العربية

دليل بسيط

نظام هاي-فاي
صغير

لعرض إرشادات الخصائص المتقدمة ،تفضل بزيارة موقعنا
اإللكتروني  http://www.lg.comوقم بتحميل دليل المالك.يمكن أن
تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.
الطراز
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اللوحة األمامية
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TREBLE m
يضبط مستوى صوت الطبقة العالية عند ضبط .USER EQ
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f

b

g
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h

d
v
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DJ EFFECT b
لتحديد مؤثر  DJالمراد (FLANGER, PHASER, WAH,
 )DELAYوأدر  EFFECT LEVELلضبط .DJ EFFECT
USER EQ c
لتحديد المؤثر الصوتي الذي قمت بإعداده.

SEARCH f
التحديد.
االنتقال إلى مجلد وملف في وضع
de

c

b

VOICE CANCELLER h
يمكنك االستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت
المغني عن الموسيقى في عدة مصادر.
 iمنفذ  USBرقم .1
يمكنك تشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خالل التوصيل بجهاز .USB
BASS j
يضبط مستوى صوت الجهير عند ضبط .USER EQ
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 pميكروفون  / 1قابسين
قم بتوصيل ميكروفون.

T
 يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت. يحدد .Stereo/MonoR
يستخدم في فتح وغلق درج األسطوانات.

)DJ PRO( CLUB, DRUM, USER
لتحديد المؤثر الصوتي  CLUBأو  DRUMأو  USERللمزج
(إذا كنت ترغب في استخدام المؤثر  ،USERفيجب أن تسجل المصدر
باستخدام تطبيق ")"Music Flow Bluetooth

USB REC / DEMO e
يسجل على جهاز  / .USBيظهر وضع التجريب.

 kنافذة العرض

أدره في اتجاه حركة عقارب الساعة أو في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
إلصدار صوت صرير / .لضبط مستوى .DJ EFFECT

KEY CHANGER
لتغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

REGION EQ / BASS BLAST d
 يختار معادل المنطقة.a
 -اضغط مع االستمرار الختيار مؤثر  BASSمباشر ًة.

MASTER VOLUME l
لضبط مستوى صوت السماعات.

SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL o

Iq
يوقف التشغيل أو يلغي وظيفة الحذف "."DELETE

(!/1 aالطاقة)
للتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الطاقة.

OK g
يختار مجلد عند البحث عن ملف.

 nمنفذ  USBرقم .2
يمكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خالل التوصيل بجهاز
.USB

)DJ PRO PAD( 4 ,3 ,2 ,1
اضغط على لوحة الصوت المراد
 rباب األسطوانة
MIC VOL / KEY CONTROL s
 للتجكم في مستوى صوت الميكروفون. لتغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي. tقابس PORT. IN
قم بتوصيل جهاز محمول.
F (Function) / WIRELESS LINK u
 يختار الوظيفة ومصدر اإلدخال.ثوان الختيار وضع
اضغط مع االستمرار لمدة ٍ 3.WIRELESS PARTY LINK
Y SEARCH U v
 للبحث عن مجلد أو ملف. -الختيار محطات اإلذاعة.
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اللوحة الخلفية
 aسلك التيار الكهربي
 bموصل السماعات
)FM( ANTENNA c

a

)L/R( AUX IN d
قم بتوصيل الجهاز اإلضافي.

c d

b

معلومات إضافية

توصيل السماعة
المواصفات

يرجى الرجوع إلى الملصق
الرئيسي الموجود على الوحدة.
يرجى الرجوع إلى الملصق
الرئيسي الموجود على الوحدة.
استعداد الشبكة 0.5 :واط
(إذا كانت جميع منافذ الشبكة
مفعلة)

متطلبات الطاقة

استهالك الطاقة

األبعاد الخارجية
(العرض × االرتفاع × العمق)

حوالي  450مم  160 xمم x
 355مم

الوزن الصافي

حوالي  6كجم

وحدة التغذية بالطاقة الناقلة
()USB

500 mA 0 5 V

مضخم الصوت
(إجمالي طاقة مخرج )RMS

 2,200وات

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مُسبق.

تطبيق أداة التحكم

قم بتحميل تطبيق  Music Flow Bluetoothعلى جهازك.
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( LG Sound Syncالسلكي)

للمزيد من المعلومات ،قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة اإلنترنت.
http://www.lg.com
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معلومات إضافية
نبذة عن القلب الحديدي (اختياري)

تنبيه
y yعندما تستخدم المقابس المتعددة ،ينصح باستخدام مقبس  15أ .قد
يسبب مقبس  10أ إيقاف تشغيل الطاقة بسبب قلة تزويد الطاقة.
y yال تضع أي أشياء على السماعات .يمكن أن تقع هذه األشياء وقد
تتسبب في تلف الممتلكات.
y yركب السماعات على سطح صلب غير قابل لالنزالق .االهتزاز
الناتج عن قوة المخرجات يمكن أن يتسبب في اهتزاز السماعات
وتحركها.
y yتجنب التشغيل على أقصى مستوى صوت في األماكن الصغيرة
المغلقة .المخرجات القوية والشديدة للسماعات يمكن أن تتسبب في
اهتزاز السقف وسقوط األشياء في الغرفة.
y yابتعد عن السماعة لمسافة كافية لحماية أذنك من الضرر .الصوت
الغامر الصادر من السماعة يمكن أن يسبب الضرر لسمع اإلنسان.
y yاترك أكثر من  20سم مسافة خالية بين الجهاز الرئيسي والسماعات
عند تثبيت الجهاز الرئيسي على األرض .ضغط الصوت العالي
الصادر من السماعات يمكن يجعل الجهاز يهتز ويتسبب في
اضطراب تشغيل األسطوانات المدمجة ).(DC
y yوصل كابل الطاقة بمنفذ التيار في الحائط مباشرة إن أمكن .أو عند
استخدام كابل التمديد ،فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد 110
فولت 15/أمبير أو  230فولت 15/أمبير وإال قد ال تعمل الوحدة
بشكل مناسب بسبب النقص في اإلمداد الطاقة.
y yال تحمل سلك التمديد بحمل كهربي مفرط.

كيفية فصل اتصال الشبكة الالسلكية أو الجهاز
الالسلكي
أوقف تشغيل الوحدة بالضغط على مفتاح التشغيل ألكثر من  5ثواني.

استبدال البطارية

قم بلف كابل الطاقة وكابالت  SPEAKERSحول القلب الحديدي.
الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد
 240-200فولت 60 /50 ،هرتز.
توصيالت األسالك :يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363
مصهرا له نفس المعايرة
معتمد .عند استبدال المصهر ،استخدم دائمًا
ً
المقننة المعتمدة في قابس
 .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 6
أو 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 ألوانأسالك 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.
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