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معلومات السالمة
بدء االستخدام
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تنبيه

�خطر الصدمة الكهربائية،
ال تفتح

تنبيه :للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية ،ال تقم بإزالة
الغطاء (أو الغطاء اخللفي) حيث ال توجد أي أجزاء قابلة للصيانة
عن طريق املستخدم ،وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة
مؤهل.
يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس
سهم داخل مثلث متساوي األضالع إلى حتذير
املستخدم إلى وجود جهد كهربي خطر غير
معزول داخل هيكل املنتج والذي قد يكون
كاف ليشكل خطر تعرض األشخاص لصدمة
ٍ
كهربائية.
كما يشير الرمز الذي يحتوي على عالمة
تعجب داخل مثلث متساوي األضالع إلى
تنبيه املستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل
وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب املرفق
مع املنتج.
حتذير :للتقليل من خطر نشوب احلرائق أو حدوث الصدمات
الكهربية ،ال تعرض اجلهاز للمطر أو الرطوبة.
حتذير :ال تثبت هذا اجلهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.
تنبيه :ال يجب تعريض اجلهاز للماء (املتقطر أو املتطاير) وال يجب
وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على اجلهاز.
تنبيه :ال تسد أي من فتحات التهوية .قم بتثبيت اجلهاز
وفقالتعليمات املصنع .يتم تزويد اجلهاز بالفتحات والفجوات في
الهيكل لتوفير التهويةولضمان تشغيل املنتج دون أية مشاكل
وحلمايته أيضا ً منالسخونة املفرطة .ينبغي عدم سد الفتحات
بوضع املنتج علىسرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك .ينبغي
عدم وضع هذااملنتج في التجهيزات املدمجة مثل املكتبة أو الرف
ما لم يتم توفيرالتهوية املناسبة أو يتم االلتزام بتعليمات الشركة
املصنعة.

تنبيه :يحتوي هذا املنتج على نظام ليزر .ولضمان االستخدام
املالئم لهذا املنتج ،يرجى قراءة دليل املالك هذا بعناية واالحتفاظ
به للرجوع إليه في املستقبل .في حال احتاج اجلهاز إلى الصيانة،
�اتصل مبركز خدمة معتمد.
قد يتسبب استخدام أي تعديالت أو تغييرات في أدوات التحكم أو
تنفيذ أي إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل في التعرض إلى
�اإلشعاعات اخلطرة.
ال حتاول فتح الغطاء ،جتن ًبا للتعرض ألشعة الليزر.
التحذيرات املتعلقة بكبل الطاقة
يفضل وضع معظم األجهزة في 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 الكبالت املوجودة أو كبالت الطاقة احملروقة أو تركيب
أسالك تالفة أو ممزقة من شأنه أن ميثل خطورة .إذ قد تؤدي أي من
تلك احلاالت إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق .قم من
حني آلخر بفحص سلك اجلهاز وإذا ظهر على اجلهاز أن هناك تلفا ً أو
تآكال ً فقم بفصله من التيار الكهربي وتوقف عن استخدام اجلهاز
واستبدل السلك بقطعة الغيار املناسبة باالستعانة بأحد مراكز
اخلدمة املعتمدة .جتنب تعرض كبل الطاقة لسوء االستخدام فيما
يتعلق بالناحية امليكانيكية أو اجلسدية مثل تعرضه لاللتواء أو
الطيء أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر
املرور عليه .يرجى إيالء اهتمام خاص للمقابس واملنافذ املوجودة
باحلائط ومكان خروج الكبل من اجلهاز .قابس الكهرباء هو األداة
املستخدمة في الفصل .يجب أن يكون قابس الكهرباء متا ًحا
للوصول إليه باستمرار في حاالت الطوارئ.
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تنبيه :يجب عدم تعريض اجلهاز للماء (املتساقط أو املتناثر) ،وعدم
وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور ،على اجلهاز.
تنبيه :ال تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا املنتج( .مثال،
منشة كهربائية) قد يتعطل املنتج بسبب صدمة كهربائية.

الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي
بجهد  240-200فولت 50 /60 ،هرتز.
توصيالت األسالك :يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363
دائما مصهرًا له نفس
معتمد .عند استبدال املصهر ،استخدم ً
�املعايرة املقننة املعتمدة في قابس
 .BS 1362ال تستخدم هذا القابس مطلقا ً بدون وجود غطاء
املصاهر .للحصول على غطاء مصاهر بديل ،يرجى االتصال باملوزع
الذي تتعامل معه .إذا كان نوع القابس املرفق غير مناسب ملقابس
التيار املوجودة مبنزلك ،يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب.
يرجى الرجوع إلى التعليمات اخلاصة بتوصيل األسالك املوضحة
أدناه:
حتذير :يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار
الكهربي اخلاص بهذه الوحدة .قابس التيار الذي توجد به أسالك
عارية ميثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربي .ال
تقم بتوصيل أي من األسالك بالطرف األرضي ،املميز باحلرف ()E
أو رمز األرض  6أو امللون باللون األخضر أو اللونني األخضر واألصفر.
في حالة تركيب أي قابس آخر ،استخدم نفس املعايرة املقننة في
مصهر القابس.
مالحظة هامة :األسالك املوجودة في كبل التيار الكهربي مميزة
باأللوان وفقا ً للرموز التالية:
 األزرق :محايد ،البني :يسري فيه التيار  -في حالة عدم توافقألوان أسالك التيار الكهربي اخلاص بهذه الوحدة مع األلوان التي
متيز أطراف التوصيل في القابس ،يرجى إتباع ما يلي :يجب توصيل
السلك املميز باللون األزرق مع الطرف املميز باحلرف ( )Nأو املميز
باللون األسود .يجب توصيل السلك املميز باللون البني مع طرف
التوصيل املميز باحلرف ( )Lأو املميز باللون األحمر.
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ذا اجلهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.
الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو مجموعة البطارية من اجلهاز:
انزع البطارية أو مجموعة البطارية القدمية واتبع اخلطوات بترتيب
عكسي للتركيب .لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة اإلنسان
واحليوان للخطر احملتمل ،ضع البطارية أو مجموعة البطارية
القدمية في الوعاء املالئم وتخلص منه في نقاط التجميع املعينة
لذلك .تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى.
يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة لألنظمة احمللية بدون
تعويض .يجب أال يتعرض اجلهاز حلرارة شديدة مثل أشعة الشمس
أو احلريق أو ما شابه ذلك.
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®BLUETOOTH

امللحقات
يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.

استمع إلى ملفات املوسيقى اخملزنة على األجهزة التي تعملبتقنية
البلوتوث.

محمول
استمع للموسيقى من جهازك احملمول) .جهاز  ،MP3احلاسوب
احملمول ،إلخ).

جهاز التحكم عن بعد ()1

AUTO DJ
يدمج نهاية األغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل.

USBتسجل املوسيقى على
جهاز  USBاخلاص بك.

Music Flow Bluetooth
تطبيق  Music Flow Bluetoothمصمم لتمكينك من التحكم
ببعض أجهزة  LGالصوتية احلديثة.
ارجع إلى صفحة 22-23

مزامنة صوت LG
يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خالل وحدة التحكم عن
بعد اخلاصة ب  LG TVواملتوافق مع ميزة مزامنة صوت .LG

هوائي )1( FM

البطاريات ()2
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متطلبات ملف املوسيقى

األجهزة املتوافقة مع USB

y yمشغل  MP3مشغل  MP3من النوع الفالش
�y yمحرك فالش USB
الوحدات التي تدعم اإلصدار  2.0أو  1.1من USB.
y yوظيفة  USBاخلاصة بهذه الوحدة ال تدعم جميع أجهزة USB.

