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بدء االستخدام

معلومات السالمة
تنبيه

تنبيه :لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية ال تقم بإزالة الغطاء
(أو الغطاء الخلفي) عن األجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل،
للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.
إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل
مثلث متساوي األضالع مخصصة لتحذير
المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول
داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون
بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث
الصدمة الكهربائية لألشخاص.
إن إشارة عالمة التعجب داخل مثلث متساوي
األضالع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود
تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في
المادة المصاحبة للمنتج.
تحذير :لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة ،ال تقم
بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.
تحذير :ال تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق
كتب أو وحدة مشابهة.
تنبيه :ال تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج( .مثال،
منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.
تحذير :تحتوي هذه الوحدة على مغانط يمكن أن تسبب الضرر
لبعض أنواع األجسام (مثل :بطاقة مغناطيسية ،جهاز تنظيم
ضربات القلب ،إلخ)...

تنبيه :ال تقم بسد أي من فتحات تهوية .ينبغي تركيب الجهاز ً
وفقا
لتعليمات المصنّع.
ويرجى االنتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في
الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج
وحمايته من السخونة الزائدة .ينبغي عدم سد الفتحات بوضع
المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك .ينبغي
عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو
الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم االلتزام بتعليمات
الشركة المصنعة.
تنبيه يتعلق بسلك الطاقة
ينصح بوضع جميع األجهزة على دائرة مخصصة؛
أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها
مخرجات إضافية أو دوائر فرعية .تحقق من صفحة المواصفات
لدليل المالك هذا لتكون متأكداً .ال تقم بتحميل مخارج جدارية
زائدة .إن المخارج الجدارية زائدة التحميل أو المخارج الجدارية
المرتخية أو المتضررة أو وصالت األسالك أو أسالك الطاقة
المنهكة أو عزل األسالك المتشقق أو المتضرر خطر .يمكن أن
تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو
التدهور قم بإزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل
السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص .قم بحماية سلك
الطاقة من األذى المادي أو الميكانيكي مثل التوائه أو تشبكه او
ضغطه أو إغالق الباب عليه او السير عليه .انتبه أكثر على
المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز.
قابس الكهرباء هو األداة المستخدمة في الفصل .يجب أن يكون
متاحا للوصول إليه باستمرار في حاالت الطوارئ.
قابس الكهرباء ً
يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة
الرطوبة.
y yحيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة
الرطوبة.
y yيوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوم
بتوصيل الكهرباء.
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خطر حدوث صدمة كهربائية
ال تفتح
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بدء االستخدام

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

1
بدء االستخدام

الطريقة اآلمنة إلزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من
األجهزة :قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات ،واتبع
خطوات تجميعها بترتيب عكسي .لمنع تلوث البيئة والتسبب في
جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات ،يجب وضع البطارية أو
مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة.
تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى .يوصى
باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية .ينبغي عدم تعرض
البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو
الحريق أو ما شابه ذلك.
حرصا على سالمتك.
ال تنزع البطارية المزودة في المُنتج
ً
إذا كنت تحتاج إلى استبدال البطارية ،خذها إلى أقرب نقطة خدمة
أو وكيل معتمد من إل جي إلكترونيكس للمساعدة.
تنبيه :ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) وال
يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على الجهاز.

التخلص من الجهاز الخاص بك.
الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات
اإللكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة
بعجالت ومشطوب.

