العربية

دليل املالك

نظام هاي فاي
صغير

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل اجلهاز الذي بحوزتك
واحتفظ به للرجوع إليه في املستقبل.
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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 بخلع
الغطاء (أو الغطاء اخللفي) حيث ال توجد أية 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.
حتذير :ال تثبت هذا اجلهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.
تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات تهوية .قم بتثبيت اجلهاز وفقا
�لتعليمات الشركة املصنعة.
يتم تزويد اجلهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية
ولضمان تشغيل املنتج دون أية مشاكل وحلمايته أيضا ً من
السخونة املفرطة .ينبغي عدم سد الفتحات بوضع املنتج على
سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك .ينبغي عدم وضع هذا
املنتج في التجهيزات املدمجة مثل املكتبة أو الرف ما لم يتم توفير
التهوية املناسبة أو يتم االلتزام بتعليمات الشركة املصنعة.
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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 بكابل الطاقة

يفضل توصيل معظم األجهزة على 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 الواردة 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
السائبة غير املثبتة أو الكابالت املوجودة أو كابالت 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 كابل الطاقة لسوء االستخدام
فيما يتعلق بالناحية امليكانيكية أو اجلسدية مثل تعرضه لاللتواء
أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر
املرور عليه .يرجى إيالء اهتمام خاص للمقابس واملنافذ املوجودة
باحلائط ومكان خروج الكابل من اجلهاز .لفصل مصدر التيار من
املقابس ،اسحب قابس التيار الرئيسي .عند تثبيت املنتج ،تأكد من
سهولة الوصول إلى القابس.
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بدء االستخدام
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يتم تزويد هذا اجلهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة
“مركم”.

1
بدء االستخدام

طريقة آمنة إلزالة البطارية من اجلهاز :اخلع 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 .ال تخلص من البطاريات أو البطارية
مع النفايات األخرى .يوصى باالستعانة باألنظمة احمللية واجملانية
للتخلص من البطاريات واملراكم .ينبغي عدم تعرض البطارية
لدرجة حرارة زائدة عن احلد مثل أشعة الشمس أو احلريق أو ما
شابه ذلك.
تنبيه :ينبغي عدم تعريض اجلهاز للماء (املتقطر أو املتطاير) ويجب
أال توضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على اجلهاز.
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جدول احملتويات
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بدء االستخدام

2
6
6
6
6
6
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معلومات السالمة
سمات فريدة
– إضاءة منبه اإليقاظ الذكية
– التسجيل املباشر من خالل جهاز USB
– الراديو
– ( Portable Inتوصيل األجهزة النقالة)
– مت تصنيعه من أجل أجهزة  iPhone/iPodأو جهاز
Android
– تطبيق LG Bluetooth Remote
امللحقات
شروط امللفات القابلة للتشغيل
– متطلبات ملف املوسيقى
– األجهزة املتوافقة مع USB
– متطلبات جهاز USB
جهاز التحكم عن بُعد
اللوحة األمامية
اللوحة اخللفية

6
6
7
7
7
7
8
10
11
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2

التوصيل

12
12
13
15
16
18
18
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
26

– توصيل سلك التيار املتردد
العمليات األساسية
– تشغيل جهاز iPhone/iPod
– تشغيل جهاز Android
– تشغيل USB / CD
– اختيار مجلد
– حذف ملف MP3/WMA/FLAC
– االستماع إلى املوسيقى من جهازك النقال
– االستماع إلى املوسيقى من خالل سماعات الرأس
تشغيل الراديو
– االستماع إلى الراديو
– الضبط املسبق حملطات الراديو
– حذف جميع احملطات احملفوظة
– حتسني ضعف استقبال موجات FM
عمليات تشغيل أخرى
– التشغيل املبرمج
– عرض معلومات امللف
– استئناف التشغيل
– إيقاف الصوت مؤقتا
ضبط الصوت
– ضبط وضع الصوت
ضبط الساعة
– ضبط املنبه
– إضاءة منبه اإليقاظ الذكية
– ضبط مؤقت السكون
– خافض شدة اإلضاءة
– إيقاف التشغيل تلقائيا ً
التشغيل املتقدم
– التسجيل على جهاز USB
– لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة
استخدام تقنية البلوتوث الالسلكية
– االستماع إلى املوسيقى من جهاز مزود بالبلوتوث
استخدام تطبيق البلوتوث
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التشغيل

28

استكشاف األعطال وإصالحها

4

استكشاف األعطال وإصالحها

29
30
31
31
31

العالمات التجارية والتراخيص
املواصفات
الصيانة
– ملحوظات حول األقراص
– التعامل مع الوحدة
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3

4
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بدء االستخدام

سمات فريدة
إضاءة منبه اإليقاظ الذكية

بدء االستخدام

1

امللحقات
الرجاء التحقق والتعرف على امللحقات الواردة مع املنتج.

يزداد ضوء الوحدة سطوعًا بالتدريج خالل  30ثانية قبل وقت املنبه
املضبوط.

التسجيل املباشر من خالل جهاز USB
تسجل املوسيقى على جهاز  USBاخلاص بك.

البطارية ()2

جهاز التحكم عن بعد ()1

الراديو

االستماع إلى الراديو.

( Portable Inتوصيل األجهزة النقالة)

يبرهكلا رايتلا كلس

االستماع إلى املوسيقى من هاتفك اجلوال( .جهاز  ،MP3الكمبيوتر
الدفتري ،وما إلى ذلك)

مت تصنيعه من أجل أجهزة iPhone/
 iPodأو جهاز Android

االستمتاع باملوسيقى من جهاز أندرويد باستخدام وصلة بسيطة.

تطبيق LG Bluetooth Remote

ميكنك التحكم في هذه الوحدة من خالل جهاز iPod touch/
 iPhoneأو من خالل جهاز  Androidعبر تقنية البلوتوث
 .Bluetoothينبغي حدوث مزاوجة بني هذه الوحدة واجلهاز اخلاص
بك عبر البلوتوث  .Bluetoothقم بزيارة “”Apple App Store
أو “”)Google Android Market (Google Play Store
للحصول على معلومات تفصيلية ،ارجع إلى صفحة .26-27
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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

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

متطلبات جهاز USB

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

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.

y yال ميكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية
عند توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
y yبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكبر ،قد يستغرق األمر
وق ًتا أطول لالنتهاء من البحث عنها.

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

y yلتجنب فقد البيانات ،قم بعمل ن ُسخ احتياطية من جميع
البيانات.

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

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

y yاحلد األقصى لعدد امللفات :أقل من 999
�y yتنسيق ملف ( CD-ROMالقرص املدمج):
JOLIET / ISO9660
y yقناة الدعم ( : )FLACحتى قناتني
y yبت خرج الدعم/العينة )16 : (FLACبت
y yبت في الثانية ( : )FLACحتى  2.5ميجا بت في الثانية
امللفات بتنسيق  DTSغير مدعومة .وفي حال استخدام ملفات
صوتية بتنسيق  ،DTSال يخرج صوت من الوحدة.
[متحكم
يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [ُ ]Mastered
فيه] جلعل القرص متوافقً ا مع مشغالت  LGعند تنسيق األقراص
القابلة للكتابة عليها .عند ضبط اخليار على نظام امللف احليوي
( ،)Live File Systemفلن ميكنك استخدامه على مشغالت .LG
(نظام امللفات احليوي/النسخ القياسي :نظام تنسيق األقراص
اخلاص بـنظام التشغيل )windows Vista
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شروط امللفات القابلة
للتشغيل

7

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 اخلارجي ،أو قارئات البطاقات،
أو األجهزة املقفلة ،أو أجهزة  USBمن النوع الصلب ،أو الهواتف
احملمولة.
y yال ميكن توصيل منفذ  USBاخلاص بالوحدة بالكمبيوتر
الشخصي .ال ميكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
y yقد ال تعمل بعض أجهزة  USBمع هذه الوحدة.
y yفي حالة التشغيل ،ميكنك شحن جهاز iPhone/iPod/
 Androidمن خالل منفذ ( .USBتكون هذه امليزة متوافرة عند
حتديد وظيفة ).USB
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بدء االستخدام

جهاز التحكم عن بُعد

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a.
( 1الطاقة) :يتحكم في ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف تشغيل)
الوحدة.
( (Open/Close) Bفتح/غلق) :يُستخدم إلخراج القرص من
فتحة التحميل.

