ةيبرعلا

دليل املالك

نظام السماعات

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل اجلهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في
املستقبل.
OM5540

www.lg.com
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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
كاف ليشكل خطر تعرض األشخاص
يكون ٍ
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.
حتذير :ال تثبت هذا اجلهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.

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.
التحذيرات املتعلقة بكبل الطاقة
يفضل وضع معظم األجهزة في دائرة مخصصة؛
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.

تنبيه :ال يجب تعريض اجلهاز للماء (املتقطر أو املتطاير) وال يجب
وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على اجلهاز.
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التخلص من األجهزة القدمية اخلاصة بك
	.1عند إلصاق رمز سلة املهمالت املوضوع عليها
عالمة × بأحد املنتجات فإن هذا يعني أن
هذا املنتج يتوافق مع التوجيهات األوربية
.EC/2002/96
	.2يجب التخلص من جميع املنتجات الكهربية
واإللكترونية بشكل منفصل عن مجاري
النفايات السائلة احمللية عبر مرافق جتميع
معينة حتددها احلكومة أو السلطات احمللية.
	.3يساعد التخلص الصحيح من جهازك القدمي
على منع تعرض البيئة وصحة اإلنسان ألية
نتائج سلبية محتملة.
	.4ملزيد من املعلومات التفصيلية حول التخلص
من جهازك القدمي ،برجاء االتصال مبجلس
مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو
املتجر الذي اشتريت منه املنتج.

2014-10-29 �� 1:38:03

التخلص من البطاريات/املراكم التالفة
 	.1عندما يكون رمز السلة ذات العجالت املوضوع
عليها عالمة إكس موضوعا ً على البطاريات/
املراكم فهذا يعني أنها مشمولة من قبل
التوجيهات األوروبية .EC/2006/66
	.2قد يتم وضع هذا الرمز مع رموز كيميائية
للزئبق ( ،)Hgالكادميوم ( )Cdأو الرصاص
( )Pbإذا كانت البطارية حتتوي على أكثر من
 0.0005%من الزئبق 0.002% ،من الكادميوم
أو  0.004%من الرصاص.

1
بدء االستخدام

يتم تزويد هذا اجلهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.
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.

3

 	.3يجب التخلص من جميع البطاريات/املراكم
بشكل منفصل عن النفايات املنزلية عبر
منشآت التجميع اخملصصة واحملددة من قبل
احلكومة أو السلطات احمللية.
	.4سيساعد التخلص من البطاريات/املراكم
القدمية بالشكل الصحيح في احلد من
التبعات السلبية احملتملة على البيئة وصحة
اإلنسان واحليوان.
	.5للمزيد من املعلومات املفصلة حول التخلص
من البطاريات/املراكم القدمية ،يرجى االتصال
مبكتب الشركة في مدينتك ،خدمة التخلص
من النفايات أو باملتجر الذي اشتريت منه
املنتج.
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1

بدء االستخدام

تعلن شركة ( )LG Electronicsمبوجبه أن هذا املنتج/هذه
املنتجات متوافقة مع املتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات
�الصلة للتوجيهات
 ،1999/5/ECو ،2004/108/ECو، 2006/95/EC
و ،2009/125/ECو.2011/65/EU
يرجى االتصال على العنوان التالي للحصول على نسخة من إعالن
املوائمة (.)DoC
اتصل مبكتب االمتثال اخلاص بهذا املنتج:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
y yيرجى مالحظة أن هذه ليست نقطة اتصال خلدمة العمالء.
للحصول على معلومات حول خدمة العمالء ،راجع بطاقة
الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشتريت منه هذا املنتج.
لالستخدامات املنزلية فقط.
�بيان التعرض إلشعاع الترددات الالسلكية
هذا اجلهاز يجب تركيبه وتشغيله على مسافة 20سم على األقل
بني جهاز اإلرسال وجسمك.
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جدول احملتويات

جدول احملتويات

28
28
28
28
29
29

– يقوم بتشغيل إضاءة السماعة وإيقاف تشغيلها
ضبط الصوت
– إعداد الوضع احمليطي
– ضبط ( USER EQمعادل املستخدم)
ضبط الساعة
– ضبط الساعة من خالل تطبيق “LG Bluetooth
”Remote
– استخدام املشغل اخلاص بك كمنبه
– ضبط مؤقت السكون
– خافض شدة اإلضاءة
– إيقاف تشغيل تلقائي
العمليات املتقدمة
– التسجيل على USB

4

استكشاف األعطال وإصالحها
اكتشاف األعطال وإصالحها

26
26
26
27
27
27

1

بدء االستخدام

2
6
6
7
7
7
7
8
10
12
13

معلومات السالمة
سمات فريدة
امللحقات
شروط امللفات القابلة للتشغيل
– متطلبات ملف املوسيقى
– األجهزة املتوافقة مع USB
– متطلبات جهاز USB
جهاز التحكم عن بعد
اللوحة األمامية
اللوحة اخللفية
إستخدام احلامل الثالثي

31

2

التوصيل

5

15
15
15
16
16

توصيل األجهزة االختيارية
– توصيل AUX IN
– توصيل خرج الصوت
– توصيل USB
– توصيل الهوائي

امللحق

32
33
33
33

املواصفات العامة
الصيانة
– نقل الوحدة
العالمات التجارية والتراخيص

3

عملية التشغيل

17
17
18
18
19
19
20
20
21
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25

العمليات األساسية
– البحث عن مجلد
– حذف ملف MP3/ WMA
– تشغيل الدي جي التلقائي AUTO DJ
– التشغيل املبرمج
– حذف القائمة املبرمجة
استخدام تقنية البلوتوث الالسلكية
– االستماع إلى املوسيقى من جهاز البلوتوث
– استخدام تطبيق بلوتوث
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

2014-10-29 �� 1:38:03
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سمات فريدة
بدء االستخدام

1

امللحقات
يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.

Bluetooth
استمع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة على األجهزة التي تعملبتقنية
البلوتوث.

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

جهاز التحكم عن بعد ()1

البطاريات ()2

USBتسجل املوسيقى على
جهاز  USBاخلاص بك.