اتصل بمكتب االمتثال الخاص بهذا المنتج:
شركة إل جي لإللكترونيات – المشرق العربي
منطقة مشروع العبدلي -جادة رفيق الحريري -الطابق الخامس

جدول المحتويات
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الخصائص الرئيسية
1

ماذا يعني رمز LG Friends؟

Portable In

بدء االستخدام

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.
Captain Play

مزامنة صوت LG
يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خالل وحدة التحكم عن
بعد الخاصة بتلفزيون  LGالخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة
صوت .LG

Music Flow Bluetooth
يمكنك التحكم في هذه الوحدة من خالل جهاز iPod touch/
 iPhone/iPadأو من خالل جهاز  Androidعبر تقنية
 .Bluetoothينبغي حدوث اقتران بين هذه الوحدة والجهاز
الخاصبك عبر  .Bluetoothقم بزيارة صفحة"Apple App
 .Storeأو"Google Android Market (Google Play
 )Storeأو استخدم رمز  QRالموضح أدناه للبحث عن تطبيق
 .Music Flow Bluetoothللحصول على معلومات مفصلة
بهذا الشأن ،يرجى الرجوع إلى صفحة .9

يعني  LG Friendsأن الوحدة مسجلة كـ .G5 Friends
وهي تسهل إجراءاتك وتسرعها عند تشغيل تطبيق Friends
 Manager Appمن خالل تثبيت تطبيق Music Flow
 Bluetooth Appوتشغيله تلقائيًا.

الملحقات
يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.

كابل )1( USB

()Android

()iOS

التشغيل المزدوج
يمكنك االستمتاع بصوت مجسم باستخدام سماعتين .عند استخدام
هذه الوظيفة ،ستحتاج إلى سماعتين.

دليل بسيط ()1

مقدمة
رمز يستخدم في هذا الدليل
,,مالحظة
تشير إلى المالحظات الخاصة وميزات التشغيل.

<<تنبيه

يوضح تنبيهات لمنع األضرار المحتملة من اإليذاء.

بدء االستخدام

7

الوحدة الرئيسية
1
بدء االستخدام

f
g
h

a
d

b
c

e

: o aارفع الصوت.
jb
يقوم بتوصيل جهاز  Bluetoothإلى الوحدة.(اضغط )j
يقوم بإضافة جهاز  Bluetoothلإلقتران المتعدد(اضغط مع االستمرار)j
يقوم بتحويلوضع  Bluetoothإلى الوضع النقال.(اضغط )j
 : p cاخفض الصوت
T d
يقوم ببدء وإيقاف العرض بشكل مؤقت على وضع.Bluetooth
يكتم الصوت في الوضع المحمول ووضع مزامنة صوتLG

1/! e
تشغيل  /إيقاف التشغيل :اضغط مع االستمرار عليه.
 fمؤشر البطارية
 gمنفذ  USBللشحن
 hموصل Portable In
لالستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.
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شحن الوحدة
1

التحقق من حالة الشحن

توصيل محول التيار المتردد.

عند توصيل مهايئ التيار المتردد ،يتم بدء شحن البطارية .إذا تم
تشغيل الكهرباء يمكنك التأكد من حالة الشحن عن طريق الضغط
على زر !.1/

بدء االستخدام

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة .اشحن البطارية قبل
استخدامها ،وذلك عن طريق توصيل مهايئ التيار المتردد.

60 %
60
15 %
%
60
%
15
15 %
%
15
15 %
%
15 %

 .1قم بتوصيل كابل  USBالملحق إلى محول التيار المتردد.
 .2قم بتوصيل كابل  USBبمنفذ  USBالموجود بالوحدة
 .3وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

,,مالحظة

y yوقت التشغيل 15ساعات تقريبًا.
قد يختلف تبعا لحالة البطارية والظروف التشغيلية.
(غير مرفق)

إذا تم شحن البطارية بشكل كامل في وضع الشحن ،يتم تغيير
المؤشر من اللون األحمر إلى اللون األخضر.

<<تنبيه
محول التيار المتردد غير مرفق
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد  5فولت المعتمد
لدى شركة  LGالكترونيكس( بشدة تيار أكبر من 1.8
أمبير) بهذه السماعة بسبب خطر االنفجار .إذا لم تستخدم
المحول الموصى به ،لن يكون الشحن متاحاً أو قد يختلف
وقت الشحن.

y yإذا كنت تستمع للموسيقى أثناء الشحن ،سوف يستغرق
وقتا أطول للشحن.

