العربية

دليل املالك

نظام جهاز استقبال دي يف دي
يرجى االطالع على دليل المالك هذا جيدً ا قبل تشغيل جهازك واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
الطراز

)HT355SD (HT355SD, SH35SD-S/W

P/NO : MFL63284702
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معلومات األمان
تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية ممنوع الفتح

تنبيه :للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربية ،ال تقم بفك الغطاء (أو
الجزء الخلفي) ال توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها .يجب
االستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.
يهدف رمز الفالش المضيء هذا  -والمحتوي على رأس
سهم والموجود بداخل مثلث متساوي األضالع  -إلى
تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة
معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج ،وهو ما يكفي
لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية ألي شخص.
تهدف عالمة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي
األضالع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل
وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا
المنتج.
تحذير :لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا
الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير :ال تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي
قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه :يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر) ،وعدم
وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور ،على الجهاز.
تنبيه بخصوص سلك التيار الكهريب

يوصى بوضع معظم األجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد ال تزود سوى هذا الجهاز فقط
بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية .راجع صفحة
المواصفات الواردة في دليل المالك زياد ًة في التأكيد.

ُحمل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها .منافذ التيار بالحائط
ال ت ّ
التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسالك االستطالة
المفكوكة أو التالفة ،أو أسالك الطاقة البالية أو عوازل األسالك التالفة أو
المشروخة تُعتبر مصادر خطر.
قد ينجم عن أي من هذه الحاالت صدمة كهربية أو حري ًقا .قم على
فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من
شكله أنه تالف أو فاسد ،فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام
الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار
مضبوطة.
قد ينجم عن أي من هذه الحاالت صدمة كهربية أو حري ًقا .قم على
فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من
شكله أنه تالف أو فاسد ،فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام
الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار
مضبوطة.
لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي ،اسحب للخارج قابس سلك
المصدر الرئيسي .عند تركيب الجهاز ،تأكد من سهولة الوصول إلى
القابس.

تنبيه :يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.
لضمان االستخدام السليم لهذا المنتج ،يرجى قراءة دليل
المستخدم بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه مستقب ً
ال.
إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة ،فاتصل بمركز خدمة معتمد.
قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو اإلجراءات غير
المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.
لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر ،ال تحاول فتح الصندوق الحاوي
للمنتج.
يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه.
ال تحدق في شعاع الليزر.
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هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو جمموعة البطارية من اجلهاز:

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو
العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص.
يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة
شركة  .Macrovisionحيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ
على بعض األقراص .وعند تسجيل هذه األقراص أو تشغيل صورها،
ً
تشويشا بالصورة .يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية
سوف يظهر
حقوق طبع المحمية بموجب براءات االختراع األميركية وحقوق
الملكية الفكرية األخرى .يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية
مرخصا من قبل شركة  ،Macrovisionومخصصة
حقوق النشر
ً
لالستخدام المنزلي واستخدامات العرض األخرى المحدودة فقط،
ما لم ترخص شركة  Macrovisionبخالف ذلك .تحظر الهندسة
العكسية أو تفكيك الجهاز

1
معلومات األمان

انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب
عكسي للتركيب .لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة اإلنسان والحيوان
للخطر المحتمل ،ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء
المالئم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك .تخلص من
البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى .يوصى باستخدام بطاريات
وبطاريات مختزنة لألنظمة المحلية بدون تعويض.
يجب أال يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق
أو ما شابه ذلك.

حقوق النرش

ينبغي أن يالحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست
متوافقة تما ًما مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة.
في حالة مشاكل صورة المسح التزايدي  525أو  ،625يوصى بأن
يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج “الدقة القياسية” .إذا كانت
هناك أية تساؤالت بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل
الوحدة  525pو ،625pفبرجاء االتصال بمركز خدمة العمالء التابع لنا.
جيب ضبط خيار تنسيق األقراص عىل [( ]Masteredمتحكم فيه) جلعل
األقراص متوافقة مع مشغالت  LGعند تنسيق األقراص القابلة إلعادة
الكتابة عليها .وعند ضبط اخليار عىل ( Live File Systemنظام امللفات
احلي) ،ال يمكنك استخدام القرص مع مشغالت ( .LGمتحكم فيه/
نظام امللفات احلي :نظام تنسيق األقراص لنظام تشغيل Windows
)Vista
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األسطوانات القابلة للتشغيل

سامت فريدة
حممول
استمع للموسيقى من جهازك المحمول،MP3( .الحاسوب
المحمول ،الخ)

التسجيل املبارش باستخدام جهاز USB
تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز .USB

امللحقات
يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.

تقوم هذه الوحدة بتشغيل  DVD±R/ RWوCD-R/ RW
الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات  DivXو/أو
 MP3و/أو  WMAو/أو  .JPEGال يمكن تشغيل بعض
أقراص  DVD±RW/ DVD±Rأو CD-RW/ CD-R
في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيقية
للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج اإلنشاء.
(DVD-VIDEOقرص  8سم 12/سم)
أقراص مثل األفالم التي يمكن رشاؤها أو
تأجريها.
( DVD±Rقرص  8سم 12/سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

( DVD-RWقرص  8سم 12/سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط
صياغة أقراص  DVD VRالتي متت صياغتها
ال يمكن تشغيلها يف هذه الوحدة

هوائي (1) FM/AM

كابل فيديو ()1

جهاز التحكم عن بعد (/)1
بطارية ()1

 :DVD+Rوضع الفيديو فقط
"
يدعم القرص ذو الطبقتني ً
أيضا

( DVD+RWقرص  8سم 12/سم)
وضع الفيديو فقط

قرص الصوت املضغوط  :اسطوانات املوسيقى
املدجمة أو  CD-R/ CD-RWبتنسيق
اسطوانات املوسيقى املدجمة التي يمكن رشائها.
العالمتان “ ”Dolbyو“ ”Pro Logicوالرمز  double-Dهي
عالمات جتارية لـ .Dolby Laboratories
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حول عرض رمز 
قد يظهر “  ” على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى
أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في
قرص فيديو  DVDمعي

الرمز املستخدم يف هذا الدليل
جميع األقراص والملفات المدرجة أدناه
ملفات MP3

MP3

ملفات WMA

WMA

أقراص الصوت المضغوطة
ملفات JPG

DivX
ACD
JPG

رموز املنطقة

حتتوي هذه الوحدة عىل رمز املنطقة مطبوع ًا عىل اجلزء اخللفي.
ال تستطيع هذه الوحدة تشغيل إال أقراص  DVDالتي عليها
نفس امللصق املوجود يف مؤخرة الوحدة أو كلمة “( ”ALLمجيع
األقراص).

• حتتوي معظم أقراص  DVDعىل شكل كروي يوجد بداخله
رقم أو أكثر يظهر بوضوح عىل الغطاء.
البد أن يطابق هذا الرقم رمز املنطقة املوجود عىل الوحدة ،وإال
سيتعذر تشغيل القرص.
• إذا حاولت تشغيل قرص  DVDبه رمز منطقة خمتلف
عن الرمز املوجود عىل املشغل اخلاص بك ،فستظهر رسالة
“( ”Check Regional Codeحتقق من رمز املنطقة) عىل
شاشة التلفاز.
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متطلب امللف املوسيقي MP3/ WMA
توافق قرص  MP3/ WMAمع هذه الوحدة حمدود كام ييل :
•
•
•
•
•
•

العيني :ضمن  32إىل  48كيلو كيلو هرتز ( ،)MP3ضمن
 32إىل  48كيل هرتز (.)WMA
معدل البت :ضمن  32إىل  320كيلو بت يف الثانية
( ،)MP3ضمن  40إل  192كيلو بت يف الثانية
(.)WMA
اإلصدار املدعوم v9، v8، v7، v2 :
احلد األقىص من امللفات :أقل من .999
إمتدادات امللف ”mp3”/ “.wma.“ :
تنسيق ملف القرص املضغوطISO9660/ JOLIET :
يفضل استخدام برنامج  Easy-CD Creatorالذي يقوم
بإنشاء نظام ملفات .ISO 9660

