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فك وحدة المستقبل الموجودة
تركيب ISO-DIN
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االستماع للراديو

	ذاكرة البحث التلفائي
تخزين ترددات البث وإعادة استدعائها
لمسح المحطات المضبوطة مسبقاً
لموالفة المحطات المضبوطة مسبقاً
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توصيل جهاز USB
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اإلستماع ألحد األقراص المضغوطة

االنتقال إلى محرك آخر

	اإليقاف المؤقت للقرص المضغوط أو إعادة تشغيله
البحث عن مقطع داخل المسار/الملف
التخطي لمسار/ملف آخر
مسح مبدئي
تكرار
التشغيل غير المرتب
مسار 10+/10- ،MP3/WMA Track
مجلد  MP3/WMAألعلى/ألسفل
انظر المعلومات حول الموسيقى
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استكشاف األخطاء وإصالحها
معلومات اإلعداد العامة
المواصفات
هذا المنتج مصنع ليتوافق مع المعيار ،)3.2.9 , EEC (ANNEX I/28/2006
والمعيار  EEC/245/72و.EC/95/2006
الممثل األوروبي:
 LG Electronics Service Europe B.V.ةكرش
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere.
) +31-036-547-8940فتاه( The Netherlands
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الخاص بالسيارة  CD/MP3/WMAمستقبل

مالحظة أمان

تنبيه :يستخدم هذا المنتج نظام ليزر.

تنبيه
احتمال الصدمة الكهربية
ال تفتح

لضمان االستخدام الصحيح لهذا المنتج ،برجاء قراءة دليل المالك هذا بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
وفي حالة حاجة الوحدة للخدمة ،اتصل بموقع الخدمة المؤهل .ويمكن أن يؤدي استخدام مفاتيح التحكم أو الضبط أو
القيام بأية إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض ألشعة خطرة.
ولمنع التعرض المباشر ألشعة الليزر ،ال تحاول فتح العلبة ،حيث تظهر أشعة ليزر مرئية عند فتحه.
ال تحدق في الشعاع

تنبيه :لتقليل خطر الصعق الكهربي ،ال تفصل الغالف األمامي
(أو الغالف الخلفي) حيث ال توجد أجزاء يمكن للمستخدم أن يستعملها بالداخل.
أوكل الصيانة ألفراد الصيانة المؤهلين.
يهدف الضوء المومض ذو رمز رأس السهم الموجود داخل مثلث متساوي األضالع إلى تنبيه
كبيرا بدرجة
المستخدم إلى وجود جهد تيار كهربي غير معزول داخل صندوق المنتج والذي قد يكون ً
تكفي لحدوث خطر إصابة األشخاص بصعق كهربي.
عالمة التعجب في مثلث متساوي األضالع يقصد منها تنبيه المستخدم بوجود إرشادات هامة
لالستخدام والصيانة في المواد المرفقة بالمنتج.
دائمًا ال تستخدم المركبة إال بطريقة آمنة.
وال تجعل المركبة تشتت تركيزك أثناء القيادة ،بل ركز جي ًدا على ظروف الطريق .فال تغير
اإلعدادات وال أي وظائف.
انتقل إلى جانب الطريق بطريقة آمنة وقانونية قبل محاولة تنفيذ أي من تلك العمليات.
ال تستخدم الجهاز لساعات طويلة في درجة حرارة شديدة االرتفاع أو االنخفاض.
( 60 ~ 10 -درجة مئوية)
للحد من خطر حدوث صدمات كهربية ،ال تفك الغطاء األمامي أو الخلفي لهذا المنتج .فال توجد أجزاء
في حاجة للخدمة من قبل المستخدم بالداخل .اترك الخدمة لألفراد المختصين.

