العربية

دليل المالك

ساوند بار سيستم  300وات

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
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بدء االستخدام

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 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
كاف ليشكل خطر تعرض
والذي قد يكون ٍ
.األشخاص لصدمة كهربائية
كما يشير الرمز الذي يحتوي على عالمة
تعجب داخل مثلث متساوي األضالع
إلى تنبيه املستخدم إلى وجود تعليمات
تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في
.الكتيب املرفق مع املنتج
حتذير :للتقليل من خطر نشوب احلرائق أو حدوث الصدمات
الكهربية ،ال تعرض اجلهاز للمطر أو الرطوبة.
تنبيه :ال يجب تعريض اجلهاز للماء (املتقطر أو املتطاير) وال يجب
وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على اجلهاز.
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حتذير :ال تركب هذا اجلهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.
تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات تهوية .ينبغي تركيب اجلهاز وفقً ا
�لتعليمات املصنّع.
ويرجى االنتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات املوجودة في
احلجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل املوثوق للمنتج
وحمايته من السخونة الزائدة .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.
التنبيهات املتعلقة بكابل الطاقة
توصي معظم األجهزة باستخدام 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 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 تلفً ا 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 املادية 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
مقبس كابل الطاقة من منفذ التيار املوجود باحلائط .عند تثبيت
املنتج ،تأكد من سهولة الوصول للمقبس.
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بدء االستخدام

3

هذا اجلهاز مزود ببطارية أو مراكم محمول.
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1
بدء االستخدام

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

NB3530A-NB_DJORMLK_Arabic.indd 3

4

جدول احملتويات

جدول احملتويات
1
2
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
9
11
11

2
12
12
12
12
13
13
13
13

بدء االستخدام
معلومات السالمة
امللحقات
ميزات فريدة
تلقائيا
– إيقاف التشغيل
ً
– محمول
– الضبط السهل للسماعات
– مزامنة صوت LG
مقدمة
– الرموز املستخدمة في هذا الدليل
وحدة التحكم عن بعد
اللوحة األمامية
اللوحة اخللفية
تثبيت الوحدة الرئيسية على احلائط
اإلعداد
– اقتران مضخم الصوت الالسلكي

التوصيل
توصيل األجهزة االختيارية
– توصيل مدخل ( PORT. INاحملمول)
– توصيل OPTICAL IN
– الضبط السهل للسماعات
– توصيل USB
– امللفات القابلة للتشغيل
– وحدات  USBاملتوافقة
– متطلبات جهاز USB
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3
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
17
18
19
19
19

التشغيل
العمليات األساسية
– تشغيل USB
العمليات األخرى
– التحكم في النطاق الديناميكي ()DRC
– مزامنة الصوت والصورة AV
– عرض مصدر امللف واإلدخال
– إليقاف الصوت بشكل مؤقت
– تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي
تلقائيا
– إيقاف التشغيل
ً
– ضبط مؤقت النوم
– اخلافت
– مزامنة صوت LG
استخدام تقنية البلوتوث
– االستماع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة على األجهزة
التي تعمل بتقنية البلوتوث
ضبط الصوت
– إعداد الوضع احمليطي
– تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة مستوى الصوت
التلقائي
– اضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت
التحكم في التلفزيون عبر وحدة التحكم عن بعد

19
20
امللحقة
 – 20ضبط الوحدة للتحكم عن بعد في التلفزيون اخلاص
بك
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جدول احملتويات

استكشاف األعطال وإصالحها

4
21

1

اكتشاف األعطال وإصالحها

امللحق

5
22
22
22
23

5

العالمات التجارية والتراخيص
الصيانة
– نقل الوحدة
املواصفات

2

3

4

5
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بدء االستخدام

ميزات فريدة
تلقائيا
إيقاف التشغيل
ً

بدء االستخدام

1

امللحقات
يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.

تلقائيا لتوفير استهالك
تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل
ً
الطاقة.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك احملمول( .جهاز  ،MP3الكمبيوتر
احملمول ،وما إلى ذلك)

وحدة التحكم عن بعد ()1

البطاريات ()2

الضبط السهل للسماعات

استمع إلى الصوت من التلفزيون أو مشغل  DVDأو جهاز رقمي
مزود بوضع قناة  2.1أو  2.0الزاهي.

مزامنة صوت LG

منوذج تركيب كتيفة التثبيت
على احلائط ()1

كتيفة التثبيت على احلائط
()1

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خالل وحدة التحكم
عن بعد اخلاصة بتلفزيون  LGاخلاص بك واملتوافق مع ميزة مزامنة
صوت .LG
كابل بصري ()1

مقدمة

رباط للكابل لترتيب الكابالت
()2

الرموز املستخدمة في هذا الدليل

,,مالحظة

تشير إلى املالحظات اخلاصة وخصائص التشغيل.

,,تلميح

تشير إلى النصائح والتلميحات التي جتعل املهمة أكثر سهولة.

<<تنبيه

يُشير إلى التحذيرات اخلاصة مبنع األضرار احملتملة نتيجة لسوء
االستخدام.
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بدء االستخدام

وحدة التحكم عن بعد

7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a
( 1الطاقة)  :يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
 : FUNCTIONحتدد الوظيفة ومصدر الدخل.

