العربية

دليل المالك

النظام الصوتي SOUND BAR

يرجى االطالع على دليل المالك هذا جي ًدا قبل تشغيل
الوحدة الخاصة بك واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

(NB5530A (NB5530A, S73A1-D
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1

بدء االستخدام

بدء االستخدام

معلومات السالمة
تنبيه

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
كاف ليشكل خطر تعرض األشخاص
يكون ٍ
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.
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تحذير :ال تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.

تنبيه :ال تقم بسد أي من فتحات تهوية .ينبغي تركيب الجهاز ً
وفقا
لتعليمات المصنّع.
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

،خطر الصدمة الكهربائية
ال تفتح

3

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
ً
تآكال فقم بفصله من التيار الكهربي وتوقف
الجهاز أن هناك تلفاً أو
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.
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بدء االستخدام

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

1
بدء االستخدام

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.

الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد
 100-240فولت 50/60 ،هرتز.
توصيالت األسالك :يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363
مصهرا له نفس
معتمد .عند استبدال المصهر ،استخدم دائمًا
ً
المعايرة المقننة المعتمدة في قابس
 .BS 1362ال تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء
المصاهر .للحصول على غطاء مصاهر بديل ،يرجى االتصال
بالموزع الذي تتعامل معه .إذا كان نوع القابس المرفق غير
مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك ،يجب خلع القابس وتركيب
نوع مناسب .يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل
األسالك الموضحة أدناه:
تحذير :يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربي
الخاص بهذه الوحدة .قابس التيار الذي توجد به أسالك عارية يمثل
خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربي .ال تقم بتوصيل
أي من األسالك بالطرف األرضي ،المميز بالحرف ( )Eأو رمز
األرض  6أو الملون باللون األخضر أو اللونين األخضر
واألصفر .في حالة تركيب أي قابس آخر ،استخدم نفس المعايرة
المقننة في مصهر القابس.
مالحظة هامة :األسالك الموجودة في كبل التيار الكهربي مميزة
باأللوان وفقاً للرموز التالية:
 األزرق :محايد ،البني :يسري فيه التيار  -في حالة عدم توافقألوان أسالك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة مع األلوان التي
تميز أطراف التوصيل في القابس ،يرجى إتباع ما يلي :يجب
توصيل السلك المميز باللون األزرق مع الطرف المميز بالحرف
( )Nأو المميز باللون األسود .يجب توصيل السلك المميز باللون
البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف ( )Lأو المميز باللون
األحمر.
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3
6
6
6
6
7
9
10
11

معلومات السالمة
سمات فريدة
مقدمة
– الرموز المستخدمة في هذا الدليل
الملحقات
جهاز التحكم عن بعد
اللوحة األمامية
اللوحة الخلفية
تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

2

التوصيل

13
13
13
14

التوصيل واإلعداد
– توصيل مهايئ التيار المتردد
– توصيل OPTICAL IN
– اقتران مضخم الصوت الالسلكي

3

التشغيل

15
15
16
16
17

العمليات األساسية
– مزامنة صوت LG
– تشغيل/إيقاف تشغيل أوتوماتيكي AUTO POWER
استخدام تقنية البلوتوث
– االستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على األجهزة
التي تعمل بتقنية البلوتوث
العمليات األخرى
– إيقاف الصوت مؤقتا
– اضبط إعدادات مستوى مكبر الصوت
– تأثير الصوت ثالثي األبعاد
– التحكم في النطاق الديناميكي ()DRC
– إيقاف تشغيل تلقائي

18
18
18
18
18
18

2014-11-21 �� 1:43:00

4

استكشاف األعطال وإصالحها

19

اكتشاف األعطال وإصالحها

5

ملحق

20
21
21
21

المواصفات
العالمات التجارية والتراخيص
الصيانة
– نقل الوحدة

1

2

3

4

5

NB5530A-NB. DARELLK_ARA_7078.indd 5

6

بدء االستخدام

سمات فريدة
مزامنة صوت LG

1

الملحقات
يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

بدء االستخدام

يتم التحكم في مستوى صوت هذه الوحدة عن طريق وحدة التحكم
عن بعد في تلفاز  LGالمتوافق مع وظيفة مزامنة صوت .LG

البلوتوث
استمتع بالموسيقى من جهاز البلوتوث بتوصيل بسيط.