تحذير
عند االتصال بطريقة خاطئة ،ستعرض الوحدة كما يلي.
.1تقصير منفذ الهوائي”ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK“ :
 .2تقصير منفذ التحكم عن بعد”REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK“ :
 .3تقصير منفذ التحكم عن بعد والهوائي:
“”ANTENNA REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK
بعد توصيله مرة أخرى ،أعد تشغيل الوحدة.
يجب ضبط خيار تنسيق األقراص على [( ]Masteredمتحكم فيه) لجعل األقراص متوافقة مع مشغالت LG
عند تنسيق األقراص القابلة إلعادة الكتابة عليها.
وعند ضبط الخيار على ( Live File Systemنظام الملفات الحي) ،ال يمكنك استخدام القرص مع مشغالت
.LG
(متحكم فيه/نظام الملفات الحي :نظام تنسيق األقراص لنظام تشغيل )Windows Vista

للحد من خطر الحريق أو الصدمات الكهربية ،ال تعرض هذا الجهاز لتساقط الماء أو الرذاذ ،أو
المطر أو الرطوبة.
درجة حرارة الجزء الخارجي للوحدة قد تكون شديدة االرتفاع ،يرجى استخدام الوحدة بعد التركيب
الصحيح في المركبة.
8 cm

ال يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص  8سم (استخدم أقراص  12سم فقط).
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اللوحة األمامية/وحدة التحكم عن بعد (اختياري)
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( ]SRC[ 1المصدر)

( ]DISP[ 9عرض)

Skip/Search/Seek/Tune 2
( +?b / B?-تخطي/بحث/بحث/موالفة)

( Z Eject 10إخراج)

( ]U/AS] Auto Store• 3تخزين تلقائي)
+
•( ]u/PS] Preset Scanمسح الضبط
المسبق)
•MP3/WMA Track +10/-10
( U/ uمسار )MP3/WMA
• ( U/ u Folder Up/Downتخزين تلقائي)
( Volume• 4مستوى الصوت)
• [( ]MUTEكتم الصوت)
• [( ]PWRالطاقة)
 5جهاز االستشعار عن بعد (اختياري)
( ]MENU[ 6القائمة)
( ]EQ[ 7الموازن)
( ]+XDSS[ 8نظام أقصى صوت ديناميكي)
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	1الطاقة [POWER]/Mute
الصوت)

(الطاقة/كتم

 11تحرير

 2اختر [( ]MENU/SELالقائمة/اختيار)

 12فتحة USB

( ]SRC[ 3المصدر)

( AUX in 13مدخل األجهزة اإلضافية)

B/X Play/Pause 4

 14محطات الضبط المسبق []6~1

( ]INT[ 5مسح مبدئي)

( ]SHF[ 15تشغيل غير مرتب)

( ]SHF[ 6تشغيل غير مرتب)

( ]INT[ 17مسح مبدئي)

( MP3/WMA Track +10• 7مسار
)MP3/WMA
• ( U Folder Upمجلد ألعلى)

( ]RPT[ 16تكرار)
B/X Play/Pause	18
(تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت)
( ]BAND[ • 19الموجة)
• [( ]DRIVEمحرك األقراص)
 20اختر [( ]SELاختيار/قائمة)

( ]BAND[• 9الموجة)
•[( ]DRVمحرك األقراص)
Volume Up
/Down
10
(رفع/خفض مستوى الصوت)
( ]#[ Number 11الرقم)

( ]RPT[ 12 LAC5800Rتكرار)

( CD Skip/Search• 8تخطي القرص/بحث)
• ( ?m m Seek/Tuneبحث/موالفة)

 13الرقم []9- 0
( CD Skip/Search• 14تخطي القرص/بحث)
• ( M M? Seek/Tuneبحث/موالفة)
( ].DISP[ 15عرض)
MP3/WMA Track -10• 16
(مسار )MP3/WMA
•( u Folder Downمجلد ألسفل)

حول لوحة التحكم القابلة للفك
فك لوحة التحكم

تركيب لوحة التحكم
	1قم بمحاذاة الجانب األيسر من اللوحة مع
الموقف.
	2ادفع الجانب األيمن أو اللوحة داخل الوحدة حتى
تستقر في مكانها.

(تحرير)

	1اضغط ()RELEASE
لفتح لوحة التحكم.
 2أمسك بالجزء األيمن من لوحة التحكم.
 3اسحب لوحة التحكم.
	4ضع لوحة التحكم في العلبة الواقية
المرفقة.