LG Bluetooth Remote

هوائي )1( FM

هوائي )1( AM

ميكنك التحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز  Androidعبر بلوتوث.
يجب الربط بني هذه الوحدة واجلهاز اخلاص بك لالتصال عبر بلوتوث.
قم بزيارة “) “Google Android Market (Google Play Storeأو
استخدام كود  QRاملوضح أدناه للبحث عن تطبيق LG Bluetooth
 .”Remoteملزيد من املعلومات التفصيلية ،ارجع إلى صفحة .21-23

(نظام تشغيل )Android OS

2014-10-29 �� 1:38:04

OM5540-AB_DDZALLK_ARA_3776.indd 6

بدء االستخدام

متطلبات ملف املوسيقى

األجهزة املتوافقة مع USB

 y yمشغل  MP3مشغل  MP3من النوع الفالش
�y yمحرك فالش USB
الوحدات التي تدعم اإلصدار  2.0أو  1.1من USB.
y yوظيفة  USBاخلاصة بهذه الوحدة ال تدعم جميع أجهزة .USB

موائمة ملفات  MP3/WMAلهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
y yإمتدادات امللف :إمتدادات امللف”mp3”/”.wma.“ :
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 yاحلد األقصى للمجلدات :أقل من 99

متطلبات جهاز USB

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 yاألقراص الصلبة اخلارجية ،وأجهزة قراءة البطاقات واألجهزة
املقفلة أو أجهزة  USBمن النوع الصلب غير 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.

2014-10-29 �� 1:38:04
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جهاز التحكم عن بعد

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •a
) 1الطاقة(  :يتحكم في ( ONتشغيل( أو ) OFFإيقاف تشغيل(
الوحدة.
 : FUNCTIONيتم من خالله حتديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.

1
بدء االستخدام

: PRESET·FOLDER W/S
 -يبحث عن مجلد مللفات  . MP3/wMAعند تشغيل جهاز USBالذي يضم ملفات بصيغة  MP3/ wMAمقسمة بني عدة
مجلدات ،اضغط على زر  PRESET·FOLDER W/Sالختيار
اجمللد الذي ترغب في تشغيله.
 -يختار رقم مضبوط مسبقا حملطة الراديو. : SOUND EFFECTيختار طابع الصوت.
@  : MUTEلكتم الصوت.
 : VOL +/لضبط مستوى صوت السماعة.: PROGRAM/MEMORY
 -يخزن محطات الراديو. -يقوم بإنشاء قائمة التشغيل التي تريد االستماع إليها. : USB RECالتسجل املبارشر عبر USB
 : SLEEPلضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت
ُم�حدد.
)اخلافت :سوف تقل إضاءة نافذة العرض مبقدار النصف (.سوف تقل
إضاءة شاشة العرض مبقدار النصف.

تثبيت البطارية

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

2014-10-29 �� 1:38:05
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) : REPEAT (MENUيستمع إلى ملفاتك بشكل متكرر أو
بشكل عشوائي.
 : -/+ TUNINGالختيار محطة اإلذاعة.
: C/V
 -الترجيع أو التقدمي السريع. -يبحث عن احد األقسام داخل ملف.: Z ENTER
 -للتوقف عن التشغيل أو التسجيل. -يحذف وظيفة احلذف DELETE.: d/M
- -يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •c
أزرار رقمية من  0إلى  : 9يقوم باختيار امللفات املرقمة أو األرقام
التي مت تعيينها مسبقا ُ.
 : CLOCKلضبط الساعة ومعرفة الوقت.
 : REGION EQيختار معادل الصوت.
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •d
 : SETللتأكيد على اإلعداد.
( ALARM : ALARMاإلنذار) :باستخدام وظيفة ALARM
(اإلنذار) ،ميكنك تشغيل  USBواستقبال  TUNERفي أي وقت
تريده.

1
بدء االستخدام

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •b

9

 : INFOرى املعلومات حول املوسيقى اخلاصة بك .غالبا ما يأتي
�لف  MP3مع بطاقة  . ID3حيث أن البطاقة تعطي معلومات عن
عنوان املقطوعة ،والفنان ،واأللبوم أو الوقت.
 : AUTO D Jيختار وضع دي جي تلقائي( .للمزيد من املعلومات،
ارجع إلى صفحة .)18
: DELETE
 -يحذف ملفات MP3/WMA.- -يحذف أغنية في قائمة تشغيل مت برمجتها.
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بدء االستخدام

اللوحة األمامية
بدء االستخدام

1

g
h
i
a
j
b
k

c

l

d

m

n

e

o

f
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 aنافذة العرض
 MIC 1/2 bمقبس

g

MIC VOL.
 PORT. INمقبس
(!/1 cالطاقة)
MASTER VOLUME d
لضبط مستوى صوت السماعة.
AUTO DJ e
�يختار وضع دي جي تلقائي .AUTO DJ
)للمزيد من املعلومات ،ارجع إلى صفحة )18

تسمح لك تقنية االتصال القريب املدى ( )NFCبتثبيت
تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعلى هاتف يدعم نفس
التقنية.

 hجهاز استقبال التحكم عن بعد
T i
يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.
I
يوقف التشغيل أو يحذف وظيفة الحذف .DELETE

1
بدء االستخدام

بدء االستخدام

11

Y/U
 الترجيع أو التقدمي السريع. -يبحث عن احد األقسام داخل ملف.

X-FLASH LED f

 USB 1/2 jمنفذ
ميكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من
خالاللتوصيل بجهاز .USB
k
USB REC

يسجل على USB.
FILE SEARCH l
يحدد ملف مباشرة.
BASS/MIDDLE/TREBLE m
يقوم بتعديل مستوى الصوت عند إعداد .USER EQ
BASS BLAST n
لتحديد ( BASS BLASTالصوت اجلهير) أو BYPASS
(اجلانبي) بشكل مباشر.
FUNCTION o
يتم من خالله حتديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
USER EQ/DEMO
 يتحكم في السجل الصوتي. يعرض العرض التوضيحي.X-FLASH/SET
 يحدد وضع .X-FLASH -يؤكد ضبط اإلعداد.
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بدء االستخدام

اللوحة اخللفية
بدء االستخدام

1

d

c

b

a

 aسلك الطاقة
 bفتحة التهوية
 AUX IN cموصالت (يسار/ميني)
 dهوائي ()FM, AM
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OM5540-AB_DDZALLK_ARA_3776.indd 12

بدء االستخدام

إستخدام احلامل الثالثي
�ميكنك تثبيت الوحدة األساسية في حامل ثالثي القوائم.
يعد احلامل الثالثي من املكونات التي يُترك لك اختيار شرائها.

13

 .3قم بتثبيت الوحدة في احلامل ثالثي القوائم باستخدام
�املسمار.
أحكم ربط املسمار املوجود في اجلانب السفلي من الوحدة.

