العربية

دليل املالك

املوسيقى برونق جديد

سامعة بمنصة توصيل
يرجى االطالع عىل دليل املالك هذا جيدً ا قبل تشغيل
.الوحدة اخلاصة بك واالحتفاظ به للرجوع إليه يف املستقبل
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بدء االستخدام

معلومات السالمة
تنبيه

بدء االستخدام

1

خطر الصدمة الكهربائية،
ال تفتح

تنبيه :للتقليل من خماطر الصدمة الكهربائية ،ال تقم بإزالة الغطاء (أو
الغطاء اخللفي) حيث ال توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق
املستخدم ،وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

هيدف الرمز الذي حيتوي عىل صاعقة برأس سهم
داخل مثلث متساوي األضالع إىل حتذير املستخدم
إىل وجود جهد كهريب خطر غري معزول داخل
هيكل املنتج والذي قد يكون ٍ
كاف ليشكل خطر
تعرض األشخاص لصدمة كهربائية.
كام يشري الرمز الذي حيتوي عىل عالمة تعجب
داخل مثلث متساوي األضالع إىل تنبيه املستخدم
إىل وجود تعليامت تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة
يف الكتيب املرفق مع املنتج.

حتذير :للتقليل من خطر نشوب احلرائق أو حدوث الصدمات الكهربية،
ال تعرض اجلهاز للمطر أو الرطوبة.
حتذير :ال تثبت هذا اجلهاز يف مكان حمكم مثل مكتبة أو وحدة مشاهبة.

مالحظة :بالنسبة لعالمة معلومات السالمة التي تتضمن تعريف باملنتج
وقيم الطاقة ،يرجى الرجوع إىل امللصق الرئييس املوجود عىل اجلزء
السفيل من اجلهاز.

التحذيرات املتعلقة بكبل الطاقة

يفضل وضع معظم األجهزة يف دائرة خمصصة؛

بمعنى أنه ال يقوم بتزويد هذا اجلهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية املنفذ
وأال يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية .راجع صفحة
املواصفات بدليل املالك هذا ملزيد من التأكيد .ال تفرط يف التحميل عىل
املنافذ املوجودة باحلائط .إن التحميل الزائد عىل املنافذ املوجودة باحلائط
أو املنافذ املوجودة باحلائط التالفة أو املرختية أو الكبالت املوجودة أو
كبالت الطاقة املحروقة أو تركيب أسالك تالفة أو ممزقة من شأنه أن
يمثل خطورة .إذ قد تؤدي أي من تلك احلاالت إىل حدوث صدمة
كهربائية أو نشوب حريق .قم من حني آلخر بفحص سلك اجلهاز وإذا
ظهر عىل اجلهاز أن هناك تلف ًا أو تآك ً
ال فقم بفصله من التيار الكهريب
وتوقف عن استخدام اجلهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار املناسبة
باالستعانة بأحد مراكز اخلدمة املعتمدة .جتنب تعرض كبل الطاقة لسوء
االستخدام فيام يتعلق بالناحية امليكانيكية أو اجلسدية مثل تعرضه
لاللتواء أو الطيء أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو يف مكان
يتكرر املرور عليه .يرجى إيالء اهتامم خاص للمقابس واملنافذ املوجودة
باحلائط ومكان خروج الكبل من اجلهاز .لفصل مصدر التيار من
املقابس ،اسحب مقبس كبل الطاقة من منفذ التيار املوجود باحلائط .عند
تثبيت املنتج ،تأكد من سهولة الوصول للمقبس.
يتم تزويد هذا اجلهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية خمتزنة.

طريقة آمنة إلزالة البطارية من اجلهاز :انزع البطارية أو جمموعة البطارية
القديمة واتبع اخلطوات برتتيب عكيس للرتكيب .ملنع تلوث البيئة
والتسبب يف جلب املخاطر لصحة البرش واحليوانات ،جيب وضع
البطارية أو جمموعة البطارية يف حاوية مناسبة يف نقاط التجميع
املخصصة .ختلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى.
يوىص باستخدام أنظمة البطاريات واملراكم املحلية .ينبغي عدم تعرض
البطارية لدرجة حرارة زائدة عن احلد مثل أشعة الشمس أو احلريق أو ما
شابه ذلك.
تنبيه :ال جيب تعريض اجلهاز للامء (املتقطر أو املتطاير) وال جيب وضع
أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،عىل اجلهاز.
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بدء االستخدام

2
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4

معلومات السالمة
اخلصائص الرئيسية
– مصنوع بشكل خمصص جلهاز iPod/iPhone/
iPad
– حممول
– تشغيل عرب USB
– منبه
– راديو ()FM
– مزامنة الوقت
– تطبيق LG Bluetooth Remote
امللحقات
مقدمة
– الرموز املستخدمة يف هذا الدليل
رشوط امللفات القابلة للتشغيل
– متطلبات ملفات املوسيقى بتنسيق MP3/WMA
– األجهزة املتوافقة مع USB
– متطلبات جهاز USB
وحدة التحكم عن بعد
اللوحة األمامية
اللوحة اخللفية
اللوحة العلوية
لوحة التحكم
توصيل مهايئ التيار املرتدد
– إيقاف التشغيل التلقائي
ضبط الساعة
– ضبط الساعة تلقائيا
– ضبط الساعة يدويا
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4
5
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5
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7
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التشغيل

11
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12
13
13
14
14
14
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16
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19

العمليات األساسية
– تشغيل iPod/iPhone/iPad
– متوافق مع iPod/iPhone/iPad
– تشغيل USB
– االستامع إىل املوسيقى من جهازك اخلارجي
– طريقة تثبيت اللب املعدين
تشغيل الراديو
– توصيل اهلوائي
– االستامع إىل الراديو
– الضبط املسبق ملحطات الراديو
– حذف مجيع املحطات املحفوظة
– حتسني االستقبال السيئ ملوجة FM
استخدام تقنية البلوتوث الالسلكية
– االستامع إىل املوسيقى من جهازك مزود بالبلوتوث
– استخدام تطبيق البلوتوث
العمليات األخرى
– استخدام الوحدة اخلاصة بك كمنبه
– تنشيط وإلغاء تنشيط مؤقت املنبه
– إيقاف صوت املنبه
– الغفوة
– استئناف عملية التشغيل
– التشغيل املتكرر أو العشوائي ) USBفقط)
– خافض شدة اإلضاءة
– ضبط مؤقت النوم
– ضبط وضع الصوت
– إيقاف تشغيل الصوت مؤق ًتا
– شحن هاتف  Androidاخلاص بك

3

استكشاف األعطال وإصالحها

20

اكتشاف األعطال وإصالحها

4

امللحق

21
21
22

العالمات التجارية والرتاخيص
نقل الوحدة
املواصفات

3
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بدء االستخدام

اخلصائص الرئيسية
بدء االستخدام

1

امللحقات

مصنوع بشكل خمصص جلهاز
iPod/iPhone/iPad

يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.