11
22

22

33
11

تحذير
•	قد ال تعمل أزرار التحكم بطريقة سليمة إذا لم تكن لوحة التحكم مركبة بطريقة سليمة.
إذا حدث ذلك اضغط بلطف على الشاشة

4
4

• ال تترك لوحة التحكم في أي مكان معرض لدرجات الحرارة العالية أو ضوء الشمس المباشر.
• ال تسقط لوحة التحكم أو تعريضها لضغط قوي.
•	ال تسمح للمواد القابلة لالشتعال مثل البنزين ،أو مخفف الطالء أو المبيدات الحشرية بلمس سطح لوحة
التحكم.

لوحة التحكم
العلبة الواقية
مالحظة
امسح أماكن التوصيل في الجزء الخلفي للوحة التحكم دوريًا بقطعة قطنية مبللة
بالكحول .لسالمتك ،أوقف التشغيل قبل التنظيف ،وأخرج المفتاح من لوحة التشغيل.
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التركيب
تركيب ISO-DIN

التركيب األساسي
اطو األسنان
حسب سمك
التابلوه

قبل التركيب ،تأكد أن مفتاح تشغيل السيارة في وضع
اإليقاف ثم فك طرف بطارية السيارة تفاديًا لحدوث
تقصير في الدائرة الكهربية.
1
2
3
4

1
2
3
4
4
4

فك وحدة المستقبل الموجودة.
قم بعمل التوصيالت الالزمة.
ركب كم التركيب.
ركب الوحدة في كم التركيب.

لوحة التحكم

اربط البراغي المفكوكة من الوحدة القديمة.
أدخل الوحدة واإلطار في فتحة التابلوه.
ركب لوحة التابلوه أو لوحة المهايئ.
ركب حلقة الحلية في الوحدة.
ركب الحلقة الطرفية في الوحدة.
ركب لوحة التحكم في الوحدة.

لوحة التحكم

تركيب البطارية

فك وحدة المستقبل الموجودة

A

A

	1أخرج حامل البطارية بأداة حادة مثل القلم
كروي الرأس.
	2ضع البطارية مع محاذاة و بطريقة
صحيحة في حامل البطارية.
	3أدخل حامل البطارية مرة أخرى إلى موضعه
األصلي.

إذا كان التابلوه يحتوي على كم تركيب لوحة
المستقبل؛ فيجب فك ذلك الكم.
 1فك الدعامة الخلفية من الوحدة.
 2فك لوحة التحكم وحلقة الحلية من الوحدة.
	3أدخل الذراع  Aفي الفتحة بأحد جانبي الوحدة.
نفذ نفس العملية في الجانب اآلخر واسحب
الوحدة خارج كم التركيب.

مالحظة

•
•
•
•
•
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استخدم بطارية ليثيوم ( 3فولط)  CR2025فقط.
أخرج البطارية إذا كان جهاز التحكم عن بعد لن يُستخدم لفترة طويلة.
ال تترك المنتج في مكان حار أو رطب.
ال تتعامل مع البطارية بأدوات معدنية.
ال تحتفظ بالبطارية مع مواد معدنية.

التوصيل
قبل التوصيل؛ تأكد أن مفتاح تشغيل السيارة في وضع ( OFFإيقاف التشغيل) ثم فك طرف بطارية السيارة تفاديًا لحدوث صدمة كهربية.
B

كتم الصوت (برتقالي)
تشغيل عن بعد (أزرق/أبيض)

مضخم صوت
(اختياري)
مضخم صوت
(اختياري)
إلى دخل الصوت

7

5

3

1

8

6

4

2

التيار الكهربي
تأخير التحكم

التيار الكهربي
هوائي
A5
هوائي التيار الكهربي (أزرق)
مفتاح المعتام

B
B
B
B
B
B
B
B

8

6

4

2

أمامي أيسر
أمامي أيمن

خلفي أيسر
خلفي أيمن

 1بنفسجي :خلفي أيمن +
 2خطوط بنفسجية/سوداء خلفي أيمن –
 3رمادي :أمامي أيمن +
 4خطوط رمادية/سوداء :أمامي أيمن –
 5أبيض :أمامي أيسر +
 6خطوط بيضاء/سوداء :أمامي أيسر –
 7أخضر :خلفي أيسر +
 8خطوط خضراء/سوداء خلفي أيسر –