1
بدء االستخدام

:PRESET.FOLDER W/S
 -يبحث عن مجلد به ملفات  .MP3/ WMAعند تشغيل قرصمضغوط/جهاز  USBيشتمل على ملفات  MP3/WMAفي
مجلدات متعددة ،اضغط على PRESET.FOLDERW/S
لتحديد اجمللد الذي تريد تشغيله.
 -يختار رقم مضبوط مسبقا حملطة الراديو. : FUNCTIONيتم من خالله حتديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
@  :يعمل على كتم الصوت.
( :VOL (o / pيضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • b.
:PROGRAM/MEMORY
 -يقوم بتخزين محطات الراديو.- -يقوم بإنشاء قائمة التشغيل التي تريد االستماع إليها.

ALARM

*

LIGHTING

*

 :SOUND EFFECTيختار طابع الصوت.
 :INFOيعرض معلومات حول املوسيقى اخلاصة بك .غال ًبا ما
تكون ملفات  MP3ذات عالمات ترميز  .ID3تعطي عالمات الترميز
معلومات عن عنوان املقطوعة ،والفنان ،واأللبوم أو الوقت.
):REPEAT (MENU
 -االستماع إلى املقطوعات املوسيقية  /امللفات بشكل متكررأو عشوائي.
- -االنتقال إلى القائمة السابقة على وضع .iPod

تثبيت البطارية

( :TUN.)-/+الختيار محطة اإلذاعة.
( C/Vتخطي/بحث) :
 -لتخطي التأخير أو التقدمي السريع. -للبحث عن قسم داخل مسار/ملف.: ZENTER
 -إليقاف التشغيل أو التسجيل. iPod.- -اختيار عنصر على وضع

أزل غطاء البطارية املوجود في اجلزء اخللفي من جهاز التحكم
عن بعد وأدخل بطاريتني (مقاس  )AAAبحيث يكون  4و 5
متطابقان على نحو صحيح.
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) d/Mتقؤم فاقيإ/ليغشت( :
 -يقوم ببدء وإيقاف التشغيل بشكل مؤقت.- -حتدد ( STEREO/MONOصوت إستريو/صوت أحادي).
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c.

 :DELETEيحذف ملفات .MP3/WMA/FLAC
 USB :USB RECزاهج لالخ نم رشابملا ليجستلا
 : CLOCKيضبط الساعة ويخبرك بالوقت.
 : ALARMيستخدم املشغل اخلاص بك كساعة تنبيه.

1
بدء االستخدام

 : SLEEPيضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت
ُمحدد(.خافض شدة اإلضاءة :سوف تقل إضاءة شاشة العرض
مبقدار النصف).

: SET
تأكيد ضبط الساعة واملنبه.?  :الزر غير متوافر ألي وظيفة.
 : LIGHTINGاإلضاءة :يحدد أحد أوضاع LIGHTING ON / OFF
(تشغيل/إطفاء اإلضاءة) في الوحدة.
?  :الزر غير متوافر ألي وظيفة.
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اللوحة األمامية
بدء االستخدام

1

a

b
c

)POWER( !/1 a

 bنافذة العرض

- -يتحكم في ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف تشغيل) الوحدة.

 cفتحة القرص

 -ضيء اإلضاءة املوجودة في اجلانب السفلي من اجلهاز عندماتقوم بتشغيل اجلهاز.
 -ستستمر اإلضاءة أثناء وجود اجلهاز قيد التشغيل.F
يحدد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
Y/U
  -يتخطي التأخير السريع أو التقدمي السريع. -يبحث عن قسم داخل املسار /امللف.TUNNING - / +
يحدد محطات الراديو.
T
يبدأ التشغيل ويوقفه مؤق ًتا.
I
يوقف التشغيل.
R
يعمل على إخراج أو تركيب القرص من فتحة التحميل.

يحمل القرص.

<<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 مبسحأي رطوبة موجودة على األزرار العاملة باللمس قبل
االستخدام.
y yال� تضغط بقوة على األزرار العاملة باللمس لتشغيلها.
إذا مت استخدام القوة املفرطة ،ميكن أن يتسبب ذلك فيتلف املستشعر اخلاص باألزرار العاملة باللمس.
y yقم بلمس الزر الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة
بالشكل الصحيح.
y yاحترس من وجود أي مادة موصلة ،مثل العناصر املعدنية،
على األزرار العاملة باللمس .قد يتسبب ذلك في حدوث
أعطال.

o/p
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

2014-05-15 �� 10:53:55
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اللوحة اخللفية

a

بدء االستخدام

1

b

PORT.IN a
.Listens to music from your portable device
لالستماع إلى املوسيقى باستخدام سماعة الرأس اخلاصة بك.
( 3.5مم)
FM ANT.
يعمل على توصيل هوائي  FMسلكي.
(منفذ )USB
  -يقوم بتشغيل وتسجيل امللفات الصوتية عن طريق توصيلجهاز .USB
  -يقوم بتشغيل امللفات الصوتية باستخدام كابل  USBفيأجهزة  iPhone/iPodو.Android
POWER IN b

2014-05-15 �� 10:53:56
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التوصيل

2

12

التوصيل

توصيل سلك التيار املتردد

 .1قم بتوصيل أحد طرفي سلك التيار املتردد (مدرج مع املنتج)
مبقبس دخل التيار الكهربي “.”POWER IN
 .2أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس احلائط.

التوصيل

2

,,مالحظة

انزع قابس سلك التيار املتردد من مقبس احلائط إذا لم تكن
تنوي استخدامه لفترة طويلة.

العمليات األساسية
عند قيامك بتحديد وظيفة  ،USBميكنك رؤية الرسائل التالية؛
السبب

الرسالة:
CHARGE

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

عدد امللفات

هذه الوحدة تتعرف على  USBاخلاص بك.

IPOD

تتعرف هذه الوحدة على جهاز iPhone/
 iPodكجهاز مجهول.

ANDROID

تتعرف هذه الوحدة على جهاز األندرويداخلاص بك املدعوم من  AOA 2.0على أنه
جهاز معلوم.

NO USB

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

,,مالحظة
قد تظهر الرسائل بأشكال أخرى ويتوقف ذلك على نوع
اجلهاز.