وحدة تحكم عن بعد ()1

بطارية ()1

مقدمة
الرموز المستخدمة في هذا الدليل

مهايئ تيار متردد ()1

سلك طاقة ()1

,,ملحوظة

تشير إلى المالحظات الخاصة وخصائص التشغيل.

<<تنبيه

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع األضرار المحتملة نتيجة لسوء
االستخدام.

دليل تركيب كتيفة التثبيت
على الحائط ()1

كتيفة التثبيت على الحائط ()1

عمود التثبيت على الحائط
()2

الكبل البصري ()1

رابطات كابالت لترتيب
الكابالت ()2
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بدء االستخدام

جهاز التحكم عن بعد

7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a
( 1الطاقة)  :يتحكم في ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف تشغيل)
الوحدة.
 : VOL o/pيقوم بضبط مستوى صوت السماعة.
( iكتم الصوت)  :يكتم الصوت.
 :تحديد وظيفة .Bluetooth
 :OPTICALتحديد وظيفة ( Opticalبصري).

بدء االستخدام

? :الزر غير متوافر ألي وظيفة.

1

 : LG TVحدد وظيفة تلفزيون .LG
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b
 : WOOFER LEVEL o/pيقوم بتعيين مستوى صوت
مكبر الصوت.
 : 3D SOUND ON/OFFتشغيل وإيقاف وضع الصوت
ثالثي األبعاد .3D
 : DRCيقوم بضبط وظيفة (DRCالتحكم في النطاق
الديناميكي).
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c
 : AUTO POWERيتم تشغيل هذه الوظيفة تلقائيا على
الوحدة.
أزرار التحكم في التليفزيون :يُستخدم للتحكم في التليفزيون.
(تليفزيونات  LGفقط)

,,ملحوظة

y yبمجرد إيقاف تشغيل نظام  sound barوتحويله إلى
ثوان قبل محاولة
وضع االستعداد ،الرجاء االنتظار بضع ٍ
استخدام وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك التحكم في الوظائف الموجودة في تلفزيون  :LGالطاقة،
مصدر اإلدخال ،كتم الصوت ،مستوى الصوت ،القنوات.

y yعندما تضغط على أي زر في وحدة التحكم عن بعد،
يومض مؤشر البيان األحمر في الوحدة الرئيسية مرتين.
(باستثناء  1زر (التشغيل))
y yيضيء المؤشر الملون الذي يشير إلى الوظيفة الحالية
ثوان عندما تضغط على زر الوظيفة:
لمدة ٍ 3
( OPTICALبصري).LG TV ,

,

y yإذا وصل مستوى الصوت إلى الحد األدنى أو الحد
األقصى ،فسيضيء مؤشر  LEDاألحمر الموجود في
الوحدة عندما تقوم بضبط مستوى الصوت في النظام
الصوتي .sound bar
y yإذا وصل مستوى مكبر الصوت إلى الحد األدنى أو الحد
األقصى ،فسيضيء مؤشر  LEDاألحمر الموجود في
الوحدة عندما تقوم بضبط مستوى مكبر الصوت في
مكبر الصوت الفرعي الالسلكي.
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بدء االستخدام

تركيب البطارية

!تحذير

 .1أدر غطاء البطارية في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
باستخدام عملة معدنية ثم انزع غطاء البطارية.

ال تضغط على البطارية بأسنانك خطر التعرض للحروق الكيميائية

1

<<تنبيه

بدء االستخدام

y yقد ينجم عن البطارية المستخدمة في هذا الجهاز مخاطر
تتعلق بالحروق الكيميائية أو الحرائق إذا ما استخدمت
بشكل سيء .ال تقم بإعادة شحن أو تفكيك أو حرق أو
تعريض البطاريات لدرجة حرارة تتجاوز  100درجة
مئوية ( 212فهرنهايت) .استبدل الجزء رقم CR2025
من البطارية فقط .قد ينجم عن استخدام بطارية أخرى
خطر نشوب الحرائق أو حدوث انفجار .تخلص من
البطارية المستعملة .احتفظ بالبطارية بعي ًدا عن متناول
األطفال .ال تقم بتفكيك البطارية أو التخلص منها بإلقائها
في النار.
عملة معدنية
 .2أدخل البطارية وثبتها مع جعل عالمة ناقص ( )-في مواجهة
نفس اتجاه عالمة ناقص ( )-الموجودة في حجيرة البطارية.

