العربية

دليل املالك

النظام الصوتي
4.1 ch Hi-Fi
Sound Bar
يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل اجلهاز الذي بحوزتك
واحتفظ به للرجوع إليه في املستقبل.
)NB5541 (NB5541, S54A1-D

www.lg.com

2014-09-05 �� 10:38:21

NB5541-NE.DSAUNLF_ARABIC_3552.indd 1

NB5541-NE.DSAUNLF_ARABIC_3552.indd 2

2014-09-05 �� 10:38:21

بدء االستخدام

معلومات السالمة
تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية،
ال تفتح

تنبيه :للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية ،ال تقم بإزالة 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.
تنبيه :ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) وال
يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على الجهاز.

3

تحذير :ال تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.
تنبيه :ال تقم بسد أي من فتحات تهوية .ينبغي تركيب الجهاز وف ًقا
لتعليمات المص ّنع.
ويرجى االنتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في
الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج
وحمايته من السخونة الزائدة .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.

1
بدء االستخدام

1

بدء االستخدام

التحذيرات المتعلقة بكبل الطاقة
يفضل وضع معظم األجهزة في 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 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 المرتخية أو الكبالت الموجودة أو كبالت 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 كبل
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 الكبل
من الجهاز .لفصل مصدر التيار من المقابس ،اسحب مقبس كبل
الطاقة من منفذ التيار الموجود بالحائط .عند تثبيت المنتج ،تأكد
من سهولة الوصول للمقبس.
مالحظة :للحصول على معلومات تعريف المنتج وتصنيف
االمتثال/السالمة ،يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في أسفل
الوحدة.
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بدء االستخدام

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

بدء االستخدام

1

الطريقة اآلمنة إلزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من
األجهزة :قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات ،واتبع
خطوات تجميعها بترتيب عكسي .لمنع تلوث البيئة والتسبب في
جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات ،يجب وضع البطارية أو
مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة.
تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى .يوصى
باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية .ينبغي عدم تعرض
البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو
الحريق أو ما شابه ذلك.
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بدء االستخدام
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معلومات السالمة
ميزات فريدة
مقدمة
– الرموز املستخدمة في هذا الدليل
امللحقات
وحدة التحكم عن بعد
اللوحة األمامية
اللوحة اخللفية
تركيب نظام ساوند بار
تثبيت الوحدة الرئيسية على احلائط

2

التوصيل

12
12
13
13
14
14

توصيل مهايئ التيار املتردد
توصيل مضخم الصوت الفرعي الالسلكي
التوصيل بالتلفزيون اخلاص بك
– استخدام كابل OPTICAL
– توصيل هذه الوحدة بالتلفاز باستخدام كابل HDMI
– استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خالل
قضيب الصوت.
– ما املقصود بوظيفة SIMPLINK؟
– وظيفة ( ARCقناة إرجاع الصوت)
– معلومات إضافية حول HDMI
توصيل األجهزة االختيارية
– توصيل HDMI
– توصيل مدخل ( PORT. INمحمول)
– توصيل OPTICAL IN
– توصيل USB
– وحدات  USBاملتوافقة
– متطلبات جهاز USB
– امللفات القابلة للتشغيل

15
15
16
16
16
17
18
18
18
18
19

3
20
20
21
21
21
21
21

21
22
22
23
25
25
26
26
27
28
28
28
28
29
29
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– ضبط مؤقت النوم
– تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي
أوتوماتيكيا
– تغيير الوظيفة
ً
– LG Sound Sync
استخدام تقنية Bluetooth
– االستماع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة على األجهزة
التي تعمل بتقنية البلوتوث
استخدام تطبيق بلوتوث
– قم بتثبيت تطبيق “”LG Bluetooth Remote
على جهاز بلوتوث اخلاص بك
– قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق “LG
”Bluetooth Remote
ضبط الصوت
– ضبط املؤثرات الصوتية
أوتوماتيكيا
– اضبط مستوى الصوت
ً
– اضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت
التحكم في التلفزيون عبر وحدة التحكم عن بعد امللحقة
– ضبط الوحدة للتحكم عن بعد في التلفزيون اخلاص
بك

4

استكشاف األعطال وإصالحها

30

اكتشاف األعطال وإصالحها

5

ملحق

32
33
34
34

العالمات التجارية والتراخيص
املواصفات
الصيانة
– نقل الوحدة

1

2

3

4

5

التشغيل
العمليات األساسية
– تشغيل USB
العمليات األخرى
– التحكم في النطاق الديناميكي ()DRC
– مزامنة الصوت والصورة AV
– إليقاف الصوت بشكل مؤقت
– عرض مصدر امللف واإلدخال
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بدء االستخدام

ميزات فريدة
تلقائيا
إيقاف التشغيل
ً

بدء االستخدام

1

تلقائيا لتوفير استهالك
تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل
ً
الطاقة.

امللحقات
يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.
تخضع تصميمات ومواصفات امللحقات للتغيير بدون إخطار
مسبق.

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 املنبعث من التلفزيون أو مشغل  DVDأو أي
جهاز رقمي مزود يعمل في وضع القنوات  4.1الفائق.

LG Sound Sync
يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خالل وحدة التحكم
عن بعد اخلاصة بتلفزيون  LGاخلاص بك واملتوافق مع ميزة مزامنة
صوت .LG

مقدمة

مهايئ تيار متردد ()1

سلك طاقة ()1

الكبل البصري ()1

أداة تغيير نوع )1( USB

الرموز املستخدمة في هذا الدليل

,,مالحظة

تشير إلى املالحظات اخلاصة وخصائص التشغيل.

<<تنبيه

كتيفة التثبيت على احلائط
()2

دليل تثبيت كتيفة التثبيت
باحلائط ()1

يُشير إلى التحذيرات اخلاصة مبنع األضرار احملتملة نتيجة لسوء
االستخدام.

املسامير اللولبية ()2
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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.
 : MUTE iيكتم الصوت.
 : VOL o/pيضبط مستوى صوت السماعات.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b

1
بدء االستخدام

 : FOLDER W/Sيبحث عن مجلد في جهاز .USB

 : AUTO POWERيقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة
( .AUTO POWERارجع إلى الصفحة )22
 : 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.
 : DRCيقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة .DRC
 :SLEEPلضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت
ُمحدد.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •d

تركيب البطارية

أزرار التحكم في التلفزيون  :راجع الصفحة .29

انزع غطاء البطارية املوجود في اجلانب اخللفي من جهاز التحكم
�عن بُعد ،وأدخل بطاريتني من نوع ( R03احلجم  )AAAمع مطابقة
 4و 5بشكل صحيح.
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بدء االستخدام

اللوحة األمامية
بدء االستخدام

1

 Aنافذة العرض
 Bمستشعر جهاز التحكم عن بعد
مصباح بيان الوضع االحتياطي
يضيء باللون األحمر عند تنشيط الوضع االحتياطي.

( F Cالوظيفة)
يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.
( p/o Dمستوى الصوت)
يضبط مستوى الصوت.
( !/1 Eاالستعداد/التشغيل)

اللوحة اخللفية

DC. IN 25 V 0 2 A A

 : OPT. IN Dمدخل بصري

 : HDMI IN / OUT Bإدخال  /إخراج وصلة الوسائط املتعددة
فائقة الدقة ()HDMI

 : PORT. IN Eمدخل نقال

 Cمنفذ USB
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بدء االستخدام

9

تركيب نظام ساوند بار
ووصلها باجلهاز الذي تريده( .ارجع إلى
ضع الوحدة أمام التلفزيون ِّ
الصفحة )18 - 13

بدء االستخدام

ميكنك االستماع إلى الصوت من خالل توصيل الوحدة باألجهزة
األخرى :التلفزيون ،مشغل أقراص بلو-راي ،مشغل  ،DVDوما إلى
ذلك.