2014-05-15 �� 10:53:56
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التوصيل
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تشغيل جهاز iPhone/iPod

للحصول على التفاصيل املتعلقة بجهاز ,iPhone/iPodارجع إلى
دليل مستخدم جهاز . iPhone/iPod
 .1قم بتوصيل جهاز iPhone/iPodمبنفذ  USBباستخدام كابل
جهاز .iPhone/iPod

للقيام بـ

قم باآلتي

التوقف املؤقت أو اضغط على  d/Mاملوجود في جهاز التحكم
إعادة التشغيل عن بُعد أو  Tاملوجود في الوحدة.
اضغط على  C/Vاملوجود في جهاز
التحكم عن بُعد أو  Y/Uاملوجود في
الوحدة لتخطي املسار/امللف في حالة التوقف.

FM / DAB
ANT.

التخطي إلى
املسار/امللف
التالي/السابق

أثناء التشغيل ،اضغط على  Vفي جهاز
التحكم عن بُعد أو  Uفي الوحدة لالنتقال
إلى امللف/املسار التالي.

2
التوصيل

ميكنك االستمتاع بالصوت باستخدام جهاز .iPhone/iPod

ثوان ،اضغط على C
بعد التشغيل ملدة ٍ 3
املوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو اضغط
مرتني على  Yاملوجود في الوحدة لالنتقال
إلى بداية املسار /امللف.
استمر في الضغط على  C/Vاملوجود
البحث عن قسم
في جهاز التحكم عن بُعد أو Y/U
ما داخل املسار/
املوجود في الوحدة خالل التشغيل وقم بتحريره
امللف
عند النقطة التي ترغب في االستماع إليها.

 .2اضغط على ( FUNCTIONوظيفة) املوجود في جهاز
التحكم عن بُعد أو  Fاملوجود في الوحدة لتحديد وظيفة
.USB
 .3إذا مت توصيل الوحدة بحكم ،فستظهر ‘ ’IPODفي شاشة
�العرض.
ميكنك تشغيل جهاز  iPodمن خالل شاشة العرض في جهاز
 iPodعن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد والتحكم
في جهاز .iPod

2014-05-15 �� 10:53:56

االنتقال
إلى القائمة
السابقة.

اضغط على ( REPEAT (MENUاملوجود في
جهاز التحكم عن بُعد.

االنتقال إلى اضغط على PRESET.FOLDER W/S
العنصر املطلوب املوجود في جهاز التحكم عن بُعد.
اضغط على زر اإلدخال  Z ENTERاملوجود
اختيار عنصر ما في جهاز التحكم عن بُعد أو  Iاملوجود في
الوحدة.
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التوصيل

أجهزة  iPhone/iPodاملتوافقة
تدعم الوحدة املوديالت التالية؛
جهاز  iPod touchيعمل باللمس (اجليل الثالث واخلامس)
جهاز ( iPod nanoاجليل الرابع والسابع)
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5

التوصيل

2

iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
حسب إصدار برامج  ،iPhone/iPodقد ال تستطيع التحكم في
جهاز  iPhone/iPodمن هذه الوحدة.
iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other
.countries. Lightning is a trademark of Apple Inc

,,مالحظة
�y yقد يحدث خطأ حسب حدوث احلاالت التالية.
 لم يتم توصيل جهاز  iPhone/iPodبإحكام. تتعرف هذه الوحدة على جهاز  iPhone/iPodكجهاز�مجهول.
 انخفاض مستوى الطاقة في جهاز iPhone/iPodبشكل زائد.
 aالبطارية حتتاج إلى شحنها.
 aإذا كنت تشحن البطارية عندما يكون مستوى
الطاقة منخفض ج ًدا باجلهاز  ،iPhone/iPodفقد
تستغرق وق ًتا أطول الكتمال عملية الشحن.
y yيتوقف التشغيل مؤق ًتا عندما تقوم بفصل جهاز
 iPhone/iPodأثناء التشغيل.
y yعندما يكون جهاز  iPhone/iPodاخلاص بك موصال ،لن
ميكنك التحكم في زر مستوى الصوت بجهاز iPhone/
 iPodاخلاص بك.
y yقد ال تستطيع التحكم في جهاز  iPhone/iPodمن
هذه الوحدة بسبب عطل في جهاز .iPhone/iPod
y yحسب إصدار البرامج في جهاز  ،iPhone/iPodقد ال
يكون من املمكن التحكم في جهاز  iPhone/iPodمن
هذه الوحدة .نوصي بتثبيت أحدث إصدار من البرنامج.
y yإذا واجهتك أي مشكلة فيما يتعلق بجهاز iPhone/
 ,iPodفالرجاء زيارة .www.apple.com/support

2014-05-15 �� 10:53:56
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التوصيل

لالستماع إلى الصوت الصادر من جهاز  Androidاخلاص بك عبر
هذه الوحدة ،ستحتاج إلى:
y yمع نظام تشغيل  :Androidاإلصدار ( 4.1أو إصدار أحدث) و
( AOA 2.0أو إصدار أحدث)
y yباستخدام كابل  USBمصغر

,,مالحظة

 .3إذا مت توصيل الوحدة بإحكام ،فستظهر ‘ ’ANDROIDفي
شاشة العرض.
�
ميكنك تشغيل جهاز  Androidمن خالل شاشة جهاز
 Androidعن طريق استخدام جهاز التحكم عن بُعد
والتحكم في جهاز .Android
للقيام بـ
تشغيل
اإليقاف املؤقت

y yقد ال تتوافق هذه الوحدة مع اجلهاز الذي ال يدعم
*)AOA (Android Open Accessoryاإلصدار .2.0
من احملتمل أال تدعم أو تتوافق بعض األجهزة مع معيار
الصوت  ،AOA2.0 USBمما يؤدي إلى توقف اخلدمة أو
إعادة التشغيل بعد التوصيل مباشرة وفصله من نظام
السماعات .الرجاء االتصال بشركة تصنيع اجلهاز إذا
واجهتك هذه املشكلة .رمبا ينبغي حتديث جهازك بأحدث
برامج  Jellybeanأو إصالح معيار الصوت AOA2.0
.USB

التخطي

قم باآلتي
اضغط على .T
أثناء التشغيل ،اضغط على .T

2
التوصيل

تشغيل جهاز Android

ميكنك االستمتاع بالصوت املنبعث من جهاز  Androidمن خالل
منفذ  .USBللحصول على التفاصيل املتعلقة بجهاز , Android
ارجع إلى دليل مستخدم جهاز . Android

15

أثناء التشغيل ،اضغط على Y/U
لالنتقال إلى امللف التالي أو للعودة إلى
بداية امللف احلالي.
أثناء التشغيل ،اضغط على  Yمرتني
لفترة وجيزة للعودة إلى امللف السابق.

* نبذة عن إصدار AOA (Android Open
Accessory) 2.0؛
خرج الصوت من جهاز  Androidإلى القطعة امللحقة و
( HIDجهاز الواجهة البشرية)
y yنحن نوصيك بخلع صندوق جهاز ( Androidاإلصدار 4.1
أو أحدث) قبل أن تقوم بتوصيل جهاز  Androidمبنفذ
 USBباستخدام كابل.
 .1قم بتوصيل جهاز ( )Androidمبنفذ ( )USBباستخدام كابل
جهاز (.)Android

FM / DAB
ANT.

 .2اضغط على ( FUNCTIONوظيفة) املوجود في جهاز
التحكم عن بُعد أو  Fاملوجود في الوحدة لتحديد وظيفة
.USB

2014-05-15 �� 10:53:56
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التوصيل

,,مالحظة

تشغيل USB / CD

y yفي حالة وجود خطأ في التوصيل ،افحص هذه املشكالت
على النحو التالي:

توصيل USB

 -لم يتم توصيل جهاز  Androidاخلاص بك بإحكام.-

2
التوصيل

y

تتعرف هذه الوحدة على جهاز  Androidاخلاص بك علىأنه جهاز غير معروف.
لم يتم متهيد جهاز  Androidاخلاص بك.حتقق من ضبط نوع توصيل  USBعلى جهاز Androidاخلاص بك.
yفي حالة عدم صدور صوت عن هذه الوحدة ،قم بضبط
مستوى صوت جهاز  Androidاخلاص بك.

