العربية

دليل املالك

نظام هاي-فاي صغير
يرجى االطالع على دليل املالك هذا جي ًدا قبل تشغيل جهازك واالحتفاظ به للرجوع إليه في املستقبل.
)CM8530 (CM8530, CMS8530F/S/W
)CM8430 (CM8430, CMS8530F/W
)CM8330 (CM8330, CMS8530F
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بدء االستخدام

1

2

بدء االستخدام

معلومات السالمة
تنبيه

بدء االستخدام

1

�خطر الصدمة الكهربائية،
ال تفتح

تنبيه :للتقليل من مخاطر 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.
يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس
سهم داخل مثلث متساوي األضالع إلى حتذير
املستخدم إلى وجود جهد كهربي خطر غير
معزول داخل هيكل املنتج والذي قد يكون
كاف ليشكل خطر تعرض األشخاص لصدمة
ٍ
كهربائية.
كما يشير الرمز الذي يحتوي على عالمة
تعجب داخل مثلث متساوي األضالع إلى تنبيه
املستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة
(خدمة) مهمة في الكتيب املرفق مع املنتج.
حتذير :للتقليل من خطر نشوب احلرائق أو
حدوث الصدمات الكهربية ،ال تعرض اجلهاز
للمطر أو الرطوبة.

تنبيه :ال يجب تعريض اجلهاز للماء )املتقطر أو املتطاير( وال
�يجبوضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على اجلهاز.
تنبيه :ال تسد أي من فتحات التهوية .قم بتثبيت اجلهاز
وفقالتعليمات املصنع.
يتم تزويد اجلهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير
التهويةولضمان تشغيل املنتج دون أية مشاكل وحلمايته أيضا ً
منالسخونة املفرطة .ينبغي عدم سد الفتحات بوضع املنتج
علىسرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك .ينبغي عدم وضع
هذااملنتج في التجهيزات املدمجة مثل املكتبة أو الرف ما لم يتم
توفيرالتهوية املناسبة أو يتم االلتزام بتعليمات الشركة املصنعة.

تنبيه :يحتوي هذا املنتج على نظام ليزر .ولضمان االستخدام
املالئم لهذا املنتج ،يرجى قراءة دليل املالك هذا بعناية واالحتفاظ
به للرجوع إليه في املستقبل .في حال احتاج اجلهاز إلى الصيانة،
�اتصل مبركز خدمة معتمد.
قد يتسبب استخدام أي تعديالت أو تغييرات في أدوات التحكم أو
تنفيذ أي إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل في التعرض إلى
�اإلشعاعات اخلطرة.
ال حتاول فتح الغطاء ،جتن ًبا للتعرض ألشعة الليزر.

حتذير :ال تثبت هذا اجلهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.
تنبيه :ال يجب تعريض اجلهاز للماء (املتقطر أو املتطاير) وال يجب
وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على اجلهاز.
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التحذيرات املتعلقة بكبل الطاقة

يتم تزويد هذا اجلهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

يفضل وضع معظم األجهزة في دائرة مخصصة؛

طريقة آمنة إلزالة البطارية من اجلهاز :انزع البطارية أو مجموعة
البطارية القدمية واتبع اخلطوات بترتيب عكسي للتركيب .ملنع تلوث
البيئة والتسبب في جلب اخملاطر لصحة البشر واحليوانات ،يجب
وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط
التجميع اخملصصة .تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات
األخرى .يوصى باستخدام أنظمة البطاريات واملراكم احمللية .ينبغي
عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن احلد مثل أشعة
الشمس أو احلريق أو ما شابه ذلك.

مبعنى 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
في التحميل على املنافذ املوجودة باحلائط .إن التحميل الزائد
على املنافذ املوجودة باحلائط أو املنافذ املوجودة باحلائط التالفة أو
املرتخية أو الكبالت املوجودة أو كبالت الطاقة احملروقة أو تركيب
أسالك تالفة أو ممزقة من شأنه أن ميثل خطورة .إذ قد تؤدي أي من
تلك احلاالت إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق .قم من
حني آلخر بفحص سلك اجلهاز وإذا ظهر على اجلهاز أن هناك تلفا ً أو
تآكال ً فقم بفصله من التيار الكهربي وتوقف عن استخدام اجلهاز
واستبدل السلك بقطعة الغيار املناسبة باالستعانة بأحد مراكز
اخلدمة املعتمدة .جتنب تعرض كبل الطاقة لسوء االستخدام فيما
يتعلق بالناحية امليكانيكية أو اجلسدية مثل تعرضه لاللتواء أو
الطيء أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر
املرور عليه .يرجى إيالء اهتمام 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.
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جدول احملتويات
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جدول احملتويات
بدء االستخدام

1
2
6
6
7
7
7
7
8
10
11
12
13

معلومات السالمة
سمات فريدة
امللحقات
شروط امللفات القابلة للتشغيل
– متطلبات ملفات املوسيقى بتنسيق MP3/ WMA
– األجهزة املتوافقة مع USB
– متطلبات جهاز USB
اللوحة األمامية
اللوحة األمامية()CM8530
اللوحة األمامية()CM8430
اللوحة األمامية()CM8330
جهاز التحكم عن بعد

التوصيل

2

طريقة تثبيت اللب املعدني (بالنسبة لـ EMI

14
فقط)،
 – 14ثبت القلب الفريتي لسلك التيار الكهربي (بالنسبة
لـ  EMIفقط ،و CM 8530و CM 8430فقط)
 – 14ثبت القلب الفريتي لكابل اإلضاءة (بالنسبة لـ EMI
فقط ،و CM 8530و CM 8430فقط)
التوصيل بالسماعات
15
 – 15قبل إجراء عملية التوصيل( CM 8530فقط)
توصيل السماعات بالوحدة
16
– توصيل كبالت إضاءة السماعة بالوحدة
17
 18توصيل األجهزة االختيارية
 – 18توصيل AUX IN
 – 18توصيل خرج الصوت
 – 18االستماع إلى املوسيقى من املشغل اخلارجي أو اجلهاز
اخلارجي
 – 19توصيل USB
 – 19توصيل الهوائي
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3
20
20
20
21
22
22
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29

عملية التشغيل
العمليات األساسية
– وظائف CD/ USB
– حتديد مجلد وملف MP3/ WMA
– حذف ملف MP3/ WMA
تأثيرات التشغيل
– تشغيل SMART DJ
– تأثير DJ
– تشغيل الدي جي التلقائي AUTO DJ
– تشغيل (JUKE BOXتشغيل البرنامج)
تشغيل الراديو
– االستماع إلى اإلذاعة
– حتسني االستقبال السيئ ملوجة FM
– ضبط محطات الراديو مسبقا
– حذف جميع احملطات احملفوظة
العمليات األخرى
– إيقاف الصوت مؤقتا
– عرض معلومات امللف ()ID3 TAG
– ( DEMOتوضيح)
– استخدام امليكروفون
– يقوم بتشغيل إضاءة السماعة وإيقاف تشغيلها
()CM8530, CM8430
ضبط الصوت
– إعداد الوضع احمليطي
– ضبط ( USER EQمعادل املستخدم)
ضبط الساعة
– ضبط الساعة يدويا
– استخدام املشغل اخلاص بك كمنبه
– ضبط مؤقت السكون
– خافض شدة اإلضاءة
– إيقاف التشغيل التلقائي
العمليات املتقدمة
– التسجيل على USB
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استكشاف األعطال وإصالحها

4
32

1

اكتشاف األعطال وإصالحها

امللحق

5
33
34
35
35
35
35

5

املواصفات العامة
مواصفات السماعة
الصيانة
– ملحوظات حول األقراص
– نقل الوحدة
العالمات التجارية والتراخيص

2

3

4

5
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بدء االستخدام

سمات فريدة
محمول

بدء االستخدام

1

امللحقات
يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.

استمع إلى املوسيقى من جهازك احملمول) .جهاز ، MP3
الكمبيوتراحملمول ،وما إلى ذلك(

تأثيرات التشغيل
استمع إلى املوسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل املتنوعة.

جهاز التحكم عن بعد ()1

البطاريات ()2

التسجيل املباشر باستخدام جهاز USB
تسجل املوسيقى على جهاز  USBاخلاص بك.
لوحات مانعة لالنزالق (- )1
( CM 8530فقط)
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بدء االستخدام

األجهزة املتوافقة مع USB

 y yمشغل  MP3مشغل  MP3من النوع الفالش
y yمحرك فالش USB

y yالوحدات التي تدعم اإلصدار  2.0أو  1.1من USB.