2
التحضري

 DVDو DVD±R/RWالمصاغة نهائي ًا

DVD

ملفات DivX

رشوط امللفات القابلة للتشغيل
•

ALL

7

متطلب ملف الصور
تقتصر توافقية قرص  JPEGمع هذا المشغل على ما يلي :
"•
•
•
•
•

احلد األقىص من وحدات البكسل من حيث العرض:
 2 760 x 2 048بكسل
احلد األقىص من امللفات :أقل من .999
قد ال تعمل بعض األقراص بسبب تنسيق تسجيل خمتلف أو
حالة القرص.
إمتدادات امللف ”jpg.“ :
تنسيق ملف القرص املضغوطISO9660/ JOLIET :
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متطلبات ملف DivX

أجهزة  USBاملالئمة

يتوقف توافق قرص  DivXمع هذا المشغل على القيود التالية :

• مشغل املوسيقى( )MP3مشغل املوسيقى( )MP3فالش
• تعريف  ))USBفالش  :األجهزة التي تدعم (USB) 2.0
و (USB) 1.1
• وظيفة  USBاخلاصة هبذه الوحدة ال تدعم بعض أجهزة
.USB

•
•
•

التحضري

2

•
•
•
"•

"•
"•
•
•
•

حجم الدقة املتاح( 720x576 :العرض × االرتفاع) بكسل
يتم إدخال اسم ترمجة ملفات  DivXيف حدود  45حرف.
إذا كان هناك رمز ًا ال يمكن عرضه يف ملف  ،DivXفسيظهر
كعالمة « _ « عىل شاشة العرض.
معدل الصور :أقل من  30إطار يف الثانية
إذا مل يكن هناك فاصل بني بناء الصوت والفيديو يف امللف
املسجل ،فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كالمها
مع ًا.
ملف  DivXالقابل للتشغيلavi "، ".mpg "،،." :
"".mpeg "، ".divx
تنسيق الرتمجة القابل للتشغيل:
 SubRip (*.srt/ *.txt)، SAMI (*.smi)، SuStation Alpha(*.ssa/ *.txt)، MicroDVD
"
(*sub/ *.txt) ، SubViewer 2. 0 (*.sub/.
)*.txt
تنسيق  Codecالقابل للتشغيل :
"DIVX3.xx"، "DIVX4.xx"، "DIVX5.xx"،
.""MP4V3"، "3IVX
تنسيق الصوت القابل للتشغيل ”WMA“ :
.”MP3”، “PCM”، “AC3“ ،
بالنسبة لألقراص املنسقة يف نظام امللفات املبارش ،ال يمكنك
تشغيلها يف هذا املشغل.
إذا كان اسم ملف الفيديو خمتلفا عن اسم ملف الرتمجة ،فربام
ال تظهر الرتمجة أثناء قراءة ملف .DivX
إذا قمت بتشغيل ملف  DivXخمتلف عن  ،DivXspecفقد
ال يعمل بطريقة طبيعية.

2010-01-07 �� 5:58:26

متطلبات جهاز ""USB
•
•
•
•
•
"•
•
•
•

األجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها
بالكمبيوتر  ،غير مدعومة.supported.
ال تسحب جهاز " "USBأثناء التشغيل.
قد تستغرق أجهزة " "USBالكبرية القدرة أكثر من بضعة
دقائق يف عمليات البحث.
ملنع فقدان البيانات ،قم بدعم كافة البيانات.
ال يتم التعرف عىل جهاز " "USBعند استخدام كابل متديد
لـ " "USBأو حمور "."USB
استخدام نظام امللفات  NTFSغري مدعوم.
(نظام امللفات ) FAT(16/32هو النظام الوحيد املدعوم).
هذه الوحدة غري مدعومة عند وصول إمجايل عدد امللفات إىل
( )1 000أو أكثر
حمرك األقراص الصلب اخلارجي  ،أجهزة مقفلة أو أنواع
" "USBصلب غري مدعومة.
ال يمكن توصيل منفذ  USBاملوجود بالوحدة بالكمبيوتر
الشخيص .ال يمكن استخدام الوحدة كجهاز ختزين.
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التحضري

9

اللوحة األمامية
d

ef g

a

b c

2

 bالطاقة ())/1

cفتح/إغالق ()Z

التحضري

i
h
 aدرج أقراص DVD/CD

kj

l
hالتوليف ( ،).>()+/-تجاوز/البحث
يمكنك البحث بالضغط باستمرار على توليف
(.)TUNNING
 iميكروفون 2 ،1

 dإطار العرض

jمنفذ USB
يمكنك تشغيل الفيديو والصورة والصوت من خالل
توصيل جهاز .USB

eإيقاف مؤقت/خطوة ()B/X
.MONO/ST ،
 fإيقاف ()x

 P.(Portable) INkمنفذ
يمكنك االستمتاع بالموسيقى من الجهاز المحمول
بالوحدة.

gالوظيفة ()F
اختر الوظيفة ومصدر اإلدخال.

 lدرجة الصوت ().VOL

اللوحة اخللفية
d e

b

c

a

f
 aسلك الطاقة.

 bطرف السماعة

 cهوائي ()FM،AM

 eموصل AUX

fمخرج مكون الفيديو ()Y PB PR
يوصل بالتلفاز عبر مداخل .Y Pb Pr

dموصل مخرج فيديو VIDEO OUT
يوصل بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.

2010-01-07 �� 5:58:26
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التحضري

جهاز التحكم عن بعد

 : SLEEPلضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائ ًيا عند وقت
محدد( .الخافت :سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار
النصف).

جهاز التحكم عن بعد

 : POWERلتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

 : OPEN/CLOSEيفتح علبة القرص أو يغلقها.
a

2

vwluVjsvzl

 : TITLEإذا كان عنوان  DVDالحالي يحتوي على قائمة،
فستظهر قائمة العنوان على الشاشة .أو ستظهر قائمة القرص

التحضري

• • • • • • • • •• • • • • • • • • b
 : DISPLAYيصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

b

 : MENUللوصول إلى قائمة قرص .DVD

 : SETUPللوصول إلى قائمة اإلعداد أو حذفها.

 : (U u) PRESETالختيار برنامج الراديو.

 : )+/-( .TUNلتوليف محطة الراديو المطلوبة.

c

tvUVz{U

( U/u/I/iيسار/يمين/أعلى/أسفل) :يستخدم لتصفح
العروض الظاهرة على الشاشة.

 : ENTERلقبول اختيار القائمة.

{ylwlh

snGlx

 : (O) RETURNاالنتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج
ඹ
من قائمة اإلعداد.

{ylwlh
yhukvt

d

yhukvt

 : (z) RECتسجيل مباشر .USB

• • • • • • • • •• • • • • • • • • c
 : (x) STOPيوقف التشغيل أو التسجيل..

e

 : PLAY (B)، MO./ST.يبدأ التشغيل .يحدد
.Mono/ Stereo

 : (X) PAUSE/STEPإيقاف التشغيل مؤقتًا..

f
Q

wyVjo

Q

 : (. / >) SKIPاذهب إلى الفصل  /المسار /
الملف السابق أو التالي.

ylzvs|{pvu

 : (bb/BB) SCANللبحث للخلف أو لألمام.

• • • • • • • • •• • • • • • • • • a
 : FUNCTIONاختر الوظيفة ومصدر اإلدخال.
"
(DVD/CD، USB، AUX، PORTABLE، FM،
)AM

2010-01-07 �� 5:58:26
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التحضري

) : EQ (EQUALIZER effectيمكنك اختيار نوع
الصوت.

جهاز التحكم عن بعد
a

Program
 : CLEARيزيل رقم المسار الموجود في قائمة
vwluVjsvzl
(البرنامج).
 : SUBTITLEأثناء التشغيل ،اضغط على SUBTITLE
(الترجمة) بشكل متكرر الختيار لغة الترجمة المطلوبة.

b

• • • • • • • • •• • • • • • • • •e
أزرار التحكم في التلفاز  :تتحكم في التلفاز( .جهاز تليفزيون
 LGفقط)

التحضري

أزرار األرقام  0إل  : 9الختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

2

التحكم في جهاز التليفزيون

c
{ylwlh

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر اإلدخال
ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون ً LG
أيضا .استمر في
الضغط على مفتاح الطاقة ( POWERالتلفاز) واضغط
على زر ( )-/+( PR/CHالقناة) بشكل متكرر حتى يتم
تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.
snGlx

tvUVz{U

{ylwlh

 : PROG./MEMO.يصل إلى قائمة البرنامج أو ඹ
يزيلها.

yhukvt

d

yhukvt

• • • • • • • • •• • • • • • • • •f
 : ECHO VOL.يضبط مستوى صدى الصوت.