قم بتوصيل منفذ  USBاخلاص بذاكرة ( USBأو مشغل mp3/
 ،wmaإلخ) مبنفذ  USBاملوجود في الوحدة.

y yقد يتباين وقت الشحن حسب جهاز  Androidاخلاص
بك.
y yقد يتعذر شحن بعض أجهزة .Android
y yقد يتعذر التحكم في جهاز  Androidعبر هذه الوحدة
بسبب وجود عطل في جهاز .Android
y yووفقً ا إلصدار برنامج  Androidاخلاص بك فقد يتعذر
التحكم في جهاز  Androidاخلاص بك من خالل هذه
الوحدة .نوصي بتثبيت أحدث نسخة من البرنامج.
y yإذا كان جهاز  Androidاخلاص بك ال يدعم AOA
(ملحقات األندرويد املفتوحة) اإلصدار  ،2.0فيمكن لهذه
الوحدة شحن جهاز  Androidاخلاص بك فقط حتى وإن
كان اجلهاز يحمل نظام التشغيل ( OS 4.1أو أحدث).

,,مالحظة

خلع جهاز  USBمن الوحدة.
وظيفة/وضعا مختلفً ا أو اضغط على زر
 .1اختر
ً
( Z ENTERإدخال)) املوجود في جهاز التحكم
عن بعد أو  Iاملوجود في الوحدة.
 .2اخلع جهاز  USBمن الوحدة.

<<تنبيه

y yال تخلع جهاز  USBأثناء التشغيل( .تشغيل ،حذف ,إلخ).
y yيوصى بإنشاء ن ُسخ احتياطية للملفات بشكل منتظم
منعا لفقدان أية بيانات.
ً
y yقد ال تكون وظيفة احلذف مدعومة وفقً ا حلالة مشغل
( .USBقفل ,إلخ).

2014-05-15 �� 10:53:57
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التوصيل

 .1قم بإدخال قرص في فتحة األقراص بحيث يكون اجلانب املوجود
عليه امللصق باجتاه األعلى.
 .2اختر وظيفة  CDمن خالل الضغط على زر FUNCTION
بوحدة التحكم عن بعد أو زر  Fاملوجود بالوحدة.
 .3حدد املسار/امللف الذي ترغب في تشغيله بالضغط على
 C/Vاملوجود في وحدة التحكم عن بعد.

أنواع  USB / CDالتي يجب استخدامها
للقيام بـ

قم باآلتي

إيقاف

اضغط على زر اإلدخال  Z ENTERاملوجود
في جهاز التحكم عن بُعد أو  Iاملوجود في
الوحدة.

تشغيل

اضغط  d/Mفي جهاز التحكم عن بُعد أو
 Tاملوجود في الوحدة.

أثناء التشغيل ،اضغط على  d/Mاملوجود
اإليقاف املؤقت في جهاز التحكم عن بُعد أو  Tاملوجود في
الوحدة.

,,مالحظة

ميكن تشغيل أقراص  CDاملوسيقية أو CD-R/CD-RW
بتنسيق  CDاملوسيقى فقط (أقراص قطرها  12سم)

اضغط على  C/Vاملوجود في جهاز
التحكم عن بُعد أو  Y/Uاملوجود في
الوحدة لتخطي املسار/امللف في حالة التوقف.

2
التوصيل

أدخل القرص املضغوطة ()CD

17

أثناء التشغيل ،اضغط على  Vفي جهاز
التحكم عن بُعد أو  Uفي الوحدة لالنتقال
إلى امللف/املسار التالي.

التخطي إلى
املسار/امللف بعد التشغيل ألقل من ثانيتني ،اضغط على
التالي/السابق  Cاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو
 Yاملوجود في الوحدة لالنتقال إلى املسار/
امللف السابق.
ثوان ،اضغط مرتني
بعد تشغيل املوسيقى ملدة ٍ 3
على الزر  Cاملوجود في جهاز التحكم عن
بُعد أو اضغط مرتني على زر Yاملوجود في
الوحدة للرجوع إلى املسار/امللف السابق.
استمر في الضغط على  C/Vاملوجود
البحث عن قسم
في جهاز التحكم عن بُعد أو Y/U
ما داخل املسار/
املوجود في الوحدة خالل التشغيل وقم بتحريره
امللف
عند النقطة التي ترغب في االستماع إليها.
اضغط على ( REPEAT(MENUفي جهاز
التحكم عن بُعد بشكل متكرر ،تتغير الشاشة
التشغيل املتكرر �بالترتيب التالي,
أو العشوائي ( RPT1 -> RPT DIRملفات MP3/ WMA
�فقط) RPT ALL -> RANDOM -> OFF >-
*  : DIRالدليل

2014-05-15 �� 10:53:57
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التوصيل

اختيار مجلد

 .1في حالة اإليقاف ،اضغط على PRESET.FOLDER W/S
املوجود في جهاز التحكم عن بُعد بشكل متكرر حتى يظهر
اجمللد املرغوب.
 .2اضغط على  d/Mليتم تشغيله .سيتم تشغيل أول ملف
من اجمللد( .أثناء التشغيل ،إذا قمت بتحديد اجمللد الذي تريده،
فلن تصبح هذه اخلطوة ضرورية).

,,مالحظة

التوصيل

2

y yيتم التعرف على ملفات/مجلدات القرص املضغوط
" CD" / USBكما يلي.
الدليل
*اجلذر:
امللف

حذف ملف MP3/WMA/FLAC

ميكنك حذف امللف أو اجمللد أو التنسيق عن طريق الضغط على
( DELETEحذف) .ال يتم دعم هذه الوظيفة إال في حالة
التوقف USB( .فقط)

- .1حدد امللف الذي تريد حذفه واضغط على ( DELETEحذف).
حدد اجمللد الذي تريد حذفه عن طريق الضغط على .PRESET.FOLDER W/Sثم اضغط على .DELETE
استمر في الضغط على زر احلذف  DELETEلتنسيق جهاز.USB
أو
اضغط على زر احلذف  DELETEبشكل متكرر أثناء حذف
ملف .MP3/WMA
تغيير الشاشة بالترتيب التالي.

امللف_03

 ( DEL FILEحذف امللف) :يحذف امللف ?( DEL DIRهل تريد احلذف)  :يقوم بحذف اجمللد( FORMAT? -هل تريد التنسيق)  :يقوم بتنسيق جهاز USB

امللف_04
امللف_05

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

امللف_06
امللف_07

 .3إذا كنت تريد إنهاء الوضع احلالي ،فاضغط على زر اإلدخال
 Z ENTERاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو اضغط على
زر  Iاملوجود في الوحدة.

امللف_08
امللف_09
امللف_10
امللف_01
امللف_02
y yيتم عرض امللفات واجمللدات بالترتيب املسجل ويجوز
عرضها بشكل مختلف وفقً ا لظروف التسجيل.
 *y yاجلذر :يطلق على الشاشة األولى التي تراها عندما
يتعرف جهاز الكمبيوتر على  USBاسم "اجلذر"
�y yسيتم عرض اجمللدات بالترتيب التالي؛
>FAT(USB) / CD : FILE_01 -> FILE_02 -
>FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> FILE_06 -
FILE_07 -> FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_10
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التوصيل

االستماع إلى املوسيقى من جهازك النقال

ميكن استخدام الوحدة في تشغيل املوسيقى من العديد من أنواع
األجهزة النقالة.