موائمة ملفات  MP3/WMAلهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:

متطلبات جهاز USB

�y yمعدالت البت :ما بني  32إلى  320كيلو بايت في الثانية ()MP3
وما بني  40إلى  192كيلو بايت في الثانية ()WMA

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.

y yمعدل التقاط العينات :من  32إلى  48كيلو هرتز ( ،)MP3ومن
 32إلى  48كيلو هرتز ()WMA

y yاحلد األقصى للملفات  :بيانات CD: 999/ USB: 2000
y yأقصى حد للمجلدات  :بيانات CD: 99/ USB: 200
y yإمتدادات امللف :إمتدادات امللف”mp3”/”.wma.“ :
y yبعض ملفات  MP3/WMAقد ال تشغل باالعتماد على نوع أو
تنسيق امللف.
y yنسيق ملف ( CD-ROMالقرص املدمج) :تنسيق ISO 9660/
JOLIET
y yننصحك باستخدام نظام منشئ األسطوانات السهل Easy-
 ،CD Creatorالذي يقوم بإنشاء نظام ملفات .ISO 9660
امللفات بصيغة  DTSغير مدعومة .وفي حال استخدام ملفات
بهذه الصيغة ،ال يخرج صوت من الوحدة.
[متحكم
خيار تنسيق األسطوانة مضبوط على [ُ ]Mastered
فيه] جلعل األسطوانة متوائمة مع مشغالت  LGعند تنسيق
األسطوانات القابلة للكتابة عليها .عند ضبط اخليار على نظام
امللف احليوي ( )Live File Systemفلن ميكنك استخدامه على
مشغالت .LG
(نظام امللفات احليوي/النسخ القياسي :نظام تنسيق األقراص
اخلاص بـنظام التشغيل )windows Vista

y yال ميكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية
عندتوصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
y yوبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكبر ،قد يستغرق
األمروق ًتا أطول لالنتهاء من البحث.
y yولتجنب فقد البيانات ،قم بعمل نسخ احتياطية من
جميعالبيانات.
y yإذا كنت تستخدم كابل متديد  USBأو محور  ، USBال
ميكنالتعرف على جهاز USB.
y yاستخدام نظام ملفات  NTFSغير مدعوم( .نظام ملف FAT
 )(16/32فقط هو املدعوم).
y yهذه الوحدة تتعرف على ما يصل إلى  2000ملف.
y yمحرك القرص الصلب اخلارجي أو قارئات البطاقات أو
األجهزةاملقفلة أو أجهزة  USBمن النوع الصلب قد ال تكون
مدعومة.
y yال ميكن توصيل منفذ  USBاخلاص بالوحدة باحلاسب الشخصي.
ال ميكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
y yقد ال تعمل بعض أجهزة  USBمع هذه الوحدة.
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شروط امللفات القابلة
للتشغيل
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جهاز التحكم عن بعد

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •a
( 1الطاقة)  :يتحكم في ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف تشغيل)
الوحدة.
( Bفتح/غلق) :يستخدم في فتح وغلق درج األسطوانات.
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: PRESET.FOLDER W/S
 -يبحث عن مجلد مللفات  . MP3/WMAعند تشغيل جهاز CD/USBالذي يضم ملفات بصيغة  MP3/ WMAمقسمة
بني عدة مجلدات ،اضغط على زر PRESET.FOLDER W/S
الختيار اجمللد الذي ترغب في تشغيله.
 -يختار رقم مضبوط مسبقا حملطة الراديو. : FUNCTIONيتم من خالله حتديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.
@ : MUTEلكتم الصوت.
 : -/+ VOLلضبط مستوى صوت السماعة.
: PROGRAM/MEMORY
 -يخزن محطات الراديو. -يحذف جميع احملطات احملفوظة. -يقوم بإنشاء القائمة املبرمجة التي تريد االستماع إليها. : USB RECالتسجل املبارشر عبر .USB
 : SLEEPلضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت
ُمحدد( .اخلافت :سوف تقل إضاءة نافذة العرض مبقدار النصف).
سوف تقل إضاءة شاشة العرض مبقدار النصف.

تثبيت البطارية

أزل غطاء البطارية املوجود في اجلزء اخللفي من جهاز التحكم
عن بعد وأدخل بطاريتني (مقاس  )AAAبحيث يكون  4و 5
متطابقان على نحو صحيح.
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• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •c

) : REPEAT(MENUاالستماع إلى املقطوعات املوسيقية /
امللفات بشكل متكرر أو عشوائي.

أزرار رقمية من  0إلى  : 9يختار املسارات ،وامللفات ،أو الرقم الذي مت
تعيينه مسبقً ا.

( C/Vتخطي/بحث) :
 -الترجيع أو التقدمي السريع.- -يبحث عن قسم داخل املقطوعة املوسيقية  /امللف.

: INFO
 -يرى املعلومات عن املوسيقى اخلاصة بك .يأتي ملف  MP3عادةًمع بطاقة  .ID3توفر هذه البطاقة معلومات العنوان ،أو الفنان،
أو األلبوم ،أو الوقت.
 -يرى عنوان جهاز  Bluetoothاملوصول في وضع.Bluetooth

 : +/- TUNINGالختيار محطة اإلذاعة.
: Z ENTER
 -للتوقف عن التشغيل أو التسجيل. -يحذف وظيفة احلذف DELETE.( d/Mتشغيل/إيقاف مؤقت) :
 -يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت. -يختار ( STEREO/MONOمجسم/أحادي). : SOUND EFFECTيختار طابع الصوت.
 : AUTO DJيختار وضع دي جي تلقائي( .للمزيد من املعلومات،
ارجع إلى صفحة .)19
: DELETE
 -يحذف ملفات .MP3/WMA- -يقوم بحذف أغنية من القائمة املبرمجة.

 : REGION EQيختار معادل املنطقة.
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •d
 : CLOCKلضبط الساعة ومعرفة الوقت.
 : ALARMباستخدام وظيفة ALARMميكنك تشغيل  CDأو
 USBأو استقبال املناغم في الوقت املرغوب.
 : SETللتأكيد على اإلعداد.

1
بدء االستخدام

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •b
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بدء االستخدام

اللوحة األمامية
بدء االستخدام

1
a

b

j

c

k

d

l

e

m

f

n

g

o
p

h

i

بدء االستخدام

USB REC.
يسجل على .USB
( 1/! cالطاقة)
يتحكم في ( ONتشغيل) أو ( OFFإيقاف تشغيل) الوحدة.
( I dإيقاف)
للتوقف عن التشغيل أو التسجيل
AUTO DJ e
�يختار وضع دي جي تلقائي AUTO DJ.
(ارجع إلى صفحة  19للحصول على مزي ٍد من املعلومات)
( Y fتخطي/بحث)
 يبحث إلى اخللف. التجاوز إلى املسار/امللف السابق.DEMO g
يعرض وضع التجريب.
PORT. IN h
 iدرج األسطوانات

FUNCTION j
يحدد مصدر الوظيفة أو الدخل.
T k
ST./MO.

 يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت. يختار ( STEREO/MONOمجسم/أحادي).LG EQ l
يختار طابع الصوت.
( U mتخطي/بحث)
 يبحث لألمام. التخطي إلى املسار/امللف التاليBASS BLAST n
يختار تأثير  BASSأو  STANDARDمباشرة.
Master Volume o
لضبط مستوى صوت السماعة.
( R pفتح/إغالق)
يستخدم في فتح أو غلق درج األسطوانات.

1
بدء االستخدام

 aنافذة العرض
USB 1/ USB 2 b
يشغل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز .USB

11

12

بدء االستخدام

اللوحة اخللفية
بدء االستخدام

1

POWER IN

a

d

b

c

POWER IN a
ANTENNA (FM) b
 AUX IN (L/R) cموصالت
 dطرف /سلك السماعات

التوصيل

13

التوصيل بالسماعات
توصيل السماعات بالوحدة

لتوصيل الكابل بالوحدة ،اضغط لوحة األصابع البالستيكية لفتح
أطراف التوصيل بالوحدة .أدخل السلك وحرر لوحة األصابع.

2
التوصيل

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

اللون

السماعة

أحمر

األمامية اليمنى

أبيض

األمامية اليسرى

<<تنبيه

�y yأخرى في *قناة السماعة.
*قناة السماعة  :جتويف موجود لضمان مرور صوت جهير
كاف في كابينة السماعة (مرفق)
y yحتتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية ،لذلك
فقديحدث تشوه لأللوان في شاشة التليفزيون أو
شاشةالكمبيوتر الشخصي .يرجى استخدام السماعات
بعي ًداعن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

14

التوصيل

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل الهوائي

توصيل USB

اوصل جهاز ( USBأو مشغل  ...MP3إلخ) مبنافذ  USBاملوجودة
في الوحدة.