 : MIC VOL.يضبط مستوى صوت الميكروفون.

e

f
Q

 :هذا الزر غير متوافر.

ضع البطارية في جهاز التحكم عن بعد

wyVjo

Q

تأكد من موائمة األقطاب الموجبة ( )+والسالبة ()-
الموجودة على البطاريات مع مثيالتها في جهاز التحكم عن
بعد.

ylzvs|{pvu

• • • • • • • • •• • • • • • • • • d
 : REPEAT/RANDOMالختيار وضع تشغيل.
(عشوائي ،تكرار)
 : MUTEلكتم الصوت.

) : )-/+( VOL (Volumeلضبط مستوى الصوت.

 : LG EQيمكنك اختيار التخصيص "طبيعي" أو "محلي"
لمنظم الصوت باستخدام .LG EQ

2010-01-07 �� 5:58:27
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الرتكيب

3
الرتكيب
توصيل السامعات
توصيل السامعة بالوحدة

الرتكيب

3

توصيل األسالك املوصلة يف السامعة بالوحدة.

لتوصيل الكابل بالوحدة ،اضغط لوحة األصابع البالستيكية لفتح
أطراف التوصيل بالوحدة .أدخل السلك وحرر لوحة األصابع.

صل الطرف األسمر لكل سلك باألطراف ذات العالمة -
(سالب) والطرف األحمر باألطراف األخرى ذات العالمة +
(موجب).
توصيل السامعة

تعيني موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثا ً
ال على تعيين موضع
النظام.

الحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن
الوحدة الفعلية ألنها ألغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكن من الصوت المحيطي ،يجب وضع
جميع السماعات ،باستثناء المكبر الصوتي الفرعي ،على نفس المسافة
من موضع االستماع (.)A

Aالسامعة األمامية اليرسى ( B /)Lالسامعة األمامية اليمنى
(:)R
ضع السامعات األمامية عىل جانبي احلاسوب أو الشاشة
وبالتوازي قدر اإلمكان مع سطح الشاشة.

Cالسماعة الوسطى :ضع السماعة الوسطى أعلى أو أسفل
الحاسوب أو الشاشة.

Dالسماعة المحيطية اليسرى ( E /)Lالسماعة المحيطية
اليمنى (:)R
ضع هذه السماعات خلف موضع استماعك ،مواجهة
للداخل قلي ً
ال.

تنبيه
تنبه للتأكد من عدم وضع األطفال أيدهيم أو أي أشياء يف قناة مكرب
الصوت*.
*قناة مكرب الصوت :فتحة لصوت جهور وافر يف اجلزء اخلاص
باملتحدث (ضمنية)

2010-01-07 �� 5:58:27

Fالمكبر الصوتي الفرعي :ال يعتبر موضع المكبر الصوتي
الفرعي بذي أهمية كبرى ،حيث أن أصوات الخفيض
المنخفضة ليست إتجاهية إلى حد بعيد .لكن ُيفضل وضع
المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من السماعات األمامية.
أديريها قلي ً
ال نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات
الجدار.
 Gالوحدة
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الرتكيب

تعيني وضع السامعة

13

تنبيه

B
C
A

G

• تأكد من توصيل املشغل مبارشة بالتلفاز .قم بتوليف التلفاز إىل
قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
• ال توصل املشغل عرب أجهزة تسجيل الفيديو .قد تظهر الصورة
مشوهة بعد النسخ.

F
A

E

A

A

A

توصيل مكون الفيديو
A

D

وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام.

تنبيه

توصيل مكون الفيديو

3
الرتكيب

وصل مقابس إخراج مكون الفيديو (مسح تقدمي) في الوحدة
بمقابس اإلدخال المناظرة في التليفزيون باستخدام كابالت Y
.Pb Pr

إذا أصبحت الصورة مشوهة مغناطيس ًيا يف أجهزة التليفزيون القريبة،
قم بإبعاد السامعة عن التليفزيون.

التوصيل بالتلفاز
يتوقف إجراء إحدى التوصيالت التالية عىل قدرات اجلهاز
املوجود.

تنبيه
• اعتامدا عىل التلفاز واجلهاز اآلخر الذي ترغب يف توصيله ،فإن
هناك عدة طرق لتوصيل املشغل .استخدام إحدى التوصيالت
الواردة يف هذا الدليل.
• يرجى الرجوع إىل أدلة اهلاتف ،أو نظام السرتيو ،أو األجهزة
األخرى عند احلاجة إلجراء التوصيالت عىل أفضل وجه.

2010-01-07 �� 5:58:27

تنبيه
إذا كان التليفزيون اخلاص بك يقبل إشارات التنسيق التقدمي ،جيب أن
تستخدم هذا االتصال وتقوم بضبط [ ]Progressive Scanيف إعداد
[ ]Displayعىل [( ]Onانظر صفحة.)17
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الرتكيب

توصيل الفيديو
قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو ( )VIDEO OUTالموجود
بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام.
توصيل الفيديو

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل AUX IN
توصيل خارج الجهاز اإلضافي بموصل ( )L/Rمدخل AUX
.AUDIO
إن كان التلفاز به خمرج واحد للصوت (أحادي) ،قم بتوصيله
بقابس الصوت (األبيض) األيرس يف الوحدة.
توصيل AUX IN

الرتكيب

3

التوصيل بجهاز حممول AUDIO IN
قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول ( MP3أو PMPالخ)
بموصل دخل .AUDIO
التوصيل بجهاز حممول AUDIO IN

مشغل  ،MP3ال...

2010-01-07 �� 5:58:27

HT355SD-A2_DNGAFLK_ARA_4702.indd 14

الرتكيب

توصيل USB
وصل منفذ  USBاخلاص بذاكرة ( USBأو مشغل  ،MP3الخ)
بمنفذ  USBاملوجود يف مقدمة الوحدة.
توصيل USB

15

توصيل اهلوائي
قم بتوصيل هوائي  FM/AMالمزود لالستماع للراديو.
قم بتوصيل دائرة هوائي  AMبموصل هوائي .AM

قم بتوصيل سلك هوائي  FMبموصل هوائي .FM
توصيل اهلوائي

3
الرتكيب

نزع جهاز  USBمن الوحدة
.1اخرت وضع خاصية خمتلف أو اضغط عىل إيقاف
( )STOP) (xمرتني متتاليتني.
 .2انزع جهاز  USBمن الوحدة.

تنبيه
• لتجنب التقاط التشويش ،قم بإبعاد هوائي  AMاحللقي عن
الوحدة واملكونات األخرى.
• تأكد من مد سلك هوائي  FMبالكامل .بعد توصيل سلك هوائي
 ،FM Wireاحرص قدر اإلمكان أن يظل يف وضع أفقي.

2010-01-07 �� 5:58:27
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الرتكيب

ضبط إعدادات اإلعداد
وباستخدام قائمة اإلعداد ،يمكنك إجراء تعديالت متفرقة عىل
مواد كالصورة والصوت.
كام يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة اإلعداد ،وما إىل
ذلك .للحصول عىل تفاصيل كل بند من بنود قائمة اإلعداد ،انظر
الصفحات من  16حتى .19

اإلعدادات5غة العرض عىل الشاشة:
الرتكيب

3

أثناء استخدام هذه الوحدة ألول مرة ,تظهر القائمة األولية
الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل االختيار األو ّلي للغة قبل استخدام الوحدة .سيتم
أولية.
اختيار اللغة اإلنجليزية كلغة ّ

 .1اضغط عىل تشغيل ()POWERلتشغيل الوحدة .ستظهر
قائمة إعداد اللغة عىل الشاشة.

 .2استخدم  U u I iلتحديد لغة ثم اضغط عىل دخول
(.)ENTER
سوف تظهر قائمة التأكيد.

إلظهار قائمة اإلعداد ()Setup Menu
واخلروج منها
 .1حدد وظيفة  DVD/CDأو  USBبالضغط عىل وظيفة
(.)FUNCTION
 .2اضغط عىل إعداد (.)SETUP
ستظهر قائمة اإلعداد [.]SETUP
 .3اضغط عىل إعداد ( )SETUPأو رجوع للخلف (R E
 )TURNللخروج من قائمة اإلعداد []SETUP
معلومات عن قائمة املساعدة لإلعداد
القائمة

v/V
Move
b
.Prev
B
Select

األزرار
Uu

العملية

االنتقال إىل قائمة أخرى.

<

االنتقال إىل مستوى سابق.