 : OPTICALيغير مصدر الدخل إلى ضوئي مباشرة.

1
بدء االستخدام

 : W/S FOLDERيبحث عن مجلد يحتوي على ملفات MP3/
 .WMAعند تشغيل جهاز  USBالذي يضم ملفات بصيغة MP3/
 WMAمقسمة بني عدة مجلدات،
اضغط على زر  W/S FOLDERالختيار اجمللد الذي ترغب في
تشغيله.
 : MUTEيكتم الصوت.
 : -/+ VOLيضبط مستوى صوت السماعات.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b
تلقائيا.
 : AUTO POWERتقوم هذه الوظيفة بتشغيل الوحدة
ً
 : AV SYNCيزامن الصوت والصورة.

 : INFOمعلومات ملف أو مصدر إدخال.
 : REPEATاستمع إلى ملفاتك بشكل متكرر أو عشوائي.
) C/Vثحب/يطخت( :
 يتخطى بشكل سريع للخلف أو لألمام. يبحث.(Zإيقاف)  :يوقف التشغيل.
( d/Mتشغيل  /إيقاف مؤقت)  :يبدأ التشغيل / .إليقاف
التشغيل مؤق ًتا.
 : SOUND EFFECTيحدد وضع تأثير الصوت.
 : AUTO VOLUMEيقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل وضع الصوت
التلقائي.
 : WOOFER LEVELيضبط مستوى صوت مضخم الصوت.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c
األزرار الرقمية من  0إلى  : 9يحدد ملف مباشرة.
 : DRCيضبط وظيفة نطاق التحكم الديناميكي (.)DRC

تركيب البطارية
انزع غطاء البطارية املوجود باجلانب اخللفي من وحدة التحكم عن
بعد ،وادخل بطاريتني (احلجم  )AAAمع موائمة األقطاب و
بالشكل الصحيح.
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 :SLEEPلضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت
ُمحدد.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •d
أزرار التحكم في التلفزيون  :راجع الصفحة .20
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بدء االستخدام

اللوحة األمامية
1

C

بدء االستخدام

E

D

B

A

F
( !/1 Aاالستعداد  /التشغيل)
( + / - Bمستوى الصوت )+/-
يضبط مستوى الصوت.
( T Cتشغيل  /إيقاف مؤقت)
( I Dإيقاف)
( F Eالوظيفة)
يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.
 Fمكبرات الصوت
 Gنافذة العرض
 Hمنفذ USB

,,مالحظة

افتح غطاء  USBباستخدام إصبعك لتوصيل .USB

G H

F

<<تنبيه

احتياطيات استخدام األزرار التي تعمل باللمس
y yاستخدم األزرار التي تعمل باللمس بيدين نظيفتني
�وجافتني.
في البيئات الرطبة ،امسح أي رطوبة مترسبة علىاألزرار التي تعمل باللمس قبل استخدامها.
y yال تضغط على األزرار التي تعمل باللمس بقوة لكي
�تعمل.
فإذا ضغط بقوة مفرطة ميكن أن يتسبب ذلك في تلفمستشعر األزرار.
y yقم بلمس الزر الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة
بالشكل الصحيح.
y yاحترس من وجود أي مادة موصلة ،مثل العناصر املعدنية،
على األزرار التي تعمل باللمس .حيث ميكن أن تتسبب
في األعطال.

اللوحة اخللفية
A
B

( PORT.IN Aاألجهزة احملمولة منفذ دخل)

2013-05-31 �� 11:08:44

OPTICAL IN 1/ 2 B
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بدء االستخدام
 .1قم مبطابقة احلافة السفلية للتلفزيون في منوذج كتيفة
التثبيت باحلائط مع اجلزء السفلي من التلفزيون وركبها في
مكانها.
التلفزيون

1
بدء االستخدام

تثبيت الوحدة الرئيسية على
احلائط

9

�ميكنك تثبيت الوحدة األساسية على حائط.
جهز مسامير التثبيت على احلائط وكتائف التثبيت.
الوحدة

كتيفة التثبيت على احلائط

 .2عند التثبيت على حائط (خرساني) ،استخدم مقابس احلائط
(غير مزودة) .يجب أن تثقب بعض الفتحات في احلائط .مرفق
صفحة إرشادية (منوذج تركيب كتيفة التثبيت باحلائط)
لتحديد موضع الثقوب .استخدم صفحة اإلرشاد لتحديد
موضع الثقوب.

منوذج تركيب كتيفة التثبيت
باحلائط

Template

Wall Mount Brac

ket Installation

,,مالحظة

املسامير اللولبية وقوابس احلائط غير مزودة لتثبيت الوحدة.
نوصي باستخدام هيلتي ( )HUD-1 6×30في التركيب.
يرجى شراؤه.

2013-05-31 �� 11:08:45
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بدء االستخدام

 .3قم بإزالة منوذج تركيب كتيفة التثبيت باحلائط.
 .4ثبته باستخدام املسامير اللولبية (غير مزودة) كما هو ُمبني
في الشكل التوضيحي أدناه.

y yال تتعلق بالوحدة املثبتة وجتنب أي اصطدام بالوحدة.
y yأحكم تثبيت الوحدة جي ًدا باحلائط بحيث ال تسقط .إذا
سقطت الوحدة ،فقد يتسبب ذلك في اإلصابة أو تلف
املنتج.