19

االستماع إلى املوسيقى من خالل
سماعات الرأس
قم بتوصيل زوج سماعات اإلستريو ( قابس هاتف  3.5مم) بـ
في الوحدة لالستماع وحدك دون اآلخرين.

التوصيل

2

 .1قم بتوصيل اجلهاز النقال مبوصل منفذ اإلدخال PORT. IN
املوجود في الوحدة.
 .2قم بالتشغيل عن طريق الضغط على .!/1
 .3حدد وظيفة  PORTABLEمن خالل الضغط على زر
 FUNCTIONاملوجود على وحدة التحكم عن بعد.

,,مالحظة

ال ميكنك سماع أي صوت من مكبرات الصوت بعد إدخال
قابس سماعات الرأس في مقبس .

 .4قم بتوصيل التيار الكهربي باجلهاز النقال وابدأ في تشغيله.
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 20التوصيل

تشغيل الراديو
االستماع إلى الراديو

 .1اضغط على  FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن
بُعد أو على  Fاملوجود في الوحدة .حتى يظهر املوالف في
�الشاشة.
تتم موالفة أخر محطة مت استقبالها.

التوصيل

2

حتسني ضعف استقبال موجات FM

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

,,مالحظة

تأكد من متديد هوائي  FMالسلكي بشكل كامل.

 .2املوالفة التلقائية :استمر في الضغط على زر (TUN.)-/+
املوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو  Y/Uاملوجود في
الوحدة ملدة ثانيتني تقري ًبا حتى يبدأ تغير التردد احلالي ثم حرر
الضغط .يتوقف البحث عن احملطات عندما تتم موالفة إحدى
احملطات.
املوالفة اليدوية :اضغط على ( TUN.)-/+املوجود في جهاز
التحكم عن بُعد أو على  Y/Uاملوجود في الوحدة
بشكل متكرر.
 .3اضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط على .o/p

الضبط املسبق حملطات الراديو

ميكنك إجراء الضبط املسبق ملا يصل إلى  50محطة على .FM
قبل املوالفة ،تأكد من خفض مستوى الصوت.
 .1اضغط على  FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن
بُعد أو على  Fاملوجود في الوحدة .حتى يظهر املوالف في
�الشاشة.
تتم موالفة أخر محطة مت استقبالها.
 .2اختر التردد املطلوب عن طريق الضغط على
( TUN.)-/+املوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو زر
 Y/Uاملوجود في الوحدة.
 .3اضغط على زر  .PROGRAM/MEMORYوسوف يومض
رقم محدد مسبقً ا على شاشة العرض.
 .4اضغط على  PRESET.FOLDER W/Sالختيار الرقم
مسبق الضبط الذي تريده.
 .5اضغط على زر  .PROGRAM/MEMORYيتم تخزين
احملطة.
 .6كرر اخلطوات من  2إلى  5لتخزين محطات أخرى.
 .7لالستماع إلى محطة مت ضبطها مسبقً ا ،اضغط على
.PRESET.FOLDER W/S

حذف جميع احملطات احملفوظة

 .1اضغط واستمر في الضغط على زر PROGRAM/
 MEMORYملدة ثانيتني .ستومض كلمة “ ”CLEARعلى
شاشة العرض.
 .2اضغط على  PROGRAM/MEMORYملسح جميع
محطات الراديو التي مت حفظها.
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التوصيل

التشغيل املبرمج

متكنك وظيفة البرنامج من تخزين ملفاتك املفضلة من أي قرص
أو جهاز .USB

ضبط الصوت
ضبط وضع الصوت

ميكن أن يحتوي البرنامج على  20مسارًا/ملفً ا.
 .1أدخل القرص أو قم بتوصيل  USBوانتظر حتى يتم حتميلها.

يحتوي هذا النظام على عدد من مجاالت الصوت احمليطي التي مت
ضبطها مسبقً ا .ميكنك اختيار وضع الصوت املطلوب باستخدام
الزر  EQاملوجود في الوحدة أو  SOUND EFFECTاملوجود في
جهاز التحكم عن بُعد.

 .2اضغط على زر  PROGRAM/MEMORYاملوجود بوحدة
التحكم عن بعد في وضع التوقف.

قد تختلف العناصر املعروضة في املعادل حسب مصادر الصوت
واملؤثرات.

 .3اضغط على الزر  C/Vلتحديد مسار/ملف تالي.
 .4اضغط على زر  PROGRAM/MEMORYمرة أخرى حلفظ
واختيار املسار  /امللف التالي.

العرض على الشاشة

الوصف

NATURAL
(الصوت الطبيعي)

ميكنك االستمتاع بصوت طبيعي
ومريح.

 .6ملسح االختيارات التي حددتها ،اضغط مرتني على زر
( Z ENTERإدخال) في جهاز التحكم عن بُعد و ( Iإيقاف)
املوجود في الوحدة.

AUTO EQ
(معادل تلقائي)

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

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

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

حماسيا
جوا
يُضفي هذا البرنامج ً
ً
على الصوت ،مما مينحك اإلحساس
بالتواجد في حفل فعلي ملوسيقى
الروك أو البوب أو اجلاز أو الكالسيك.

MP3 - OPT
(حتسني )MP3

مت حتسني هذه الوظيفة لتتناسب
مع ملفات  MP3القابلة للضغط.
تعمل على حتسني الصوت العالي.

BASS BLAST
(صوت جهير)

تعمل على تعزيز تأثير الصوت
العالي واجلهير والصوت احمليطي.

BYPASS
(جتاوز تأثير املعادل)

ميكنك االستمتاع بالصوت بدون
تأثير املعادل.

 .5اضغط على  d/Mلتشغيل املسارات/امللفات املوسيقية
املبرمجة.

,,مالحظة

عرض معلومات امللف

أثناء تشغيل ملف  MP3يحتوي على معلومات امللف ،ميكنك عرض
املعلومات بالضغط على ( INFOاملعلومات) في جهاز التحكم
عن بُعد.

استئناف التشغيل

أثناء التشغيل ،إذا قمت بالتغيير واالنتقال إلى وظيفة أخرى ،ثم
رجعت إلى وظيفة  ,USB/CDفسيمكنك االستماع إلى املوسيقى
عند آخر نقطة توقفت عندها.

2
التوصيل

عمليات تشغيل أخرى

21

,,مالحظة

رمبا حتتاج إلى إعادة ضبط وضع الصوت ،بعد حتويل املدخل،
ورمبا بعد تغيير امللف/املسار الصوتي في بعض األحيان.

إيقاف الصوت مؤقتا

اضغط على زر كتم الصوت@ املوجود في جهاز التحكم عن
بُعد ليتم كتم الصوت .ميكنك كتم الصوت ،وذلك للرد على
الهاتف على سبيل املثال سيظهر رمز كتم الصوت في “”MUTE
نافذة العرض .إللغاء وظيفة كتم الصوت ،اضغط على زر كتم
الصوت@ مجددًا أو اضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط
على .VOLo / p
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 22التوصيل

ضبط الساعة

ضبط املنبه

أمامك ثالثة طرق لضبط الساعة.