[y yوحدة التحكم عن بعد المرفق] مع هذا المنتج تحتوي
على بطارية خلوية .إذا تم ابتالع البطارية يمكن أن
تتسبب في حروق داخلية بالغة في خالل ساعتين ويمكن
أن تؤدي للوفاة .احفظ البطاريات القديمة والجديدة بعي ًدا
عن متناول األطفال .إذا لم تقفل مقصورة البطارية
بإحكام ،توقف عن استخدام المنتج وحافظ عليها بعي ًدا عن
متناول األطفال .إذا كنت تظن أنه تم ابتالع البطاريات
أو دخولها في أي جزء من أجزاء الجسم ،اطلب العناية
الطبية الفورية.

 .3ضع غطاء البطارية في جهاز التحكم عن بعد وأدرها في
اتجاه عقارب الساعة لإلغالق.

عملة معدنية

<<تنبيه
إذا كانت أظافرك طويلة ,ال تفتح حجيرة البطارية باستخدام
إصبعك .يمكن أن يتسبب ذلك في كسر أظافرك.
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بدء االستخدام

9

اللوحة األمامية
A

1
بدء االستخدام

B
 Aوحدة االستشعار عن بعد
 Bمؤشر LED
يمكنك التعرف على الحالة الراهنة للنظام الصوتي  sound barبواسطة مؤشر  LEDالملون الموجود فيه .يرجى الرجوع إلى
الجدول أدناه.
لون المصباح
حالة مؤشر LED
إيقاف

األحمر

برتقالي

أبيض

أخضر

التيار الكهربائي متصل أو تم فصل سلك التيار الكهربائي

تشغيل

استعداد

-

-

-

وميض
(مرتين في الثانية)

تمهيد

البلوتوث جاهز

-

مزامنة صوت LG
( )LG TVجاهز

وميض
(مرة في الثانية)

صامت

-

-

-

تشغيل  >-إيقاف
ثوان)
التشغيل(بعد ٍ 3

-

تم االقتران عبر
البلوتوث

الوظيفة البصرية
محددة

مزامنة صوت LG
( )LG TVمقترن

2014-11-21 �� 1:43:02
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بدء االستخدام

اللوحة الخلفية
C

1

A

B

بدء االستخدام
D
E
F

( F Aالوظيفة)
اضغط عليه بشكل متكرر لتحديد وظيفة أخرى.
( o/p Bمستوى الصوت)
يضبط مستوى صوت السماعة.
( 1/! Cاالستعداد  /التشغيل)
 Dدعامة القائم
 Eاإلدخال البصري
 Fإدخال التيار المباشر

<<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 ،قم بمسح أيرطوبة موجودة على األزرار العاملة باللمس قبل
االستخدام.
y yال تضغط بقوة على األزرار العاملة باللمس لتشغيلها.
إذا تم استخدام القوة المفرطة ،يمكن أن يتسبب ذلكفي تلف المستشعر الخاص باألزرار العاملة باللمس.
y yقم بلمس الزر الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة
بالشكل الصحيح.
y yاحترس من وجود أي مادة موصلة ،مثل العناصر
المعدنية ،على األزرار العاملة باللمس .حيث يمكن أن
تتسبب في األعطال.
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بدء االستخدام

تثبيت الوحدة الرئيسية على
الحائط

11

 .1فك دعامة القائم من الوحدة الرئيسية.

1
بدء االستخدام

عند تركيب الوحدة الرئيسية على الحائط ،ينبغي أن تقوم بتوصيل
جميع الكابالت الالزمة لتشغيل الوحدة .للحصول على التفاصيل،
ارجع إلى صفحة.13

 .2ضع األعمدة في الجزء السفلي من الوحدة الرئيسية وقم
بتركيبها بإحكام عن طريق استخدام المسامير التي تم إرخاؤها
في الخطوة .1

يمكنك تثبيت الوحدة األساسية على حائط.
قم بإعداد المسامير والكتائف المرفقة.

 .3يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيفة
التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

الوحدة الرئيسية

دعامة الحائط

دليل تثبيت كتيفة التثبيت
بالحائط

2014-11-21 �� 1:43:03
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بدء االستخدام

 .4عند التثبيت على حائط (خرساني) ،استخدم مقابس الحائط
(غير مزودة) .يجب أن تثقب بعض الفتحات في الحائط .توجد
ورقة دليلية (دليل تركيب دعامة الحائط) مزودة لإلرشادات
المتعلقة بالثقب .استخدم صفحة اإلرشاد لتحديد موضع
الثقوب.

