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بدء االستخدام

معلومات السالمة
1

تنبيه

بدء االستخدام

خطر حدوث صدمة كهربائية
ال تفتح

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.
تنبيه :ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) وال
يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على الجهاز.
تنبيه :ال تقم بسد أي من فتحات تهوية .ينبغي تركيب الجهاز وف ًقا
لتعليمات المص ّنع.
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.

ملحوظة :لمعلومات عالمة السالمة بما في ذلك تعريف المنتج
ومعدالت التوريد ،يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في
األسفل أو على السطح اآلخر من المنتج.
للموديالت التي تستخدم محول
استخدم كبل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط.
ال تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة
تصنيع أخرى .قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة
في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.
تنبيه بخصوص كابل الطاقة
مقبس الطاقة هو جهاز الفصل .في حالة الطوارئ ،يجب أن يظل
مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.
راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات
التيار.
ال تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط .فقد تكون زيادة الحمل
على منافذ التيار الكهربي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو
منافذ التيار التالفة ،كابالت التمديد ،كابالت الطاقة التالفة أو عزل
الكابالت التالف أو المشقق مصدر خطر بالغ .يمكن أن تتسبب أي
من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب
حريق .افحص الكابل من فترة ألخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو
بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجاهز واستبدل الكابل في
مركز خدمة معتمد .أمن كابل الطاقة من سوء االستخدام المادي
والميكانيكي مثل التعرض للثني أو االلتواء أو الضغط أو قفل
الباب عليه أو السير فوقه .اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ
التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

بدء االستخدام
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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.
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قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن تطبيق  Music Flow Playerويتوقف ذلك على إصدار التطبيق.
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بدء االستخدام

الخصائص الرئيسية
1
بدء االستخدام

يتوافق مع جهاز  iPod/iPhone/iPadأو
Android
استمتع بالموسيقى الصادرة من جهاز  iPod/iPhone/iPadأو
 Androidبتوصيل بسيط.

رمز يستخدم في هذا الدليل
,,مالحظة

تشير إلى المالحظات الخاصة وميزات التشغيل.

<<تنبيه

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع األضرار المحتملة نتيجة لسوء
االستخدام.

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

محمول
استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

تطبيق Music Flow Player
استمع للموسيقى المخزنة على جهازك الذكي.
يمكنك التحكم بهذه السماعة من خالل iPod touch/iPhone/
 iPadأو جهازك  Androidعبر تطبيق Music Flow
 .Playerيجب أن تكون هذه السماعة وجهازك الذكي موصولين
بالشبكة ذاتها .فم بزيارة  ”App Store“ Appleأو Google
“ ”Play Storeأو استخدم كود  QRالظاهر أدناه للبحث عن
تطبيق “ .”Music Flow Playerللحصول على معلومات
مفصلة بهذا الشأن ،يرجى الرجوع إلى صفحة .20

()Apple iOS

مقدمة

()Android OS

y yباالعتماد على نسخة التطبيقات وإعدادات الجهاز الذكي ،قد ال
يعمل تطبيق  Music Flow Playerبشكل طبيعي.
y yقد ال تتوافق بعض األجهزة الذكية مع هذه السماعة.

بدء االستخدام

7

الملحقات
يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.

جهاز التحكم عن بعد ()1

البطاريات ()2

كتيفة التثيبت على الحائط ()2

دليل تركيب كتيفة التثبيت
على الحائط ()1

البراغي ()2

رابطات كابالت لترتيب
الكابالت ()2

رجل

IR Blaster

بصري

بدء االستخدام

تخضع تصميمات ومواصفات الملحقات للتغيير بدون إخطار
مسبق.

1
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بدء االستخدام

اللوحة األمامية
1
بدء االستخدام
 Aنافذة العرض

( p/o Fالصوت)
لضبط مستوى الصوت.

 Bمستشعر وحدة التحكم عن بعد
 Cمؤشر LED
يوضح حالة التوصيل.

G
()Wi-Fi
لتوصيل السماعة بالشبكة الخاصة بك.
(صفحة )25

(استعداد /تشغيل)
D
 تشغيل الطاقة -التبديل إلى وضع االستعداد (صفحة )60

H
(إضافة)
إلضافة السماعة بالشبكة الخاصة بك( .صفحة )31

( F Eالوظيفة)
الختيار الوظيفة ومصدر اإلدخال.

اللوحة الخلفية

IR BLASTER

IN 3

IN 2

 Aموصل تنزيل البرمجيات (للخدمة فقط)

IN 1

 : PORTABLE IN Eاإلدخال المحمول

 : ETHERNET Bمنفذ LAN

 : HDMI IN 2/HDMI IN 3 Fإدخال HDMI

 : OPT. IN 2/OPT. IN 1 Cالمدخل المرئي

IR BLASTER G

 : HDMI IN 1/HDMI OUT(TV ARC) Dمدخل /
مخرج HDMI

 Hسلك طاقة التيار المتردد

بدء االستخدام

جهاز التحكم عن بعد
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• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • a
( 1الطاقة)  :لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة / .ينتقل إلى وضع
االستعداد.
 : FUNCلتحديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.

 :لضبط مستوى صوت الترددات العالية والترددات
المنخفضة والمكبر الصوتي الفرعي.
 :VOL o/pلضبط مستوى صوت السماعة.
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • b
 : REPEATاستمع إلى الموسيقى الخاصة بك بتكرار.
( C/Vتخطي) :
 للتخطي السريع إلى األمام أو الخلف.( dMتشغيل /إيقاف مؤقت)  :لبدء التشغيل / .إليقاف التشغيل
مؤقتا.
 : INFOيعرض معلومات مصدر اإلدخال.

,,مالحظة

يمكنك استخدام أزرار التشغيل هذه بعد تشغيل الموسيقى
عن طريق تطبيق " "Music Flow Playerأو
برمجيات الكمبيوتر الشخصي.

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • c
 : DRCلتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة .DRC

استبدال البطارية
انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم
مع
عن بعد ،وقم بإدخال بطاريتين ( R03الحجم )AAA
موائتمتهما بالشكل المناسب.

 :اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت
وتحسين النقاء والسالسة.
 : AUTO VOLلتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع AUTO
.VOLUME
 : AV SYNCيزامن الصوت والصورة.
 :SLEEPلضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت
مُحدد.
 : AUTO POWERلتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة AUTO
( .POWERارجع إلى صفحة ).59

بدء االستخدام

(كتم الصوت)  :لكتم الصوت.
 : OPTICALيغير مصدر اإلدخال إلى  OPTICALمباشر ًة.

1
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بدء االستخدام

تثبيت شريط الصوت
1

يمكنك االستماع إلى الصوت من خالل توصيل الوحدة باألجهزة
األخرى :التلفزيون ،مشغل أقراص بلو-راي ،مشغل  ،DVDوما
إلى ذلك.

تثبيت الوحدة الرئيسية على
الحائط
يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على حائط.

بدء االستخدام

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصِّلها بالجهاز الذي تريده( .ارجع
إلى صفحة )19 - 13
يمكنك وضع المكبر الصوتي الالسلكي في أي مكان في غرفتك.
لكن يفضل وضع المكبر الصوتي بالقرب من الوحدة الرئيسية .قم
بإدارته قليلاً باتجاه مركز الغرفة للتقليل من تأثير انعكاسات
الجدران.

<<تنبيه

ينبغي أن تقوم بتوصيل الكابالت قبل التركيب ألنه من
الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

<<تنبيه

y yللحصول على أفضل أداء من االتصال الالسلكي مثل
 Bluetoothأو المكبر الصوتي الفرعي الالسلكي ،ال
تقم بتثبيت الوحدة فوق قطع األثاث المعدني ألن االتصال
الالسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.
y yانتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة /المكبر
الصوتي الفرعي عند تثبيتها أو تحريكها.

مواد التجهيز
الوحدة

دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط
كتيفة التثبيت على الحائط

تركيب قدم الغطاء

يمكنك زيادة ارتفاع الوحدة باستخدام رجل الغطاء (االرتفاع11 :
ملم)

البراغي
(غير مزودة)
البراغي ()A
قابس الحائط

 .1اقلب الوحدة رأسًا على عقب.
 .2قشر الملصق المثبت برجل الغطاء .بعدئذ قم بوضعه على
رجل الوحدة الحالية.
 .3اضغط على رجل الغطاء بمستوى مناسب من القوة للتثبيت
بإحكام.

بدء االستخدام
 .1يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيفة
التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

11

 .5ضع الوحدة في كتائف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات
المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

التلفزيون

1
بدء االستخدام

 .6قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسامير.
 .2عند التثبيت على الحائط (الخرساني) ،استخدم مقابس الحائط
 .يجب أن تثقب بعض الفتحات في الحائط .توجد ورقة دليلية
(دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط) مزودة لإلرشادات
المتعلقة بالثقب .استخدم صفحة اإلرشاد لتحديد موضع
الثقوب.

,,مالحظة

قم بتنفيذ هذه اإلجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.

<<تنبيه

y yال تركب هذه الوحدة مقلوبة .يمكن أن يتسبب ذلك في
تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.

 .3أزل دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط.
 .4قم بتثبيت كتائف التثبيت باستخدام البراغي ( )Aكما هو
موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

,,مالحظة

ال يتم تزويد المسامير ( )Aوقوابس الحائط المستخدمة في
تثبيت الوحدة .نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس
( )30 × 16-HUDللتثبيت.

y yال تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
y yأحكم تثبيت الوحدة جي ًدا بالحائط بحيث ال تسقط .إذا
سقطت الوحدة ،فقد يتسبب ذلك في اإلصابة أو تلف
المنتج.
y yعند تثبيت الوحدة على الحائط ،يرجى التأكد من أن
األطفال ال يمكنهم سحب أي من كابالت التوصيل،
حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.
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التوصيل

توصيل المكبر الصوتي الفرعي
الالسلكي

 .3إذا كان مؤشر  LEDفي المكبر الصوتي الفرعي الالسلكي
يومض بالفعل باللون األخضر بشكل مستمر ،فيمكنك تجاوز
هذه الخطوة.
اضغط مع االستمرار على  PAIRINGفي الجانب الخلفي
من المكبر الصوتي الفرعي الالسلكي ألكثر من  5ثوان.

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي
الفرعي الالسلكي

2
التوصيل

لون المصباح

الحالة

أخضر
(وامض)

جار محاولة االتصال.
ٍ

أخضر

اكتمل االتصال.

أحمر

المكبر الصوتي الفرعي الالسلكي في
وضع االستعداد أو فشل االتصال.

إيقاف التشغيل (ال
يوجد أي بيانات
على الشاشة)

يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر
الصوتي الفرعي الالسلكي.

إعداد المكبر الصوتي الفرعي الالسلكي ألول مرة
 .1وصل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي الفرعي الالسلكي
بالمقبس الكهربائي.
 .2قم بتشغيل الوحدة الرئيسية :وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية
وجهاز االستقبال الالسلكي تلقائيًا.

الربط اليدوي للمكبر الصوتي الفرعي الالسلكي
عندما ال يكتمل االتصال ،يمكنك رؤية مؤشر  LEDاألحمر أو
مؤشر  LEDالذي يومض باللون األخضر في المكبر الصوتي
الفرعي الالسلكي وال ينبعث أي صوت من المكبر الصوتي
الفرعي .لحل تلك المشكلة ،اتبع الخطوات أدناه.
 .1اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد األدنى.
 -تظهر ” ”VOL MINفي شاشة العرض. .2اضغط باستمرار على
(كتم الصوت) في جهاز التحكم
ثوان تقريبًا.
عن بُعد لمدة 3
ٍ
- -تظهر “ ”WL RESETفي شاشة العرض لمدة وجيزة.

 -يضيء مؤشر  LEDفي المكبر الصوتي الفرعي الالسلكيبشكل متناوب باللونين األحمر واألخضر.
 .4افصل سلك التيار الكهربي الخاص بالوحدة وبالمكبر الصوتي
الفرعي الالسلكي.
 .5قم بتوصيلها مجد ًدا بعد انطفاء مؤشر  LEDالخاص بالوحدة
الرئيسي والمكبر الصوتي الفرعي الالسلكي تمامًا.
ستتم مزاوجة الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي الالسلكي
أوتوماتيكيًا عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية.
 -يمكنك رؤية مؤشر  LEDباللون األخضر في المكبرالصوتي الفرعي عند اكتمال االتصال.

,,مالحظة

y yيستغرق األمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتا أطول)
حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت
الفرعي ويبدأ انبعاث الصوت.
y yتزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من
المكبر الصوتي الفرعي .يوصى بتركيب الوحدة
الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كأقرب ما يكون من
بعضهما البعض وتجنب الحاالت الوارد ذكرها أدناه.
 -يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتيالفرعي.
 -يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا االتصالالالسلكي مثل األجهزة الطبية أو أفران الميكروويف
أو أجهزة شبكة  LANالالسلكية.

التوصيل
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نظرة عامة على االتصال

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

قم بتوصيل أو فصل المقبس بالترتيب الموضح في الصورة.

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي
أو كابل  HDMIمع االخذ في االعتبار حالة التلفزيون.

استخدام كابل OPTICAL
 .1وصل مقبس  OPT. IN 1أو  OPT. IN 2في الجانب
الخلفي من الوحدة بمقبس  OPTICAL OUTفي التلفزيون
باستخدام كابل .OPTICAL

2
التوصيل

OUT

IN 1

)(TV ARC

كابل بصري

أو

 .2اضبط مصدر الدخل على  .OPTICALاضغط عدة مرات
على  FUNCبوحدة التحكم عن بعد أو على  Fبالوحدة حتى
يتم تحديد الوظيفة.
الختيار وظيفة  OPTICAL 1أو OPTICAL 2
مباشرة ،اضغط على  OPTICALفي جهاز التحكم عن بعد.

,,مالحظة

y yيمكنك االستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات
الوحدة .بالنسبة لبعض موديالت التلفزيون ،يجب أن
تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون.
(لالطالع على التفاصيل ،ارجع إلى دليل مستخدم
التلفزيون الخاص بك).
y yقم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لالستماع إلى
الصوت عبر هذه الوحدة :
قائمة إعداد التلفزيون , ]Sound[ ,
[, ]TV Sound output
[)]External speaker (Optical
y yتتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات
تصنيع التلفزيون أو موديالته.
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التوصيل

مزامنة صوت LG

مع التوصيل السلكي
 .1وصل تلفزيون  LGالخاص بك بالوحدة باستخدام كابل
بصري.

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم
عن بعد الخاص بالتلفزيون من خالل مزامنة صوت  .LGالوحدة
متوائمة مع تلفزيون  LGالذي يدعم مزامنة صوت  .LGتأكد من
وجود شعار مزامنة صوت  LGعلى التلفزيون الخاص بك.