بدء االستخدام

استخدام تطبيق
BLUETOOTH

يقدم تطبيق " "Music Flow Bluetoothمجموعة من المزايا
الجديدة لهذه الوحدة.
لإلستمتاع بمزيد من المزايا واستخدام هذه الوحدة بشكل مريح
أكثر ،فينصح بتحميل وتثبيت تطبيق"Music Flow
 " Bluetoothالمجاني.

ثبت تطبيق "Music Flow
 "Bluetoothعلى جهاز
 BLUETOOTHالخاص بك.
ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق " "Music Flow Bluetoothعلى
جهاز  Bluetoothالخاص بك.

ثبت تطبيق ""Music Flow Bluetooth
عبر رمز QR
 .1ثبت تطبيق " "Music Flow Bluetoothعبر رمز QR
استخدم برنامج المسح لمسح رمز QR
 .2اضغط على األيقونة للتثبيت.
 .3اضغط أيقونة للتحميل.

,,مالحظة

y yتأكد من اتصال جهاز  Bluetoothالخاص بك
باالنترنت.
y yتأكد من أن جهاز  Bluetoothيوجد به تطبيق
برنامج المسح .إذا لم يكن لديك واحد فقم بتحميله من
متجر“ ”App Storeأو متجر “Google Play
.”Store
y yباالعتماد على المنطقة ،قد ال يعمل رمز .QR

ثبت تطبيق " "Music Flow Bluetoothمن
خالل" متجر  "App Storeأو "Google
"Play Store
 .1اضغط على أيقونة " "App Storeأو أيقونة " Google
."Play Store
 .2في شريط البحث ،اكتب " "Music Flow Bluetoothوقم
بالبحث عنه.
 .3في قائمة نتائج البحث،اعثر على "Music Flow
 "Bluetoothللبدء في تحميل تطبيق .Bluetooth
 .4اضغط على األيقونة للتثبيت.
 .5اضغط أيقونة للتحميل.

قم بتفعيل  BLUETOOTHمع تطبيق
""Music Flow Bluetooth
يساعد تطبيق " "Music Flow Bluetoothفي توصيل جهاز
 Bluetoothبهذه الوحدة.
 .1انقر على أيقونة تطبيق " "Music Flow Bluetoothعلى
الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow
 ،"Bluetoothواذهب إلى القائمة الرئيسية.
 .2انقر على []Menuواختر الوحدة التي ترغب بها.
 .3للحصول على مزيد من المعلومات حول التشغيل ،انقر على
[ ]Settingوارجع إلى [.]Help
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تفاصيل حول تطبيق "Music Flow
"Bluetooth
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,,مالحظة

1

y yسيكون تطبيقMusic Flow Bluetoothمتاحا في
إصدار البرنامج على النحو التالي نظام التشغيل
 : Androidإصدار ( 4.0.3أو األحدث)نظام تشغيل
 : iOSإصدار ( 6.0أو األحدث)

بدء االستخدام

y yباالعتماد على جهاز  Bluetoothفقد ال يعمل
تطبيق""Music Flow Bluetooth
y yحتى بعد وصل تطبيق ""Music Flow Bluetooth
قد تخرج الموسيقى من جهازك الذكي .في هذه الحالة،
حاول إجراء التوصيل مرة أخرى.
y yإذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير
اإلعدادات في جهاز  Bluetoothأثناء استخدام
تطبيق “ ،”Music Flow Bluetoothفقد يعمل
تطبيق “”Music Flow Bluetoothبشكل غير
طبيعي.
y yعندما يعمل تطبيق “”Music Flow Bluetooth
بشكل غير طبيعي ،تحقق من جهاز Bluetooth
وتوصيل تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothومن
ثم حاول التوصيل مرة أخرى.
y yباالعتماد على نظام تشغيل الهاتف الذكي ،قد تجد بعض
االختالفات في تشغيل "Music Flow
."Bluetooth
y yوعلى الرغم من انفصال اتصال  ،Bluetoothيمكنك
استخدام تطبيق “”Music Flow Bluetoothعند
تغيير الوظيفة.