1

<<تنبيه

للحصول على أفضل أداء من االتصال الالسلكي مثل
البلوتوث أو مضخم الصوت الفرعي الالسلكي ،ال تقم
بتثبيت الوحدة فوق قطع األثاث املعدني ألن االتصال
الالسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود حتت الوحدة.
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بدء االستخدام

تثبيت الوحدة الرئيسية على
احلائط

1
بدء االستخدام

ميكنك تثبيت الوحدة األساسية على حائط.

 .1يجب محاذاة احلافة السفلية من التلفزيون اخلاصة بدليل
كتيفة التثبيت باحلائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في
موقعها.
التلفزيون

مواد التجهيز
الوحدة
دليل تثبيت كتيفة التثبيت باحلائط
كتيفة التثبيت على احلائط
املسامير اللولبية
)غير مرفق(

 .2عند التثبيت على احلائط (اخلرساني) ،استخدم مقابس احلائط
 .يجب أن تثقب بعض الفتحات في احلائط .مرفق صفحة
إرشادية (دليل تثبيت كتيفة التثبيت باحلائط) لتحديد موضع
الثقوب .استخدم صفحة اإلرشاد لتحديد موضع الثقوب.

املسامير اللولبية ()A
مقبس احلائط

,,مالحظة

يجب أن توصل أداة تغيير نوع  USBاملرفقة قبل تثبيت
الوحدة في احلائط الستخدام اتصال .USB

 .3اخلع دليل تثبيت كتيفة التثبيت باحلائط.
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بدء االستخدام
 .4قم بتثبيت كتائف التثبيت باستخدام املسامير ( )Aكما هو
موضح في الشكل التوضيحي الوارد أدناه.

11

 .6قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام املسامير.

بدء االستخدام

1

,,مالحظة

,,مالحظة

ال يتم تزويد املسامير ( )Aومقابس احلائط املستخدمة في
�تثبيت الوحدة .نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس
(مم  x 30مم  )HUD-1 6لتثبيت الوحدة.
 .5ضع الوحدة في كتائف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات
املسامير املوجودة في اجلانب السفلي من الوحدة.

قم بتنفيذ هذه اإلجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.

<<تنبيه

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

2014-09-05 �� 10:38:24

NB5541-NE.DSAUNLF_ARABIC_3552.indd 11

التوصيل

2

12

التوصيل

 .1قم بتوصيل سلك التيار املتردد امللحق مبهايئ التيار املتردد.

توصيل مضخم الصوت الفرعي
الالسلكي

توصيل مهايئ التيار املتردد
 .2وصل كابل مهايئ التيار املتردد مبدخل التيار املباشر .DC. IN
مدخل املهايئ.

مؤشر  LEDملضخم الصوت الالسلكي

 .3أدخل سلك طاقة التيار املتردد في منفذ التيار املتردد.

التوصيل

2

<<تنبيه

استخدم مهايئ التيار املتردد امللحق بهذا اجلهاز فحسب .ال
تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو شركة تصنيع أخرى.
إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في
حدوث تلف باجلهاز وإلغاء الضمان.

لون املصباح

احلالة

�أصفر  -أخضر
(وميض)

جارٍ محاولة االتصال.

أصفر  -أخضر

اكتمل االتصال.

أحمر

دخل مضخم الصوت الفرعي
الالسلكي في الوضع االحتياطي أو
فشل االتصال.

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
ً

اقتران مضخم الصوت الالسلكي يدويًا

عندما يكتمل االتصال ،ميكنك رؤية مصباح البيان األحمر أو مصباح
البيان الذي يومض باللون األصفر-األخضر في مضخم الصوت
الفرعي وال ينبعث أي صوت من مضخم الصوت الفرعي .حلل تلك
املشكلة ،اتبع اخلطوات الواردة أدناه.
 .1اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على احلد األدنى.
 -تظهر ” ”VOL MINفي شاشة العرض. .2استمر في الضغط على ) MUTEi (Muteفي جهاز
ثوان تقري ًبا.
التحكم عن بُعد ملدة ٍ 3
- -تظهر “ ”W RESETفي شاشة العرض ملدة وجيزة.

2014-09-05 �� 10:38:25

NB5541-NE.DSAUNLF_ARABIC_3552.indd 12

التوصيل

استمر في الضغط على زر املزاوجة  PAIRINGاملوجود في
اجلانب اخللفي من مضخم الصوت الفرعي الالسلكي ألكثر
من  5ثوان.
 -يضيء مصباح البيان في مضخم الصوت الفرعيالالسلكي بشكل متناوب باللون األحمر واللونني
األصفر-األخضر.
 .4افصل سلك التيار الكهربي اخلاص بالوحدة ومبضخم الصوت
الفرعي الالسلكي

التوصيل بالتلفزيون اخلاص بك
يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفاز باستخدام كابل بصري رقمي أو
كابل  HDMIمع االخذ في االعتبار حالة التلفاز.

استخدام كابل OPTICAL

 .1قم بتوصيل مقبس  OPT. INفي اجلزء اخللفي من الوحدة
مبقبس  OPTICAL OUTفي التلفزيون باستخدام كابل
ضوئي.

 .5قم بتوصيلها مجددًا بعد انطفاء مصباح البيان اخلاص
متاما.
بالوحدة الرئيسي ومضخم الصوت الفرعي الالسلكي ً
ستتم مزاوجة الوحدة ومضخم الصوت الفرعي الالسلكي
أوتوماتيكيا عندما تقوم بتشغيل الوحدة.
ً
 -ميكنك رؤية مصباح البيان باللون األصفر-األخضر فيمضخم الصوت الفرعي عند اكتمال االتصال.

2
التوصيل

 .3إذا كان مصباح البيان في مضخم الصوت الفرعي الالسلكي
يومض بالفعل باللونني األصفر-األخضر بشكل مستمر،
فيمكنك جتاوز هذه اخلطوة.

13

كابل ضوئي

,,مالحظة

y yيستغرق األمر بضع ثوان (ورمبا يستغرق وقتا أطول) حتى
يحدث اتصال بني الوحدة ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ
انبعاث الصوت.
y yتزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة من مضخم
الصوت الفرعي .يوصى بتركيب الوحدة ومضخم الصوت
الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض (في نطاق
 5أمتار) وجتنب احلاالت الوارد ذكرها أدناه.
 -يوجد عائق بني الوحدة ومضخم الصوتالفرعي.
 -يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد معهذا االتصال الالسلكي مثل األجهزة الطبية
أو أفران امليكروويف أو أجهزة شبكة LAN
الالسلكية.

 .2اضبط مصدر الدخل على  .OPTICALاضغط عدة مرات على
 FUNCTIONبوحدة التحكم عن بعد أو على  Fبالوحدة
حتى يتم حتديد الوظيفة.
لتحديد وظيفة  OPTICALمباشرة ،اضغط على OPTICAL
بوحدة التحكم عن بعد.

,,مالحظة

y yميكنك االستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة.
ولكن مع بعض طرز التلفاز ،يجب حتديد حالة السماعات
اخلارجية من قوائم التلفاز( .للتعرف على التفاصيل ،راجع
دليل مستخدم التلفزا اخلاص بك).
y yقم بإعداد خرج الصوت في التلفاز لالستماع إلى الصوت
�من خالل هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز [ ,الصوت] [ ,خرج صوت
التلفاز] [ ,سماعة خارجية (ضوئي)]
y yقد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات
التصنيع أو موديالت التلفاز.
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التوصيل

توصيل هذه الوحدة بالتلفاز باستخدام
كابل HDMI

إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بتلفاز يدعم وضع HDMI CEC
والعودة التلقائية للقناة (قناة إرجاع الصوت) ،ميكنك االستمتاع
بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة دون توصيل الكابل البصري.