يجب عليك ضبط الساعة قبل ضبط املنبه.

 .1قم بتشغيل الوحدة.
 .2اضغط على ( CLOCKالساعة) ملدة ثانيتني على األقل.
 .3اختر وضع عرض الوقت عن طريق الضغط على الزر
C/Vاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو زر
 Y/Uاملوجود في الوحدة.

التوصيل

2

( 12:00لعرض الفترة الصباحية واملسائية) أو 0.00(لعرض نظام  24ساعة)
 .4اضغط على ( SETضبط) لتأكيد اختيارك.
 .5حدد الساعات عن طريق الضغط على الزر C/V
املوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو الزر  Y/Uاملوجود
في الوحدة.
 .6اضغط على ( SETضبط) لتأكيد اختيارك.
 .7حدد الدقائق عن طريق الضغط على C/Vاملوجود في
جهاز التحكم عن بُعد أو  Y/Uاملوجود في الوحدة.
 .8اضغط على ( SETضبط) لتأكيد اختيارك.
 .9إذا كنت ترغب في إعادة ضبط الساعة ،فاستمر في الضغط
على ( CLOCKالساعة) وكرِّر اخلطوات .3-8

ضبط الساعة عبر تطبيق “LG Bluetooth
”Remote
قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعلى جهاز
األندرويد اخلاص بك .انظر (انظر صفحة )27 - 26
تلقائيا مع اجلهاز من خالل تفعيل
سوف تتزامن الوحدة اخلاصة بك
ً
االتصال عبر البلوتوث عبر تطبيق “.”LG Bluetooth Remote

ضبط الساعة من خالل املزامنة مع جهاز
iPhone/iPod

ميكنك استخدام الوحدة كساعة منبهة.
 .1قم بتشغيل الوحدة.
 .2اضغط على ( ALARMاملنبه) .ستومض كل وظيفة من
الوظائف.
 .3اضغط على ( SETضبط) عندما تظهر الوظيفة التي ترغب
في إيقاظك من خاللها.
 .4سيتم عرض “( ON TIMEوقت التشغيل)” .هذا هو الوقت
الذي ترغب أن يتم تشغيل الوحدة فيه .اضغط على
 C/Vاملوجود في
جهاز التحكم عن بُعد أو  Y/Uاملوجود في الوحدة
لتغيير الساعات والدقائق ثم اضغط على ( SETضبط)
للحفظ.
 .5اضغط على زر  C/Vاملوجود في جهاز التحكم عن
�بُعد أو على
 Y/Uاملوجود في الوحدة لتغيير مستوى الصوت ثم
اضغط على ( SETضبط) ليتم احلفظ.
 .6إذا كنت تريد إعادة ضبط املنبه ،فاستمر في الضغط على
 .ALARMثم كرر اخلطوات 3-5

,,مالحظة

y yال تعمل وظيفة املنبه إال عند إيقاف تشغيل الوحدة بعد
ضبط املنبه.
y yإذا قمت بضبط الوقت في الساعة واملنبه ،فيمكنك
معرفة الوقت عن طريق الضغط على CLOCK
(الساعة) أو عن طريق الضغط على ( ALARMاملنبه)
حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
y yإذا كان قد مت ضبط املنبه بالفعل ،فاضغط على
( ALARMاملنبه) إللغاء املنبه .لتنشيط املنبه ،اضغط
على  ALARMمجددًا.
y yإذا كان قد مت ضبط وقت الساعة أو املنبه بالفعل،
فاستمر في الضغط على  CLOCKأو  ALARMملدة
ثانيتني على األقل إلعادة ضبط الساعة أو املنبه.

قم بتوصيل جهاز  iPhone/iPodباملنفذ  USBباستخدام كابل
 iPhone/iPodوحدد وظيفة  .USBعندها سيتزامن ضبط
الساعة في شاشة العرض مع جهاز  iPhone/iPodاخلاص بك.
بعد مزامنة الوحدة مع جهاز  iPhone/iPodاخلاص بك من أجل
ضبط الساعة ،سيكون فرق توقيت بني جهاز iPhone/iPod
والوحدة .في وضع إيقاف التشغيل ،لن تتم مزامنة الساعة مع
جهاز .iPhone/iPod
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التوصيل 23

أوتوماتيكيا بعد مضي  30دقيقة إذا قمت
 -تنطفئ هذه اإلضاءةً
بضبط وقت املنبه بني  8:00صبا ًحا إلى  5:00مسا ًء.
 -إذا استمر تشغيل اإلضاءة ،فاضغط على زر LIGHTING(اإلضاءة) املوجود في جهاز التحكم عن بُعد لضبط وقت املنبه
بني  8:00صبا ًحا إلى  5:00مسا ًء.

,,مالحظة

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

2

y yستعمل وظيفة السكون بعد خفض إضاءة الشاشة.

التوصيل

إضاءة منبه اإليقاظ الذكية

تدريجيا خالل  30ثانية قبل وقت املنبه
يزداد سطوع إضاءة الوحدة
ً
املضبوط الذي استخدمه املستخدم في وظيفة املنبه بالوحدة أو
وظيفة املنبه في تطبيق .LG Bluetooth

ضبط مؤقت السكون

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

خافض شدة اإلضاءة

اضغط على  SLEEPمرة واحدة .سوف تقل إضاءة شاشة العرض
مبقدار 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 باجلهاز
�اخلارجي وعدم استخدامها ملدة  20دقيقة.
سيتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة بعد ست ساعات عند توصيلها
بجهاز ما باستخدام مدخل تناظري.
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 24التوصيل

التشغيل املتقدم
التسجيل على جهاز USB
 .1قم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة.

 .2حدد الوظيفة بالضغط على زر  FUNCTIONاملوجود بوحدة
التحكم عن بعد أو زر  Fاملوجود بالوحدة.

التوصيل

2

تسجيل مسار/ملف واحد  -ميكنك تسجيل مسار/ملف
على جهاز  USBأثناء تشغيل امللف الذي تريد .تسجيل كافة
املسارات/امللفات  -ميكنك تسجيل املسارات/امللفات على جهاز
 USBفي حالة التوقف .تسجيل قائمة البرنامج  -بعد إعداد
�قائمة البرنامج ،ميكنك تسجيلها على جهاز .USB
(يرجى اجلوع إلى الصفحة )21
 .3ابدأ التسجيل بالضغط على زر  USB RECاملوجود بوحدة
التحكم عن بعد.
 .4إليقاف التسجيل ،اضغط على زر .ZENTER

اإليقاف املؤقت للتسجيل
أثناء التسجيل ،اضغط على زر  USB RECإليقاف التسجيل
بشكل مؤقت .اضغط عليه مرة أخرى إلعادة بدء التسجيل.
(وظيفة  Radio/ Portableفقط)

لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة
 .1اضغط على زر  USB RECملدة تزيد عن  3ثواني.

 .2استخدم زر  Y/Uلتحديد معدل سرعة املعلومات.