1

 .7قم بتعليق الوحدة األساسية على الكتيفة كما هو موضح أدناه.

بدء االستخدام

<<تنبيه

y yال تركب هذه الوحدة مقلوبة .يمكن أن يتسبب ذلك في
تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
y yال تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
y yأحكم تثبيت الوحدة جي ًدا بالحائط بحيث ال تسقط .إذا
سقطت الوحدة ،فقد يتسبب ذلك في اإلصابة أو تلف
المنتج.

,,ملحوظة

المسامير ومقابس الحائط غير مرفقة لتثبيت الوحدة .نوصي
باستخدام بنط هيلتي مقاس ( )HUD-1 6 x 30للتثبيت.
يرجى شرائها.

 .5أزل دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط.

y yعند تثبيت الوحدة على الحائط ،يرجى التأكد من أن
األطفال ال يمكنهم سحب أي من كبالت التوصيل ،حيث
قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

,,ملحوظة

فك الوحدة من الدعامة بالشكل المبين أدناه.

 .6ثبته باستخدام المسامير اللولبية (غير مزودة) كما هو مُبين في
الشكل التوضيحي أدناه.
التليفزيون

,,ملحوظة

تأكد أن عالمة السهم الموجود في كتيفة الحائط تتجه إلى
أعلى.
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التوصيل

التوصيل واإلعداد

13

توصيل OPTICAL IN

قم بتوصيل مقبس  OPT. INفي الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس
 OPTICAL OUTفي التلفزيون باستخدام كبل بصري.

توصيل مهايئ التيار المتردد

 .1قم يتوصيل سلك طاقة التيار المتردد الملحق بمهايئ التيار
المتردد.
 .2وصل كابل مهايئ التيار المتردد بمدخل التيار المباشر .مدخل
المهايئ .DC. IN

2

 .3أدخل سلك طاقة التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

التوصيل

,,ملحوظة

بعد توصيل جميع الكابالت ،قم بإخفاء الموصل باستخدام
الغطاء الموجود في الوحدة.

<<تنبيه

استخدم مهايئ التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز فحسب .ال
تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو شركة تصنيع أخرى.
قد يتسبب استخدام كبل طاقة أو مصدر طاقة آخر في إتالف
الجهاز وإلغاء الضمان الخاص بك.

2014-11-21 �� 1:43:04
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التوصيل

اقتران مضخم الصوت الالسلكي

اقتران مضخم الصوت الالسلكي يدويًا
عندما يفشل االتصال بين النظام الصوتي  sound barومكبر
الصوت الفرعي الالسلكي ،يضيء مؤشر  LEDاألحمر الموجود
في مكبر الصوت الفرعي .لالقتران والربط بينهما ،اتبع الخطوات
الواردة أدناه.

إعداد مضخم الصوت الالسلكي ألول مرة.
 .1وصل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي الفرعي الالسلكي
بالمقبس الكهربائي .بعدئذ يبدأ مؤشر  LEDاألصفر -
األخضر في مكبر الصوت الفرعي في الوميض.

 .1اضغط على  PAIRINGالموجود في الجانب الخلفي من
مكبر الصوت الفرعي .بعدئذ يبدأ مؤشر  LEDاألصفر -
األخضر في مكبر الصوت الفرعي الالسلكي في الوميض.

 .2قم بتشغيل النظام الصوتي  .sound barيبدأ مؤشر LED
األحمر الموجود فيه بالوميض ثم يتم توصيل النظام الصوتي
 sound barومكبر الصوت الفرعي أوتوماتيكيًا.

2
التوصيل

 .2استمر في الضغط على ( pمستوى الصوت) الموجود في
الوحدة و( iكتم الصوت) الموجود في وحدة التحكم عن بُعد
في نفس الوقت .بعدئذ يبدأ مؤشر  LEDاألخضر في النظام
الصوتي  sound barفي الوميض.
 .3اضغط على األزرار الواردة في الخطوة  2مجد ًدا بعد إضاءة
مؤشر  LEDاألصفر-األخضر الموجود في مكبر الصوت
الفرعي .سيكتمل االتصال.