قائمة الفحص اخلاصة بكابل HDMI
بعض كابالت  HDMIال تدعم وظيفة  ،ARCميكن أن يتسبب خرج
الصوت في مشكلة.
عند توصيل هذه الوحدة بالتلفاز ولم يظهر صوت أو ظهر تقطيع
في الصوت وتشويش ،تكون هناك مشكلة في كابل .HDMI
وبالتالي يجب توصيل الوحدة بالتلفاز بعد التحقق من النوع أ كابل
™ HDMIعالي السرعة مع إيثرنت.
()X

2
التوصيل

()X
كابل ضوئي

()O

STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET

استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من
خالل قضيب الصوت.
,,مالحظة

y yوضع التحكم اإللكتروني للمستهلك (:)HDMI CEC
مع وحدة حتكم عن بعد هي إمكانية التشغيل.األجهزة
املتوافقة مع وضع ( CECالتلفاز ،قضيب الصوت ،مشغل
أقراص بلو راي ،وما إلى ذلك)
أيضا التمتع بوظائف إضافية مثل /USBالبلوتوث
y yميكنك ً
من خالل الضغط على مفتاح الوظائف FUNCTION
املوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو املفتاح  Fاملوجود
في هذه الوحدة .عند الرجوع إلى قناة التلفزيون ذات البث
احلي بعد استخدم الوظائف اإلضافية ( / USBالبلوتوث)
اخلاصة بهذا النظام الصوتي ،ينبغي عليك اختيار
السماعات املفضلة في التلفزيون لالستمتاع بالصوت
من هذا النظام الصوتي مرة أخرى.

االتصال عبر كبل HDMI
يجب أن يدعم التفلزيون اخلاص بك أحدث خصائص  HDMIمثل
))توصلا عاجرإ ةانق(  )HDMI CEC1) / ARCلتسمتع بقنوات
البث املباشر على نحو كامل مع نظام صوتي من خالل كبل
 .HDMIوما لم يكن التلفزيون اخلاص بك يدعم خصائص HDMI
هذه ،فإنه يجب توصيل هذا النظام الصوتي من خالل كبل بصري
بدال ً من كبل  HDMIبالتلفزيون اخلاص بك لالستمتاع بالصوت احلي
لقناة التلفزيون.
( HDMI CEC )1التحكم اإللكتروني للمستهلك عبر واجهة
متعددة الوسائط عالية الوضوح)
التحكم اإللكتروني للمستهلك ( )CECهي أحد خواص HDMI
التي تسمح للمستخدم بالتحكم في األجهزة املدعومة بتقنية
 CECاملتصلة عبر كبل  HDMIمن خالل استخدام وحدة حتكم عن
بعد واحد فحسب.
※ األسماء التجارية لتقنية  CECهي ) SimpLink (LGو
) Anynet+ (Samsungو) BRAVIA Sync (SonyوEasyLink
( )Philipsوغير ذلك.
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يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خالل وحدة التحكم
عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون متصلتان
مع  SIMPLINKمن خالل اتصال .HDMI
الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد اخلاصة
بتلفزيون  :LGتشغيل/إيقاف تشغيل ،رفع/خفض الصوت ،وما
إلى ذلك.
ارجع إلى دليل املالك اخلاص بالتلفزيون ملعرفة تفاصيل وظيفة
.SIMPLINK
يحمل تلفزيون  LGاملزود بوظيفة  SIMPLINKالشعار على النحو
املوضح أعاله.

,,مالحظة

y yقد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK
عن هدفك املنشود أو ال تعمل بنا ًء على حالة الوحدة.

y yقد يختلف تشغيل  SIMPLINKعند الغرض الذي
تقصده وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل
املتصل بهذه الوحدة.

وظيفة ( ARCقناة إرجاع الصوت)

تمُ ك ِّن وظيفة  ARCالتلفزيون املزود بكابل  HDMIمن إرسال الدفق
الصوتي إلى  HDMI OUTاخلاص بالوحدة.
الستخدام هذه الوظيفة:
 ينبغي أن يدعم التلفزيون اخلاص بك وظيفتي HDMI-CECو ARCوينبغي ضبط هاتني الوظيفتني على وضع التشغيل.
 قد تختلف وظيفة ضبط  HDMI-CECو ARCحسبالتلفزيون .للمزيد من التفاصيل حول وظيفة  ،ARCيرجى
الرجوع إلى دليل تشغيل التلفزيون.
 ينبغي استخدام كابل ( HDMIمن النوع أ ،كابل ™HDMIعالي السرعة مع إيثرنت)

2
التوصيل

ما املقصود بوظيفة SIMPLINK؟

15

 يجب أن توصل مخرج  HDMI OUTاملوجود في الوحدةبـمدخل  HDMI INاملوجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة
 ARCباستخدام كابل .HDMI
 ميكنك توصيل جهاز ساوند بار واحد فقط بجهاز التلفزيوناملتوافق مع وظيفة .ARC

,,مالحظة

أوتوماتيكيا عند صدور إشارة
y yيتم اختيار وظيفة ARC
ً
 ARCمن التلفزيون بغض النظر عن نوع الوظيفة التي
تستخدمها.
y yميكنك االستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة.
ولكن مع بعض طرز التلفاز ،يجب حتديد حالة السماعات
اخلارجية من قوائم التلفاز( .للتعرف على التفاصيل ،راجع
دليل مستخدم التلفزا اخلاص بك).
y yقم بإعداد خرج الصوت في التلفاز لالستماع إلى الصوت
�من خالل هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز [ ,الصوت] [ ,خرج صوت
التلفاز] [ ,سماعة خارجية (])HDMI ARC
y yقد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات
التصنيع أو موديالت التلفاز.
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معلومات إضافية حول HDMI

y yعندما تقوم بتوصيل جهاز  HDMIأو  DVIمتوافق تأكد مما يلي:

التوصيل

2

توصيل األجهزة االختيارية

حاول إيقاف تشغيل جهاز  HDMI/DVIوهذا املشغل .بعدذلك ،قم بتشغيل جهاز  HDMI/DVIواتركه ملدة  30ثانية،
ثم قم بتشغيل هذا املشغل.

توصيل HDMI

إدخال الفيديو للجهاز املوصل مضبوط بشكل صحيح لهذااجلهاز.

لالستمتاع بالصوت فقط

املوصل متوافق مع إدخال الفيديو
اجلهازَّ
 576p × 720بكسل 720p × 1280 ،بكسل× 1920 ،
 1080iأو  1080p × 1920بكسل.

ميكنك االستمتاع بالصوت من اجلهاز اخلارجي الذي قمت بتوصيله.

y yلن تعمل جميع أجهزة  HDMIأو  DVIاملتوافقة مع "حماية
احملتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي"  HDCPمع هذا
املشغل.
-لن يتم عرض الصورة مع األجهزة غير املتوافقة مع .HDCP

,,مالحظة

y yإذا كان جهاز  HDMIاملوصل ال يقبل مخرجات الصوت
مشوها أو قد
من املشغل ،وقد يكون صوت جهاز HDMI
ً
ال يتم إخراجه.
y yميكن أن يؤدي تغيير االستبانة عند إنشاء االتصال بالفعل
إلى أعطال .وحلل هذه املشكلة ،أوقف تشغيل اجلهاز ثم
شغله مرة أخرى.
y yعند عدم التأكد من االتصال بني  HDMIمع ،HDCP
تتغير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء .في هذه
احلالة ،قم مبراجعة اتصال  ،HDMIأو فصل كابل .HDMI
y yفي حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة ،يرجى
فحص كابل ( HDMIالطول محدود عادة حتى 4.5م
( 15قدم).
y yال ميكنك تغيير استبانة الفيديو في وضع  HDMI INقم
بتغيير استبانة الفيديو للمكون املوصل

ومشغِّل
ُمشغِّل أقراص ُ Blu-ray
..DVDإلخ
وصل مقبس  HDMI INاملوجود في اجلزء اخللفي من الوحدة
.1
ِّ
مبقبس  HDMI OUTاملوجود في جهاز الصوت مثل مشغل
أقراص  ،Blu-rayومشغل  ،DVDإلخ.
 .2اضبط مصدر الدخل على  .HDMI INاضغط عدة مرات على
 FUNCTIONبوحدة التحكم عن بعد أو على  Fبالوحدة
حتى يتم حتديد الوظيفة.

y yإذا كانت إشارة مخرجات الفيديو غير طبيعية عند
توصيل احلاسب الشخصي اخلاص بك مبقبس HDMI
 ،INقم بتغيير دقة الكمبيوتر الشخصي اخلاص بك إلى
 576pأو  720pأو  1080iأو .1080p
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لالستمتاع بكل من الصوت والصورة
ميكنك االستمتاع بكل من الصوت والصورة من اجلهاز اخلارجي الذي
قمت بتوصيله.