متطلبات ملفات املوسيقى بتنسيق
MP3/ WMA

y yوظيفة  USBاخلاصة بهذه الوحدة ال تدعم جميع أجهزة .USB

موائمة ملفات  MP3/WMAلهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:

متطلبات جهاز USB

y yمعدل التقاط العينات :من  32إلى  48كيلو هرتز ( ،)MP3ومن
 32إلى  48كيلو هرتز ()WMA
�y yمعدالت البت :ما بني  32إلى  320كيلو بايت في الثانية ()MP3
وما بني  40إلى  192كيلو بايت في الثانية ()WMA
y yاحلد األقصى للملفات :أقل من 999
y yإمتدادات امللف :إمتدادات امللف”mp3”/”.wma.“ :
y yنسيق ملف ( CD-ROMالقرص املدمج) :تنسيق ISO 9660/
JOLIET
y yننصحك باستخدام نظام منشئ األسطوانات السهل Easy-
 ،CD Creatorالذي يقوم بإنشاء نظام ملفات .ISO 9660
[متحكم
خيار تنسيق األسطوانة مضبوط على [ُ ]Mastered
فيه] جلعل األسطوانة متوائمة مع مشغالت  LGعند تنسيق
األسطوانات القابلة للكتابة عليها .عند ضبط اخليار على نظام
امللف احليوي ( )Live File Systemفلن ميكنك استخدامه على
مشغالت ( .LGنظام امللفات احليوي/النسخ القياسي :نظام
تنسيق األقراص اخلاص بـنظام التشغيل )windows Vista
yy

1
بدء االستخدام

شروط امللفات القابلة
للتشغيل

7

y yال ميكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية
عندتوصيلها بأجهزة الكمبيوتر.

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.
y yوبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكبر ،قد يستغرق
األمروق ًتا أطول لالنتهاء من البحث.
y yولتجنب فقد البيانات ،قم بعمل نسخ احتياطية من
جميعالبيانات.
y yإذا كنت تستخدم كابل متديد  USBأو محور  ، USBال
ميكنالتعرف على جهاز .USB
y yاستخدام نظام ملفات  NTFSغير مدعوم) .نظام ملف FAT
) (16/32فقط هو املدعوم(.
y yهذه الوحدة ال تكون مدعومة عندما يكون العدد
اإلجماليللملفات  1000أو أكثر.
y yمحرك القرص الصلب اخلارجي أو قارئات البطاقات أو
األجهزةاملقفلة أو أجهزة  USBمن النوع الصلب قد ال تكون
مدعومة.
y yال ميكن توصيل منفذ  USBاخلاص بالوحدة باحلاسب الشخصي.
ال ميكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
y yقد ال تعمل بعض أجهزة  USBمع هذه الوحدة.
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بدء االستخدام

8

اللوحة األمامية
بدء االستخدام

1
a

h

b

c

i

d

j

e

k

f

g

l

m
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بدء االستخدام

9

اللوحة اخللفية
(!/1 bالطاقة)
 USB 1/2 cمنفذ
ميكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من
خالاللتوصيل بجهاز .USB
�
USB REC
يسجل على .USB
FUNCTION d
�يتم من خالله حتديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
أدر املفتاح  FUNCTIONفي اجتاه أو في عكس اجتاه دوران
عقارب الساعة.
LG EQ e
يختار معادل الصوت احمللي اخلاص.
SMART DJ
حتديد وضع .SMART DJ
�
)للمزيد من املعلومات ،ارجع إلى صفحة )22
AUTO DJ
�يختار وضع دي جي تلقائي .AUTO DJ
)للمزيد من املعلومات ،ارجع إلى صفحة )23
USER EQ
يستخدم في ضبط معادل الصوت حسب تفضيالتك.
EFFECT LEVEL
يحدد مستوى تأثير  DJما بني منخفض ومتوسط ومرتفع.
DJ EFFECT f
اضغط على .DJ EFFECT
 يختار وضع مؤثر الدي جي. يستخدم في إدخال وضع ضبط ( USER EQمعادلاملستخدم) ويحفظ ضبط املعادل.
أدر .DJ EFFECT
 يصدر صوتًا على وضع مؤثر الدي جي.يختار  BASSو  MIDDLEو  TREBLEعند ضبط معادلاملستخدم.
 gمفتاح الصوت
لضبط مستوى صوت السماعة.

FOLDER
االنتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.
DELETE
يحذف ملفات USB) MP3/WMA .فقط(
حذف أغنية م قائمة .JUKE BOX

بدء االستخدام

 aنافذة العرض
مستشعر عن بعد

ENTER h
يختار مجلد عند البحث عن ملف.

1

FILE SEARCH i
يقوم بتحديد مجلد وملف في وظيفة .CD/USB
BASS BLAST j
لتحديد ) BASS BLASTالصوت اجلهير) أو BYPASS
(اجلانبي( بشكل مباشر.
) Bفتح/إغالق)
I
 للتوقف عن التشغيل أو التسجيل. يحذف وظيفة احلذف .DELETE(SPK Lighting / DEMO )CM8530 / CM8430
 يغير مؤثر إضاءة السماعة. إظهار العرض التوضيحي.(DEMO )CM8330
 إظهار العرض التوضيحي.JUKE BOX
 إعداد قائمة املفضلة اخلاصة بك. يقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل .JUKE BOX/U k

Y/

اضغط على هذا املفتاح لـ
املؤقت).

(التشغيل /اإليقاف

 يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت. يختار ( STEREO/MONOمجسم/أحادي).أدر هذا المفتاح في اتجاه أو في عكس اتجاه دوران عقارب
الساعة لـ ( Y/Uالتخطي /البحث).
 الترجيع أو التقدمي السريع. يبحث عن قسم داخل املقطوعة املوسيقية  /امللف. يضبط مستوى الصوت عند ضبط معادل املستخدم. lدرج األسطوانات
 PORT. IN mمقبس
 MICمقبس
MIC VOL.
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اللوحة األمامية()CM8530
بدء االستخدام

1

a
c
d

b

e

f

 aمروحة التبريد
 bموصل السماعات
SPEAKER LIGHTING SYSTEM c
 AUX IN dموصالت )يسار/ميني(
 eهوائي ()FM
 fسلك الطاقة
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<<تنبيه

y yوصل سلك الطاقة مبأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي
حالة استخدام كبل متديد ،فإنه ينصح بشدة استخدام
كبل متديد  110فولت 15 /أمبير أو  230فولت 15 /أمبير
وإال قد ال تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقصفي
في الوحدة.
y yال حتمل سلك التمديد بحمل كهربي مفرط.
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اللوحة األمامية()CM8430

a

بدء االستخدام

1

c
d

b

e

f

 aمروحة التبريد
 bموصل السماعات
SPEAKER LIGHTING SYSTEM c
 AUX IN dموصالت )يسار/ميني(
 eهوائي ()FM
 fسلك الطاقة

2013-05-31 �� 2:07:46

<<تنبيه

y yوصل سلك الطاقة مبأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي
حالة استخدام كبل متديد ،فإنه ينصح بشدة استخدام
كبل متديد  110فولت 15 /أمبير أو  230فولت 15 /أمبير
وإال قد ال تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقصفي
في الوحدة.
y yال حتمل سلك التمديد بحمل كهربي مفرط.
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بدء االستخدام

اللوحة األمامية()CM8330
بدء االستخدام

1

a

c

b

d

e

 aمروحة التبريد
 bموصل السماعات
 AUX IN cموصالت )يسار/ميني(
 dهوائي ()FM
 eسلك الطاقة

<<تنبيه

y yوصل سلك الطاقة مبأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي
حالة استخدام كبل متديد ،فإنه ينصح بشدة استخدام
كبل متديد  110فولت 15 /أمبير أو  230فولت 15 /أمبير
وإال قد ال تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقصفي
في الوحدة.
y yال حتمل سلك التمديد بحمل كهربي مفرط.

2013-05-31 �� 2:07:46
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بدء االستخدام

) Bفتح/غلق(  :يستخدم في فتح وغلق
درج األسطوانات.
: PRESET.FOLDER W/S
  -يبحث عن مجلد مللفات .MP3/wMAعند تشغيل جهاز  CD USB /الذي
يضم ملفات بصيغة MP3/ wMA
مقسمة بني عدة مجلدات ،اضغط
على زر PRESET.FOLDER W/S
الختيار اجمللد الذي ترغب في تشغيله.
 -يختار رقم مضبوط مسبقا حملطةالراديو.
 : FUNCTIONيتم من خالله حتديد
الوظيفة ومصدر اإلدخال.
 : @ MUTEلكتم الصوت.
 : VOL +/لضبط مستوى صوتالسماعة.
: TUNER MEMORY
 يخزن محطات الراديو. حذف جميع احملطات احملفوظة. : USB RECالتسجل املبارشر عبر .USB
 : SLEEPلضبط النظام على إيقاف
التشغيل التلقائي في وقت ُمحدد.