استمتع باملوسيقى من عىل جهاز  iPod/iPhone/iPadبتوصيل
بسيط.
جهاز التحكم عن بعد ()1

حممول

البطارية ()1

لالستامع إىل املوسيقى من جهازك املحمول.

تشغيل عرب USB

استمتع باملوسيقى من وحدة  USBبتوصيل بسيط.

مهايئ تيار مرتدد ()1( )AC

سلك طاقة ()1

منبه

قم بضبط املنبه ليعمل يف الوقت الذي يناسبك.

راديو ()FM

هوائي (1) FM

استمع إىل الراديو.

دافع عن )1( iPad

مزامنة الوقت

اضبط ساعة هذه الوحدة لتعمل تلقائيا من خالل توصيل جهاز
 iPod/iPhone/iPadأو من خالل تفعيل اتصال البلوتوث عرب
برنامج "."LG Bluetooth Remote

تطبيق LG Bluetooth Remote

يمكنك التحكم يف هذه الوحدة من خالل جهاز iPod touch/
 iPhone/iPadأو من خالل جهاز يعمل بنظام أندرويد عرب تقنية
البلوتوث .ينبغي حدوث اقرتان بني هذه الوحدة واجلهاز اخلاص بك
عرب البلوتوث .يرجى زيارة موقع " "Apple App Storeأو
") "Google Android Market (Google Play Storeأو
استخدم كود  QRالظاهر أدناه للبحث عن تطبيق
" ."LG Bluetooth Remoteللحصول عىل معلومات مفصلة هبذا
الشأن ،يرجى الرجوع إىل الصفحة .17-16

احللقة احلديدية )(1

مقدمة
الرموز املستخدمة يف هذا الدليل
,,مالحظة

تشري إىل املالحظات اخلاصة وخصائص التشغيل.

<<تنبيه

ُيشري إىل التحذيرات اخلاصة بمنع األرضار املحتملة نتيجة لسوء
االستخدام.

()Android OS

2012.12.18 2:6:35 PM
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بدء االستخدام

متطلبات ملفات املوسيقى بتنسيق
MP3/WMA

يكون توافق ملفات  MP3/WMAهلذه الوحدة حمدودا كالتايل:

األجهزة املتوافقة مع USB

y yمشغل  : MP3مشغل  MP3من النوع الفالش

y yحمرك فالش  : USBاألجهزة التي تدعم .USB1.1

y yوظيفة  USBاخلاصة هبذه الوحدة ال تدعم مجيع أجهزة .USB

متطلبات جهاز USB

y yمعدل التقاط العينات :من  32إىل  48كيلو هرتز ( ،)MP3ومن
 32إىل  48كيلو هرتز ()WMA

y yال يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند
توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.

y yاحلد األقىص للملفات :اقل من 999

y yبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكرب ،قد يستغرق األمر وقتًا
أطول لالنتهاء من البحث.

y yمعدل البت :ما بني  32إىل  320كيلو بايت يف الثانية ()MP3
وما بني  40إىل  192كيلو بايت يف الثانية ()WMA
y yأقىص عدد جملدات  :أقل من 99

y yإمتدادات امللف"mp3"/".wma." :

1
بدء االستخدام

رشوط امللفات القابلة للتشغيل

5

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.

y yلتجنب فقد البيانات ،قم بعمل نسخ احتياطية من مجيع البيانات.
y yإذا كنت تستخدم كابل متديد  USBأو حمور  ،USBال يمكن
التعرف عىل جهاز .USB
y yاستخدام نظام ملفات  NTFSغري مدعوم( .نظام ملفات
) FAT (16/32فقط هو املدعوم).

y yهذه الوحدة ال تكون مدعومة عندما يكون العدد اإلمجايل للملفات
 1000أو أكثر.

y yحمرك القرص الصلب اخلارجي أو قارئات البطاقات أو األجهزة
املقفلة أو أجهزة  USBمن النوع الصلب أو اهلواتف املحمولة قد ال
تكون مدعومة.
y yال يمكن توصيل منفذ  USBاخلاص بالوحدة باحلاسب الشخيص.
ال يمكن استخدام الوحدة كجهاز ختزين.
y yقد ال تعمل بعض أجهزة  USBمع هذه الوحدة.

y yيمكن هلذه الوحدة شحن جهاز  iPod/iPhoneعرب توصيله
بمنفذ  USBيف وضع التشغيل.

y yيمكن هلذه الوحدة شحن جهاز  iPadعرب توصيله بمنفذ USB
حتى يف وضع التشغيل.

y yعند توصيل هاتفك الذكي عرب منفذ  USBيمكنك شحنه فقط يف
وضع التشغيل( .قد يتعذر شحن بعض اهلواتف الذكية).
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بدء االستخدام

وحدة التحكم عن بعد

تثبيت البطارية

 .1أدر حجرية البطارية يف عكس اجتاه عقارب الساعة باستخدام عملة
معدنية .ثم أخرج غطاء حجرية البطارية.

بدء االستخدام

1

 .2أدخل البطارية وثبتها مع جعل عالمة املوجب ( )+يف مواجهة نفس
اجتاه عالمة املوجب ( )+املوجودة عىل غطاء حجرية البطارية.

( 1الطاقة)  :يتحكم يف (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل) الوحدة.
 : SLEEPيتم من خالله تعيني مؤقت املنبه.
 :يتم من خالله حتديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
FUNCTION
( -/+مستوى الصوت)  :لضبط مستوى صوت السامعة.
 : SOUND EFFECTخيتار طابع الصوت.
( /ختطي/بحث) :

 .3ضع حغطاء جرية البطارية عىل جهاز التحكم عن بعد وأدره يف
اجتاه عقارب الساعة لإلغالق.

 -لتخطي التأخري الرسيع أو التقديم الرسيع.- -يبحث عن أحد األقسام داخل املسار.

(التشغيل/اإليقاف املؤقت)  :يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.
@  :لكتم الصوت.

 : hالختيار وضع التشغيل املطلوب.
)(ONE /DIR /ALL /RAND(RANDOM)/OFF
) USBفقط)
: FOLDER/PRESET W/S
 -حتديد املجلد أو امللف الذي ترغب يف تشغيله USB) .فقط) -خيتار رقم مضبوط مسبقا ملحطة الراديو.: MEMORY
 -لتخزين مجيع القنوات مسبقة الضبط.- -حلذف مجيع القنوات مسبقة الضبط.