2

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون
 :LGزيادة /خفض مستوى الصوت ،كتم الصوت

التوصيل

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة
صوت .LG
قم بإجراء أحد التوصيالت التالية ،وف ًقا إلمكانيات الجهاز الخاص
بك.

,,مالحظة

y yيمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص
بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت  .LGوإذا
استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة
أخرى ،تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
y yإذا فشل االتصال ،تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
y yتأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحاالت التالية
عند استخدام مزامنة صوت .LG
 -اوقف تشغيل الوحدة. -تغيير الوظيفة إلى أخرى.- -افصل الكابل البصري.

y yيختلف الوقت المطلوب إليقاف تشغيل هذه الوحدة
حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة
 AUTO POWERعلى ( ONتشغيل).

كابل بصري

 .2قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لالستماع إلى الصوت
عبر هذه الوحدة:
قائمة إعداد التلفزيون , ]Sound[ ,
[, ]TV Sound output
[)]LG Sound Sync (Optical
 .3شغل الوحدة بالضغط على زر ( 1الطاقة) في جهاز التحكم
عن بعد.
 .4حدد الوظيفة البصرية  OPTICALعن طريق الضغط على
مفتاح الوظائف  FUNCالموجود في جهاز التحكم عن بُعد
أو مفتاح  Fالموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
يمكن أن تظهر " "LG OPTفي نافذة العرض في حال
التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص
بك.

,,مالحظة

تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع
التلفزيون أو موديالته.

مع التوصيل الالسلكي
 .1شغل الوحدة بالضغط على زر ( 1الطاقة) في جهاز التحكم
عن بعد.
 .2حدد وظيفة تلفزيون  LGعن طريق الضغط على مفتاح
الوظائف  FUNCالموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو
مفتاح  Fالموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
 .3قم بإعداد مزامنة صوت ( LGالسلكي) في التلفزيون .ارجع
إلى دليل تعليمات التلفزيون.
تظهر " "PAIREDفي نافذة العرض لمدة  3ثواني تقريبًا
وبعدئذ يمكن أن تشاهد " "LG TVفي نافذة العرض في حال
التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص
بك.

التوصيل

,,مالحظة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط
على زر ( 1الطاقة) ،سيتم فصل مزامنة صوت ( LGال
سلكيًا).

استخدام كابل " HDMIوسيط متعدد عالي
الوضوح"

وصل مقبس مخرج ) HDMI OUT (TV ARCفي ظهر
الوحدة إلى مقبس  ARCفي التلفاز باستخدام كابل .HDMI

قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI
بعض كابالت  HDMIال تدعم وظيفة  ،ARCمما يمكن أن يؤدي
إلى عدم خروج أي صوت.
عند توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون ،إذا لم يتم إخراج أي صوت،
يمكن أن تحدث مشكلة في كابل  .HDMIوبناءا عليه قم بتوصيل
هذه الوحدة بالتلفزيون وتحقق من وجود كابل  ™HDMIمن
النوع  Aعالي السرعة مع شبكة األثير.
()X
()X
()O

STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET

استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من
خالل شريط الصوت.
كابل HDMI

التوصيل بواسطة كابل *HDMI
OUT

)(TV ARC

,,مالحظة

( HDMI CECy yالتحكم في إلكترونيات المستهلك):
باستخدام جهاز تحكم عن بعد فردي ،يمكنك تشغيل
األجهزة المتوافقة مع ( CECالتلفزيون ،شريط
الصوت ،مشغل  Blue-rayوما إلى ذلك).
y yيمكنك أيضًا التمتع بوظائف إضافية مثل Bluetooth
من خالل الضغط على مفتاح الوظائف FUNC
الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو المفتاح F
الموجود في هذه الوحدة .عند الرجوع إلى قناة التلفزيون
ذات البث الحي بعد استخدم الوظائف اإلضافية
( )Bluetoothالخاصة بهذا النظام الصوتي ،ينبغي
عليك اختيار السماعة المفضلة في التلفزيون لالستمتاع
بالصوت من هذا النظام الصوتي مرة أخرى.

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحدث ميزات HDMI
))( ARC / HDMI CEC1قناة إرجاع الصوت)) لالستمتاع
بشكل كامل بقناة البث الحي مع نظام الصوت عبر كابل .HDMI
وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم ميزات  HDMIهذه ،يجب
توصيل نظام الصوت عبر كابل .OPTICAL
( HDMI CEC)1التحكم اإللكتروني للمستهلك عبر واجهة
متعددة الوسائط عالية الوضوح)
التحكم اإللكتروني للمستهلك ( )CECهي أحد خواص HDMI
التي تسمح للمستخدم بالتحكم في األجهزة المدعومة بتقنية CEC
المتصلة عبر كابل  HDMIمن خالل استخدام وحدة تحكم عن بعد
واحدة فحسب.
* األسماء التجارية ل ـ CECهي SimpLink (LG) ,
Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony),
) EasyLink (Philipsوغيرها.

2
التوصيل

إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بتلفزيون يدعم  HDMI CECو
( ARCقناة رجوع الصوت) ،يمكنك االستمتاع بصوت التلفزيون
عبر سماعات الوحدة دون الحاجة إلى توصيل الكابل البصري.
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التوصيل

ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟

وظيفة ( ARCقناة إرجاع الصوت)

ُتم ِّكن وظيفة  ARCالتلفزيون المزود بكابل  HDMIمن إرسال
الدفق الصوتي إلى  HDMI OUTالخاص بالوحدة.
الستخدام هذه الوظيفة:

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خالل وحدة التحكم
عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG
متصلتان مع  SIMPLINKمن خالل اتصال .HDMI

2
التوصيل

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة
بتلفزيون  :LGتشغيل/إيقاف تشغيل ،رفع/خفض الصوت ،وما إلى
ذلك.
ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة
.SIMPLINK
يحمل تلفزيون  LGالمزود بوظيفة  SIMPLINKالشعار على
النحو الموضح أعاله.

,,مالحظة

y yقد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK
عن هدفك المنشود أو ال تعمل بنا ًء على حالة الوحدة.

y yقد يختلف تشغيل  SIMPLINKعند الغرض الذي
تقصده وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل
المتصل بهذه الوحدة.

-ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي  HDMI-CECوARCوينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
-قد تختلف وظيفة ضبط  HDMI-CECو ARCحسبالتلفزيون .للمزيد من التفاصيل حول وظيفة  ،ARCيرجى
الرجوع إلى دليلي تشغيل التلفزيون.
-ينبغي استخدام كابل ( HDMIمن النوع  ،Aكابل ™HDMIعالي السرعة مع إيثرنت)
-يجب أن توصل مخرج  HDMI OUTالموجود في الوحدةبـمدخل  HDMI INالموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة
 ARCباستخدام كابل .HDMI
-يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بجهاز تلفزيونمتوافق مع " ARCقناة إرجاع الصوت".

,,مالحظة

y yيتم اختيار وظيفة  ARCأوتوماتيكيًا عند صدور إشارة
 ARCمن التلفزيون بغض النظر عن نوع الوظيفة
التي تستخدمها.

y yيمكنك االستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات
الوحدة .بالنسبة لبعض موديالت التلفزيون ،يجب أن
تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون.
(لالطالع على التفاصيل ،ارجع إلى دليل مستخدم
التلفزيون الخاص بك).
y yقم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون لالستماع إلى
الصوت عبر هذه الوحدة :
قائمة إعداد التلفزيون ]Sound[ ,
, ]TV Sound output[ ,
[)]External speaker (HDMI ARC
y yتتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات
تصنيع التلفزيون أو موديالته.

التوصيل

معلومات إضافية حول HDMI

y yعندما تقوم بتوصيل جهاز  HDMIأو  DVIمتوافق تأكد مما
يلي:
حاول إيقاف تشغيل جهاز  HDMI/DVIوهذا المشغل .بعدذلك ،قم بتشغيل جهاز  HDMI/DVIواتركه لمدة  30ثانية،
ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذاالجهاز.

y yا تعمل جميع أجهزة  HDMIأو  DVIالمتوافقة مع حماية
المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي  HDCPمع هذا
المشغل.

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل HDMI
لالستمتاع بالصوت فقط.
يمكنك االستمتاع بالصوت من الجهاز الخارجي الذي قمت
بتوصيله.

IN 3

IN 2

IN 1

 لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز ال يتناسبمع .HDCP

,,مالحظة

y yجهاز  HDMIالموصل ال يقبل مخرجات الصوت من
المشغل ،وقد يكون صوت جهاز  HDMIمشوهًا أو قد
ال يتم إخراجه.
y yقد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد
تم بالفعل في حدوث أعطال .ولحل هذه المشكلة ،أوقف
تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
y yعندما يتعذر التحقق من اتصال  HDMIمع HDCP
تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء .في هذه الحالة
تحقق من اتصال  HDMIأو قم بفصل كابل .HDMI
y yفي حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة ،يرجى
فحص كابل ( HDMIالطول محدود بشكل عام على
4.5م ( 15قدم).

y yال يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع  .HDMI INقم
بتغيير استبانة الفيديو للمكون الموصل.
y yإذا كانت إشارة مخرجات الفيديو غير طبيعية عند
توصيل الحاسب الشخصي الخاص بك بمقبس HDMI
 ،INقم بتغيير دقة الحاسب الشخصي إلى  576pأو
 720pأو  1080iأو .1080p

2
التوصيل

 يتوافق الجهاز الموصول مع مدخل فيديو 1080i x 1920 ،720p x 1280 ،576p x 720أو
.1080p x 1920

17

مُش ِّغل أقراص  Blu-rayومُش ِّغل
..DVDإلخ
 .1وصل مقبس  HDMI IN 1أو  HDMI IN 2أو
 HDMI IN 3في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI
 OUTفي جهاز الصوت مثل مشغل أسطوانات Blu-ray
أو مشغل .. DVDإلخ.
 .2اضبط مصدر اإلدخال على  HDMI IN 1أو
 HDMI IN 2أو  .HDMI IN 3اضغط عدة مرات على
 FUNCبوحدة التحكم عن بعد أو على  Fبالوحدة حتى يتم
تحديد الوظيفة.
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التوصيل

لالستمتاع بكل من الصوت والصورة
يمكنك االستمتاع بكل من الصوت والصورة من الجهاز الخارجي
الذي قمت بتوصيله.

توصيل ( .PORTمحمول) IN

2
التوصيل
IN 3

IN 2

IN 1

لالستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.
OUT

)(TV ARC

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من
المشغالت المحمولة أو األجهزة الخارجية.
 .1وصل المشغل المحمول بموصل  PORTABLE INفي
الوحدة.
 .2شغل الطاقة بالضغط على ( 1الطاقة).

 .1وصل مقبس  HDMI IN 1أو  HDMI IN 2أو
 HDMI IN 3في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس
 HDMI OUTفي الجهاز الخارجي مثل مشغل أسطوانات
 Blu-rayأو مشغل .. DVDإلخ.
 .2وصل مقبس ) HDMI OUT (TV ARCفي ظهر الوحدة
إلى مقبس  HDMI INفي التلفاز.
 .3اضبط مصدر اإلدخال على  HDMI IN 1أو
 HDMI IN 2أو  .HDMI IN 3اضغط عدة مرات على
 FUNCبوحدة التحكم عن بعد أو على  Fبالوحدة حتى يتم
تحديد الوظيفة.

,,مالحظة

يستخدم مقبس خرج  HDMI OUTمن أجل توصيل
التلفزيون .بالرغم من إدخال تكييف الشفرة النبضية متعدد
القنوات " "PCMفي الوحدة من خالل كابل  ،HDMIال
تستطيع الوحدة إخراج سوى قناتين إلى التلفزيون.

 .3حدد وظيفة  PORTABLEبالضغط على  FUNCفي
جهاز التحكم عن بعد أو  Fفي الوحدة حتى يتم تحديد
الوظيفة.
 .4شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

التوصيل

توصيل OPTICAL IN

وصِّل مقبس خرج بصري من األجهزة الخارجية بمقبس OPT.
.IN
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توصيل IR Blaster

يتم توفير  IR Blasterكملحق إضافي مع الوحدة لتمكين
االتصال بشكل جيد مع وحدة التحكم عن بعد والتلفزيون.
قد ال يتم تشغيل جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون الخاص بك إذا
لم ُت ِّظهر الوحدة أداة االستشعار عن بعد الموجودة في التلفزيون.
يمكنك حل المشكلة عن طريق توصيل  IR Blasterبتلفزيون
.LG

2
التوصيل

كابل بصري
إلى مقبس المخرج
المرئي في الجهاز
الخارجي

التلفزيون

 .1وصل قابس  OPT. IN 1أو  OPT. IN 2في الجانب
الخلفي للوحدة بقابس المخرجات البصرية في التلفزيون (أو
الجهاز الرقمي...إلخ).
 .2حدد مصدر اإلدخال على " OPTICALبصري" عن طريق
الضغط على  FUNCفي جهاز التحكم عن بُعد أو  Fفي
الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

IR BLASTER

الختيار وظيفة  OPTICAL 1أو OPTICAL 2
مباشرة ،اضغط على  OPTICALفي جهاز التحكم عن بعد.
 .3استمع إلى الموسيقى من الجهاز المتصل.
 .4اضغط  OPTICALللخروج من  .OPTICALتعود
الوظيفة إلى الوظيفة السابقة.
إلى مقبس المخرج المرئي في الجهاز الخارجي

ِّ .1
أزل الفينيل الواقي الموجود على IR blaster
 .2ضع  IR blasterفي الجزء الخلفي من الوحدة مع الحفاظ
على أداة استشعار  IR blasterفي مواجهة حساس وحدة
التحكم في التلفزيون عن بعد.
 .3وصل طرف  IR blasterبمقبس .IR BLASTER

<<تنبيه

y yال ُتغلق مصدر التهوية عندما تضع  IR Blasterعلى
الوحدة.

y yال تفصل كابل الكهرباء .إذا كنت تريد استخدام IR
 ، Blasterفحافظ على بقاء الوحدة في وضع
االستعداد.

,,مالحظة

حسبا نوع التلفزيون الخاص بك قد ال تعمل بعض أو جميع
األزرار على التلفزيون.
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التوصيل

اإلعدادات المبدئية للتشغيل
لوظيفة التشغيل في الغرف
المتعددة
عند تركيب منتج  MUSICflowألول مرة يمكنك اختيار إحدى
نوعين من التوصيل كما هو موضح أدناه.