1
بدء االستخدام

<تنبيه
<

y yقم بإطالة قوائم احلامل الثالثي قدر اإلمكان وأحكم ربط
املسمار.
y yيجب أن تثبت احلامل الثالثي بإحكام حتى ال يهتز قبل أن
تقوم بتوصيل الوحدة.
 .1ضع الوحدة في األسفل ليتم توصيلها باحلامل ثالثي القوائم

 .4انصب احلامل ثالثي القوائم في الوضع القائم مبنتهى احلذر.
عندما تقوم بنصب احلامل الثالثي في الوضع القائم ،فأنت
متسك بجسم الوحدة لتجنب سقوطها.

 .2بعد ضبط احلامل الثالثي ،قم بتركيب اجلزء العلوي من احلامل
الثالثي املوصى به في الفتحة املوجودة في اجلانب السفلي من
الوحدة.

مسمار األمان

<تنبيه
<

استخدم مسمار األمان لتثبيت العمود األوسط بشكل دائم.

2014-10-29 �� 1:38:06
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بدء االستخدام

14

,,مالحظة

,,مالحظة
ثالثيا ،فاستخدمه فقط
y yإذا كنت تستخدم حامال ً ً
لتثبيت السماعات.

بدء االستخدام

1

y yقبل شراء احلامل الثالثي ،حتقق من املواصفات للحصول
�على أقصى حمل ممكن من العمود املركزي.
(الوزن الصافي للوحدة  16.5 :كجم تقري ًبا)
 35مم

y yينبغي أن حتد من عدد األفراد املوجودين حول الوحدة
أثناء استخدامها مع هذا احلامل الثالثي .وإال ،فقد يؤدي
عدم القيام بذلك إلى حدوث عطل والتسبب في إصابة
األشخاص أو تلف املمتلكات.
y yمن اخلطر الوقوف على كرسي دون ذراعني للوصول إلى
لوحة التحكم في الوحدة وقد يؤدي إلى وقوع إصابات.
أجساما أخرى أو تربطها في احلامل ثالثي
y yال تضع
ً
القوائم.
y yال تقم بهز الوحدة أو دفعها عند تركيب احلامل الثالثي.
y yيرجى االمتناع عن التحرك حول احلامل الثالثي بعد
تثبيت الوحدة.

()B

()A
y yاستخدم احلامل الثالثي كما يلي:
( )Aمن وسط احلامل الثالثي إلى قائم احلامل الثالثي:
أكثر من  530مم
( )Bمن أعلى نقطة إلى أسفل نقطة في احلامل
الثالثي :أقل من  780مم
( )Cالوزن الصافي للحامل :أكثر من  2.5كجم
منخفضا قدر اإلمكان حفاظً ا
ثالثيا
ً
y yاستخدم حامال ً ً
على االستخدام اآلمن.

y yافصل الوحدة عن جميع الكابالت املتصلة باحلامل
الثالثي قبل نقل احلامل أو ضبط ارتفاعه.
دائما بشخص أو اثنني عند نقل الوحدة أو
y yاستعن ً
حتريكها.
y yعندما تستخدم احلامل الثالثي ،استخدم سلك إطالة
دائما إلى حركة الكابل.
وانتبه ً
y yمينع استخدام هذه الوحدة في األماكن اخلارجية.
(لالستخدام املنزلي فقط).
y yال تعرض الوحدة للغبار الكثيف أو االهتزازات أو البرد أو
احلرارة الشديدة (مثل أشعة الشمس املباشرة ،بالقرب
من سخان) ملنع إمكانية تشوه اللوحة أو تلف املكونات
الداخلية.

y yينبغي عدم سحب العمود األوسط العمود األقصى إال
في حالة الضرورة.

y yعند استخدام كابل اإلدخال اخلارجي (امليكروفون ،وغير
ذلك) بعد تثبيت الوحدة في احلامل الثالثي ،فإن كابل
اإلدخال اخلارجي قد يتسبب في وقوع الوحدة.

y yال حتاول إطالة قوائم احلامل الثالثي مبا يزيد عن النطاق
املسموح به.

y yراقب األشخاص الذين قد يتعثرون بكابل اإلدخال
(امليكروفون ،وغير ذلك) املتصل بالوحدة.

y yتأكد من تركيب احلامل الثالثي بشكل صحيح ومن
توصيل جميع مكوناته بشكل محكم.

دائما من تعثر األفراد في الوحدة.
y yتوخّ احلذر ً

y yال تقم بتركيب إال وحدة واحدة في كل حامل ثالثي.

y yال حتاول جتميع احلامل الثالثي في حالة فقدان أو تلف
أجزائه.
y yبعد التثبيت ،حتقق من تثبيت أو عدم تثبيت الوحدة
بإحكام في احلامل الثالثي.
y yال تضع الوحدة فوق مكان غير ثابت قد تسقط فيه
أرضا دون قصد.
ً
أجساما ثقيلة كأكياس الرمل حول قوائم احلامل
y yضع
ً
أرضا.
الثالثي ملنعها من السقوط ً
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التوصيل

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل AUX IN

15

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.

مشغل ، MP3
وما إلى ذلك

التوصيل

كبالت نَقَّال

2

كبالت الصوت

اللوحة اخللفية
إلخ DVD ...ومشغل  Blu-rayمشغل أقراص

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  1في جهاز التحكم عن
بعد أو  !/1في الوحدة.
 .3حدد خاصية  PORTABLEأو  AUXبالضغط على
.FUNCTION
 .4شغل املشغل احملمول أو اجلهاز اخلارجي وابدأ التشغيل.

,,مالحظة

إذا حدث إفراط في املدخالت عن املواصفات املذكورة
للمدخالت ( 32صفحة) ،قد يحدث للوحدة توقف تلقائي
حلماية الوحدة.
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التوصيل

توصيل USB

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

توصيل الهوائي

�قم بتوصيل هوائي  FM/AMاملزود لالستماع للراديو.
 AM.يئاوه لصومب  AMيئاوه ةرئاد ليصوتب مق
وصل كبل هوائي  FMمبوصل هوائي .FM

 USBجهاز

2
التوصيل

 AMهوائي
 FMهوائي

,,مالحظة

اللوحة اخللفية

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.

,,مالحظة

y yلتجنب التقاط التشويش ،قم بإبعاد هوائي  AMاحللقي
عن الوحدة واملكونات األخرى.
y yتأكد من مد سلك هوائي  FMبالكامل.

2014-10-29 �� 1:38:07
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عملية التشغيل

3

عملية التشغيل

 .1قم بتوصيل جهاز  USBمبنفذ USB
 .2اختر وظيفة  USBعن طريق الضغط على FUNCTION
(وظيفة) في جهاز التحكم عن بُعد أو في الوحدة.
من

طريقة التنفيذ

إيقاف

اضغط على زر  Z ENTERاملوجود على جهاز
التحكم عن بعد أو  Iاملوجود على الوحدة.