17

توصيل مدخل ( PORT. INمحمول)

2
التوصيل

�مشغل ،MP3
وما إلى ذلك...

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).

وصل مقبس  HDMI INاملوجود باجلزء اخللفي من الوحدة
.1
ِّ
مبقبس  HDMI OUTاملوجود باجلهاز اخلارجي مثل مشغل
أقراص  ،Blu-rayومشغل  ،DVDإلخ.

 .3حدد الوظيفة النقالة  PORTABLEعن طريق الضغط على
مفتاح الوظائف  FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن
بُعد أو مفتاح  Fاملوجود في الوحدة حتى يتم حتديد الوظيفة.
 .4شغل املشغل احملمول أو اجلهاز اخلارجي وابدأ التشغيل.

 .2وصل مقبس  HDMI OUTفي اجلانب اخللفي من الوحدة
مبقبس  HDMI INفي التلفزيون.
 .3اضبط مصدر الدخل على  .HDMI INاضغط عدة مرات على
 FUNCTIONبوحدة التحكم عن بعد أو على  Fبالوحدة
حتى يتم حتديد الوظيفة.

,,مالحظة

y yعندما تكون الوحدة موصلة باألجهزة اخلارجية والتلفزيون
على النحو املوضح أعاله ،سوف يخرج التلفزيون الصورة
والصوت من األجهزة اخلارجية عندما يتم إيقاف تشغيل
الوحدة في وضع .HDMI IN
y yيستخدم مقبس خرج  HDMI OUTمن أجل توصيل
التلفزيون .بالرغم من إدخال تكييف الشفرة النبضية
متعدد القنوات " "PCMفي الوحدة من خالل كبل
 ،HDMIال تستطيع الوحدة إخراج سوى قناتني إلى
التلفزيون.
y yمتر املصادر الصوتية دون أي حتول عبر هذه الوحدة عندما
تكون الوحدة متوقفة عن التشغيل.
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توصيل OPTICAL IN

وصل مقبس خرج ضوئي من األجهزة اخلارجية مبقبس .OPT. IN
ِّ

قم بتوصيل جهاز  USBبأداة تغيير نوع  USBعند تثبيت الوحدة
على احلائط.

2
التوصيل

إلى مقبس اخلرج البصري في اجلهاز
اخلارجي

الضبط السهل للسماعات
يستمع إلى الصوت من التلفزيون ،أو  DVDأو جهاز رقمي مزود
بوضع  4.1أو .4 ch
 .1قم بتوصيل مقبس  . OPT. INاملوجود في اجلزء اخللفي من
الوحدة مبقبس اخلرج الضوئي في التلفزيون اخلاص بك (أو
اجلهاز الرقمي إلخ).
 .2حدد مصدر اإلدخال على  OPTICALعن طريق الضغط على
مفتاح الوظائف  FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن
بُعد أو مفتاح  Fاملوجود في الوحدة حتى يتم حتديد الوظيفة.
اضغط على  OPTICALاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد
كي يتم مباشرة حتديد الوظيفة البصرية .OPTICAL
 .3استمع إلى الصوت عن طريق سماعة  4.1أو .4 ch
 .4اضغط  OPTICALللخروج من .OPTICAL
تعود الوظيفة إلى الوظيفة السابقة.

توصيل USB

وصل جهاز ذاكرة  USBمبخرج  USBاملوجود في اجلزء اخللفي من
الوحدة.

ارجع إلى صفحة  20للحصول على مزيد من املعلومات حول
تشغيل امللفات على جهاز .USB
نزع جهاز  USBمن الوحدة.
وظيفة/وضعا آخر أو اضغط على  Zمرتني في صف.
 .1اختر
ً
 .2أزل جهاز  USBمن الوحدة.

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 yاألجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي املوصلة بالكمبيوتر
غير مدعومة.
y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.

y yوبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكبر ،قد يستغرق األمر
وق ًتا أطول لالنتهاء من البحث.
y yولتجنب فقد البيانات ،قم بعمل نسخ احتياطية من جميع
البيانات.
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( .تتوفر
أنظمة ).FAT16/FAT32/NTFS
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 -األقراص الصلبة اخلارجية- -قارئ البطاقات

,,مالحظة

y yيتم التعرف على اجمللدات /امللفات في  USBعلى النحو
التالي.

- -األجهزة املقفولة

 :اجمللد

- -أجهزة  USBمن النوع الصلب

 :امللف

- -مركز توزيع USB

C

 -استخدام كابل متديد USB- -اآلي فون/اآلي بود /اآلي باد

D

- -جهاز أندرويد

E

امللفات القابلة للتشغيل

معدل أخذ عينات اإلشارات
 : MP3في نطاق يتراوح من  32إلى  48كيلو هرتز
 : WMAفي نطاق يتراوح من  32إلى  48كيلو هرتز
 : OGGفي نطاق يتراوح من  32إلى  48كيلو هرتز
 : FLACفي نطاق يتراوح من  32إلى  192كيلو هرتز
 : WAVفي نطاق يتراوح من  32إلى  48كيلو هرتز
معدل إرسال البت
: MP3
: WMA
: OGG
: FLAC
: WAV

في نطاق يتراوح من  80إلى  320كيلو هرتز
في نطاق يتراوح من  56إلى  128كيلو هرتز
في نطاق يتراوح من  50إلى  500كيلو هرتز
في نطاق يتراوح من  500إلى  5000كيلو هرتز
في نطاق يتراوح من  500إلى  5000كيلو هرتز

y yأقصى حد للملفات  :أقل من 999
y yال ميكن تشغيل ملف محمي من خالل ( DRMإدارة احلقوق
الرقمية) على هذا اجلهاز.
y yال ميكن تشغيل ملفات الفيديو اخملزنة على أجهزة .USB
y yقد ال يتم التشغيل بشكل جيد ويتوقف ذلك على أداء جهاز
.USB

2014-09-05 �� 10:38:26
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y yوفقً ا لبعض األجهزة ،قد ال يتم التعرف عليها على هذه الوحدة.

19

b

G
H

c

I
J

d

A
B

y yفي حالة عدم وجود ملفات في اجمللد ،لن يظهر اجمللد
y yسوف يتم تشغيل امللفات من ملف  $Aإلى ملف
 $Jالواحد تلو اآلخر.
y yسوف يتم عرض امللفات بترتيب تسجيلها وميكن عرضها
بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
y yهذه الوحدة ميكنها عرض أسماء امللفات أو اجمللدات التي
حتتوي على أرقام أو أحرف اللغة اإلجنليزية فقط.
 : ROOT*y yيطلق على الشاشة األولى التي تراها عندما
يتعرف جهاز الكمبيوتر على  USBعلى أنه "."ROOT
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العمليات األساسية
تشغيل USB

 .1قم بتوصيل جهاز  USBمع منفذ .USB
 .2حدد وظيفة  USBعن طريق الضغط على مفتاح الوظائف
 FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F
املوجود في الوحدة حتى يتم حتديد الوظيفة.
ذلك

لتنفيذ
إيقاف

اضغط .Z

تشغيل

اضغط .d/M

إيقاف مؤقت

لالنتقال إلى امللف
التالي أو السابق.