2
التوصيل

توصيل سلكي (توصيل شبكة
 MUSICflowالمتداخلة)

وصل مكبر الصوت في جهازك إلى جهاز التوجيه الرئيس
باستخدام كابل .LAN

يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات  MUSICflowاإلضافية
(اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك السلكيًا .ارجع الي "ربط
مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسة لديك (إضافية)" في صفحة
.31

تثبيت تطبيق “Music Flow
”Player
عن طريق  ”App Store“ Appleأو
.”Play Store“ Google
 .1انقر فوق أيقونة  ”App Store“ Appleأو Google
“.”Play Store
 .2اكتب "  " Music Flow Playerفي شريط البحث
واضغط "(Searchبحث)".
 .3اختر "  " Music Flow Playerفي قائمة نتيجة البحث
للتحميل.

,,مالحظة

y yتطبيق  Music Flow Playerمتاح في نسخة
برنامج على النحو التالي؛
نظام تشغيل األندرويد  :OSاصدار )ICS(4.0
( او األحدث)
 :iOS O/Sاصدار (6.0أو األحدث)

y yيمكن أال يعمل تطبيق "،"Music Flow Player
حسب الجهاز.
كابل LAN

توصيل السلكي (توصيل السلكي قياسي)

عبر رمز QR
ثبت تطبيق "  " Music Flow Playerعبر رمز  .QRقم
بالمسح الضوئي لكود  QRباستخدام تطبيق المسح الضوئي.

عندما يكون التوصيل السلكي غير متاح بين مكبر الصوت في
جهازك وبين جهاز التوجيه الرئيس ،تقدم لك هذه الوحدة خدمة بث
الموسيقى عن طريق التغطية الالسلكية التي يوفرها جهاز التوجيه
الالسلكي الرئيس.
وصل جهاز التوجيه الرئيس إلى مكبر الصوت بجهازك.
يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات  MUSICflowاإلضافية
(اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك السلكيًا .ارجع الي "ربط
مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسة لديك (إضافية)" في صفحة
.31

اشارة الالسلكي

()Apple iOS

()Android OS

التوصيل

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهازك الذكي موصول باإلنترنت.
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 .3حدد [ ]Connect productلتثبيت إعدادات مكبر الصوت
الذي قمت بشرائه.

y yتأكد من أن جهازك الذكي يحتوي على تطبيق المسح
الضوئي .إذا لم يكن متوافر لديك ،نزله من Apple
“ ”App Storeأو .”Play Store“ Google

البدء بتطبيق Music Flow Player

2
التوصيل

عند تشغيل تطبيق  Music Flow Playerللمرة األولى ،تظهر
شروط االستخدام وخدمة  Chromecastعلى الشاشة.
 .1تحقق من محتويات أحكام االستخدام واختر [.]Accept

ارجع إلى "وصل السماعة بشبكتك المنزلية" على الصفحة
.22

,,مالحظة

إذا أردت الرجوع إلى شاشة أحكام االستخدام ،قم بتهيئة
تطبيق  Music Flow Playerعلى قائمة إعدادات
جهازك الذكي.

 .2تحقق من محتويات خدمات  Chromecastوحدد
[.]Accept

22

التوصيل

وصل السماعة بشبكتك المنزلية

اتصال بسيط (ضبط )EZ

باستخدام شبكة منزلية تزود أفضل أداء ،ألن األجهزة الموصولة
تتصل مباشر ًة بالشبكة دون تدخل ترد الراديو.

y yلالتصال البسيط ،هناك حاجة إلى وضع شبكة .Wi-Fi

يرجى الرجوع إلى التوثيق لجهاز شبكتك للمزيد من التعليمات.
التحضير

2

إعداد

y yتأكد من أن إعداد  Bluetoothعلى جهازك الذكي مشغل.

,,مالحظة

التوصيل

y yتأكد من أن محيط الشبكة الالسلكية باستخدام الموجّ ه مثبت في
منزلك.

y yاالتصال البسيط مدعم بنسخة  Bluetoothمن ( 4.0أو
أعلى)

y yتأكد من أن السماعة والجهاز الذكي موصوالن بالموجّ ه ذاته.

y yإذا لم يتم عرض شاشة االتصال البسيط على الشاشة،
وصل الوحدة بطريقة أخرى .يرجى الرجوع إلى
موضوع “وصل السماعة بشبكتك بكابل ( ”LANصفحة
 )23أو “اوصل السماعة بشبكتك من خالل طريقة ضبط
( ”Wi-Fiصفحة  25أو صفحة )28

المتطلبات
y yموجّ ه الالسلكي
y yجهاز ذكي ( Androidأو )iOS

,,مالحظة

 .1أدخل قابس الجهاز المرغوب ،وانقر على [.]Next

y yتأكد من أن خادم  DHCPمفعّل على الموجّ ه الالسلكي.
y yإذا لم تتمكن من وصل السماعة بموجّ هك ،اذهب إلى
إعدادات الموجّ ه وتأكد من أن صندوق "اسمح لوكيل
االتصال الالسلكي لرؤية بعضهما البعض والوصول
إلى الشبكة المحلية ".غير مؤشر عليه.

 .2يبحث التطبيق عن السماعة ويوصلها تلقائياً ،انقر على
[.]Next

التوصيل
 .3إذا تم ضبط كلمة سر الشبكة ،تعرض شاشة األمان.
اكتب كلمة السر.
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وصل السماعة بشبكتك بكابل LAN
نظرة عامة على االتصال

خدمة برودباند

2
التوصيل

موجه

 .4بعد كتابة كلمة السر ،انقر على [.]Next
LAN

 .5انقر على [ ]Finishإلنهاء عمل االتصال.

بعد اإلنهاء ،تعرض شاشة اتصال التلفاز .اتبع التوجيه على
الشاشة.

24

التوصيل

 .1شغل الوحدة باستخدام  1في جهاز التحكم عن بعد أو
! 1/في الوحدة .يبدأ مؤشر  LEDفي الوميض باللون
األبيض.
 .2قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك
الذكي .اختر [ ]Connect productلتثبيت إعدادات مكبر
الصوت .أدخل قابس الجهاز المرغوب ،وانقر على [.]Next

 .5اوصل نهاية واحدة من كابل  LANلمنفذ  LANالسماعة
واوصل النهاية األخرى بمحوّ ل الالسلكي.
انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر  LEDعن الوميض ويبقى
باللون األبيض.

2
التوصيل
 .6ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

 .3اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [ ]Nextعلى
الشاشة.

 .7اختر كلمة [ ]Finishإلكمال التوصيل.

 .4اختر [ ]Wired connectionعلى الشاشة.

بعد توصيل مكبر الصوت ،اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.

التوصيل
(إذا كان هناك تحديث)
 .8يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر
الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.

25

اوصل السماعة بشبكتك من خالل طريقة
ضبط )Wi-Fi (Android
نظرة عامة على االتصال

خدمة برودباند

اختر كلمة [ ]Nextبعد االطالع على معلومات النسخة.

,,مالحظة

y yال يمكنك استخدام السماعة دون موجّ ه .عند استخدام
موجّ ه سلكي ،يمكنك التحكم بالسماعة مع برمجيات
( .Music Flow PCصفحة )38
y yيجب أن يكون الجهاز الذكي والسماعة موصوالن
بالموجّ ه ذاته.

التوصيل

موجه

2

26

التوصيل

 .1شغل الوحدة باستخدام  1في جهاز التحكم عن بعد أو
! 1/في الوحدة .يبدأ مؤشر  LEDفي الوميض باللون
األبيض.

في الوحدة .بعدئذ يقوم مؤشر LED
 .6اضغط زر
بالوميض باللون األبيض واألحمر بالتبادل.

 .2قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك
الذكي .اختر [ ]Connect productلتثبيت إعدادات مكبر
الصوت .أدخل قابس الجهاز المرغوب ،وانقر على [.]Next

2
التوصيل

 .7ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

 .3اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [ ]Nextعلى
الشاشة.

 .8إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك ،ستظهر شاشة األمان على
جهازك الذكي .أدخل كلمة السر الخاصة بك.

 .4اختر [ ]Wireless connectionعلى الشاشة.

 .5ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

التوصيل
 .9ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.
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(إذا كان هناك تحديث)
 .11يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر
الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.

2
التوصيل

اختر كلمة [ ]Nextبعد االطالع على معلومات النسخة.

,,مالحظة

إذا فشلت السماعة في االتصال بشبكتك أو كان اتصال
الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي ،قم بوضع السماعة بالقرب
من الموجّ ه وجرب مرة أخرى.

 .10اختر كلمة [ ]Finishإلكمال التوصيل.

بعد توصيل مكبر الصوت ،اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.
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التوصيل

اوصل السماعة بشبكتك من خالل طريقة
ضبط )Wi-Fi (iOS
نظرة عامة على االتصال

 .1شغل الوحدة باستخدام  1في جهاز التحكم عن بعد أو
! 1/في الوحدة .يبدأ مؤشر  LEDفي الوميض باللون
األبيض.
 .2قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك
الذكي .اختر [ ]Connect productلتثبيت إعدادات مكبر
الصوت .أدخل قابس الجهاز المرغوب ،وانقر على [.]Next

خدمة برودباند

2
التوصيل

موجه

 .3اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [ ]Nextعلى
الشاشة.

 .4اختر [ ]Wireless connectionعلى الشاشة.

 .5ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

التوصيل

في الوحدة .بعدئذ يقوم مؤشر LED
 .6اضغط زر
بالوميض باللون األبيض واألحمر بالتبادل.

29

 .8على جهازك  ،iOSاذهب إلى إعداد  >- iOSإعداد Wi-Fi
واختر " "MusicFlow_Setupلالتصال.

2
التوصيل

 .7ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

,,مالحظة

y yإذا لم يكن " "MusicFlow_Setupعلى القائمة ،قم
بالمسح للبحث عن شبكات  Wi-Fiالمتوفرة مرة أخرى.
y yعندما يكون جهازك الذكي موصوالً بـ
" ،"MusicFlow_Setupال يمكنك استخدام
اإلنترنت.
 .9إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك ،ستظهر شاشة األمان على
جهازك الذكي .أدخل كلمة السر الخاصة بك.
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التوصيل

 .10ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

مالحظات عن اتصال الشبكة
y yيمكن إصالح العديد من مشاكل اتصال الشبكة أثناء الضبط من
خالل إعادة إعداد الموجّ ه .بعد وصل السماعة بالشبكة
المنزلية ،قم بإيقاف تشغيل و /أو فصل كابل الطاقة بسرعة
لموجّ ه الشبكة المنزلية أو كابل المودم .ثم قم بتشغيل و/أو
وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
y yشركتنا غير مسؤولة عن أية عطل في السماعة و/او ميزة
اتصال اإلنترنت بسبب أخطاء االتصال/أعطال مرتبطة
باتصال إنترنت البرودباند أو المعدات المتصلة األخرى.

2
التوصيل

y yتعمل شبكة الالسلكي على ترددات الراديو  2.4جيجاهرتز
والتي تستخدم أيضا ً من أجهزة منزلية أخرى مثل الهواتف
الالسلكية ،أجهزة  ،Bluetoothفرن الميكروويف ،ويمكن
أن تتأثر بالتدخل منها.
 .11ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

y yأطفئ أداة الشبكة غير المستخدمة في شبكتك المنزلية المحلية.
قد تولّد بعض األجهزة أزمة في الشبكة.
y yإذا فشلت السماعة في االتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة
يعمل بشكل غير طبيعي ،قم بوضع السماعة بالقرب من
الموجّ ه وجرب مرة أخرى.
y yباالعتماد على محيط شبكتك المنزلية وأداء موجّ ه الالسلكي ،قد
ال يعمل بشكل جيد أن تصل السماعة بموجّ ه الالسلكي الخاص
بك.
y yال يمكنك وصل السماعة بموجّ ه الالسلكي والذي يحتوي على
 SSIDمخفي.

 .12اختر كلمة [ ]Completeإلكمال التوصيل.

y yقد يتم فصل االتصال الذي أجريته إذا قمت باختيار تطبيق آخر
أو غيرت إعدادات السماعة الموصولة عبر تطبيق "Music
 ."Flow Playerفي هذه الحالة ،يرجى التحقق من حالة
االتصال.
y yحتى بعد وصل تطبيق  Music Flow Playerقد تخرج
الموسيقى من جهازك الذكي .في هذه الحالة ،اختر السماعة
الموصولة على شاشة إعادة التشغيل.
y yقد يتعذر تشغيل المحتويات عبر اإلنترنت بشكل جيد ويتوقف
ذلك على سرعة شبكتك.
y yقد يؤدي تشويش اإلشارات الالسلكية إلى فصل االتصال
بالشبكة أو إيقاف التشغيل.

,,مالحظة

إذا فشلت السماعة في االتصال بشبكتك أو كان اتصال
الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي ،قم بوضع السماعة بالقرب
من الموجّ ه وجرب مرة أخرى.

التوصيل
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y yينبغي أن تقوم بإيقاف تشغيل السماعة ثم تشغيلها مجد ًدا إذا
قمت بإعادة تشغيل الموجه "الراوتر".

وصل السماعات بشبكتك
المنزلية (إضافية)

y yإذا كنت تستخدم رموز أخرى غير حروف األبجدية اإلنجليزية
أو األرقام إلسم معرف مجموعة الخدمات  SSIDلنقطة
الوصول أو إلى جهاز التوجيه لديك ،قد يتم عرضها بشكل
مختلف.

يمكنك التمتع بالموسيقى مع عدة سماعات وجهاز ذكي واحد لديك.

y yينبغي أن تقوم بتنفيذ ضبط المصنع وإعداد اتصال الشبكة
للسماعة إذا قمت بتثبيت موجه "راوتر" جديد.

المتطلبات
y yموجّ ه الالسلكي
y yجهاز ذكي ( Androidأو )iOS
y yسماعة أخرى

2
التوصيل

,,مالحظة

قد يقود تدخل اإلشارة إلى إيقاف إعادة التشغيل.

وصل مكبر الصوت اإلضافي إلى شبكتك
باستخدام كابل LAN
نظرة عامة على االتصال
خدمة برودباند

موجه
السماعة (مضافة)
كابل LAN

السماعة (الرئيسية)
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التوصيل

 .1اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك .ارجع إلى "توصيل
السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة .22

 .4أدخل قابس الجهاز المرغوب ،وانقر على [.]Next

 .2اختر تطبيق  ،Music Flow Playerمن جهازك الذكي.
اضغط على زر .

2
التوصيل
 .5اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [ ]Nextعلى
الشاشة.
 .3اختر [ ]Add Speakerمن القائمة الجانبية.

,,مالحظة
يمكنك أيضًا اضافة سماعة أخرى باستخدام الزر
الموجود علي شاشة [.]Connected Speakers

 .6اختر [ ]Wired connectionعلى الشاشة.