قم بتوصيل هوائي  FMاملزود لالستماع للراديو.

وصل الهوائي املنفذ اخلاص به في اجلانب اخللفي من الوحدة .تأكد
من متديد سلك هوائي سلك موجات  FMبشكل كامل.

التوصيل

2

FM

,,مالحظة
إزالة جهاز  USBمن الوحدة
 .1اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على
زر اإلدخال  Z ENTERاملوجود على جهاز
التحكم عن بعد أو  Iاملوجود على الوحدة
مرتني.
 .2إنزع جهاز  USBمن الوحدة.

التوصيل

توصيل AUX IN

اوصل مخرج جهاز مساعد (كاميرا فيديو ،تلفاز ،مشغل ،إلخ)
ملوصل ).AUX IN (L/R

15

توصيل خرج الصوت

�وصل مخرج (سماعة رأس أو مخرج) بجهاز محمول
(  MP3أو  PMPالخ) PORT. IN .املوصل.

إذا كان اجلهاز اخلاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)،
وصله مبقبس الصوت األيسر (األبيض) بالوحدة.

التوصيل

2

PORT.IN
رمحأ
ضيبأ

إلى مقابس إخراج الصوت في املكون اخلاص بك
(التليفزيون أو مسجل الفيديو كاسيت...إلخ)

االستماع إلى الصوت من اجلهاز اخلارجي
اخلاص بك
ميكن استخدام الوحدة في تشغيل الصوت من العديد من أنواع
األجهزة اخلارجية.
 .1وصل اجلهاز اخلارجي إلى موصل ) AUX IN(L/Rأو
 PORT. INفي الوحدة.
 .2شغل الطاقة بالضغط على  1في جهاز التحكم عن بعد أو
! 1/في الوحدة.
 .3حدد وظيفة  AUXأو  PORTABLEبالضغط على
.FUNCTION
 .4شغل اجلهاز اخلارجي وابدأ التشغيل.

16

عملية التشغيل

العمليات األساسية
وظائف CD/ USB

 .1أدخل األسطوانة بالضغط على  Bمن جهاز التحكم عن
بُعد أو  Rفي الوحدة .أو اوصل جهاز  USBمبنفذ .USB
 .2إختر وظيفة  CDأو  USBبالضغط على .FUNCTION
من

3

تشغيل

عملية التشغيل

إيقاف

إيقاف مؤقت
يبحث عن قسم
داخل املقطوعة
املوسيقية /
امللف.
اختيار املقطوعة
املوسيقية /امللف
مباشرة

طريقة التنفيذ
اضغط على زر  Z ENTERالموجود على
جهاز التحكم عن بعد أو  Iالموجود على
الوحدة.
اضغط على  d/Mالموجود على جهاز
التحكم عن بعد أو  Tالموجود على
الوحدة.
أثناء التشغيل ،اضغط على زر  d/Mاملوجود
على جهاز التحكم عن بُعد أو  Tاملوجود
على الوحدة.
اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم
عن بعد أو  Y/Uاملوجود على الوحدة
أثناء التشغيل ثم توقف عن الضغط عند
النقطة التي تريد االستماع إليها.
اضغط على األزرار الرقمية من  0إلى  9في
جهاز التحكم عن بعد لتحديد امللفات أو
املسارات بصورة مباشرة.
 -في حالة اإليقاف،اضغط على  C/Vمن جهاز التحكم
عن بعد أو  Y/Uمن الوحدة للذهاب
إلى امللف /املسار التالي/السابق.

 -أثناء التشغيل،تخطي إلى
اضغط على  Vمن جهاز التحكم عن
املسار/امللف
بعد أو  Uمن الوحدة للذهاب إلى املسار/
السابق/التالي
امللف التالي.
للتشغيل ألقل من ثانيتني  ،2اضغط على
 Cمن جهاز التحكم عن بعد أو Y
من الوحدة للذهاب إلى املسار/امللف السابق.
ثوان ،اضغط على  Cمن
للتشغيل بعد ٍ 3
جهاز التحكم عن بعد أو  Yمن الوحدة
للذهاب إلى بداية املسار/امللف.
اضغط على ) REPEAT(MENUعلى جهاز
التشغيل املتكرر
التحكم عن بعد راجع املالحظة للحصول
أو العشوائي
على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.

,,مالحظة

y yيتغير العرض بالترتيب التالي.
USB

األسطوانة
MP3/WMA CD
املدمجة الصوتية

RPT 1

RPT 1

RPT 1

RPT*DIR

RPT DIR

-

RPT ALL

RPT ALL

RPT ALL

RANDOM

RANDOM

RANDOM

OFF

OFF

OFF

*( DIRعرض)  :الدليل:
y yعندما تقوم بتشغيل القائمة املبرمجة ،ال يتوافر سوى
 RPT 1و.RPT ALL
y yحتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى،
ميكنك االستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
y yإذا تركت درج األسطوانات مفتوحة ملدة  5دقائق ،فسوف
يتم إغالقه تلقائيا.

التشغيل التلقائي

تلقائيا بعد
يتم تشغيل  CDأسطوانة AUDIO/MP3/WMA
ً
فتح وغلق درج القرص.

تلقائيا إلى وظيفة  CDفي حال فتح وغلق درج القرص دون
يتحول
ً
أن يحتوي على قرص.

عملية التشغيل

التشغيل املبرمج

تتيح لك لك وظيفة البرنامج تخزين ملفاتك املفضلة من أي
أسطوانة أو جهاز  .USBميكن أن يحتوي البرنامج على  20مسار/
�ملف بالنسبة لكل وسط (أسطوانة مدمجة.)USB2، USB1 ،
ميكن حفظ إجمالي  60مسار /ملف.
P .1اضغط على  PROGRAM/MEMORYفي جهاز التحكم
عن بعد في وضع التوقف.
 .2اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد
لتحديد املسار /امللف.
 .3اضغط على  PROGRAM/MEMORYحلفظ وحتديد
املسار /امللف التالي.
 .4كرر اخلطوات  2-3لتخزين املسارات /امللفات األخرى.
(ميكنك تعديل القائمة بالضغط على
 PRESET·FOLDER W/Sلتحديد رقم البرنامج).

حذف القائمة املبرمجة

إلغاء الوظيفة يعمل فقط في وضع التعديل.
 .1اضغط على  PROGRAM/MEMORYفي جهاز التحكم
عن بعد في وضع التوقف.
 .2حدد أغنية بالضغط على  PROGRAM/MEMORYأو
 PRESET.FOLDER W/Sبشكل متكرر.
 .3اضغط على  DELETEأثناء حتديد األغنية.

,,مالحظة

y
-

yيتم مسح القائمة املبرمجة في احلالة التالية.
إزالة القرص أو جهاز .USBحذف أو تسجيل ملفات املوسيقى في جهاز .USB-إزالة مقبس سلك الطاقة.

y
-

yيتم إيقاف تشغيل البرنامج في احلاالت التالية.
التغيير إلى وظيفة مختلفة.إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.-تشغيل األزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

 .5اضغط على  PROGRAM/MEMORYمرة أخرى.
لتشغيل القائمة املبرمجة ،اضغط على  d/Mبعد إعداد
القائمة.

,,مالحظة

يتم إيقاف وضع التكرار  REPEATعند إنشاء القائمة
املبرمجة أو تعديلها.

عرض معلومات امللف ()ID3 TAG

أثناء تشغيل ملف  MP3يحتوي على معلومات امللف ،ميكنك عرض
املعلومات بالضغط على .INFO

3
عملية التشغيل

العمليات األخرى
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عملية التشغيل

البحث عن مجلد وملف MP3/ WMA

 .1اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sفي جهاز التحكم
عن بعد بشكل متكرر حتى يظهر اجمللد املطلوب في نافذة
العرض.
 .2اضغط على  d/Mللتشغيل .وسيتم تشغيل أول ملف في
اجمللد.