>

االنتقال للمستوى التايل أو
حتديد قائمة.

O

RETURN



ENTER

للخروج من قائمة اإلعداد
[ ]Setupأو إعداد السامعة
Speaker 5.1[ 5.1
.]Setup
لتأكيد قائمة.

اللغة
Menu Language
حدد لغة لقائمة ( Setupاإلعداد) والعرض على الشاشة.

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu
إختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت األسطوانة)
والعناوين الفرعية وقائمة األسطوانة.

 .3استخدم  I iلتحديد دخول [ ]Enterثم اضغط عىل
دخول ( )ENTERإلهناء إعداد اللغة.

( Originalأصلية) – تشير إلى اللغة األصلية التي تم تسجيل
القرص بها.

( Otherعناصر أخرى) – الختيار لغة أخرى ،اضغط على
األزرار الرقمية ثم (إدخال) إلدخال الرقم المناظر المكون من 4
رموز وف ًقا لقائمة رمز اللغة في صفحة  .29اضغط على (مسح)
في حال إدخال رمز لغة خاطئ.
( Offإيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص) – إيقاف
تشغيل الترجمة.

2010-01-07 �� 5:58:28
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الرتكيب

العرض

الصوت

نسبة عرض التلفاز إىل ارتفاعه ()TV Aspect

التحكم يف النطاق الديناميكي ()DRC

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وف ًقا لشكل شاشة
التلفاز الخاص بك.

يقوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby
 Digitalالرقمي) .اضبطه على [( ]Onتشغيل) للحصول على
هذا التأثير.

 – 4:3حدده عند تو صيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة
هي النسبة القياسية .4:3

 – 16:9حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه .16:9

وضع العرض ()Display Mode

 – Letterboxيعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء
العلوي والسفلي من الشاشة.

 – Panscanيعرض صورة عريضة تلقائ ًيا على الشاشة بالكامل
ويقوم باقتصاص األجزاء غير المناسبة( .إذا كان القرص/
الملف غير متوائم مع  ،Pan Scanيتم عرض الصورة بنسبة
).Letterbox

املسح املتواصل (لتوصيالت مكون الفيديو)
حدد اإلشارة المتواصلة لقوابس COMPONENT/
.PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
"
إن قبل التلفاز إشارات التنسيق المتواصلة ،فاحظى بألوان دقيقة
وصور ذات جودة عالية بتحديد [ .]Onإن لم يقبل التلفاز
إشارات التنسيق المتواصلة ،حدد [.]Off
إن أخطأت في ضبط المسح المتواصل Progressive Scan
على [ ،]Onفعليك إعادة ضبط الوحدة .قم أوال بإخراج
القرص من الوحدة .ثم اضغط باستمرار عىل إيقاف  STOPملدة
مخس ثوان .سيتم حفظ خمرج الفيديو يف الوضع القيايس ،وسوف
تظهر الصورة عىل التلفاز.
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Vocal
[( ]Onتشغيل) لدمج قنوات  karaokeفي صوت االستريو
العادي.
ال يتم تفعيل هذه الوظيفة إال مع أقراص karaoke DVD
متعددة القنوات.

Semi Karaoke
عند االنتهاء من الفصل /العنوان /المسار بالكامل ،تعرض هذه
الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

3
الرتكيب

ذا حددت  ،4:3فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن
يتم بها عرض برامج الشاشة واألفالم في شاشة التلفاز الخاص
بك.

17

( Onتشغيل) :عند االنتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط
على الشاشة.

( Offإيقاف التشغيل) :ال يظهر الصوت المرتفع ومجموعة
النقاط على الشاشة.

تنبيه
• تتاح أقراص  DVDو DVD Karaokeالتي هلا أكثر من
مسارين هلذه اخلاصية.
• عندما تشاهد األفالم ،أغلق  Semi Karaokeيف قائمة اإلعداد
 SETUPأو اسمتع به بدون توصيل مايكروفون إذا كان اللحن
أو النتيجة تظهر خالل االنتقال إىل فصل من الفصول.
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الرتكيب

 5.1إعدادات المتحدث
قم بإجراء اإلعدادات التالية على محلل رموز قناة  5.1المدمج.
 .1اضغط عىل إعداد (.)SETUP
 .2استخدم  U uلتحديد قائمة الصوتيات ( )AUDIOثم
اضغط عىل .i
 .3استخدم  U uلتحديد قائمة إعداد السامعة 5.1( 5.1
 )Speaker setupثم اضغط عىل i
 .4ضغط فتح ()ENTER
سيظهر إعداد السامعة ]Speaker setup 5.1[ 5.1

الرتكيب

3
 .5استخدم  I iلتحديد السامعة املرادة.

 .6تعديل اخليارات باستخدام األزرار .U u I i
 .7اضغط عىل فتح ( )RETURNلتأكيد التحديد.
العودة للقائمة السابقة.

تحديد السماعة
حدد السماعة التي ترغب في تعديلها.

تنبيه
هناك إعدادات معينة للسامعة حمظورة وفقا التفاقية ترخيص دولبي
دجييتال.

2010-01-07 �� 5:58:28

( Sizeالحجم) – نظرا ألن إعدادات السماعة ثابتة ،فال يمكنك
تغيير اإلعدادات.

( Volumeلصوت) – اضغط  I iلتعديل مستوى الخارج
من السماعة المحددة.

( Distanceالمسافة) – بعد توصيل السماعات بجهاز
استقبال  ،DVD Receiverاضبط المسافة بين السماعات
ونقطة استماعك إذا كانت مسافة السماعات الوسطى أو
األمامية أكبر من مسافة السماعات الخلفية .هذا يسمح للصوت
الصادر من كل سماعة أن يصل للسامع في نفس الوقت .اضغط
على  I iلتعديل مسافة السماعة المحددة .تكون هذه المسافة
مساوية للفرق بين المسافة بين السماعات الوسطى والخلفية من
ناحية واألمامية من ناحية أخرى.

( Testتجربة) – اضغط على  I iلتجربة إشارات كل سماعة.
قم بتعديل حجم الصوت بحيث يتوافق مع حجم صوت إشارات
التجربة المحفوظة في النظام.

إغالق (التحكم الرئييس)
اإلعدادات األولية لرموز املناطق:
عند استخدامك لهذه الوحدة ألول مرة ،عليك ضبط كود
المنطقة (.)Area Code
.1حدد قائمة [ ]LOCKثم اضغط عىل .i
 .2اضغط عىل .i
للوصول إىل خيارات [ ،]LOCKعليك إدخال كلمة املرور
التي قمت بإنشائها .أدخل كلمة مرور واضغط عىل دخول
( .)ENTERأدخلها مرة أخرى ثم اضغط عىل دخول
( )ENTERللتحقق .إن ارتكبت خطأ قبل الضغط عىل
دخول ( ،)ENTERاضغط عىل مسح (.)ENTER
 .3حدد الرموز الثالثة األوىل باستخدام األزرار .U u
 .4اضغط عىل دخول ( )ENTERوحدد الرمز الثاين باستخدام
األزرار .U u
 .5اضغط عىل دخول ( )ENTERلتأكيد حتديد كود املنطقة.
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التقييم

رمز املنطقة

يتوقف حظر تشغيل اسطوانات دي في دي المصنفة على
محتواها .وليست جميع األقراص مصنفة
 .1حدد تصنيف [ ]Ratingيف قائمة إغالق [ ]LOCKثم
اضغط عىل .i
 .2أدخل كلمة مرور ثم اضغط عىل دخول (.)ENTER
 .3حدد تصنيفا من  1إىل  8باستخدام األزرار .U u

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقييم أسطوانة ف
يديو  ،DVDبناء على القائمة الموضحة في صفحة .30
 .1حدد كود املنطقة [ ]Area Codeيف قائمة إغالق []LOCK
ثم اضغط عىل .i
 .2اتبع اخلطوة  2كام هو موضح يف الفقرة السابقة (التصنيف).
 .3دد الرمز األول باستخدام األزرار .U u
 .4اضغط عىل دخول ( )ENTERوحدد الرمز الثاين باستخدام
األزرار .U u
 .5اضغط عىل دخول ( )ENTERلتأكيد حتديد كود املنطقة.

التصنيف  - 1-8التصنيف رقم واحد ( )1عليه أكثر قدر من
القيود ،والتصنيف رقم ثمانية ( )8عليه أقل قدر من القيود.

( Unlockفتح) – إن حددت الفتح ،يكون التحكم
الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته.