A

7

5

3

1

مفتاح التشغيل
B 1

B 4
B 5
B 6

A7
للتشغيل (أحمر)
A4
إلى البطارية (( )+اصفر)

B 2
B 3

A6
المعتام (وردي)

BATTERY
البطارية

A8
أرضي (( )-أسود)
 :A1، A2، A3غير متصل

B 7
B 8
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عمليات التشغيل األساسية
على المشغل
 .1شغل الوحدة.

PWR/MUTE

 .2حدد المصدر

SRC

 .3ضبط الصوت

 PWRتدوير

بوحدة التحكم عن بعد
POWER
SRC
VOLUME

التشغيل األساسي– هناك الكثير يمكنك أن تفعله
كتم الصوت
اضغط زر ( MUTE/PWRكتم الصوت/الطاقة) (POWER
صوت الوحدة .لإللغاء ،اضغطه مرة أخرى.

الموجود على وحدة التحكم عن بعد) لكتم

تغيير اإلعدادات العامة
	1اضغط على ( MENUالقائمة) (اضغط باستمرار على ( SEL/MENUتحديد/قائمة) بوحدة التحكم عن
بعد) حتى يظهر أحد عناصر القائمة
	2اضغط على ( MENUقائمة) (( SEL/MENUاختيار/قائمة) بوحدة التحكم عن بعد ) وأدر .PWR
(اضغط VOLUME
(مستوى الصوت) على وحدة التحكم عند بعد) الختيار اإلعدادات المطلوبة.
 راجع الصفحة  12لمزيد من التفاصيل عن معلومات اإلعداد.	3اضغط باستمرار على ( MENUقائمة) (( SEL/MENUاختيار/قائمة) بوحدة التحكم عن بعد ) إلنهاء
اإلعداد.

استخدام EQ
يزيد ( EQالموازن) أو يخفض من قوة إشارة ترددات الراديو .تساعدك هذه الوظيفة على االستمتاع بالصوت
بشكل وافر .اضغط ( EQالموازن) بشكل متكرر .يضئ مؤشر الشاشة بالترتيب التالي.
Pop t Classic t Rock t Jazz t Vocal t Salsa t Samba t User1 t
( Offغير معروضة( User2 t

مالحظة
عند ضبط  EQو XDSS+على ( OFFإيقاف التشغيل) ،يمكنك ضبط إعدادات مستوى الصوت (جهير أو
معتدل أو ثالثي).

( XDSS+نظام أقصى صوت ديناميكي)
اضغط  : XDSS+) XDSS+تحسن الصوت الثالثي والصوت الجهير ).إللغائه ،اضغط عليه مرة أخرى.

ضبط الساعة
يمكنك رؤية الساعة بالضغط على  .DISP) DISPبوحدة التحكم عن بعد).

ضبط الساعة
1
2
3
4

اضغط على  DISPثم اضغط باستمرار على  DISPلمدة ثانية واحدة
اضغط على  -?bلضبط الدقائق.
اضغط على  B?+لضبط الساعات.
 DISPإلنهاء الضبط ،اضغط على.

توصيل جهاز إضافي
دخل جهاز إضافي

خرج الخط

مشغل  MP3أو إلخ

مالحظة
عند ضبط  XDSS+على ( OFFإيقاف التشغيل) ،يمكنك ضبط إعدادات الموازن.

لضبط مستوى الصوت
اضغط على ( SELاختيار) (( SEL/MENUاختيار /قائمة) بوحدة التحكم عن بعد) بشكل متكرر الختيار
الوضع المطلوب ضبطه من مستوى الصوت والتوازن وخافض الصوت .لضبط جودة الصوت ،أدر .PWR
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 .1حدد مصدر إلى AUX
 .2شغل الجهاز اإلضافي المتصل.
 .3ضبط الصوت

على المشغل

بوحدة التحكم عن بعد

SRC

SRC

-

-

 PWRتدوير

VOLUME

توصيل جهاز USB

االستماع للراديو
على المشغل

بوحدة التحكم عن بعد

SRC

 .2حدد الموجة.