- .1حدد امللف الذي تريد حذفه ثم اضغط  DELETEمن جهاز
التحكم عن بعد.

,,مالحظة

y yيتم التعرف على مجلدات  /ملفات  USB/CDعلى النحو
املبني أدناه.
FOLDER

ROOT

FILE
FOLDER1

3
عملية التشغيل

حذف ملف MP3/ WMA

ميكنك حذف ملف أو مجلد أو تنسيق بالضغط على DELETE
من جهاز التحكم عن بعد .هذه اخلاصية مدعمة فقط في حالة
التوقف USB( .فقط)

FILE 5

FOLDER3

FILE 7

FOLDER7

FOLDER4

FOLDER8

FILE 3

FOLDER2
FOLDER5

Iإذا كنت ترغب في اخلروج من الوضع احلالي ،اضغط على
 Z ENTERمن جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على I
من الوحدة.

<<تنبيه

FILE 12
FILE 13

اضغط على  DELETEمن جهاز التحكم عن بعد بشكل
متكرر أثناء اختيار ملف .MP3/WMA

 .2حلذف ملف/مجلد أو تنسيق ،اضغط على  d/Mمن جهاز
التحكم عن بعد أو اضغط على  Tمن الوحدة.

FILE 4

FILE 11

أو

  : DEL FILEحذف امللف.  : DEL DIRحذف اجمللد. : FORMAT -تنسيق .USB

FILE 9
FILE 10

اضغط باستمرار على  DELETEمن جهاز التحكم عن بعدلتنسيق جهاز .USB

يتغير العرض بالترتيب التالي.

FILE 6

FILE 8

اختر اجمللد الذي ترغب بحذفه بالضغط على PRESET.FOLDER W/Sمن جهاز التحكم عن بعد
واضغط على  DELETEمن جهاز التحكم عن بعد.

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل( .تشغيل،
حذف ,إلخ).

FOLDER6

FILE 14
FILE 1
FILE 2

y yإذا لم يكن هناك ملفات في مجلد  ،فلن يظهر اجمللد.
�y yيتم عرض اجمللدات وفق الترتيب التالي;
�املسار مجلد 1مجلد 3مجلد7
مجلد 8مجلد 5مجلد6
y yيتم تسغيل امللفات من  $امللف رقم 1حتى  $امللف
رقم  14واحدا تلو اآلخر
y yيتم تقدمي امللفات واجمللدات بالترتيب املسجل ويجوز
تقدميها بشكل مختلف وفقا لظروف التسجيل.
*y yاملسار  ”ROOT“ :هي الشاشة األولى التي ستشاهدها
عندما يتعرف على الكمبيوتر على جهاز التخزين.

منعا لفقدان
y yيوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفاتً ،
أية بيانات.
y yقد ال تكون وظيفة احلذف مدعومة وفقا حلالة مشغل
.USB

عملية التشغيل

ميكنك كتم صوت الوحدة ،على سبيل املثال ،للرد على الهاتف،
ستظهر “ ”MUTEفي نافذة العرض.
لإللغاء ،اضغط مرة أخرى على @  MUTEأو قم بتغيير مستوى
الصوت.

( DEMOتوضيح)

تشغيل الدي جي التلقائي AUTO DJ

يقوم ( Auto DJالدي جي التلقائي) بدمج نهاية األغنية في بداية
أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل .ويقوم مبعادلة مستوى الصوت
عبر املسارات /امللفات للتشغيل بدون توقف.
اضغط على  AUTO DJفي جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة
بشكل متكرر ،ويتم عرض التغيرات على النحو التالي.
)>- RANDOM (AUTO DJ RANDOM
)(AUTO DJ OFF) >- RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL

في وضع إيقاف التشغيل ،اضغط على  DEMOمن الوحدة مرة
واحدة .ستشغل الوحدة وتعرض كل وظيفة في نافذة العرض.
إللغاء وظيفة  ،DEMOاضغط على  DEMOمرة أخرى.

الوضع

نافذة العرض

الوصف

إيقاف
تشغيل

()AUTO DJ OFF
(إيقاف دي جي تلقائي)

-

y yأثناء  ،DEMOستحتفظ هذه الوحدة بحالة DEMO
حتى إذا قمت بفصل مقبس سلك الطاقة.

RANDOM
(عشوائي)

RANDOM (AUTO DJ
)RANDOM
�عشوائي
(دي جي تلقائي عشوائي)

يتم تشغيل
املوسيقى
بشكل
عشوائي على
هذا الوضع

RPT
(AUTO DJ
)SEQUENTIAL
�تكرار الكل
(دي جي تلقائي تسلسلي)

يتم تشغيل
املوسيقى
بشكل متكرر
على هذا
الوضع.

,,مالحظة

y yميكنك التمتع بالوظائف األخرى أثناء  ، DEMOحيث
سيقوم  DEMOبالتوقف مؤقتا ً.
تلقائيا،
سيتم تشغيل “العرض التوضيحي” DEMOً
ثوان.
في حالة عدم إدخال مفتاح في غضون ٍ 10

REPEAT
(تكرار)

,,مالحظة

y yوضع  AUTO DJال يدعم البحث لقسم ضمن ملف/مسار
لتشغيله بشكل متكرر أو عشوائي.
y yإذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت املوسيقى باستخدام
زر  Iاملوجود على الوحدة أو زر اإلدخال Z ENTER
املوجود على جهاز التحكم عن بُعد وأنت في وضع AUTO
 DJالتلقائي ،سيتم تعطيل وضع  AUTO DJالتلقائي.
 y yال يتم دعم وضع  AUTO DJفي ملف املوسيقى الذي
يقل طوله عن  60ثانية.
y yأثناء التسجيل ،ال يصبح وضع  AUTO DJمتا ًحا.

y yال يتم حتديد سوى  AUTO DJ SEQUENTIALعند
تشغيل القائمة املبرمجة.

3
عملية التشغيل

إيقاف الصوت مؤقتا

اضغط على @  MUTEفي جهاز التحكم عن بعد لكتم
الصوت.
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استخدام تقنية البلوتوث
الالسلكية
نبذة عن تقنية البلوتوث
تقنية  Bluetoothهي تقنية اتصال السلكي قصير املدى.
قد ينقطع الصوت عندما يتداخل االتصال مع أجهزة إلكترونية
اخرى أو عندما توصل جهاز  Bluetoothمن غرفة أخرى.
وال يتطلب توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth
الالسلكية أي تغييرات .ميكن تشغيل الهاتف احملمول الذي يحتوي
على تقنية  Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال
إجراء االتصال من خالل تقنية  Bluetoothالالسلكية.

عملية التشغيل
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األجهزة املتاحة :الهاتف احملمول ،مشغالت  ،MP3الكمبيوتر
احملمول ،املساعد الرقمي الشخصي (.)PDA

ملفات تعريف البلوتوث
الستخدام تكنولوجيا البلوتوث ،يجب أن تكون األجهزة قادرة على
تفسير مجلدات تعريف معينة .هذه الوحدة متوافقة مع اجمللد
التالي.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت املتقدم)

االستماع إلى املوسيقى من جهاز
البلوتوث
ربط وحدتك مع جهاز BLUETOOTH
قبل البدء في إجراءات الربط ،تأكد من تفعيل خاصية
 Bluetoothعلى جهاز  Bluetoothاخلاص بك .ارجع إلى
دليل مستخدم جهاز  Bluetoothاخلاص بك .مبجرد االنتهاء من
عملية الربط ،ليست هناك حاجة إلى تكرار تنفيذ تلك العملية
مرة أخرى.
 .1اضغط على مفتاح  FUNCTIONحتى يتم اختيار وظيفة
 .Bluetoothتظهر “ ”BT READYعلى نافذة العرض.
 .2قم بتشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية املزاوجة .عند
البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث ،ميكن
أن تظهر قائمة باألجهزة التي مت العثور عليها على شاشة
جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث .وتظهر الوحدة
اخلاصة بك باسم “LG CM4450(XX)”.