)اخلافت :سوف تقل إضاءة نافذة العرض
مبقدار النصف(.
•  •  •  •  •  • • • • • • • b
) : REPEAT (MENUاالستماع إلى
املقطوعات املوسيقية /امللفات بشكل
متكرر أو عشوائي
 : +/- TUNINGالختيار محطة اإلذاعة.

تثبيت البطارية

] C/Vتخطي/بحث[ :
  -الترجيع أو التقدمي السريع.  -يبحث عن قسم داخل املقطوعةاملوسيقية  /امللف.
: Z ENTER
 -للتوقف عن التشغيل أو التسجيل.- -يحذف وظيفة احلذف .DELETE

[ d/Mتشغيل/إيقاف مؤقت]:
 -يشغل ويوقف التشغيل بشكلمؤقت.
 -يختار ( STEREO/MONOمجسم/أحادي).
 : SOUND EFFECTيختار طابع
الصوت.
 : AUTO D Jيختار وضع دي جي تلقائي.
(للمزيد من املعلومات ،ارجع إلى صفحة
.)23

1
بدء االستخدام

جهاز التحكم عن
بعد

•  •  •  •  •  • • • • • • • a
) 1الطاقة(  :يتحكم في ( ONتشغيل(
أو ) OFFإيقاف تشغيل (الوحدة.

13

: DELETE
 -يحذف ملفات .MP3/wMA -حذف أغنية م قائمة•  •  •  •  •  • • • • • • • c
أزرار رقمية من  0إلى  : 9اختر املسارات
وامللفات املرقمة أو الرقم الذي مت تعيينه
مسبقً ا.
 : INFOرى املعلومات حول املوسيقى
�اخلاصة بك .غالبا ما يأتي
لف  MP3مع بطاقة  . ID3حيث أن
�البطاقة تعطي معلومات عن
عنوان املقطوعة ،والفنان ،واأللبوم أو
الوقت.
?  :الزر غير متوافر ألي وظيفة.
•  •  •  •  •  • • • • • • • d
 : CLOCKلضبط الساعة ومعرفة
الوقت.
 : TIMERميكنك باستخدام وظيفة
املؤقت ) (TIMERأن تقوم بتشغيل
أو إيقاف تشغيل األسطوانة و USB
واستقبال املوالف في الوقت املطلوب.
 : SETللتأكيد على اإلعداد.
 : SMART D Jحتديد وضع .SMART DJ
)للمزيد من املعلومات ،ارجع إلى صفحة )22
: JUKE BOX
 -حتديد وضع .JUKE BOX -إعداد قائمة املفضلة اخلاصة بك. : -/+ EFFECT LEVELتعديل مستوى
صوت تأثير .SMART DJ

أزل غطاء البطارية املوجود في اجلزء اخللفي
من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتني
(مقاس  )AAAبحيث يكون  4و 5
متطابقان على نحو صحيح.

2013-05-31 �� 2:07:47
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التوصيل

2

14

التوصيل

طريقة تثبيت اللب املعدني
(بالنسبة لـ  EMIفقط)،
ثبت القلب الفريتي لسلك التيار الكهربي
(بالنسبة لـ  EMIفقط ،و CM 8530و
 CM 8430فقط)

2

ثبت القلب الفريتي لكابل اإلضاءة
و CM 8530فقط ،و ( EMIبالنسبة لـ
)فقط CM 8430

قبل توصيل كابل إضاءة السماعة ،ينبغي تثبيت القلب الفريتي
لتقليل أو منع التداخل الكهربي.

التوصيل

يجب تثبيت لب للتقليل من التداخل الكهربائي أو للقضاء عليه.
.1

اسحب أداة التوقف [ ]aاخلاصة باحللقة املعدنية لفتحها.

.2

لف الكبل احملمول حول اللب املعدني مرة واحدة.

.3

اقفل احللقة احلديدية حتى تسمع صوت نقر.

2013-05-31 �� 2:07:48

.1

اسحب أداة التوقف [ ]aاخلاصة باحللقة املعدنية لفتحها.

.2

لف كل كابالت إضاءة السماعة حول القلب الفريتي مرتني.

.3

اقفل احللقة احلديدية حتى تسمع صوت نقر.
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التوصيل

التوصيل بالسماعات

15

حتديد موضع الوحدة الرئيسية و مكبرات الصوت
السماعات اخللفية
السماعة األمامية

�قبل إجراء عملية التوصيل
( CM 8530فقط)
يجب عليك حتديد موضع الوحدة ومكبرات الصوت قبل توصيل
مكبرات الصوت .علما بأن الرسوم التوضيحية أدناه تختلف عن
الوحدة الفعلية.
الرسوم التوضيحية التالية تظهر مثاال على حتديد املوقع الذي
يكون على اجلانب األيسر من الوحدة الرئيسية.

حتديد موضع مكبرات الصوت

قناة السماعة

قناة السماعة

التوصيل

2

y yيجب أن تكون قنوات مضخم الصوت في املواجهة العكسية
للوحدة الرئيسية وإال فإنه قد يؤدي إلى خلل في الوحدة
الرئيسية.
y yيجب أن يوضع مضخم الصوت على مسافة حوالي  20ملم من
الوحدة الرئيسية.

وسادة ملنع االنزالق
 .1ترفق وسائد ملنع االنزالق على اجلانب األمين من مضخم الصوت.
 .2يرسي مضخم الصوت ألسفل على النحو املوضح أعاله.

�السماعة
اخللفية
�السماعة
األمامية
�لوحة
التجميع
املكبر الصوتي

وسادة ملنع االنزالق
 .3توضع لوحة التجميع على مضخم الصوت.
 .4توضع مكبرات الصوت األمامية واخللفية على لوحة التجميع
بحزم.
 .5ترفق وسائد ملنع االنزالق بني مكبرات الصوت األمامية اخللفية
ملنع اخلدوش.

2013-05-31 �� 2:07:49
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التوصيل

توصيل السماعات بالوحدة
وصل قوابس كابل السماعة مبوصل ( SPEAKERSالسماعات).
تأكد من توصيل قابس السماعة مبوصل السماعة ذي الصلة عند
توصيل القابس.

<<تنبيه

y yال حتاول رفع السماعة مبفردها .يحتاج األمر
لشخصينلرفع السماعة .وإال فقد يؤدي ذلك إلى تعطل
السماعةوالتسبب في اإلصابة اجلسدية و/أو تلف
املمتلكات.
y yحتقق من مستوى الصوت قبل تشغيل املوسيقى
ملنعإصابة العجزة واألطفال والنساء احلوامل من
اإلصابةبالصدمة من املفاجئة والصوت العالي للوحدة.
y yال تستخدم الوحدة في مساحة محدودة .فقد تصيبسمع
املرء بالضرر .ينصح باستخدامها في مساحةواسعة.

2
التوصيل

�y yإنتبه للتأكد من عدم وضع األطفال أليدهم أو ألي أشياء
�أخرى في *قناة السماعة.
*قناة السماعة  :جتويف موجود لضمان مرور صوت جهير
كاف في كابينة السماعة )مرفق(
y yحتتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية ،لذلك
فقديحدث تشوه لأللوان في شاشة التليفزيون أو
شاشةالكمبيوتر الشخصي .يرجى استخدام السماعات
بعي ًداعن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

CM8530
اللون

السماعة

رمادي

اخللفية اليمنى

أحمر

األمامية اليمنى

برتقالي

مضخم الصوت رقم 1

برتقالي

مضخم الصوت رقم 2

أرزق

اخللفية اليسرى

أبيض

األمامية اليسرى

y yيُرجى التأكد من تركيب مكبر الصوت مستعينًابأشخاص
آخرين ملنع سقوطه ،مما يُلحق إصابات بالقائمعلى
التركيب.

CM8430
اللون

السماعة

أحمر

األمامية اليمنى

برتقالي

مضخم الصوت رقم

برتقالي

األمامية اليسرى

CM8330
اللون

السماعة

أحمر

األمامية اليمنى

برتقالي

األمامية اليسرى

2013-05-31 �� 2:07:49
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التوصيل

17

توصيل كبالت إضاءة السماعة بالوحدة

�وصل كابالت إضاءة السماعة من السماعات مبقبس
( SPEAKER LIGHTING SYSTEMنظام إضاءة السماعة) في

الوحدة)CM8530, CM8430( .

التوصيل

2

<<تنبيه

y yتأكد من أن املقابس والسماعات متوافقة بشكل صحيح.
y yتأكد من توصيل الكبالت باملوصالت بإحكام في الوحدة.

2013-05-31 �� 2:07:50

CM8330-FU_DJORMLK_Arabic.indd 17

18

التوصيل

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل AUX IN

توصيل خرج الصوت

�وصل مخرج (سماعة رأس أو مخرج) بجهاز محمول
(  MP3أو  PMPالخ) PORT. IN .املوصل.