<تنبيه
<

ال تفتح غطاء حجرية البطارية بإصبعك .وإال قد يتسبب ذلك
األمر يف كرس ظفرك.

<تنبيه
<

قد ينجم عن البطارية املستخدمة يف هذا اجلهاز خماطر تتعلق باحلروق
الكيميائية أو احلرائق إذا ما استخدمت بشكل يسء .ال تقم بإعادة شحن أو
تفكيك أو حرق أو تعريض البطاريات لدرجة حرارة تتجاوز  100درجة
مئوية ( 212فهرهنايت) .استبدل اجلزء رقم  CR2025من البطارية فقط.
قد ينجم عن استخدام بطارية أخرى خطر نشوب احلرائق أو حدوث انفجار.
ختلص من البطارية املستخدمة .احفظ البطارية بعيد ًا عن متناول األطفال .ال
تقم بتفكيك البطارية أو التخلص منها بإلقائها يف النار.
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7

اللوحة األمامية
بدء االستخدام

1

a

وحدة االستشعار عن بعد

1	b
يتحكم يف (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل) الوحدة.

c
d

لوحة التحكم

سامعة

اللوحة اخللفية

a

Alarm On/Off
 يتم من خالله تعيني مؤقت املنبه. إيقاف تشغيل املنبه. -عرض إعدادات املنبه.

c

FM ANT.

b

Clock
لضبط الساعة ومعرفة الوقت.

d

 3.5( PORT.INمم)
لالستامع إىل املوسيقى من جهازك املحمول.

منفذ USB
e
	يمكنك تشغيل ملفات املوسيقى عن طريق
توصيل جهاز .USB
( DC IN	fدخل تيار مستمر)  18فولت
 02.67أمبري (خرج مهايئ التيار املرتدد)

اللوحة العلوية

	aتوصيل iPod/iPhone/iPad
لتوصيل جهاز .iPod/iPhone/iPad

2012.12.18 2:6:38 PM

	bتوصيل هاتف )Android (Micro USB
لتوصيل هاتف يعمل بنظام .Android
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بدء االستخدام

لوحة التحكم
بدء االستخدام

1

y yوظيفة املفتاح :
اضغط عىل  Pأو قم بالتمرير لليسار أو اليمني بإصبعك .يتم من
خالله حتديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
)(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB

y yالتشغيل/اإليقاف املؤقت :
اضغط عىل وضع املركز للتشغيل أو اإليقاف املؤقت.

y yختطي/بحث :
 -لتخطي التأخري الرسيع أو التقديم الرسيع.- -يبحث عن أحد األقسام داخل املسار.

( -/+y yمستوى الصوت) :
لضبط مستوى صوت السامعة.

y yأعىل/أسفل :
 -حتديد املجلد أو امللف الذي ترغب يف تشغيله USB) .فقط)- -خيتار رقم مضبوط مسبقا ملحطة الراديو.

2012.12.18 2:6:39 PM
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 .1قم يتوصيل سلك طاقة التيار املرتدد امللحق بمهايئ التيار املرتدد.
 .2قم بتوصيل كبل التيار املرتدد بدخل مهاييء التيار املرتدد.

 .3أدخل سلك طاقة التيار املرتدد يف خمرج التيار املرتدد .حينها تدخل
الوحدة يف وضع االستعداد.

ضبط الساعة
,,مالحظة

إذا تم قطع التيار الكهريب أو تم فصل مقبس الطاقة ،يتم مسح
إعدادات الساعة.

ضبط الساعة تلقائيا

1
بدء االستخدام

توصيل مهايئ التيار املرتدد

9

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص بك أو
هاتفك الذي يعمل بنظام  Androidقد قام بضبط الساعة
بشكل صحيح.
y yيف وضع االستعداد ,لن تتزامن الساعة مع جهاز
 iPod/iPhone/iPadاخلاص بك أو هاتفك الذي
يعمل بنظام .Android

y yيف وضع تزامن الساعة التلقائي ،يكون لتطبيق
" "LG Bluetooth Remoteاألولوية عىل نظام
التوصيل.

y yيمكن ضبط تنسيق  24ساعة فقط عىل نظام تشغيل
.Android

<تنبيه
<

استخدم مهايئ التيار املرتدد امللحق هبذا اجلهاز فحسب .ال
تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو رشكة تصنيع أخرى .قد
يتسبب استخدام كبل طاقة أو مصدر طاقة آخر يف إتالف اجلهاز
وإلغاء الضامن اخلاص بك.

إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيا للتوفري يف استهالك الطاقة يف حالة
عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ومل يتم استخدامها ملدة
 25دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة
الرئيسية إىل جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكرتوين.

ضبط الساعة من خالل التزامن مع جهاز
iPod/iPhone/iPad

وصل جهاز  iPod/iPhone/iPadبإحكام .عندها سيتزامن ضبط
الساعة يف لوحة التحكم مع جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص
بك.

,,مالحظة

قد يوجد اختالف بسيط بني الوقت املتزامن وجهاز
 iPod/iPhone/iPadاخلاص بك.

إعداد الساعة عرب تطبيق
""LG Bluetooth Remote

قم بتثبيت تطبيق " "LG Bluetooth Remoteعىل جهاز
 iPod touch/iPhone/iPadأو جهازك الذي يعمل بنظام
( . Androidانظر صفحة )17-16

سوف تتزامن الوحدة اخلاصة بك تلقائيا مع اجلهاز من خالل تفعيل
االتصال عرب البلوتوث عرب تطبيق "."LG Bluetooth Remote

2012.12.18 2:6:39 PM
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بدء االستخدام

ضبط الساعة يدويا

إذا لزم األمر ،يمكنك ضبط الساعة يدويا.

بدء االستخدام

1

 .1اضغط واستمر يف الضغط عىل  Clockيف اللوحة اخللفية ملدة
ثانيتني.
- -تبدأ أرقام الساعة يف الوميض.

 .2اضغط عىل

/

 .3اضغط عىل

.

 .4اضغط عىل

/

لتحديد تنسيق  24/12ساعة.

 (12:00-بالنسبة لعرض الفرتة املسائية) أو ( 0.00بالنسبةلعرض  24ساعة)
- -تبدأ أرقام الساعات يف الوميض.

 .5اضغط عىل

.

لضبط الساعة.

- -تبدأ أرقام الدقائق يف الوميض.

 .6اضغط عىل
 .7اضغط عىل

/

.

لضبط الدقائق.

