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تشغيل البيانات

تشغيل القرص

y yجهاز تخزين  DP542 / DP547 : USBفقط

PLAY
CHAPTER
LANGUAGE
SUBTITLE
INFORMATION

املواصفات

العرض على الشاشة

تشغيل أساسي

متطلبات الطاقة

استهالك الطاقة

األبعاد اخلارجية
(العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصايف (تقري ًبا)

فتح درج القرص أو غلقه

للذهاب إىل قائمة DVD

للذهاب إىل قائمة التثبيت

عنوان

تظهر قائمة العرض عىل الشاشة

فصل

وقت

تقديم الرشيط برسعة أو إرجاعه برسعة

التخطي والذهاب للخطوة التالية أو السابقة

صوت

ترمجة
إيقاف التشغيل مؤقت ًا

معلومات السالمة

بدء التشغيل

9ت

حوايل  200 x 39.5 x 360مم
 1.14كجم

وحدة التغذية بالطاقة الناقلة ()USB
) 5 V 0 200 mAطقف )DP542 / DP547
التصميامت واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار ُمسبق.

فصل الكهرباء

للذهاب لعنوان الفصل

 240-110فولت تيار مرتدد 60-50 ،هرتز

إيقاف التشغيل مؤقت ًا
زاوية

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية ،ال تفتح
تنبيه :لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ،ال تنزع الغطاء (أو اجلزء اخللفي) ال توجد قطع
داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك االستعانة بموظفي الصيانة املختصني للقيام بالصيانة.
هيدف رمز الفالش امليضء هذا  -واملحتوي عىل رأس سهم واملوجود
بداخل مثلث متساوي األضالع  -إىل تنبيه املستخدم إىل وجود جهد
كهربائي خطري بدون مادة معزولة داخل الصندوق احلاوي للمنتج،
وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية ألي
شخص.
هتدف عالمة التعجب املوجودة بداخل املثلث متساوي األضالع إىل
تنبيه املستخدم بوجود تعليامت تشغيل وصيانة (أعامل خدمة) هامة
ضمن الكتيبات املرفقة مع هذا اجلهاز.

حتذير :لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أو
الرطوبة.
حتذير :ال تقم برتكيب هذا اجلهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشاهبة.

تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات هتوية.
قم بالرتكيب بام يتوافق مع تعليامت الرشكة املصنعة.
الفتحات والثقوب املوجودة باخلزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضامن تشغيل املنتج
تشغي ً
ال موثوق ًا فيه وحلاميته من احلرارة املفرطة.
جيب أال يتم سد الفتحات عن طريق وضع املنتج فوق الرسير أو الكنبة أو البساط أو أي سطح
آخر شبيه بذلك .جيب أال يتم وضع هذا املنتج يف مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف
مامل يتم توفري التهوية املناسبة أو إتباع تعليامت الرشكة املصنعة.

تنبيه :هذا املنتج يستخدم نظام ليزر.
لضامن االستخدام السليم هلذا املنتج ،يرجى قراءة دليل املالك
بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه مستقبالً .استخدام أي
مفاتيح أو تعديالت أو إجراءات غري تلك املحددة هنا قد ينتج
عنها التعرض إلشعاعات ضارة.
لتجنب التعرض املبارش لشعاع الليزر ،ال حتاول فتح الصندوق احلاوي.

تنبيه :تصدر الفئة  1Mمن شعاع الليزر املرئي وغري املرئي عند فتحه.
ال تنظر إليه مبارشة باألدوات البرصية
يوىص بوضع معظم األجهزة عىل دائرة خمصصة؛

لفصل الطاقة من املصدر الرئيسى ،انزع قابس سلك الطاقة الرئيسى .عند تثبيت املنتج ،تأكد
أن القابس يسهل الوصول إليه.

تنبيه :جيب عدم تعريض اجلهاز للامء (املتساقط أو املتناثر) ،وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة
باملاء ،كأواين الزهور ،عىل اجلهاز.
هذا اجلهاز مزود ببطارية حممولة أو بطارية خمتزنة.

الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو جمموعة البطارية من اجلهاز انزع البطارية أو جمموعة البطارية
القديمة واتبع اخلطوات برتتيب عكيس للرتكيب .لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة
اإلنسان واحليوان للخطر املحتمل ،ضع البطارية أو جمموعة البطارية القديمة يف الوعاء املالئم
وختلص منه يف نقاط التجميع املعينة لذلك .ختلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات
األخرى .يوىص باستخدام بطاريات وبطاريات خمتزنة لألنظمة املحلية بدون تعويض ".جيب
أال يتعرض اجلهاز حلرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو احلريق أو ما شابه ذلك.
تنبيه :جيب عدم تعريض اجلهاز للامء (املتساقط أو املتناثر) ،وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة
باملاء ،كأواين الزهور ،عىل اجلهاز.

الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد 240-110
فولت 60 -50 ،هرتز.
توصيالت األسالك :يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار  BS 1363معتمد .عند استبدال
مصهرا له نفس المعايرة المقننة المعتمدة في قابس
المصهر ،استخدم دائمًا
ً
 .BS 1362ال تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر .للحصول على
غطاء مصاهر بديل ،يرجى االتصال بالموزع الذي تتعامل معه .إذا كان نوع القابس
المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك ،يجب خلع القابس وتركيب نوع
مناسب .يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل األسالك الموضحة أدناه:
تحذير :يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة.
قابس التيار الذي توجد به أسالك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار
الكهربي .ال تقم بتوصيل أي من األسالك بالطرف األرضي ،المميز بالحرف ( )Eأو
رمز األرض  6أو الملون باللون األخضر أو اللونين األخضر واألصفر .في حالة
تركيب أي قابس آخر ،استخدم نفس المعايرة المقننة في مصهر القابس.
مالحظة هامة :األسالك الموجودة في كبل التيار الكهربي مميزة باأللوان وفقاً للرموز
التالية:
األزرق :محايد ،البني :يسري فيه التيار  -في حالة عدم توافق ألوان أسالك التيار
الكهربي الخاص بهذه الوحدة مع األلوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس ،يرجى
إتباع ما يلي :يجب توصيل السلك المميز باللون األزرق مع الطرف المميز بالحرف
( )Nأو المميز باللون األسود .يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف
التوصيل المميز بالحرف ( )Lأو المميز باللون األحمر.