بدء االستخدام

1

<<تنبيه

y yال تركب هذه الوحدة في وضع مقلوب .ميكن أن تتلف
أجزاء هذه الوحدة أو تكون السبب في اإلصابة.

y yعند تثبيت الوحدة على احلائط ،يرجى التأكد من أن
األطفال ال ميكنهم سحب أي من كابالت التوصيل ،حيث
قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

,,مالحظة

فك الوحدة من الدعامة بالشكل املبني أدناه.
 .5قم بتعليق الوحدة األساسية على الكتيفة كما هو موضح
أدناه.
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اإلعداد

11

اقتران مضخم الصوت الالسلكي يدويًا

مؤشر  LEDملضخم الصوت الالسلكي
لون املصباح

احلالة

أصفر

مضخم الصوت الالسلكي يستقبل
إشارة الوحدة.

أصفر (وميض)

مضخم الصوت يحاول االتصال.

أحمر

مضخم الصوت الالسلكي في وضع
االستعداد.

منطفئ (ال يوجد أي
بيانات على الشاشة)

يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن
مضخم الصوت الالسلكي.

إعداد مضخم الصوت الالسلكي ألول مرة
 .1وصل كابل الطاقة اخلاص مبضخم الصوت الالسلكي مبنفذ
التيار.
 .2قم بتشغيل الوحدة الرئيسية :وسيتم توصيل الوحدة
تلقائيا.
الرئيسية وجهاز االستقبال الالسلكي
ً

 .1اضغط واستمر في الضغط على زر  Iاملوجود في الوحدة وزر
معا.
 MUTEاملوجود في وحدة التحكم عن بعد ً
 يعرض رسالة "."REMATE .2اضغط على زر  PAIRINGاملوجود في اجلزء اخللفي من
�مضخم الصوت.
– سيومض مؤشر  LEDاألصفر.

1
بدء االستخدام

اقتران مضخم الصوت الالسلكي

في حال فشل االتصال ،ميكن أن يظل مؤشر الضوء املزدوج ()LED
األحمر على املكبر الصوتي الفرعي وال ميكن أن يصدر منه صوت.
حلل هذه املشكلة ،اتبع اخلطوات التالية.

 .3أوقف تشغيل الوحدة.
إذا الحظت مؤشر " LEDاألصفر" فذلك يعني جناح العملية.
 .4عند عدم رؤية إضاءة مصباح " LEDأصفر" ،أعد اخلطوات من
1إلى  3مرة أخرى.

,,مالحظة

y yإذا قمت بتشغيل الوحدة الرئيسية فعندئذ سوف يُصدر
مضخم الصوت الالسلكي (السماعات اخللفية) صوتًا
خالل بضع ثوان في وضع االستعداد.
y yاضبط املسافة بني هذه الوحدة ومضخم الصوت
قدما).
الالسلكي في حدود 10م (ً 32
y yميكنك احلصول على األداء األمثل فقط في حال استخدام
الوحدة ومضخم الصوت الالسلكي ضمن مسافة 2م
قدما) ألنه قد يحدث انقطاع في
( 6أقدام) إلى 10م (ً 32
االتصال في حال استخدام مسافة أكبر.
y yيستغرق األمر بضع ثوان (ورمبا يستغرق وق ًتا أطول)
للوحدة ومكبر صوت لالتصال مع بعضهم البعض.
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التوصيل

التوصيل

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل مدخل ( PORT. INاحملمول)

توصيل OPTICAL IN

توصيل اخملرجات البصرية لألجهزة اخلارجية مبوصالت OPTICAL IN
 1أو .OPTICAL IN 2

التوصيل

2

�مشغل ،MP3
وما إلى ذلك...
�إلى مقبس
خرج األجهزة الضوئية
الرقمية اخلارجية

الضبط السهل للسماعات
لالستماع إلى املوسيقى من جهازك احملمول
ميكن استخدام الوحدة لتشغيل املوسيقى من أنواع كثيرة من
املشغالت احملمولة أو األجهزة اخلارجية.
 .1وصل املشغل احملمول مبوصل ( .PORTمحمول) .IN
 .2شغل الطاقة بالضغط على ( 1الطاقة).
 .3حدد وظيفة  PORTABLEبالضغط على .FUNCTION
 .4شغل املشغل احملمول أو اجلهاز اخلارجي وابدأ التشغيل.

يستمع إلى الصوت من التلفزيون ،أو  DVDأو جهاز رقمي مزود
بوضع  2.1أو .2ch

 .1وصل مقبس  OPTICAL IN 1أو  OPTICAL IN 2في اجلانب
اخللفي للوحدة مبقبس اخملرجات البصرية في التلفزيون (أو
اجلهاز الرقمي...إلخ).
 .2حدد مصدر اإلدخال على  OPTICAL 1أو OPTICAL 2
بالضغط مباشرة على .OPTICAL
 .3استمع إلى الصوت عن طريق سماعة  2.1أو .2ch
 .4اضغط بتكرار على  OPTICALللخروج من .OPTICAL
تعود الوظيفة إلى الوظيفة السابقة.