,,مالحظة

 XXy yتعني آخر رقمني في عنوان  Bluetoothعلى
سبيل املثال ،إذا كانت الوحدة اخلاصة بك حتتوي على
عنوان  Bluetoothمثل ،9C:02:98:4A:F7:08
ستظهر رسالة “) ”LG CM4450(08على شاشة جهاز
 Bluetoothاخلاص بك.

y yباالعتماد على نوع جهاز  Bluetoothيكون لبعض
األجهزة طريقة مختلفة للربط .أدخل رمز )PIN (0000
عند الضرورة.
y yميكنك وصل هذه الوحدة مبا يصل إلى  3أجهزة
 Bluetoothبالتزامن باستخدام نفس الطريقة
حسب ما هو مذكور أعاله ،فقط في وظيفة
.Bluetooth
y yالربط املتعدد مدعم فقط على أجهزة  Androidأو
( .iOSقد ال يكون الربط املتعدد مدعما ً باالعتماد على
مواصفات اجلهاز املوصول).
y yجهاز  Bluetoothالقابل لإلزالة /القابل للفصل
(مثل دوجنل إلخ) لن يدعم الربط املتعدد.
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,,مالحظة

y yستظهر “  “ PAIREDبشكل حلظي على العرض عند
وصل أجهزة أخرى للربط املتعدد.
y yإذا كان اسم اجلهاز غير متوفر ،سيعرض “_”.
 .4استمع إلى املوسيقى.
لتشغيل املوسيقى اخملزنة على جهاز  ، Bluetoothيرجى
الرجوع إلى دليل املستخدم اخلاص بجهاز . Bluetooth

,,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.
من ناحية أخرى ،قد ال يعمل جيدا ً في بعض مواقف
معينة كما هو موصوف أعاله.
 -يوجد عائق بني الوحدة وجهاز بلوتوث. -هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية Bluetoothمثل األجهزة الطبية أو أفران
امليكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية.
y yينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث اخلاص بك بهذه
الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
y yحتى إذا كانت هذه الوحدة موصولة مبا يصل إلى  3أجهزة
 Bluetoothفي وضع  ،Bluetoothميكنك تشغيل
والتحكم باملوسيقى باستخدام واحد فقط من األجهزة
املوصولة.

,,مالحظة

y yعند وصل هذه الوحدة مع أجهزة Bluetooth
متعددة ،يظل جهاز واحد فقط الذي تشغله باتصال
 Bluetoothعندما تغير الوظيفة لألخرى.
y yقد ينقطع الصوت عندما يتداخل االتصال مع أجهزة
إلكترونية اخرى.
y yال ميكنك التحكم في جهاز  Bluetoothباستخدام
هذه الوحدة.
y yقد ال ميكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
اجلهاز.
y yميكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف
أو مشغل  MP3أو الكمبيوتر املفكرة...إلخ.
y yكلما زادت املسافة بني الوحدة وجهاز بلوتوث ،كلما كان
الصوت بجودة أقل.
y yسيتم فصل اتصال  Bluetoothعند إيقاف تشغيل
الوحدة أو إبعاد جهاز  Bluetoothعن الوحدة.
y yإذا مت فصل اتصال بلوتوث ،قم بإعادة تأسيس االتصال بني
جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.
�y yعندما ال يتم وصل جهاز  ،Bluetoothتظهر
“  “ BT READYعلى نافذة العرض.
y yعندما تستخدم وظيفة  ، Bluetoothعدل الصوت
ملستوى مالئم على جهاز .Bluetooth
y yإذا لم تكن في وظيفة  ،Bluetoothميكن وصل جهاز
واحد فقط.
y yإذا كان جهاز  Bluetoothموصوال ً عند استخدام
 ، LG TVيكون  LG TVموصوال ً وجهاز Bluetooth
موصوال ً.
y yعندما تقوم بوصل جهاز ( Bluetoothجهاز  iOSإلخ)
بهذه الوحدة او تشغل اجلهاز ،ميكن مزامنة مستوى
الصوت مع بعضها البعض.

3
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 .3عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز  Bluetoothاخلاص
بك ،تظهر عبارة “ ”PAIREDعلى نافذة العرض .بعد فترة
قصيرة من الزمن ،سيتم عرض اسم جهاز .Bluetooth
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�استخدام تطبيق
Music Flow Bluetooth
,,مالحظة

نظام تشغيل  Android OSهو فقط املتوفر الستخدام
تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothمع هذه الوحدة.

استخدام تطبيق “”Music Flow Bluetooth
يقدم تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothمجموعة من املزايا
اجلديدة لهذه الوحدة.

عملية التشغيل
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قم بتثبيت تطبيق “ Music Flow Bluetooth
“ عبر “ ( Google Android Marketمتجر
”)Google Play
 .1انقر على أيقونة “ ( Google Android Marketمتجر
”)Google Play
 .2في شريط البحث ،اكتب “  “ Music Flow Bluetoothوقم
بالبحث عنه.
 .3في قائمة نتائج البحث ،اعثر على
“  “ Music Flow Bluetoothللبدء في حتميل تطبيق
.Bluetooth
 .4انقر على أيقونة للتثبيت.
 .5انقر على أيقونة للتحميل.

لالستمتاع باملزيد من املزايا ،فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق “
 “ Music Flow Bluetoothمجانا ً.

,,مالحظة

�ثبت تطبيق
“ “ Music Flow Bluetooth
على جهازك .Bluetooth

y yتأكد من أن جهازك  Bluetoothيحتوي على “
( Google Android Marketمتجر Google
.”)Play

هناك طريقتان لتثبيت تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothعلى
جهازك .Bluetooth

ثبت تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothعبر
رمز QR
 .1ثبت تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothعبر رمز  .استخدم
برنامج املسح ملسح رمز QR

نظام تشغيل Android OS
 .2أنقر أيقونة للتثبيت.
 .3أنقر أيقونة للتحميل.

,,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز  Bluetoothمتصل باإلنترنت.

y yتأكد من أن جهاز  Bluetoothيوجد به تطبيق برنامج
املسح .إذا لم يكن لديك التطبيق ،قم بتحميله من “
( Google Android Marketمتجر ”)Google Play
y yباالعتماد على املنطقة ،قد ال يعمل رمز .QR

y yتأكد من أن جهازك  Bluetoothمتصل باإلنترنت.
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فعل  Bluetoothمع تطبيق
“ “ Music Flow Bluetooth
يساعد تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothفي وصل جهاز
 Bluetoothبهذه الوحدة.
 .1انقر على أيقونة تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothعلى
�الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق
“  ،“ Music Flow Bluetoothواذهب إلى القائمة الرئيسية.
 .2انقر على []Menuواختر الوحدة التي ترغب بها.
 .3إذا أردت احلصول على مزيد من املعلومات للتشغيل ،انقر على
[ ]Settingوشغل دليل املستخدم.

,,مالحظة
 -نظام تشغيل  :Androidنسخة ( 4.0.3أو أحدث)y yعند استخدام تطبيق “ Music Flow Bluetooth
“ للتشغيل ،ميكن أن تكون هناك بعض االختالفات بني
تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothووحدة التحكم
عن بعد املرفقة .استخدم وحدة التحكم عن بعد عند
احلاجة.
�y yباالعتماد على جهاز  ، Bluetoothقد ال يعمل تطبيق
“ .“ Music Flow Bluetooth
y yحتى بعد وصل تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothقد
تخرج املوسيقى من جهازك الذكي .في هذه احلالة ،حاول
إجراء التوصيل مرة أخرى.
y yإذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير اإلعدادات
�في جهاز  Bluetoothأثناء استخدام تطبيق
“ ،”Music Flow Bluetoothفإن تطبيق
“ ”Music Flow Bluetoothقد يعمل بشكل غير
طبيعي.
y yعندما يعمل تطبيق “ “ Music Flow Bluetooth
بشكل طبيعي ،حتقق من جهاز  Bluetoothواتصال
تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothومن ثم حاول
الوصل مرة أخرى.
y yباالعتماد على نظام تشغيل الهاتف الذكي ،قد جتد بعض
االختالفات في تشغيل “.”Music Flow Bluetooth
y yحتقق من إعداد  Bluetoothعلى جهازك
 Bluetoothإذا كان اتصال تطبيق
“  “ Music Flow Bluetoothال يعمل جيدا ً.

