العربية

دليل بسيط

نظام هاي-فاي
صغير

لعرض تعليمات الميزات المتقدمة ،تفضل بزيارة موقع الويب  ،http://www.lg.comثم
قم بتنزيل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.
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اللوحة األمامية
 aنافذة العرض
 : USB1/USB2 bيشغل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز .USB
USB REC.
a

 :يسجل على .USB

( !/1 cتشغيل)  :يشغل الوحدة  ONأو .OFF
( I dإيقاف)  :للتوقف عن التشغيل أو التسجيل.

b

 : AUTO DJ eيختار وضع .AUTO DJ

j

c

( Y fتخطي/بحث) :يبحث للخلف / .يتجاوز إلى المسار/الملف السابق.

k

d

l

e

m

f

n
o
p

g
h
i

 : DEMO gيعرض وضع التجريب.
PORT. IN h
 iباب األسطوانة
 : F / WIRELESS LINK jيختار مصدر الوظيفة أو المدخالت/ .
ثوان الختيار وضع
اضغط مع االستمرار لمدة ٍ 3
.WIRELESS PARTY LINK
 :يبدأ أو يوقف التشغيل مؤقتاً / .يختار ستيريو /مونو.
k
 : REGION EQ lيختار معادل المنطقة.
( U mتخطي/بحث) :يبحث لألمام / .يتخطى إلى المسار/الملف القادم.
 : BASS BLAST nاضغط مع االستمرار الختيار مؤثر BASS
مباشر ًة.
 : MASTER VOLUME oيعدل الصوت أو السماعة.
( R pفتح/إغالق)  :يستخدم في فتح أو غلق درج األسطوانات.

اللوحة الخلفية
POWER IN a
 bموصالت )AUX IN (L/R
ANTENNA (FM) c
a

 dسلك السماعات

b
c

d

تطبيق المتحكم

تحميل تطبيق  Music Flow Bluetoothعلى جهازك.
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مزامن صوت ( LGالسلكي)

لمزيد من المعلومات ،حمل دليل المالك عبر اإلنترنت.
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توصيل السماعة

كيفية فصل اتصال الشبكة الالسلكية أو الجهاز الالسلكي.

إيقاف تشغيل الوحدة من خالل الضغط على مفتاح الطاقة ألكثر من 5
ثواني.

استبدال البطارية

)3

(R0

أحمر

)(R03

الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد
 240-200فولت 60 /50 ،هرتز.
أسود

معلومات إضافية
المواصفات
متطلبات الطاقة

استهالك الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق
الرئيسي الموجود على الوحدة.
يرجى الرجوع إلى الملصق
الرئيسي الموجود على الوحدة.

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.

(في حال تنشيط كل منافذ الشبكة)

مالحظة هامة :األسالك الموجودة في كبل التيار الكهربي مميزة باأللوان
وفقاً للرموز التالية:

استعداد الشبكة 0.5 :واط

حوالي  206مم ×  308مم ×
األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق)  284مم
الوزن الصافي

تقريبا  3كغ

مصدر طاقة الناقل ()USB

دخل التيار المباشر بجهد  5فولت
 500 0ملي أمبير

المضخم
(إجمالي طاقة خرج )RMS

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:

 460وات

 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.

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.
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