تشغيل

اضغط على  d/Mاملوجود على جهاز التحكم
عن بعد أو  Tاملوجود على الوحدة.

إيقاف مؤقت

اضغط على  d/Mاملوجود على جهاز التحكم
عن بعد أو  Tاملوجود على الوحدة أثناء
التشغيل.

اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم
البحث عن أحد
عن بعد أو  Y/Uاملوجود على الوحدة
األقسام داخل
أثناء التشغيل ثم توقف عن الضغط عند
ملف
النقطة التي تريد االستماع إليها.
اختيار امللف
مباشرة

اضغط على األزرار الرقمية من  0إلى  9في
وحدة التحكم عن بعد لالنتقال إلى امللف
املطلوب بصورة مباشرة.
أثناء التشغيل،

( )1باستخدام أزرار : C/V
أضغط  C/Vلالنتقال إلى امللف التالي
التخطي إلى �أو العودة إلى بداية امللف احلالي.
امللف التالي  /اضغط  Cمرتني لفترة وجيزة للرجوع إلى
امللف السابق.
السابق
( )2عن طريق استخدام مقبض :FILE SEARCH
أدر زر البحث عن امللفات FILE SEARCH
واضغط على  d/Mليتم تشغيل امللف.

التشغيل
املتكرر أو
العشوائي

اضغط بشكل متكرر على
) REPEAT(MENUفي جهاز التحكم عن
ب�ُعد ،وستتغير الشاشة بالترتيب التالي.
>RPT1 -> RPT DIR -> RPT ALL -
RANDOM -> OFF
* : DIRالدليل

,,مالحظة

البحث عن مجلد

 .1اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sفي جهاز التحكم
عن بعد بشكل متكرر حتى يظهر اجمللد املطلوب في نافذة
العرض.
 .2اضغط على  d/Mللتشغيل .وسيتم تشغيل أول ملف في
اجمللد.

,,مالحظة

y yيتم التعرف على مجلدات  /ملفات USBعلى النحو
املبني أدناه.
املسار

مجلد
ملف

مجلد 1
ملف 5

3

مجلد 3

ملف 6

عملية التشغيل

العمليات األساسية

17

ملف 7

ملف 8

مجلد 7

مجلد 4

مجلد 8

مجلد 3

ملف 9
ملف 10

مجلد 4

مجلد 2
مجلد 11

مجلد 5

مجلد 12
مجلد 13

مجلد 6

مجلد 14
مجلد 1
مجلد 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.
*y yاملسار  ”ROOT“ :هي الشاشة األولى التي ستشاهدها
عندما يتعرف على الكمبيوتر على جهاز التخزين.

y yعندما تقوم بتشغيل قائمة البرنامج ،ال يتوافر سوى
 RPT 1و.RPT ALL
y yحتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى،
ميكنك االستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
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عملية التشغيل

حذف ملف MP3/ WMA

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

يقوم  AUTO DJمبزج نهاية إحدى األغنيات في بداية األغنية
األخرى للتشغيل بشكل متصل وسلس .إنه يعادل مستوى الصوت
خالل امللفات من أجل تشغيل دون انقطاع.

 .1حدد امللف الذي تريد حذفه ثم اضغط  DELETEعلى جهاز
التحكم عن بعد.

اضغط على  AUTO DJفي جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة
بشكل متكرر ،ويتم عرض التغيرات على النحو التالي.

اضغط مع االستمرار على  DELETEلتهيئة جهاز .USBOr
اضغط على  DELETEبشكل متكرر أثناء اختيار ملف MP3/
.WMA
يتغير العرض بالترتيب التالي.

عملية التشغيل

3

تشغيل الدي جي التلقائي AUTO DJ

  : DEL FILEحلذف ملف  : DEL DIRحلذف اجمللد  : FORMATلتشكيل USB .2لكي حتذف امللف  /اجمللد أو التشكيل ،اضغط على  d/Mعلى
جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على  Tعلى الوحدة.
 .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).

)>- RANDOM (AUTO DJ RANDOM
)>- REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL
()AUTO DJ OFF
الوضع

نافذة العرض

الوصف

إيقاف
تشغيل

()AUTO DJ OFF

-

RANDOM
(عشوائي)

RANDOM
(AUTO DJ
)RANDOM

يتم تشغيل املوسيقى
بشكل عشوائي على
هذا الوضع

REPEAT
(تكرار)

RPT
(AUTO DJ
)SEQUENTIAL

يتم تشغيل املوسيقى
بشكل متكرر على هذا
الوضع.

,,مالحظة
y yغير مدعومة على منط  AUTO DJللبحث عن احد
األقسام داخل ملف أو للتشغيل بشكل متكرر أو
عشوائي.
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 SEQUENTIALفقط عند
تشغيل قائمة البرنامج.
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 .1اضغط على  PROGRAM/MEMORYفي جهاز التحكم
عن بعد في وضع التوقف.
 .2اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد لتحديد
امللف.
 .3اضغط على  PROGRAM/MEMORYحلفظ وحتديد امللف
التالي.
 .4كرر اخلطوات  2-3لتخزين امللفات األخرى.
(ميكنك تعديل القائمة بالضغط على
 PRESET·FOLDER W/Sلتحديد رقم البرنامج).

حذف القائمة املبرمجة

تعمل وظيفة احلذف في وضع التحرير فقط.
 .1اضغط على  PROGRAM/MEMORYفي جهاز التحكم
عن بعد في وضع التوقف.
 .2حدد أغنية بالضغط على  PROGRAM/MEMORYأو
 PRESET·FOLDER W/Sبشكل متكرر.
 .3اضغط على  DELETEأثناء حتديد األغنية.

,,مالحظة
y yيتم مسح القائمة املبرمجة في احلالة التالية.
 -إزالة جهاز .USB -حذف أو تسجيل ملفات املوسيقى في جهاز .USBy yيتم إيقاف تشغيل البرنامج في احلاالت التالية.

 .5اضغط على  PROGRAM/MEMORYمرة أخرى.

- -تغيير الوظيفة إلى أخرى.

لتشغيل القائمة املبرمجة ،اضغط على  d/Mبعد إعداد
القائمة.

- -إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.

,,مالحظة

- -تشغيل األزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد

3
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التشغيل املبرمج

تعمل وظيفة "البرنامج" على متكينك من إنشاء قائمة
تشغيل مللفاتك املفضلة من جهاز  .USBميكن إدخال قائمة
تشغيل تشتمل على  20ملفً ا في كل وسيط من الوسائط.
( )USB1،USB2من احملتمل حفظ إجمالي  40ملفً ا.