عندما يكتمل التوصيل ،يضيء مؤشر  LEDاألصفر-
األخضر الموجود في مكبر الصوت الفرعي ويضيء مؤشر
 LEDاألخضر الموجود في النظام الصوتي sound bar
ثوان.
لمدة ٍ 3

بيانات المؤشرات الضوئية الملونة
الحالة

مؤشر البيان  LEDفي النظام الصوتي
Sound bar

المؤشر الضوئي للمكبر الصوتي الالسلكي

استعداد

األحمر

أحمر

االقتران التمهيدي
االقتران
تم التوصيل

أحمر (وميض)
أخضر (وميض)
أخضر  ,إيقاف التشغيل

أصفر  -أخضر (وميض)
أصفر  -أخضر (وميض)
أصفر  -أخضر

الوصف

إيقاف

األصفر-األخضر (وميض)  ,األحمر

,,ملحوظة

y yإذا قمت بتشغيل الوحدة الرئيسية فعندئذ سوف يُصدر
ً
صوتا خالل بضع ثوان في
المكبر الصوتي الالسلكي
وضع االستعداد.
y yأضبط المسافة بين هذه الوحدة ومكبر الصوت الالسلكي
في حدود 10م ( 32قدم).
y yيمكنك الحصول على األداء األمثل فقط في حال استخدام
الوحدة ومكبر الصوت الالسلكي ضمن مسافة 2م (6
أقدام) إلى 10م ( 32قدمًا) ألنه قد يحدث انقطاع في
االتصال في حال استخدام مسافة أكبر.
y yيستغرق األمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتا أطول)
للوحدة ومكبر صوت لالتصال مع بعضهم البعض.
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التشغيل

العمليات األساسية
مزامنة صوت LG

15

مع التوصيل السلكي
 .1وصل تلفزيون  LGالخاص بك بالوحدة باستخدام كابل رقمي
بصري( .ارجع إلى صفحة )13
 .2قم بإعداد مزامنة صوت ( LGاختياري) في التلفزيون.
ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.
 .3شغل الوحدة بالضغط على زر ( 1الطاقة) في وحدة التحكم
عن بعد.

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم
عن بعد الخاص بجهاز التلفزيون مع مزامنة صوت  .LGإنه
يتوافق مع تلفزيون  LGالذي يدعم مزامنة صوت  .LGتأكد أن
شعار مزامنة صوت  LGموجو ًدا على جهاز التلفزيون.
وظيفة يمكن التحكم فيها من خالل وحدة التحكم عن بعد الخاصة
بتلفزيون  :LGرفع/خفض الصوت ،كتم الصوت

,,ملحوظة

y yيمكنك ً
أيضا استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بهذه
الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت  .LGوإذا
استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة
أخرى ،تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
y yفي حال توقف الوصالت ،تأكد من حالة التلفزيون
وتوصيله بالتيار الكهربي.
y yتأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحاالت الواردة
أدناه عند استخدام مزامنة صوت .LG
 -إيقاف تشغيل الوحدة.- -تغيير الوظيفة إلى أخرى.

يضيء مؤشر  LEDاألخضر في الوحدة لمدة  3ثوان تقريبًا
ويمكنك االستماع إلى صوت التلفزيون.

مع التوصيل الالسلكي
 .1شغل الوحدة بالضغط على زر ( 1الطاقة) في وحدة التحكم
عن بعد.
 .2حدد وظيفة تلفزيون  LGباستخدام  LG TVالموجود في
وحدة التحكم عن بعد .بعدئذ يبدأ مؤشر  LEDاألبيض في
الوحدة في الوميض.

3
التشغيل

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة
صوت LG
قم بإجراء أحد التوصيالت التاليةً ،
وفقا إلمكانيات الجهاز الخاص
بك.

 .4حدد الوظيفة ( OPTICALالبصرية) باستخدام زر
 OPTICALالموجود في وحدة التحكم عن بُعد.

 .3قم بإعداد مزامنة صوت ( LGالسلكي) في التلفزيون .ارجع
إلى دليل تعليمات التلفزيون.
عندما اكتمال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة
والتلفزيون الخاص بك ،يضيء مؤشر  LEDاألبيض في
الوحدة لمدة  3ثواني.

,,ملحوظة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط
على الزر ( 1التشغيل) ,سيتم فصل مزامنة صوت LG
(ال سلكيًا) .الستخدام هذه الوظيفة مجد ًدا ،ينبغي أن تعيد
توصيل جهاز التلفاز والوحدة.