التوصيل

 .7اوصل نهاية واحدة من كابل  LANلمنفذ ETHERNET
السماعة واوصل النهاية األخرى بمحوّ ل الالسلكي.
انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر  LEDعن الوميض ويبقى
باللون األبيض.
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توصيل مكبر الصوت اإلضافي للشبكة من
خالل إعدادات شبكة اإلنترنت الالسلكية
نظرة عامة على االتصال
خدمة برودباند

2
كابل LAN

 .8ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.

السماعة (الرئيسية)

السماعة (مضافة)
 .9اختر كلمة [ ]Finishإلكمال التوصيل.

التوصيل

موجه
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التوصيل

 .1اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك .ارجع إلى "توصيل
السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة .22

 .4اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [ ]Nextعلى
الشاشة.

 .2اختر تطبيق  ،Music Flow Playerمن جهازك الذكي.
اضغط على زر .

2
التوصيل
 .5اختر [ ]Wireless connectionعلى الشاشة.
 .3اختر [ ]Add Speakerمن القائمة الجانبية.

,,مالحظة
يمكنك أيضًا اضافة سماعة أخرى باستخدام الزر
الموجود علي شاشة [.]Connected Speakers

 .6اضغط على مفتاح  ADDفي الجهة الخلفية من السماعة
(مضافة) .ثم تومض حالة
للشبكة باللون األحمر .LED

التوصيل
 .7ثم اختر [ ]Nextعلى الشاشة.
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استخدام جهاز توصيل وسيط
توسع نطاق ) Bridge (R1من نطاق استخدام مكبرات
الصوت .يرجى شراءها على حدة إذا كنت ترغب في استخدامها.

استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز
أساسي (وصله سلك ًيا بجهاز التوجيه
الرئيس)

 .8اختر كلمة [ ]Finishإلكمال التوصيل.

وصل ) Bridge (R1إلى جهاز التوجيه الرئيس باستخدام كابل
 LANفي حالة وجود جهاز التوجيه الرئيس بعيدا عن أي مكان
أي مكبر صوت متصل سلكيا.

)Bridge (R1
 .1صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من
) Bridge (R1ثم وصل سلك التيار الكهربي بمن ّفذ
كهربائي.

,,مالحظة

قد ال يتم وصل السماعات إذا كانت المسافة بين شريط
الصوت (الرئيسي) الموصول بكابل  LANوالسماعة
(مضافة) بعيدة جداً.

 .2تضئ لمبة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في
مقدمة ) .Bridge (R1اختر تطبيق Music Flow
 ،Playerمن جهازك الذكي.
اضغط على زر .

التوصيل

إذا لم يكن هناك مكبر الصوت متصل سلكيا بجهاز
التوجيه

2

36

التوصيل

 .3اختر [ ]Add Speakerمن القائمة الجانبية.

 .6اختر كلمة [ ]Finishإلكمال التوصيل.

2
التوصيل
 .4اختر [ ،]Bridgeثم انقر فوق كلمة [ ]Nextعلى الشاشة.

 .5اتبع التعليمات بشأن تطبيق ،Music Flow Player
ووصل) Bridge (R1وجهاز التوجيه بكابل .LAN
انتظر لحظة حتي يتوقف مصباح بيان حالة الشبكة
عن
الوميض والثبات على اللون األبيض.

)Bridge (R1

ثم اختر [.]Next

 .7وصل السماعة بـ ).Bridge (R1
ارجع إلى “وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)” في
الصفحة .33

التوصيل

استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح
امتداد لشبكة اإلنترنت الالسلكية
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 .3اختر [ ]Add Speakerمن القائمة الجانبية.

إذا كان هناك مكبر صوت واحد عى األقل متصل
سلكيا بجهاز التوجيه
أضف ) Bridge (R1إلى الشبكة الرئيسة لديك اذا كنت ترغب
في توسيع تغطية الشبكة المتداخلة .Music Flow

2
التوصيل

)Bridge (R1

 .4اختر جهاز التوصيل الوسيط ،ثم انقر فوق كلمة []Nextعلى
الشاشة.

 .1صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من
) Bridge (R1ثم وصل سلك التيار الكهربي بمن ّفذ
كهربائي.
 .2تضئ لمبة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في
مقدمة ) .Bridge (R1اختر تطبيق Music Flow
 ،Playerمن جهازك الذكي.
اضغط على زر .

 .5اختر [ ]Wireless connectionثم اضغط على []Next
على الشاشة.
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التوصيل

 .6اتبع التعليمات بشأن تطبيق  ،Music Flow Playerثم
اضغط على [ ]Nextعلى الشاشة.

استخدام خادم الوسائط
للكمبيوتر الشخصي
تشمح برمجيات خادم الوسائط للمستخدمين بالدخول إلى الملفات
الصوتية المخزنة في خادم الوسائط واالستمتاع بها على هذه
السماعة عبر الشبكات المحلية.
قبل التوصيل بالكمبيوتر الشخصي لتشغيل ملف ،يجب أن يتم
تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

2
التوصيل

,,مالحظة

تأكد من أن محيط الشبكة الالسلكية باستخدام الموجّ ه مثبت
في منزلك.

 .7اختر كلمة [ ]Finishإلكمال التوصيل.

 : Windowsy yبرمجيات Music Flow PC
Nero MediaHome 4 Essentials :Mac OSy y

برمجيات  Music Flow PCلنظام
التشغيل windows
نبذة عن برمجيات Music Flow PC
تمكنك برمجيات  Music Flow PCمن االستمتاع بالملفات
الصوتية المخزنة على خادم الوسائط (الكمبيوتر الشخصي) من
خالل السماعة.

تنزيل برمجيات Music Flow PC
 .8وصل السماعة بـ ).Bridge (R1
ارجع إلى “وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)” في
الصفحة .33

 .1ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة http://www.lg.com
عند الضرورة قم بتحديد اإلقليم
 .2اضغط تبويب الدعم
 .3قم بكتابة اسمك بالكامل على غالف دليل المالك في شريط
البحث
 .4قم بإيجاد وتحميل ملف "Music Flow PC
."Software

تثبيت برمجيات Music Flow PC
 .1قم بفك الضغط والنقر مرتين على " "Setup.exeلتثبيت
برمجيات  .Music Flow PCيبدأ االستعداد لعملية التثبيت
وتظهر واجهة برنامج التثبيت الخاصة بالمستخدم.
 .2اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
 .3إلتمام عملية التثبيت ،اضغط زر [.]Exit

التوصيل

,,مالحظة

y yقد تغلق الجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات
على حاسوبك الشخصي أثناء تثبيت برنامج Music
.Flow

y yبرمجيات  Music Flow PCعبارة عن نسخة
مخصصة لمشاركة الملفات والمجلدات لهذه السماعة.

متطلبات النظام ( Windowsللكمبيوتر
الشخصي)
y yالمعالج  2.0 Intel® :جيجا هرتز أو ™AMD Sempron
 +2000معالجات
y yالذاكرة  1 :جيجابايت ذاكرة حرة RAM
y yبطاقة الرسوم  64 :ميجابايت ذاكرة فيديو ،الحد األدنى لدرجة
وضوح الشاشة  768 x 1024بيكسل ،و  16بت إعدادات
األلوان
y yالمساحة الخالية على القرص الصلب  200 :ميجابايت
Windows® XPy y
( Service Pack 2أو أعلى)،
،Windows Vista®، Windows® 7
،Windows® 8.0، Windows® 8.1
Windows® 10
 Windows® Media Player® 11.0y yأو أعلى
y yمحيط الشبكة 100 :ميجابايت إيثرنت ،شبكة المنطقة المحلية
الالسلكية

مشاركة ملفات موسيقى
على الكمبيوتر الخاص بك ،يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي
على الملفات لتشغيلها على هذه السماعة.
يوضح هذا الجزء اإلجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة
على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 .1انقر مرتين على أيقونة "Music Flow PC
."Software
 .2انقر على أيقونة [
تظهر قائمة الضبط.

] في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة.

 .3في قائمة اإلعدادات انقر على أيقونة [
إلى قائمة مشاركة الملف.

] إلى اليسار للذهاب

 .4من قائمة مشاركة ملف ،انقر على أيقونة [
[.]Browse Folder

] لفتح نافذة

 .5اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب
بمشاركتها .يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات
المشاركة.

Nero MediaHome 4
 Essentialsمن أجل Mac OS
نبذة عن Nero MediaHome Essentials

يع ّد  Nero MediaHome 4 Essentialsبرنامجا ً لمشاركة
الفيديو والملفات الصوتية والصور المخزنة على الكمبيوتر
الخاص بك لهذه السماعة كخادم وسائط رقمي.

تحميل Nero MediaHome Essentials

2

 .1ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة http://www.lg.com
عند الضرورة قم بتحديد اإلقليم

التوصيل

y yإذا أردت الحصول على شرح كامل لبرمجيات Music
 ،Flow PCانقر على األيقونة التي تحمل عالمة
استفهام في القائمة الرئيسية.
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 .2اضغط تبويب الدعم
 .3قم بكتابة اسمك بالكامل على غالف دليل المالك في شريط
البحث
 .4قم بإيجاد وتثبيت ملف "Nero MediaHome 4
"Essentials

تثبيت Nero MediaHome Essentials
 .1قبل التثبيت قم بإيقاف كل البرامج التي تعمل بما فيها برامج
الجدار الناري ومكافحة الفيروسات
 .2فك ضغط الملف وانقر نقرة مزدوجة على ملف
 NeroMediaHome.dmgفي نافذة برنامج Nero
 ، MediaHomeواسحب أيقونة Nero MediaHome
إلى ملف التطبيقات داخل النافذة أو إلى مكان مطلوب أخر.
 .3اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
 .4إلتمام عملية التثبيت ،اضغط زر [.]Exit
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التوصيل

متطلبات النظام (.)Macintosh
 y yنظام تشغيل  )Leopard( 10.5 X Mac OSأو
)Snow Leopard( 10.6
y yكمبيوتر  Macintoshبمعالج من طراز .Intel x86
y yمساحة القرص الصلب 200 :ميجابايت للتثبيت النموذجي
 Nero MediaHomeالمستقل.
y yالذاكرة 256 :ميجابايت RAM

2

مشاركة ملفات موسيقى

التوصيل

على الكمبيوتر الخاص بك ،يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي
على الملفات لتشغيلها على هذه السماعة.
يوضح هذا الجزء اإلجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة
على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 .1قم بنقر مزدوج على أيقونة “Nero MediaHome 4
”Essentials
 .2انقر على أيقونة [ ]Networkعلى اليسار وحدد اسم شبكتك
في حقل [ .]Network nameسيتم التعرف على اسم
الشبكة الذي قمت بإدخاله من قبل مشغلك.
 .3انقر على أيقونة [ ]Sharesإلى اليسار
 .4انقر على تبويب [ ]Local Foldersعلى [ ]Sharesمن
الشاشة.
 .5انقر على أيقونة [ ]Addلفتح نافذة [.]Browse Folder
 .6اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب
بمشاركتها .يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات
المشاركة.
 .7اضغط على أيقونة [ ]Start Serverلبدء الخادم.

,,مالحظة

ال يمكن لمحرك الشبكة تهيئة إعداد المجلد المشترك.

التشغيل

تمتع بالموسيقى مع تطبيق
Music Flow Player
مع تطبيق  ، Music Flow Playerيمكنك تشغيل الموسيقى
على جهازك الذكي.
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نظرة عامة على قائمة ( Homeالشاشة
الرئيسية)

قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك الذكي.
تظهر [.]Home

,,مالحظة
y yللمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music
 ،Flow Playerشغل [ ]User Guideفي
[ ]Settings]>[Generalمن القائمة الجانبية.
y yقد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق
 Music Flow Playerباالعتماد على نسخة التطبيق.

3
التشغيل

التحضير
 .1تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة( .صفحة )22
 .2الستخدام السماعة ،يجب عليك تنزيل وتثبيت تطبيق Music
( . Flow Playerصفحة )20

a
b
c
d
e
f
g
h

زر القائمة – يعرض شريط القائمة الجانبية.
 – My Songsاألغاني الخاصة بي  -يعرض قائمة
الموسيقى على هاتفك.
 - Streaming Servicesيعرض الخدمات المتوفرة
عبر اإلنترنت .يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على
اإلنترنت.
 – Favoritesيعرض األغاني المفضلة.
 – Most Playedيعرض األغاني األكثر تشغيالً على
السماعة.
 – My Playlistsيعرض القوائم.
 – Timelineيعرض األغان التي تم تشغيلها على هذه
السماعة.
البحث – يبحث عن الموسيقى على هاتفك.

,,مالحظة

يمكن أن يختلف بعض المحتوى الذي يتضمنه هذا الدليل
حسب نظام التشغيل أو نسخة تطبيق “Music Flow
 ”Playerفي الجهاز الذكي الخاص بك.

42

التشغيل

عدل قائمة خدمة البث عبر اإلنترنت

نظرة عامة على القائمة الجانبية.

 .1قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك
الذكي .تظهر [.]Home

 .1قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك
الذكي .تظهر [.]Home

 .2انقر على قائمة [.]EDIT

 .2اضغط على زر

.

3
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 .3تظهر القائمة الجانبية.

y yاختر مربع االختيار الخاص بالخدمة عبر اإلنترنت التي ترغب
في عرضه في الصفحة الرئيسة.
y yاسحب ألعلي او ألسفل لتغيير ترتيب الخدمة عبر اإلنترنت.
y yانقر فوق

 ،وأضف خدمات اإلنترنت.

 – Home aتعرض القائمة الرئيسية.
b
c

في حالة جهاز األندرويد ،يمكنك إضافة خدمات اإلنترنت بين
التطبيقات المثبتة على الجهاز.

d

إذا قمت بتحديد التطبيق المضاف ،يتم تشغيل التطبيق أثناء
عملية االقتران بالبلوتوث.

e

عند اتصالك بالتطبيق الجديد من خالل جهاز , iOSيجب أن
تقوم بضبط إعدادات اتصال  Bluetoothيدوياً.

f

,,مالحظة

تتنوع خدمة البث عبر اإلنترنت المعروضة علي حسب
موقعك الجغرافي.

g
h

 – My Phoneتعرض األغاني على هذا الجهاز الذكي.
 – Music Serverتعرض األغاني على األجهزة
الموصولة (خادم الوسائط).
 – Streaming Servicesتعرض الخدمات على
اإلنترنت .يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على اإلنترنت.
 – Chromecast enabled appsيعرض
التطبيقات المتوفرة على .Chromecast
 – Connected Speakersيعرض السماعات
الموصولة.
 – Add Speakerيذهب إلى شاشة تثبيت السماعات.
 – Settingsيعرض قائمة اإلعدادات.