,,مالحظة

إذا أردت إعادة ضبط الساعة ،كرر اخلطوات من .7-1

2012.12.18 2:6:39 PM
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التشغيل

العمليات األساسية

11

متوافق مع iPod/iPhone/iPad
تدعم هذه الوحدة الطرز التالية;

iPod touch 1G، 2G، 3G، 4Gy y

يمكنك االستمتاع بالصوت الصادر من جهاز
 iPod/iPhone/iPadاخلاص بك من خالل هذه الوحدة .ملزيد
من التفاصيل حول  i, Pod/iPhone/iPadيرجى الرجوع إىل دليل
املستخدم املرفق مع جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص بك.

,,مالحظة

قم بتثبيت تطبيق دافع عن  iPadللحفاظ عىل ثبات  iPadقبل
وضع .iPad

iPhone 3G / iPhone 3GSy y
iPhone 4 / iPhone 4Sy y
iPad / iPad 2y y

2

,,مالحظة

y yتظهر رسالة خطأ " "ERRORعندما :

 -ال يكون جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص بك متصلبإحكام.

التشغيل

تشغيل iPod/iPhone/iPad

iPod nano 2G، 3G، 4G، 5G، 6Gy y

 -تتعرف هذه الوحدة عىل جهاز iPod/iPhone/iPadاخلاص بك كجهاز غري معروف.
 .1وصل جهاز  iPod/iPhone/iPadبإحكام .لدى توصيل هذه
الوحدة بالطاقة ،يتم تشغيل جهاز iPod/iPhone/iPad
اخلاص بك تلقائيا ويبدأ يف الشحن حتى يف وضع االستعداد.

 .2اضغط عىل FUNCTION
.IPOD
من
تشغيل

أو

لتحديد وظيفة

طريقة التنفيذ
اضغط عىل

إيقاف مؤقت

أثناء التشغيل ،اضغط عىل زر

ختطي

خالل التشغيل ،اضغط عىل
لالنتقال إىل امللف التايل أو
للعودة إىل بداية امللف احلايل.

بحث

2012.12.18 2:6:40 PM

 -جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص بك منخفضالطاقة بشكل استثنائي.
 ,البطارية تحتاج إلى الشحن.

 ,في حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض
مستوى طاقة بطارية جهاز iPod/iPhone/iPad
بشدة ،فقد تستغرق عملية الشحن وقتًا أطول.
y yيمكنك التحكم يف جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص
بك من هذه الوحدة بسبب تعطل جهاز
.iPod/iPhone/iPad
y yووف ًقا لنسخة برنامج جهاز iPod/iPhone/iPad
اخلاص بك ،فقد ال يمكن التحكم يف جهاز
 iPod/iPhone/iPadاخلاص بك من خالل هذه
الوحدة .نويص بتثبيت أحدث نسخة من الربامج.

y yيف حالة استخدامك أحد التطبيقات ،فقم بإجراء مكاملة أو
إرسال واستقبال رسالة  SMSنصية ،وما إىل ذلك عىل جهاز
 iPod touch/iPhone/iPadوافصله من موصل
 iPod touch/iPhone/iPadاخلاص هبذه الوحدة ثم
استخدمه.
y yإذا واجهتك مشكلة يف استخدام جهاز
 iPod/iPhone/iPadاخلاص بكُ ،يرجى زيارة موقع
.www.apple.com/support

/

مرتني لفرتة
أثناء التشغيل ،اضغط عىل
موجزة للرجوع إىل امللف السابق.
اضغط مع االستمرار عىل
التشغيل وارفع أصابعك
عند اجلزء الذي ترغب يف سامعه.
/

y yال يشتمل جهاز  iPodالذي يعمل باللمس وجهاز
 iPhoneو iPadعىل أي اختالفات يف التشغيل مقارن ًة
بجهاز iPodقد تكون يف حاجة ألي عنرص حتكم إضايف
الستخدامه مع هذه الوحدة( .عىل سبيل املثال،
")"Slide to unlock

أثناء

ND5520-FM.BEGYLLK_ARAB.indd 11
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التشغيل

,,مالحظة

تشغيل USB

 .1قم بتوصيل جهاز  USBبمنفذ .USB

 .2حدد وظيفة USBبالضغط عىل FUNCTION

أو

.

y yأثناء التشغيل ،إذا أردت تغيري وظيفة أخرى ،ارجع إىل
وظيفة  USBواضط عىل
 ,ويمكنك االستامع إىل
املوسيقى عند آخر نقطة توقفت عندها.

y yيتم التعرف عىل جملدات/ملفات USBعىل النحو املذكور
أدناه.
مجلد

املسار

ملف

2

مجلد 1

التشغيل

ملف 5

مجلد 3

ملف 6
ملف 7
ملف 8

,,مالحظة

مجلد 7

مجلد 4

ملف 9

إزالة جهاز  USBمن الوحدة

ملف 10

مجلد 8

 .1اخرت وظيفة/وضع خمتلف.

ملف 3
ملف 4

 .2إنزع جهاز  USBمن الوحدة.

مجلد 2
ملف 11

من

طريقة التنفيذ

تشغيل

اضغط عىل

إيقاف مؤقت

أثناء التشغيل ،اضغط عىل زر

ختطي

/
خالل التشغيل ،اضغط عىل
لالنتقال إىل امللف التايل أو للعودة إىل بداية
امللف احلايل.

بحث

2012.12.18 2:6:41 PM

مرتني لفرتة
أثناء التشغيل ،اضغط عىل
موجزة للرجوع إىل امللف السابق.
أثناء
/
اضغط مع االستمرار عىل
التشغيل وارفع أصابعك عند اجلزء الذي ترغب
يف سامعه.

مجلد 5

ملف 12
ملف 13

مجلد 6

ملف 14
ملف 1
ملف 2

y yإذا مل يكن هناك ملفات يف جملد  ،فلن يظهر املجلد.

y yيتم عرض املجلدات وفق الرتتيب التايل;
املسار جملد 1جملد 3جملد7
جملد 8جملد 5جملد6

y yيتم تسغيل امللفات من  $امللف رقم 1حتى  $امللف رقم
 14واحدا تلو اآلخر

y yيتم تقديم امللفات واملجلدات بالرتتيب املسجل وجيوز
تقديمها بشكل خمتلف وفقا لظروف التسجيل.

*y yاملسار  :الشاشة األوىل التي سيمكنك رؤيتها عندما يتعرف
الكمبيوتر عىل  USBهي "املسار".