أثناء التشغيل ،اضغط على زر V
املوجود بجهاز التحكم عن بُعد
لالنتقال إلى امللف التالي.
عند التشغيل ألقل من ثانيتني ،اضغط
على زر  Cاملوجود بجهاز التحكم
عن بُعد لالنتقال إلى امللف السابق.
ثوان ،اضغط
عند التشغيل بعد ثالث ٍ
على زر  Cاملوجود بجهاز التحكم
عن بُعد لالنتقال إلى بداية امللف.

يبحث عن قسم
داخل ملف.

اضغط مع االستمرار على
 C/Vأثناء التشغيل وارفع
أصابعك عند اجلزء الذي ترغب في
سماعه( .باستثناء ملفات  FLACو
)OGG

التشغيل

3

أثناء التشغيل ،اضغط .d/M

التشغيل املتكرر أو
العشوائي

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

يحدد ملفً ا مباشرة.

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

البحث عن مجلد
استئناف إعادة
التشغيل

2014-09-05 �� 10:38:27

,,مالحظة

y yميكن مسح نقطة االستئناف عند فصل كابل الطاقة أو
إزالة جهاز  USBمن الوحدة.
y yيعمل تشغيل التكرار /العشوائي على النحو التالي.
العرض على
الشاشة

الوصف

OFF

تشغيل األغاني على جهاز
 USBبالترتيب.

RPT1

تشغيل نفس األغنية مرارا
وتكرارا.

RPT DIR

تشغيل األغاني في اجمللد مرارا
وتكرارا.

RPT ALL

تشغيل كل األغاني على جهاز
 USBبشكل متكرر.

RANDOM

تشغيل األغاني بشكل
عشوائي.

اضغط على زر اجمللد FOLDER
 W/Sاملوجود بجهاز التحكم عن
بُعد.
تقوم هذه الوظيفة بحفظ أغنية حالية
قيد التشغيل قبل تغيير الوظيفة أو
إيقاف تشغيل الوحدة.
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العمليات األخرى

عرض مصدر امللف واإلدخال

التحكم في النطاق الديناميكي ()DRC

 : USBمعلومات امللف املوجود على جهاز USB
()MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV

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  0و  300ملي ثانية.

,,مالحظة

ال يتم تشغيل هذه الوظيفة في جهاز .USB

إليقاف الصوت بشكل مؤقت

اضغط على  MUTEiلكتم صوت الوحدة.

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

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

 : OPTICAL/ARC/HDMI INتنسيق صوت ،قناة صوتية

ضبط مؤقت النوم

اضغط على  SLEEPباستمرار لتحديد خيارات املدة التي ترغب
بها (بالدقائق):
( DISPLAY OFFستنطفئ شاشة العرض) DIMMER >-
(سوف تقل إضاءة شاشة العرض مبقدار النصف)  >-قيمة مؤقت
النوم  >-تشغيل الشاشة
للتحقق من الوقت املتبقي ،اضغط على نوم .SLEEP
ضغطا متكررًا على  SLEEPإلى أن
إللغاء خاصية النوم ،اضغط
ً
تظهر “ ،”10MINثم اضغط على SLEEPمرة أخرى أثناء ظهور
“.”10MIN

3
التشغيل

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

21

,,مالحظة

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

تلقائيا
إيقاف التشغيل
ً

تلقائيا للتوفير في استهالك الطاقة
سيتم إيقاف تشغيل الوحدة
ً
في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم
استخدامها ملدة  20دقيقة.
وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث مت توصيل الوحدة
الرئيسية بجهاز آخر باستخدام منفذ دخل تناظري.
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تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

أوتوماتيكيا عن طريق أحد مصادر اإلدخال:
يتم تشغيل هذه الوحدة
ً
ضوئية أو  LG TVأو .Bluetooth
عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة،
فإن الوحدة ستتعرف على إشارة اإلدخال وحتدد الوظيفة املناسبة.
ميكنك االستماع إلى الصوت املنبعث من اجلهاز.
إذا حاولت توصيل جهاز  ،Bluetoothفإن هذه الوحدة يتم
تشغيلها وتصبح جاهزة للمزاوجة .قم بتوصيل جهاز Bluetooth
وقم بتشغيل املوسيقى.
يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على
زر .AUTO POWER

,,مالحظة

التشغيل

3

y yبعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة ،AUTO POWER
تلقائيا إذا لم توجد إشارة لفترة
سيتم إيقاف تشغيلها
ً
معينة من التلفزيون املتصل عن طريق LG Sound
( Syncبصري /السلكي).
y yبعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة ،AUTO POWER
تلقائيا إذا لم توجد إشارة لفترة
سيتم إيقاف تشغيلها
ً
معينة من اجلهاز اخلارجي املوصل.
y yإذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة ،ال ميكن
تلقائيا باستخدام وظيفة AUTO POWER
تشغيلها
ً
 .ومع ذلك ،ميكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة
 AUTO POWERعندما تظهر اإلشارة البصرية بعد 5
ثوان من عدم وجود إشارة.
y yوقد ال ميكن تشغيل هذه الوظيفة حسب اجلهاز املتصل.
y yإذا قمت بفصل اتصال البلوتوث من هذه الوحدة ،فإن
بعض األجهزة املزودة بتقنية البلوتوث ستستمر في
محاولة االتصال بالوحدة ،ولذلك نحن نوصيك بفصل
االتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

أوتوماتيكيا
تغيير الوظيفة
ً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات اإلدخال مثل اإلشارات الضوئية،
والبلوتوث ،وتلفاز  LGثم تقوم بتغيير الوظيفة املناسبة
أوتوماتيكيا.
ً

عندما تتوافر اإلشارة الضوئية
عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام
كابل ضوئي ،فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة
الضوئية .ميكنك االستماع إلى الصوت املنبعث من اجلهاز.

عندما حتاول توصيل جهاز Bluetooth
عندما حتاول توصيل جهاز  Bluetoothبهذه الوحدة ،سيتم
حتديد وظيفة  .Bluetoothقم بتشغيل املوسيقى في جهاز
.Bluetooth

عند استقبال إشارة تلفاز LG
عندما تقوم بتشغيل تلفاز  LGاملتصل باستخدام تطبيق LG
 ،Sound Syncتقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG
وميكنك سماع الصوت املنبعث من التلفاز.

عند توصيل تطبيق "LG Bluetooth
"Remote
عندما تقوم بتوصيل جهازك املزود بتقنية البلوتوث باستخدام
تطبيق " ،"LG Bluetooth Remoteفإن هذه الوحدة تترك
الوظيفة احلالية كما ميكنك التحكم في هذه الوحدة باستخدام
هذا التطبيق.

y yإذا كنت ترغب في استخدام وظيفة ،AUTO POWER
يجب إيقاف تشغيل وظيفة  .SIMPLINKيستغرق األمر
حوالي  30ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل .SIMPLINK
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y yإذا كنت تستخدم وظيفة  ،LG TVفإن هذه الوحدة لن
تتفاعل مع اتصال .Bluetooth
y yإذا كنت تستخدم وظيفة البلوتوث ،فإن هذه الوحدة لن
تتفاعل مع اتصال تلفاز .LG
y yال تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة
الضوئية في حالة ضبط  SIMPLINKفي اجلهاز املتصل
على وضع التشغيل.
y yإذا كنت تريد استخدام خاصية تغيير الوظائف
أوتوماتيكيا ،فيجب إيقاف تشغيل  .SIMPLINKال
ً
يستغرق إيقاف تشغيل  SIMPLINKسوى  30ثانية
تقري ًبا.