,,مالحظة

y yميكنك التحقق من معدل النسبة املئوية للتسجيل
بالنسبة لسجل  USBعلى نافذة العرض أثناء التسجيل.
(قرص مدمج صوتي أو قرص MP3/ WMA/ FLAC
مدمج فقط)
y yأثناء تسجيل  ،MP3/ WMA/ FLACال يوجد صوت.
y yوعند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل ،سيتم تخزين
�امللف الذي مت تسجيله في هذا الوقت.
(باستثناء ملفات )MP3/WMA/ FLAC
y yال تقم بفصل جهاز  USBأو إيقاف تشغيل الوحدة خالل
التسجيل على  .USBوفي حال عدم االلتزام بذلك،
ميكن أن يتم عمل ملف غير كامل وال يتم مسحه من
الكمبيوتر الشخصي.
y yفي حالة عدم التمكن من التسجيل من خالل USB
ستظهر رسائل مثل “NO USB”، “ERROR(USB
”ERR)”، “FULL(USB FULL)”، ”NO SUPPOأو “NO
 ”RECعلى نافذة العرض.
y yال ميكن استخدام جهاز قارئ البطاقات املتعددة ،أو HDD
خارجي أو هاتف جوال في التسجيل من خالل USB
y yيتم تسجيل ملف بحجم  512ميجابايت تقري ًبا عند
التسجيل لفترة طويلة.
y yال ميكنك تخزين أكثر من  999ملف.
y yسيتم تخزينها كالتالي.
AUDIO
القرص( CD
الصوتي
)املدمج

MP3/ WMA/FLAC

*املصدر األخر

 .3اضغط مرة أخرى على زر  USB RECلتحديد سرعة
التسجيل.
 .4اضغط على زر  Y/Uلتحديد سرعة التسجيل
املطلوبة( .وظيفة  CDفقط)
X1 SPEED
ميكنك االستماع إلى املوسيقى أثناء تسجيلها( .األقراصاملدمجة الصوتية فقط)
X2 SPEED
ميكنك تسجيل ملفات املوسيقى فقط. .5اضغط على زر  USB RECإلنهاء اإلعدادات.
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 FM، PORTABLE : *y yوما إلى ذلك.
وظائف  DAB، BTغير مدعومة

إعداد نسخ غير مرخصة من املواد احملمية ضد النسخ ،مبا
في ذلك برامج الكمبيوتر ،امللفات ،املنشورات والتسجيالت
الصوتية ،رمبا يعد انتهاكا ً حلقوق الطبع والنشر ويضعك حتت
.طائلة القانون
.يجب عدم استخدام هذا اجلهاز لتلك األغراض
حتمل املسئولية
احترم حقوق الطبع والنشر
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استخدام تقنية البلوتوث
الالسلكية

االستماع إلى املوسيقى من جهاز مزود
بالبلوتوث

يعد البلوتوث  ®Bluetoothتقنية اتصال السلكية لالتصال قصير
املدى.

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

قد يخرج الصوت بشكل متقطع عندما تتم إعاقة التوصيل
باملوجة اإللكترونية األخرى أو إذا قمت بتوصيل البلوتوث في حجرة
�أخرى.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية ®Bluetooth
الالسلكية أية رسوم .ميكن تشغيل اجلوال الذي يحتوي على تقنية
 ®Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال إجراء االتصال
�من خالل تقنية  ®Bluetoothالالسلكية.
األجهزة املتاحة :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 املتقدم)

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

2
التوصيل

نبذة عن تقنية البلوتوث

قبل 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.

,,مالحظة

يقصد بـ  XX:XXاألربعة أرقام األخيرة من عنوان . BT
فعلى سبيل املثال إذا كان عنوان  BTاخلاص 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 اخلاص بك،
تظهر “( ”BT PAIRمت اقنران البلوتوث) في نافذة العرض.

,,مالحظة

توجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة لالقتران ،حسب نوع
جهاز البلوتوث.
 .5االستماع إلى املوسيقى
لالستماع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة على جهاز البلوتوث،
يرجى الرجوع إلى دليل املستخدم اخلاص باجلهاز .وفقا ً ملستوى
صوت اجلهاز املزود بالبلوتوث اخلاص بك ،سيتم ضبط مستوى
صوت البلوتوث.

,,مالحظة

y yقد يتشوه الصوت الصادر من اجلهاز الرئيسي إذا قمت
برفع صوت جهاز بلوتوث مبقدار الثلثني أو أكثر.
y yعندما تستخدم وظيفة البلوتوث ،اضبط مستوى الصوت
في جهاز البلوتوث على املستوى املناسب لالستماع إليه.
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,,مالحظة

y yعند استخدام تقنية البلوتوث  ،®Bluetoothيجب أن
جتعل التوصيل بني الوحدة وجهاز البلوتوث قري ًبا قدر
�اإلمكان مع ترك مسافة مناسبة.
وعلى الرغم من ذلك فقد ال يعمل ذلك بالشكل املناسب
كما في احلاالت التالية:
- -يوجد عائق بني الوحدة وجهاز البلوتوث.

التوصيل

2

استخدام تطبيق البلوتوث
حول تطبيق “”LG Bluetooth Remote

يقدم تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteمجموعة من اخلصائص
اجلديدة لهذه الوحدة.

 -وجود جهاز يستخدم نفس التردد ومزود بتقنيةالبلوتوث  ®Bluetoothمثل املعدات الطبية أو
امليكروويف أو جهاز  LANالسلكي.

�لالستمتاع باملزيد من املزايا ،فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق
“.”LG Bluetooth Remote

y yينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث اخلاص بك بهذه
الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.

قم بتثبيت تطبيق “LG Bluetooth
 ”Remoteعبر “Google Android Market
”)(Google Play Storeسوق أندرويد على
جوجل (متجر اللعب على جوجل)”.

y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا متت إعاقة االتصال مبوجة
إلكترونية أخرى.
y yال ميكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه
الوحدة.
y yإمكانية االقتران هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد
لكل وحدة وال تدعم التوصيل املتعدد.
y yقد ال ميكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
اجلهاز.
y yميكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف
أو مشغل  MP3أو الكمبيوتر الدفتري...إلخ.
y yفي حالة عدم اتصال البلوتوث ،تظهر رسالة
“ ”BLUETOOTHو“ ”BT READYفي لوحة التحكم.

 .1انقر على أيقونة “Google Android Market (Google
”). Play Store
 .2في شريط البحث ،اكتب “ ”LG Bluetooth Remoteوقم
بالبحث عنه.
 .3في قائمة نتائج البحث ،اعثر على “LG Bluetooth
 ”Remoteوانقر فوقه للبدء في حتميل تطبيق البلوتوث.
 .4اضغط على األيقونة للتثبيت.
 .5انقر على األيقونة كي يتم التنزيل.

,,مالحظة

y yسيتم قطع االتصال عندما يقف شخص ما ويعوق
االتصال بني جهاز البلوتوث واملشغل.

y yتأكد من أن جهاز البلوتوث املفعل اخلاص بك متصل
باإلنترنت.

y yكلما زادت املسافة بني الوحدة وجهاز البلوتوث ،كلما
انخفضت جودة الصوت.