ND5520-FM.BEGYLLK_ARAB.indd 12

التشغيل

االستامع إىل املوسيقى من جهازك اخلارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل ملفات املوسيقى من خالل عدة أنواع
من املشغالت اخلارجية( .ال يتوفر الكبل املحمول كأحد امللحقات مع
هذه الوحدة).
 MP3أو  PMPوغريها

13

طريقة تثبيت اللب املعدين

جيب تثبيت لب (املزود مع الطراز الذي اشرتيته) للتقليل من التداخل
الكهربائي أو للقضاء عليه.
 .1اسحب أداة التوقف [ ]aاخلاصة باحللقة املعدنية لفتحها.

 .2قم بلف الكبل املحمول هبوائي  FMحول القلب احلديدي مرة
واحدة.
 .3اقفل احللقة احلديدية حتى تسمع صوت نقر.

التشغيل

2

 .1وصل اجلهاز اخلارجي بموصل دخل املنفذ  PORT.INاخلاص
بالوحدة.
 .2شغل الطاقة بالضغط عىل .1

 .3حدد وظيفة [PORTمنفذ] ([ )PORTABLEحممول] بالضغط
.
أو
عىل FUNCTION

 .4شغل اجلهاز اخلارجي وابدأ التشغيل.

2012.12.18 2:6:41 PM
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التشغيل

تشغيل الراديو
توصيل اهلوائي

وصل كبل هوائي  FMبموصل هوائي .FM

الضبط املسبق ملحطات الراديو

يمكنك إجراء الضبط املسبق ملا يصل إىل  10حمطات .FM

قبل التوليف ،تأكد من إغالق الصوت.
 .1اضغط عىل FUNCTION
تظهر  FMيف لوحة التحكم.

أو

 .2حدد الرتدد املرغوب بالضغط عىل زر

بشكل متكرر حتى
/

.

 .3اضغط عىل  .MEMORYوسوف يومض رقم حمدد مسبقا يف
نافذة العرض.

2
التشغيل

 .4اضغط عىل ( FOLDER/PRESET W/Sجملد /ضبط
مسبق) الختيار الرقم مسبق الضبط الذي تريده.
 .5اضغط عىل  .MEMORYتم ختزين املحطة.

 .6كرر اخلطوات من  2إىل  5حلفظ املحطات األخرى.

اضغط عىل ( FOLDER/PRESET W/Sجملد/ضبط مسبق)
لتحديد حمطة مضبوطة مسبقا.

حذف مجيع املحطات املحفوظة

اضغط واستمر يف الضغط عىل  MEMORYملدة ثانيتني .سوف
يومض " ."CLRاضغط عىل  MEMORYمرة أخرى .ثم سيتم
حذف كل املحطات املحفوظة.

,,مالحظة

االستامع إىل الراديو

بشكل متكرر حتى
أو
 .1اضغط عىل FUNCTION
تظهر  FMيف لوحة التحكم .تتم موالفة أخر حمطة تم استقباهلا.

لثانيتني تقريبا حتى يبدأ
/
 .2املوالفة التلقائية  :اضغط عىل
الرتدد يف التغري ،ثم حرر الزر .يتوقف البحث عند موالفة الوحدة
عىل إحدى املحطات.
باستمرار.
/
املوالفة اليدوية  :اضغط عىل

 .3قم بضبط مستوى الصوت بالضغط عىل ( +/-مستوى الصوت).

y yإذا تم عملية الضبط املسبق لكافة املحطات سوف تظهر
عبارة "( "FULLمكتمل) يف لوحة التحكم للحظة ثم
يومض رقم الضبط املسبق.

y yإال أنه عندما تتم عملية الضبط املسبق لكل املحطات،
يمكنك عمل ضبط مسبق ملحطة من خالل الكتابة فوق
املحطة السابقة.
y yال يمكك حذف املحطات مسبقة الضبط واحدة تلو
األخرى.

حتسني االستقبال السيئ ملوجة FM
 .سوف يؤدي ذلك إىل حتويل املوالف من جمسم إىل
اضغط عىل
أحادي وعادة ما حيسن من االستقبال.

2012.12.18 2:6:42 PM
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التشغيل

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال السلكي قصري املدى.
يبلغ النطاق املتاح  10مرتا.

(قد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة إلكرتونية أخرى عىل
االتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل جماالت أخرى)
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث
الالسلكية أية رسوم .يمكن تشغيل التليفون املحمول الذي حيتوي عىل
تكنولوجيا  ®Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب يف حال إجراء
االتصال من خالل تكنولوجيا  ®Bluetoothالالسلكية
األجهزة املتاحة :هاتف حممول ،MP3 ،حاسب حممول.PDA ،

ملفات تعريف البلوتوث

الستخدام تكنولوجيا البلوتوث ،جيب أن تكون األجهزة قادرة عىل
تفسري جملدات تعريف معينة .هذه الوحدة متوافقة مع املجلد التايل.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت املتقدم)

االستامع إىل املوسيقى من جهازك مزود
بالبلوتوث
وقبل البدء يف إجراءات االقرتان ،تأكد من تشغيل البلوتوث يف جهاز
البلوتوث اخلاص بك .ارجع إىل دليل مستخدم جهاز البلوتوث .بمجرد
االنتهاء من عملية االقرتان ،ليست هناك حاجة إىل تكرار تلك العملية
مرة أخرى.
 .1حدد وظيفة البلوتوث باستخدام FUNCTION
تظهر " "BTو " "BT READYيف لوحة التحكم.

أو

.

 .2تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية االقرتان .عند البحث عن
هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث ،يمكن أن تظهر قائمة
باألجهزة التي تم العثور عليها يف شاشة جهاز البلوتوث حسب
نوع جهاز البلوتوث .تظهر الوحدة اخلاصة بك باسم
"."LG AUDIO ND5520

2
التشغيل

استخدام تقنية البلوتوث
الالسلكية

15

 .3أدخل رمز التعريف الشخيص (.)PIN
رمز التعريف الشخيص PIN 0000 :

 .4عند اقرتان هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث اخلاص بك،
ييضء مصباح  LEDاخلاص ببلوتوث هذه الوحدة وتظهر عىل
الشاشة " "PAIRيف لوحة التحكم.

,,مالحظة

توجد يف بعض األجهزة طريقة خمتلفة لالقرتان ،حسب نوع
جهاز البلوتوث.
 .5استمع إىل املوسيقى.
لالستامع إىل ملفات املوسيقى املخزنة عىل جهاز البلوتوث ،يرجى
الرجوع إىل دليل املستخدم اخلاص باجلهاز.

2012.12.18 2:6:42 PM
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التشغيل

,,مالحظة

y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة إلكرتونية
أخرى عىل االتصال.

حول تطبيق ""LG Bluetooth Remote

y yإمكانية التوصيل هذه حمدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد
لكل وحدة وال تدعم التوصيل املتعدد.