أوتوماتيكيا في حالة عدم
y yال تعمل ميزة تغيير الوظيفة
ً
اقتران جهازك املزود بتقنية البلوتوث أو تلفاز  LGبهذه
الوحدة أب ًدا.
y yإذا قمت بفصل اتصال البلوتوث من هذه الوحدة ،فإن
بعض األجهزة املزودة بتقنية البلوتوث ستستمر في
محاولة االتصال بالوحدة ،ولذلك نحن نوصيك بفصل
االتصال قبل تغيير الوظيفة.
y yستقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى البلوتوث إذا قم
بتوصيل جهاز مزود بتقنية البلوتوث باستخدام تطبيق
" "LG Bluetooth Remoteعندما تكون هذه الوحدة
جاهزة لالقتران مع تلفاز .LG

ميكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة
التحكم عن بعد اخلاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync
(مزامنة صوت  .)LGالوحدة متوائمة مع تلفزيون  LGالذي يدعم
مزامنة صوت  .LGتأكد من وجود شعار  LG Sound Syncعلى
التلفزيون اخلاص بك.
وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد
لتلفزيون  :LGزيادة /خفض مستوى الصوت ،كتم الصوت
ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG
.Sound Sync
قم بإجراء أحد التوصيالت التالية ،وفقً ا إلمكانيات اجلهاز اخلاص بك.

,,مالحظة

أيضا أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد اخلاصة
y yميكنك ً
بهذه الوحدة أثناء استخدام  .LG Sound Syncوإذا
استخدمت وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بالتلفزيون مرة
أخرى ،تقوم الوحدة باملزامنة مع التلفزيون.

3
التشغيل

,,مالحظة

ثوان ليتم تغيير الوظيفة
y yينبغي انقطاع اإلشارة ملدة ٍ 5
الضوئية.

LG Sound Sync

y yفي حال فشل االتصال ،تأكد من حالة التلفزيون ومن أنه
موصل بالتيار الكهربائي.
y yتأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في احلاالت التالية
عند استخدام .LG Sound Sync
 -إيقاف تشغيل الوحدة. -تغيير الوظيفة إلى أخرى. -افصل الكابل البصري. -فصل االتصال الالسلكي بسبب التداخل أواملسافة.
y yيختلف الوقت املطلوب إليقاف تشغيل هذه الوحدة
حسب التلفزيون اخلاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO
 POWERعلى تشغيل.
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مع االتصال السلكي

مع االتصال الالسلكي

 .1صل تلفزيون  LGاخلاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

 .1شغل الوحدة بالضغط على زر ( 1الطاقة) في وحدة
التحكم عن بعد.
 .2حدد وظيفة التلفزيون  LG TVعن طريق الضغط على مفتاح
الوظائف  FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو
مفتاح  Fاملوجود في الوحدة حتى يتم حتديد الوظيفة.

كابل ضوئي

 .3قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز لالستماع إلى الصوت من
خالل هذه الوحدة:
�
قائمة ضبط التلفاز [ ,الصوت] [ ,خرج صوت التلفاز]
( LG Sound Sync[ ,ال سلكي)]
تظهر رسالة " "PAIREDعلى شاشة العرض ملدة  3ثوان
ثم ميكنك رؤية رسالة " "LG TVعلى شاشة العرض إذا مت
التوصيل لشكل طبيعي بني هذه الوحدة والتلفزيون.

التشغيل

3

 .2قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز لالستماع إلى الصوت من
خالل هذه الوحدة:
�
قائمة ضبط التلفاز [ ,الصوت] [ ,خرج صوت التلفاز]
( LG Sound Sync[ ,بصري)]
 .3شغل الوحدة بالضغط على زر ( 1الطاقة) في وحدة
التحكم عن بعد.
 .4حدد الوظيفة البصرية  OPTICALعن طريق الضغط على
مفتاح الوظائف  FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن
بُعد أو مفتاح  Fاملوجود في الوحدة حتى يتم حتديد الوظيفة.
ميكنك رؤية رسالة " "LG OPTعلى شاشة العرض إذا مت
التوصيل بشكل طبيعي بني الوحدة والتلفزيون اخلاص بك.
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,,مالحظة

y yإذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق 1
(الطاقة) مباشرة ،سيتم فصل LG Sound Sync
(السلكي) .الستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى ،يجب
إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
y yقد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات
التصنيع أو موديالت التلفاز.
y yسيتم قطع اتصال اجلهاز املمكن به تقنية
® Bluetoothالالسلكية في حالة حتديد وظيفة
أيضا قطع
مزامنة الصوت  .Sound Syncكما يتم ً
اتصال تطبيق“ ”LG Bluetooth Remoteالذي قمت
بتوصيله.
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نبذة عن تقنية Bluetooth
تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال السلكي قصير املدى.
ميكن أن ينقطع الصوت في حال حدوث تداخل مع املوجات
اإللكترونية األخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل
أجهزة بلوتوث في غرف أخرى مجاورة.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية
® Bluetoothالالسلكية أية رسوم .ميكن تشغيل الهاتف
احملمول الذي يحتوي على تقنية ® Bluetoothالالسلكية
من خالل التعاقب في حال إجراء االتصال من خالل تقنية
® Bluetoothالالسلكية.
األجهزة املتاحة  :الهواتف احملمولة ،مشغالت  ،MP3الكمبيوتر
احملمول... PDA ،إلخ.

ملفات تعريف Bluetooth
الستخدام تقنية ® Bluetoothالالسلكية ،يجب أن تكون
األجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة .هذه الوحدة
متوافقة مع ملف التعريف التالي.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت املتقدم)

االقتران بني وحدتك 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 عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف
 FUNCTIONاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F
�املوجود في الوحدة حتى يتم حتديد الوظيفة.
تظهر رسالة " "BTثم " "READYعلى شاشة العرض.
 .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 )XX:XX

,,مالحظة

3
التشغيل

استخدام تقنية Bluetooth

االستماع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة
على األجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

 XX:XXy yتشير إلى آخر أربعة أرقام في عنوان
 ،9C:02:98:4A:F7:08 .Bluetoothسترى “LG
) ”SOUND BAR (F7:08على شاشة جهاز
بلوتوث اخلاص بك.
y yوحسب نوع جهاز بلوتوث ،توجد طرق ربط مختلفة
بالنسبة لبضع األجهزة .ادخل كود رقم التعريف
الشخصي ( )0000حسب احلاجة.
 .3عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث اخلاص بك،
تظهر عبارة " "PAIREDعلى شاشة العرض.
 .4االستماع إلى املوسيقى.
لتشغيل ملفات املوسيقى اخملزنة على جهاز البلوتوث اخلاص
بك ،راجع دليل املستخدم اخلاص بجهاز البلوتوث.

2014-09-05 �� 10:38:27

NB5541-NE.DSAUNLF_ARABIC_3552.indd 25

 26التشغيل

,,مالحظة

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

استخدام تطبيق بلوتوث
,,مالحظة

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

 -يوجد عائق بني الوحدة وجهاز بلوتوث. -هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية® Bluetoothمثل األجهزة الطبية أو أفران امليكروويف
أو أجهزة  LANالالسلكية.

معلومات عن تطبيق “LG Bluetooth
”Remote

y yتدعم هذه الوحدة املزاوجة األوتوماتيكية لوحدة
البلوتوث .ولكن ذلك لن يعمل في احلالة الواردة أدناه:

يوفر تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteيوفر مجموعة امليزات
اجلديدة لهذه الوحدة.