وصل مخرج جهاز إضافي (كاميرا فيديو ،تلفزيون ،مشغل ،وما إلى
ذلك) مبوصل مدخل الصوت اإلضافي ( AUX INيسار/ميني).
إذا كان اجلهاز اخلاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)،
وصله مبقبس الصوت األيسر (األبيض) بالوحدة.

التوصيل

2

كبالت نَقَّال

مشغل  ، MP3وما إلى ذلك

االستماع إلى املوسيقى من املشغل
اخلارجي أو اجلهاز اخلارجي

ميكن استخدام الوحدة في تشغيل املوسيقى من العديد من أنواع
املشغالت احملمولة أو األجهزة اخلارجية
 .1توصيل املشغل اجلوال إلى املنفذ .موصل املدخل اخلاص
بالوحدة.
أو
وصل اجلهاز اخلارجي مبوصل  AUX INاخلاص بالوحدة.

 .2شغل الطاقة بالضغط على .!/1
 .3اختر وظيفة ( PORTABLEمحمول) أو ( AUXمساعد)
باستخدام .FUNCTION
 .4شغل املشغل احملمول أو اجلهاز اخلارجي وابدأ التشغيل.

2013-05-31 �� 2:07:50
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التوصيل

توصيل USB

وصل جهاز ( USBأو مشغل ... MP3إلخ) مبنافذ  USBاملوجود في
الوحدة.
 USBجهاز

19

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي  FMاملزود لالستماع للراديو.
وصل كبل هوائي  FMمبوصل هوائي .FM

تأكد من مد سلك هوائي  FMبالكامل.

FM antenna

التوصيل

2

,,مالحظة

إزالة جهاز  USBمن الوحدة
 .1اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على زر اإلدخال
 Z ENTERاملوجود على جهاز التحكم عن بعد أو I
املوجود على الوحدة مرتني.
 .2إنزع جهاز  USBمن الوحدة.

2013-05-31 �� 2:07:51
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 20التشغيل

,,مالحظة

العمليات األساسية

y yيتغير العرض بالترتيب التالي.

وظائف CD/ USB

 .1أدخل القرص أو وصل جهاز  USBمبنفذ .USB
 .2حدد املصدر باستخدام  .FUNCTIONيظهر املصدر احملدد في
نافذة العرض.
من
إيقاف
تشغيل

التشغيل

3

إيقاف مؤقت
�يبحث عن
قسم داخل
املقطوعة
املوسيقية /
امللف.
�اختيار
املقطوعة
املوسيقية/
امللف مباشرة
�تخطي إلى
املسار/امللف
السابق/التالي

�التشغيل
املتكرر أو
العشوائي

طريقة التنفيذ
على جهاز التحكم
على الوحدة
عن بعد
اضغط على Z
اضغط على .I
.ENTER
.
اضغط على  .d/Mاضغط على
اضغط على d/M
اضغط على d/M
أثناء التشغيل.
أثناء التشغيل.
أدر مفتاح
اضغط مع االستمرار  Y/Uفي اجتاه
على C/V
أو في عكس اجتاه دوران
حتى يتم عرض وقت عقارب الساعة وثبته
االستماع الذي تريده .حتى يتم عرض وقت
االستماع الذي تريده.
اضغط على األزرار
الرقمية من  0إلى 9
في جهاز التحكم عن
بعد لتحديد امللفات
أو املسارات بصورة
مباشرة.
أدر مفتاح
اضغط على
 Y/Uفي اجتاه
 C/Vأثناء
أو في عكس اجتاه دوران
عقارب الساعة أثناء
التشغيل.
التشغيل.
اضغط بتكرار على
).REPEAT(MENU
ارجع إلى املالحظة
للحصول على تفاصيل
عن تغيير الشاشة.

-

األسطوانة
املدمجة
الصوتية
REPEAT TRK

REPEAT TRK

REPEAT TRK

-

REPEAT DIR

REPEAT *DIR

REPEAT ALL

REPEAT ALL

REPEAT ALL

RANDOM

RANDOM

RANDOM

OFF

OFF

OFF

اسطوانة
MP3/WMA

USB

*( DIRعرض)  :الدليل:
y yعند تشغيل قائمة  ، JUKE BOXيتوفر  REPEAT ALLو
 TRACKفحسب.
y yحتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى،
ميكنك االستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
y yسوف يتم عرض اسم امللف التالي كل  30ثانية .فيما
عدا التشغيل العشوائي ،RANDOMوالتشغيل
العشوائي للدي جي التلقائي ،AUTO DJ RANDOM
امللف األخير من قائمة التشغيل ،الخ).
y yإذا تركت درج األسطوانات مفتوحة ملدة  5دقائق ،فسوف
يتم إغالقه تلقائيا.
y yامللفات بصيغة  DTSغير مدعومة .وفي حال استخدام
ملفات بهذه الصيغة ،ال يخرج صوت من الوحدة.

�حتديد مجلد
وملف MP3/ WMA
على الوحدة
 .1اضغط على  FOLDERوقم بتدوير FILE SEARCHحتى
يظهر امللف املطلوب.
 .2اضغط على  ENTERوقم بتدوير FILE SEARCHحتى
يظهر امللف املطلوب .اضغط على  Tلتشغيله .اضغط
على زر لتشغيله.

على جهاز التحكم عن بعد
 .1اضغط على  PRESET.FOLDER W/Sبشكل متكرر
حتى يظهر امللف املطلوب.
 .2اضغط على  d/Mلتشغيله .سيتم تشغيل امللف األول في
اجمللد.

2013-05-31 �� 2:07:51
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التشغيل

,,مالحظة

y yيتم التعرف على اجمللدات أو امللفات في األسطوانة
املدمجة أو  USBكما يلي.
مجلد

*ROOT

ملف
مجلد 1

ملف 6

ملف 8

ملف 10

مجلد 4

ملف 3

يتغير العرض بالترتيب التالي.
مجلد 2

مجلد 5

ملف 12
ملف 13

اختر اجمللد الذي تريد حذفه عن طريق الضغط على FOLDERوإدارة  FILE SEARCHثم الضغط على
.DELETE

اضغط على  DELETEبشكل متكرر أثناء اختيار ملف
.MP3/WMA

ملف 4

ملف 11

- .1اختر امللف الذي تريد حذفه واضغط على .DELETE

أو

ملف 9
مجلد 8

ميكنك حذف ملف أو مجلد أو تنسيق عن طريق الضغط على
 .DELETEهذه اخلاصية مدعومة فقط في حالة التوقف.
( USBفقط)

-اضغط مع االستمرار على  DELETEلتهيئة جهاز .USB

ملف 7
مجلد 7

حذف ملف MP3/ WMA

3

 ? : DEL FILEحذف امللف ? : DEL FOLDERحذف اجمللد : FORMAT? -تنسيق USB

التشغيل

ملف 5

مجلد 3

21

 .2لكي حتذف امللف  /اجمللد أو التشكيل ،اضغط على  d/Mعلى
جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على  Tعلى الوحدة.

مجلد 6

ملف 14
ملف 1
ملف 2

y yإذا لم يكن هناك ملفات في مجلد  ،فلن يظهر اجمللد.
�y yيتم عرض اجمللدات وفق الترتيب التالي;
�املسار مجلد 1مجلد 3مجلد7
مجلد 8مجلد 5مجلد6
y yيتم تسغيل امللفات من  $امللف رقم 1حتى  $امللف
رقم  14واحدا تلو اآلخر
y yيتم تقدمي امللفات واجمللدات بالترتيب املسجل ويجوز
تقدميها بشكل مختلف وفقا لظروف التسجيل.

 .3إذا كنت ترغب في اخلروج من النمط احلالي ،اضغط على
 Z ENTERعلى جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على I
على الوحدة.

<<تنبيه

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل( .تشغيل،
حذف ,إلخ).
منعا لفقدان
y yيوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفاتً ،
أية بيانات.
y yقد ال تكون وظيفة احلذف مدعومة وفقا حلالة مشغل
( .USBقفل ,إلخ).

 : ” *“ROOTy yشاشة ““ ”ROOTاجلذر” هي الشاشة
األولى التي ستشاهدها عندما يتعرف على الكمبيوتر
على جهاز التخزين.
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 22التشغيل

تأثيرات التشغيل
تدعم الوحدة تأثيرات الصوت والتشغيل املتنوعة .تشغيل
 SMART DJو  AUTO DJو  DJ EFFECTو JUKE BOX

تشغيل SMART DJ

يقوم  SMART DJبتشغيل املوسيقى مع تأثيرات الصوت
والتشغيل اخملتلفة :التأثير التلقائي والتالشي املتقاطع والدوران
اخللفي والتكرار وصندوق دقات اإليقاع وأخذ عينات الصوت.