التشغيل

تشغيل أغنية

43

 .5اختر األغنية المرغوبة .تعرض األغنية المرغوبة وتش ّغل.

 .1قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك
الذكي .تظهر [.]Home
 .2اضغط على زر

.

,,مالحظة

 .3تظهر القائمة الجانبية.
اختر [ ]My Phoneمن القائمة الجانبية.

 .4حدد األلبوم المطلوب.

التشغيل

إذا لم يتم اختيار السماعة ،ستظهر نافذة اختيار السماعة
المنبثقة .اختر السماعة المرغوبة.

3

44

التشغيل

إدارة قائمة
على شاشة ألبوم ،انقر على [ ] لألغنية المرغوبة .تظهر القائمة
المنسدلة.

نظرة عامة على إعادة التشغيل

يمكنك تأكيد وتعديل العديد من المعلومات على شاشة إعادة
العرض.

3
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 aيعرض السماعة التي تشغل الموسيقى من خاللها.
يعرض الموسيقى المشغلة حالياً.

b

يكرر المحتويات المرغوبة .في كل مرة تقومفيها بالنقر عليه ،تتغير الحالة في أمر
(إعادة واحدة) -
(إعادة الكل) ( -عدم
اإلعادة).
يخلط الموسيقى على القائمة .سيتم تشغيلالموسيقى بترتيب عشوائي.
يعدّل إعادة التشغيل.

c
 – Play next aيختار موسيقى لتشغيلها الحقاً.
 – Add to queue bإضافة إلى قائمة الصف.
 – Add to playlist cأضف إلى القائمة المرغوبة.

,,مالحظة
باالعتماد على محيط الالسلكي ،قد ال يعمل تشغيل أغنية
بشكل سلس مع السماعة.

 يعدّل الصوت. إليقاف التشغيل مؤقتا. - /للتخطي السريع إلى الخلف أو األمام.
 يعدّل المؤثر الصوتي.انقر على

d

e

 ،تظهر عدة خيارات.

 يحفظ الموسيقى في [ .]Favoritesيمكنك إيجاد[ ]Favoritesعلى تبويب [.]Home
 يضيف الموسيقى لـ [.]My Playlist يعدّل القائمة الحالية. يختار سماعة للتشغيل. -يعرض قائمة الموسيقى.

,,مالحظة

يمكنك التحكم في مستوى الصوت من كافة
باستخدام
مكبرات الصوت المجمعة وتغيير قنواتها إلى
[ ]Surroundأو [ ]Leftأو [( .]Rightصفحة )46

التشغيل

اختيار المؤثر الصوتي
هذه السماعة تحتوي على عدد من حقول الصوت المحيط
المضبوطة مسبقاً .يمكنك اختيار وضع صوت مرغوب من خالل
النقر على [ ].
قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
والمؤثرات.
 .1أثناء إعادة التشغيل ،انقر على [

] كما هو مبين أدناه.

45

المؤثرات الصوتية الوصف
Standard

يمكنك االستمتاع بصوت محسن.

Music

يمكنك االستمتاع بصوت طبيعي ومريح.

Cinema

يمكنك االستمتاع بصوت مجسم
وسنيمائي محيط.

Flat

يوفر صوت متوازن

Boost

يرفع المستوى المتوسط لتعزيز الصوت.

 Treble / Bassيعزز عالي الطبقة والجهوري.
يمكنك ضبط درجة الصوت على وضع
الصوت حاد الطبقة أو وضع الصوت
العميق .ينعكس ضبط درجة حدة الصوت
على مؤثرات الصوت بشكل عام.

 .2انقر على  Aأو .D

y yيمكنك أيضًا أن تحدد وضع الصوت المطلوب باستخدام
[ SOUND EFFECTالمؤثر الصوتي] في جهاز
التحكم عن بعد.
y yفي بعض األوضاع المحيطة ،في بعض السماعات ،ال
يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض .يعتمد ذلك على
وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت ،وال يعتبر
ذلك عيبا.
y yقد تحتاج إلعادة ضبط وضع الصوت المجسم بعد تبديل
المدخل وفي بعض األحيان يكون ذلك بعد تغيير ملف
الصوت.

يمكنك اختيار المؤثرات الصوتية المتعددة.

التشغيل

,,مالحظة

y yعند تشغيل األغاني بسماعة جهاز ذكي ،ال يكون معادل
الصوت مدعماً.

3
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الطرق المختلفة لالستماع إلى
الموسيقى
هناك عدة طرق مختلفة لالستماع إلى الموسيقى :التشغيل في تهيئة
"مجموعة" و"محيطي" و"سلس".

,,مالحظة

إعادة تشغيل المجموعة.

يمكنك تجميع عدة سماعات مربوطة بتطبيق Music Flow
 Playerوتشغيل الموسيقى ذاتها عبر جميع السماعات
الموصولة في نفس المجموعة.
 .1اختر [ ]Connected Speakersمن القائمة الجانبية من
تطبيق . Music Flow Player

إذا كنت تريد االستمتاع بالتشغيل في وضع "المجموعة" أو
"محيطي" ،يوصى بتوصيل سماعة واحدة على األقل
باستخدام كابل  .LANأعد ضبط مكبرات الصوت وقم
بتوصيلها مرة أخري بعد أن توصل واحدة منهم لتغيير
إعدادات توصيل مكبر الصوت عندما تكون كل المكبرات
متصلة السلكيا.

3
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في وضع التوصيل الالسلكي ،تتوقف سالسة التشغيل على
مكان السماعة المثبتة .ثبت السماعات على بعد مسافة
قصيرة من الموجه .من الموصى به استخدام دعم جهاز
التوجيه  802.11nلالستمتاع بتشغيل مجموعة
االصوات المنتظمة أو المجسمة السلكياً .فى هذه الحالة،
أضبط وضع االستخدام اآلمن بجهاز التوجيه لديك على
وضع  OPENأو .AES

 .2تظهر السماعات الموصولة.
اختر [ ] على السماعة المرغوبة لكي تشغل األغنية
المرغوبة.

التشغيل
 .3تظهر خيارات التجميع.
انقر على الصندوق الختيار السماعة التي ترغب بالتشغيل من
خاللها .ثم اختر [.]OK
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وضع الصوت المحيط (وضع السينما
المنزلية)

قم ببساطة بإضافة شريط الصوت  LG MUSICflowلشبكتك
وزامنه مع سماعات  LG MUSICflowلتستمتع بتجربة نظام
السينما المنزلية.
 .1اختر [ ]Connected Speakersمن القائمة الجانبية من
تطبيق . Music Flow Player

3
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 .4السماعات جاهزة إلعادة تشغيل المجموعة.

 .2تظهر السماعات الموصولة.
اختر [ ] في السماعة.

,,مالحظة
y yإذا لم يتم تجميع السماعات ،فيمكنك التمتع بملف موسيقي
مختلف في كل سماعة.
y yيوصى بوصل أقل من  5أجهزة إلعادة تشغيل سلسة.
y yيؤدي ضُعف االشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات
الصوت و جهاز التوجيه الالسلكي وتداخل االشارة إلي
تشغيل غير منتظم.
y yباالعتماد على محيط الالسلكي ،قد يتم فصل المجموعة.
y yمن الموصى به اختيار مكبر الصوت الموصل باستخدام
كابل  LANليكون مكبر الصوت الرئيس من أجل
الحصول على تشغيل منتظم للصوت .في حالة اختيارك
لمكبر صوت متصل السلكيًا ليكون مكبر الصوت
الرئيس ،ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكيًا.
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 .3يظهر خيار البيئة المحيطية.
اختر السماعات اليسرى واليمنى بالنقر على السماعات
المتصلة .ثم اختر [.]OK

,,مالحظة

y yيوصى بضبط السماعات المحيطية على نفس الموديالت.
y yيؤدي ضُعف االشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات
الصوت و جهاز التوجيه الالسلكي وتداخل االشارة إلي
تشغيل غير منتظم.
y yباالعتماد على محيط الالسلكي ،قد يتم فصل المجموعة.
y yللتشغيل بسالسة ،يوصى بتحديد السماعة الموصلة عبر
كابل  LANكسماعة رئيسية .في حالة اختيارك لمكبر
صوت متصل السلكيًا ليكون مكبر الصوت الرئيس،
ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكيًا.
y yلالستمتاع بنظام السينما المنزلية بدون تطبيق Music
 ،Flow Playerاتبع الخطوات أدناه.
 .1صل شريط الصوت
 .2وصل مكبر الصوت بالشبكة المحلية( .السلكي أو
الالسلكي)

3
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 .4السماعات مستعدة لتشغيل الصوت المحيطي.

 .3صل السماعات الخلفية.
 .4وصل السماعات الخلفية بالشبكة المحلية( .السلكي
أو الالسلكي)
(إضافة) على مكبر

 .5اضغط على الزر
الصوت.
سيصدر مكبر الصوت نغمة وسيتم تمرير
[ ]HOME CINEMA READYعلى نافذة
العرض.
 .6اضغط على الزر
(إضافة) على السماعة
الخلفية يسار وانتظر بضع ثوان.
 .7بعد اتصال السماعة الخلفية يسار ،اضغط على
الزر

(إضافة) على السماعة الخلفية يمين.

y yفي حال تهيئة وضع السينما المنزلية باستخدام منتج
محتفظ به ،قم بتحديث السماعة إلى أحدث إصدار.
y yتحقق من اتصال شبكة كل سماعة عند تعذر ضبط
السماعات .وفي حال عدم اتصال السماعات بالشبكة
المنزلية ،ارجع إلى "توصيل السماعة بالشبكة المنزلية
الخاصة بك".

التشغيل

إعادة تشغيل سلسة
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تغيير السماعة المشغلة من جهاز ذكي لسماعة

يمكنك بسهولة تغيير السماعة المشغلة من جهاز الذكي أو من
سماعة لسماعة أخرى دون التوقف المؤقت.
الستخدام التشغيل المتواصل فعليك ضبط تشغيل الموسيقى التلقائي
على وضع التشغيل( .صفحة )54

,,مالحظة

y yال يكون مدعما ً عند الخروج من المنزل مع جهازك
الذكي.
y yيجب أن يتم تشغيل وظيفة  Wi-Fiعلى جهازك الذكي.
y yإذا كان المصدر  Portable Inو  ، Bluetoothفإن
التشغيل السلس غير مدعم( .خادم الوسائط وخدمة البث
على اإلنترنت مدعمة)
y yفي حالة خدمة البث عبر اإلنترنت ،فإن الموسيقي التي
تستمع إليها يُعاد تشغيلها من البداية.

 .1إذا كان الجهاز الذكي الذي يشغل الموسيقى محمول من
الخارج إلى الغرفة التي توجد فيها السماعة الموصولة،
ستظهر النافذة المنبثقة على الجهاز الذكي لسؤالك عن
السماعة التي ترغب في التشغيل عبرها.
 .2اختر السماعة من القائمة المنبثقة ،تشغل الموسيقى التي تستمع
إليها دون توقف مؤقت.

التشغيل

y yبالتشغيل السلس ،تحتفظ كل سماعة بقيمة الصوت
الموجودة .تأكد من أن صوت السماعة مضبوط على 0
في حالة عدم خروج صوت من مكبر الصوت أثناء
التشغيل.

3
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إعداد السماعة مع تطبيق
Music Flow Player
مع تطبيق  ، Music Flow Playerيمكنك ضبط السماعات
الموصولة في جهازك الذكي.

,,مالحظة

y yللمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music
 ،Flow Playerشغل [ ]User Guideفي
[ ]Settings]>[Generalمن القائمة الجانبية.

y yقد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق
 Music Flow Playerباالعتماد على نسخة التطبيق.

3
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التحضير
 .1تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة( .صفحة )22
 .2الستخدام السماعة ،يجب عليك تنزيل وتثبيت تطبيق Music
( . Flow Playerصفحة )20

نظرة عامة على قائمة اإلعدادات
 .1قم بتشغيل تطبيق  Music Flow Playerعلى جهازك
الذكي.
 .2اختر [ ]Settingsمن القائمة الجانبية.

 – General aيضبط استخدام أسهل للسماعة.
 – Speakers bيضبط السماعة الموصولة.
 – Alarms/Sleep Timerيوقظ ويطفئ السماعة في
c
وقت محدد.
 – Account Managementاستخدم خدمة البث
d
عبر اإلنترنت.
 - Time zone eيضبط المنطقة الزمنية.
 – Advanced settingsيعرض قائمة اإلعدادات
f
المتقدمة( .صفحة )53
 – Chromecast gيعرض قائمة .Chromecast
 – Version Info. hيحدث السماعة ألحدث نسخة.
 – Open source licensesيعرض إشعار
i
البرمجيات المفتوحة المصدر من .LGE

[ ]Generalالقائمة

يضبط استخدام أسلس للسماعة.

Lock Screen Setting
( Androidفقط)
تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض  Music Flow Playerعلى
شاشة القفل( .إعدادات قفل الشاشة [ ]ONافتراضياً).

,,مالحظة

قد تختلف [ ]Lock Screen Settingعن تطبيق
 Music Flow Playerبنا ًء على إصدار تطبيق أندرويد.

User Guide
تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض أو إلغاء الدليل على القائمة.

Gesture
عندما تكون هذه الوظيفة مشغلة يمكنك استكمال إعادة تشغيل
موسيقاك بسهولة من خالل رج هاتفك المحمول بكل بساطة.

التشغيل

[ ]Speakersالقائمة

يمكنك تعديل السماعات الموصولة بشبكتك.
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 – Rename aيعيد تسمية السماعة.
b
c
d
e
f
g
h

j
k
l

m

n
o
p
q

r
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i

 – Speaker LEDيشغل أو يوقف تشغيل مؤشر
سماعة .LED
 IP Info.يعرض رقم عنوان  IPلمكبر الصوت.
– Compressed sound transmission
اضبط مستوى ضغط الصوت طبقا ً لحالة الشبكة .
 - DRCلتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة .DRC
(صفحة )57
 – Nightلتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الوضع الليلي.
(صفحة )59
 – Auto Volume On/Offلتشغيل أو إيقاف تشغيل
وظيفة الصوت التلقائي( .صفحة )59
 – AV Syncلضبط مزامنة الصوت والفيديو.
(صفحة )57
 – Woofer levelلضبط مستوى سماعة المكبر
الصوتي( .صفحة )59
 – Auto Display On/Offلتشغيل أو إيقاف تشغيل
وظيفة العرض التلقائي.
 – Auto Power On/Offلتشغيل أو إيقاف تشغيل
وظيفة التشغيل التلقائي( .صفحة )59
 – Bluetooth standby modeلتشغيل أو إيقاف
وضع استعداد .Bluetooth
 – Connect SoundBar and TVتعمل على
توجيهك لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك.
( من خالل المدخل المرئي (صفحة  )13أو HDMI
(صفحة )15
– Using the TV remote control
يعدل بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم في
التلفزيون عن بعد( .صفحة )57
 – Initializeيعيد ضبط السماعة.
 – System versionيعرض نسخة النظام الحالي.
 – Share usage dataحدد إما أن ترسل بيانات
استخدام  Chromecastوتقارير األعطال إلى شركة
.Google
Learn about Chromecast built-in
 – Privacyيعرض سياسة الخصوصية لـ
.Chromecast
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[ ]Alarms/Sleep Timerالقائمة

شغل أو أوقف تشغيل السماعة في وقت محدد.