 .4اضغط عىل دخول ( )ENTERلتأكيد حتديد التصنيف.

تنبيه

أشياء أخرى
3

DivX(R) VOD
إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة ( DivX® VODالفيديو حسب
الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو
باستخدام خدمة .DivX® VOD

الرتكيب

كلمة مرور

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغيريها.
 .1حدد كلمة مرور [ ]Passwordيف قائمة إغالق []LOCK
ثم اضغط عىل .i
 .2اتبع اخلطوة  2كام هو موضح أعاله (التصنيف).
لتغيري كلمة املرور ،اضغط عىل دخول ( )ENTERعند
تظليل خيار التغيري [ .]Changeأدخل كلمة مرور ثم اضغط
عىل دخول ( .)ENTERأدخلها مرة أخرى ثم اضغط عىل
دخول ( )ENTERللتحقق.
 .3اضغط عىل إعداد ( )SETUPللخروج من القائمة.

19

لمزيد من المعلومات ,قم بزيارة الموقع . www.karaoke.ru

اضغط على ENTERعند تمييز [ ]DivX(R) VODويمكنك
عرض رمز تسجيل الوحدة.

تنبيه
مجيع ملفات الفيديو املنزلة من  DivX® VODال يمكن قرائتها إال
عرب هذه الوحدة.

إن نسيت كلمة املرور ،فيمكنك مسحها باتباع اخلطوات التالية:
 .1اضغط عىل إعداد ( )SETUPلعرض قائمة اإلعداد.
 .2أدخل الرقم املكون من  6أرقام “ ”210499ثم اضغط عىل
دخول ( .)ENTERتم مسح كلمة املرور.

2010-01-07 �� 5:58:28
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4
العملية
العمليات األساسية
 .1أدخل القرص مستخدما فتح/إغالق ()OPEN/CLOSE
أو وصل جهاز  USBبمنفذ .USB
 .2حدد خاصية  DVD/CDأو  USBبالضغط عىل خاصية
(.)FUNCTION
 .3حدد ملف (أو مسار /عنوان) ترغب يف تشغيله بالضغط عىل
.U u I i

من

إيقاف

قراءة امللفات

إيقاف مؤقت

العملية

4

.

اضغط عىل B

اضغط عىل PAUSE/STEP

اضغط بشكل متكرر عىل PAUSE/
التشغيل إطار بإطار  STEPلتشغيل عنوان Frame-by-
.Frame
التخطي إىل
الفصل/املسار/
امللف الالحق/
السابق

خالل قراءة امللفات ،اضغط عىل >
أو  .للذهاب إىل الفصل/املسار
التايل أو للعودة إىل بداية الفصل/املسار
احلايل .اضغط مرتني لفرتة موجزة عىل
 .للرجوع إىل الفصل/املسار
السابق .حتديد نقطة برسعة من خالل
تشغيل ملف بتقديمه لألمام أو الرجوع
للخلف

التشغيل املتكرر أو
العشوائي

اضغط بشكل متكرر ع ىل R E
 ،PEAT/RANDOMوسوف
يعمل العنوان ،أو الفصل ،أو املسار
احلايل بشكل متكرر أو عشوائي.
 نمط التشغيل العشوائي :امللفاتاملوسيقية فقط.

تنبيه
عند تشغيل قرص أو مسار  USBفالش حيتوي عىل ملفات
" "DivXو "إم يب ثري" "/"MP3و "وينامب" " "WMAو
" "JPEGجمتمعة ,يمكنك اختيار قائمة امللفات التي ترغب يف
تشغيلها بالضغط عىل  .MENUيف حالة " عدم وجود نوع من
الدعم للملف عىل املشغل" احلظر  ,اخرت ملف ًا مناسب ًا من خالل
الضغط عىل MENU

اضغط عىل x

نفذ ذلك

خالل قراءة امللف ،اضغط ضغطا
حتديد نقطة برسعة متكررا عىل  BBأو  bbلتحديد
من خالل تشغيل رسعة املسح املطلوبة .للعودة إىل
ملف بتقديمه لألمام الرسعة الطبيعية ،اضغط عىل تشغيل
أو الرجوع للخلف ( .)PLAYالتشغيل املتكرر أو
العشوائي

يف نمط اإليقاف املؤقت ،اضغط عىل
بطيء ()SLOW
تبطئة رسعة التشغيل
( BBأو  )bbلتحديد الرسعة
املطلوبة.

2010-01-07 �� 5:58:28
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العمليات األخرى

لعرض قائمة الدي يف دي ()DVD Menu

عرض بيانات األقراص عىل الشاشة

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم ،حدد القائمة التي
ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (.)Menu
 .1اضغط عىل القائمة (.)MENU
تظهر قائمة القرص.
 .2حدد القائمة باستخدام .U u I i
 .3اضغط عىل تشغيل للتأكيد.

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على
الشاشة.
 .1اضغط عىل  DISPLAYلعرض معلومات القراءة املتنوعة.
ختتلف املواد املعروضة وفقا لنوع القرص أو حالة التشغيل.
 .2يمكنك اختيار عنرص ًا عن طريق الضغط عىل  U uوتغيري
الضبط أو اختياره عن طريق الضغط عىل
.I i
العنوان –رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم
العناوين.

الفصل –انتقل إلى الفصل  /المسار  /الملف
السابق  /التالي.

الوقت – وقت التشغيل المنقضي.

الصوت –لغة أو قناة الصوت المختارة.
الزاوية –الزاوية المختارة/العدد اإلجمالي
للزوايا.

الصوت – وضع الصوت المحدد.

تنبيه
إن مل يضغط عىل أي زر لعدة ثوان قليلة ،خيتفي املعروض
عىل الشاشة.
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DVD

لعرض عنوان دي يف دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين ،يمكنك تحديد
العنوان الذي ترغب فيه مستخدما القائمة.
 .1اضغط عىل عنوان (.)TITLE
سيظهر عنوان القرص
.2حدد القائمة بالضغط عىل .U u I i
 .3اضغط عىل تشغيل للتأكيد.

حتديد لغة الرتمجة

DivX DVD

أثناء التشغيل ،اضغط على ( SUBTITLE
بصورة متكررة الختيار لغة الترجمة المطلوبة.

تشغيل  DVDبرسعة  1.5مرة

) (الترجمة)

4
العملية

الترجمة – الترجمة المختارة.

21

DVD

تسمح لك السرعة  1.5بمشاهدة الصور واالستماع إلى الصوت
بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.
 .1خالل قراءة امللفات ،اضغط عىل تشغيل ( )PLAY) (Bلبدء
التشغيل برسعة تزيد مرة ونصف .سوف تظهر “”Bx1.5
عىل الشاشة.
 .2اضغط تشغيل ( )PLAY) (Bمرة أخرى للخروج.
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العملية

بدء التشغيل عند نقطة زمنية حمددة DivX DVD
لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
 .1اضغط عىل عرض ( )DISPLAYخالل قراءة امللفات.
 .2اضغط عىل (**) لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر
“.”--:--:--
 .3أدخل وقت البدء املطلوب يف خانة الساعات والدقائق
والثواين من اليسار لليمني .إن أدخلت أرقاما خاطئة ،فاضغط
عىل مسح ( )CLEARإلزالة األرقام التي أدخلتها .ثم أدخل
األرقام الصحيحة.
عىل سبيل املثال ،للوصول إىل مشهد يف الساعة األوىل وعرش
دقائق وعرشين ثانية ،أدخل “ ”11020عرب األزرار الرقمية.
 .4اضغط عىل دخول ( )ENTERللتأكيد .تبدأ إعادة التشغيل
من الوقت املحدد.

ذاكرة املشهد األخري

العملية

4

DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد األخير من القرص األخير الذي
يتم عرضه .ويبقى المشهد األخير في الذاكرة حتى لو قمت
بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة
(وضع االستعداد) .إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به،
فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيك ًيا.