3
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y yسيكون تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothمتا ًحا في
إصدار نسخة البرامج كما يلي:
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تشغيل الراديو

حذف جميع احملطات احملفوظة

 .1اضغط باستمرار على  PROGRAM/MEMORYمن جهاز
�التحكم عن بعد ملدة ثانيتني.
“سوف تومض “”ERASEALLعلى شاشة عرض الوحدة.

�تأكد من توصيل هوائي .FM
(يرجى الرجوع إلى صفحة )14

االستماع إلى اإلذاعة

 .1اضغط على  FUNCTIONحتى تظهر  FMفي نافذة العرض.
تتم موالفة آخر محطة مت استقبالها.
 .2املناغمة التلقائية:
اضغط باستمرار على  TUNING -/+من جهاز التحكم عن
بعد أو  Y/Uمن الوحدة ملدة حوالي ثانيتني تقريبا ً
حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير ،ثم أطلقه .يتوقف املسح
عند مناغمة الوحدة على إحدى احملطات.
أو
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املناغمة اليدوية:
اضغط على  TUNING -/+من وحدة التحكم عن بعد أو
 Y/Uمن الوحدة بشكل متكرر.
 .3اضبط الصوت عن طريق لف مقبض الصوت املوجود على
الوحدة أو بالضغط على  VOL +/-املوجود في جهاز التحكم
عن بعد بشكل متكرر.

حتسني االستقبال السيئ ملوجة FM

اضغط على  Tمن الوحدة أو  d/Mمن جهاز التحكم عن بعد.
سيغير ذلك املناغم من وضع الستيريو إلى الوضع األحادي وعادةً
يحسن االستقبال.

ضبط محطات الراديو مسبقا

�ميكنك ضبط  50محطة ملوجات .FM
قبل التوليف ،تأكد من خفض مستوى الصوت.

 .1اضغط على  FUNCTIONحتى تظهر  FMفي نافذة العرض.
 .2حدد التردد املطلوب بالضغط على  TUNING +/-في جهاز
التحكم عن بعد أو  Y/Uفي الوحدة.
 .3اضغط على  PROGRAM/MEMORYمن جهاز التحكم عن
بعد .قبل املناغمة ،تأكد من خفض مستوى الصوت.
 .4اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sمن جهاز التحكم
عن بعد لتحديد الرقم املضبوط مسبقا الذي تريده.
 .5اضغط على  PROGRAM/MEMORYمن جهاز التحكم
عن بعد.
 .6كرر اخلطوات من  2إلى  5لتخزين محطات أخرى.
 .7مت حفظ احملطة .لالستماع إلى محطة مضبوطة مسبقاً،
اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sأو األزرار الرقمية
من  0إلى  9من جهاز التحكم عن بعد.
.

 .2اضغط على  PROGRAM/MEMORYمن جهاز التحكم
عن بعد ملسح جميع احملطات احملفوظة.
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,,مالحظة

ضبط الصوت

y yفي بعض السماعات ،قد ال يسمع صوت أو يسمع
مبستوى منخفض على حسب وضع الصوت.

إعداد الوضع احمليطي

يحتوي هذا النظام على عدد من مجاالت الصوت احمليطي التي يتم
ضبطها مسبقً ا .ميكنك حتديد وضع الصوت املرغوب باستخدام
[ SOUND EFFECTاملؤثر الصوتي] املوجود في جهاز التحكم
عن بُعد.

y yقد حتتاج إلى إعادة ضبط وضع الصوت ،بعد تبديل
اإلدخال ،وأحيان ًا حتى بعد تغيير مسار الصوت.
y yبالضغط على  BASS BLASTمن الوحدة ميكنك
مباشرةً حتديد تأثير  STANDARDأو .BASS

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
واملؤثرات.

NATURAL
(طبيعي)

مؤثر صوتي محسن محليا.
معادل التخصيص احمللي
(اختياري)

(FORRO/FUNK/
SERTANEJ/DANGDUT/
ARABIC/PERSIAN/INDIA/
REGUETON/MERENGUE/
SALSA/SAMBA/CUMBIA/
)AFRO, AXE, TECNO BR

AUTO EQ
(معادل تلقائي)

يُحدد معادل الصوت األكثر
تشابها مع النوع املُدرج في عالمة
ً
 MP3 ID3مللفات املوسيقى.

( POPبوب)
( CLASSICكالسيك)
( JAZZجاز)
( ROCKروك)

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

BASS

تعمل على تعزيز تأثير الصوت
العالي واجلهير والصوت احمليطي.

FOOT BALL

ميكنك االستمتاع باملؤثر الصوتي
.FOOTBALL STADIUM

FLAT

يزود صوت متوازن.

BOOST

يرفع املدى املتوسط لتعزيز
الصوت.

TRE/BASS

يعزز عالي الطبقة واجلهير.

STANDARD

ميكنك االستمتاع بالصوت
األصلي.

3
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العرض على الشاشة

الوصف
ميكنك االستمتاع بصوت طبيعي
ومريح.
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العمليات املتقدمة
التسجيل على USB

�ميكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على .USB
( ، CD ،AUX ،PORTABLEمناغم)USB،

 .1قم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة.
 .2اختر الوظيفة بالضغط على .FUNCTION
تسجيل ملف/مسار واحد  -ميكنك التسجيل في جهاز USB
بعد تشغيل املسار/امللف الذي تريده.
تسجيل جميع املسارات /امللفات  -ميكنك التسجيل على
 USBبعد حالة اإليقاف التام.

عملية التشغيل
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تسجيل قائمة مبرمجة  -بعد ظهور القائمة املبرمجة ،ميكنك
�تسجيلها على جهاز .USB
(ارجع إلى صفحة )17
 .3ابدأ التسجيل بالضغط على  USB RECفي جهاز
في الوحدة.
التحكم عن بعد أو USB REC.
إذا تعذر عليك توصيل كل من  USB1و ،USB2فاضغطعلى  USB RECاملوجود في جهاز التحكم عن بُعد أو
املوجود في الوحدة عندما يومض
USB REC.
 USB1أو  USB2الذي تريده في نافذة العرض.
 .4إليقاف التسجيل ،اضغط على  Z ENTERفي جهاز
التحكم عن بعد أو  Iفي الوحدة.

اإليقاف املؤقت للتسجيل
أثناء التسجيل ،اضغط على  d/Mفي جهاز التحكم عن بعد أو
 Tفي الوحدة لإليقاف املؤقت للتسجيل .واضغط عليه مرة
�أخرى إلعادة بدء التسجيل.
(فقط مناغم)AUX، PORTABLE ،

لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة
 .1اضغط على  USB RECفي جهاز التحكم عن بعد أو
في الوحدة ألكثر من  3ثوان.
USB REC.
 .2استخدم  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد أو
 Y/Uفي الوحدة لتحديد معدل البت.
 .3اضغط على  USB RECفي جهاز التحكم عن بعد أو
في الوحدة مرة أخرى لتحديد سرعة
USB REC.
التسجيل.
 .4اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد أو
 Y/Uالوحدة الختيار سرعة التسجيل التي ترغب بها.
(األقراص الصوتية املدمجة فقط)
X1 SPEED
ميكنك االستماع إلى املوسيقى أثناء تسجيلها.X2 SPEED
ميكنك تسجيل ملفات املوسيقى فقط. .5اضغط على  USB RECفي جهاز التحكم عن بعد أو
في الوحدة إلنهاء الضبط.
USB REC.
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y yميكنك التحقق من معدل النسبة املئوية للتسجيل
بالنسبة لسجل  USBعلى نافذة العرض خالل
التسجيل( .أسطوانات  MP3/ WMAاملدمجة فقط)

 .1اوصل جهاز  USBمبا في ذلك ملفات الصوت املرغوب إلى
 USB1واختر وظيفة .USB1

y yأثناء تسجيل  ،MP3/WMAال يوجد صوت.