 -فصل كابل الصوت الرقمي البصري. -فصل االتصال الالسلكي بسبب التداخل أو المسافة.y yتختلف الفترة الزمنية الالزمة إليقاف تشغيل هذه الوحدة
حسب جهاز التلفزيون عندما تقوم بضبط وظيفة
التشغيل األوتوماتيكي  AUTO POWERلتكون في
وضع التشغيل.
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التشغيل

تشغيل/إيقاف تشغيل أوتوماتيكي AUTO
POWER

تقوم هذه الوظيفة بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيا عندما تقوم
بتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون أو توصيل جهاز خارجي (مشغل
( DVDدي في دي) ،مشغل أسطوانات ( Blu rayبلو راي)،
الخ) بهذه الوحدة.
ال يتم دعمها إال في وظفيتي  OPTICALو .LG TV
أوقف تشغيل وظيفة  AUTO POWERباستخدام AUTO
 POWER ON/OFFالموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

,,ملحوظة

y yبعد تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER
 ،ستتوقف عن التشغيل أوتوماتيكيًا في حالة عدم وجود
إشارة لفترة زمنية معينة صادرة من جهاز تلفاز متصل
بنظام مزامنة صوت ( LGاختياري/السلكي).

3
التشغيل

y yبعد تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER
 ،ستتوقف عن التشغيل أوتوماتيكيًا في حالة عدم وجود
إشارة لفترة زمنية معينة صادرة من جهاز خارجي
بواسطة كابل ضوئي.
y yقد ال تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.

استخدام تقنية البلوتوث
نبذة عن تقنية البلوتوث
تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال السلكي قصير المدى.
قد تتم مقاطعة الصوت عند التداخل مع الموجات اإللكترونية
األخرى والتي تعمل على نفس التردد أو في حالة توصيل أجهزة
 Bluetoothفي غرف أخرى قريبة.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية ®Bluetooth
الالسلكية أية رسوم .يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي
على تقنية ® Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال
إجراء االتصال من خالل تقنية ® Bluetoothالالسلكية.
األجهزة المتاحة :هاتف محمول ،MP3 ،حاسب محمول.PDA ،

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

y yال يتوافر تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO
 POWERإذا أوقفت تشغيل الوحدة مباشرة.
y yعند تشغيل هذه الوحدة باستخدام وظيفة  ، LG TVفإنها
تستغرق حوالي  25ثانية ليتم تشغيلها وسيومض مؤشر
 LEDاألحمر مرتين في الثانية .في هذه األثناء ال يمكنك
التحكم في هذه الوحدة باستثناء إيقاف تشغيلها.
y yفي وضع  ،Bluetoothقد يتم تشغيل هذه الوحدة
باستخدام إعداد  Auto Powerوذلك حسب جهاز
 Bluetoothالمتصل ووظيفة تلفزيون  LGالمحددة.
في هذه الحالة ،سيتم إيقاف تشغيل الوحدة أوتوماتيكيًا
وعندما تقوم بإعادة تشغيل الوحدة ،فسيتم تشغيلها
باستخدام وظيفة .LG TV
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التشغيل

االستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة
على األجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث
ربط هذه الوحدة وجهاز بلوتوث
قبل البدء في إجراءات االقتران ،تأكد من تشغيل البلوتوث في
جهاز البلوتوث الخاص بك .ارجع إلى دليل مستخدم جهاز
البلوتوث .بمجرد االنتهاء من عملية االقتران ،ليست هناك حاجة
إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.
 .1حدد وظيفة البلوتوث  Bluetoothعن طريق استخدام
الموجود في وحدة التحكم عن بُعد .بعدئذ يبدأ مؤشر LED
البرتقالي في الوحدة في الوميض.

,,ملحوظة

يقصد بـ  XX:XXاألربعة أرقام األخيرة من عنوان
 . BTعلى سبيل المثال إذا كان عنوان  BTالخاصة
بوحدتك مثل  ,9C:02:98:4A:F7:08فسوف ترى
) LG SOUND BAR (F7:08على جهاز
البلوتوث الخاص بك.

 .3أدخل رمز التعريف الشخصي (.)PIN
رمز التعريف الشخصي 0000 :PIN

,,مالحظة

توجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة لالقتران،
حسب نوع جهاز البلوتوث.