تغري احلروف لبدء عرض العنوان الفرعي لـ
"®"DivXبشكل صحيح DivX
إذا لم يتم عرض الترجمة بشكل سليم أثناء القراءة اضغط
باستمرار على ( SUBTITLEترجمة) لمدة  3ثواني ثم اضغط
على  I iأو ( SUBTITLEترجمة) لتحديد رمز لغة أخرى
حتى يتم عرض الترجمة بشكل سليم ثم اضغط على .ENTER

تنبيه
متسح الربامج أيضا عند إخراج القرص أو جهاز  ،USBأو إيقاف
الطاقة عن الوحدة ،أو االنتقال إىل خاصية أخرى.
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إعادة التشغيل املربجمة

MP3 ACD

WMA

تتيح لك خاصية البرنامج تخزين الملفات المفضلة من أي قرص
أو جهاز  USBفي ذاكرة جهاز االستقبال.
مسارا/مل ًفا.
يمكن أن يحتوي البرنامج على 30
ً

 .1حدد خاصية  DVD/CDأو  USBبالضغط عىل خاصية
(.)FUNCTION

 .2إلضافة ملفات موسيقية إىل قائمة الربنامج ،اضغط عىل
 PROG./MEMOإلدخال نمط التعديل يف الربنامج
"
(Eبحيث تظهر العالمة يف القائمة).

 .3حدد املوسيقى املرغوبة يف القائمة [ ]Listباستخدام U u
ثم اضغط عىل دخول ( )ENTERإلضافة ملف موسيقى إىل
قائمة الربنامج.
 .4حدد ملف موسيقى من قائمة الربنامج ثم اضغط عىل دخول
( )ENTERلبدء قائمة إعادة التشغيل املربجمة.

إزالة ملف من قائمة الربنامج
 .1استخدم  U uلتحديد املسار الذي ترغب يف إزالته من قائمة
الربنامج.
 .2اضغط عىل مسح () CLEAR

إزالة قائمة الربنامج بأكملها
استخدم  U u I iلتحديد [ ]Clear Allثم اضغط على
إدخال.

تنبيه
متسح الربامج أيضا عند إخراج القرص أو جهاز  ،USBأو إيقاف
الطاقة عن الوحدة ،أو االنتقال إىل خاصية أخرى.
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مشاهدة ملف صور

االستامع إىل املوسيقى أثناء عرض الرشائح

JPG

JPG

تستطيع هذه الوحدة تشغيل األقراص التي هبا ملفات صور.
 .1حدد خاصية  DVD/CDأو  USBبالضغط عىل خاصية
(.)FUNCTION
 .2اضغط عىل  U uلتحديد جملد ،ثم اضغط عىل دخول
(.)ENTER
تظهر قائمة بامللفات املوجودة يف املجلد.
إن كنت يف قائمة ملف وكنت ترغب يف العودة إىل قائمة جملد
السابقة ،فاستخدم األزرار  U uيف جهاز التحكم عن بعد
واضغط عىل دخول (.)ENTER
للتظليل
 .3إن كنت ترغب يف عرض ملف معني ،فاضغط عىل (*)*/
لتظليل ملف واضغط عىل دخول ( )ENTERأو تشغيل
( .)PLAYأثناء عرض ملف ما ،يمكنك الضغط عىل إيقاف
( )STOPلالنتقال إىل القائمة السابقة (.)JPEG menu

ضبط مؤقت النوم

عرض ملفات الصور كرشحية عرض

اضغط على نوم ( )SLEEPمرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل
بين  10و 180دقيقة ،بعد إغالق الوحدة.

JPG

معلومات عن قائمة املساعدة اخلاصة بعرض الرشائح
القائمة

األزرار

العملية

v/V

U/u

تدوير الصورة

I/i

االنتقال إىل قائمة
أخرى.

STOP

إغالق عرض الرشائح

RETURN

الرجوع للوراء إلخفاء
قائمة التعليامت

> ./

O
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يمكنك االستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح ،إذا كان
القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور مع بعضها البعض.
) الرمز ثم اضغط على
استخدم  U u I iلتمييز (
( ENTERتشغيل) (إدخال) للبدء في عرض الشرائح.

تنبيه
هذه الوظيفة متاحة عىل القرص فقط.

للتحقق من الوقت المتبقي ،اضغط على نوم (.)SLEEP

إللغاء خاصية النوم ،اضغط ضغطا متكررا على  SLEEPإلى أن
تظهر “ ،”SLEEP 10ثم اضغط على SLEEPمرة أخرى أثناء
ظهور “.”SLEEP 10

4
العملية

 .1قم بتظليل امللف (وليس املجلد) الذي ترغب يف البدء بعرض
رشائحه.
 .2استخدم  U u I iلتظليل الرسعة .ثم ،استخدم I i
لتحديد خيار (> )>>> />> /الذي ترغب يف استخدامه ثم
اضغط عىل دخول (.)ENTER
 .3استخدم  U u I iلتظليل (عرض الرشائح) ثم اضغط
عىل دخول (.)ENTER

Prev./ Next

23

تنبيه
يمكنك التحقق من الوقت املتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
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العملية

خمفف اإلضاءة
اضغط الزر " "SLEEPمرة واحدة .يتم غلق صمام الثنائي
لباعث الضوء ( )LEDالموجود على اللوحة األمامية وبعدها
تخف إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف إللغاء ذلك ,اضغط
الزر " "SLEEPوكرر الضغط حتى تنتهي اإلضاءة الخافتة.

إيقاف الصوت مؤقتا
اضغط على صامت ( )MUTEإلخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال،
وسوف يتم عرض " MUTEصامت" في نافذة العرض.

شاشة التوقف
تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop
(اإليقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

العملية

4

حتديد النظام  -اختياري
يجب عليك تحديد وضع النظام المناسب لنظام التليفزيون
لديك .في حالة ظهور الرسالة “”NO DISC
(ال يوجد قرص) في شاشة العرض ،اضغط باستمرار على
( PAUSE/STEPإيقاف مؤقت  /خطوة) ( )Xألكثر من
خمس ثوان لتتمكن من اختيار نظامAUTO/ PAL/( ..
)NTSC

عرض ملف املعلومات ()ID3 TAG
أثناء تشغيل أحد ملفات  MP3/WMAيحتوي على معلومات
الملف ،يمكنك عرض المعلومات بالضغط على DISPLAY
(المعلومات).

عمليات اإلذاعة
تأكد من توصيل كل من هوائي  FMو.AM
(ارجع إىل الصفحة )15

 .2اضغط باستمرار عىل  )+/-( .TUNملدة ثانيتني إىل أن تبدأ
عالمة الرتدد يف التغري ،ثم حرر الزر .يتوقف املسح عندما تبدأ
الوحدة يف توليف حمطة.
أو
اضغط ضغطا متكررا عىل .)+/-( .TUN
 .3اضبط حجم الصوت بتدوير  .VOLاملوجود يف اللوحة
األمامية أو بالضغط ضغطا متكررا عىل  + .VOLأو – يف
جهاز التحكم عن بعد.

ضبط حمطات الراديو مسبقا
يمكنك ضبط  50قناة  FMو )AM (MWضبطا مسبقا.

قبل التوليف ،تأكد من إغالق الصوت.
 .1اضغط عىل خاصية ( )FUNCTIONإىل أن تظهر  FMأو
 )AM (MWعىل نافذة العرض.
 .2حدد الرتدد املطلوب بالضغط عىل توليف ()+/-( .)TUN
 .3اضغط عىل  ،PROG./MEMOوسوف يومض عدد حمدد
مسبقا عىل نافذة العرض.
 .4اضغط عىل  )+/-( PRESETلتحديد الرقم املضبوط مسبقا
الذي تريده.
 .5اضغط عىل .PROG./MEMO
فسوف تكون املحطة خمزنة.
 .6كرر اخلطوات من  2إىل  5لتخزين حمطات أخرى.

مسح كل املحطات املحفوظة
 .1استمر يف الضغط عىل  PROG./MEMO.لثانيتني تقري ًبا.
سيومض ( ERASE ALLحمو الكل) يف شاشة جهاز
استقبال .DVD
 .2اضغط عىل  PROG./MEMO.ملحو كل حمطات الراديو
املحفوظة.

حتسني استقبال إف إم FM
اضغط( )MO./ST.) PLAY(Bمن على وحدة التحكم
عن بعد.

سيؤدي هذا إلي تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائما ما
يحسن االستقبال.

االستامع إىل الراديو
 .1اضغط عىل خاصية (.)FUNCTIONإىل أن تظهر  FMأو
 )AM (MWعىل نافذة العرض.
"
وستكون آخر حمطة مستلمة هي املحطة املولفة.

2010-01-07 �� 5:58:29
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العملية

ضبط الصوت
إعداد الوضع "حميطي"
ذا النظام به مجموعة شاملة من المجاالت الصوتية المجهزة
 .يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم
الصوت  EQ/ LG EQيمكنك تغيير EQ/ LG EQ
باستخدام مفتاح األسهم  I iأثناء عرض معلومات EQ/
.LG EQ

العناصر المعروضة من منظم الصوت " "Equalizerيمكن أن
تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

NAT PLUS

يمكنك االستمتاع بمؤثر صويت طبيعي
مثل الصوت  5.1قناة.