التشغيل

العمليات األساسية
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استخدام زر مستوى الصوت

استخدام زر الطاقة

2
التشغيل

يمكنك ضبط مستوى صوت السماعة.

,,مالحظة

تشغيل/إيقاف تشغيل

إذا حاولت،أثناء ضبط مستوى الصوت ،رفع أو خفض
مستوى الصوت عندما يكون عند أعلى أو أدنى مستوى ،يتم
تشغيل صوت صافرة في الوحدة.

اضغط باستمرارعلى زر !.1/

دليل التشغيل البسيط.
الوظيفة

حالة مصابيح  LEDوالصوت

الكيفية

تشغيل/إيقاف تشغيل

اضغط باستمرار على زر !.1/

يومض زر ! 1/مرتين مع الصوت.

اقتران Bluetooth

عندما يومض زر  jباللون األبيض حدد LG
) Music Flow P5 (XXمن قائمة الجهاز
على الجهاز الذكي الخاص بك.

يبقى زر  jباللون األبيض مع الصوت.

تشغيل/إيقاف مؤقت

اضغط على .T

-

التحكم في مستوى الصوت

اضغط على oأو.p

-

تخطي لألمام

اضغط مرتين على .T

-

تخطي للخلف

اضغط ثالث مرات على .T

-

إقتران متعدد

اضغط باستمرار على  jلمدة ثانيتين إلضافة
جهاز  Bluetoothأخر.

يبقى زر  jباللون األبيض مع الصوت.

تهيئة

اضغط باستمرارعلى زر  jل مدة  10ثواني.

تومض أزار ! j, 1/أو Tمرتين ثم
يومض زر  jباللون األبيض.
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استخدام تقنية
®BLUETOOTH
نبذة عن BLUETOOTH
تقنية  Bluetoothهي تقنية اتصال السلكي قصير المدى

2

قد ينقطع الصوت عندما تتداخل موجات إلكترونية أخرى في
اإلتصال أو أن تقوم بتوصيل  Bluetoothفي الغرف األخرى.

التشغيل

وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth
الالسلكية أي رسوم .يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي
على تقنية  Bluetoothالالسلكيةمن خالل التعاقب في حال
إجراء االتصال من خالل تقنية  Bluetoothالالسلكية.
األجهزة المتاحة  :الهواتف المحمولة ،مشغالت  ،MP3الكمبيوتر
المحمول..PDA ،إلخ.

ملفات تعريف BLUETOOTH
الستخدام تقنية  Bluetoothالالسلكي ،يجب أن تكون األجهزة
قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة.هذه الوحدة متوافقة مع
المجلد التالي.
( A2DPy yملف توزيع صوتي متقدم)
Codec : SBC, AACy y

االستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة
على األجهزة التي تعمل بتقنية
BLUETOOTH
اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH
قبل البدء في إجراءات االقتران ،تأكد من تشغيل خاصية
 Bluetoothفي جهاز  Bluetoothالخاص بك .ارجع إلى
دليل المستخدم لجهاز  Bluetoothبمجرد االنتهاء من عملية
االقتران ،ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.
 .1قم بتشغيل الوحدة حينها سيومض زر  jباللون األبيض.
 .2شغل جهاز  Bluetoothوقد بإجراء عملية الربط أو
اإلقران .عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز
 ،Bluetoothيمكن أن تظهر قائمة باألجهزة التي تم
العثور عليها في شاشة جهاز  Bluetoothحسب نوع
جهاز  .Bluetoothتظهر الوحدة الخاصةبك على شكل
“).”LG Music Flow P5(xx
 .3اختر“).”LG Music Flow P5(xx