,,تلميح

هذه الوحدة يتم تشغيلها وحتدد وظيفة  OPTICALمباشرة
حتى في وضع إيقاف التشغيل .اضغط على  OPTICALفي
جهاز التحكم عن بعد.
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توصيل USB

ادخل جهاز ذاكرة  USBفي منفذ  USBبالوحدة.

13

وحدات  USBاملتوافقة

y yمشغل  :MP3مشغل  MP3من نوع فالش
y yمشغل  USBمن نوع فالش :األجهزة التي تدعم .USB1.1
y yوظيفة  USBاخلاصة بهذه الوحدة ال تدعم بعض أجهزة .USB

متطلبات جهاز USB

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.
y yوبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكبر ،قد يستغرق األمر
وق ًتا أطول لالنتهاء من البحث.

2
التوصيل

y yاألجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي املوصلة بالكمبيوتر
غير مدعومة.

y yولتجنب فقد البيانات ،قم بعمل نسخ احتياطية من جميع
البيانات.
نزع جهاز  USBمن الوحدة.
 .1اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط على  Zفي جهاز
التحكم عن بعد أو  Iفي الوحدة مرتني متتاليتني.
 .2أزل جهاز  USBمن الوحدة.

امللفات القابلة للتشغيل
متطلبات ملفات MP3/WMA
توافق ملفات  MP3/WMAلهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي :
y yمعدل التقاط العينات :من  32إلى  48كيلو هرتز ( ،)MP3ومن
 32إلى  48كيلو هرتز ()WMA
�y yمعدل البت  :من  32إلى  320كيلوبت ثانية ()MP3
من  40إلى  192كيلوبت ثانية ()WMA

y yال ميكن دعم الوحدات التي يزيد عدد ملفاتها على  1000ملف.
y yال ميكن توصيل منفذ  USBاخلاص بالوحدة إلى احلاسب .ال ميكن
استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.
y yملفات النظام  exFATغير مدعومة على هذه الوحدة.
y yوفقً ا لبعض األجهزة ،قد ال يتم التعرف عليها على هذه الوحدة.
 -األقراص الصلبة اخلارجية -قارئ البطاقات -األجهزة املقفولة -أجهزة  USBمن النوع الصلب -مركز توزيع USB- -استخدام كابل متديد USB

y yأقصى حد للملفات  :أقل من 999
y yامتدادات امللفات ”mp3”/“.wma.“ :
y yال ميكن تشغيل ملف محمي من خالل ( DRMإدارة احلقوق
الرقمية) على هذا اجلهاز.
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التشغيل

العمليات األساسية
تشغيل USB

 .1قم بتوصيل جهاز  USBمع منفذ .USB

 .2حدد وظيفة  USBبالضغط على .FUNCTION
 .3حدد امللف املرغوب لتشغيله بالضغط على
Vأو.C
لتنفيذ
إيقاف
تشغيل

اضغط .d/M

إيقاف مؤقت

التشغيل

3

ذلك
اضغط .Z

لالنتقال إلى
امللف التالي أو
السابق.

أثناء التشغيل ،اضغط .d/M
أثناء التشغيل قم بالضغط على  Cأو
 Vلالنتقال إلى امللف التالي أو للرجوع
لبداية امللف احلالي.
اضغط مرتني لفترة موجزة على C
للرجوع إلى امللف السابق.

العمليات األخرى
التحكم في النطاق الديناميكي ()DRC

جلعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت (دولبي رقمي
فقط) .ضبط على [ ]DRC ONباستخدام .DRC

مزامنة الصوت والصورة AV

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد ال يحدث تطابق
بني الصوت والصور .في هذه احلالة ،ميكن لهذه الوظيفة تعديل
وقت التأخير.
 .1اضغط على زر .AV SYNC
 .2استخدم  C/Vللتمرير ألعلى أو ألسفل من خالل
مقدار التأخير الذي ميكنك تعيينه ما بني  0و300ملي ثانية.

عرض مصدر امللف واإلدخال

ميكنك عرض العديد من املعلومات عن مصدر اإلدخال بالضغط
على .INFO

 : USBيحتوي على معلومات ملفات MP3/WMA
يبحث عن
قسم داخل
ملف.

اضغط مع االستمرار على C/V
أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند اجلزء الذي
ترغب في سماعه.

التشغيل
املتكرر أو
العشوائي

اضغط على  REPEATفي وحدة التحكم
عن بعد بشكل متكرر وسوف تتغير الشاشة
�على الترتيب التالي،
RPT DIR (DIRECTORY) RPT 1
.OFF RANDOM RPT ALL

يحدد ملفً ا
مباشرة.

اضغط على األزرار الرقمية من  0إلى  9في
وحدة التحكم عن بعد لالنتقال إلى امللف
املرغوب بصورة مباشرة.

 : OPTICAL 1/2تنسيق صوت ،قناة صوتية

إليقاف الصوت بشكل مؤقت

اضغط على

 MUTEلكتم صوت الوحدة.

ميكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل املثال،
وسوف يتم عرض " "MUTEفي نافذة العرض.
إللغائها ،اضغط على  MUTEبوحدة التحكم عن بُعد مرة
غير مستوى الصوت.
أخرى أو ِّ

تتذكر الوحدة النقطة التي قمت عندها
استئناف إعادة
بتغيير وظيفة أو التي مت إيقاف تشغيل
التشغيل
الوحدة عندها.

,,مالحظة

ميكن مسح نقطة االستئناف عند فصل كابل الطاقة أو
إزالة جهاز  USBمن الوحدة.
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تلقائيا عندما تقوم
تقوم هذه الوظيفة بتشغيل/إيقاف اجلهاز
ً
بتشغيل/إيقاف اجلهاز اخلارجي (تلفزيون ،مشغل  ،DVDمشغل
أقراص  ،Blu rayالخ) وتوصيله باجلهاز عن طريق الكابل الضوئي.

تلقائيا
إيقاف التشغيل
ً

تلقائيا للتوفير في استهالك الطاقة
سيتم إيقاف تشغيل الوحدة
ً
في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم
استخدامها ملدة  25دقيقة.
وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث مت توصيل الوحدة
الرئيسية بجهاز آخر باستخدام منفذ دخل تناظري.

عند تشغيل الوحدة عن طريق هذه الوظيفةيتم حتديد الوظيفة
الضوئية مباشرة أي كان نوع الوظيفة التي يتم حتديدها قبل
إيقافها.

تلقائيا بناء على وظيفة
إال أنه ميكن أن يتم تشغيل الوحدة
ً
التشغيل التلقائي [ ]AUTO POWERالتي قمت بتعيينها.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على
زر .AUTO POWER

ضبط مؤقت النوم

العرض

التشغيل

AUTO POWER ON

مت تشغيل وظيفة .AUTO POWER

مت إيقاف تشغيل وظيفة AUTO
AUTO POWER OFF
.POWER

,,مالحظة

خصيصا إليقاف اجلهاز بعد
y yمت تصميم هذه الوظيفة
ً
دقيقة واحدة من خموله في وضع  .OPTICALفقط إذا
استقبلت الوحدة اإلشارة املرسلة عبر املصدر الضوئي
ولم تكن هناك إشارة صوت رقمي تصل إلى الوحدة،
سيتم إباقف تشغيل الوحدة بد دقيقة واحدة من
اخلمول عندما تكون وظيفة  AUTO POWERفي وضع
التشغيل.
تبعا للجهاز الذي مت
y yميكن أن ال تعمل هذه الوظيفة ،وذلك ً
توصيله عن طريق الكابل الضوئي.

اضغط على  SLEEPمرة واحدة أو أكثر الختيار وقت التأخير بني
 10و 180دقيقة ،بعد إيقاف تشغيل الوحدة.
للتحقق من الوقت املتبقي ،اضغط على .SLEEP
وإللغاء وظيفة النوم ،اضغط بتكرار على  SLEEPحتى يتم عرض
" "SLEEP 10على الشاشة ،ثم اضغط مرة أخرى على SLEEP
بينما يتم عرض "."SLEEP 10

,,مالحظة

3
التشغيل

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

قبل تشغيل هذه الوظيفة ،تأكد من حتديد  OPTICALوقم
بتشغيل وظيفة التشغيل التلقائي.

15

ميكنك التحقق من الوقت املتبقي قبل إيقاف تشغيل
الوحدة .اضغط على  SLEEPوسوف يظهر الوقت املتبقي
في نافذة العرض.

اخلافت

اضغط مرة واحدة على  .SLEEPسوف تقل إضاءة نافذة العرض
مبقدار النصف .لإللغاء ،اضغط بتكرار على  SLEEPحتى يتم
إيقاف اخلفت.

y yمبجرد ضبط  ،AUTO POWERستبدأ الوحدة في
تلقائيا في املرة القادمة،
التشغيل على وضع OPTICAL
ً
بغض النظر عن نوع الوظيفة التي اخترتها من قبل.
y yلن يكون من املمكن تشغيل الوحدة من خالل وظيفة
 AUTO POWERإذا أوقفت تشغيل الوحدة مباشرة.
y yال تكون وظيفة  AUTO POWERمدعومة في وضع
(السلكيا).
مزامنة صوت LG
ً
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مزامنة صوت LG

مع االتصال السلكي
 .1وصل تلفزيون  LGاخلاص بك بالوحدة باستخدام كابل رقمي
ضوئي.

ميكنك التحكم في بعض الوظائف بهذه الوحدة عن طريق وحدة
التحكم عن بعد اخلاصة بجهاز التلفزيون املزود مبيزة مزامنة صوت
 .LGمتوافق مع تلفزيونات  LGالتي تدعم ميزة مزامنة صوت .LG
تأكد من وجود شعار مزامنة صوت  LGعلى تلفزيونك.
الوظائف التي ميكن التحكم فيها عن طريق وحدة التحكم عن بعد
اخلاصة بتلفزيون  :LGرفع/خفض مستوى الصوت ،كتم الصوت

التشغيل

3

راجع دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على التفاصيل اخلاصة مبيزة
مزامنة صوت .LG

كابل ضوئي

يتوقف إجراء إحدى التوصيالت التالية على قدرات اجلهاز املوجود.