19

يتم إيقاف وضع التكرار  REPEATعند إنشاء القائمة
املبرمجة أو تعديلها.
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استخدام تقنية البلوتوث
الالسلكية

االستماع إلى املوسيقى من جهاز
البلوتوث

�تقنية ® Bluetoothهي تقنية اتصال السلكي قصير املدى.
قد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا مت تداخل موجة إلكترونية أخرى
�على االتصال أو مت توصيل البلوتوث داخل مجاالت أخرى.
وال يتطلب توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية ®Bluetooth
�الالسلكية أي تغييرات.
ميكن تشغيل الهاتف احملمول الذي يحتوي على تقنية
® Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال إجراء االتصال
�من خالل تقنية ® Bluetoothالالسلكية
األجهزة املتاحة :الهاتف احملمول ،مشغالت  ،MP3الكمبيوتر
احملمول ،املساعد الرقمي الشخصي (.)PDA

 .1حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر FUNCTION
تظهر “ ”BT READYفي نافذة العرض.

نبذة عن تقنية البلوتوث

عملية التشغيل
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ملفات تعريف البلوتوث
الستخدام تكنولوجيا  ،®Bluetoothيجب أن تكون األجهزة قادرة
على تفسير مجلدات تعريف معينة .هذه الوحدة متوافقة مع
اجمللد التالي.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت املتقدم)

وقبل البدء في إجراءات االقتران ،تأكد من تشغيل البلوتوث في
جهاز البلوتوث اخلاص بك .ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث.
مبجرد االنتهاء من عملية االقتران ،ليست هناك حاجة إلى تكرار
تلك العملية مرة أخرى.

 .2تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية االقتران .عند البحث عن
هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث ،ميكن أن تظهر قائمة
باألجهزة التي مت العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث
حسب نوع جهاز البلوتوث .تظهر الوحدة اخلاصة بك باسم
”LG MINI(XX:XX)“.

,,مالحظة
على سبيل املثال ،إذا كانت الوحدة اخلاصة بك حتتوي على
عنوان  BTمثل  ,9C:02:98:4A:F7:08ستظهر “LG MINI
”) (F7:08على شاشة جهاز بلوتوث اخلاص بك.
 .3أدخل رمز التعريف الشخصي (.)PIN
رمز التعريف الشخصي 0000 :
 .4عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث اخلاصة بك،
تظهر عبارة “  ” BT PAIRعلى نافذة العرض ويضيء مؤشر
البلوتوث.

,,مالحظة
توجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة لالقتران ،حسب نوع
جهاز البلوتوث.
 .5استمع إلى املوسيقى.
لالستماع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة على جهاز البلوتوث،
�يرجى الرجوع إلى دليل املستخدم اخلاص باجلهاز.
سيتم ضبط مستوى صوت البلوتوث وفقا ملستوى صوت
الهاتف اجلوال اخلاص بك.

,,مالحظة
y yميكن التشويش على صوت اجلهاز الرئيسي إذا قمت برفع
صوت اجلهاز حتى الثلثني أو أعلى.
y yعند استخدام خاصية  ، Bluetoothقم بضبط مستوى
صوت جهاز  Bluetoothللمستوى الذي ترغب في
سماعه.
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 -يوجد عائق بني الوحدة وجهاز بلوتوث. -هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية® Bluetoothمثل األجهزة الطبية أو أفران
امليكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية.
y yينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث اخلاص بك بهذه
الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا مت تداخل موجة
إلكترونية أخرى على االتصال.
y yال ميكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه
الوحدة.
y yإمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل
وحدة وال تدعم الربط املتعدد.
y yقد ال ميكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
اجلهاز.

استخدام تطبيق بلوتوث
,,مالحظة

نظام التشغيل أندرويد فقط هو املتاح الستخدام تطبيق
“ ”LG Bluetooth remoteمع هذه الوحدة.

�معلومات عن تطبيق
“”LG Bluetooth Remote
يوفر تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteيوفر مجموعة امليزات
اجلديدة لهذه الوحدة.
�لالستمتاع مبزيد من امليزات ،نوصيك بتنزيل وتثبيت تطبيق
“ ”LG Bluetooth Remoteاجملاني.

�قم بتثبيت تطبيق
“ ”LG Bluetooth Remoteعلى جهاز
بلوتوث اخلاص بك
 .1قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعبر كود
 .QRاستخدم برمجيات املسح ملسح كود .QR

3
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,,مالحظة
y yعند استخدام تقنية ® ،Bluetoothينبغي عليك
تأسيس االتصال بني الوحدة وجهاز بلوتوث مع
جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما
�البعض واحلفاظ على هذه املسافة.
ومع ذلك ،ميكن أال تعمل بشكل مالئم في احلاالت
التالية :

21

y yميكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام
الهاتف أو مشغل  MP3أو الكمبيوتر املفكرة...إلخ
�y yفي حالة عدم اتصال البلوتوث ،تظهر
رسالة“  ” BTو“ ” BT READYتقنية البلوتوث على
لوحة التحكم.
y yعندما يقف شخص ما ويعيق االتصال بني جهاز
البلوتوث واملشغل ،سيتم قطع االتصال.
y yكلما زادت املسافة بني الوحدة وجهاز بلوتوث ،كلما
كان الصوت بجودة أقل.
y yإذا مت فصل اتصال بلوتوث ،قم بإعادة تأسيس االتصال
بني جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.

(نظام تشغيل )Android OS
 .2انقر على إحدى األيقونات للتثبيت.
 .3انقر على إحدى األيقونات للتنزيل.

,,مالحظة
y yتأكد من أن جهاز بلوتوث اخلاص بك متصل باإلنترنت.
y yتأكد من أن جهاز بلوتوث اخلاص بك يحتوي على
�تطبيق برمجيات للبحث .وإذا لم يوجد ،قم بتنزيله من
“).”Google Android Market (Google Play Store
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قم بتثبيت تطبيق “”LG Bluetooth Remote
عبر “Google Android Market (Google
)“ ”Play Storeسوق أندرويد على جوجل (متجر
اللعب على جوجل)”
 .1انقر على أيقونة
“).”Google Android Market (Google Play Store
 .2اكتب “ ”LG Bluetooth Remoteفي شريط البحث وقم
بالبحث.

�قم بتثبيت تطبيق
“ ”LG Bluetooth Remoteخالل NFC
تسمح لك تقنية  NFCبتثبيت وفتح تطبيق “LG Bluetooth
 ”Remoteعلى هاتف مزود بنفس التقنية.
 .1ينشط ميزة  NFCفي هاتفك املزود بنفس التقنية.
 .2شغل الوحدة.
 .3ضع ظهر الهاتف املزود بتقنية  NFCاخلاص بك على
الوحدة.