Alarms
ستعلمك السماعة بالوقت المحدد.
يلغي المنبع المختار.
يضيف منبه جديد.

Sleep Timer

يضبط وقت إليقاف تشغيل السماعة أوتوماتيكياً.

3

 .1اختر السماعة لضبط المؤقت على [ ]Sleep Timerفي
قائمة []Alarms/Sleep Timer

التشغيل
 .2اضبط المؤقت المرغوب على السماعة المختارة.

[ ]Account managementالقائمة

استخدم خدمة البث عبر اإلنترنت.

[ ]Time Zoneالقائمة
Automatic Time zone
تعرض استخدام زمن الشبكة المتوفر

Set Time Zone
يمكنك اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بك بنفسك ،في حال ما
قمت بإلغاء اختيار [.]Automatic Time zone

التشغيل

[ ]Advanced Settingsالقائمة
Mesh Network Channel
إذا لم يكن التشغيل العادي أو تشغيل المجموعة سلسًا باستخدام
السماعات المتعددة بما في ذلك التوصيل الالسلكي للسماعة ،يجب
تغيير قناة الشبكة لتحسين سرعة الشبكة.
 .1اختر من [.]Advanced Settings[ >- ]Settings
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,,مالحظة
y yيتم فصل السماعة مؤق ًتا
أثناء تغيير القناة.
y yإذا قمت بتغيير القناة عند إيقاف تشغيل السماعة ،قم
بالتشغيل واإلضافة مرة أخرى.
y yإذا لم تكن السماعة متصلة بالشبكة بعد تغيير القناة،
أضف السماعة مرة أخرى.

Mesh Network direct connection
( Androidفقط)

يمكنك توصيل الجهاز الذكي مباشر ًة بالسماعة المتصلة بالشبكة
المنزلية.

 .2حدد خيار [.]Mesh Network Channel
يتم عرض معلومات القناة المستخدمة حاليًا.

 .3حدد القناة التي تريد تغييرها.
 .4يتم تحديث معلومات القناة على القناة المحددة.

التشغيل

عند وضع جهازك الذكي في وضع حيث ال يمكنه االتصال
بالشبكة المنزلية ،حدد سماعة مجاورة في قائمة
[ ]Mesh Network direct connectionثم صل الجهاز
الذكي بالسماعة.

3
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Auto Music Play

Sensitivity Settings

يمكنك تغيير جهازالعزف من الجهاز الذكي الخاص بك أو
السماعة بسماعة أخرى عن طريق تقريب الجهاز الذكي من
السماعة المطلوبة.

تعمل على ضبط مسافة التشغيل لمشغل الموسيقي التلقائي بين
مكبر الصوت وجهازك الذكي لضبط استجابة البلوتوث (.)BLE

y yينبغي أن يدعم الجهاز الذكي الخاص بك البلوتوث (.)BLE
y yهذه الوظيفة تتوقف على قدرات الجهاز الذكي وحالة شبكة
واي فاي.
y yيجب تشغيل خيار التشغيل التلقائي للموسيقى في تطبيق تدفق
الموسيقى.
y yهذه الوظيفة يمكن أن تتسبب في استهالك البطارية بشكل أكبر.
 .1شغل خيار [ ]Auto Music Playفي قائمة اإلعدادات
المتقدمة في تطبيق تدفق الموسيقى.

3

 .2ألحق الجهاز الذكي الي  LG Music Flowلتشغيل
الموسيقى لمدة  1ثانية.

التشغيل

 -ضع جهازك الذكي قريبا بشكل كاف من العالمة الموجودةعلي مكبر الصوت .يوصى بأن يكون في نطاق  5سم.
 -اضبط الشريط المنزلق على [ ،]Closeوضع أقصىاليسار.
 -حرك الشريط المنزلق إلى اليمين ببطء حتى يظهراإلشعار.

,,مالحظة

y yيدعم الجهاز الذكي  Bluetoothذوالطاقة المنخفضة
(.)BLE

y yمواصفات دعم  BLEفي حالة أن  androidيمكن أن
يتغير حسب المصنع.
y yإصدار نظام التشغيل المعتمد
الجهاز

O/S

( 4.3 Android Androidأو اإلصدار األحدث)
Apple

( 7.1.2 iOSأو األحدث)
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.]

[  جد السماعات التي تحتاج للتحديث وانقر على.1

] قائمةChromecast[
Learn how to cast
.Chromecast يعرض كيفية استخدام

Chromecast enabled apps
.Chromecast يعرض التطبيقات المتوفرة على

Cast Groups
] أوLearn about Cast Groups[ حدد
.] لعرض المعلومات المحددةHow to cast to a group[
. يبدأ تحديث البرامج الثابتة.2

التشغيل

3

مالحظة,,

 ثبت تطبيق،Cast Groups الستخدام مجموعات
Apple  نزل التطبيق من.Google Home
.”Play Store“ Google ” أوApp Store“

Chromecast built-in open legal
documents
،]Google Terms of Service[حدد
] أوGoogle Privacy Policy[
.] لعرض المعلومات المختارةOpen source licenses[

] القائمةVersion Info.[
] قائمةOpen source licenses[

.LGE يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من

.يحدث السماعة ألحدث نسخة

App version info.
.يعرض نسخة التطبيق الحالية

Device version info.
. السماعةfirmware يحدث أحدث نسخة
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استخدام تقنية Bluetooth
الالسلكية
نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية ® Bluetoothهي تقنية اتصال السلكي قصير المدى.
قد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى
على االتصال أو تم توصيل  Bluetoothداخل مجاالت أخرى.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية ®Bluetooth
الالسلكية أية رسوم .يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي
على تقنية ® Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال
إجراء االتصال من خالل تقنية ® Bluetoothالالسلكية.

3

األجهزة المتاحة :جهاز  ،Androidجهاز iOS

التشغيل

ملفات تعريف Bluetooth

الستخدام تكنولوجيا  ،Bluetoothيجب أن تكون األجهزة قادرة
على تفسير ملفات تعريف معينة .إن هذه السماعة متوافقة مع
الملف التالي.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

االستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود
بتقنية Bluetooth

قبل بدء إجراءات الربط ،تأكد من أن خاصية  Bluetoothمشغلة
على جهازك الذكي .ارجع إلى دليل مستخدم جهاز .Bluetooth
بمجرد االنتهاء من عملية االقتران ،ليست هناك حاجة إلى تكرار
تلك العملية مرة أخرى.

 .1حدد وظيفة  Bluetoothباستخدام  FUNCفي جهاز التحكم
عن بعد أو  Fفي الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
تظهر “ ”BTثم “ ”BT READYفي نافذة العرض.
 .2تشغيل جهاز  Bluetoothوإجراء عملية الربط .عند البحث
عن هذه السماعة على جهاز  ،Bluetoothقد تظهر قائمة
باألجهزة الموجودة في عرض جهاز  Bluetoothباالعتماد
على نوع جهاز  .Bluetoothتظهر السماعة الخاصة بك
على هيئة “LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M
).”(XX:XX
 .3حدد “LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M
).”(XX:XX

,,مالحظة

y yتعني  XX:XXاألربعة أرقام األخيرة من العنوان.
على سبيل المثال ،إذا كانت الوحدة الخاصة بك
تحتوي على عنوان  Bluetoothمثل
 ،9C:02:98:4A:BCستظهر رسالة
"LG HS9 (XX:XX) / LG LAS950M
) "(XX:XXعلى شاشة جهاز Bluetooth
الخاص بك.

y yتوجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة لالقتران،
حسب نوع جهاز  .Bluetoothأدخل كود رقم
التعريف الشخصي ( )0000عند الضرورة.
 .4عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز  Bluetoothالخاص
بك ،تظهر عبارة " "PAIREDعلى شاشة العرض.
 .5استمع إلى الموسيقى.
لتشغيل الموسيقى في جهاز ،Bluetoothارجع إلى دليل
مستخدم جهاز .Bluetooth
وفقا ً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية Bluetooth
الخاص بك ،سيتم ضبط مستوى صوت .Bluetooth

التشغيل

,,مالحظة

y yعند استخدما تقنية ® ،Bluetoothيجب أن تقوم بعمل
اتصال بين الوحدة وجهاز  bluetoothبأقرب ما يمكن
والمحافظة على تلك المسافة.
ولكن يمكن أال يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
 -يوجد عائق بين الوحدة وجهاز .Bluetooth -هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية® Bluetoothمثل األجهزة الطبية أو أفران
الميكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية.
y yتدعم هذه الوحدة المزاوجة األوتوماتيكية لوحدة
 .Bluetoothولكن ذلك لن يعمل في الحالة الواردة
أدناه:
-عند إعادة تشغيل الوحدة.--عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.

y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة
إلكترونية أخرى على االتصال.
y yال يمكنك التحكم في جهاز  Bluetoothباستخدام هذه
الوحدة.
y yاإلقران محدود بجهاز ®" Bluetoothواحد" فقط.
اإلقران المتعدد غير مدعوم.
y yقد ال يمكنك استخدام وظيفة  ،Bluetoothحسب
طراز الجهاز.
y yيمكنك االستمتاع باستخدام ® Bluetoothعند استخدام
الهاتف أو  MP3أو الكمبيوتر المفكرة...إلخ.
y yكلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز ،Bluetooth
كلما انخفضت جودة الصوت.
y yسيتم فصل االتصال عبر ® Bluetoothعند إيقاف
تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز ® Bluetoothعن الوحدة
أكثر من الالزم.
y yإذا تم فصل اتصال ® ،Bluetoothقم بتوصيل جهاز
® Bluetoothمرة أخرى.
y yإذا لم يكن هناك جهاز ® Bluetoothمتصل ،تظهر
“ ”BT READYفي نافذة العرض.

العمليات األخرى
التحكم في النطاق الديناميكي ()DRC

اجعل الصوت أوضح عندما تخفض مستوى الصوت (Dolby
 Digitalفقط) .ضبط على [ ]DRC ONباستخدام .DRC

AV Sync

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد ال يحدث تطابق بين
الصوت والصور .في هذه الحالة ،يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت
التأخير.
 .1اضغط على زر .AV SYNC
 .2استخدم  C/Vللتحكم في الوقت الذي يمكنك أن
تضبطه على قيمة من  0إلى  300مللي ثانية.

استخدام جهازالتحكم عن بعد الخاص
بالتلفزيون

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم
عن بعد الخاص بالتلفزيون حتى إن كان من ماركة مختلفة.
الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة /خفض مستوى الصوت وكتم
الصوت.
اضغط باستمرار على  INFOفي جهاز التحكم عن بُعد لمدة 3
ثوان تقريبًا .تظهر “ ”ON - TV REMOTEوعندئذ يمكنك
ٍ
التحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص
بالتلفزيون.
للتحقق من حالة هذه الوظيفة ،اضغط مع االستمرار على .INFO
إليقاف تشغيل هذه الوظيفة ،اضغط مع االستمرار على INFO
واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير “.”ON - TV REMOTE

,,مالحظة

y yماركات التلفزيون المدعومة
LG
Sharp

Samsung Philips Panasonic
Sony

Toshiba

Vizio

y yتأكد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك
مضبوط على [.]External speaker
y yيمكن أال تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد ،حسب جهاز
التحكم عن بعد.
y yهذه الوظيفة قد ال تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض
وظائف التحكم في التلفزيون مثل  HDMI CECو
 SIMPLINKو  LG Sound Syncمضبوطة
على وضع التشغيل.

3
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-عندما تكون بفصل هذه الوحدة على جهاز Bluetoothالمتصل.
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إيقاف الصوت مؤقتا
اضغط على

(كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال،
وسوف يتم عرض " "MUTEفي نافذة العرض.
(كتم الصوت) بجهاز التحكم عن بُعد مرة
لإللغاء ،اضغط على
أخرى أو غيِّر مستوى الصوت.

يتم عرض معلومات مصدر اإلدخال

يمكنك عرض العديد من المعلومات عن مصدر اإلدخال بالضغط
على .INFO
 : OPTICAL/HDMI IN/PORTABLEتنسيق صوت ،قناة
صوتية

3
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ضبط مؤقت النوم

ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل ذاتيًا بعد وقت الضبط.
اضغط على  SLEEPمرة واحدة أو أكثر لتحديد وقت التأخير
على قيمة من  10إل  180دقيقة.
للتحقق من الوقت المتبقي ،اضغط على .SLEEP
إللغاء وظيفة النوم ،اضغط بتكرار على  SLEEPإلى أن تظهر
" ،"SLEEP 10ثم اضغط على  SLEEPمرة أخرى أثناء
ظهور "."SLEEP 10

,,مالحظة

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
اضغط على  SLEEPوسوف يظهر الوقت المتبقي في
نافذة العرض.

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهالك الكهرباء في
حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها
لمدة  20دقيقة.
سيتم إيقاف التشغيل أي ً
ضا بعد ست ساعات إلى تم توصيل الوحدة
الرئيسية بأحد األجهزة باستخدام اإلدخال المحمول.

التشغيل

تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER

ضبط الصوت

عندما تقوم بتشغيل التلفزيون الخاص بك أو أي جهاز خارجي
متصل بهذه الوحدة ،تتعرف الوحدة على إشارة اإلدخال وتحدد
الوظيفة البصرية .يمكنك االستماع إلى الصوت من الجهاز
الخاص بك.