 .3ابدأ التسجيل بالضغط على  USB RECفي جهاز التحكم
في الوحدة.
عن بعد أو USB REC.

y yوعند إيقاف التسجيل خالل استعادة التشغيل ،سوف
يتم تخزين امللف الذي مت تسجيله في هذا الوقت.
(باستثناء ملفات )MP3/WMA

 .2توصيل جهاز  USBآخر إلى.USB2

 .4إليقاف التسجيل ،اضغط على  Z ENTERفي جهاز
التحكم عن بعد أو  Iفي الوحدة.
لذا فإن عمل نسخ من املواد احملظور نسخها بشكل غير
مصرح به ،مبا في ذلك برامج الكمبيوتر وامللفات والبرامج
اإلذاعية وتسجيالت الصوت قد يعد انتهاكا ً حلقوق الطبع
�والنشر ويشكل جرمية جنائية.
�ينبغي عدم استخدام هذا اجلهاز في تلك األغراض.
�متتع باملسؤولية
واحترم حقوق الطبع والنشر

y yال تقم بإزالة جهاز  USBأو إيقاف تشغيل الوحدة خالل
التسجيل على  .USBفي حال عدم القيام بذلك ،ميكن أن
يتم عمل ملف غير كامل وال يتم مسحه من الكمبيوتر
الشخصي.
y yوإذا لم يعمل التسجيل على  ، USBسوف يتم عرض
�رسائل مثل “ ( “ NO USBال يوجد  )USBأو
“(”ERRORخطأ) أو ” ( ” USB FULLممتلئ  )USBأو
“ (” NO RECال يوجد تسجيل) في نافذة العرض.
y yوال ميكن استخدام جهاز قارئة البطاقات املتعددة أو
 HDDخارجي لتسجيل .USB
y yاحلد األقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات
التسجيل هو  512ميجابايت تقري ًبا.

y yقد ال ميكنك تخزين أكثر من  2000ملف.
y yميكنك التسجيل في وضع .AUTO DJ

y yفي حال ملف  MP3/WMAغير مدعم ،قد ال يتوقف
تسجيل امللف.
y yسوف يتم تخزينها كالتالي.
MP3/WMA

املصدر األخر

املوالف

القرص الصوتي املدمج *

* AUX :وما شابهها.
املناغم  :يتم عرض تردد التسجيل احلالي.
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نسخ USB

ميكنك نسخ عدة مصادر صوت من  USB1إلى  USB2من وظيفة
.USB

,,مالحظة
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ضبط الساعة

استخدام املشغل اخلاص بك كمنبه

 .1قم بتشغيل اجلهاز.

 .2اضغط مع االستمرار على .ALARM

 .2أدر زر .CLOCK
 .3حدد وضع الوقت بالضغط على  C/Vفي جهاز
التحكم عن بعد.
( - AM 12:00للعرض التوقيت الصباحي واملسائي) أو 0:00(لعرض نظام  24ساعة)
 .4اضغط على  SETلتأكيد حتديدك.
 .5اختر الساعات بالضغط على  C/Vفي جهاز
التحكم عن بعد.

 .3اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد
لتغيير الساعات والدقائق واضغط على  SETللحفظ.
 .4اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد
لتحديد الوظيفة واضغط على  SETللحفظ.
 -اضغط على  C/Vالختيار رقم ذاكرة عندماتختار املناغم ومن ثم ،اضغط على  .SETإذا لم يكن
هناك رقم ذاكرة ،يتم تخطي هذه اخلطوة.
 .5اضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن بعد
لتغيير مستوى الصوت واضغط على  SETللحفظ.
أيقونة الساعة “(“ تشير إلى أنه مت ضبط املنبه.
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 .7اختر الدقائق بالضغط على  C/Vفي جهاز
التحكم عن بعد.
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 .6اضغط على .SET

 .1قم بتشغيل اجلهاز.

 .8اضغط على .SET

,,مالحظة

�ضبط الساعة من خالل تطبيق
“ “ Music Flow Bluetooth

y yميكنك ضبط املنبه بعد ضبط وقت الساعة.

ضبط الساعة من خالل تطبيق “ “ Music Flow Bluetooth
�
(ارجع إلى صفحة )22
ثبت تطبيق “  “ Music Flow Bluetoothعلى جهازك
 .Androidسوف تتزامن ساعة الوحدة اخلاصة بك تلقائيا ً مع
جهازك من خالل تفعيل اتصال  Bluetoothعبر تطبيق
�
“.“ Music Flow Bluetooth

y yإذا قمت بضبط وقت الساعة ،ميكنك التحقق من الوقت
بالضغط على  CLOCKحتى في حال إيقاف تشغيل
املشغل.
y yإذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة واملنبه فيمكنك
التحقق من رمز املنبه “(“ بالضغط على CLOCK
حتى في حال إيقاف تشغيل املشغل.
y yإذا قمت بضبط وقت الساعة واملنبه ،فيمكنك التحقق
من رمز املنبه “(” وضبط املعلومات عن طريق الضغط
على ( ALARMاإلنذار) عند إيقاف تشغيل الوحدة.
y yميكنك اختيار وضع تشغيل/إيقاف تشغيل ALARM
بالضغط على .ALARM
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ضبط مؤقت السكون

اضغط على  SLEEPبشكل متكرر لتحديد وقت التأخير بني 10
دقائق و  180دقيقة .بعد فترة من التأخير ،يتم إيقاف التشغيل.
وإللغاء وظيفة السبات ،اضغط بشكل متكرر على  SLEEPحتى
تظهر “ ”SLEEP 10على الشاشة ،ثم اضغط على  SLEEPمرة
واحدة أخرى أثناء عرض “ ”SLEEP 10على الشاشة.

,,مالحظة

y yميكنك التحقق من الوقت املتبقي قبل إيقاف تشغيل
الوحدة.
y yاضغط على  SLEEPيظهر الوقت املتبقي في نافذة
الشاشة.

,,مالحظة

تتوقف جميع  LEDعن التشغيل عندما يشغل املعتم.

عملية التشغيل

خافض شدة اإلضاءة

اضغط على  SLEEPمرة واحدة .سوف تقل إضاءة شاشة العرض
مبقدار النصف .ولإللغاء ،اضغط بشكل متكرر على  SLEEPحتى
يتم إيقاف خفض شدة اإلضاءة.

3
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إيقاف تشغيل تلقائي

ذاتيا لتوفير الكهرباء في حال
هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ً
عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها
ملدة  20دقيقة.
ً
ً
سيتوقف تشغيل الوحدة أيضا ذاتيا بعد ستة ساعات إذا كانت
الوحدة الرئيسية موصولة بجهاز آخر باستخدام مدخالت تناظرية.

كيفية فصل اتصال الشبكة الالسلكية أو اجلهاز
الالسلكي.
إيقاف تشغيل الوحدة من خالل الضغط على مفتاح الطاقة ألكثر
من  5ثواني.

عملية التشغيل
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تشغيل AUTO POWER

أوتوماتيكيا عن طريق أحد مصادر اإلدخال:
يتم تشغيل هذه الوحدة
ً
 LG TVأوBluetooth
إذا حاولت وصل جهازك  ، Bluetoothتشغل هذه الوحدة ويتصل
جهازك  .Bluetoothميكنك تشغيل موسيقاك.

,,مالحظة

y yباالعتماد على اجلهاز املوصول ،قد ال تعمل هذه الوظيفة.
y yباالعتماد على اجلهاز املوصول ،تشغل الوحدة ولكن
وظيفة  Bluetoothقد ال تكون موصولة.
y yإذا قمت بفصل اتصال  Bluetoothبهذه الوحدة،
بعض أجهزة  Bluetoothحتاول االتصال بالوحدة
باستمرار .لذا يوصى بفصل االتصال قبل إيقاف تشغيل
الوحدة.
y yإذا حاولت وصل تطبيق “ ،“ Music Flow Bluetooth
تشغل وظيفة  Bluetoothبهذه الوحدة.
y yإذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام وظيفة  LG TVأو
 ، Bluetoothتشغل الوظيفة املالئمة لهذه الوحدة.
y yإذا قمت بالربط مسبقا ً مع هذه الوحدة ،ميكن تشغيل
هذه الوحدة أوتوماتيكيا ً مبصدر مدخل عند إيقاف
تشغيل هذه الوحدة.
y yإذا أوقفت تشغيل الوحدة بالضغط على مفتاح الطاقة
ألكثر من  5ثواني ،تفصل وظيفة التشغيل التلقائي.
لتفعيلها ،شغل الوحدة.