 .3في قائمة نتائج البحث ،ابحث عن
“ ”LG Bluetooth Remoteوانقر عليه لبدء تنزيل تطبيق
بلوتوث.
 .4انقر على إحدى األيقونات للتثبيت.

عملية التشغيل

3

 .5انقر على إحدى األيقونات للتنزيل.

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز بلوتوث اخلاص بك متصل باإلنترنت.
�y yتأكد من أن جهاز بلوتوث اخلاص بك يحتوي على
“).”Google Android Market (Google Play Store

 -في حال عدم تثبيت تطبيق “”LG Bluetooth Remoteعلى الهاتف املزود بتقنية  NFCاخلاص بك ،يتم عرض
الشاشة املرتبطة بتطبيق “.“LG Bluetooth Remote

,,مالحظة
y yيجب أن تقوم بتنشيط ميزة  NFCفي الهاتف املزود
بتقنية  NFCاخلاص بك.
y yفي حال قفل شاشة الهاتف املزود بتقنية NFC
اخلاص بك ،لن يقرأ .NFC
y yإذا كان الغالف اخلارجي لهاتفك الذكي مطليا
بالكروم ،فإن تقنية  NFCلن تكون متاحة .وحسب
مادة أو سمك الغالف اخلارجي جلهازك ،ميكن أال تتم
قراءة  NFCبشكل جيد.
y yفي حالة تثبيت تطبيق “”LG Bluetooth Remote
بالفعل في هاتفك الذي مت متكني تقنية  NFCفيه ،فنه
�سيعرض شاشة تختار منها تنشيط تطبيق
“.”LG Bluetooth Remote
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�قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق
“”LG Bluetooth Remote
يساعد تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteفي توصيل جهاز
بلوتوث اخلاص بك بهذه الوحدة.
 .1انقر على أيقونة تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteفي
�الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق
“ ،”LG Bluetooth Remoteواذهب إلى القائمة الرئيسية.
 .2انقر على [[ ]Settingإعداد] وحدد الوحدة التي تريدها.
 .3للحصول على مزيد من املعلومات حول التشغيل ،انقر على
[[ ]Settingإعداد] و[[ ]Helpالتعليمات].

,,مالحظة

  -نظام تشغيل أندرويد  :النسخة ( 2.3.3أو األحدث)y yال تدعم هذه الوحدة االقتران 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 الضرورة.

3
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y yسيكون تطبيق  BTمتاحا في نسخة البرمجيات على
النحو التالي:

y yقد ال يعمل تطبيق “”LG Bluetooth Remote
وفقا جلهاز البلوتوث.
y yقد يتم فصل االتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقا
�آخر او قمت بتغيير إعدادات اجلهاز املتصل عبر تطبيق
“ .”LG Bluetooth Remoteفي هذه احلالة ،يرجى
التحقق من حالة االتصال.
y yبعد توصيل تطبيق البلوتوث ،فقد ال تخرج املوسيقى من
اجلهاز اخلاص بك .في هذه احلالة ،حاول التوصيل مرة أخرى.
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تشغيل الراديو

ضبط محطات الراديو مسبقا

تأكد من توصيل كال ً من هوائي  FMوهوائي ( .AMارجع إلى صفحة
)16

االستماع إلى اإلذاعة

 .1اضغط على خاصية (.)FUNCTIONإلى أن تظهر  FMأو
 AMعلى نافذة العرض.
يتم موالفة أخر محطة مت استقبالها.
 .2املوالفة التلقائية:

عملية التشغيل

3

اضغط واستمر في الضغط على  -/+ TUNINGوحدة
التحكم عن بعد أو  Y/Uعلى الوحدة ملدة حوالي
�ثانيتني تقريبا ً حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير ،ثم حرره.
يتوقف البحث عند موالفة الوحدة على إحدى احملطات.
أو
املوالفة اليدوية:
اضغط  -/+ TUNINGعلى وحدة التحكم عن بعد أو
 Y/Uعلى الوحدة 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

�ميكنك ضبط  50محطة ملوجات  FMو. AM
قبل التوليف ،تأكد من خفض مستوى الصوت.

 .1اضغط على خاصية (.)FUNCTIONإلى أن تظهر  FMأو
 AMعلى نافذة العرض.
 .2اضغط على  TUNING-/+في جهاز التحكم عن بعدأو
 Y/Uفي الوحدة لتحديد التردد الذي ترغب فيه.
 .3اضغط على  .PROGRAM/MEMORYوسوف يومض رقم
محدد مسبقا على نافذة العرض.
 .4اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sالختيار الرقم
مسبق الضبط الذي تريده.
 .5اضغط على  .PROGRAM/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

 .1اضغط واستمر في الضغط على PROGRAM/MEMORY
�ملدة ثانيتني.
سوف تومض ““”ERASEALLمسح الكل” على شاشة
الوحدة.
 .2اضغط على  PROGRAM/MEMORYملسح كافة احملطات
احملفوظة.

أضبط الهوائي لتحسني االستقبال عندما يكون لدى الراديو
استقبال ضعيف.
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إيقاف الصوت مؤقتا

اضغط على @  MUTEفي جهاز التحكم عن بعد لكتم
الصوت.
ميكنك كتم صوت الوحدة ،على سبيل املثال ،للرد على الهاتف،
ستظهر “ ”MUTEفي نافذة العرض.
لإللغاء ،اضغط مرة أخرى على @  MUTEأو قم بتغيير مستوى
الصوت.

عرض معلومات امللف ()ID3 TAG

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

( DEMOتوضيح)
عند إيقاف التشغيل ،تعرض الوظيفة في نافذة العرض وشاشة
�العرض عن طريق الضغط على .USER EQ/DEMO
إلنهاء الضبط ،اضغط على  DEMOفي الوحدة.

 .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.

3
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العمليات األخرى

استخدام امليكروفون

هي متوفرة في الوظيفة على النحو التالي ،USB :بلوتوثAUX، ،
.Portable-In, FM، AM

,,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
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يقوم بتشغيل إضاءة السماعة وإيقاف
تشغيلها
ميكنك حتديد األنواع اخملتلفة إلضاءة املصباح بالضغط على
 X-FLASH/SETفي الوحدة.

اضغط على  X-FLASH/SETاملوجود في الوحدة بشكل متكرر،
وستتغير اإلضاءة في مكبر الصوت كما يلي.
"إضاءة مؤشر البيان األحمر  >-إطفاء مؤشر البيان األحمر ،وميض
مؤشر البيان األبيض  >-إضاءة مؤشر البيان األحمر ،وميض مؤشر
البيان األبيض  >-إطفاء"

عملية التشغيل

3

اخلطوة

إضاءة

الوصف

إطفاء

-

-

اخلطوة 1

إضاءة مؤشر البيان
األحمر ،انطفاء مؤشر
البيان األبيض

يومض مؤشر البيان
األحمر حسب النقر.

اخلطوة 2

انطفاء مؤشر البيان
األحمر ،وميض مؤشر
البيان األبيض

يومض مؤشر البيان
األبيض بغض النظر
عن النقر.

اخلطوة 3

إضاءة مؤشر البيان
األحمر ،وميض مؤشر
البيان األبيض

يومض مؤشر البيان
األحمر حسب النقر.
يومض مؤشر البيان
األبيض بغض النظر
عن النقر.

,,مالحظة

ضبط 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.
قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
واملؤثرات.
العرض على
الشاشة
NATURAL
(طبيعي)
�معادل
�التخصيص
�احمللي
(اختياري)

AUTO EQ
(معادل تلقائي)

الوصف
ميكنك االستمتاع بصوت طبيعي ومريح.
مؤثر صوتي محسن محليا.
(FORRO/FUNK/SERTANEJO/
DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/
INDIA/REGUETON/MERENGUE/
)SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO
تشابها مع
يُحدد معادل الصوت األكثر
ً
النوع املُدرج في عالمة  MP3 ID3مللفات
املوسيقى.
حماسيا على
جوا
يُضفي هذا البرنامج ً
ً
الصوت ،مما مينحك اإلحساس بالتواجد في
حفل فعلي ملوسيقى البوب أو الكالسيك
أو اجلاز أو الروك.

y yقد يتعذر تشغيل مؤشر البيان األحمر بشكل صحيح
حسب مستوى اإلدخال املنخفض أو توصيل جهاز خارجي
(مستوى صوت منخفض ،نوع اجلهاز ،مصدر تشغيل
الصوت ،وضع التوصيل ،وهكذا).

( POPبوب)
CLASSIC
(كالسيك)
( JAZZجاز)
( ROCKروك)

y yمؤشر البيان األحمر هو املؤشر الذي ال يضيء إال خالل
التشغيل( .التشغيل ،تشغيل  ،USBاالستماع إلى
الراديو ،وغيرها من اإلدخاالت اخلارجية).

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.

FOOT BALL

جوا معينًا على
يضفي هذا البرنامج ً
الصوت مما مينحك اإلساس بالتواجد داخل
استاد كرة القدم.

ميكنك االستمتاع بالصوت بدون تأثير
( BYPASSجانبي)
املعادل
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y yبالضغط على زر  BASS BLASTاملوجود على الوحدة
�ميكنك مباشرة حتديد صوت  BYPASSأو
.BASS BLAST

ضبط ( USER EQمعادل املستخدم)

ميكنك االستماع إلى املوسيقى مع املعادل من خالل تعديل مستوى
الصوت بنفسك.
 .1اضغط على  USER EQ/DEMOيتم عرض “”USER EQ
 .2أدر زر  TREBLEو  MIDDLEو  BASSلتعديل مستوى
الصوت.
 .3إلنهاء الضبط ،اضغط على  X-FLASH/SETاملوجود في
الوحدة.

,,مالحظة

تؤدي إدارة املقابض في اجتاه عقارب الساعة إلى زيادة املستوى
بينما تؤدي إدارتها في عكس اجتاه عقارب الساعة إلى خفض
املستوى
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 .1قم بتشغيل اجلهاز.
 .2أدر زر .CLOCK
 .3حدد وضع الوقت بالضغط على  C/Vفي جهاز
التحكم عن بعد.
( AM 12:00للعرض التوقيت الصباحي واملسائي) أو( 0:00لعرض نظام  24ساعة)
 .4اضغط على  SETلتأكيد حتديدك.
 .5اختر الساعات بالضغط على  C/Vفي جهاز
التحكم عن بعد.
 .6اضغط على .SET
 .7اختر الدقائق بالضغط على  C/Vفي جهاز
التحكم عن بعد.
 .8اضغط على .SET

�ضبط الساعة من خالل تطبيق
“”LG Bluetooth Remote

3
عملية التشغيل

,,مالحظة

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

ضبط الساعة

قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعلى جهاز أندرويد
اخلاص بك( .انظر صفحة )21-23
ستتم مزامنة ساعة الوحدة اخلاصة بك مع جهازك تلقائيا عن
�طريق تنشيط اتصال بلوتوث من خالل تطبيق
“.”LG Bluetooth Remote
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استخدام املشغل اخلاص بك كمنبه
 .1قم بتشغيل اجلهاز.

 .2اضغط مع االستمرار على .ALARM
 .3اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد
لتغيير الساعات والدقائق واضغط على  SETللحفظ.
 .4اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد
لتحديد الوظيفة واضغط على  SETللحفظ.
 .5اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد
لتغيير مستوى الصوت واضغط على  SETللحفظ.
أيقونة الساعة “(“ تشير إلى أنه مت ضبط املنبه.

,,مالحظة

عملية التشغيل

3

y yإذا قمت بضبط وقت الساعة ،ميكنك التحقق من الوقت
بالضغط على  CLOCKحتى في حال إيقاف تشغيل
املشغل.

ضبط مؤقت السكون

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

y yإذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة واملنبه فيمكنك
التحقق من رمز املنبه “(“ بالضغط على CLOCK
حتى في حال إيقاف تشغيل املشغل.

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

y yإذا قمت بضبط وقت الساعة واملنبه ،فيمكنك التحقق
من رمز املنبه “(” وضبط املعلومات عن طريق الضغط
على ( ALARMاإلنذار) عند إيقاف تشغيل الوحدة.

إيقاف تشغيل تلقائي

y yاضغط على  ،ALARMميكنك حتديد وضع تشغيل/
إيقاف .ALARM
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سيتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائيا ً لتوفير استهالك
الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي
�وعدم استخدامها ملدة  20دقيقة.
وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث مت توصيل الوحدة
الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام دخل تناظري.
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التسجيل على USB

�ميكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على .USB
()USB, AUX, PORTABLE, FM, AM

 .1وصل جهاز  USBبالوحدة.
 .2اختر الوظيفة التي ترغب في التسجيل فيها عن طريق
الضغط على ( FUNCTIONالوظيفة).
تسجيل ملف واحد  -ميكنك التسجيل على جهاز  USBبعد
تشغيل امللف الذي ترغب فيه.
تسجيل كل امللفات - .ميكنك التسجيل على جهاز  USBبعد
التوقف.
تسجيل قائمة التشغيل التي متت برمجتها  -بعد عرض
قائمة التشغيل التي متت برمجتها ،ميكنك تسجيلها على
( .USBارجع إلى صفحة )19
 .3ابدأ التسجيل بالضغط على  USB RECفي جهاز التحكم
في الوحدة.
عن بعد أو USB REC
إذا قمت بتوصيل كل من  USB1و ،USB2فاضغط على USB RECاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو
املوجود في الوحدة عندما يومض
USB REC
 USB1أو  USB2الذي تريد تسجيله في نافذة العرض.
 .4إليقاف التسجيل ،اضغط على  Iفي الوحدة أو
 Z ENTERفي جهاز التحكم عن بعد.

,,مالحظة

في الوحدة أو USB REC
 .1اضغط على USB REC
في جهاز التحكم عن بعد ألكثر من  3ثواني
 .2اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد أو
 Y/Uالوحدة الختيار معدل البت.
 .3اضغط على  USB RECفي الوحدة أو
في جهاز التحكم عن بعد إلنهاء اإلعداد.
USB REC

إعادة تسجيل  USBإلى USB
ميكنك إعادة تسجيل العديد من مصادر الصوت مبنفذ USB1
و USB2في وظيفة .USB
 .1قم بتوصيل جهاز  USBالذي يتضمن ملفات الصوت املطلوبة
مبنفذ .USB1
 .2توصيل جهاز  USBآخر إلى.USB2
 .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.

3
عملية التشغيل

العمليات املتقدمة

لتحديد تسجيل سرعة البت

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

�ميكنك تسجيل مختلف األصوات باستخدام امليكروفون.
�قد يختلف اخلرج حسب مستوى الصوت.
( TUNER، AUX، PORTABLEفقط)

اإليقاف املؤقت للتسجيل
أثناء التسجيل ،اضغط على  d/Mفي جهاز التحكم عن بُعد أو
 Tفي الوحدة إليقاف التسجيل مؤق ًتا .اضغط عليه مرة أخرى
�إلعادة بدء التسجيل.
(" TUNERموالف" ،و" AUXإضافي" ،و" PORTABLEنقال" فقط)

2014-10-29 �� 1:38:10

OM5540-AB_DDZALLK_ARA_3776.indd 29

 30عملية التشغيل

,,مالحظة

y yتسجيل املوسيقى اخملزنة على جهاز بلوتوث غير مدعوم
y yأثناء تسجيل  ،MP3/WMAال يوجد صوت.
y yال ميكنك التسجيل في وضع .AUTO DJ
y yوعند إيقاف التسجيل خالل استعادة التشغيل ،سوف
يتم تخزين امللف الذي مت تسجيله في هذا الوقت.
(باستثناء ملفات )MP3/WMA
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.

عملية التشغيل

3

y yوإذا لم يعمل التسجيل على  ، USBسوف يتم عرض
�رسائل 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.
MP3/WMA

القرص الصوتي
املدمج*

TUNER

 : TUNERاملوالف :يتم عرض تردد التسجيل احلالي.
* ( TUNER :املوالف)( AUX ،اإلضافي) وما إلى ذلك.
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استكشاف األعطال وإصالحها

استكشاف األعطال وإصالحها

31

اكتشاف األعطال وإصالحها
املشكلة

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

ال توجد طاقة.

حتقق مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.
� yy
حتقق من احلالة عن طريق تشغيل األجهزة اإلليكترونية األخرى.

ال يوجد صوت.

حتقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.
� yy
اضغط على  FUNCTIONوحتقق من الوظيفة احملددة.

تعذر تشغيل الوحدة بشكل
صحيح.

y yأوقف تشغيل هذه الوحدة واجلهاز اخلارجي املتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو
الرقمية " ،"DVDأو املضخم ،أو غير ذلك) وقم بتشغيلها مجددًا.
y yافصل سلك التيار الكهربي اخلاص بهذه الوحدة واجلهاز اخلارجي املتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو
مشغل أقراص الفيديو الرقمية " ،"DVDأو املضخم ،أو غير ذلك) ثم حاول توصيله مرة أخرى.
�y yمت وضع الهوائي أو توصيله بشكل خاطئ.
وصل الهوائي بإحكام.

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  24للمزيد 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 �y yيوجد عائق فيما بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
قم بإزالة العائق.
بالشكل املالئم.

استكشاف األعطال وإصالحها

ال ميكن موالفة محطات
اإلذاعة بالشكل املالئم.

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

4

�y yبطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.

ال توجد إضاءة للسماعة
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y yحتقق من تأثيرات إضاءة مكبر الصوت عن طريق الضغط على .X-FLASH/SET
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املواصفات العامة
عام
متطلبات الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي

استهالك الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي

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

 395.5مم  548 xمم  446 xمم
 16.5كغ
 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية ( 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت)
 5 %إلى 90 %
5 V 0 500 mA

مدخالت
AUX IN
( PORT. INمنفذ توصيل)
ميكروفون

 0 ،1 kHz( 1.2 Vrmsديسيبل 600 ،أوم ،مقبس  ،RCAميني/يسار)
( 0.8 Vrmsمقبس )3.5
 25ميللي فولت

املوالف
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نطاق موالفة FM
نطاق موالفة AM

 87.5إلى  108.0ميجاهرتز أو  87.50إلى  108.00ميجاهرتز
 522إلى  1620كيلو هرتز ،أو  520إلى  1710كيلو هرتز أو  522إلى  1710كيلو هرتز

املكبر
اإلجمالي

330 W

الواجهة

أحادي  330وات (عند  1كيلو هرتز)4 Ω ،

THD

20 %

y yيخضع التصميم واملواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.
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الصيانة

العالمات التجارية والتراخيص

نقل الوحدة
عند شحن الوحدة
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.

حافظ على نظافة األسطح اخلارجية
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
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.

�تكنولوجيا ® Bluetoothالالسلكية هي نظام يسمح
باالتصال الالسلكي بني األجهزة اإلليكترونية في نطاق  10متر
كحد أقصى.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا
البلوتوث الالسلكية أية رسوم .ميكن تشغيل التليفون احملمول
الذي يحتوي على تكنولوجيا ® Bluetoothالالسلكية من
خالل التعاقب في حال إجراء االتصال من خالل تكنولوجيا
® Bluetoothالالسلكية.
عالمة وشعارات ® Bluetoothهي ملكية خاصة لشركة
 Bluetooth® SIGوأي استخدام لهذه العالمات عن طريق LG
لإلليكترونيات يكون مبوجب ترخيص.
كما أن العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى خاصة
مبالكيها املعنيني.
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