BAND

SRC
3 / BAND

.3بحث تلقائي
بحث يدوي

+?b / B?-

??mm/MM

اضغط باستمرار على
+?b / B?-

اضغط باستمرار على
??mm/MM

 .1حدد مصدر للموالفة

االستماع للراديو  -هناك الكثير يمكنك أن تفعله
ذاكرة البحث التلقائي

ً
مسبقا  6 – 1بنفس ترتيب قوة إشاراتهم.
اضغط  .U/ASسيتم حفظ أقوى ستة ترددات تحت الزر المضبوط
لإللغاء ،اضغط .U/AS

حفظ ترددات البث واستدعاؤها
 1اضغط على ( BANDموجة) الختيار الموجة المطلوب حفظها.
ً
مسبقا  6-1باستمرار حتى يصدر صوت.
زرا من األزرار المضبوط
 2اختر التردد المطلوب واضغط ً
	3كرر الخطوتين  1و -2للضبط المسبق للمحطات األخرى .وفي المرة التالية ،اضغط على نفس الزر
ً
مسبقا ،وسيتم استدعاء تردد محطة الراديو من الذاكرة.
المضبوط

لمسح المحطات المضبوطة مسبقاً

ً
مسبقا .لإللغاء ،اضغط .u/PS
اضغط  .u/PSتظهر كل محطة مضبوطة

لموالفة المحطات المضبوطة مسبقاً

ً
مسبقا .6-1
اضغط ( BANDموجة) الختيار الموجة المطلوبة واضغط على الزر المضبوط
(اضغط على الزر  6-1على وحدة التحكم عن بعد).

على المشغل

بوحدة التحكم عن بعد

 .1افتح غطاء .USB

-

-

 .2صل جهاز .USB

-

 .3ضبط الصوت

أدر PWR

VOLUME

االنتقال إلى محرك آخر
عند توصيل هذه الوحدة بقارئ متعدد ،اضغط على  BAND/DRV) BAND/DRIVEبوحدة التحكم عن
بعد) لالنتقال إلى المشغل التالي .في كل مرة يتم الضغط فيها على الزر  ،تتغير أوضاع المؤشر.
مالحظة

•	إذا كان جهاز  USBمتصال بالفعل ،اضغط على  SRC) SRCبوحدة التحكم عن بعد) الختيار
مصدر إلى .USB
•	وظائف إيقاف التشغيل المؤقت  /البحث األولي  /التكرار  /التشغيل العشوائي هي نفس الوظائف
المذكورة في قسم االستماع إلى قرص مضغوط – هناك الكثير لتفعله .راجع صفحة .10

مالحظة

ً
مسبقا والذي تم علي الضبط المسبق لقناة أخرى لها نفس
•	عند تخزين محطة على األرقام المضبوطة
ً
مسبقا َ
سابقا تلقائيًا.
الموجة يتم مسح القناة المضبوطة

الخاص بالسيارة  CD/MP3/WMAمستقبل
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مالحظة

االستماع ألحد األقراص المضغوطة
َ
مضغوطا
قرصا
 .1أدخل ً
 .2ضبط الصوت

على المشغل

بوحدة التحكم عن بعد

-

-

أدر PWR

VOLUME

االستماع ألحد األقراص المضغوطة– هناك الكثير يمكنك أن تفعله
اإليقاف المؤقت للقرص المضغوط أو إعادة تشغيله
اضغط ][ Bفي اللوحة األمامية أو ][ Bفي وحدة التحكم عن بعد أثناء القراءة .اضغط على هذا الزر مرة أخرى
الستئناف التشغيل.

البحث عن مقطع داخل المسار/الملف

أو اضغط مع االستمرار على  -?b / B?+في المشغل (> .bb/BBفي وحدة التحكم عن بعد)
أثناء القراءة ،ثم حرره في النقطة التي تريدها.

