز أو موافقته لمعايير السالمة.
iPod عالمة تجارية مملوكة لشركة .Apple Inc، ومسجلة في الواليات 

.Apple Inc. عالمة تجارية مملوكة لشركة iPhone .المتحدة والدول األخرى

1

2

ضع الهوائي في وضع قائم على 
القاعدة الخاصة به.

AM حلقة هوائي موجة

.AM قم بتوصيل حلقة هوائي موجة

ابق الهوائي بعيدا عن الكبالت واألسالك األخرى.  	

طقطقة!

تجنب االستماع لفترات طويلة لتجنب اإلضرار بالسمع. 	 
قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع الناتج عن سماعات األذن وسماعات 	 

الرأس إلي فقدان حاسة السمع.
 االستماع لصوت عال لمدة طويلة قد يؤدي إلى فقدان السمع.	 

تأكد من استخدام سماعات الرأس أو األذن المرفقة أو الموصى بها.

اخفض مستوى الصوت ووصل سماعات الرأس.
نوع القابس: 3.5 مم ستريو

سماعات الرأس )غير مضمنه(4

ثبت الهوائي بالحائط 	 
أو عمود مع أقل قدر من 

التداخل. 
هوائي FM داخلي

وصل هوائي FM الداخلي.

شريط الصق

g مالحظات خاصة بالسماعات
ال تحتوي تلك السماعات على عازل مغناطيسي. ال تضعها بالقرب من   	

التلفاز، أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو األجهزة األخرى التي تتأثر 
بسهولة بالمجال المغناطيسي.

ال يمكن إزالة الشبكات الموجودة في السماعات.  	

g مكان وضع الوحدة
اترك مسافة ال تقل عن 50 مم أمام الوحدة للحفاظ على جهاز   	

iPod/iPhone من السقوط.

3

وصل مقبس التيار المتردد بعد اكتمال كافة التوصيالت األخرى.
وصل مقبس التيار المتردد.

بمنفذ التيار المتردد بالمنزل

5 4

1

3

2

AUX )± صفحة 7(

فتحات تهوية

منظر خلفي

الوصالت

يرجى فحص والتحقق من امللحقات املرفقة.

1

2

2 البطاريات £ 1 هوائي موجة FM الداخلية £ سلك توصيل التيار املتردد

)K2CP2CA00001(

)K2CZ3YY00005(

)K2CQ2CA00007(

£

)N2QAYB000518( 1 وحدة التحكم عن بعد £ AM 1 حلقة هوائي موجة £ مخصص للشرق األوسط وهونج كونج

مخصص لتايالند

ال يستخدم سلك توصيل التيار املتردد املرفق إال مع هذه الوحدة. ال تستخدمه مع املعدات األخرى.مخصص لشمال شرق آسي  	
ال تستخدم سلك توصيل التيار املتردد اخلاص مبعدات أخرى.  	
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)مخصص للشرق األوسط وهونج كونج(

تحذير: ال تقم بتوصيل أي سلك بطرف التأريض المميز بالحرف E أو رمز 
التأريض   أو الملون باألخضر أو األخضر/األصفر.

ا. هذا القابس غير عازل للماء ـــ حافظ عليه جاًفً

قبل االستخدام
انزع غطاء الموصل.

كيفية استبدال المصهر
يختلف مكان المصهر وفًقا لنوع كبل المأخذ الرئيسي للتيار المتردد )الشكالن 

A و B(. لذا تأكد من مالءمة كبل المأخذ الرئيسي للتيار المتردد واتبع 
التعليمات الموضحة أدناه.

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن الكبل الحقيقي.

حرًصا على سالمتك يرجى قراءة النص التالي بعناية.
هذا الجهاز مزود بقابس تيار رئيسي ذي ثالثة دبابيس حرًصا على سالمتك وراحتك.

مثبت بهذا القابس مقبس بقدرة 5 أمبير.
عند الحاجة لتغيير المصهر ، تأكد من أن سعة المصهر البديل 5 أمبير وأنه 

.BS1362 لمصاهر BSI أو ASTA معتمد من
تأكد من وجود عالمة ASTA  أو عالمة BSI  على المصهر.

إذا كان القابس يحتوي على غطاء قابل لإلزالة، يجب التأكد من إعادة تركيبه 
عند استبدال المصهر.

يحظر استخدام القابس في حال فقدان غطاء المصهر لحين الحصول على 
غطاء بديل.

يمكن شراء غطاء بديل للمصهر من الموزع المحلي.

تنبيه!
إذا كان القابس المركب ال يتناسب مع مأخذ التيار في منزلك، يجب نزع 

المصهر وقطع القابس والتخلص منه بأمان.
هناك خطر بالتعرض لصدمات كهربية شديدة إذا أدخل القابس المقطوع في 

أي مأخذ سعته 13 أمبير.