لالستمتاع باملزيد من املزايا ،فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق
"."LG Bluetooth Remote

y yال يمكنك التحكم يف جهاز البلوتوث باستخدام هذه
الوحدة.

التشغيل

2

استخدام تطبيق البلوتوث

y yحتى إذا كانت املسافة بني جهاز البلوتوث اخلاص بك
واجلهاز أقل من  10مرت ،لكن توجد عوائق بني اجلهازين،
عندئذ ال يمكن التوصيل بني اجلهازين.

y yقد ال يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
اجلهاز.

y yيف حالة عدم اتصال البلوتوث ،تظهر رسالة“ ”BTو“BT
”READYتقنية البلوتوث عىل لوحة التحكم.

يقدم تطبيق " "LG Bluetooth Remoteجمموعة من اخلصائص
اجلديدة هلذه الوحدة.

تثبيت تطبيق " “LG Bluetooth Remoteعىل
جهاز البلوتوث اخلاص بك

 .1تثبيت تطبيق" "LG Bluetooth Remoteمن خالل كود .QR
استخدم برنامج الفحص لفحص كود .QR

y yسوف ينقطع االتصال يف حال وجود عطل كهربائي ناتج
عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس الرتدد مثل األجهزة
الطبية أوأفران امليكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية
بنفس املكان.

y yعندما يقف شخص ما ويعوق االتصال بني جهاز البلوتوث
واملشغل ،سيتم قطع االتصال.

y yإذا زادت املسافة بني البلوتوث والوحدة تنخفض جودة
الصوت شيئا فشيئا .يتم فصل االتصال عندما تزيد املسافة
بني البلوتوث والوحدة عن نطاق التشغيل.

y yينقطع اتصال اجلهاز الذي حيتوي عىل تكنولوجيا البلوتوث
الالسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا
أبعدت اجلهاز عن الوحدة الرئيسية ألكثر من  10مرت.
y yإذا تم فصل جهاز البلوتوث ،ينبغي عليك توصيل جهاز
البلوتوث بالوحدة.

()Android OS

()Apple iOS

 .2اضغط عىل األيقونة للتثبيت.
 .3اضغط عىل األيقونة للتنزيل.

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز البلوتوث متصل باإلنرتنت.

y yتأكد من أن جهاز البلوتوث يوجد به تطبيق برنامج املسح.
إذا مل يكن لديك التطبيق ،قم بتحميله من موقع
" "Apple App Storeأو"Google Android
").Market (Google Play Store
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التشغيل

 .1وصل جهاز  iPod touch/iPhone/iPadبمكان توصيل
 .iPod/iPhone/iPadيتم ربط شاشة تنزيل تطبيق
"
” “LG Bluetooth Remoteتلقائيا (نظام تشغيل Apple
 iOSفقط).
 .2اضغط عىل األيقونة للتثبيت.

 .3اضغط عىل األيقونة للتحميل.

ثبت تطبيق " "LG Bluetooth Remoteعرب
موقع " "Apple App Storeأو "Google
")Android Market (Google Play Store

 .1اضغط عىل أيقونة " "Apple App Storeأو أيقونة
")."Google Android Market (Google Play Store
 .2يف رشيط البحث ،اكتب " "LG Bluetooth Remoteوقم
بالبحث عنه.

 .3يف قائمة نتائج البحث ،اعثر عىل ""LG Bluetooth Remote
للبدء يف حتميل تطبيق البلوتوث.
 .4اضغط عىل األيقونة للتثبيت.

 .5اضغط عىل األيقونة للتحميل.

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز البلوتوث متصل باإلنرتنت.

y yتأكد من جهاز البلوتوث اخلاص بك جمهز بـ
" "Apple App Storeأو "Google Android
").Market (Google Play Store

تنشيط وظيفة  Bluetoothيف تطبيق
""LG Bluetooth Remote

,,مالحظة

y yعند وضع  iPod touch/iPhone/iPadيف قاعدة
تثبيت اجلهاز مع اتصال iPod touch/iPhone/iPad
هبذا اجلهاز ،عن طريق  ،Bluetoothيتم تعطيل االتصال
عن طريق .Bluetooth

y yإذا كانت هذه الوحدة يف وضع  BTفيمكنك توصيل جهاز
 iPod touch/iPhone/iPadهبذه الوحدة بعد
توصيل جهاز  iPod touch/iPhone/iPadهبذه
الوحدة عرب اتصال البلوتوث ويتم حتويل الوظيفة تلقائيا إىل
وضع  .IPODثم إذا قمت بفصل جهاز iPod touch/
 iPhone/iPadاخلاص بك عن هذه الوحدة فيقوم
تلقائيا باالتصال هبذه الوحدة عرب اتصال البلوتوث.

y yمل يتم تشغيل اتصال  iPod touch/iPhone/iPadعن
طريق  Bluetoothيف أثناء وضع iPod/iPhone/
 iPadيف قاعدة تثبيت اجلهاز.

2
التشغيل

تثبيت تطبيق" "LG Bluetooth Remoteمن
خالل توصيل جهاز iPod touch/iPhone/iPad
اخلاص بك هبذه الوحدة

17

y yال تدعم هذه الوحدة االقرتان املتعدد .إذا كانت هذه الوحدة
متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر ،افصل ذلك اجلهاز ثم
حاول مرة أخرى.

y yإذا استخدمت تطبيق ""LG Bluetooth Remote
للتشغيل ،فقد توجد بعض اختالفات بني تطبيق
" "LG Bluetooth Remoteووحدة التحكم امللحقة.
استخدم جهاز التحكم عن بعد امللحق عند الرضورة.

y yقد ال يعمل تطبيق " "LG Bluetooth Remoteوفقا
جلهاز البلوتوث.

y yخيتلف تطبيق ""LG Bluetooth Remoteاخلاص بنظام
 Apple iOSعىل نحو طفيف عن تطبيق نظام
.Android OS

y yقد يتم فصل االتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقا آخر او
قمت بتغيري إعدادات اجلهاز املتصل عرب تطبيق
" ."LG Bluetooth Remoteيف هذه احلالة ،يرجى
التحقق من حالة االتصال.

يساعد تطبيق " "LG Bluetooth Remoteيف توصيل جهاز
البلوتوث هبذه الوحدة.

 .1اضغط عىل أيقونة تطبيق" "LG Bluetooth Remoteيف
النافذة الرئيسية لفتح تطبيق ""LG Bluetooth Remote
وانتقل إىل القائمة الرئيسية.
 .2اضغط عىل [ ]Settingوحدد الوحدة التي ترغب هبا.