 .4يضيء مؤشر  LEDالبرتقالي لمدة  3ثوان عندما يتم ربط
هذه الوحدة بنجاح مع جهاز بلوتوث الخاص بك.
 .5استمع إلى الموسيقى.
لالستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث،
يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
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,,ملحوظة

y yعند استخدام تقنية ® ،Bluetoothيجب أن تقوم
بتوصيل الوحدة بجهاز  Bluetoothكأقرب ما يكون
مع ترك مسافة بينهما.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد ال تعمل بشكل جيد في الحالة
الواردة أدناه:
 -يوجد عائق بين الوحدة وجهاز .Bluetooth -يوجد جهاز يستخد نفس التردد باستخدام تقنية® Bluetoothمثل أحد األجهزة الطبية أو فرن
ميكروويف أو جهاز  LANال سلكي.
y yينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه
الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
y yعندما تقوم بتحديد وظيفة بلوتوث مرة أخرى بعد تغيير
الوظائف األخرى ،يمكن أن يتم فصل اتصال بلوتوث.
يجب أن تقوم بإعادة توصيل جهاز بلوتوث مرة أخرى
الستخدام هذه الوظيفة.
y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة
إلكترونية أخرى على االتصال.

3
التشغيل

 .2تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية االقتران .عند البحث
عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث ،يمكن أن تظهر
قائمة باألجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث
حسب نوع جهاز البلوتوث .تظهر الوحدة بالشكل التالي
”).“LG SOUND BAR (XX:XX

17

y yال يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه
الوحدة.
y yإمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث
واحد لكل وحدة وال تدعم التوصيل المتعدد.
y yقد ال يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
الجهاز.
y yيمكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف أو
مشغل  MP3أو الحاسب الدفتري...إلخ.
y yكلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز ،Bluetooth
كلما انخفضت جودة الصوت.
y yسيتم فصل اتصال  Bluetoothعند إيقاف تشغيل
الوحدة أو ابتعاد جهاز  Bluetoothعن الوحدة.
y yعند فصل اتصال  ،Bluetoothقم بتوصيل جهاز
 Bluetoothبالوحدة مجد ًدا.
y yيومض مؤشر  LEDالبرتقالي في حال عدم التوصيل
عبر بلوتوث.

NB5530A-NB. DARELLK_ARA_7078.indd 17
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التشغيل

العمليات األخرى
إيقاف الصوت مؤقتا

يمكنك كتم صوت الوحدة لتتمكن على سبيل المثال من اإلجابة
على الهاتف.
اضغط على  iفي وحدة التحكم عن بعد .يومض مؤشر LED
األحمر وال ينبعث صوت من الوحدة.
إللغائها ،اضغط على  iبجهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى أو
غيِّر مستوى الصوت.

اضبط إعدادات مستوى مكبر الصوت

3
التشغيل

يمكنك ضبط مستوى الصوت في مكبر الصوت الفرعي الالسلكي.
اضغط  WOOFER LEVEL o/pفي جهاز التحكم عن
بُعد.

,,ملحوظة

تأثير الصوت ثالثي األبعاد

ميزات الصوت الثالثي األبعاد  3Dتوفير بقعة صوتية مخلقة
واسعة النطاق بحيث يمكنك التمتع أكثر بالصوت المجسم
والسينمائي الغامر.
أوقف تشغيل وظيفة  3D SOUND ON/OFFالموجودة في
وحدة التحكم عن بعد.

التحكم في النطاق الديناميكي ()DRC

اجعل الصوت نقيًا عندما تشعر أن مستوى الصوت منخفض ج ًدا.
أوقف تشغيل وظيفة  DRC ON/OFFالموجودة في وحدة
التحكم عن بعد.

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهالك الكهرباء في
حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها
لمدة  25دقيقة.

إذا وصل مستوى مكبر الصوت إلى الحد األدنى أو الحد
األقصى ،فسيضيء مؤشر  LEDاألحمر عندما تقوم
بضبط مستوى مكبر الصوت في مكبر الصوت الفرعي
الالسلكي.
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اكتشاف األعطال وإصالحها
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اكتشاف األعطال وإصالحها
المشكلة
ال توجد طاقة