التخطي لمسار/ملف آخر

اضغط على  -?b / B?+على المشغل (> .bb/BBعلى وحدة التحكم عن بعد) .لالنتقال إلى
المسار السابق ،اضغط  -?bلفترة وجيزة على في خالل  3ثوان من وقت التشغيل ,اضغط على [ ]#والرقم
المطلوب االنتقال إليه على وحدة التحكم عن بعد لالنتقال إلى الملفات/المسار.

مسح مبدئي
اضغط باستمرار على  INTفي المشغل ( INTفي وحدة التحكم عن بعد) يتم تشغيل كل الملفات في المجلد
الحالي المحدد (
 )INTأو أول  10ثواني من كل ( )INTالمسارات /الملفات على القرص .لإللغاء،
اضغطه مرة أخرى.

تكرار
اضغط باستمرار على  RPTفي المشغل ( RPTفي وحدة التحكم عن بعد) يتم تشغيل المسارات/الملفات
( )RPT 1أو مجلد (
 )RPTعلى القرص بشكل متكرر .لإللغاء ،اضغطه مرة أخرى.

التشغيل العشوائي
اضغط باستمرار على  SHFفي المشغل ( SHFفي وحدة التحكم عن بعد) يتم تشغيل كل الملفات في المجلد
 )SHFأو كل المسارات/الملفات ( )SHFعلى القرص بشكل عشوائي.
الحالي المحدد (
اضغط  SHFمرة أخرى لإللغاء.
10
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أثناء القراءة العشوائية ،إذا ضغطت على  ، -?bلن ترجع إلى المسار السابق.
مسار MP3/WMA Track، -10/+10
(إن لم يكن هناك مجلد أو ملجد واحد ).أثناء القراءة اضغط باستمرار على  u/PSللرجوع إلى  10مسارات
واضغط على  U/ASللتقدم  10مسارات.

مجلد  MP3/WMAألعلى/ألسفل
(إن كان هناك أكثر من مجلدين ).أثناء القراءة اضغط باستمرار على  u/PSللرجوع إلى المجلد السابق
واضغط على  U/ASللتقدم إلى المجلد التالي.

انظر المعلومات حول الموسيقى
غالبًا ما تأتي ملفات  MP3/WMAمع عالمات .تعطي هذه العالمة العنوان والفنان واأللبوم.
اضغط ( DISPعرض) أثناء قراءة ملفات  . MP3/WMA/CD TEXTوإذا لم تكن هناك معلومات ،فسيتم
عرض الرسالة “( ”NO TEXTال توجد بيانات) على شاشة العرض.
مالحظة

 :يتم عرض الرمز أثناء قراءة ملفات .MP3/WMA
•
• توافق قرص  MP3/WMAمع هذه الوحدة محدود كما يلي

 .1التردد النوعي  48-8كيلو هرتز ( 48-22.05 ،)MP3كيلو هرتز ()WMA
 .2معدل بت  /في نطاق  320 – 8كيلو بت (يشمل  320 – 32 )VBR) (MP3كيلو بت (.)WMA
 .3يجب أن يكون نظام ملف "9660 CD-R/CD-RW "ISO
	.4إذا قمت بتسجيل ملفات  MP3/WMAباستخدام برامج ال يمكنها تشغيل  FILE SYSTEMمثل
 Direct-CDخالفه ،فلن يمكن قراءة .ملفات  MP3/WMAإننا نوصي باستخدام برنامج Easy-CD
 Creatorالذي ينشأ نظام ملف .ISO9660
 .5يدعم جهاز فك شفرة  WMAحتى .2A Class

ويجب على العمالء أن يالحظوا أن الترخيص مطلوب لتحميل ملفات  MP3/WMAوالموسيقى من اإلنترنت.
وال تمتلك شركتنا أية حقوق لمنح مثل هذا الترخيص .ويجب الحصول على الترخيص دائمًا من مالك حقوق
الطبع والنشر.

استكشاف األخطاء وإصالحها
المشكلة
عام

القرص المدمج

التحكم عن بعد

الحل

السبب
األسالك والموصالت ليست متصلة بشكل صحيح.

تأكد مرة أخرى أن كل الوصالت صحيحة.

المنصهر تالف.