التشغيل

3

يتم تشغيل كل املوسيقى بتكرار ويتم إعطاء التأثيرات اخملتلفة
عشوائيا.
ً
ميكنك االستمتاع بذلك مع  3أنواع للنوع ELECTRO :و HOUSEو
 .REGUETONاضغط على  SMART DJعدة مرات .تتغير نافذة
العرض كل مرة تقوم بالضغط على  SMART DJعلى النحو
التالي:
<- SMART DJ ELECTRO <- SMART DJ OFF
.SMART DJ REGUETON <- SMART DJ HOUSE
إللغائها ،اضغط بشكل متكرر على  SMART DJحتى تظهر
 ” “SMART DJ OFFعلى نافذة العرض .ميكنك االستماع
للموسيقى بالطريقة املعتادة.

ضبط مستوى التأثير
ميكنك ضبط مستوى صوت تأثير الوضع  SMART DJبني LOW
و  MIDDLEو  . HIGHعندما يتحرك مستوى التأثير من LOW
و  ، HIGHيظهر وضع التأثير  SMART DJبشكل متكرر ويجعل
الصوت أكثر قوة.
في الوضع  ، SMART DJاضغط  DJ LEVELبشكل متكرر في
الوحدة أو  -/+ EFFECT LEVELفي جهاز التحكم عن بعد.
تتغير نافذة العرض على النحو التاليMIDDLE -> HIGH -< :
.LOW

,,مالحظة

y yميكنك إيجاد تأثيرات التشغيل والصوت أدناه.
التأثير

الوصف

التأثير التلقائي

ميزج التأثير التلقائي تأثيرات الصوت
اخملتلفة لتناسب الوضع تلقائيا.
وتشتمل على مبدل إشارة الصوت
واملطاور واملعاوق واجلوقة.

التالشي املتقاطع

يتم التشغيل ليتم التالشي
بسالسة من أغنية إلى بداية أغنية
أخرى.

الدوران اخللفي

يقوم بتشغيل مقطع موسيقي
بسرعة بالعكس.

التكرار

يقوم بتكرار مقطع موسيقي.

صندوق اإليقاع

يقوم بإدخال صندوق إيقاع أثناء
التشغيل.

اخذ عينات
الصوت

يقوم بإدخال صوت أثناء التشغيل.

y yالدي جي الذكي ( )SMART DJمدعوم في وظيفة CD
و USBفقط.
y yميكنك التعرف على التأثير من خالل سماع الصوت وليس
من خالل نافذة العرض.
y yيوصى بتشغيل أنواع معينة فقط (,ELECTRO
 )REGUETON, HOUSE,في وضع الدي جي الذكي.
حسن لالستمتاع بهذه املوسيقى.
الدي جي الذكي ُم َ

y yإذا تغيرت الوظيفة إلى وظائف أخرى أو مت إيقاف تشغيلها
وتشغيلها في الوحدة في وضع  SMART DJفسوف يتم
إيقاف تشغيل SMART DJ.
y yإذا قمت بتسجيل موسيقاك التي تستمع إليها على
وضع  ، SMART DJسيتم إيقاف تشغيل وضع SMART
 DJويتم تسجيل املوسيقى دون أية تأثيرات صوتية.
y yإذا مت إيقاف تشغيل  ، SMART DJينبغي عليك تشغيله
مرة أخرى لتستمتع بالتأثير.
y yمن املستحيل تشغيل وضع  SMART DJو AUTO DJ
في نفس الوقت .إذا قمت بتحديد أحد االوضاع ،يتم إيقاف
تشغيل الوضع اآلخر تلقائيا.
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 .1اضغط  DJ EFFECTفي الوحدة .تتغير نافذة العرض كل مرة
تقوم بالضغط على  DJ EFFECTعلى النحو التالي:
>- VOICE 2 >- VOICE 1 >- SCRATCH >- OFF
.VOICE 3
نافذة العرض
SCRATCH

VOICE
3/2/1

الوصف
ميكنك سماع نوعني من صوت اخلدش
حسب االجتاه الذي أدرت DJ EFFECT
 CONTROLإليه.
ميكنك سماع نوع واحد من الصوت بغض
النظر عن االجتاه الذي أدرت DJ EFFECT
 CONTROLإليه.

اضغط على  AUTO DJفي جهاز التحكم عن بعد أو في
الوحدة بشكل متكرر ،ويتم عرض التغيرات على النحو
التالي[ RANDOM .عشوائي] ([ AUTO DJ RANDOMدي
جي تلقائي]) [ REPEAT ALL >-تكرار الكل] (AUTO DJ
[ SEQUENTIALدي جي تلقائي تسلسلي]) AUTO DJ OFF( >-
[إيقاف تشغيل الدي جي التلقائي])
الوضع
إيقاف تشغيل

RANDOM
(عشوائي)

 .2أدر  DJ EFFECTباجتاه عقارب الساعة أو عكس اجتاه عقارب
الساعة أثناء التشغيل.
إللغائها ،اضغط على  DJ EFFECTحتى تظهر “ DJ EFFECT
 ” OFFعلى نافذة العرض.

REPEAT
(تكرار)

نافذة العرض
()AUTO DJ OFF
(إيقاف دي جي تلقائي)

الوصف
-

3

يتم تشغيل
( RANDOMعشوائي)
املوسيقى بشكل
(AUTO DJ
( )RANDOMدي جي عشوائي على هذا
الوضع
تلقائي عشوائي)
[ REPEAT ALLتكرار
�الكل]
(AUTO DJ
( )SEQUENTIALدي
جي تلقائي تسلسلي)

التشغيل

تأثير DJ

يسمح لك باالستمتاع بتأثير  DJمثل صوت الصرير اخلفيف
والعديد من األصوات اخملتلفة بنفسك.

تشغيل الدي جي التلقائي AUTO DJ

يقوم ( Auto DJالدي جي التلقائي) بدمج نهاية األغنية في بداية
أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل .ويقوم مبعادلة مستوى الصوت
عبر املسارات /امللفات للتشغيل بدون توقف.

يتم تشغيل
املوسيقى بشكل
متكرر على هذا
الوضع.

,,مالحظة

y yإنها غير مدعومة في وضع  AUTO DJللبحث عن
مقطع داخل مسار/ملف أو للتشغيل بشكل متكرر أو
عشوائي.
�y yفي وضع  ،AUTO DJال يتوفر الضغط على
 PRESET.FOLDER W/Sعلى جهاز التحكم عن
بعد أو  FOLDERعلى الوحدة.
y yإذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو قمت بإيقاف املوسيقى
باستخدام  Iعلى الوحدة (أو  Z ENTERفي جهاز
التحكم عن بُعد) في وضع  ، AUTO DJفسيتم تعطيل
وظيفة .AUTO DJ
y yوظيفة دي جي تلقائي غير مدعومة في ملف املوسيقى
الذي يقل طوله عن  60ثانية.
y yأثناء التسجيل ،ال تتوافر خاصية ( AUTO DJالدي جي
التلقائي).
y yيتم حتديد  AUTO DJ SEQUENTIALفحسب عند
تشغيل قائمة .JUKE BOX
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�تشغيل JUKE BOX
(تشغيل البرنامج)

متكنك وظيفة  JUKE BOXمن تخزين مساراتك  /ملفاتك
املفضلة من أي أسطوانة أو جهاز  . USBميكن تخزين حتى 100
مسار  /ملف لكل جهاز.

إعداد قائمة JUKE BOX
هذه اخلاصية مدعومة فقط في حالة التوقف.

تعمل وظيفة احلذف في وضع التحرير فقط .ارجع إلى “إعداد قائمة
 ” JUKE BOXاخلطوة .1
حلذف أي أغنية في قائمة ، JUKE BOX
.1

اختر أغنية بالضغط بتكرار على .JUKE BOX

.2

اضغط على  DELETEبينما يتم اختيار أغنية.

حلذف جميع األغنيات في قائمة  ، JUKE BOXاضغط على Z
 ENTERفي وحدة التحكم عن بعد أو  Iعلى الوحدة.

,,مالحظة

3

 .2اختر مسار  /ملف من خالل الضغط على  C/Vفي
جهاز التحكم عن بعد أو بتشغيل  FILE SEARCHفي
الوحدة.
 .3اضغط  JUKE BOXحلفظ املسار  /امللف.

y yللتحقق من وضع  ، JUKE BOXاضغط JUKE BOX
مرة واحدة .كما ميكنك التحقق منها من خالل الكلمة
 ” “PROGفي نافذة العرض.

التشغيل

 .1اضغط مع االستمرار على  JUKE BOXللدخول إلى وضع
التحرير.