,,مالحظة

 XXy yتعني أخر رقمين لعنوان  .Bluetoothوعلى
سبيل المثال فإذا كانت وحدتك تحتوي على عنوان
 Bluetoothمثل  ,9C:02:98:4A:F7:08سترى
“) ”LG Music Flow P5 (08على جهاز
 Bluetoothالخاص بك.
y yتوجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة لالقتران حسب
نوع جهاز  .Bluetoothأدخل كود رقم التعريف
الشخصي ( )0000عند الضرورة.
y yيمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازي
 Bluetoothبشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو
مذكور أعاله.
y yاالتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة  Androidأو
( .iOSقد ال يكون االتصال المتعدد مدعماً باالعتماد
على مواصفات الجهاز الموصول).
y yجهاز  Bluetoothقابل لإلزالة  /قابل لالنفصال
(مثال Dongle :الخ).ال يدعم االقتران المتعدد.
 .4عند اتصال هذه الوحدة بنجاح مع جهاز Bluetooth
الخاص بك ،ستبقى أزرار الومض باللون األبيض مصحوبة
بصوت صافرة.
 .5االستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Bluetooth
الخاص بك ،راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز
.Bluetooth

التشغيل
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,,مالحظة

y yعند استخدام تقنية  Bluetoothيجب أن تقوم بتوصيل
الوحدة مع جهاز  Bluetoothبأقرب ما يمكن
والمحافظة على تلك المسافة.
ومع ذلك قد تواجه مشكالت في الحاالت التالية:
 -يوجد عائق بين الوحدة وجهاز.Bluetooth -هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية Bluetoothمثل األجهزة الطبية أو أفران
الميكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية.

y yحتى إذا كانت هذه الوحدة متصلة بما يصل إلى  2من
أجهزة  Bluetoothيمكنك تشغيل الموسيقى والتحكم
بها باستخدام أحد األجهزة المتصلة فقط.
y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة
إلكترونية أخرى على االتصال.
y yقد ال تتحكم بجهاز  Bluetoothمع هذه الوحدة..
y yقد ال يمكنك استخدام وظيفة  Bluetoothطبقا لنوع
الجهاز.
y yيمكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف أو
مشغل  MP3أو الكمبيوتر المحمول...إلخ
y yكلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز Bluetooth
كلما انخفضت جودة الصوت.
y yسيتم فصل اتصال  Bluetoothعند إيقاف تشغيل
الوحدةأو إبعادجهاز  Bluetoothعن الوحدة.
y yعند فصل اتصال  Bluetoothقم بتوصيل جهاز
 Bluetoothبالوحدة مجد ًدا.
y yعندما تقوم بتوصيل جهاز Bluetooth
(جهاز  iOSالخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة،
يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.

التشغيل

y yيجب عليك توصيل جهازك  Bluetoothبهذه الوحدة
مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.

2
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اتصال التشغيل المزدوج
(اختياري)
يمكنك االستمتاع بصوت مجسم باستخدام سماعتين .تحتاج إلى
سماعتين لالستمتاع بصوت استريو.

,,مالحظة

y yإذا كنت تستخدم جهاز  Bluetoothيستخدم دونجل،
فال يمكنك استخدام ميزة التشغيل المزدوج.
y yوال يمكنك استخدام التشغيل المزدوج في وضع اإلدخال
المحمول.
y yعند االستمتاع بالتشغيل المزدوج ،ال يكون اتصال
الربط المتعدد مدعومًا.
y yعندما يكون اتصال التشغيل المزدوج قيد المعالجة ،ال
يمكنك البحث عن الوحدات على أجهزة Bluetooth
أخرى.

2
التشغيل

y yعند فصل اتصال التشغيل المزدوج ،اضغط باستمرار
على أزرار واحدة من السماعتين مجددا.
( j, oأو)j, p
y yعندما تستمتع بالتشغيل المزدوج يمكنك تعديل الصوت
من السماعتين في الوقت نفسه.
لكال

 .1قم بتوصيل

السماعة بجهاز .Bluetooth

 .2اضغط باستمرار على زر السماعة على النحو التالي في نفس
الوقت.
السماعة  j, o :زر
السماعة  j, p :زر
يتم سماع صوت صافرة وتومض أزرار  jباللون األبيضبسرعة
 .3إذا تم توصيل سماعتان فستيقى وميض أزرار  jباللون
األبيض مصحوب بصوت صافرة .إذا فشل اكتشاف
الوحدات ،اذهب إلى الخطوة  1وأعد المحاولة.