NATURAL

يمكنك االستمتاع بصوت طبيعي
مريح.

التخصيص املحيل
ملنظم الصوت:

مؤثرات صوتية إقليمية مثيل.
(DANGDUT/
ARABIC/ PERSIAN/
INDIA/REGUETON/
MERENGUE/SALSA/
/SAMBA/ CUMBIA
)AFRO

AUTO EQ

يتعرف عىل منظم الصوت األكثر تشاهب ًا
مع نوع املوسيقى املشتملة عليه ملفات
األغاين MP3 ID3 Tag

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

يضفي هذا الربنامج جو من احلامسة
للصوت بام يمنحك شعور ًا بأنك يف
حفلة حقيقة للروك أو البوب أو اجلاز
أو للموسيقى الكالسيكية.

MP3 OPT

هذه الوظيفة مثالية مللفات MP3
القابلة للضغط .وهي تحُ سن صوت
الرتددات العالية.

BASS

VIRTUAL
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PLII MOVIE
PLII MUSIC

دولبي برو لوجيك II "Dolby Pro
 " Logic IIيمكنك من تشغيل مصدر
االسرتيو "جمسم الصوت" عىل قناة 5.1

BYPASS

يمكنك من االستمتاع باملزيد من
األصوات املصاحبة.

تنبيه
• يف بعض البيئات املحيطة ،قد ال يسمع صوت السامعات أو
يكون صوهتا منخفضا ،وهذا يرجع للبيئة املحيطة ومصدر
الصوت ،وال يعد ذلك عيبا.
• قد حتتاج إىل إعادة ضبط اجلو املحيط ،بعد فتح املدخل ،بل
أحيانا حتى بعد تغيري مسار الصوت.

4
العملية

عىل الشاشة

الوصف

عىل الشاشة

الوصف

25

أثناء التشغيل ،قم بتعزيز تأثري صوت
الرتددات العالية والرتددات املنخفضة
(اخلفيض) والصوت املحيطي.
يمكنك من االستمتاع باملزيد من
األصوات املصاحبة.
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العملية

العمليات املتقدمة
االستامع إىل املوسيقى من مشغل املوسيقى
املحمول أو من جهاز خارجي
يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من
مشغالت الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.
(ارجع إلى الصفحة)14

 .1وصل املشغل املحمول "باملدخل" موصل (مدخل املحمول )
بالوحدة
أو

قم بتوصيل اجلهاز اخلارجي بموصل أوكس ""AUX
املوجود بالوحدة.

 2يتم تشغيل الطاقة بالضغط عىل POWER

العملية

4

 3حدد خاصية  PORTABLEأو  AUXبالضغط عىل
.FUNCTION

تنبيه
• يمكنك التأكد من النسبة املئوية ملعدل تسجيل " "USBعىل
الشاشة أثناء عملية التسجيل.

• عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل ,فإن امللف الذي
تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه ( فقط األقراص
الصوتية املضغوطة.

• ال تنزع جهاز " "USBأو تطفئ الوحدة أثناء التسجيل إىل
" ."USBوإال ,فسيتم عمل ملفات ناقصة وال يمكن مسحها
من جهاز الكمبيوتر.

• إذا كان التسجيل إىل " "USBال يعمل ,ستظهر رسالة مثل " ال
يوجد  "USBأو " خطأ " أو " ال يوجد تسجيل" يتم عرضها
عىل نافذة العرض.

• عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل ،لن يتم ختزين
امللف.

• يف حالة  ،CD-Gأو  ،DTSسيتعذر تشغيل التسجيل
باستخدام .USB
• لن يمكنك تسجيل أكثر من  999ملف.

 4افتح اجلهاز اخلارجي أو مشغل املوسيقى املحمول وابدأ يف
تشغيله.

• سيحفظ امللف باسم  TRK_001يف .CD FOLDER

لتسجيل إىل ""USB

إن القيام بعمل نسخ غري مرخصة من املواد املحمية ضد النسخ ،بام يف
ذلك ملفات برامج الكمبيوتر ،أو البث أو تسجيالت الصوت ،يعد
انتهاك ًا لقوانني حقوق النرش ويمثل اعتداء جمرم .ال جيوز استخدام هذا
اجلهاز هلذه األغراض.
كن عىل قدر املسئولية احرتم قوانني حقوق النرش

 .1توصيل جهاز " "USBإىل الوحدة.

 .2حدد خاصية  DVD/CDبالضغط عىل خاصية
()FUNCTION

التسجيل أحادي المسار  -يمكنك التسجيل على جهاز
 USBبعد تشغيل الملف الذي ترغب في تشغيله.

التسجيل على كافة المسارات  -يمكنك التسجيل على جهاز
 USBبعد التوقف.

تسجيل القوائم المبرمجة  -بعد االنتقال إلى القائمة المبرمجة
يمكنك تسجيلها على جهاز .USB

 3ابدأ التسجيل بالضغط عىل z REC

 4إليقاف التسجيل اضغط عىل x STOP

2010-01-07 �� 5:58:29
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5
الصيانة
نقل الوحدة

ملحوظات حول األقراص

عند شحن الوحدة

التعامل مع األقراص

يرجى االحتفاظ بصندوق الشحن األصلي ومواد التغليف .إذا
رغبت في شحن الوحدة ،مع التمتع بأقصى قدر من الحماية،
أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع
ألول مرة.

ال تمس جانب قراءة القرص.

• ال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش املبيد احلرشي بالقرب
من الوحدة.
• قد يتسبب املسح مع شدة الضغط يف تلف السطح .ال ترتك
منتجات مطاطية أوبالستيكية تالصق الوحدة لفرتة طويلة
من الزمن.

حفظ األقراص

حافظ عىل نظافة األسطح اخلارجية

لتنظيف الوحدة ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إن كانت
األسطح متسخة للغاية ،استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة
بمحلول منظف معتدل.
ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق
الدهان ،ألن ذلك قد يتسبب يف تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

تنظيف األقراص
قد تتسبب بصمات األصابع والغبار الموجود على القرص في
سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت .قبل التشغيل ،قم بتنظيف
القرص بقماشة نظيفة .ابتدأ بمسح القرص من وسطه وانتهي
بحواف القرص .ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول،
والبنزين ،ومرقق الدهان ،أو المنظفات المتاحة في األسواق،
أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط
الكاسيت القديمة.

5
الصيانة

تنظيف الوحدة

بعد التشغيل ،احفظ القرص في الحافظة .ال تعرض القرص
لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة وال تتركه في سيارة
متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية .عند اتساخ عدسة
االلتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها ،تضعف جودة
الصورة .لمزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة
معتمد.
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استكشاف املشكالت وإصالحها

6
استكشاف املشكالت وإصالحها
استكشاف األخطاء وإصالحها

ال توجد طاقة
ال توجد صورة

يوجد صوت ضعيف أو ال يوجد
صوت باملرة

السبب

تم فصل كابل التيار.
جهاز التليفزيون غري معد الستقبال إشارة قرص .DVD

حدد وضع إدخال الفيديو املناسب عىل التلفاز حتى تظهر الصورة التي
يستقبلها جهاز استقبال  DVDعىل شاشة التلفاز.

كابالت الفيديو غري موصلة بإحكام.

قم بتوصيل كابالت الفيديو بإحكام إىل كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال
.DVD

حدد وضع اإلدخال الصحيح جلهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سامع
اجلهاز املتصل بكابل الصوت غري معد الستقبال خرج إشارة .DVD
الصوت من جهاز استقبال. DVD
مل يتم توصيل كابالت الصوت بمكربات الصوت أو جهاز االستقبال
بشكل حمكم.

كابالت الصوت تالفة.
جودة صورة  DVDرديئة
لن يتم تشغيل قرص DVD/CD

استكشاف املشكالت وإصالحها

تعذر توليف حمطات الراديو بالشكل
الصحيح

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل
بالشكل الصحيح  /ال يعمل باملرة
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استبدله بكابل صويت جديد.

القرص متسخ.
مل يتم إدخال أي قرص.

أدخل القرص.

تم إدخال قرص غري قابل للتشغيل.

أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود
املنطقة).

تم إدخال القرص باملقلوب.