حذف قائمة JUKE BOX

 .4كرر اخلطوة  2حتى  3لتخزين املسارات  /امللفات األخرى.

y yإذا لم تكن هناك قائمة  ، JUKE BOXتظهر “ JUKE
 ” BOX NONEعلى نافذة العرض عند الضغط على
.JUKE BOX

 .5اضغط على  JUKE BOXمرة أخرى.
لتشغيل قائمة  ، JUKE BOXاضغط  d/Mبعد إعداد القائمة.

االستمتاع ب JUKE BOX
اضغط على  JUKE BOXمرتني في وضع اإليقاف .تظهر “ JUKE
 ” BOX ONفي نافذة العرض .لتشغيل قائمة JUKE BOX،
اضغط على  d/Mفي وحدة التحكم عن بعد أو  Tعلى
الوحدة.
إللغائها ،اضغط  JUKE BOXمرتني .تظهر “ ”JUKE BOX OFF
في نافذة العرض.

y yيتم إيقاف تشغيل  JUKE BOXفي احلاالت التالية.
 -تغيير الوظيفة إلى أخرى. -إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى. -تشغيل األزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد. -تشغيل ملف باستخدام PRESET.FOLDER W/Sفي جهاز التحكم عن بعد أو  FILE SEARCHو
 FOLDERفي الوحدة.
y yيتم مسح قائمة  JUKE BOXفي احلاالت التالية.
 -إزالة القرص أو جهاز .USB- -حذف أو تسجيل ملفات املوسيقى في جهاز .USB
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تشغيل الراديو

ضبط محطات الراديو مسبقا
ميكنك ضبط  50محطة ملوجات .FM

 .2املوالفة التلقائية:
اضغط مع االستمرار على  TUNING +/-في جهاز التحكم
عن بعد أو أدر مفتاح  Y/Uفي الوحدة في اجتاه أو في
عكس اجتاه دوران عقارب الساعة وثبته لثانيتني تقري ًبا حتى
يبدأ مؤشر التردد في التغيير ،ثم حرره.
أو
املوالفة اليدوية:
اضغط على  TUNING +/-في جهاز التحكم عن بعد أو أدر
مفتاح  Y/Uفي الوحدة في اجتاه أو في عكس اجتاه
دوران عقارب الساعة بتكرار.
 .3اضبط مستوى الصوت بإدارة زر قرص مستوى الصوت على
الوحدة أو بالضغط على  VOL +/-على جهاز التحكم عن
بعد بشكل متكرر.

حتسني االستقبال السيئ ملوجة FM

في جهاز التحكم عن بعد.
اضغط على  d/Mفي الوحدة أو
سوف يؤدي ذلك إلى حتويل املوالف من استريو إلى مونو وعادة ما
يحسن من االستقبال.
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 .2اختر محطة اإلذاعة التي تريدها للضبط املسبق باستخدام
 TUNING-/+في جهاز التحكم عن بعد.
 .3اضغط على  .TUNER MEMORYوسوف يومض رقم
محدد مسبقا على نافذة العرض.
 .4اضغط على  PRESET.FOLDER W/Sالختيار الرقم
مسبق الضبط الذي تريده.
 .5اضغط على  .TUNER MEMORYمت تخزين احملطة.
 .6كرر اخلطوات من  2إلى  5لتخزين محطات أخرى.
 .7لالستماع إلى محطة معدة مسبقا ،اضغط على
 PRESET.FOLDER W/Sأو األزرار الرقميةمن  0إلى .9

حذف جميع احملطات احملفوظة

3
التشغيل

االستماع إلى اإلذاعة

 .1اختر وظيفة املوالف ( )FMباستخدام .FUNCTION
يتم موالفة أخر محطة مت استقبالها.

قبل التوليف ،تأكد من خفض مستوى الصوت.
 .1اختر وظيفة املوالف ( )FMباستخدام .FUNCTION

 .1اضغط واستمر في الضغط على  TUNER MEMORYملدة
�ثانيتني.
سوف تومض ““”ERASE ALLمسح الكل” على شاشة
الوحدة.
 .2اضغط على  TUNER MEMORYملسح كافة احملطات
احملفوظة.
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العمليات األخرى
إيقاف الصوت مؤقتا

اضغط على  @MUTEلكتم صوت الوحدة.
ميكنك كتم صوت وحدتك من أجل الرد على الهاتف على سبيل

املثال ،وسوف تومض أيقونة كتم الصوت “ ”Qفي نافذة العرض.

عرض معلومات امللف ()ID3 TAG

3

( DEMOتوضيح)

التشغيل

أثناء تشغيل ملف  MP3يحتوي على معلومات امللف ،ميكنك عرض
املعلومات بالضغط على .INFO

في حالة إيقاف التشغيل ،فإنه يبني الوظائف في نافذة عرض
�جتريبي بالصوت والصورة عن طريق الضغط على
.SPK Lighting/DEMO
إللغاء ( DEMOالعرض التوضيحي) ،اضغط عليه مرة أخرى.

,,مالحظة

y yأثناء ( DEMOالعرض التوضيحي) ،ستحتفظ هذه
الوحدة بحالة "العرض التوضيحي" في حالة قيامك
بفصل وصلة سلك الطاقة.
y yوميكنك استخدام وظائف أخرى أثناء "العرض
�التوضيحي" .ثم يتوقف "العرض التوضيحي" مؤق ًتا.
تلقائيا،
سيتم تشغيل "العرض التوضيحي" DEMOً
ثوان.
في حالة عدم إدخال مفتاح في غضون ٍ 10

استخدام امليكروفون

متاح على الوظيفة على النحو التالي( CD :األسطوانة املدمجة) و
 USBو.AUX-MIC
 .1توصيل امليكروفون اخلاص بك مبقبس .MIC
 .2شغل املوسيقى التي تريدها.
 .3غني مبفردك مع الصحبة .اضبط مستوى صوت امليكروفون من
خالل إدارة  MIC VOL.في اجتاه حركة عقارب الساعة أو في
عكس اجتاه حركة عقارب الساعة.

,,مالحظة

�y yفي حالة عدم استخدام امليكروفون ،اضبط
 MIC VOL.على احلد األدنى أو أوقف تشغيل امليكروفون
 MICوقم بإزالة امليكروفون من مقبس امليكروفون .MIC
y yإذا كان امليكروفون موضوعًا على مقربة شديدة من
السماعة ،ميكن أن يتسبب ذلك في صوت صراخ .في هذه
احلالة ،انقل امليكروفون بعيدا عن السماعة أو اخفض
مستوى الصوت باستخدام زر .MIC VOL.
y yإذا كان الصوت عالي جدا ،قد يحدث تشويش على الصوت
�اخلارج من السماعات .في هذه احلالة ،قم بتدوير
 MIC VOL.إلى أدنى حد.
y yوظيفة  AUX-MICتساعد في إخراج صوتك فقط.

يقوم بتشغيل إضاءة السماعة وإيقاف
تشغيلها ()CM8530, CM8430
�ميكنك حتديد األنواع اخملتلفة إلضاءة املصباح بالضغط على
 SPK Lighting/DEMOفي الوحدة.

(الوضع االفتراضي >- :وضع املستوى  >-وضع املستوى العكسي
> وضع الطاقة :وضع التشغيل الدائم >-وضع  Xتصالب >- Aووضع  >- X Cross Bووضع إيقاف)
إليقاف تشغيل اإلضاءة ،اضغط SPK Lighting/DEMO
بشكل متكرر حلني انطفاء اإلضاءة.
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,,مالحظة

ضبط الصوت

y yفي بعض السماعات ،قد ال يسمع صوت أو يسمع
مبستوى منخفض على حسب وضع الصوت.

إعداد الوضع احمليطي

يحتوي هذا النظام على عدد من مجاالت الصوت احمليطي مسبق
الضبط .ميكنك اختيار منط الصوت املطلوب باستخدام ميكنك
حتديد وضع الصوت املرغوب باستخدام SOUND EFFECT
املوجود على جهاز التحكم عن بعد.

y yرمبا حتتاج إلى إعادة ضبط منط الصوت اجملسم ،بعد تبديل
اإلدخال ،وأحيانا حتى بعد تغيير املقطوعة املوسيقية/
امللف.
y yبالضغط على زر  BASS BLASTاملوجود على الوحدة
�ميكنك مباشرة حتديد صوت  BYPASSأو
.BASSBLAST

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
واملؤثرات.

ميكنك االستمتاع بصوت طبيعي
( NATURALطبيعي) ومريح.

�معادل
�التخصيص
احمللي

مؤثر صوتي محسن محليا.
(FORRO/FUNK/SERTANEJO/
DANGDUT/ARABIC/
PERSIAN/INDIA/REGUETON/
MERENGUE/SALSA/SAMBA/
)CUMBIA/AFRO HIP HOP

AUTO EQ
(معادل تلقائي)

تشابها
يُحدد معادل الصوت األكثر
ً
مع النوع املُدرج في عالمة MP3 ID3
مللفات املوسيقى.