,,مالحظة

أيضا استخدام وحدة التحكم عن بعد اخلاصة
y yميكنك ً
بالوحدة أثناء استخدام وضع مزامنة صوت  .LGإذا قمت
باستخدام وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بالتلفزيون مرة
أخرى ،تقوم الوحدة مبزامنة مع التلفزيون.
y yعند فشل االتصال ،تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
y yتأكد من فحص حالة هذه الوحدة واالتصال في احلاالت
الواردة أدناه عند استخدام وضع مزامنة صوت LG
 -إيقاف تشغيل الوحدة. -تغيير الوظيفة إلى أخرى. -فصل كابل الصوت الرقمي الضوئي. -فصل االتصال الالسلكي بسبب التداخل أواملسافة.

 .2اضبط ميزة مزامنة صوت ( LGضوئي) على التلفزيون .راجع
دليل تعليمات التلفزيون.
 .3قم بتشغيل الوحدة.
 .4حدد وظيفة  OPTICAL 1أو .OPTICAL 2
ميكنك رؤية رسالة " "LG OPTعلى شاشة العرض إذا مت التوصيل
بشكل طبيعي بني الوحدة والتلفزيون اخلاص بك.

,,مالحظة

تختلف املدة املنقضية حتى إيقاف تشغيل الوحدة على
حسب تلفزيونك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER
على تشغيل.
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 .1اضبط ميزة مزامنة صوت ( LGالسلكي) على التلفزيون .راجع
دليل تعليمات التلفزيون.
 .2قم بتشغيل الوحدة.
 .3حدد وظيفة .LG TV
تظهر رسالة " "PAIREDعلى شاشة العرض ملدة  3ثوان ثم ميكنك
رؤية رسالة " "LG TVعلى شاشة العرض إذا مت التوصيل لشكل
طبيعي بني هذه الوحدة والتلفزيون.

,,مالحظة

تلقائيا
مبجرد اختيار وظيفة  ،LG TVتتصل الوحدة
ً
بالتلفزيون املوصل بعد ذلك عند إعادة التشغيل.

استخدام تقنية البلوتوث
نبذة عن تقنية البلوتوث
تقنية  Bluetoothهي تقنية اتصال السلكي قصير املدى.
�يبلغ النطاق املتاح  10أمتار.
(قد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا مت تداخل موجة إلكترونية أخرى
على االتصال أو مت توصيل البلوتوث داخل غرف أخرى)
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا
® Bluetoothالالسلكية أية رسوم .ميكن تشغيل التليفون
احملمول الذي يحتوي على تكنولوجيا ® Bluetoothالالسلكية
من خالل التعاقب في حال إجراء االتصال من خالل تكنولوجيا
® Bluetoothالالسلكية
األجهزة املتاحة :الهاتف احملمول ،مشغل  ،MP3الكمبيوتر احملمول،
املساعد الرقمي الشخصي (.)PDA

ملفات تعريف البلوتوث

3
التشغيل

مع االتصال الالسلكي

17

الستخدام تكنولوجيا البلوتوث ،يجب أن تكون األجهزة قادرة على
تفسير ملفات تعريف معينة .هذه الوحدة متوافقة مع اجمللد
التالي.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت املتقدم)
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االستماع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة
على األجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث
ربط هذه الوحدة وجهاز بلوتوث
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.
 .1حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر .FUNCTION
تظهر رسالة " "BTثم " "BT READYعلى شاشة العرض.

التشغيل

3

,,مالحظة

y yيجب توصيل جهاز البلوتوث اخلاص بك بهذه الوحدة مرة
أخرى عند إعادة تشغيلها.
y yتقوم الوحدة بالتوصيل التلقائي بجهاز البلوتوث املتصل
بها مؤخرًا عندما تشغل وظيفة البلوتوث مجددًا بعد
تغييرها إلى وظيفة أخرى.
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 التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث
واحد لكل وحدة وال تدعم التوصيل املتعدد.

 .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 .وتظهر الوحدة اخلاصة بك باسم
"."LG SOUND BAR

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

 .3أدخل رمز .PIN
رمز  PINهو 0000 :

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

 .4عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث اخلاص بك،
تظهر عبارة " "PAIREDعلى شاشة العرض.

,,مالحظة

توجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة لالقتران ،حسب نوع
جهاز البلوتوث.
 .5االستماع إلى املوسيقى.
لتشغيل ملفات املوسيقى اخملزنة على جهاز البلوتوث اخلاص
بك ،راجع دليل املستخدم اخلاص بجهاز البلوتوث.

y yميكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف
أو مشغل  MP3أو احلاسب الدفتري...إلخ.
y yفي حالة عدم اتصال البلوتوث ،تظهر رسالة “BT
”READYتقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.
y yسوف ينقطع االتصال في حال وجود عطل كهربائي ناجت
عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل األجهزة
الطبية أو أفران امليكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية
بنفس املكان.
y yعندما يقف شخص ما ويعوق االتصال بني جهاز البلوتوث
واملشغل ،سيتم قطع االتصال.
y yإذا قمت بزيادة املسافة بني جهاز البلوتوث والوحدة
فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع
االتصال إذا أصبحت املسافة بني جهاز البلوتوث والوحدة
أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
y yينقطع اتصال اجلهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا
البلوتوث الالسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة
الرئيسية أو إذا أبعدت اجلهاز عن الوحدة الرئيسية ألكثر
من  10متر.
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,,مالحظة

ضبط الصوت

y yفي بعض األوضاع احمليطة ،في بعض السماعات ،ال يوجد
صوت أو يصدر صوت منخفض .يعتمد ذلك على وضع
الصوت احمليطي ومصدر الصوت ،وال يعتبر ذلك عيبا.