اتصال تلقائي للتشغيل المزدوج
إذا قمت بفصل الطاقة وتشغيلها مرة أخرى في وضع التشغيل
الثنائي ،فإن هذه السماعات تحتفظ بوضع التشغيل المزدوج تلقائيا.
 -قم بتشغيل السماعات ثم انتظر إلى حين انتهاءاتصالالتشغيل المزدوج.
- -تستغرق المدة  30ثانية لإلتصال بالتشغيل المزدوج.

y yعند اتصال كال من السماعتين ببعضهما عبر التشغيل
المزدوج يتم فصل جميع األجهزة المتصلة بالسماعات
بالسماعة.
عدا أخر جهاز متصل
y yاستخدام التشغيل المزدوج محدد لبعض هذه الوحدات
وغير متوفر في سالسل  Music Flowاألخرى.
y yلتغيير جهاز  Bluetoothفي وضع التشغيل
المزدوج ،اضغط باستمرار على  jلمدة  2ثانية لفصل
جهاز  Bluetoothالحالي ووصل جهاز
 Bluetoothالمرغوب فيه.
y yفي وضع التشغيل المزدوج
بجهاز .Bluetooth

يمكنك وصل السماعة

y yيدعم  Dual Playفقط على أجهزة  Androidو
.iOS
y yعندما تقوم بتوصيل جهاز( Bluetoothجهاز iOS
الخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة ،يمكن مزامنة
مستوى الصوت بينهم.
y yاجعل المسافة قريبة قدر اإلمكان بين السماعات في
وضع التشغيل المزدوج.
y yقد اليعمل التشغيل المزدوج اعتمادا على بيئة الشبكة.

التشغيل

ووضع مزامنة صوت LG
(صوت التلفاز الخاص)

وظيفة قابلة للتحكم عن طريق جهاز التحكم عن بعد : LG TV
رفع /خفض مستوى الصوت ،كتم الصوت
ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG
.Sound Sync
قم بإجراء أحد التوصيالت التاليةً ،
وفقا إلمكانيات الجهاز الخاص
بك.

,,مالحظة

y yإذا فشل االتصال ،تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
y yتأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحاالت التالية
عند استخدام مزامنة صوت .LG

 -أوقف تشغيل الوحدة. -تغيير الوظيفة إلى أخرى. -فصل االتصال الالسلكي بسبب التداخل أوالمسافة.
y yيختلف الوقت المطلوب إليقاف تشغيل هذه الوحدة
حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة
 AUTO POWERعلى (تشغيل).
y yتختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز باالعتماد على
موديل تلفازك.

مع التوصيل الالسلكي
 .1قم بتشغيل الوحدة بالضغط على !( 1/طاقة).
 .2قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لالستماع إلى الصوت
عبر هذه الوحدة:
[ ] TV setting menu [ [Sound
�
[TV Sound output] [ [LG Sound Sync
])(Wireless
 .3اضغط باستمرار على  j, Tإلى أن تسمع صوت صفارة.
 jيومض بلون الكهرمان .يبقى زر  , jباللون الكهرمان حال
االتصال.

,,مالحظة

y yإذا قمت بإيقاف تشغيل مزامنة صوت LGسيتم فصل
الالسلكي .الستخدام هذه الوظيفة مجد ًدا ،ينبغي أن تعيد
توصيل جهاز التلفاز والوحدة.

y yيمكنك كتم الصوت عن طريق الضغط على.T

2
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يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم
عن بعد الخاص بتلفازك مع مزامنة صوت  .LGتتوافق هذه
الخاصية مع تلفاز  LGوالتي تدعم مزامنة صوت  .LGتأكد من
وجود شعار مزامنة صوت  LGعلى التلفزيون الخاص بك.

15
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االستماع إلى الموسيقى من
جهازك الخارجي.
يمكن استخدام الوحدة لالستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع
األجهزة الخارجية.