الصوت بنفسك.
 .1اضغط على  USER EQفي الوحدة .يتم عرض “”USER EQ
“معادل املستخدم”.
 .2اضغط على  DJ EFFECTفي الوحدة أثناء عرض “USER
( EQمعادل املستخدم)”.

3
التشغيل

العرض على الشاشة

الوصف

ضبط ( USER EQمعادل املستخدم)

ميكنك االستماع إلى املوسيقى مع املعادل من خالل تعديل مستوى

 .3حدد  BASSأو  MIDDLEأو  TREBLEباستخدام DJ
 EFFECTفي الوحدة.
 .4اضبط مستوى الصوت عن طريق إدارة املفتاح Y/U
 .5إلنهاء الضبط ،اضغط على .DJ EFFECT

حماسيا على
جوا
( POPبوب)
يُضفي هذا البرنامج ً
ً
( CLASSICكالسيك) الصوت ،مما مينحك اإلحساس بالتواجد
في حفل فعلي ملوسيقى الروك أو
( JAZZجاز)
البوب أو اجلاز أو الكالسيك.
( ROCKروك)
MP3 - OPT
(حتسني )MP3

مت حتسني هذه الوظيفة لتتناسب مع
ملفات  MP3القابلة للضغط .وهي
تحُ سن الصوت العالي.

BASS BLAST
(صوت جهير)

تعمل على تعزيز تأثير الصوت العالي
واجلهير والصوت احمليطي.

LOUDNESS
(ارتفاع الصوت)

يحسن الصوت اخلفيض والترددات
العالية.

( BYPASSجانبي)
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ضبط الساعة
ضبط الساعة يدويا
 .1قم بتشغيل اجلهاز.

 .2اضغط على  CLOCKفي جهاز التحكم عن بعد.
 .3حدد صيغة الوقت باستخدام .C/V
صيغة  12ساعة (عرض صبا ًحا ومسا ًء) أوصيغة  24ساعة (عرض  24ساعة)
 .4اضبط الساعات باستخدام .SET
 .5اضبط الساعات باستخدام .C/V
 .6اضغط على .SET

3
التشغيل

 . 7اضبط الدقائق باستخدام .C/V
 . 8اضغط على .SET

استخدام املشغل اخلاص بك كمنبه
 .1قم بتشغيل اجلهاز.

 .2اضغط على  TIMERفي جهاز التحكم عن بعد .تومض كل
وظيفة.
 .3اضغط على  SETعندما يتم عرض الوظيفة التي ترغب في
�إيقاظك عليها.
 اختر محطة إذاعة إذا كنت قد أجريت الضبط املسبق لها. .4يتم عرض “ . ”ON TIMEاختر الساعات والدقائق باستخدام
 C/Vواضغط على  SETللحفظ.
 .5يتم عرض “ . ”OFF TIMEاختر الساعات والدقائق باستخدام
 C/Vواضغط على  SETللحفظ.
 .6اضبط مستوى الصوت باستخدام  C/Vواضغط
على  SETللحفظ .تعرض أيقونة الساعة “(“ أن املنبه
مضبوط.
 .7اضغط على الزر  TIMERمرتني .ميكنك التحقق من إعدادات
احلالة.

,,مالحظة

y yإذا قمت بضبط وقت الساعة ،ميكنك التحقق من الوقت
بالضغط على  CLOCKحتى في حال إيقاف تشغيل
املشغل.
y yإذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة واملنبه فيمكنك
التحقق من رمز املنبه “(“ بالضغط على CLOCK
حتى في حال إيقاف تشغيل املشغل.
y yإذا قمت بضبط وقت الساعة واملنبه ،ميكنك التحقق
من أيقونة املنبه “(“ وضبط املعلومات بالضغط على
 TIMERحتى أثناء إيقاف تشغيل الوحدة.
y yإلعادة ضبط الوقت اضغط مع االستمرار  CLOCKأو
 .TIMERثم اتبع خطوة اإلعداد من .3
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وإللغاء وظيفة السبات ،اضغط بشكل متكرر على  SLEEPحتى
تظهر “ ”SLEEP 10على الشاشة ،ثم اضغط على  SLEEPمرة
واحدة أخرى أثناء عرض “ ”SLEEP 10على الشاشة.

,,مالحظة

y yميكنك التحقق من الوقت املتبقي قبل إيقاف تشغيل
الوحدة.

y yاضغط على  SLEEPيظهر الوقت املتبقي في نافذة
الشاشة.

خافض شدة اإلضاءة

اضغط على  SLEEPمرة واحدة .سوف تقل إضاءة شاشة العرض
مبقدار النصف .ولإللغاء ،اضغط بشكل متكرر على  SLEEPحتى
يتم إيقاف خفض شدة اإلضاءة.

إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيا للتوفير في استهالك الطاقة
في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم
استخدامها ملدة  25دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث مت توصيل الوحدة
الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

التسجيل على USB

�ميكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على .USB
()CD, USB, AUX, AUX-MIC, PORTABLE, FM
 .1وصل جهاز  USBبالوحدة.
 .2اختر الوظيفة التي ترغب في التسجيل عليها باستخدام
.FUNCTION
تسجيل مقطوعة موسيقية/ملف واحد – ميكنك تسجيل
امللف الذي تريده على  USBبعد تشغيله.
تسجيل جميع املقطوعات املوسيقية/امللفات  -ميكنك
التسجيل على جهاز  USBبعد التوقف.
تسجيل قائمة  - JUKE BOXبعد ظهور قائمة JUKE BOX
�ميكنك تسجيلها على جهاز .USB
(ارجع إلى صفحة )24

3
التشغيل

ضبط مؤقت السكون

اضغط على  SLEEPبشكل متكرر لتحديد وقت التأخير بني 10
دقائق و  180دقيقة .بعد فترة من التأخير ،يتم إيقاف التشغيل.

العمليات املتقدمة

في الوحدة أو USB REC

 .3اضغط على USB REC
�في جهاز التحكم عن بعد.
إذا قمت بتوصيل كال من  USB1و ،USB2اضغط على Tللتسجيل على USB1أو اضغط على Iللتسجيل على
.USB2
 .4إليقاف التسجيل ،اضغط على  Iفي الوحدة أو
 Z ENTERفي جهاز التحكم عن بعد.

اإليقاف املؤقت للتسجيل
في
خالل تسجيل شريط ،اضغط على USB REC
الوحدة أو  USB RECفي جهاز التحكم عن بعد لإليقاف املؤقت
�للتسجيل .اضغط عليه مرة أخرى إلعادة تشغيل التسجيل.
( TUNER/AUX/AUX-MIC/PORTABLEفقط)
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لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة

إعادة تسجيل  USBإلى USB

في الوحدة أو USB REC
 .1اضغط على USB REC
في جهاز التحكم عن بعد ألكثر من  3ثواني.

ميكنك إعادة تسجيل العديد من مصادر الصوت مبنفذ USB1
و USB2في وظيفة .USB

 .2اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد أو
 Y/Uالوحدة الختيار معدل البت.

 .1قم بتوصيل جهاز  USBالذي يتضمن ملفات الصوت املطلوبة
مبنفذ .USB1

في الوحدة أو  USB RECفي
 .3اضغط على USB REC
جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى الختيار سرعة التسجيل.

 .2توصيل جهاز  USBآخر إلى.USB2

 .4اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد أو
 Y/Uالوحدة الختيار سرعة التسجيل التي ترغب بها.
(األقراص الصوتية املدمجة فقط)
X1 SPEED
ميكنك االستماع إلى املوسيقى أثناء تسجيلها.X2 SPEED
-ميكنك تسجيل ملفات املوسيقى فقط.

التشغيل

3

في الوحدة أو USB REC
 .5اضغط على USB REC
في جهاز التحكم عن بعد إلنهاء اإلعداد.
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 .3اضغط على USB REC
في جهاز التحكم عن بعد.