ال يوجد صوت

ال يوجد صوت للمكبر
الصوتي

السبب وطريقة اإلصالح
y yتم نزع كابل الكهرباء.
أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط.
y yتحقق من الحالة عن طريق تشغيل األجهزة اإللكترونية األخرى.
y yتم تحديد مصدر إدخال غير صحيح.
افحص مصدر اإلدخال وحدد مصدر اإلدخال الصحيح.
y yتم تنشيط وظيفة كتم الصوت.
اضغط على  iأو اضبط مستوى الصوت إللغاء وظيفة كتم الصوت.
y yلم يتم توصيل السلك الكهربي للمكبر الصوتي.
قم بتوصيل كبل الطاقة في منفذ التيار بالحائط بشكل آمن.
y yتم فصل االتصال بين الوحدة ومكبر الصوت.
قم بتوصيل الوحدة ومكبر الصوت( .ارجع إلى صفحة .)14
y yجهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة.
قم بتشغيل وحدة التحكم عن بُعد على مسافة  7أمتار.

وظيفة AUTO
 POWERال تعمل.

y yيتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.
قم بإزالة العائق.

اكتشاف األعطال وإصالحها

جهاز التحكم عن بعد ال
يعمل بالشكل المالئم.

4

y yبطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.
استبدل البطارية ببطارية جديدة.
y yقد ال تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
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
عندما تشعر بأن صوت
الصوتية متصلة بالتلفزيون.
خرج هذه الوحدة منخفض.
y yقم بتغيير إعدادات خرج الصوت ( AUDIO DIGITAL OUTخرج الصوت الرقمي) من قائمة
إعداد المشغل من الوضع [ ]PCMإلى [ ]PRIMARY PASS-THROUGHأو
[ ]BITSTREAMعندما تكون األلواح الصوتية متصلة بالتلفزيون.
y yقم بتغيير إعدادات  DRCالصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [.]OFF

2014-11-21 �� 1:43:05
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ملحق

المواصفات
مواصفات عامة ()NB5530A
متطلبات الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.

استهالك الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي (تقريبا)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل

( )44.7 × 62 ×1200مم (مع وجود قاعدة القائم)
1.6 kg
 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت ( 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية)

درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل

 % 5إلى % 90

مدخالت
المدخل التناظري ()OPTICAL IN
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخالت
الرقمية

 ,(p-p) 3.0 Vrmsمقبس تناظري
 32كيلو هرتز 44.1 ،كيلو هرتز 48 ،كيلو هرتز 96 ،كيلو هرتز

المضخم

5

إجمالي الخرج
وضع االستيريو

 200وات
 40وات  40 +وات ( 8أوم على  1كيلوهرتز)

المكبر الصوتي الفرعي الالسلكي

 120وات ( 3أوم عند  80هرنز)

THD

% 10

المكبر الصوتي الالسلكي ()S73A1-D

ملحق

متطلبات الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.

استهالك الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.

النوع
المعاوقة
طاقة اإلدخال المقدرة
طاقة اإلدخال القصوى
األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصافي

سماعة واحدة أحادية االتجاه
 3أوم
 120وات
 240وات
( )296 × 332 × 296ملم (للكل)
7.64 kg

y yتخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.
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ملحق

العالمات التجارية والتراخيص

21

الصيانة
نقل الوحدة

مصنع بترخيص من معامل دولبي .عالمة  Dolbyورمز
 DDهي عالمات تجارية لمعامل دولبي.

ارجع إلى موقع  http://patents.dts.comللتعرف على
براءات االختراع الخاصة بمنتجات  .DTSتم تصنيع هذا
المنتج بموجب ترخيص صادر من DTS Licensing
 .Limitedتعد  ،DTSالرمز و &  DTSوالرمز معًا
عالمات تجارية مسجلة وتعد  DTS 2.0 Channelعالمة
تجارية مسجلة لشركة  .DTS، Inc. © DTS، Incجميع
الحقوق محفوظة.

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

عالمة وشعارات ® Bluetoothهي ملكية خاصة لشركة
 Bluetooth® SIGوأي استخدام لهذه العالمات عن طريق
 LGلإلليكترونيات يكون بموجب ترخيص

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

حافظ على نظافة األسطح الخارجية
y yال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب
من الوحدة.
y yقد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
y yال تترك منتجات مطاطية أو بالستيكية تالصق الوحدة لفترة
طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة
لتنظيف المشغل ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إن كانت
األسطح متسخة للغاية ،استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول
منظف معتدل .ال تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين
أو التنر نظراً ألن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

5
ملحق

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

عند شحن الوحدة

كما أن العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى خاصة
بمالكيها المعنيين
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