3
التشغيل

 -عند إعادة تشغيل الوحدة. -عند الرجوع إلى وظيفة البلوتوث بعد استعمالوظيفة التلفزيون .LG TV
y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا مت تداخل موجة إلكترونية
أخرى على االتصال.
y yال ميكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه
الوحدة.
y yإمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل
وحدة وال تدعم الربط املتعدد.
y yقد ال ميكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
اجلهاز.
y yميكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف
أو مشغل  MP3أو الكمبيوتر املفكرة...إلخ

لالستمتاع مبزيد من امليزات ،نوصيك بتنزيل وتثبيت تطبيق “LG
 ”Bluetooth Remoteاجملاني.

قم بتثبيت تطبيق “LG Bluetooth
 ”Remoteعلى جهاز بلوتوث اخلاص بك
ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteفي
اجلهاز املزود بتقنية البلوتوث.

قم بتثبيت تطبيق “"LG Bluetooth Remote
باستخدام كود QR
 .1قم بتثبيت تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteعبر كود
 .QRاستخدم برمجيات املسح ملسح كود .QR

y yكلما زادت املسافة بني الوحدة وجهاز بلوتوث ،كلما كان
الصوت بجودة أقل.
y yسيتم فصل االتصال عبر بلوتوث عند إيقاف تشغيل
الوحدة أو إبعاد جهاز بلوتوث عن الوحدة.
y yإذا مت فصل اتصال بلوتوث ،قم بإعادة تأسيس االتصال بني
جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.
y yفي حالة عدم اتصال البلوتوث ،تظهر رسالة “”READY
تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.

 .2انقر على إحدى األيقونات للتثبيت.
 .3انقر على إحدى األيقونات للتنزيل.

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز بلوتوث اخلاص بك متصل باإلنترنت.
y yتأكد من أن جهاز بلوتوث اخلاص بك يحتوي على
تطبيق برمجيات للبحث .وإذا لم يوجد ،قم بتنزيله
من “Google Android Market (Google Play
Store)”.
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 .1انقر على أيقونة “Google Android Market (Google
).”Play Store

 -نظام تشغيل األندرويد :اإلصدار ( 2.3.3أو إصدارأحدث)

 .2اكتب “ ”LG Bluetooth Remoteفي شريط البحث وقم
بالبحث.

y yال تدعم هذه الوحدة االقتران املتعدد .إذا كانت هذه
الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر ،افصل ذلك
اجلهاز ثم حاول مرة أخرى.

 .3في قائمة نتائج البحث ،ابحث عن “LG Bluetooth
 ”Remoteوانقر عليه لبدء تنزيل تطبيق بلوتوث.
 .4انقر على إحدى األيقونات للتثبيت.
 .5انقر على إحدى األيقونات للتنزيل.

,,مالحظة

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

قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق
“”LG Bluetooth Remote

y yإذا استخدمت تطبيق “”LG Bluetooth Remote
�للتشغيل ،فقد توجد بعض اختالفات بني تطبيق
“ ”LG Bluetooth Remoteووحدة التحكم
امللحقة .استخدم جهاز التحكم عن بعد امللحق
عند الضرورة.
y yقد ال يعمل تطبيق “”LG Bluetooth Remote
وفقا جلهاز البلوتوث.
y yبعد توصيل تطبيق “،”LG Bluetooth Remote
تنبعث املوسيقى من اجلهاز اخلاص بك .في هذه احلالة،
حاول التوصيل مرة أخرى.
y yإذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير اإلعدادات
في جهاز  Bluetoothأثناء استخدام تطبيق “LG
 ،”Bluetooth Remoteفإن تطبيق “LG Bluetooth
 ”Remoteقد يعمل بشكل غير طبيعي.

يساعد تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteفي توصيل جهاز
بلوتوث اخلاص بك بهذه الوحدة.

y yعندما يتم تشغيل تطبيق “”LG Bluetooth Remote
بشكل غير طبيعي ،افحص جهاز  Bluetoothواتصال
تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteثم حاول إعادة
التوصيل مجددًا.

 .3للحصول على مزيد من املعلومات حول التشغيل ،انقر على
[إعداد] و [التعليمات].

y yإذا اخترت وظيفة  Bluetoothبعد فصل تطبيق “LG
 ،”Bluetooth Remoteفسيتم االقتران بني هذه
أوتوماتيكيا ولكنك لن
الوحدة وجهاز Bluetooth
ً
تستطيع التحكم في الوحدة باستخدام تطبيق “LG
 .”Bluetooth Remoteأعد توصيل التطبيق كي
تستخدم“.”LG Bluetooth Remote

 .1انقر على أيقونة تطبيق “”LG Bluetooth Remote
في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق “LG Bluetooth
 ،”Remoteواذهب إلى القائمة الرئيسية.
 .2انقر على [إعداد] وحدد الوحدة التي تريدها.

3
التشغيل

قم بتثبيت تطبيق “LG Bluetooth
 ”Remoteعبر “Google Android
)”Market (Google Play Store

,,مالحظة

y yسيكون تطبيق “ ”LG Bluetooth Remoteمتا ًحا في
إصدار البرامج كما يلي:

y yرمبا جتد بعض االختالفات في تشغيل “LG Bluetooth
 ”Remoteويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف
الذكي.

y yعلى الرغم من أن اتصال  Bluetoothسيتم فصله،
مينك استخدام تطبيق “”LG Bluetooth Remote
عندما تقوم بتغيير الوظيفة إلى وظائف أخرى باستثناء
وظيفة .LG TV
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ضبط الصوت

أوتوماتيكيا
اضبط مستوى الصوت
ً

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

إللغاء هذه الوظيفة ،اضغط على الزر مرة أخرى.

ضبط املؤثرات الصوتية

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
واملؤثرات.
العرض على
الشاشة
( STDقياسي)

التشغيل

3

الوصف
ميكنك االستمتاع بصوت طبيعي
ومريح.

NEWS

واضحا
يجعل هذا البرنامج الصوت
ً
ويحسن من جودة الصوت اخلارج.

MUSIC

ميكنك االستمتاع بصوت طبيعي
ومريح.

CINEMA

ميكنك االستمتاع بصوت مجسم
وسنيمائي محيط.

SPORTS

ميكنك االستمتاع بصوت أكثر
ديناميكية.

BASS

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.

اضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت

ميكنك ضبط مستوى الصوت في مضخم الصوت بحيث يتراوح من
 -40ديسيبل إلى  6ديسيبل..
 .1اضغط على .WOOFER LEVEL
 .2اضغط على  VOL o/pلضبط مستوى مضخم الصوت.

اجلهير هو اجلهير الشديد .أثناء التشغيل،
قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية
والترددات املنخفضة (اخلفيض) والصوت
احمليطي.

,,مالحظة

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.
y yقد حتتاج إلى إعادة ضبط الوضع احمليط ،بعد تبديل
اإلدخال ،حتى بعد تغيير ملف الصوت أحيان ًا.
y yيتم تثبيت املؤثر الصوتي أثناء تشغيل ملف  FLACألن
هذه الوحدة تتسم بتأثير صوتي حصري للملف .FLAC
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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 ( 1التيار الكهربي الواصل إلى
التلفزيون) واضغط على كود املصنع للتلفزيون اخلاص بك مع
األزرار الرقمية (انظر اجلدول أدناه).

زر
MUTEi

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت
التليفزيون.

AV/INPUT

يقوم بتحويل مصدر دخل التلفزيون
بني التلفزيون واملصادر األخرى.

( 1التيار الكهربي
الواصل إلى التلفزيون)

يتحكم في تشغيل أو إيقاف
تشغيل التلفزيون.

VOL o/p

يقوم بضبط مستوى صوت
التلفزيون.

PR/CH W/S

يقوم باملسح التصاعدي أو التنازلي
في القنوات احملفوظة في الذاكرة.