اضبط مستوى الصوت أوتوماتيك ًيا

هذه الوحدة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها تلقائيًا من خالل مصدر
إدخال :بصري.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر
.AUTO POWER

,,مالحظة

y yبعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO
 ،POWERسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد
إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق
مزامنة صوت ( LGبصري).

y yإذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة ،ال يمكن تشغيلها
تلقائيًا باستخدام وظيفة  . AUTO POWERومع
ذلك ،يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO
 POWERعندما تظهر اإلشارة البصرية بعد  5ثوان
من عدم وجود إشارة.
y yقد ال تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
y yإذا كنت ترغب في استخدام وظيفة AUTO
 ،POWERيجب إيقاف تشغيل وظيفة
 .SIMPLINKيستغرق األمر حوالي  30ثانية لتشغيل
أو إيقاف تشغيل .SIMPLINK

هذه الوحدة تدعم وظيفة مستوى الصوت "تلقائي" التي تضبط
مستوى الصوت تلقائيًا.
عندما يكون خرج الصوت منخفض ج ًدا أو مرتفع ج ًدا ،اضغط
على زر  AUTO VOLالموجود على وحدة التحكم عن بعد.
وهكذا يمكنك االستمتاع بالصوت بمستويات مالئمة.
إللغاء هذه الوظيفة ،اضغط مرة أخرى على زر أثناء عرض
"."ON

اضبط إعدادات Treble/Bass/Sub-
woofer

يمكنك ضبط مستوى الصوت إما صوت حاد عالي الطبقة ،أو
صوت عميق أو صوت مضخم حسب تفضيلك.
 5- : TREBLE/BASSديسبل إلى  5ديسبل

( SUBWFالمكبر الصوتي الفرعي)  20- :ديسبل إلى  6ديسبل
لتحديد  TREBLEأو
 .1اضغط بتكرار على زر
 BASSأو ( SUBWFالمكبر الصوتي الفرعي).
 .2اضغط على  VOL o/pلضبط مستوى الصوت.

الوضع الليلي

اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت وتحسين
النقاء والسالسة.
في جهاز التحكم عن بعد .هكذا يمكنك تنشيط
اضغط على زر
الوضع الليلي .لإللغاء ،اضغط على زر مرة أخرى.

3
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y yبعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO
 ،POWERسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد
إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصل.
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وضع االستعداد
تشغل السماعة لوضع االستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل
موسيقى أو تشغيل مفتاح.

وضع االستعداد
الخيار .1
إذا كانت الشبكة غير منقطعة وليس هناك تشغيل الموسيقى وأي
زر تشغيل لمدة  20دقيقة ،فإن السماعة تتحول إلى وضع
االستعداد .بعدئذ تظهر “ ”GOOD BYEفي نافذة العرض
ويتحول مؤشر  LEDفي الوحدة إلى الضوء األحمر.

3

الخيار .2

التشغيل

إذا قمت بالضغط مع االستمرار على ! 1/في الوحدة أو 1
في جهازالتحكم عن بعد لمدة  3ثوان تقريبًا ،تتحول السماعة إلى
وضع االستعداد .بعدئذ تظهر “ ”GOOD BYEفي نافذة
العرض ويتحول مؤشر  LEDفي الوحدة إلى الضوء األحمر.

وضع استعداد الشبكة

وضع استعداد Bluetooth

إذا كان وضع استعداد  Bluetoothيعمل ,فإن المستخدم يمكنه
تشغيله ،وتنتقل السماعة إلى وضع استعداد  Bluetoothعندما
تكون في وضع إيقاف التشغيل.
عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية في وضع استعداد
 ، Bluetoothفإنه يمكن لـ Bluetoothو LG TVاالتصال
حتى في حالة عدم اتصال الشبكة.

,,مالحظة

y yاضبط درجة صوت الوحدة الرئيسية على الحد األدنى,
ثم اضغط مع االستمرار على ( VOL)-و DRCفي
ثوان .لتنتقل السماعة
وحدة التحكم عن بعد لمدة ثالث
ٍ
إلى وضع استعداد .Bluetooth
y yال يعمل وضع استعداد  Bluetoothعندما تقوم بإيقاف
تشغيل وظيفة .Wi-Fi

y yلتستخدم هذه الوظيفة ,يجب أن تقوم بتشغيل وظيفة
.AUTO POWER

إعادة ضبط السماعة

الخيار .1

إذا لم تكن السماعة مشغلة أو ال تتجاوب ،قم بإعادة ضبط
السماعة.

عندما تكون الشبكة متصلة ولكن الموسيقى ال تعمل ولم يتم
الضغط على األزرار لمدة  20دقيقة ،فإن السماعة تتحول إلى
وضع االستعداد .بعدئذ يتحول مؤشر  LEDفي الوحدةإلى الضوء
األبيض الخافت.

إعادة ضبط السماعة

الخيار .2
إذا قمت بالضغط على ! 1/في الوحدة أو  1في جهازالتحكم
عن بعد ،تتحول السماعة إلى وضع استعداد الشبكة .بعدئذ يتحول
مؤشر  LEDفي الوحدةإلى الضوء األبيض الخافت.

,,مالحظة

في وضع استعداد الشبكة ،إذا قمت بالضغط على زر
! ،1/سيتم تشغيل آخر قائمة تشغيل للموسيقى.

حتى تسمع صوت
y yاضغط مع االستمرار على زر
الصفارة مرة واحدة .يمكنك ان ترى كلمة "" DISABLED
في نافذة العرض .ثم تتعطل جميع منافذ الشبكة الالسلكية ويتم
إلغاء معلومات الشبكة المخزنة.
y yاضغط مع االستمرار على زر
حتى تسمع صوت
الصفارة مرتين .يمكنك ان ترى "  "RESET1في نافذة
العرض .يمكنك إعادة ضبط السماعة إلعدادات المصنع
األصلية.

اكتشاف األعطال وإصالحها
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األعراض

السبب والحل

الوحدة ال تعمل بشكل صحيح.

y yقم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون ،مكبر الصوت ،مشغل
 ، DVDمكبر الصوت ،الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى.
y yافصل التيار الكهربي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون ،مكبر الصوت،
مشغل  ،DVDمكبر للصوت ،الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.

ال يمكن تشغيل النظام.

هل سلك الطاقة موصول بالمخرج؟
y yاوصل قابس الطاقة بالمخرج.

ال تعمل الوظيفة عندما يكون
المفتاح مضغوطاً.

هل هناك كهرباء سكونية في الهواء؟
ً
ثانية
y yافصل قابس الطاقة واوصله

ال يخرج صوت.

هل الصوت مضبوط على األدنى؟
y yقم بتعديل مستوى الصوت.
y yعندما تحاول االتصال بجهاز خارجي (جهاز االستقبال أو جهاز  Bluetoothأو غير ذلك)،
اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز.
y yاضغط

هل تم تحديد الوظيفة بشكل مالئم؟
y yافحص مصدر اإلدخال وحدد مصدر اإلدخال الصحيح.
ال يوجد صوت للمكبر الصوتي

هل تم توصيل المكبر الصوتي الفرعي؟
y yقم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعي في منفذ التيار بالحائط بشكل آمن.
هل تم فصل االقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي؟
y yقم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعي( .ارجع إلى صفحة ).12

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل
بالشكل المالئم.

هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة؟
y yقم بتشغيل جهاز التحكم عن بُعد على مسافة  7أمتار.
هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟
y yأزل العائق.
هل بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة؟
y yاستبدال البطارية بواحدة جديدة.

وظيفة  AUTO POWERال
تعمل.

y yافحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو مشغل أقراص  DVD/Blu-Rayأو جهاز
.Bluetooth
y yتحقق من حالة  SIMPLINKوقم بإيقاف تشغيل .SIMPLINK
y yقد ال تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.

يتعذر تشغيل مزامنة صوت
.LG

y yتحقق إذا كان تلفزيون  LGالخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت .LG
y yتحقق من توصيل مزامنة صوت .LG
y yتحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

اكتشاف األعطال وإصالحها
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عندما تشعر بأن صوت خرج
هذه الوحدة منخفض.

يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقا لها.
y yقم بتحويل وضع التشغيل [ ]ONفي وظيفة  DRCإلى وضع إيقاف التشغيل [ ]OFFباستخدام
وحدة التحكم عن بعد.
y yقم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي  AUDIO DIGITAL OUTمن قائمة إعداد
التلفزيون من الوضع [ ]PCMإلى [ ]AUTOأو [ ]BITSTREAMعندما تكون األلواح
الصوتية متصلة بالتلفزيون.
y yقم بتغيير إعدادات خرج الصوت  AUDIO DIGITAL OUTمن قائمة إعداد المشغل من
الوضع [ ]PCMإلى [ ]PRIMARY PASS-THROUGHأو [ ]BITSTREAMعندما
تكون األلواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.
y yقم بتغيير إعدادات  DRCالصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [.]OFF

الشبكة
4
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السبب والحل

ال يمكن وصل السماعة مع
شبكتك المنزلية.

قد ينقطع اتصال الالسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو .حرك السماعة بعيداً
عنهم.

خوادم الوسائط المتعددة غير
معروضة في قائمة أألجهزة

y yبرمجيات الجدار الناري أو مكافحة الفيروسات تعمل على خادم الوسائط الخاص بك .قم بإيقاف
تشغيل الجدار الناري أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.
y yتأكد من أن السماعة موصولة بشبكة المنطقة المحلية الموصول بها خادم الوسائط.

ال يعمل Music Flow
 Playerجيداً.

هل تم توصيل Music Flow Player؟
y yقم بتوصيل .Music Flow Player
هل كابل  LANموصول بموجّ ه الالسلكي و  Music Flow Playerبشكل مالئم؟
y yوصل كابل  LANبمنفذ إيثرنت في الجانب الخلفي من  Music FlowPlayerوبالموجه
الالسلكي.
عند توصيل  ،Music Flow Playerهل يشير مؤشر  LEDالخاص بـ Music Flow
 Playerإلى أنه يعمل بشكل مالئم؟
y yإذا واجهتك أي مشاكل في توصيل  ،Music Flow Playerحاول أن تنقل السماعة لمسافة
أقرب من الموجه الالسلكي أو .Music Flow Player
إذا قمت بإعادة بدء الموجّ ه؟
y yستحتاج إليقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى.
إذا قمت بتثبيت موجّ ه جديد.
y yأنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.

اكتشاف األعطال وإصالحها
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التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي
األعراض

السبب والحل

ال يعمل تطبيق Music Flow
 Playerجيداً.

هل يحدث عطل عند الدخول إلى التطبيق؟
y yتأكد من أن جهازك الذكي يتوافق مع التطبيق.
y yتأكد من أن تطبيق  Music Flow Playerبأحدث نسخة.
y yتأكد من أن  LEDاألمامي للسماعة يتحول من األحمر إلى األبيض.

برمجيات Music Flow PC
ال تعمل بشكل صحيح.

هل تم تمكين برنامج الجدار الناري على الكمبيوتر الشخصي أو  Macالخاص بك؟
y yقم بتعطيل كل برامج الجدار الناري الخاص بك وحاول إعادة االتصال .ارجع إلى تعليمات
برنامج الجدار الناري الخاص بك أو الموقع اإللكتروني.
هل كابل  LANموصول بموجّ ه الالسلكي والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو  Macجيداً؟
y yتأكد من أن السماعة والكمبيوتر الشخصي أو  Macموصوالن بشكل صحيح لشبكة المنطقة
المحلية ويمكن أن تصل إلى اإلنترنت.
y yقد ينقطع اتصال الالسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو .حرك السماعة
والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو  Macبعيداً عنهم.

4
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متلطبات الملف
امتدادات الملفات المتاحة".mp3"، ".wma "، ".flac "، :
" ".m4a "، ".aac "، ".ogg "، ".wav
التردد النموذجي :بين  32إلى  48كيلوهرتز (،)mp3، wma
يصل إلى  192كيلوهرتز 24/بت ()flac
معدل بت :ما يصل إلى  320كيلوبت في الثانية ()mp3، wma
y yمتطلبات الملف ليست دائما ً مماثلة .قد تكون هناك بعد القيود
لخصائص الملف وقدرة خادم الوسائط.

إن ماركة ® Bluetoothبكلمتها وشعاراتها هي عالمات
تجارية مسجلة ومملوكة لشركة  Bluetooth SIGوأي
استخدام لهذه العالمات من جانب شركة LG Electronics
فهو بموجب الترخيص.
أمّا العالمات واألسماء التجارية األخرى فهي خاصة بمالكها
المعنيين.

y yبعض ملفات  wavغير مدعمة على هذه السماعة.
y yوحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل ،قد ال يتم التشغيل.
y yبعض ملفات  DRMالمحملة غير مدعمة على هذه السماعة.

العالمات التجارية والتراخيص
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مصنع بترخيص من  .Dolby Laboratoriesعالمة
 Dolbyورمز  DDهي عالمات تجارية لشركة Dolby
.Laboratories

للتعرف على براءات اختراع  ،DTSقم بزيارة الموقع
اإللكتروني  .http://patents.dts.comتم التصنيع
بموجب ترخيص من  DTSللترخيص المحدودةDTS .
والرمز ،و DTSوالرمز معًا ،هي عالمات تجارية مسجلة ،و
 DTS Digital Surroundهي عالمة تجارية مسجلة
لشركة © .DTSحقوق النشر محفوظة لشركة  .DTSجميع
الحقوق محفوظة.

تعتبر عبارة  HDMIوتوصيل الوسائط عالية الوضوح
 HDMIوشعار  HDMIعالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة لشركة ترخيص  HDMIذات المسؤوليية المحدودة
 LLCفي الواليات المتحدة والبلدان األخرى.
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المواصفات
عام
متطلبات الطاقة

ارجع الي النافذة الرئيسة في الوحدة

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

 50واط
االستعداد عبر الشبكة  6.0 :واط
(إذا كان قد تم تنشيط كل منافذ الشبكة).
( )135 x 106 x 1100ملم (بدون الرجل)
 8.2كجم
 5إلى  35درجة مئوية

درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل

 % 5إلى % 90

استهالك الطاقة

دخل /خرج
OPT. IN

 3فولت (من الذروة إلى الذروة) ،مقبس بصري × 2

PORTABLE IN

 0.5فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو  3.5ملم) × 1

HDMI IN

 19بين (النوع  ،Aموصل ™3 × )HDMI

HDMI OUT
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخالت
الرقمية

 19بين (النوع  ،Aموصل ™1 × )HDMI
 32كيلو هرتز 44.1 ،كيلو هرتز 48 ،كيلو هرتز 96 ،كيلو هرتز

المكبر

المكبر الصوتي الفرعي الالسلكي
متطلبات الطاقة

ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.

استهالك الطاقة

 35واط

النوع
المقاومة

سماعة واحدة أحادية االتجاه
 3أوم

طاقة الدخل المقدرة

 175واط

طاقة اإلدخال القصوى
األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقريبا)

 350واط
( )296 × 332 × 296ملم
 7.6كجم
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المجموع
أمامي
الخلف
محيطي
الوسط
المكبر الصوتي الفرعي
THD

 700واط
 75واط ×  4( 2أوم على  1كيلوهرتز)
 75واط ×  4( 2أوم على  1كيلوهرتز)
 75واط ×  4( 2أوم على  1كيلوهرتز)
 75واط ( 4أوم على  1كيلو هرتز)
 175واط ( 3أوم عند  80هرنز)
% 10
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النظام
منفذ )ETHERNET (LAN
شبكة  LANالسلكية (هوائي داخلي).