عمليات أخرى
إعادة الضبط

2
التشغيل
 .1وصل الجهاز الخارجي بموصل  Portable Inالخاص
بالوحدة.
 .2يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق الضغط باستمرار على الزر
!.1/
 .3قم بتاوصيل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

,,مالحظة

y yعند توصيل الكابل المحمول ،يتم تغيير الوظيفة إلى
الوضع المحمول تلقائيا.
y yيمكنك كتم الصوت عن طريق الضغط على.T

إذا تجمدت الوحدة بسبب حدوث عطل ،قم بإزالة الكم المطاط
واضغط فتحة إعادة الضبط باستخدام أي أداة مثل دبوس رفيع.
بعدئذ يتم إيقاف تشغيل الوحدة تمامًا.

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي
عندما تكون الوحدة في وضع  BT/LG Sound Syncبدون
استعادة تشغيل الموسيقى لمدة  20دقيقة أو في وضع اإلدخال
المحمول بدون تشغيل األزرار لمدة  6ساعات ،يتم إيقاف تشغيل
هذه الوحدة تلقائيًا.

استكشاف األعطال وإصالحها
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استكشاف األعطال وإصالحها
عام
المشكلة

السبب وطريقة اإلصالح
y yالبطارية فارغة من الشحن .أعد شحن البطارية.

ال يوجد صوت أو تشوش في
الصوت

y yهاتفك أو الوحدة مضبوط على الحد األدنى لمستوى الصوت .افحص واضبط مستوى الصوت
الخاص بالوحدة أو مستوى صوت الخاص بجهاز .Bluetooth
ً
جهازا خارجيًا على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت .اخفض مستوى
y yعند استخدام
الصوت في الجهاز.
y yإذا قمت باستخدام الوحدة ألغراض غير االستماع للموسيقى ،قد ينخفض مستوى الصوت أو قد ال
تعمل الوحدة بشكل صحيح.

3

y yأوقف تشغيل  Bluetoothوأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز Bluetoothالخاص بك ،ثم
حاول االقتران مجد ًدا.

استكشاف األعطال وإصالحها

ال توجد طاقة.

y yقم بتوصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول تيار متردد.

y yتأكد من أن جهاز  Bluetoothقيد التشغيل.
y yقم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز  Bluetoothوالوحدة.
y yبناء على نوع جهاز  Bluetoothأو البيئة المحيطة ،قد ال يتم اقتران جهازك مع الوحدة.
اقتران Bluetoothال يعمل
بشكل جيد.

y yعند استخدام  ،Bluetoothقد ال تتمكن من تنشيط تطبيق " ."Music Flow Bluetoothقم
بفصل جهاز  Bluetoothالذي قمت بتوصيله قبل استخدام تطبيق "Music Flow
 "Bluetoothبشكل مناسب.
ً
متصال بالفعل بوحدة أخرى افصل اتصال
y yعندما يكون جهاز  Bluetoothالخاص بك
ً Bluetooth
أوال .بعدئذ يمكنك التحكم بالوحدة الخاصة بك عبر تطبيق
"."Music Flow Bluetooth
y yحسب جهاز  Bluetoothفقد يعمل تطبيق" "Music Flow Bluetoothبقيود أو ال يعمل.
y yقد يتم فصل االتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقا آخر او قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل
عبر تطبيق " ."Music Flow Bluetoothفي هذه الحالة ،يرجى فحص حالة االتصال.
y yإذا كانت البطارية فارغة تمامًا ،يمكن حذف معلومات  Bluetoothالمخزنة .وقد ال يتم حفظ
اإلعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة.

الوحدة ال تعمل بالشكل
الصحيح.

الحلول المذكورة أعاله ال
تجدي نفعاً.

y yفي حالة العطل ،يضئ مؤشر البطارية باللون األبيض واألصفر بالتناوب .يرجى استخدام الوحدة
في المكان المناسب حيث تكون درجة الحرارة أو الرطوبة غير مرتفعة أو منخفضة.
y yفي حالة زيادة الحمل ،ستبقى جميع مؤشرات  LEDبيضاء .يرجى إيقاف التشغيل والتشغيل مرة
أخرى.
y yاضغط على فتحة إعادة التعيين باستخدام طرف حاد مثل قلم رصاص به أسنان.