,,مالحظة

LG

( 1افتراضي)2 ،

زينيث

4 ,3 ,1

( GoldStarجولدستار)

2 ,1

3

( Samsungسامسوجن)

7 ,6

( Sonyسوني)

9 ,8

التشغيل

املصنع

التشغيل

رقم الكود

هيتاشي

4

 .2اترك الزر (1التيار الكهربي الواصل إلى التلفزيون) إلكمال
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.

y yوفقً ا للتلفزيون املوصل ،ال ميكنك التحكم في التلفزيون
اخلاص بك باستخدام بعض األزرار.
y yتقوم وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بالوحدة لتنفيذ
العمليات الرئيسية جلهاز التلفزيون .يرجى استخدام
وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بالتلفزيون لالستمتاع
بالتشغيل املتقدم للتلفزيون اخلاص بك.
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اكتشاف األعطال وإصالحها
املشكلة
الوحدة ال تعمل بشكل
صحيح.

ال توجد طاقة

السبب واحلل
y yقم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة واجلهاز اخلارجي املتصل (التلفزيون ،مكبر الصوت ،مشغل دي في دي ،
مكبر الصوت ،الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى.
y yقم بقطع اتصال التيار عن هذه الوحدة واجلهاز اخلارجي املتصل (التلفزيون ،مكبر الصوت ،مشغل دي في
دي  ،مكبر للصوت ،الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.
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.

ال يوجد صوت

�y yمت تنشيط وظيفة كتم الصوت.
اضغط على  MUTEiأو اضبط مستوى الصوت إللغاء وظيفة كتم الصوت.
y yعندما حتاول االتصال بجهاز خارجي (صندوق الضبط العلوي "كالريسيفر مثال" ،أو جهز مزود بتقنية
البلوتوث ،أو غير ذلك) ،اضبط مستوى الصوت في هذا اجلهاز.

اكتشاف األعطال وإصالحها

4
عدم انبعاث صوت من
مضخم الصوت

ال يوجد عرض

�y yلم يتم توصيل السلك الكهربي ملضخم الصوت الفرعي.
قم بتوصيل السلك الكهربي في املقبس املوجود باحلائط بشكل محكم.
�y yمت فصل املزاوجة بني الوحدة ومضخم الصوت الفرعي.
قم بتوصيل الوحدة ومضخم الصوت الفرعي( .ارجع إلى الصفحة ).12
�y yيتم تفعيل وظيفة إيقاف تشغيل شاشة العرض.DISPLAY OFF
اضغط على  SLEEPإللغاء الوظيفة( .ارجع إلى صفحة )21
�y yوحدة التحكم عن بعد بعيدة ج ًدا عن الوحدة.
شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق  7أمتار.

وحدة التحكم عن بعد ال
.تعمل بالشكل املالئم

 AUTO POWERوظيفة
ال تعمل

�y yيوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة.
أزل كافة العوائق.
�y yالبطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة.
استبدلها ببطاريات جديدة.
y yافحص توصيل اجلهاز اخلارجي مثل التلفاز أو مشغل أقراص  DVD/Blu-Rayأو جهاز .Bluetooth
y yحتقق من حالة  SIMPLINKوقم بإيقاف تشغيل .SIMPLINK
y yقد ال تعمل هذه الوظيفة حسب اجلهاز املتصل.
y yحتقق إذا كان تلفاز  LGاخلاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت .LG

يتعذر تشغيل y y LG Soundافحص ميزة اتصال ( LG Sound Syncضوئي أم ال سكي).
.Sync
y yحتقق من ضبط الصوت في جهاز التلفاز وفي هذه الوحدة.
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املشكلة

31

السبب واحلل
يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقا لها.
y yقم بتحويل وضع التشغيل [ ]ONفي وظيفة  DRCإلى وضع إيقاف التشغيل [ ]OFFباستخدام وحدة
التحكم عن بعد.

y yقم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي ( AUDIO DIGITAL OUTخرج الصوت الرقمي) من قائمة
إعداد التلفزيون من الوضع [ ]PCMإلى [ ]AUTOأو [ ]BITSTREAMعندما تكون األلواح الصوتية
عندما تشعر بأن صوت خرج
متصلة بالتلفزيون.
هذه الوحدة منخفض.
y yقم بتغيير إعدادات خرج الصوت ( AUDIO DIGITAL OUTخرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد
املشغل من الوضع [ ]PCMإلى [ ]PRIMARY PASS-THROUGHأو [ ]BITSTREAMعندما تكون
األلواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.
y yقم بتغيير إعدادات  DRCالصوتية في قائمة إعداد املشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [.]OFF

اكتشاف األعطال وإصالحها
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 32ملحق

العالمات التجارية والتراخيص

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

ارجع إلى موقع  http://patents.dts.comللتعرف على
براءات االختراع اخلاصة مبنتجات  .DTSمت تصنيع هذا املنتج
مبوجب ترخيص صادر من  .DTS Licensing Limitedتعد
معا عالمات جتارية مسجلة وتعد
 ،DTSالرمز و &  DTSوالرمز ً
 DTS 2.0 Channelعالمة جتارية مسجلة لشركة DTS،
 .Inc. © DTS، Incجميع احلقوق محفوظة.

تقنية ® Bluetoothالالسلكية عبارة عن نظام يسمح
باالتصال الالسلكي بني األجهزة اإللكترونية.

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
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

املصطلحات  HDMIو HDMIواجهة الوسائط املتعددة عالية
الدقة ،وشعار  HDMIهي عالمات جتارية أو عالمات جتارية
مسجلة لشركة  HDMI Licensing LLCفي الواليات املتحدة
األمريكية والدول األخرى.
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املواصفات
NB5541
عام ()NB5541
متطلبات مهايئ التيار املتردد

ارجع إلى امللصق الرئيسي في الوحدة.

استهالك الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي في الوحدة.

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقري ًبا)
درجة احلرارة املناسبة للتشغيل

( )82 × 35 × 1020مم
 1.86كجم
 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية ( 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت)

درجة الرطوبة املناسبة للتشغيل

 5 %إلى 90 %

دخل /خرج
OPT. IN

 3فولت (من الذروة إلى الذروة) ،مقبس ضوئي × 1

PORT. IN

( 0.5 Vrmsمقبس استريو  3.5مم) × 1

HDMI IN

 19سنًا (النوع أ ،موصل ™1 × )HDMI

HDMI OUT
التردد النموذجي الصوتي املتاح للمدخالت
الرقمية

 19سنًا (النوع أ ،موصل ™1 × )HDMI
 32كيلو هرتز 44.1 ،كيلو هرتز 48 ،كيلو هرتز 96 ،كيلو هرتز

USB
مصدر طاقة الناقل
مضخم الصوت
اإلجمالي
أمامي
محيطي
مضخم الصوت الفرعي
THD

ملحق

اإلصدار

1.1
دخل التيار املباشر بجهد  5فولت  500 0ملي أمبير

5

 320وات
 40واط ×  8( 2أوم على  1كيلو هرتز)
 40واط ×  8( 2أوم على  1كيلو هرتز)
 160وات ( 3أوم على  80هرتز)
10 %

مضخم الصوت الالسلكي ()S54A1-D
متطلبات الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي في مضخم الصوت الفرعي.

استهالك الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي في مضخم الصوت الفرعي.

النوع
املعاوقة
طاقة الدخل املقدرة
احلد األقصى طاقة الدخل
األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقري ًبا)

سماعة واحدة أحادية االجتاه
 3أوم
 160وات
 320وات
( )296 × 332 × 296مم تقري ًبا
 7.6كجم

تخضع التصميمات واملواصفات للتغيير بدون إخطار ُمسبق.
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 34ملحق

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

حافظ على نظافة األسطح اخلارجية
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.

ملحق

5

2014-09-05 �� 10:38:28

NB5541-NE.DSAUNLF_ARABIC_3552.indd 34

W Ç qÃ s dc%
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dc%
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