ضع القرص مع مواجهة امللصق أو اجلانب املطبوع عليه ألعىل.

القائمة مفتوحة يف الشاشة.

6

قم بتوصيل كابالت الصوت يف منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.

قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قامش ناعمة مع التحرك بقطعة القامش
إىل اخلارج.

يوجد قفل عائيل والذي يمنع تشغيل أقراص  DVDذات تصنيف
معني.
سامع صوت مههمة أثناء تشغيل
قرص  DVDأو CD

العالج

قم بتوصيل كابل التيار بمأخذ الطاقة باحلائط بأمان.

القرص متسخ.

اضغط عىل ( SETUPإعداد) لغلق شاشة القائمة.
أدخل كلمة املرور اخلاصة بك أو قم بتغيري مستوى التصنيف.
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قامش ناعمة مع التحرك بقطعة القامش
إىل اخلارج.

تم وضع جهاز استقبال  DVD/CDقري ًبا جدً ا من التلفاز مما يتسبب قم بتحريك جهاز استقبال  DVDواملكونات الصوتية مسافة أبعد عن
جهاز التلفاز.
يف وجود تعليقات.
تم وضع اهلوائي أو توصيله بشكل غري صحيح.

افحص توصيل اهلوائي واضبطه يف موضعه.
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم األمر.

قوة إشارة حمطة الراديو ضعيفة جدً ا.

قم بتوليف املحطة يدو ًيا.

مل يتم ضبط أية قنوات مسبقا أو مل يتم مسح القنوات املضبوطة مسبقا.
(عند التوليف عن طريق مسح قنوات الضبط املسبق).

قم بالضبط املسبق لبعض حمطات الراديو ،راجع صفحة  24للحصول عىل
التفاصيل.

جهاز التحكم عن بعد غري موجه نحو الوحدة مبارشة.

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مبارشة إىل الوحدة.

جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة.

استخدم جهاز التحكم عن بعد يف حدود  23قدم ( 7مرت) من جهاز استقبال
.DVD

يوجد حائل بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.

قم بإزالة ه0ذا العائق.

بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.

استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.
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7
ملحق
رموز اللغة
استخدم هذه القائمة إلدخال لغتك املطلوبة لإلعدادات األولية التالية( Disc Audio :صوت القرص) و( Disc Subtitleترمجة
القرص) و( Disc Menuقائمة القرص).
اللغة

2010-01-07 �� 5:58:29

8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085

الليتوانية
املقدونية
ماالجاس
املاليزية
ماالياالم
املاورية
املاراثية
املالدوفية
املانغولية
ناورو
النيبالية
النروجيية
األوريا
البنجابية
الباشتو
الفارسية
البولندية
الربتغالية
كويتشوا
رايتو رومانيك
الرومانية
الروسية
السامسوينية
نكريتية
الس
اللغة ّ
ّ
اجليلية األسكتلندية
ال رصبية
الكرواتية الرصبية
شونا
السندية

7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368

الفرنسية
الفريزية
غاليشيان
اجلورجية
األملانية
اليونانية
جرين الند
الغوارانية
اجلوجاراتية
اهلاوسا
العربية
اهلندية
املجرية
األيسلندية
األندونيسية
اللغة الدولية
األيرلندية
اإليطالية
اليابانية
الكانادا
الكشمريية
الكازاخاستانية
الكرغيزية
الكورية
الكردية
الالوسية
الالتينية
الالتفية
اللينجاال

7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678

فار
األفريقية
األلبانية
األمهرية
العربية
األرمينية
األساميز ّية
ّ
األيامرية
األذربيجانية
البشكريية
الباسكية
البنغالية
بوتان
البهارية
الربيتونية
البلغارية
البورمية
البيالروسية
الصينية
الكرواتية
التشيكية
الدانامركية
اهلولندية
اإلنجليزية
إسربانتو
األستونية
الفاروزية
فيجي
الفنلندية

6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073

ملحق

السنغالية
السلوفاكية
السلوفينية
األسبانية
السودانية
السواحيلية
السويدية
التاجالوج
الطاجيكية
التاميلية
التيلوجية
التايالندية
التونجية
الرتكية
الرتكامنية
التوية
األوكرانية
األوردية
األوزبكية
الفيتنامية
الفوالبيكية
الويلزية
الولوفية
إكسوزا
اليديشية
اليوروبا
الزولو

الرمز

اللغة

الرمز

اللغة

الرمز

اللغة

الرمز

7
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رموز املنطقة
اخرت أحد رموز املنطقة من هذه القائمة.

ملحق

املنطقة
بولندا
الربتغال
رومانيا
روسيا االحتادية
اململكة العربية السعودية
السنغال
سنغافورة
مجهورية سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب أفريقيا
كوريا اجلنوبية
أسبانيا
رسيالنكا
السويد
سويرسا
تايوان
تايالند
تركيا
أوغندا
أوكرانيا
الواليات املتحدة
أوروجواي
أوزبكستان
فيتنام
زيمبابوي

الرمز
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW

املنطقة
هونج كونج
املجر
اهلند
إندونيسيا
إرسائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
كينيا
الكويت
ليبيا
لوكسمبورج
ماليزيا
املالديف
املكسيك
موناكو
منغوليا
املغرب
نيبال
هولندا
جزر األنتيل اهلولندية
نيوزيالندا
نيجرييا
النرويج
عامن
باكستان
بنام
باراجواي
الفلبني

الرمز
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH

املنطقة
أفغانستان
األرجنتني
أسرتاليا
النمسا
بلجيكا
بوتان
ُبولِيفيا
الربازيل
كمبوديا
كندا
شييل
الصني
كولومبيا
الكونغو
كوستاريكا
كرواتيا
مجهورية التشيك
الدانامرك
اإلكوادور
مرص
السلفادور
أثيوبيا
فيجي
فنلندا
فرنسا
أملانيا
بريطانيا العظمى
اليونان
جرين الند

الرمز
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
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املواصفات
عام

ارجع إىل امللصق الرئييس.
مصدر الطاقة
ارجع إىل امللصق الرئييس.
استهالك الطاقة
 2.5كجم
الوزن الصايف
 320 x 65 x 360مم
األبعاد اخلارجية (العرض × االرتفاع × العمق)
DC 5 V
500 mA
مصدر طاقة الناقل ()USB
ظروف التشغيل درجة حرارة التشغيل	 5مئوية إىل  35مئوية
حالة التشغيل :أفقي
 % 5إىل % 85
درجة رطوبة التشغيل
الليزر	ليزر شبه موصل،
الطول املوجي  650نانومت

موالف ] MW ] FM/AM

نطاق توليف  87.5	FMميجا إىل  108.0ميجا هرتز أو
 87.50ميجا إىل  108.00ميجا هرتز
 128كيلو هرتز
الرتدد املتوسط للموجة FM
 522كيلو إىل  1،620كيلو هرتز 520 ،كيلو إىل  1،710كيلو هرتز أو
نطاق توليف AM
 522كيلو إىل 1،710كيلو هرتز
 45كيلو هرتز
الرتدد املتوسط للموجة AM
مضخم الصوت

مكربات الصوت
النوع

املقاومة

طاقة اإلدخال املقدرة

أقىص طاقة مدخلة

األبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)

الوزن الصايف

السامعة األمامية/اخللفية/الوسطى
مكرب صوت  1أحادي االجتا
 4أوم

فرعي سلبي مكبر صوت

مكرب صوت  1أحادي االجتا
 8أوم

 45وات

 75وات

 320 x 111 x 156مم

 94 x 325 x 103مم

 90وات

 0.39كجم

ملحق

وضع االسرتيو
وضع الصوت املجسم األمام
مركزي
الصوت اجلانبي
مكرب الصوت الفرعي

 45وات  45 +وات ( 4أوم عند  1كيلو هريتز)THD %10 ،
 W + 45 45وات ()THD %10
 45وات
 45وات  45 +وات ( 4أوم عند  1كيلو هريتز)THD %10 ،
 75وات ( 8أوم عند  30هرتز)THD %10 ،

 150وات

7

 3.6كجم

هذه التصميامت واملواصفات عرضة للتغيري بدون إشعار مسبق.
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قررت رشكة  LGبصفتها رشيك يف مرشوع
® ENERGY STARأن هذا املنتج أو وحدات املنتج
تتفق مع توجيهات ® ENERGY STARلكفاءة الطاقة.

® ENERGY STARهي عالمة جتارية مسجلة بالواليات املتحدة.
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