 .3إذا أردت االطالع عىل مزيد من املعلومات حول التشغيل ،اضغط
عىل [ ]Settingو [.]Help
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العمليات األخرى
استخدام الوحدة اخلاصة بك كمنبه
.1

.2

التشغيل

2

.3

.4
.5
.6

تأكد من ضبط املنبه بشكل صحيح( .انظر "ضبط الساعة" يف
الصفحة ).10-9
اضغط مع االستمرار يف الضغط عىل  Alarm On/Offيف
اللوحة اخللفية.
تومض مصادر صوت املنبه.)FM (Tuner)/USB/IPOD( .
عندما تومض مجيع مصادر الصوت ،حدد املصدر الذي ترغب به
 .إذا قمت بتحديد وضع
من خالل الضغط عىل
) ،FM (Tunerيمكنك حتديد املحطة التي قمت بضبطها مسبقا
. /
بالضغط عىل
سوف يتم عرض الرسالة )( ON (Timeتشغيل الوقت).
لتحديد
/
إعداد الساعات يومض .اضغط عىل
للحفظ.
الساعات ثم اضغط عىل
لتحديدالدقائق ثم
/
إعداد الدقائق يومض .اضغط عىل
للحفظ.
اضغط عىل
لتغيري
/
إعدادات مستوى الصوت تومض .اضغط عىل
للحفظ.
مستوى الصوت ثامضغط عىل

,,مالحظة

y yتعمل وظيفة املنبه عندما تكون الوحدة غري مشغلة فقط.
y yيمكن التحقق من حالة اإلعدادات بالضغط عىل
 Alarm On/Offعىل اللوحة اخللفية ملرتني.

y yإذا أردت إعادة ضبط املنبه ،كرر اخلطوات من .2-6

تنشيط وإلغاء تنشيط مؤقت املنبه

اضغط عىل  Alarm On/Offبشكل متكرر يف اللوحة اخللفية
لتنشيط أو إلغاء تنشيط املؤقت.
 -إذا تم تنشيط املؤقت ،يتم عرض " ".- -إذا تم إلغاء تنشيط املؤقت ،يتم عرض " ".

,,مالحظة

y yإذا مل تقم بضبط الساعة عىل جهاز iPod/iPhone/iPad
اخلاص بك ,فلن تتزامن الوحدة بسبب الساعة مع جهاز
 iPod/iPhone/iPadاخلاص بك.

y yإذا قمت بإزالة السلك من املخرج ،فإن ضبط الساعة الذي
قمت بعمله لن يتم ختزينه.
y yبعد ضبط وظيفة الساعة ،يمكنك ضبط وظيفة املنبه.

y yإذا مل تقم بالضغط عىل أي زر ملدة  30دقيقة بعد انطالق
املنبه ،فسوف يتم إغالق املنبه تلقائيا.

y yإذا قمت بضبط الساعة واملنبه ،يمكنك التحقق من الوقت
وأيقونة املنبه " " بالضغط عىل  Alarm On/Offحتى
وإن كانت الوحدة يف وضع االستعداد.
y yوعند حلول املوعد الذي قمت بتعيينه ،سيتم تشغيل الوحدة
تلقائيا.

الغفوة

تقوم وظيفة الغفوة بإيقاظك كل  10دقائق إذا قمت بالضغط عىل أي
مكان يف لوحة التحكم عندما يكون املنبه مفعال.
تظهر " "ZZZويومض "
 Alarm On/Offأو .1

" .إللغاء وظيفة الغفوة ،اضغط عىل

استئناف عملية التشغيل

تتذكر الوحدة النقطة التي قمت عندها بالضغط عىل
الستئناف التشغيل.
اضغط عىل

.

التشغيل املتكرر أو العشوائي ) USBفقط)

اضغط عىل  hبشكل متكرر .حينها سيتم تشغيل امللف احلايل
بشكل متكرر أو عشوائي.
)(ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF

إيقاف صوت املنبه

 -عند خروج صوت املنبه ،اضغط عىل  Alarm On/Offعىلاللوحة اخللفية أو اضغط عىل .1
- -يتوقف املنبه إال إن إعدادات املنبه تظل كام هي.
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ضبط مؤقت النوم

أثناء االستامع إىل املوسيقى أو الراديو ،اضغط عىل  SLEEPبشكل
متكرر لتحديد وقت التأخري ما بني 10و  180دقيقة .بعد وقت التأخري،
سيتم إيقاف تشغيل الوحدة( .يمكنك رؤية الرتتيب التايل>- 180 ،
>- 40 >- 50 >- 60 >- 70 >- 80 >- 90 >- 120>- 150
)10 >- 20 >- 30
وإللغاء خاصية السبات ،اضغط عىل  SLEEPبشكل متكرر حتى
تيضء لوحة التحكم.

,,مالحظة

y yيمكنك التحقق من الوقت املتبقي قبل إيقاف تشغيل
الوحدة.بالضغط عىل .SLEEP

y yستعمل وظيفة السكون بعد خفض إضاءة الشاشة.

إيقاف تشغيل الصوت مؤق ًتا

اضغط عىل @ لكتم الصوت .يمكنك كتم الصوت لإلجابة عىل
اهلاتف (عىل سبيل املثال) .سوف تظهر " "MUTEيف لوحة التحكم.
إللغاء وظيفة كتم الصوت ،اضغط عىل @ مرة أخرى أو اضبط
مستوى الصوت بالضغط عىل .)Volume(-/+

شحن هاتف  Androidاخلاص بك
,,مالحظة

y yمن خالل توصيل هاتف  Androidاخلاص بك ،فيمكن
هلذه الوحدة شحنها فقط.

y yيمكنك االستمتاع باملوسيقى من جهاز  Androidاخلاص
بك عرب البلوتوث.

2
التشغيل

خافض شدة اإلضاءة

اضغط عىل  SLEEPمرة واحدة .سوف تقل إضاءة لوحة التحكم
بمقدار النصف .إللغاء هذه اخلاصية ،اضغط عىل  SLEEPبشكل
متكرر حتى تسطع لوحة التحكم.

19

لشحن هاتف  Androidاخلاص بك فإنك بحاجة إىل توصيله بمنصة
توصيل هاتف .Android

 .1تأكد من اجتاه موصل  USBاملصغر عىل هاتف  Androidاخلاص
بك.

ضبط وضع الصوت

حيتوي هذا النظام عىل عدد من جماالت الصوت مسبقة الضبط .يمكنك
اختيار وضع الصوت املطلوب باستخدام .SOUND EFFECT

قد ختتلف عنارص العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
واملؤثرات.
الوصف

العرض عىل
الشاشة

جوا محاس ًيا عىل الصوت،
ُيضفي هذا الربنامج ً
مما يمنحك اإلحساس بالتواجد يف حفل فعيل
ملوسيقى الروك أو البوب أو اجلاز أو
الكالسيك.