في حال تركيب قابس جديد، يرجى مراعاة كود التوصيالت السلكية كما هو 
موضح أدناه. إذا ساورتك أية شكوك، يرجى االستعانة بفني كهرباء متخصص.

هام
أسالك كبل التيار الرئيسي ملونة وفًقا للكود التالي :

أزرق: محايد، بني: زاهي اللون.
وبما أن هذه األلوان قد ال تتوافق مع العالمات الملونة التي تحدد أطراف التوصيل 

في القابس، لذا اتبع ما يلي:
يجب توصيل السلك األزرق بطرف التوصيل المميز بالحرف N أو الملون باألسود 

أو األزرق.
يجب توصيل السلك البني بطرف التوصيل المميز بالحرف L أو الملون بالبني أو 

األحمر.

غطاء المصهر

املصهر
)5 أمبير(

املصهر
)5 أمبير(

1. افتح غطاء المصهر باستخدام مفك.

A الشكل

A الشكل

B الشكل

B الشكل

2. استبدل المصهر ثم اغلق الغطاء أو ثبته في مكانه.

تنبيه خاص بكبل املأخذ الرئيسي للتيار املتردد

تنبيه!
ال تنصب وال تضع هذا اجلهاز في خزانات الكتب أو الكابينات املبيتة أو في 	 

احليوز املغلقة املشابهة وذلك لضمان ظروف تهوية جيدة. تأكد من عدم 
عرقلة الستائر أو أي مواد أخري لظروف التهوية ولتجنب مخاطر 

الصعقات الكهربية أو احلرائق نتيجة فرط اإلحماء.
ال تقفل فتحات تهوية الوحدة بالصحف وأغطية املائدة والستائر والبنود 	 

املماثلة .
ال تضع مصادر اللهب املكشوف، كالشموع املضاءة، على الوحدة.	 
تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة.	 

تنبيه!
يستخدم هذا اجلهاز أشعة الليزر.

إستخدام أدوات التحكم أو الضبط أو األداء غير ما هو محدد في هذه الوثيقة 
قد يؤدي إلى التعرض اخلطير إلى األشعة.

ال تفتح االغطية وال تحاول إصالح الخلل بنفسك. راجع الفنيين المؤهلين 
ألداء أعمال الصيانة.

تحذير:
لتقليل خطر الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف المنتج،

*  ال تعرض هذا الجهاز للمطر،الرطوبة، التقطر أو الرشاش وينبغي عدم وضع 
أشياء مملوءة بالسوائل،كالزهريات، على الجهاز.

* استخدم الملحقات الموصي بها فقط.
*  ال تنزع الغطاء )أو المؤخرة(؛ ال توجد أجزاء بالداخل بمقدور المستخدم 

صيانتها. أو كل أعمال الصيانة لمتخصصي الصيانة المؤهلين.

ينبغي تركيب مخرج المقبس بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.
ينبغي أن يبقي قابس المصدر الرئيسي للتيار جاهزاً للتشغيل.

لفصل هذا الجهاز بالكامل عن المصدر الرئيسي للتيار المتردد، افصل قابس 
سلك المصدر الرئيسي للتيار من مأخذ التيار المتردد.

تنبيه!
خطر االنفجار إذا مت إستبدال البطارية بصورة غير صحيحة.

إستبدل فقط بنفس النوع املوصى به بواسطة الشركة املنتجة أو ما يعادله. 
تخلص من البطاريات املستخدمة طبقا لتعليمات الشركة املنتجة.

قد يستقبل هذا املنتج تداخالً السلكياً ناجتاً عن الهاتف احملمول أثناء االستخدام.
إذا كان مثل هذا التداخل واضحاً. الرجاء زيارة الفصل بين املنتج والهاتف احملمول.

داخل 
المنتج

RQLS0418

هذه الوحدة معدة من أجل االستخدام في املناطق ذات املناخ املداري.
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عزيزي العميل
نشكرك على شراءك هذا المنتج.

قبل الشروع في توصيل وتشغيل وضبط هذا المنتج، الرجاء قراءة 
التعليمات بالكامل.

الرجاء االحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبال.
تم شرح العمليات الواردة في هذه التعليمات باستخدام جهاز التحكم عن 
بعد، غير أنه يمكنك القيام بهذه العمليات بالوحدة الرئيسية إذا ما توافرت 

نفس أدوات التحكم.
قد ال تبدو الوحدة متماثلة تماما مع الرسوم التوضيحية.

إرشادات التشغيل

نظام ستيريو مضغوط

SC-HC20 رقم الموديل:


