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معلومات السالمة
بدء االستخدام

1

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
ال تفتح

تنبيه :للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية ،ال تقم بخلع الغطاء
(أو الغطاء الخلفي) حيث ال توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن
طريق المستخدم ،وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.
يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس
سهم داخل مثلث متساوي األضالع إلى تحذير
المستخدم إلى وجود جهد كهربي خطر غير
معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون
كا ٍ
ف ليشكل خطر تعرض األشخاص لصدمة
كهربائية.
كما يشير الرمز الذي يحتوي على عالمة
تعجب داخل مثلث متساوي األضالع إلى تنبيه
المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة
(خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.
تحذير :للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات
الكهربية ،ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
تحذير :ال تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.
تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات تهوية .قم بتثبيت الجهاز وفقا
لتعليمات الشركة المصنعة.
يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية
ولضمان تشغيل المنتج دون أية مشاكل ولحمايته أيضا ً من
السخونة المفرطة .ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على
سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك .ينبغي عدم وضع
هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم
توفير التهوية المناسبة أو يتم االلتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه :يحتوي هذا المنتج على نظام ليزر .ولضمان االستخدام
المالئم لهذا المنتج ،يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية واالحتفاظ
به للرجوع إليه في المستقبل .في حال احتاج الجهاز إلى الصيانة،
اتصل بمركز 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 الخطرة.
ال تحاول فتح الغطاء ،تجنبًا للتعرض ألشعة الليزر.
التحذيرات املتعلقة بكابل الطاقة
يفضل توصيل معظم األجهزة على دائرة مخصصة؛
بمعنى أنه ال يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية
المنفذ وأال يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية .راجع
صفحة المواصفات الواردة بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد.
ال تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط .إن التحميل
الزائد على المنافذ الموجودة بالحائط أو المنافذ الموجودة بالحائط
التالفة أو السائبة غير المثبتة أو الكابالت الموجودة أو كابالت
الطاقة المحروقة أو تركيب أسالك تالفة أو ممزقة من شأنه أن
يمثل خطورة .إذ قد تؤدي أي من تلك الحاالت إلى حدوث صدمة
كهربائية أو نشوب حريق .قم من حين آلخر بفحص سلك الجهاز
وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفا ً أو تآكالً فقم بفصله من التيار
الكهربي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار
المناسبة باالستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة .تجنب تعرض
كابل الطاقة لسوء االستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو
الجسدية مثل تعرضه لاللتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه
بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه .يرجى إيالء
اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج
الكابل من الجهاز .لفصل مصدر التيار من المقابس ،اسحب قابس
التيار الرئيسي .عند تثبيت المنتج ،تأكد من سهولة الوصول إلى
القابس.

بدء االستخدام

طريقة آمنة إلزالة البطارية من الجهاز :اخلع البطارية أو
مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي
للتركيب .لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة
البشر والحيوانات ،يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية
في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة .ال تخلص من
البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى .يوصى باالستعانة
باألنظمة المحلية والمجانية للتخلص من البطاريات والمراكم.
ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل
أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.
تنبيه :ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير)
ويجب أال توضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على
الجهاز.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

1

Pb
 .1قد يتم الجمع بين هذا الرمز والرموز الكيميائية الخاصة
بالزئبق ( )gHأو الكادميوم ( )dCأو الرصاص ( )bPإذا
كانت البطارية تحتوي على أكثر من  %0.0٠٠٥زئبق
أو 0.0٠2%كادميوم أو 0.0٠4%رصاص.
 .2يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن
النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة
من قبل الحكومة أوالسلطات المحلية.
 .3سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح
في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة اإلنسان
والحيوان.
 .4لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/
المراكم القديمة يرجى االتصال بمكتب الشركة في مدينتك
أو خدمة التخلص من النفايات أوبالمحل الذي اشتريت منه
المنتج.

التخلص من األجهزة القديمة الخاصة بك
 .1جميع األجهزة الكهربائية واإللكترونية يجب التخلص منها
بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع
المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
 .2سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من
التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة اإلنسان.
 .3لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك
القديم ،يرجى االتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة
التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

تعلن شركة ( )LG Electronicsبموجبه أن هذا المنتج/هذه
المنتجات متوافقة مع المتطلبات األساسية واألحكام األخرى ذات
الصلة للتوجيهات  EC/108/2004وEC/95/2006و
EC/125/2009و.EU/65/2011
اتصل بمكتب االمتثال الخاص بهذا المنتج:
شركة إل جي لإللكترونيات – المشرق العربي
منطقة مشروع العبدلي -جادة رفيق الحريري -الطابق الخامس
y yيرجى مالحظة أن هذه ليست نقطة اتصال بخدمة العمالء.
للحصول على معلومات خدمة العمالء ،انظر بطاقة الضمان أو
اتصل بالوكيل الذي اشتريت منه هذا المنتج.
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يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة
“مركم”.
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جدول احملتويات
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جدول المحتويات
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سمات فريدة

الملحقات
الرجاء التحقق والتعرف على الملحقات الواردة مع المنتج.

بدء االستخدام

1

®Bluetooth
استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على األجهزة التي تعمل
بتقنية البلوتوث.
( Portable Inتوصيل األجهزة النقالة)
االستماع إلى الموسيقى من هاتفك الجوال( .جهاز ،MP3
الكمبيوتر الدفتري ،وما إلى ذلك)

البطارية ()2

التوصيل بجهاز أندرويد
االستمتاع بالموسيقى من جهاز أندرويد باستخدام وصلة بسيطة.
التسجيل المباشر من خالل جهاز USB
تسجل الموسيقى على جهاز  USBالخاص بك.
تطبيق LG Bluetooth Remote
تطبيق  LG Bluetooth Remoteمصمم لتمكينك من
التحكم في بعض أجهزة  LGالصوتية الحديثة .ارجع إلى صفحة
.20-21

يئاوه (1) FM

جهاز التحكم عن بعد ()1

بدء االستخدام

متطلبات ملف املوسيقى

ينحصر توافق ملفات  MP3/WMA/FLACمع هذه الوحدة
بالشكل التالي:

y yمعدل التقاط العينات :
 : MP3من  8إلى  48كيلو هرتز
 : WMAمن  8إلى  48كيلو هرتز
 : FLACمن  8إلى  96كيلو هرتز (,)USB
من  8إلى  48كيلو هرتز ()CD

األجهزة المتوافقة مع USB
y yمشغل  MP3مشغل  MP3من النوع الفالش
 y yمحرك فالش :USB
الوحدات التي تدعم اإلصدار  2.0أو  1.1من .USB
y yوظيفة  USBالخاصة بهذه الوحدة ال تدعم جميع أجهزة
.USB
متطلبات جهاز USB
y yال يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند
توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.

y yمعدل البت  :من  8إلى  320كيلو بت/ث (,)MP3
 40إلى  192كيلو بت/ث ()WMA

y yبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكبر ،قد يستغرق األمر
وق ًتا أطول لالنتهاء من البحث عنها.
y yلتجنب فقد البيانات ،قم بعمل ُنسخ احتياطية من جميع البيانات.

y yامتدادات الملف”mp3”/ “.wma”/”.flac.“ :

y yإذا كنت تستخدم كابل إطالة  USBأو محور  ،USBال يمكن
التعرف على جهاز .USB

y yالحد األقصى لعدد الملفات :أقل من 999
y yتنسيق ملف ( CD-ROMالقرص المدمج):
JOLIET / ISO9660
y yقناة الدعم ( : )FLACحتى قناتين
y yبت خرج الدعم/العينة )16 : (FLACبت
y yبت في الثانية ( : )FLACحتى  2.5ميجا بت في الثانية
الملفات بتنسيق  DTSغير مدعومة .وفي حال استخدام ملفات
صوتية بتنسيق  ،DTSال يخرج صوت من الوحدة.
يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [[ ]Masteredمُتحكم
فيه] لجعل القرص متواف ًقا مع مشغالت  LGعند تنسيق األقراص
القابلة للكتابة عليها .عند ضبط الخيار على نظام الملف الحيوي
( ،)Live File Systemفلن يمكنك استخدامه على مشغالت
( .LGنظام الملفات الحيوي/النسخ القياسي :نظام تنسيق األقراص
الخاص بـنظام التشغيل )windows Vista

y yاستخدام نظام ملفات  NTFSغير مدعوم.
).طقف ) FAT(16/ 32تافلملا ماظن معد متي(
y yهذه الوحدة ال تكون مدعومة عندما يكون العدد اإلجمالي
للملفات  1000أو أكثر.
y yال يتم دعم محرك القرص الثابت الخارجي ،أو قارئات
البطاقات ،أو األجهزة المقفلة ،أو أجهزة  USBمن النوع
الصلب ،أو الهواتف المحمولة.
y yال يمكن توصيل منفذ  USBالخاص بالوحدة بالكمبيوتر
الشخصي .ال يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
y yقد ال تعمل بعض أجهزة  USBمع هذه الوحدة.
y yفي الحالة التشغيلية ،يمكنك شحن جهاز أندرويد من خالل منفذ
.USB

1
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شروط الملفات القابلة للتشغيل
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اللوحة األمامية
بدء االستخدام

1
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[ )POWER( !/1 bالطاقة]
يتحكم في ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف تشغيل) الوحدة.
 cنافذة العرض
تعرض الحالة الراهنة للوحدة.

<<تنبيه

احتياطيات استخدام األزرار العاملة باللمس
y yاحرص على أن تكون يديك نظيفة وجافة عند استخدم
األزرار العاملة باللمس.
وإذا كنت تستخدمه في بيئة رطبة ،فقم بمسح أيرطوبة موجودة على األزرار العاملة باللمس قبل
االستخدام.

] dةفيظو[ )FUNC. (FUNCTION
تعمل على تغيير مصدر أو وظيفة اإلدخال.

y yال تضغط بقوة على األزرار العاملة باللمس لتشغيلها.
إذا تم استخدام القوة المفرطة ،يمكن أن يتسبب ذلك فيتلف المستشعر الخاص باألزرار العاملة باللمس.

 eمنفذ USB
يعمل على توصيل جهاز . USB

y yقم بلمس الزر الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة
بالشكل الصحيح.

EQ f
(المعادل)يختار المؤثرات الصوتية.
[ SET/ DEMOضبط/عرض توضيحي]
يؤكد الضبط.
( ALARMالمنبه)
باستخدام وظيفة  ،ALARMيمكنك تشغيل قرص مضغوط
أو تشغيل  USBأو استقبال ( TUNERالموالف) في
الوقت المطلوب.

y yاحترس من وجود أي مادة موصلة ،مثل العناصر
المعدنية ،على األزرار العاملة باللمس .قد يتسبب ذلك
في حدوث أعطال.

( CLOCKالساعة)
من أجل ضبط الساعة ومعرفة الوقت.
( B gفتح/غلق)
يعمل على إخراج أو تركيب القرص من فتحة التحميل.
( C/V hتخطي/بحث):
ينتقل إلى الملف/المسار السابق.
يبحث للخلف أو لألمام (اضغط واستمر في الضغط)
تتم الموالفة حتى محطة الراديو المرغوبة.
( d/Mتشغيل/إيقاف مؤقت)
يبدأ التشغيل.
يعمل على إيقاف التشغيل مؤقتا ،اضغط مرة أخرى للخروج
من وضع اإليقاف المؤقت.
يختار صو ًتا أحاديًا/استريو في وضع .FM
( o / p iمستوى الصوت)
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
( Zإيقاف)
يوقف التشغيل.
USB REC. j
التسجيل إلى .USB
PORT. IN k
يقوم بتوصيل جهاز نقال ينتج مخرجات صوتية.
( PHONESالهواتف)
االستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعات الرأس ( 3.5مم)

1
بدء االستخدام

 aفتحة القرص
إدخال قرص في فتحة األقراص بحيث يكون جانب الملصق
في الجانب األيسر.

9
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بدء االستخدام

اللوحة الخلفية
بدء االستخدام

1

( ANTENNA aالهوائي) ()FM
يعمل على توصيل هوائي  FMسلكي.
 bأطراف توصيل ( SPEAKERSمكبرات الصوت)

 cمروحة التبريد
 dسلك التيار الكهربي

بدء االستخدام

11

جهاز التحكم عن ُبعد
(( B (Open/Closeفتح/غلق):
يُستخدم إلخراج القرص من فتحة
التحميل.
:PRESET.FOLDER W/S
 -يبحث عن مجلد به ملفات MP3/ .WMA/FLACعند تشغيل قرص
مضغوط/جهاز  USBيشتمل على
ملفات MP3/WMA/FLAC
في مجلدات متعددة ،اضغط على
PRESET.FOLDER W/S
لتحديد المجلد الذي تريد تشغيله.
DELETE

USB REC

 -يختار رقم مضبوط مسبقا لمحطةالراديو.
( FUNCTIONالوظيفة)  :يتم من
خالله تحديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
( MUTEكتم الصوت) @  :يعمل
على كتم الصوت.
( VOL o / pخفض ورفع مستوى
الصوت) :يضبط مستوى صوت مكبر
الصوت.
•  •  •  •  •  • • • • • • • b
PROGRAM/MEMORY
(البرمجة/الذاكرة):
يقوم بتخزين محطات الراديو.يقوم بإنشاء قائمة التشغيل التي تريداالستماع إليها.

تثبيت البطارية

( SOUND EFFECTالمؤثر
الصوتي) :يختار طابع الصوت.
( INFOمعلومات) :يعرض معلومات
حول الموسيقى الخاصة بك .غالبًا ما
تكون ملفات  MP3ذات عالمات ترميز
 .ID3تعطي عالمات الترميز معلومات
عن عنوان المقطوعة ،والفنان ،واأللبوم
أو الوقت.

أزل غطاء البطارية الموجود في الجزء
الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل
بطاريتين (مقاس  )AAAبحيث يكون 4
و  5متطابقان على نحو صحيح.

)( REPEAT (MENUتكرار
(القائمة)) :االستماع إلى المقطوعات
الموسيقية  /الملفات بشكل متكرر أو
عشوائي.
( C/Vتخطي/بحث) :
 لتخطي التأخير أو التقديم السريع. للبحث عن قسم داخل مسار/ملف.( TUNING +/موالفة):يختار محطة اإلذاعة.

 : USB RECيبدأ التسجيل.
( DELETEحذف) :يحذف ملفات
 MP3/WMA/FLAC. (USBفقط)
•  •  •  •  •  • • • • • • • c
 0إلى  9أزرار رقمية  :يختار المسارات
والملفات المرقمة أو الرقم الذي تم تعيينه
مسب ًقا.
( CLOCKالساعة) :يضبط الساعة
ويخبرك بالوقت.
( ALARMالمنبه)  :يستخدم المشغل
الخاص بك كساعة تنبيه.
•  •  •  •  •  • • • • • • • d
( SETضبط)
تأكيد الضبط.

1
بدء االستخدام

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

( ZENTERإدخال):
 إليقاف التشغيل أو التسجيل. يلغي وظيفة ( DELETEالحذف).(: d/M (Play/Pause
 يقوم ببدء وإيقاف التشغيل بشكل مؤقت.( SLEEPالسكون) :يضبط النظام على
إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.
(خافض شدة اإلضاءة :سوف تقل إضاءة
شاشة العرض بمقدار النصف).
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التوصيل

التوصيل بمكبرات الصوت
توصيل مكبرات الصوت بالوحدة

توصيل الهوائي
قم بتوصيل هوائي  FMالمزود لالستماع للراديو.
قم بتوصيل كابل هوائي  FMبموصل هوائي .FM

لتوصيل الكابل بالوحدة ،اضغط جميع لوحات األصابع البالستيكية
لفتح أطراف التوصيل بالوحدة .أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة
البالستيكية العاملة باإلصبع.

التوصيل

2

وصل الشريط األسود من كل سلك باألطراف الموضوع عليها
عالمة – (سالب) واألطراف األخرى الموضوع عليها عالمة +
(موجب).

,,مالحظة

تأكد من تمديد هوائي  FMالسلكي بالكامل.

<<تنبيه:

تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية ،لذلك فقد
يحدث تشوه لأللوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر
الشخصي .يرجى استخدام مكبرات الصوت بعي ًدا عن شاشة
التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

التوصيل

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل USB

13

منفذ توصيل األجهزة النقالة PORT. IN

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل ملفات الموسيقى من خالل عدة
أنواع من المشغالت الخارجية( .ال يتوفر الكابل النقال كأحد
الملحقات مع هذه الوحدة).

قم بتوصيل منفذ  USBفي ذاكرة  USBبمنفذ  USBفي الوحدة.

التوصيل

2

,,مالحظة

خلع جهاز  USBمن الوحدة
 .1اختر وظيفة/وضعًا مختل ًفا أو اضغط على
 Iالموجودة في الوحدة أو زر اإلدخال
 ZENTERالموجود في جهاز التحكم عن
بُعد.
 .2اخلع جهاز  USBمن الوحدة.

 .1قم بتوصيل المشغل النقال بموصل  PORT. INفي الوحدة.
 .2قم بتشغيل الوحدة عن طريق الضغط على .!/1
 .3حدد وظيفة  PORTABLEعن طريق الضغط على
 .FUNCالموجود في الوحدة أو  FUNCTIONالموجود
في جهاز التحكم عن بُعد.
 .4قم بتشغيل المشغل النقال أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

14

التوصيل

توصيل ( PHONESالهواتف)
قم بتوصيل زوج من سماعات اإلستريو ( قابس هاتف  3.5مم)
مبقبس ( PHONESالهواتف) في الوحدة من أجل االستماع وحدك
إلى ما تريد االستماع إليه(.ال يتم تزويد سماعات الرأس كملحق
مع هذه الوحدة).

التوصيل

2

,,مالحظة

ال يمكنك سماع أي صوت من مكبرات الصوت بعد إدخال
قابس سماعات الرأس في مقبس ( PHONESالهواتف).

التشغيل

العمليات األساسية

تشغيل جهاز Android

 .2حدد وظيفة القرص المضغوط أو  USBعن طريق الضغط
على الزر
 FUNC.الموجود في الوحدة أو  FUNCTIONالموجود
في جهاز التحكم عن بُعد.
 .3حدد مسارً ا/مل ًفا تريد تشغيله عن طريق الضغط على
 C/Vفي الوحدة أو جهاز التحكم عن بُعد.

إيقاف
التشغيل
إيقاف مؤقت

قم باآلتي
اضغط على الزر  Zالموجود في الوحدة أو
زر اإلدخال  ZENTERالموجود في جهاز
التحكم عن بُعد.
اضغط على .d/M
أثناء التشغيل ،اضغط على .d/M
أثناء التشغيل ،اضغط على  Vلالنتقال إلى
المسار/الملف التالي.

التخطي إلى
عند التشغيل ألقل من ثانيتين ،اضغط على
المسار/الملف
 Cلالنتقال إلى المسار/الملف السابق.
التالي/السابق
ثوان C ،لالنتقال إلى
عند التشغيل لمدة 3
ٍ
بداية الملف/المسار.

البحث عن قسم استمر في الضغط على  C/Vخالل
ما داخل المسار /التشغيل وحرره عند النقطة التي تريد االستماع
الملف
إليها.
البحث عن قسم اضغط على PRESET.FOLDER W/S
في مجلد
في جهاز التحكم عن بُعد.
اضغط على ) REPEAT(MENUفي جهاز
التحكم عن بُعد بشكل متكرر ،تتغير الشاشة
التشغيل المتكرر
بالترتيب التاليRPT1 -> RPT DIR ,
أو العشوائي.
) -> RPTطقف (MP3/WMA/FLAC
ALL -> RANDOM -> OFF

,,مالحظة

يمكن تشغيل أقراص  CDالموسيقية أو CD-R/CD-RW
بتنسيق  CDالموسيقى فقط (أقراص قطرها  12سم)

يمكنك االستمتاع بسماع الموسيقى من خالل جهاز األندرويد
الخاص بك عبر منفذ ( .)USBللتعرف على التفاصيل الخاصة
بجهاز األندرويد ،يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص
بجهاز األندرويد
لتشغيل الفيديو من جهاز األندرويد عبر هذه الوحدة ،فإنك بحاجة
إلى:

y yمع نظام تشغيل  :Androidاإلصدار ( 4.1أو إصدار أحدث)
و( AOA 2.0أو إصدار أحدث)
y yباستخدام كابل  USBمصغر

,,مالحظة

من الممكن أال يتم في بعض األجهزة دعم أو االمتثال لمعيار
الصوت  AOA2.0 USBمما يؤدي إلى تجمد الجهاز
وتوقفه عن التشغيل أو إعادة تمهيده بعد أن يتم توصيله
وفصله من مكبر الصوت.
الرجاء االتصال بشركة تصنيع الجهاز إذا واجهتك
هذه المشكلة .ربما ينبغي تحديث جهازك بأحدث برامج
 Jellybeanأو إصالح معيار الصوت AOA2.0
.USB
يمكنك التوصية بخلع صندوق جهاز أندرويد (اإلصدار
 4.1أو أحدث) قبل أن تقوم بتوصيل جهاز األندرويد بمنفذ
 USBباستخدام كابل.
* نبذة عن إصدار AOA (Android Open
Accessory) 2.0؛
خرج الصوت من جهاز األندرويد إلى القطعة الملحقة و
( HIDجهاز الواجهة البشرية)

3
التشغيل

وظائف .CD/ USB

 .1ضع القرص عن طريق الضغط على  Bأو توصيل جهاز
 USBبمنفذ .USB

للقيام بالوظائف
التالية

15
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التوصيل

 .1قم بتوصيل جهاز ( )Androidبمنفذ ( )USBباستخدام كابل
جهاز (.)Android

للقيام بالوظائف
التالية

قم باآلتي

تشغيل

اضغط .d/M

إيقاف مؤقت

أثناء التشغيل ،اضغط .d/M

التوصيل

2

اضغط أثناء التشغيل على C/V
للذهاب إلى الملف التالي أو للعودة إلى
بداية الملف الحالي.

التخطي

اضغط أثناء التشغيل  Cمرتين لفترة
وجيزة للرجوع إلى الملف السابق.

عند قيامك بتحديد وظيفة  ،USBيمكنك رؤية الرسائل التالية؛
 .2اضغط على  FUNC.في الوحدة أو  FUNCTIONفي
جهاز التحكم عن بُعد لتحدد وظيفة .USB
 .3إذا تم توصيل الوحدة بإحكام ،فستظهر ‘ ’ANDROIDفي
نافذة العرض.
يمكنك تشغيل جهاز األندرويد من خالل شاشة جهاز
األندرويد عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بُعد والتحكم
في جهاز األندرويد.

الرسالة:

السبب

USB

ال يدعم اإلصدار  AOA 2.0الجهاز الذي
تستخدمه (شحن فقط)

عدد الملفات

هذه الوحدة تتعرف على  USBالخاص بك.

ANDROID
(األندرويد)

تتعرف هذه الوحدة على جهاز األندرويدالخاص بك المدعوم من  AOA 2.0على
أنه جهاز معلوم.

NO USB

لم يتم توصيل أي جهاز بمنفذ .USB
تتعرف هذه الوحدة على جهاز األندرويد
كجهاز غير معلوم.

,,مالحظة

قد تظهر الرسائل بأشكال أخرى ويتوقف ذلك على نوع
الجهاز.

التوصيل

y yفي حالة وجود خطأ في االتصال ،افحص هذه المشكالت
على النحو التالي:
 -جهاز األندرويد الخاص بك غير موصل بإحكام.y

-تتعرف هذه الوحدة على جهاز األندرويد الخاص بكعلى أنه جهاز غير معروف.
لم يتم تمهيد جهاز األندرويد الخاص بك.تحقق من طريقة إعدادات توصيل  USBفي أجهزةاألندرويد .ال تستطيع بعض أجهزة األندرويد تشغيل
 AOAفي حالة الشحن.
yفي حالة عدم صدور صوت عن هذه الوحدة ،قم بضبط
مستوى صوت جهاز األندرويد الخاص بك.

y yقد يتباين وقت الشحن حسب جهاز األندرويد الخاص
بك.
y yقد ال يتم شحن بعض أجهزة األندرويد.
y yقد يتعذر التحكم في جهاز األندرويد عبر هذه الوحدة
بسبب وجود عطل في جهاز .Android
y yووف ًقا إلصدار برنامج األندرويد الخاص بك ،فقد يتعذر
التحكم في جهاز األندرويد الخاص بك من خالل هذه
الوحدة .نوصي بتثبيت أحدث نسخة من البرنامج.
y yإذا كان جهاز األندرويد الخاص بك ال يدعم AOA
(ملحقات األندرويد المفتوحة) اإلصدار  ،2.0فيمكن لهذه
الوحدة شحن جهاز األندرويد الخاص بك حتى وإن كان
الجهاز يحمل نظام التشغيل ( 4.1أو أحدث).
y yفي حالة استخدامك أحد التطبيقات ،أو إجراء مكالمة أو
إرسال واستقبال رسالة  SMSنصية ،وما إلى ذلك على
جهاز أندرويد ،قم بفصله من هذه الوحدة وقم باستخدامه
بعد ذلك.
y yافصل جهازك من منفذ  USBفي حالة حدوث عطل
على الرغم من أن الجهاز يعمل بنظام تشغيل من
اإلصدار ( 4.1أو إصدار أحدث).
y yيتم فصل أجهزة األندرويد أثناء التشغيل وعلى الرغم من
ذلك فمن المحتمل أن يستمر تشغيل أجهزة األندرويد.

,,مالحظة

y yقد تظهر طريقة توصيل  USBفي جهاز األندرويد عند
توصيل هذه الوحدة.
y yقد يؤدي نزع قابس التيار الكهربي أو خلع جهاز
األندرويد من الوحدة إلى تعطلها أثناء التشغيل أو بعد
توصيل جهاز األندرويد بالوحدة.
y yقم بتشغيل أجهزة األندرويد بعد توصيل جهاز األندرويد
بهذه الوحدة.
y yقد تتسبب الوحدة في حدوث عطل في بعض أجهزة
األندرويد عندما تقوم بتوصيل هذه الوحدة.
y yقد يتعذر تشغيل  AOAبسالسة وذلك حسب اإلعدادات
التي تم ضبطها في أجهزة األندرويد.
y yقد ال تتعرف هذه الوحدة على أجهزة األندرويد بشكل
صحيح عند توصيلها أو فصلها من الجهاز .قد يتوقف
تشغيل أجهزة األندرويد أيضًا أو يتوقف تشغيلها بشكل
عادي .في هذه الحالة ،أعد تشغيل جهاز األندرويد أو
افصله من الوحدة وحاول مرة أخرى.

2
التوصيل

,,مالحظة
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استخدام تقنية البلوتوث
الالسلكية

االستماع إلى املوسيقى من جهاز مزود
بالبلوتوث

يعد البلوتوث ® Bluetoothتقنية اتصال السلكية لالتصال
قصير المدى.

 .1حدد وظيفة البلوتوث عن طريق الضغط على زر FUNC.
الموجود في الوحدة أو زر  FUNCTIONالموجود في
جهاز التحكم عن بُعد .تظهر رسالة “ ”BT READYفي
نافذة العرض.

نبذة عن تقنية البلوتوث

التوصيل

2

قد يخرج الصوت بشكل متقطع عندما تتم إعاقة التوصيل بالموجة
اإللكترونية األخرى أو إذا قمت بتوصيل البلوتوث في حجرة
أخرى.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية ®Bluetooth
الالسلكية أية رسوم .يمكن تشغيل الجوال الذي يحتوي على تقنية
® Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال إجراء
االتصال من خالل تقنية ® Bluetoothالالسلكية.
األجهزة المتاحة :هاتف محمول ،MP3 ،حاسب محمول.PDA ،
ملفات تعريف البلوتوث
الستخدام تقنية البلوتوث الالسلكية ،يجب أن تكون األجهزة قادرة
على تفسير ملفات تعريفية معينة .هذه الوحدة متوافقة مع ملف
التعريف التالي.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

قبل البدء في إجراءات االقتران ،تأكد من تشغيل البلوتوث في
جهاز البلوتوث الخاص بك .ارجع إلى دليل مستخدم جهاز
البلوتوث .بمجرد 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 الجهاز المزود بالبلوتوث ،يمكن أن
تظهر قائمة باألجهزة التي تم العثور عليها على شاشة الجهاز
المزود بالبلوتوث حسب نوع الجهاز .وتظهر الوحدة الخاصة
بك باسم ”).“LG MICRO(XX:XX

,,مالحظة

يقصد بـ  XX:XXاألربعة أرقام األخيرة من عنوان . BT
فعلى سبيل المثال إذا كان عنوان  BTالخاص بوحدتك مثل
 ،99C:02:98:4A:F7:08فسوف ترى
”) “LG MICRO (F7:08في جهاز البلوتوث.
 .3أدخل رمز التعريف الشخصي (.)PIN
رمز التعريف الشخصي )0000: (PIN
 .4عند اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث الخاص
بك ،تظهر “( ”BT PAIREDتم اقنران البلوتوث) في نافذة
العرض.

,,مالحظة

توجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة لالقتران ،حسب نوع
جهاز البلوتوث.
 .5االستماع إلى الموسيقى
لالستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث،
يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز .وفقا ً
لمستوى صوت الجهاز المزود بالبلوتوث الخاص بك ،سيتم
ضبط مستوى صوت البلوتوث.

,,مالحظة

y yقد يتشوه الصوت الصادر من الجهاز الرئيسي إذا قمت
برفع صوت جهاز بلوتوث بمقدار الثلثين أو أكثر.
y yعندما تستخدم وظيفة البلوتوث ،اضبط مستوى الصوت
في جهاز البلوتوث على المستوى المناسب لالستماع
إليه.

التوصيل
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,,مالحظة

y yعند استخدام تقنية البلوتوث ® ،Bluetoothيجب أن
تجعل التوصيل بين الوحدة وجهاز البلوتوث قريبًا قدر
اإلمكان مع ترك مسافة مناسبة.
وعلى الرغم من ذلك فقد ال يعمل ذلك بالشكل المناسب
كما في الحاالت التالية:
--يوجد عائق بين الوحدة وجهاز البلوتوث.

y yينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه
الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تمت إعاقة االتصال
بموجة إلكترونية أخرى.
y yال يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه
الوحدة.
y yإمكانية االقتران هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث
واحد لكل وحدة وال تدعم التوصيل المتعدد.
y yقد ال يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
الجهاز.
y yيمكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف أو
مشغل  MP3أو الكمبيوتر الدفتري...إلخ.
y yفي حالة عدم اتصال البلوتوث ،تظهر رسالة
“ ”BLUETOOTHو“ ”BT READYفي لوحة
التحكم.
y yسيتم قطع االتصال عندما يقف شخص ما ويعوق
االتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل.
y yكلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز البلوتوث ،كلما
انخفضت جودة الصوت.
y yعند فصل اتصال البلوتوث ،قم بتوصيل جهاز البلوتوث
بالوحدة مجد ًدا.
y yسيتم فصل اتصال البلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو
ابتعاد جهاز البلوتوث عن الوحدة.
y yبعد توصيل جهازك بالوحدة عبر البلوتوث ،تتحول
الوظيفة إلى  BTتلقائيًا .لكن ال تتحول إلى  BTأثناء
التسجيل.

2
التوصيل

-وجود جهاز يستخدم نفس التردد ومزود بتقنيةالبلوتوث ® Bluetoothمثل المعدات الطبية
أو الميكروويف أو جهاز  LANالسلكي.
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استخدام تطبيق البلوتوث
,,مالحظة

ال يتوافر سوى نظام تشغيل األندرويد الستخدام تطبيق
“ ”LG Bluetooth Remoteمع هذه الوحدة.

حول تطبيق “”LG Bluetooth Remote

يقدم تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteمجموعة من
الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

لالستمتاع بالمزيد من المزايا ،فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق
“.”LG Bluetooth Remote

التشغيل
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تثبيت تطبيق “LG Bluetooth
 ”Remoteعلى جهاز البلوتوث اخلاص بك

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteفي
الجهاز المزود بتقنية البلوتوث.
قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteباستخدام
كود .QR

 .1قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعبر كود
 .QRاستخدم برنامج الفحص لفحص كود .QR

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز البلوتوث متصل باإلنترنت.
y yتأكد من أن جهاز البلوتوث يوجد به تطبيق برنامج
الفحص والبحث .إذا لم يكن لديك التطبيق ،قم بتحميله
من موقع "Google Android Market (Google
").Play Store

قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعبر
“Google Android Market (Google Play
”)Storeسوق أندرويد على جوجل (متجر اللعب على
جوجل)”.
 .1انقر على أيقونة “Google Android Market
(Google
”). Play Store
 .2في شريط البحث ،اكتب “”LG Bluetooth Remote
وقم بالبحث عنه.
 .3في قائمة نتائج البحث ،اعثر على “LG Bluetooth
 ”Remoteوانقر فوقه للبدء في تحميل تطبيق البلوتوث.
 .4اضغط على األيقونة للتثبيت.
 .5انقر على األيقونة كي يتم التنزيل.

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز البلوتوث متصل باإلنترنت.
y yتأكد من أن جهازك يحتوي على “Google Android
”).Market (Google Play Store

 .2اضغط على األيقونة للتثبيت.
 .3انقر على األيقونة كي يتم التنزيل.

التشغيل
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تنشيط البلوتوث باستخدام تطبيق
“”LG Bluetooth Remote
يساعد تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteفي توصيل جهاز
البلوتوث بهذه الوحدة.
 .1اضغط على أيقونة تطبيق””LG Bluetooth Remote
في النافذة الرئيسية لفتح تطبيق “LG Bluetooth
 ”Remoteوانتقل إلى القائمة الرئيسية.
 .2اضغط على [( ]Settingإعدادات) وحدد الوحدة التي ترغب
بها.
 .3إذا أردت االطالع على مزيد من المعلومات حول التشغيل،
اضغط على [( ]Settingإعدادات) و [( ]Helpتعليمات).

,,مالحظة

  -نظام تشغيل األندرويد  :اإلصدار 2.3.3(أو إصدار أحدث)
y yال تدعم هذه الوحدة االقتران المتعدد .إذا كانت هذه
الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر ،افصل ذلك
الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
y yإذا استخدمت تطبيق ""LG Bluetooth Remote
للتشغيل ،فقد توجد بعض اختالفات بين تطبيق
" "LG Bluetooth Remoteووحدة التحكم الملحقة.
استخدم جهاز التحكم عن بُعد الملحق عند الضرورة.
y yقد ال يعمل تطبيق " "LG Bluetooth Remoteوفقا
لجهاز البلوتوث.
y yقد يتم فصل االتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقا آخر
و قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق
" ."LG Bluetooth Remoteفي هذه الحالة،
الرجاء التحقق من حالة االتصال.
y yبعد توصيل تطبيق “،”LG Bluetooth Remote
تنبعث الموسيقى من الجهاز الخاص بك .وفي هذه
الحالة ،حاول التوصيل مرة أخرى.

3
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y yسيكون تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteمتاحً ا
في إصدار البرامج كما يلي:

 22التشغيل

تشغيل الراديو
االستماع إلى الراديو
 .1اضغط على الزر  FUNCTIONأو  FUNC.حتى تظهر
 FMفي نافذة العرض.
تتم موالفة أخر محطة تم استقبالها.
 .2الموالفة التلقائية :استمر في الضغط على زر C/V
الموجود في الوحدة أو زر الموالفة +/- TUNING
الموجود في جهاز التحكم عن بُعد حتى يبدأ مؤشر التردد
في التغير ثم حرره .يتوقف البحث عن المحطات عندما تتم
موالفة إحدى المحطات.

التشغيل
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الموالفة اليدوية :اضغط على زر  C/Vالموجود في
الوحدة أو زر الموالفة  +/- TUNINGالموجود في جهاز
التحكم عن بُعد.
 .3اضبط مستوى الصوت من خالل الضغط على زر -/+
.VOL

حتسني ضعف استقبال موجات FM

اضغط على  .d/Mسيؤدي ذلك إلى تغيير الموالف من الصوت
االستريو إلى الصوت األحادي .ثم يصبح االستقبال أفضل من
ذي قبل.

الضبط املسبق حملطات الراديو

يمكنك القيام بالضبط المسبق لـ  50محطة على موجات .FM
قبل الموالفة ،تأكد من خفض مستوى الصوت.
 .1اضغط على الزر  FUNCTIONأو  FUNC.حتى تظهر
 FMفي نافذة العرض.
 .2حدد التردد المطلوب عن طريق الضغط على الزر
 C/Vالموجود في الوحدة أو زر الموالفة +/-
 TUNINGالموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
 .3اضغط على  PROGRAM/MEMORYفي جهاز
التحكم عن بعد ..سيومض رقم الضبط المسبق في نافذة
العرض.
 .4اضغط على  PRESET.FOLDER W/Sالموجود في
جهاز التحكم عن بُعد لتحديد رقم الضبط المسبق الذي تريده.
 .5اضغط على زر  .PROGRAM/MEMORYيتم تخزين
المحطة.
 .6كرر الخطوات من  2إلى  5لتخزين محطات أخرى.
 .7لالستماع إلى محطة تم ضبطها مسب ًقا ،اضغط على
.PRESET.FOLDER W/S

حذف جميع احملطات احملفوظة

 .1اضغط مع االستمرار على PROGRAM/MEMORY
في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين .ستومض كلمة
“ ”ERASEALLفي نافذة العرض.
 .2اضغط على زر  PROGRAM/MEMORYلمسح كافة
المحطات المحفوظة.
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عمليات تشغيل أخرى

عرض معلومات امللف

تمكنك وظيفة البرنامج من تخزين ملفاتك المفضلة من أي قرص
أو جهاز .USB
يمكن أن يحتوي البرنامج على  20مسارً ا/مل ًفا.

إيقاف الصوت مؤقتا

 .1أدخل القرص أو قم بتوصيل  USBوانتظر حتى يتم
تحميلها.
 .2اضغط على زر  PROGRAM/MEMORYالموجود
بوحدة التحكم عن بعد في وضع التوقف.
 .3اضغط على الزر  C/Vلتحديد مسار/ملف تالي.
 .4اضغط على زر  PROGRAM/MEMORYمرة أخرى
لحفظ واختيار المسار  /الملف التالي.
 .5اضغط على  d/Mلتشغيل المسارات/الملفات الموسيقية
المبرمجة.
 .6لمسح ما قمت باختياره ،اضغط على زر اإلدخال
 .ZENTERمرتين متتاليتين.

,,مالحظة

يتم مسح البرامج أيضا عند إخراج القرص أو جهاز ،USB
أو إيقاف تشغيل الوحدة ،أو تحويل الوظيفة إلى أخرى.

اضغط على زر كتم الصوت  @MUTEالموجود في جهاز
التحكم عن بُعد ليتم كتم الصوت.

يمكنك كتم الصوت ،وذلك للرد على الهاتف على سبيل المثال
سيظهر رمز كتم الصوت في “ ” نافذة العرض.
إللغاء وظيفة كتم الصوت ،اضغط على زر كتم الصوت
 @MUTEمجد ًدا أو اضبط مستوى الصوت عن طريق
الضغط على .VOLo / p

العرض التوضيحي

في حالة إيقاف التشغيل ،اضغط على زر SET/DEMO
الموجود في الوحدة مرة واحدة .سيتم تشغيل الوحدة ويتم
عرض كل وظيفة من الوظائف في نافذة العرض .إللغاء وظيفة
 ،DEMOاضغط على زر  SET/DEMOمجد ًدا.

,,مالحظة

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

3
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التشغيل املبرمج

أثناء تشغيل ملف  MP3يحتوي على معلومات الملف ،يمكنك
عرض المعلومات بالضغط على ( INFOالمعلومات) في جهاز
التحكم عن بُعد.
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حتديد مجلد وملف MP3/WMA/
FLAC
 .1اضغط  PRESET.FOLDER W/Sالموجود على
جهاز التحكم عن بُعد بشكل متكرر حتى يظهر المجلد
المرغوب.
 .2اضغط على  d/Mليتم تشغيله .سيتم تشغيل أول ملف من
المجلد( .أثناء استعادة التشغيل ،إذا قمت بتحديد المجلد الذي
تريده ،ال تكون هذه الخطوة ضرورية).

,,مالحظة

y yيتم التعرف على ملفات/مجلدات القرص المضغوط/
 USBبالشكل الوارد أدناه.
FOLDER
FILE

التشغيل
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ROOT
FOLDER 1
FILE 5
FILE 6
FILE 7

FILE 8

FOLDER7

FILE 10

FOLDER8

FILE 3

 .2لحذف الملف/المجلد أو التنسيق ،اضغط على .d/M
 .3إذا كنت تريد الخروج من الوقت الحالي ،فاضغط على
زر  Zالموجود في الوحدة أو زر اإلدخال ZENTER
الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

FILE 9

<<تنبيه

FILE 4
FOLDER 2
FILE 11

FOLDER5

FILE 12
FILE 13

ستتغير شاشة العرض بالترتيب التالي.
 ( ?DEL FILEهل تريد حذف امللف)  :يقوم بحذف امللف ( DEL FOLDERحذف اجمللد) :يقوم بحذف اجمللد( ?FORMAT -هل تريد التنسيق)  :يقوم بتنسيق جهاز USB

FOLDER3

FOLDER4

حذف ملف MP3/WMA/FLAC

يمكنك حذف ملف أو مجلد أو تنسيق عن طريق الضغط على
زر ( DELETEحذف) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
ال يتم دعم هذه الوظيفة إال في حالة التوقف USB( .فقط)
- .1حدد الملف الذي تريد حذفه باستخدام الزر .C/V
واضغط على زر .DELETE
حدد المجلد الذي تريد حذفه عن طريق الضغط على الزر PRESET.FOLDER W/Sالموجود في جهاز
التحكم عن بُعد .ثم اضغط على زر .DELETE
استمر في الضغط على زر الحذف  DELETEلتنسيقجهاز .USB
أو
اضغط على زر  DELETEبشكل متكرر أثناء البحث عن
ملف.

FOLDER6

FILE 14
FILE 1
FILE 2

y yلن يظهر المجلد في حالة عدم وجود ملفات فيه
y yسيتم عرض المجلدات بالترتيب التالي؛
FOLDER1
FOLDER3
FOLDER7
FOLDER8
FOLDER5
FOLDER6

ROOT

y yسيتم تشغيل الملف من ملف  $رقم  1إلى  $إلى
الملف رقم  14واح ًدا تلو اآلخر.
y yيتم عرض الملفات والمجلدات بالترتيب المسجل ويجوز
تقديمها بشكل مختلف وف ًقا لظروف التسجيل.
 :ROOT*y yالشاشة األولى التي سيمكنك رؤيتها عندما
يتعرف الكمبيوتر على القرص USB/هي "."ROOT

y yال تقم بخلع جهاز  USBأثناء التشغيل( .تشغيل ،حذف,
إلخ).
y yيوصى بإنشاء ُنسخ احتياطية للملفات ،منعًا لفقدان أية
بيانات.
y yقد ال تكون وظيفة الحذف مدعومة وف ًقا لحالة مشغل
( .USBقفل ,إلخ).
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ضبط الساعة

ضبط الصوت

 .1قم بتشغيل الوحدة.

ضبط وضع الصوت

 .2اضغط واستمر في الضغط على زر CLOCK

قد تختلف العناصر المعروضة في المعادل حسب مصادر الصوت
والمؤثرات.
العرض على الشاشة

الوصف

NATURAL
(الصوت الطبيعي)

يمكنك االستمتاع بصوت طبيعي
ومريح.

AUTO EQ
(معادل تلقائي)

يضبط معادل الصوت في الوضع
األكثر تشابهًا مع النوع المتضمن
في بطاقة تسمينة ملفات األغاني
بتنسيق .MP3 ID3

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

يُضفي هذا البرنامج ً
جوا حماسيًا
على الصوت ،مما يمنحك اإلحساس
بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى
الروك أو البوب أو الجاز أو
الكالسيك.

MP3 - OPT
(تحسين )MP3

تم تحسين هذه الوظيفة لتتناسب مع
ملفات  MP3القابلة للضغط .تعمل
على تحسين الصوت العالي.

BASS BLAST
(صوت جهير)

تعمل على تعزيز تأثير الصوت
العالي والجهير والصوت المحيطي.

LOUDNESS
(ارتفاع الصوت)

يحسن الصوت الجهير والصوت
العالي.

BYPASS
(تجاوز تأثير المعادل)

يمكنك االستمتاع بالصوت بدون
تأثير المعادل.

,,مالحظة

ربما تحتاج إلى إعادة ضبط وضع الصوت ،بعد تحويل
المدخل ،وربما بعد تغيير الملف/المسار الصوتي في بعض
األحيان.

( AM 12:00لعرض التوقيت الصباحي واملسائي) أو 0:00(لعرض نظام  24ساعة)
 .4اضغط على زر  SET/DEMOالموجود في الوحدة أو
زر الضبط  SETالموجود في جهاز التحكم عن بُعد لتأكيد
اختيارك.
 .5حدد الساعات عن طريق الضغط على الزر C/V
الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
 .6اضغط على الزر  SET/DEMOالموجود في الوحدة أو
زر الضبط  SETالموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
 .7حدد الدقائق عن طريق الضغط على الزر C/V
الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
 .8اضغط على الزر  SET/DEMOالموجود في الوحدة أو
زر الضبط  SETالموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

ضبط الساعة عبر تطبيق “LG
”Bluetooth Remote
قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعلى جهاز
األندرويد الخاص بك .انظر (انظر صفحة )21 - 20
سوف تتزامن الوحدة الخاصة بك تلقائيًا مع الجهاز من خالل
تفعيل االتصال عبر البلوتوث عبر تطبيق “LG Bluetooth
.”Remote
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يحتوي هذا النظام على عدد من مجاالت الصوت المحيطي التي
تم ضبطها مسب ًقا .يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام
الزر  EQالموجود في الوحدة أو SOUND EFFECT
الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

 .3حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر C/V
الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.
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استخدام املشغل اخلاص بك كساعة
منبهة
 .1قم بتشغيل الوحدة.

 .2استمر في الضغط على زر المنبه .ALARM
 .3اضغط على زر  C/Vالموجود في جهاز التحكم
عن بُعد لتغيير الساعات والدقائق واضغط على زر SET/
 DEMOالموجود في الوحدة أو زر الضبط  SETالموجود
في جهاز التحكم عن بُعد ليتم الحفظ.

التشغيل

3

ضبط مؤقت السكون

اضغط بتكرار على ( SLEEPالسكون) لتحديد وقت التأخير بين
 10و 180دقيقة .يتم إيقاف تشغيل الوحدة بعد انتهاء مدة التأخير.
(يمكنك رؤية الترتيب التالي >- 90 >- 120>- 150 >- 180
)10 >- 20 >- 30 >- 40 >- 50 >- 60 >- 70 >- 80
إللغاء وظيفة السكون ،اضغط على  SLEEPبشكل متكرر حتى
تسطع نافذة العرض.

,,مالحظة

 .4اضغط على الزر  C/Vالموجود في الوحدة لتحديد
الوظيفة واضغط على زر  SETليتم الحفظ.

y yاضغط على زر  .SLEEPيظهر الوقت المتبقي في
نافذة الشاشة.

 .5اضغط على زر  C/Vالموجود في جهاز التحكم
عن بُعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على زر SET/
 DEMOالموجود في الوحدة أو زر الضبط  SETالموجود
في جهاز التحكم عن بُعد ليتم الحفظ .يشير رمز الساعة “)“
إلى أن المنبه قد تم ضبطه.

y yستعمل وظيفة السكون بعد خفض إضاءة الشاشة.

,,مالحظة

y yإذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة ،فيمكنك التحقق من
الوقت بالضغط على ( CLOCKالساعة) حتى في حال
إيقاف تشغيل المشغل.
y yإذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه ،يمكنك التحقق من
رمز المنبه “)“ عن طريق الضغط على CLOCK
(الساعة) حتى عندما يتم إيقاف التشغيل.
y yإذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه ،يمكنك التحقق من
رمز المنبه “)“ وضبط المعلومات عن طريق الضغط
على  ALARMعند إيقاف تشغيل هذه الوحدة.
y yاضغط على  ,ALARMيمكنك تحديد وضع تشغيل/
إيقاف تشغيل المنبه . ALARM
y yإذا رن جرس المنبه أثناء توصيل كابل  USBبالمنفذ
 ،USBفستتحول الوظيفة إلى وظيفة الموالف( .قد ال
يتوافر ذلك حيث يتوقف على نوع الجهاز).

خافض شدة اإلضاءة

اضغط على  SLEEPمرة واحدة .سوف تقل إضاءة شاشة
العرض بمقدار النصف .إللغائه ،اضغط على  SLEEPبشكل
متكرر حتى تسطع نافذة العرض.

إيقاف التشغيل تلقائيا ً

يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة بشكل تلقائي لتوفير استهالك الطاقة
الكهربية في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بالجهاز الخارجي
وعدم استخدامها لمدة  20دقيقة.
سيتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة بعد ست ساعات عند توصيلها
بجهاز ما باستخدام مدخل تناظري.

التشغيل 27

التسجيل على جهاز USB

يمكنك تسجيل مصادر صوت متنوعة على جهاز .USB
( CDو ،PORTABLEو)FM
 .1قم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة.
 .2حدد إحدى الوظائف عن طريق الضغط على الزر
 FUNCTIONأو .FUNC
تسجيل مسار/ملف واحد - /يمكن تسجيل ملف/مسار على
 USBأثاء تشغيل الملف الذي ترغب به.
تسجيل جميع المسارات /الملفات يمكنك تسجيل جميع
الملفات/المسارات على  USBفي حالة التوقف.
تسجيل قائمة البرنامج  -بعد إعداد قائمة البرنامج ،يمكنك
تسجيلها على .USB
(ارجع إلى صفحة )23
 .3ابدأ التسجيل عن طريق الضغط على زر .USB REC
الموجود في الوحدة أو الزر  USB RECالموجود في
جهاز التحكم عن بُعد.l

y yيمكنك التحقق من النسبة المئوية لسرعة التسجيل على
جهاز  USBفي نافذة العرض خالل التسجيلMP3/( .
 WMA/ FLAC CDفقط)
y yأثناء تسجيل  ،MP3/ WMA/ FLACال يوجد
صوت.
y yعند إيقاف التسجيل خالل التشغيل ،سوف يتم تخزين
الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت( .باستثناء ملفات
)MP3/WMA/ FLAC
y yال تخلع جهاز  USBأو إيقاف تشغيل الوحدة خالل
التسجيل على  .USBوفي حال عدم القيام بذلك ،يمكن
أن يتم عمل ملف غير كامل وال يتم مسحه من الكمبيوتر
الشخصي وفي حال عدم القيام بذلك ،يمكن أن يتم عمل
ملف غير كامل وال يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي
y yإذا لم تعمل وظيفة تسجيل  ،USBفستظهر رسالة مثل
“ ”NO USBأو “ ”)USB ERR) ERRORأو
“ ”)USB FULL) FULLأو ””NO SUPPORT
أو
“ ”NO RECفي نافذة العرض.

 .4إليقاف التسجيل ،اضغط على زر اإلدخال .ZENTER

y yال يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة ،أو
 HDDخارجي أو هاتف جوال في التسجيل من خالل
.USB

أثناء التسجيل ،اضغط على  .USB RECالموجود في الوحدة أو
 USB RECالموجود في جهاز التحكم عن بُعد إليقاف التسجيل
مؤق ًتا .اضغط عليه مجد ًدا إلعادة بدء التسجيل( .وظيفة الراديو/
األجهزة النقالة فقط)

y yالحد األقصى لحجم ملف يتم تسجيله هو  512ميجابايت
تقريبًا عندما تقوم بالتسجيل لمدة طويلة.

اإليقاف المؤقت للتسجيل

لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة

 .1اضغط على .USB RECالموجود في الوحدة أو USB
 RECالموجود في جهاز التحكم عن بُعد لمدة أطول من 3
ثوان.
ٍ
 .2استخدم زر  C/Vلتحديد سرعة نقل البت.
 .3اضغط على .USB RECالموجود في الوحدة أو USB
 RECالموجود في جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى لتحديد
سرعة التسجيل.
 .4اضغط على  C/Vلتحديد سرعة التسجيل المطلوبة.
(قرص مضغوط صوتي فقط)
X1 SPEED
ميكنك االستماع إلى املوسيقى أثناء تسجيلها.X2 SPEED
ميكنك تسجيل ملفات املوسيقى فقط. .5اضغط على .USB RECالموجود في الوحدة أو USB
 RECالموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلنهاء الضبط.

y yلن يمكنك تخزين أكثر من  999ملف.
y yسوف يتم تخزينها كالتالي.
المصدر األخر*

MP3/ WMA/
FLAC

القرص
الصوتي
المدمج

*  ،FM :و ،PORTABLEوهكذا.
إن عمل نسخ من المواد المحظور نسخها بشكل غير
مصرح به ،بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبرامج
اإلذاعية وتسجيالت الصوت قد يعد انتهاكا ً لحقوق الطبع
والنشر ويشكل جريمة جنائية.
ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز في تلك األغراض.
كن على قدر المسئولية
احترم حقوق النشر

3
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التشغيل المتقدم

,,مالحظة

y yتسجيل الموسيقى المخزنة على جهاز بلوتوث غير
مدعوم

استكشاف األعطال وإصالحها

4

 28اكتشاف األعطال وإصالحها

استكشاف األعطال وإصالحها
المشكلة

ال توجد طاقة.

العالج
y yاقبس سلك التيار الكهربي في المقبس.
 y yتحقق من الحالة عن طريق تشغيل األجهزة اإللكترونية األخرى.
y yاضغط على زر  FUNCTIONأو  .FUNCلفحص الوظيفة المحددة.

ال يوجد صوت.

y yوإن لم يكن كذلك ،فقم بتوصيل كابالت مكبرات الصوت بالشكل الصحيح .تم توصيل كابالت مكبر
الصوت بالشكل الصحيح.
y yأدخل قرصًا قابالً للتشغيل.

الوحدة ال تبدأ في استعادة
التشغيل.

اكتشاف األعطال وإصالحها
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y yقم بتنظيف القرص( .ارجع إلى صفحة )31
y yأدخل القرص بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع مواجه ألعلى.

 y yقم بتوصيل الهوائي بإحكام.
ال ميكن موالفة محطات
اإلذاعة بالشكل املالئم.

تعذر تشغيل جهاز األندرويد.

 y yقم بموالفة المحطة يدويًا.
 y yقم بالضبط المسبق لبعض محطات اإلذاعة ،انظر صفحة  22للمزيد من التفاصيل.

y yتحقق إذا كان نظام التشغيل في جهازك من اإلصدار ( 4.1أو إصدار أحدث) أو ( AOA 2.0أو
إصدار أحدث).
y yقم بتوصيل جهاز أندرويد الخاص بك عن طريق توصيل كابل  USBبإحكام.

y yقم بتشغيل جهاز التحكم عن بُعد على مسافة  7أمتار.
يتعذر تشغيل جهاز التحكم y yاخلع المقبس الموجود في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
عن بُعد بشكل صحيح.
y yاستبدل البطاريات ببطاريات جديدة.

ال تظهر الساعة

قم بتوصيل جهاز البلوتوث بوحدتك من خالل تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteمن أجل مزامنة
الوقت.
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العالمات التجارية والتراخيص
تعد تقنية البلوتوث ® Bluetoothالالسلكية بمثابة نظام يتيح
التواصل الالسلكي بين األجهزة اإللكترونية.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية
® Bluetoothالالسلكية أية رسوم .يمكن تشغيل الجوال الذي
يحتوي على تقنية ® Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب
في حال إجراء االتصال من خالل تقنية ®Bluetooth
الالسلكية.
عالمة وشعارات ® Bluetoothهي ملكية خاصة لشركة
® .Bluetooth SIG, Incوأي استخدام لهذه العالمات عن
طريق  LGلإللكترونيات يكون بموجب ترخيص.
كما أن العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى خاصة
بمالكيها المعنيين.

ملحق
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المواصفات
مواصفات عامة
التيار الكهربائي

ارجع إلى الملصق الرئيسي.

استهالك الطاقة
األبعاد (العرض × االرتفاع ×
العمق)
الوزن الصافي (تقريبًا)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
مصدر طاقة الناقل

ارجع إلى الملصق الرئيسي.
( )315 × 295 × 135مم
 3.7كجم
 5درجات مئوية إلى  35درجة مئوية ( 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت)
 % 5إلى % 90
 5فولت  1 0أمبير

مدخالت
منفذ توصيل األجهزة النقالة
PORT.IN

 0.6فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو  3.5ملم)

الموالف
نطاق موالفة FM

 87.5ميجا هرتز  108.0ميجا هرتز أو  87.50ميجا هرتز إلى  108.00ميجا هرتز

مضخم الصوت

ملحق
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وضع االستيريو

 80وات  80 +وات

التشوه التوافقي الكلي:

% 10

استجابة التردد

 30إلى  20000هرتز

القرص
نسبة اإلشارة إلى التشويش

 80ديسبل

النطاق الديناميكي

 80ديسبل

مكبرات الصوت
النوع

 4مكبرات صوت ثالثية االتجاهات

المعاوقة

 4أوميجا

طاقة اإلدخال المقدرة

 80وات

طاقة اإلدخال القصوى
صافي األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن (لكل مكبر صوت)

 160وات
( )315 x 295 x 126مم
 3.62كجم

y yيخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

ملحق

ملحوظات حول األقراص
التعامل مع األقراص
ال تقم مطلقا ً بلصق الورق أو الشريط الالصق على القرص.
تخزين األقراص
بعد التشغيل ،قم بتخزين القرص في الحافظة .ال تعرض القرص
لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة وال تتركه في سيارة
متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.
تنظيف األقراص
ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول ،أو البنزين ،أو مرقق
الدهان ،أو المنظفات المتاحة في األسواق ،أو مواد الرش المضادة
للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

التعامل مع الوحدة
عند شحن الوحدة
يرجى االحتفاظ بصندوق الشحن األصلي ومواد التغليف .إذا
رغبت في شحن الوحدة ،مع التمتع بأقصى قدر من الحماية ،أعد
تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع ألول مرة.
حافظ على نظافة األسطح الخارجية
ال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من
الوحدة.
قد يتسبب المسح مع الضغط بشدة على السطح إلى إتالفه.
ال تترك منتجات مطاطية أوبالستيكية تالصق الوحدة لفترة طويلة
من الزمن.
تنظيف الوحدة
لتنظيف المشغل ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إذا كانت
األسطح متسخة للغاية ،فاستخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول
منظف معتدل .ال تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين
أو التنر نظراً ألن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
صيانة الوحدة
الوحدة عبارة عن جهاز ذي تقنية ودقة عالية .عند اتساخ عدسة
االلتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها ،تضعف جودة
الصورة .لمزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة
معتمد.

5
ملحق

الصيانة

31