POP
"
CLASSIC
"
JAZZ
"
ROCK

يمكنك االستمتاع بالصوت بدون تأثري املعادل

BYPASS

,,مالحظة

ربام حتتاج إىل إعادة ضبط نمط الصوت ،بعد تبديل اإلدخال،
وأحيانا حتى بعد تغيري امللف املوسيقي.

 .2وصل هاتف  Androidيف منصة التوصيل املخصصة هلاتف
.Android

,,مالحظة

y yيمكن شحن اهلواتف التي تعمل بنظام  Androidفحسب
وقد خيتلف الوقت الالزم للشحن حسب نوع اهلاتف الذي
يعمل بنظام  Androidالذي تستخدمه

y yقد يتعذر شحن بعض اهلواتف التي تعمل بنظام
.Android

y yووفقا ملكان واجتاه موصل  USBاملصغر يف هاتف
 Androidاخلاص بك ،قم بتوصيله يف وضع رأيس أو
أفقي.
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استكشاف األعطال وإصالحها

3

20

استكشاف األعطال وإصالحها

اكتشاف األعطال وإصالحها
املشكلة
ال توجد طاقة.

ال يوجد صوت.

استكشاف األعطال وإصالحها

3

السبب وطريقة اإلصالح
y yأدخل قابس السلك الكهربائي يف مقبس احلائط.

y yحتقق من احلالة عن طريق تشغيل األجهزة اإلليكرتونية األخرى.
y yاضغط عىل FUNCTION
y yقم بتعديل مستوى الصوت.

أو

وحتقق من الوظيفة املحددة.

y yتأكد من كتم الصوت يف هذه الوحدة.
y yقم بتعديل املوضع اخلاص هبا.

ال يمكن موالفة حمطات اإلذاعة
بالشكل املالئم.

y yقم بموالفة القناة يدو ًيا.
y yقم بالضبط املسبق لبعض حمطات اإلذاعة ،انظر صفحة  page14للمزيد من التفاصيل.

جهاز iPod/iPhone/iPad
ال يعمل.

وصل جهاز iPod/iPhone/iPadبالوحدة بالشكل الصحيح.
y yتم قطع الطاقة أو تم فصل مقبس الطاقة.

ال يتم عرض الساعة.

y yأعد ضبط الساعة (انظر الصفحات .)10-9

لوحة التحكم غري مضيئة.

حتقق من أن وظيفة خفض اإلضاءة منشطة.

ال يعمل جهاز التحكم عن ُبعد
بالشكل املالئم.

هناك عائق يف مسار جهاز التحكم عن ُبعد والوحدة.
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امللحق

4

امللحق

العالمات التجارية والرتاخيص

21

نقل الوحدة
عند شحن الوحدة

“وتعني رساالت "صمم خصيصا جلهاز " "،ipodصمم خصيصا
جلهاز " "،iPhoneصمم خصيصا جلهاز  "iPadأن امللحقات
االلكرتونية قد صممت خصيصا من أجل االتصال بجهاز iPod،
 ،iPhoneأو  iPadعىل التوايل كام تم اعتامده من قبل املطور طبقا
ملعايري األداء اخلاصة برشكة أبل .ال تتحمل  Appleاملسؤولية عن
تشغيل هذا اجلهاز أو موافقته ملعايري السالمة واللوائح التنظيمية.
يرجى مالحظة أن استخدام هذه امللحقات مع جهاز  iPadأو
 iPhoneأو  iPadقد يؤثر عىل األداء الالسلكي.

يرجى االحتفاظ بصندوق الشحن األصيل ومواد التغليف .إذا رغبت يف
شحن الوحدة ،مع التمتع بأقىص قدر من احلامية ،أعد تغليف الوحدة كام
كانت مغلفة عند قدومها من املصنع ألول مرة.

حافظ عىل نظافة األسطح اخلارجية

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.

تنظيف الوحدة

وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث
الالسلكية أية رسوم .يمكن تشغيل التليفون املحمول الذي حيتوي
عىل تكنولوجيا  ®Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب يف حال
إجراء االتصال من خالل تكنولوجيا  ®Bluetoothالالسلكية.

4
امللحق

تكنولوجيا  ®Bluetoothالالسلكية هي نظام يسمح باالتصال
الالسلكي بني األجهزة اإلليكرتونية يف نطاق  10مرت كحد أقىص.

لتنظيف املشغل ،استخدم قطعة قامشية ناعمة وجافة .إن كانت األسطح
متسخة للغاية ،استخدم قطعة قامشية ناعمة مبللة بمحلول منظف
معتدل .ال تستخدم املذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظر ًا
ألن هذه املذيبات قد تتسبب يف تلف سطح الوحدة.

عالمة وشعارات  ®Bluetoothهي ملكية خاصة لرشكة
 Bluetooth® SIGوأي استخدام هلذه العالمات عن طريق LG
لإلليكرتونيات يكون بموجب ترخيص.

كام أن العالمات التجارية واألسامء التجارية األخرى خاصة باملكيها
املعنيني.
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امللحق

املواصفات
عام

متطلبات مهايئ التيار املرتدد

استهالك الطاقة

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
درجة احلرارة املناسبة للتشغيل

 5درجة مئوية إىل  35درجة مئوية ( 41درجة فهرهنايت إىل  95درجة فهرهنايت)

kg 2.3

درجة الرطوبة املناسبة للتشغيل

 % 5إىل % 90

iPod/iPhone/iPad

 5فولت  2.1 0أمبري

USB/Micro USB

مدخالت

امللحق

 48وات

( )115 × 152 × 436مم

الوزن الصايف (تقريبا)

4

تيار مستمر  18فولت  2.67 0أمبير 240 - 100 ،فولت60/50 ،هرتز

دخل املنفذ
املوالف

نطاق موالفة FM
مضخم الصوت

قدرة املخرج

جمموع التشويه املتجانس:
السامعات

النوع

معدل املعاوقة

طاقة اإلدخال املقدرة

احلد األقىص لقدرة اإلدخال

 5فولت  500 0مللي أمبير

 0.5فولت متوسط اجلذر الرتبيعي (مقبس اسرتيو  3.5ملم)

 87.5إىل  108.0ميجاهرتز أو  87.50إىل  108.00ميجاهرتز

 15وات ×  2قناة ( 8أوم عىل  1كيلوهرتز)
% 10

مدجمة

 8أوميجا
 15وات
 30وات

y yخيضع التصميم واملواصفات للتغيري دون إخطار مسبق.
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