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

y yعند فصل اتصال البلوتوث ،قم بتوصيل جهاز البلوتوث
بالوحدة مجددًا.

y yسيتم فصل اتصال البلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة
أو ابتعاد جهاز البلوتوث عن الوحدة.
y yبعد توصيل جهازك بالوحدة عبر البلوتوث ،تتحول
تلقائيا .لكن ال تتحول إلى  BTأثناء
الوظيفة إلى BT
ً
التسجيل.
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y yإذا كنت تريد احلصول على مزيد من املعلومات ،ارجع إلى
شرح تطبيق  BTفي “ ”Apple App Storeأو
�
“(Google Android Market (Google Play
.”Store
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يساعد تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteفي توصيل جهاز
البلوتوث بهذه الوحدة.
 .1اضغط على أيقونة تطبيق” ”LG Bluetooth Remoteفي
النافذة الرئيسية لفتح تطبيق “”LG Bluetooth Remote
وانتقل إلى القائمة الرئيسية.
 .2اضغط على [( ]Settingإعدادات) وحدد الوحدة التي ترغب
بها.
 .3إذا أردت االطالع على مزيد من املعلومات حول التشغيل،
اضغط على [( ]Settingإعدادات) و [( ]Helpتعليمات).

 y yيتوافر تطبيق  BTفي إصدار البرامج بالطريقة التالية؛
�نظام تشغيل أندرويد :النسخة ( 2.3.3أو األحدث)
نظام تشغيل  :iOSالنسخة ( 4.3أو األحدث)
y yقد ال ميكنك تفعيل تطبيق  BTبشكل مناسب أثناء
استخدام البلوتوث .قم بفصل جهاز البلوتوث الذي قمت
بتوصيله قبل استخدام تطبيق  BTبشكل مناسب.
y yعند استخدام تطبيق  Bluetooth Appللتشغيل ،ميكن
أن تكون هناك بعض االختالفات بني تطبيق Bluetooth
 Appووحدة التحكم عن بعد املرفقة .استخدم وحدة
التحكم عن بعد املرفقة عند الضرورة.
y yإذا قمت بتشغيل تطبيق  BTمن خالل جهاز البلوتوث
املتصل ،رمبا يتم فصل اتصال البلوتوث الذي قمت بتوصيله
سابقا ً( .هذه العملية تختلف حسب برنامج تشغيل
الهاتف الذكي).

2
التوصيل

تنشيط البلوتوث باستخدام تطبيق
“”LG Bluetooth Remote

,,مالحظة

y yقد ال يعمل تطبيق  BTحسب جهاز البلوتوث.
y yفي وظيفة البلوتوث ،إذا قمت باستخدام تطبيق  BTقد ال
تعمل وحدة التحكم عن بعد املرفقة.
y yعند استخدام تطبيق  BTلوحدة التحكم عن بعد ،قد
يختلف التشغيل من وحدة التحكم عن بعد املرفقة.
y yوفقا ً لنظام التشغيل اخلاص بالهاتف الذكي ،فقد حتدث
بعض االختالفات عند تشغيل تطبيق .BT
y yعندما يكون جهاز البلوتوث اخلاص بك متصال ً بالفعل بوحدة
أخرى ،افصل اتصال البلوتوث أوال ً .ثم ميكنك بعدها التحكم
في املشغل اخلاص بك عبر تطبيق .BT
y yقد يتم فصل االتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقا ً آخر أو
قمت بتغيير إعدادات اجلهاز املتصل عبر تطبيق  BTوفي هذه
احلالة ،يرجى التحقق من حالة االتصال.
y yلتجنب التعطل ،يوصى بتوصيل جهاز واحد فقط
بالوحدة.
y yال� تستخدم كابل في توصيل اجلهاز اخلاص بك مبنفذ .USB
أو أنه سيتم فصل االتصال عبر بلوتوث.
�y yبعد توصيل تطبيق  ،BTميكن أن تسمع املوسيقى من جهازك.
في هذه احلالة ،حاول التوصيل مرة أخرى.
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استكشاف األعطال وإصالحها
املشكلة

التشغيل

3

العالج
y yأدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس احلائط.

ال توجد طاقة.

y yحتقق من احلالة عن طريق تشغيل األجهزة اإللكترونية األخرى.

ال يوجد صوت.

اضغط على زر  Fوتحقق من الوظيفة المحددة.

الوحدة ال تبدأ في إعادة
التشغيل.

ال ميكن موالفة محطات
الراديو بالشكل املالئم.

وحدة التحكم عن بعد ال
تعمل بالشكل املالئم.

y yأدخل قرص قابل للتشغيل.
y yنظف القرص( .راجع صفحة )31
y yأدخل القرص بحيث يكون امللصق أو اجلانب املطبوع مواجه ألعلى.

y yوصل الهوائي بإحكام.
 y yقم مبوالفة القناة يدويًا.

 y yالضبط املسبق لبعض محطات الراديو ،راجع صفحة 20
y yشغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق  23قدم تقريبا ( 7م).
y yقم بإزالة العوائق املوجودة بني وحدة التحكم عن بعد والوحدة.
y yاستبدل البطارية بأخرى جديدة.

جهاز  iPod/iPhone/iPadقم بتوصيل جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص بك باستخدام كابل  USBبإحكام .
ال يعمل.

جهاز  Androidال يعمل.

ال يتم عرض الساعة.
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y yحتقق مما إذا كان نظام التشغيل اخلاص بجهازك من النسخة ( 4.1أو األحدث) أو ( AOA 2.0أو األحدث).
y yوصل جهاز أندرويد اخلاص بك عن طريق توصيل كابل  USBبإحكام.

y yقم بتوصيل جهاز البلوتوث اخلاص بك بالوحدة من خالل تطبيق BT.
y yقم بتوصيل جهاز  iPod/iPhone/iPadاخلاص بك باستخدام كابل  USBبإحكام ملزامنة الوقت.
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اكتشاف األعطال وإصالحها 29

العالمات التجارية والتراخيص
تعد تقنية البلوتوث ® Bluetoothالالسلكية مبثابة نظام يتيح
التواصل الالسلكي بني األجهزة اإللكترونية.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية
® Bluetoothالالسلكية أية رسوم .ميكن تشغيل اجلوال
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 مبوجب ترخيص.
كما أن العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى خاصة
مبالكيها املعنيني.

اكتشاف األعطال وإصالحها

4
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املواصفات
مواصفات عامة
التيار الكهربائي

ارجع إلى امللصق الرئيسي.

استهالك الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي.

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

( )212 × 144 × 212مم
 2.4كجم
 5درجات مئوية إلى  35درجة مئوية ( 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت)
 % 5إلى % 85
 5فولت  1 0أمبير

مدخالت
منفذ توصيل األجهزة النقالة
PORT.IN

 0.7فولت متوسط اجلذر التربيعي (مقبس استريو  3.5ملم)

املوالف

اكتشاف األعطال وإصالحها

4

نطاق موالفة FM

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

مضخم الصوت
وضع االستيريو

 10وات  10 +وات

التشوه التوافقي الكلي:

% 10

استجابة التردد

 40إلى  20000هرتز

القرص
نسبة اإلشارة إلى التشويش

 60ديسبل

النطاق الديناميكي

 55ديسبل

مكبرات الصوت
النوع

مدمج

املعاوقة

 8أوميجا

طاقة اإلدخال املقدرة

 10وات

طاقة اإلدخال القصوى

 20وات

y yيخضع التصميم واملواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.
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التعامل مع الوحدة
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
تخزين األقراص

بعد التشغيل ،قم بتخزين 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 مواد مذيبة قوية مثل الكحول ،أو البنزين ،أو مرقق
الدهان ،أو املنظفات املتاحة في األسواق ،أو مواد الرش املضادة
للكهرباء الساكنة اخملصصة في شرائط الكاسيت القدمية.

ال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش املبيد احلشري بالقرب من
الوحدة.
قد يتسبب املسح مع الضغط بشدة على السطح إلى إتالفه.
ال تترك منتجات مطاطية أوبالستيكية تالصق الوحدة لفترة
طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة
لتنظيف املشغل ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إذا كانت
األسطح متسخة للغاية ،فاستخدم 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.

صيانة الوحدة
الوحدة عبارة عن جهاز ذي 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.
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