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
واملؤثرات.

NATURAL
BYPASS

BASS

CLRVOICE

الوصف
ميكنك االستمتاع بصوت طبيعي
ومريح.
كما ميكنك االستمتاع بالصوت بدون
تأثير املعادل.
اجلهير هو اجلهير الشديد .أثناء
التشغيل ،قم بتعزيز تأثير صوت الترددات
العالية والترددات املنخفضة (اخلفيض)
والصوت احمليطي.
 CLRVOICEهو الصوت الواضح.
واضحا
يجعل هذا البرنامج الصوت
ً
ويحسن من جودة الصوت اخلارج.

GAME

 GAMEهو معادل األلعاب .ميكنك
االستمتاع بصوت أكثر واقعية أثناء
تشغيل ألعاب الفيديو.

NIGHT

 NIGHTهو الوضع الليلي .قد تكون
هذه الوظيفة ُمفيدة إذا كنت ترغب
في مشاهدة األفالم على مستويات
صوت منخفضة في أوقات متأخرة
من الليل.

UPSCALER

 UPSCALERهو القياس التصاعدي
لـ  .MP3عند االستماع إلى ملفات
بتنسيق  MP3أو أي ملف موسيقى
مضغوط ميكنك تعزيز الصوت .ال
يتوفر هذا الوضع إال للمصادر ثنائية
القناة.

LOUDNESS

يحسن الصوت اخلفيض والترددات
العالية.

3D SOUND

ميكنك االستمتاع بصوت مجسم
وسنيمائي محيط.
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y yقد حتتاج إلى إعادة ضبط الوضع احمليط ،بعد تبديل
اإلدخال ،حتى بعد تغيير ملف الصوت أحيان ًا.

تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة مستوى
الصوت التلقائي

تدعم هذه الوحدة وظيفة مستوى الصوت التلقائي التي تضبط
تلقائيا.
مستوى الصوت
ً
عندما يكون خرج الصوت منخفض ج ًدا أو مرتفع ج ًدا ,اضغط على
زر  AUTO VOLUMEاملوجود على وحدة التحكم عن بعد .وبذلك
ميكنك االستمتاع بالصوت باملستوى األمثل.
إللغاء هذه الوظيفة ،اضغط على الزر مرة أخرى.

3
التشغيل

إعداد الوضع احمليطي

يحتوي هذا النظام على عدد من مجاالت الصوت احمليطي مسبق
الضبط .ميكنك اختيار وضع الصوت املطلوب باستخدام SOUND
.EFFECT

العرض على الشاشة

19

اضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت
ميكنك ضبط مستوى صوت مضخم الصوت.
 .1اضغط على .WOOFER LEVEL
 .2اضغط على  -/+ VOLلضبط مستوى مضخم الصوت.
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التحكم في التلفزيون عبر
وحدة التحكم عن بعد امللحقة
ميكنك التحكم في التلفزيون باستخدام األزرار أدناه.

PR/CH

VOL +

PR/CH

VOL -

AV/INPUT

ضبط الوحدة للتحكم عن بعد في
التلفزيون اخلاص بك

ميكنك تشغيل التلفزيون اخلاص بك مع وحدة التحكم عن بعد
�امللحقة.
إذا مت إدراج التلفزيون في اجلدول أدناه ،قم بضبط كود املصنع
املناسب.
 .1مع الضغط على زر  )TV POWER( 1واضغط على كود
املصنع للتلفزيون اخلاص بك مع األزرار الرقمية (انظر اجلدول
أدناه).
املصنع

زر

التشغيل

3

التشغيل

MUTE

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت
التليفزيون.

AV/INPUT

يقوم بتحويل مصدر دخل التلفزيون
بني التلفزيون واملصادر األخرى.

)TV POWER( 1

يتحكم في تشغيل أو إيقاف
تشغيل التلفزيون.

–/+ VOL

يقوم بضبط مستوى صوت
التلفزيون.

PR/CH W/S

يقوم باملسح التصاعدي أو التنازلي
في القنوات احملفوظة في الذاكرة.

رقم الكود

LG

( 1افتراضي)2 ،

زينيث

4 ,3 ,1

( GoldStarجولدستار)

2 ,1

( Samsungسامسوجن)

7 ,6

( Sonyسوني)

9 ,8

هيتاشي

4

 .2اترك الزر  )TV POWER(1إلكمال الضبط.
وفقً ا للتلفزيون اخلاص بك ،قد ال تعمل بعض أو جميع األزرار على
التلفزيون بعد إدخال كود املصنع .عند استبدال بطاريات وحدة
التحكم عن بعد ،قد تتم إعادة تعيني رقم الكود الذي قمت
بتعيينه إلى التعيني االفتراضي .قم بتعيني رقم الكود املناسب
مرة أخرى.