مقبس إيثرنت BASE-TX 100/BASE-T 10 ،1 x
 IEEEمتكامل ( 802.11nتيار  )2.0دخول السلكي للشبكة ،يتوافق مع شبكات
.802.11a/b/g/n Wi-Fi

Bluetooth
النسخة

4.0

الترميز

SBC

y yتخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

5
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التعامل مع السماعة
عند شحن السماعة
يرجى االحتفاظ بصندوق الشحن األصلي ومواد التغليف .إذا
احتجت لشحن السماعة ،ألقصى حماية ،أعد تغليف السماعة كما
كانت مغلفة باألصل من المصنع.

حافظ على نظافة األسطح الخارجية
y yال تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب
السماعة.
y yقد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
y yال تترك منتجات مطاطية أو بالستيكية تالمس السماعة لمدة
طويلة من الوقت.

تنظيف السماعة
لتنظيف المشغل ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إن كانت
األسطح متسخة للغاية ،استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول
منظف معتدل .ال تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين او
التنر ،حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.
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معلومات هامة تتعلق بخدمات
الشبكة
جميع المعلومات ،البيانات ،الوثائق ،االتصاالت ،التنزيالت،
الملفات ،النصوص ،الصور ،التصويرات ،التصاميم ،الفيديوهات،
البث الشبكي ،والمطبوعات ،واألدوات ،والموارد ،والبرمجيات،
والرموز ،والبرامج ،والتطبيقات ،والحاجيات ،والمنتجات
والمحتويات األخرى ("المحتوى") وجميع الخدمات والعروض
("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها عبر أو من خالل أي طرف
ثالث (كل "مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي نبعت
منه.
إن توافر وإمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من
مقدم الخدمة من خالل جهاز  LGEعرضة للتغيير في أي وقت
دون إشعار مسبق ،بما في ذلك ،ولكن دون الحصر ،تعليق أو إزالة
أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.
إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات،
يمكنك الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص بمزود الخدمة
للحصول على المعلومات لمعظم المعلومات المحدثة LGE .ليست
مسؤولة عن خدمة العمالء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات .ينبغي
طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة
إلى مسؤول المحتوى ومقدمي الخدمة المعنيين.
يرجى مالحظة أن  LGEليست مسؤولة عن أي محتوى أو
خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغييرات ،أو إزالة ،أو
وقف لهذا المحتوى أو الخدمات وال تبرر أو تكفل توافر أو
الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

5
الملحق

68

الملحق

أحكام االستخدام
تسري أحكام االستخدام هذه على األفراد والجماعات الذين
يستخدمون سماعة LG Multiroom (LG Multiroom
 ،)Speakerأي برنامج مرتبطة مع LG Multiroom
 ، Speakerوهذا التطبيق وأية خدمات مرتبطة بهذا التطبيق
(مجتمعة "برامج  .)" LGإنها تحدد مسؤوليات شركة  LGEلك
وتحدد ما يجب "فعله" و "عدم فعله" والتي يجب أن تكون على
علم بها عند استخدام برنامج  .LGبرامج  LGهي برامج
احتكارية مملوكة لشركة  ، LG Electronicsوهي شركة
مسجلة في كوريا ولها مكتبها المسجل في Yeouido-dong
 ، Yeoungdeungpo-gu ،20سيول ،كورياLGE .
ومرخصيها ("" ،" LGEإننا"" ،نحن").
قبل الدخول إلى أو استخدام برامج  ،LGفأنت تؤكد أنك تقبل
شروط االستخدام هذه ،وأنك توافق على االمتثال لها .إذا كنت ال
توافق على شروط االستخدام هذه ،ال يجوز لك دخول أو استخدام
برامج  .LGلدرجة أن أي تعارض ينشأ بين شروط االستخدام هذه
وأية وثيقة أخرى مشار إليها في شروط االستخدام هذه ،فإن
شروط االستخدام هذه ستعتمد ،ما لم ينص على خالف ذلك بشكل
واضح في الوثيقة ذات الصلة.
نحن نمنحك ترخيص غير حصري الستخدام نسخة مثبتة مسبقا
من برامج LGفقط بالقدر الالزم لتتمكن من استخدام سماعة LG
 Multiroomالخاص بك شخصيا ً وليس ألي غرض آخر.
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أنت تقر بأن جميع حقوق الملكية في برامج  LGفي أي مكان في
العالم تنتمي حصراً لنا ولن يتم نقل أي حقوق ملكية من برامج
 LGلك .يحق لك فقط االستخدام المحدود لبرامج  LGكما هو
ممنوح في شروط الترخيص هذه.
ال يجوز لك نسخ ،أو تعديل ،أو تجميع ،أو عكس تصميم برامجنا
بأي شكل من األشكال ما لم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون.
نحن نحتفظ بحق تعليق ،أو سحب ،أو وقف كل أو جزء من
الخدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرق شروط االستخدام هذه.
أنت تقر بأنه لم يتم تطوير برامج  LGلتلبية االحتياجات الفردية
الخاصة بك .نحن ال نقدم أية تعهدات أو ضمانات بأن برامج LG
خالية من العيوب أو األخطاء أو أنها ستكون دائما ً متاحة .إننا
نستخدم الجهود المعقولة تجاريا ً لتوفير برامج  LGبشكل مستمر،
وعلى أساس جودة عالية ولكن ال نستطيع ضمان أن تكون متاحة
دائماً ،دون انقطاع أو خالية من األخطاء .فمن الممكن أن نضطر
لقطع أو وقف برامج  LGأو تعليق أو تقييد استخدامك لكل أو أي
جزء من الخدمات عندما نعتبر أنه من الضروري بشكل معقول
ألسباب تقنية أو عملياتية او أمنية أو قانونية أو تنظيمية.
نحن ال نقبل أي مسؤولية إذا كانت ألي سبب من األسباب
الخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو ألي فترة.
على الرغم من أنك قد تستخدم برامج  LGلتحميل ودخول
المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برامج LG
 ،فال نقدم أية وعود أو ضمانات أنك سوف تكون دائما ً قادر على
الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات .إلى الحد الذي نكون
قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية ،فإننا نستبعد أي
ضمانات أو شروط أو أحكام أخرى قد تكون ضمنية في شروط
الترخيص هذه من قبل القانون.

إلى الحد الذي نكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية
القانونية ،فإننا نستبعد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق
بك أو أي شخص آخر في ما يتصل باستخدامك لبرامج  .LGنحن
مسؤولون فقط عن خسارة أو ضرر يع ّد نتيجة متوقعة لدينا لخرق
شروط الترخيص هذه أو إهمالنا ليصل للقدر المحدد أدناه ،ولكن
نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر ال يمكن توقعه .إن
الخسارة أو الضرر متوقعة إذا كانت نتيجة واضحة لخرقنا أو إذا
كان متنبأة من قبلكم وقبلنا عند البدء باستخدام برامج .LG
أي خسارة أو ضرر غير مستثناة بموجب شروط الترخيص هذه،
سواء في العقد ،المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك اإلهمال) أو
غير ذلك ،فإن المسؤولية الكاملة منا ومجموعة شركاتنا لك تقتصر
على المبلغ الذي دفعته لبرامج خدمة جهاز  .LGإلى حد مسموح
به بموجب القوانين المعمول بها ،فبعض السلطات القضائية ال
تسمح بتقييد أو استبعاد المسؤولية عن األضرار العرضية أو
التبعية ،أو لديهم تشريعات تحد من التحديد أو االستثناء من
المسؤولية ،لذلك قد ال ينطبق القيد أعاله عليك.
ال شيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثني مسؤوليتنا عن
الوفاة أو اإلصابة الشخصية المتعلقة بإهمالنا أو الغش أو االحتيال
أو تحريف أية مسؤولية أخرى ال يمكن استبعادها أو تقييدها
بالقانون.
توفر برامج  LGالوصول إلى "التطبيقات" والربط بالخدمات
األخرى التي تملكها وتشغلها أطراف ثالثة ،مثل مقدمي المحتوى.
يتم إجراء أي تطبيقات طرف ثالث ،وخدمات المحتوى التي يمكنك
الوصول إليها من خالل الخدمات المتاحة لك من قبل الطرف
الثالث وخارج نطاق شروط االستخدام هذه.
تعامالتك مع أي طرف ثالث مزود هي فقط بينك وبين المزود ذو
الصلة ويمكن أن تكون خاضعة للشروط واألحكام الخاصة
بالمزود وسياسة الخصوصية .نحن نشجعكم على قراءة هذه
الوثائق ،على الرغم من أننا لسنا مسؤولين عن محتواها .نحن ال
نقبل أي مسؤولية عن التطبيقات أو الخدمات أو المحتوى المقدم
من قبل مقدمي الطرف الثالث.
قد نفرض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى
الطرف الثالث ،أو التطبيقات أو الخدمات ،في أي حالة ومن دون
إشعار أو التزام .نحن نخلي صراحة أنفسنا من أي مسؤولية أو
تبعة ألي تغيير ،أو انقطاع ،أو تعطيل ،أو إزالة ،أو تعليق أي
محتوى ،أو تطبيق ،أو خدمة متاحة من خالل برنامج  .LGنحن
غير مسؤولين عن خدمة العمالء ذات الصلة بالمحتوى،
والتطبيقات والخدمات .ينبغي طرح أي سؤال أو طلب للخدمة
المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث ،أو التطبيق أو الخدمات مباشرة
إلى المحتوى ومقدمي الخدمات أو مطوري التطبيقات المعنيين،
حسب مقتضى الحال.
هذه الشروط ال تؤثر على حقوقك القانونية كمستهلك.
مالءمة الخدمات لألطفال وأدوات الرقابة األبوية
قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسبا :ال يتم توجيه الخدمات
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  13وغير منظم خصيصا ً لجذب
األطفال دون سن  .13وعالوة على ذلك ،بعض المحتويات التي
يمكنك الوصول إليها من خالل استخدامك للخدمات التي قد تحتوي
على المواد التي تعتبرها غير الئقة ،القابلة لالعتراض أو التي قد
ال تكون مناسبة لألطفال.
إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون  LGالذكي للوصول إلى
الخدمات ،فأنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن
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الخدمات ذات الصلة مناسبة لوصول هذا الطفل.

تلفزيون  LGالذكي باالتصال معها نفسها.

[يوفر تلفزيونك الذكي أداة رقابة أبوية (عن طريق الرقم السري
المكون من  4أرقام) إذا قمت بالسماح للرقم السري المكون من 4
أرقام ،لن يكون تلفزيون  LGالذكي قادر على عرض المحتوى
المقيد إال إذا كتبت الرقم السري .أنت مسؤول عن إعداد والحفاظ
على أداة الرقابة األبوية وأي ضوابط أخرى متوفرة ،ونحن غير
مسؤولين عن أي ضرر ،أو خسارة تعاني أو يعاني أي مستخدم
آخر لتلفزيون  LGالذكي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك.
باالعتماد على موديالت تلفزيونك الذكي من  ، LGقد ال تتوفر
هذه الميزات.

تخضع هذه االتفاقية لقوانين جمهورية كوريا ،باستثناء صراعاتهم
على أحكام القوانين.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول شروط االستخدام يرجى
االتصال .www.lg.com
قد يتم تحديث شروط االستخدام هذه من قبل  LGEمن وقت
آلخر .إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط االستخدام
الخاصة بنا ،سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج  LGالخاص بك
أو غيرها من الوسائل.

الفيروسات واألمان
قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً :نحن نستخدم الجهود
المعقولة تجاريا ً لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات،
ولكن هذه الجهود ال يمكن وال تضمن أن الخدمات ستكون خالية
من األخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.
وعالوة على ذلك ،نحن ال نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو
ضرر يسببه فيروس ،أو إنكار توزيع خدمات ،أو غيرها من
المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصيب تلفزيونك
الذكي من  LGأو البيانات أو المواد األخرى التي تنتمي لك ،أثناء
استخدامك للخدمات.
قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً :الشكاوى
إذا كان لديك أي استفسار ،مخاوف أو شكاوى حول الخدمات،
يرجى االتصال [إشارة إلى عنوان البريد اإللكتروني غير
الشخصي من ]LG
قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً :متفرقات

يجوز لنا التنازل ،أو التعاقد من الباطن ،أو نقل أي من الحقوق
وااللتزامات أو كلها بموجب شروط االستخدام هذه ،ألي شركة أو
مؤسسة أو شخص .يمكننا القيام بذلك إال إذا كان ال يؤثر بشكل
جوهري على حقوقك بموجب شروط االستخدام هذه .ال يجوز لك
تعيين ،أو التعاقد من الباطن ،أو نقل حقوقك ،أو التزاماتك بموجب
هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تتخلص
منه تلفزيون  LGالذكي إلى طرف ثالث) إال إذا كنت توافق على
ً
كتابة.
هذه أوالً معنا في
إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين ،فإن
هذا ال يمنعنا من اتخاذ قرار في وقت الحق في ممارسة أو تطبيق
هذا الحق.
إذا وجدت أي جزء من شروط االستخدام هذه غير قانوني ،أو
غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة ،أو منظم ،ثم،
عند االقتضاء ،يجب حذف هذا الجزء وتظل األجزاء المتبقية من
شروط االستخدام قابل للتنفيذ.
شروط االستخدام هذه ال تخلق أو ترتب أي حقوق يمكن تطبيقها
من قبل أي شخص ليس طرفا فيها.
تخضع شروط االستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون
 LGالذكي وتوافق أنت وشركة  LGEعلى الخضوع
لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم البلد الذي يباع فيه
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ما لم ينص صراحة على خالف ذلك ،شروط االستخدام هذه
والمستندات المشار اليها فيها تحتوي على كامل االتفاق بيننا
وبينكم فيما يتعلق باستخدامك للخدمات وتحل محل أية اتفاقيات ،أو
ترتيبات ،أو تعهدات ،أو مقترحات سابقة ،مكتوبة أو شفهية ،بيننا
وبينك والمتعلقة باستخدامك للخدمات.
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معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو
 LGPLو  MPLوتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها
هذا المنتج ،يرجى زيارة الموقع
.http://opensource.lge.com
باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام
الترخيص وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر
للتنزيل.
ستوفر  LG Electronicsأيضًا التعليمات البرمجية المصدر
على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط
والشحن واالستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى
 .opensource@lge.comإن هذا العرض صالح لمدة ثالث
( )3سنوات اعتبارً ا من تاريخ شراء المنتج.
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