18

الملحق

حول مؤشر LED
عام
يتحول مؤشر البطارية من اللون
األحمر إلى األخضر.

جار الشحن

يومض ! 1/باللون األبيض
مصحوبا بالصوت.

تم تشغيل الجهاز.

يومض ! 1/بلون الكهرمان
مصحوبا بالصوت.

البطارية فارغة( .يومض بسرعة)

يومض مؤشر البطارية باللون
األحمر واألخضر بسرعة.

الوحدة تعمل بشكل غير طبيعي.
اترك الوحدة في درجة حرارة الغرفة ( 5إلى  35درجة مئوية) لفترة وحاول مجد ًدا.

مكتمل الشحن

Bluetooth
 jيومض أو يبقى على اللون
األبيض مصحوبا بالصوت.

4

الومض :البحث عن جهاز Bluetooth
البقاء على :جهاز  Bluetoothمتصل.

الملحق

تشغيل مزدوج ومزامنة صوت
يومض  jبسرعة باللون األبيض
مصحوبا بالصوت.
( jعلى السماعتين)

انتظار اتصال التشغيل المزدوج

يبقى  ,jباللون الكهرمان مصحوبا
بالصوت.

انتظار مزامنة الصوت

تشغيل مزدوج ومزامنة صوت
 Tيومض باللون األبيض.

وضع كتم الصوت (المحمول)

الملحق

العالمات التجارية والتراخيص
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التعامل مع الوحدة
عند شحن الوحدة

تقنية  Bluetoothالالسلكية هي نظام يسمح باالتصال الالسلكي
بين األجهزة اإلليكترونية في نطاق  10أمتار كحد أقصى.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية
 Bluetoothالالسلكية أي رسوم .يمكن تشغيل التليفون
المحمول الذي يحتوي على تقنية  Bluetoothالالسلكيةمن
خالل التعاقب في حال إجراء االتصال من خالل تقنية
 Bluetoothالالسلكية.

يرجى االحتفاظ بصندوق الشحن األصلي ومواد التغليف .إذا
رغبت في شحن الوحدة ،مع التمتع بأقصى قدر من الحماية ،أعد
تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.

حافظ على نظافة األسطح الخارجية
y yال تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب
الوحدة.
y yقد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.

اسم عالمة وشعار  Bluetoothمملوكان من قبل شركة
 SIG Bluetoothوأي استخدام لهذه العالمات من قبل LG
الكترونيكس هو بموجب ترخيص.

y yال تترك منتجات مطاطية او بالستيكية على اتصال بالوحدة
لفترة طويلة من الوقت.

كما أن العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى خاصة
بمالكيها المعنيين.

تنظيف الوحدة

4
الملحق

لتنظيف المشغل ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إن كانت
األسطح متسخة للغاية ،استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول
منظف معتدل .ال تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين
أو التنر نظراً ألن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
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المواصفات
عام
متطلبات الطاقة

(محول  )ACبجهد  5فولت  0وشدة تيار 1,8أمبير.
بطارية مدمجة قابلة للشحن
 9واط

استهالك الطاقة
األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقريبا)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل

 0.47كجم
 5إلى  35درجة مئوية،

درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل

من  %5إلى %60

PORT. IN
الشاشة

 0.65فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو  3.5ملم)
منفذ  USBمصغر لشحن البطارية

تقريبًا  153مم ×  58مم ×  59.5مم

مدخالت

4

مكبرات الصوت

الملحق

النوع

مدمجة

معدل المعاوقة

 4أوم

طاقة اإلدخال المقدرة

 10وات

الحد األقصى للطاقة الداخلة

 20وات

سعة البطارية

 2100ميللي أمبير في الساعة

وقت التشغيل

تقريبا 15 .ساعة.
قد يختلف تبعا لحالة البطارية والظروف التشغيلية.

البطارية

y yيخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