في الوحدة أو USB REC

 .4إليقاف التسجيل ،اضغط على  Iفي الوحدة أو
 Z ENTERفي جهاز التحكم عن بعد.
لذا فإن عمل نسخ من املواد احملظور نسخها بشكل غير
مصرح به ،مبا في ذلك برامج الكمبيوتر وامللفات والبرامج
اإلذاعية وتسجيالت الصوت قد يعد انتهاكا ً حلقوق الطبع
�والنشر ويشكل جرمية جنائية.
�ينبغي عدم استخدام هذا اجلهاز في تلك األغراض.
�متتع باملسؤولية
واحترم حقوق الطبع والنشر
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,,مالحظة

y yتسجيل املوسيقى اخملزنة على جهاز بلوتوث غير مدعوم
y yميكنك التحقق من معدل النسبة املئوية للتسجيل
بالنسبة لسجل  USBعلى نافذة العرض خالل
التسجيل( .أسطوانات  MP3/ WMAاملدمجة فقط)
y yأثناء تسجيل  ،MP3/WMAال يوجد صوت.
y yمن أجل تسجيل مستقر ،ينخفض مستوى الصوت اخلارج
مبفرده عند القيام بتسجيل املوسيقى من أسطوانة CD
إلى .USB
y yميكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بني  MINو  10أثناء
التسجيل .وسوف يظل كذلك حتى بعد التسجيل.

y yال تقم بإزالة جهاز  USBأو إيقاف تشغيل الوحدة خالل
التسجيل على  . USBوفي حال عدم القيام بذلك،
ميكن أن يتم عمل ملف غير كامل وال يتم مسحه من
الكمبيوتر الشخصي وفي حال عدم القيام بذلك ،ميكن أن
يتم عمل ملف غير كامل وال يتم مسحه من الكمبيوتر
الشخصي.

3
التشغيل

y yوعند إيقاف التسجيل خالل استعادة التشغيل ،سوف
يتم تخزين امللف الذي مت تسجيله في هذا الوقت.
(باستثناء ملفات )MP3/WMA

y yوإذا لم يعمل التسجيل على  ، USBسوف يتم عرض
�y yرسائل مثل “ ( “ NO USBال يوجد  )USBأو
“(”ERRORخطأ) أو ” ( ” USB FULLممتلئ  )USBأو
“ (” NO RECال يوجد تسجيل) في نافذة العرض.
y yوال ميكن استخدام جهاز قارئة البطاقات املتعددة أو
 HDDخارجي لتسجيل .USB
y yاحلد األقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات
التسجيل هو  512ميجابايت تقري ًبا.

y yلن ميكنك تخزين أكثر من  999ملف.
y yسوف يتم تخزينها كالتالي.
القرص الصوتي
املدمج

MP3/ WMA

املصدر األخر*

* ( TUNER :املوالف)( AUX ،اإلضافي) وما إلى ذلك.
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 32اكتشاف األعطال وإصالحها

اكتشاف األعطال وإصالحها
املشكلة

السبب واحلل
y yكبل الطاقة غير موصل ،وصل كبل الطاقة.

ال توجد طاقة.

ال يوجد صوت.

حتقق مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.
� yy
حتقق من احلالة عن طريق تشغيل األجهزة اإلليكترونية األخرى.
حتقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.
� yy
اضغط على  FUNCTIONوحتقق من الوظيفة احملددة.
�y yوإن لم يكن كذلك ،وصل كابالت السماعة بالشكل الصحيح.
مت توصيل كابالت السماعة بالشكل الصحيح.
y yمت إدخال قرص غير قابل للتشغيل .حتقق من القرص القابل للتشغيل.

الوحدة ال تبدأ في استعادة
التشغيل.

�y yمت إدخال األسطوانة مقلوبة.
ضع القرص بحيث يكون امللصق أو اجلانب املطبوع مواجه ألعلى.
�y yمت وضع الهوائي أو توصيله بشكل خاطئ.
وصل الهوائي بإحكام.

4
اكتشاف األعطال وإصالحها

y yلم يتم إدخال القرص .أدخل أسطوانة.
y yنظف األسطوانة .نظف األسطوانة( .ارجع إلى صفحة )35

ال ميكن موالفة محطات
اإلذاعة بالشكل املالئم.

�y yإشارة محطة اإلذاعة ضعيفة ج ًدا.
قم مبوالفة القناة يدويًا.

y yال توجد محطات مسبقة الضبط أو مت مسح احملطات مسبقة الضبط (عند املوالفة باملسح الضوئي
�للقنوات مسبقة الضبط).
قم بالضبط املسبق لبعض محطات اإلذاعة ،انظر صفحة  25للمزيد من التفاصيل.
جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة.
� yy
شغل جهاز التحكم عن بعد في نطاق  23قدم تقريبا ( 7م).

جهاز التحكم عن بعد ال
يعمل بالشكل املالئم.

ال توجد إضاءة للسماعة
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�y yيوجد عائق فيما بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
قم بإزالة العائق.
�y yبطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.
حتقق من ما إذا كانت كبالت إضاءة السماعة موصلة بالوحدة بشكل صحيح.
� yy
وصل كبالت إضاءة السماعة بالوحدة بشكل صحيح.
y yحتقق من تأثيرات إضاءة مكبر الصوت عن طريق الضغط على .SPK Lighting/DEMO
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املواصفات العامة
عام
ارجع إلى امللصق الرئيسي

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقريبا)
درجة احلرارة املناسبة للتشغيل
درجة الرطوبة املناسبة للتشغيل
مصدر طاقة الناقل

 285مم ×  398مم ×  357مم
 8.2كغ
 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية ( 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت)
 % 5إلى % 90
USB DC 5 V 0 500 mA

إدخال مساعد
إدخال امليكروفون
إدخال محمول

 0 ,1 kHz( 2.0 Vrmsديسبل) RCA,Ω 600 ,أوم1 x )R ,L(،
مقبس  6.3مم
( 1.2 Vrmsمقبس مجسم  3.5ملم)

نطاق موالفة FM

 87.5إلى  108.0ميجاهرتز أو  87.50إلى  108.00ميجاهرتز

استجابة التردد
نسبة اإلشارة إلى التشويش
النطاق الديناميكي

 40إلى 20000هرتز
 75ديسبل
 80ديسبل

مدخالت

املوالف

CD

ملحق

5

املكبر
CM8530

Model
وضع االستيريو
الصوت
احمليط
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أمامي

CM8430

CM8330

 360وات )THD 10 %( 2 X

 400وات )THD 10 %( 2 X

 400وات )THD 10 %( 2 X

 360وات )THD 10 %( 2 X

 400وات )THD 10 %( 2 X

 400وات )THD 10 %( 2 X

اخللفية

 180وات )THD 10 %( 2 X

املكبر الصوتي
الفرعي

 360وات )THD 10 %( 2 X

 400وات ()THD 10 %
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مواصفات السماعة
السماعة األمامية ()CM8530, CM8430, CM8330
Model
النوع
املعاوقة
طاقة اإلدخال املقدرة
طاقة اإلدخال القصوى
صافي األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي

CM8530
 2سماعة ثنائية االجتاهات
 6أوم
360 W
720 W
 264مم ×  448مم ×  331مم
 8.9غك

CM8430, CM8330

400 W
800 W

السماعة اخللفية ()CM8530
النوع
املعاوقة
طاقة اإلدخال املقدرة
طاقة اإلدخال القصوى
صافي األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي

 2سماعة ثنائية االجتاهات
 12أوم
180 W
360 W
 190مم ×  339مم ×  240مم
 3.8غك

مضخم الصوت ()CM8530, CM8430

ملحق

5

CM8530
Model
سماعة واحدة أحادية االجتاه
النوع
 6أوم
املعاوقة
360 W
طاقة اإلدخال املقدرة
720 W
طاقة اإلدخال القصوى
 332مم ×  445مم ×  354مم
صافي األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
 10.5غك
الوزن الصافي
y yيخضع التصميم واملواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.
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عند شحن الوحدة

ملحوظات حول األقراص

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

ال تقم مطلقا ً بلصق الورق أو الشريط الالصق على القرص.

حافظ على نظافة األسطح اخلارجية

التعامل مع األقراص
حفظ األقراص

بعد التشغيل ،احفظ القرص في احلافظة .ال تعرض القرص لضوء
الشمس املباشر أو مصادر احلرارة وال تتركه في سيارة متوقفة
تتعرض لضوء الشمس املباشر.

تنظيف األقراص

ال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش املبيد احلشري بالقرب من
الوحدة .قد يتسبب املسح مع شدة الضغط في تلف السطح .ال
تترك منتجات مطاطية أوبالستيكية تالصق الوحدة لفترة طويلة
من الزمن.

تنظيف الوحدة

قد تتسبب بصمات األصابع والغبار املوجود على القرص في سوء
جودة الصورة أو تشوش الصوت .قبل التشغيل ،قم بتنظيف
القرص بقماشة نظيفة .امسح القرص من وسطه وانتهي بحواف
القرص.

لتنظيف املشغل ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إن كانت
األسطح متسخة للغاية ،استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة
مبحلول منظف معتدل .ال تستخدم املذيبات القوية مثل الكحول
أو البنزين أو التنر نظرا ً ألن هذه املذيبات قد تتسبب في تلف سطح
الوحدة.

ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول ،والبنزين ،ومرقق الدهان،
أو املنظفات املتاحة في األسواق ،أو مواد الرش املضادة للكهرباء
الساكنة اخملصصة في شرائط الكاسيت القدمية.

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

العالمات التجارية والتراخيص
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الصيانة

نقل الوحدة
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