صحح المشكلة التي تسبب تلف المنصهر ثم استبداله.
تأكد من تركيب المنصهر الصحيح بنفس القدرة.

الضوضاء وغيرها من العوامل تجعل المعالج الدقيق
الداخلي يعمل بشكل غير صحيح.

أوقف تشغيل الوحدة ثم شغلها مرة أخرى.

الصوت غير مسموع  /مستوى الصوت
ال يرتفع.

لم يتم توصيل الكابالت بشكل صحيح.

صل الكابالت بشكل صحيح.

هناك ملفات صوت تم تجاوزها.

الوحدة ليست محكمة التثبيت.

أحكم تثبيت الوحدة.

القراءة غير ممكنة.

القرص متسخ.

نظف القرص.

القرص المحمل من نوع ال يمكن لهذه الوحدة تشغيله.

افحص نوع القرص.

طاقة البطارية منخفضة.

ركب بطارية جديدة.

لم يتم تشغيل الطاقة  /الوحدة ال تعمل.

ال تعمل الوحدة بشكل صحيح حتى عند
الضغط على أزرار جهاز التحكم عن بعد
المناسبة.

الخاص بالسيارة  CD/MP3/WMAمستقبل
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معلومات اإلعداد العامة
•

•

•
•
•

AUX (Auxiliary) ON / OFF
عام
يمكن استخدام األجهزة اإلضافية مع هذه الوحدة .قم بتنشيط اإلعداد المساعد عند توصيل جهاز إضافي
 50واط ×  4قنوات (كحد أقصى)
طاقة الخرج
بهذه الوحدة.
تيار مستمر  12فولت
مصدر التيار الكهربي
ديسيبل
6+
/
ديسيل
00
(مساعد)
AUX
Ω4
مقاومة مكبر الصوت
يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل مصدر لمنه التغيرات الجذرية في مستوى الصوت عند التبديل بين
السلبي
نظام التأريض
المصادر.
األبعاد (االرتفاع × العرض × العمق)  176 x 50 x 180مم
عال عند تغير المصدر من مكون خارجي
يمكنك الضبط  0ديسيل على أو  6ديسيبل .قد تفاجأ بصوت ٍ
 1.3كجم
الوزن الصافي
إلى مصدر آخر.
الموالف
DEMO OFF/ ON
FM
يمكنك تغير التأشير األولي على الشاشة إلى اسم المعلومات (اسم الوظيفة واسم الموازن وإلخ)...
 107.9 – 87.5ميجا هرتز  108 – 87.5ميجا هرتز
نطاق التردد
LED GRN/ RED
 74 – 65أو  108 – 87.5ميجا هرتز
			
أحمر < >-أخضر
 55ديسيبل
نسبة ضوضاء الصوت
2ND / ALL BEEP
% 0.7
نسبة التشويش
 : 2ND BEEPيصدر الصوت عند الضغط على مفتاح ما لفترة طويلة)sec 1( .
 12ديسيبل ميكروفولت
الحساسية القابلة لالستخدام
 : BEEP ALLيصدر الصوت عند الضغط على أي مفتاح.
)AM (MW
 1720 – 520أو  1620 - 522كيلوهرتز
نطاق التردد
 50ديسيبل
نسبة ضوضاء الصوت
% 1.0
نسبة التشويش
 28ديسيبل ميكروفولت
الحساسية القابلة لالستخدام
CD
 20هرتز  20 -كيلوهرتز
استجابة التردد
 80ديسيبل
نسبة ضوضاء الصوت
% 0.12
نسبة التشويش
 55ديسيبل
فصل القناة ( 1كيلوهرتز)
AUX
 20هرتز  20 -كيلوهرتز
استجابة التردد
 80ديسيبل
نسبة ضوضاء الصوت
% 0.12
نسبة التشويش
 45ديسيبل
فصل القناة ( 1كيلوهرتز)
أقصى مستوى للدخل ( 1كيلو هرتز)  2..1فولط ( 35كيو أوم)
USB
1.1
إصدار

P/N : MFL42688972
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المواصفات
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يجوز تعديل هذه التصميمات والمواصفات بدون إشعار مسبق.