,,مالحظة

وفقً ا للتلفزيون املوصل ،ال ميكنك التحكم في التلفزيون
اخلاص بك باستخدام بعض األزرار.
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اكتشاف األعطال وإصالحها

21

اكتشاف األعطال وإصالحها

ال توجد طاقة

ال يوجد صوت

ال يوجد صوت للمكبر
الصوتي

نافذة العرض مظلمة.

سلك الطاقة مفصول.
� yy
وصل كابل الطاقة.
y yحتقق من احلالة عن طريق تشغيل األجهزة اإلليكترونية األخرى.
�y yمصدر دخل غير صحيح محدد.
حتقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح.
�y yمت تنشيط وظيفة كتم الصوت.
اضغط على  MUTEأو اضبط مستوى الصوت إللغاء وظيفة كتم الصوت.
�y yلم يتم توصيل السلك الكهربي للمكبر الصوتي.
أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس احلائط جيدا.
�y yيتم فصل االقتران بني الوحدة واملكبر الصوتي.
وصل الوحدة واملكبر الصوتي( .ارجع إلى صفحة ).11
�y yمت تنشيط وظيفة اخلافت أو النوم.
اضغط على  SLEEPإللغاء الوظيفة.

4
اكتشاف األعطال وإصالحها

املشكلة

السبب واحلل

�y yوحدة التحكم عن بعد بعيدة ج ًدا عن الوحدة.
قدما ( 7أمتار).
شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ً 23
وحدة التحكم عن بعد ال
.تعمل بالشكل املالئم

 AUTO POWERوظيفة
ال تعمل
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�y yيوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة.
أزل كافة العوائق.
�y yالبطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة.
استبدلها ببطاريات جديدة.

تبعا للجهاز الذي مت توصيله عن طريق الكابل الضوئي.
y yميكن أن ال تعمل هذه الوظيفة ،وذلك ً
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 22ملحق

العالمات التجارية والتراخيص

الصيانة
نقل الوحدة

مصنع بترخيص من معامل دولبي .عالمة  Dolbyورمز  DDهي
عالمات جتارية ملعامل دولبي.

مصنع مبوجب ترخيص في إطار براءة االختراع رقم 5,956,674؛
5,974,380؛  6,487,535وبراءات االختراع األمريكية والعاملية
املصدرة والتي تنتظر اإلصدار .عالمة  DTSوالرمز & DTSوالرمز
معا هي عالمات جتارية مسجلة ومخرج  DTS 2.0الرقمي هي
ً
عالمة جتارية لشركة  .DTSيشتمل املنتج على البرنامج .حقوق
�النشر محفوظة
© لشركة  .DTSجميع احلقوق محفوظة.

تكنولوجيا ® Bluetoothالالسلكية هي نظام يسمح
باالتصال الالسلكي بني األجهزة اإلليكترونية في نطاق  10متر
كحد أقصى.

ملحق

5

وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا
® Bluetoothالالسلكية أية رسوم .ميكن تشغيل التليفون
احملمول الذي يحتوي على تكنولوجيا ® Bluetoothالالسلكية
من خالل التعاقب في حال إجراء االتصال من خالل تكنولوجيا
® Bluetoothالالسلكية

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
y yال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش املبيد احلشري بالقرب
من الوحدة.
y yقد يتسبب املسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
y yال تترك منتجات مطاطية أو بالستيكية 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.

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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املواصفات
عام
متطلبات مهايئ التيار املتردد

يرجى الرجوع إلى امللصق األساسي.

استهالك الطاقة

يرجى الرجوع إلى امللصق األساسي.

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

( )47 × 71 × 950مم
 2.5كجم
 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت ( 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية)
 5 %إلى 90 %
دخل التيار املباشر بجهد  5فولت  500 0ملي أمبير

OPTICAL IN
PORT. IN

 3فولت (من الذروة إلى الذروة) ،مقبس ضوئي × 2
 0.5فولت (مقبس استريو  3.5مم)

دخل /خرج

مضخم الصوت
وضع االستيريو
املكبر الصوتي الفرعي

 80وات  80 +وات ( 4أوم على  1كيلوهرتز)10 % THD ,
 140وات ( 3أوم على  60هرتز)10 % THD ,

مضخم الصوت الالسلكي

5
ملحق

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة
النوع
املعاوقة
طاقة الدخل املقدرة
احلد األقصى طاقة الدخل
صافي األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي

يرجى الرجوع على امللصق األساسي على مضخم الصوت.
يرجى الرجوع على امللصق األساسي على مضخم الصوت.
سماعة واحدة أحادية االجتاه
 3أوم
 140وات
 280وات
( )316 × 360 × 170مم تقري ًبا
 5.54كجم

تخضع التصميمات واملواصفات للتغيير بدون إخطار ُمسبق.
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