تغيير الوظيفة أوتوماتيكيا ً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات اإلدخال مثل  Bluetoothو LG
 ، TVثم تقوم بتغيير الوظيفة املناسبة أوتوماتيكيا ً.

عندما حتاول وصل جهاز Bluetooth
عندما حتاول وصل جهازك  Bluetoothبهذه الوحدة ،يتم اختيار
وظيفة  .Bluetoothشغل موسيقاك على جهاز .Bluetooth

عند وصل LG TV
عندما تشغل جهازك  LG TVاملوصول مبزامنة صوت  ، LGتغير
هذه الوحدة الوظيفة إلى  .LG TVميكنك االستماع إلى الصوت
من تلفازك.

,,مالحظة

y yهذه الوظيفة غير متاحة أثناء التسجيل أو احلذف.
y yهذه الوظيفة تعمل فقط مع أجهزة موصولة مسبقا ً.
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مزامنة صوت LG
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 .1شغل الوحدة بالضغط على ( 1الطاقة) من جهاز التحكم
عن بعد.
 .2اضغط على  FUNCTIONحتى يتم اختيار وظيفة .LG TV

ميكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز
التحكم عن بعد اخلاص بتلفازك مع مزامنة صوت  .LGيتوافق مع
 LG TVالذي يدعم مزامنة صوت  .LGتأكد من أن تلفازك يحمل
شعار مزامنة صوت .LG
وظيفة قابلة للتحكم عن طريق جهاز التحكم عن بعد : LG TV
رفع /خفض مستوى الصوت ،كتم الصوت

 .3قم بإعداد مخرج الصوت في التلفاز لالستماع إلى الصوت من
خالل هذه الوحدة:
�
�قائمة ضبط التلفاز []Sound
[]TV Sound output
[)]LG Sound Sync (Wireless
تظهر “ ”PAIREDفي نافذة العرض ملدة  3ثواني تقري ًبا وبعدئذ
ميكن أن ترى “ ”LG TVفي نافذة العرض في حال التوصيل
بشكل طبيعي بني هذه الوحدة والتلفاز اخلاص بك.

ارجع إلى دليل تعليمات التلفاز للتعرف على تفاصيل مزامنة صوت
.LG

y yإذا فشل االتصال ،حتقق من حالة هذه الوحدة ومن جهاز
التلفاز اخلاص بك :الطاقة ،التشغيل
y yتأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في احلاالت التالية
عند استخدام مزامنة صوت .LG
 -إيقاف تشغيل الوحدة. -تغيير الوظيفة إلى أخرى. -فصل االتصال الالسلكي بسبب التداخل أو املسافة.y yكمية وقت إيقاف تشغيل هذه الوحدة مختلفة باالعتماد
على تلفازك.
y yقد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات
التصنيع أو موديالت تلفازك.
y yإذا قمت بوصل مزامنة صوت  LGعند وصل تطبيق
“  ،“ Music Flow Bluetoothالتحكم من خالل
التطبيق متاح.
y yإذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق
الضغط على !( 1/الطاقة) ,سيتم فصل مزامنة صوت
 .LGالستخدام هذه الوظيفة مجددًا ،ينبغي أن تعيد
توصيل جهاز التلفاز والوحدة.
y yإذا كان  LG TVموصوال ً عند استخدام ، Bluetooth
يفصل  Bluetoothويوصل .LG TV
y yإذا حاولت تغيير الوظيفة باستخدام وظيفة ،LG TV
سيتغير الصوت وفقا ً ملستوى صوت .LG TV

عملية التشغيل

,,مالحظة

أيضا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد اخلاص
y yميكنك ً
بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت  .LGإذا
استخدمت جهاز التحكم عن بعد اخلاص بالتلفاز مرة
أخرى ،تقوم الوحدة باملزامنة مع التلفاز.

3

 32استكشاف األعطال وإصالحها

استكشاف األعطال وإصالحها
املشكلة
تعذر تشغيل الوحدة بشكل
صحيح.

السبب واحلل
y yأوقف تشغيل هذه الوحدة واجلهاز اخلارجي املتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو مشغل أقراص الفيديو
الرقمية “ ،”DVDأو املضخم ،أو غير ذلك) وقم بتشغيلها مجددًا.
y yافصل سلك التيار الكهربي اخلاص بهذه الوحدة واجلهاز اخلارجي املتصل (التلفاز أو مكبر الصوت أو
مشغل أقراص الفيديو الرقمية “ ،”DVDأو املضخم ،أو غير ذلك) ثم حاول توصيله مرة أخرى.
y yقد ال يتم حفظ الضبط السابق عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة اجلهاز.

ال توجد طاقة.

ال يوجد صوت.

استكشاف األعطال وإصالحها

4

y yكبل الطاقة غير موصل ،وصل كبل الطاقة.
حتقق مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.
� yy
حتقق من احلالة عن طريق تشغيل األجهزة اإلليكترونية األخرى.
y yحتقق من اختيار الوظيفة الصحيحة .اضغط على  FUNCTIONوحتقق من الوظيفة احملددة.
y yحتقق لرؤية ما إذا كانت السماعات موصولة بشكل صحيح .مت توصيل كابالت السماعة بالشكل
الصحيح.
y yمت إدخال قرص غير قابل للتشغيل .حتقق من القرص القابل للتشغيل.

الوحدة ال تبدأ في استعادة
التشغيل.

y yلم يتم إدخال القرص .أدخل أسطوانة.
y yنظف األسطوانة .نظف األسطوانة( .ارجع إلى صفحة )35
y yمت� إدخال األسطوانة مقلوبة.
ضع القرص بحيث يكون امللصق أو اجلانب املطبوع مواجه ألعلى.
�y yمت وضع الهوائي أو توصيله بشكل خاطئ.
وصل الهوائي بإحكام.

�y yإشارة محطة اإلذاعة ضعيفة ج ًدا.
ال ميكن موالفة محطات اإلذاعة
قم مبوالفة القناة يدويًا.
بالشكل املالئم.
y yال توجد محطات مسبقة الضبط أو مت مسح احملطات مسبقة الضبط (عند املوالفة باملسح الضوئي
�للقنوات مسبقة الضبط).
قم بالضبط املسبق لبعض محطات اإلذاعة ،انظر صفحة  24للمزيد من التفاصيل.
y yجهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة .شغل جهاز التحكم عن بعد في نطاق  23قدم تقريبا
( 7م).
جهاز التحكم عن بعد ال يعمل
y yيوجد عائق فيما بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة .قم بإزالة العائق.
بالشكل املالئم.
y yبطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة .استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.
y yحتقق إذا كان  LG TVاخلاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG
مزامنة صوت LGال تعمل.

y yحتقق من اتصال مزامنة صوت .LG
y yحتقق من ضبط الصوت في جهاز تلفازك وفي هذه الوحدة.
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املواصفات العامة
عام
الطراز
استهالك الطاقة
األبعاد (العرض × االرتفاع ×
العمق)

ارجع إلى امللصق الرئيسي
ارجع إلى امللصق الرئيسي
استعداد الشبكة 0.4 :واط
(في حال تنشيط جميع منافذ الشبكة)
( )284 x 308 x 206مم

الوزن الصافي (تقريبا)

 3كغ

درجة احلرارة املناسبة للتشغيل

 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية

درجة الرطوبة املناسبة للتشغيل

 5 %إلى 90 %

مصدر طاقة الناقل

5 V 0 500 mA

مدخالت
AUX IN

 0 ,1 kHz( 2 Vrmsديسبل) 75 ,موأ RCA ,أوم)R ,L(،

منفذ توصيل

( 1.2 Vrmsمقبس بصري  3.5مم)

املوالف

امللحق

نطاق موالفة FM

 87.5إلى  108.0ميجاهرتز أو  87.50إلى  108.00ميجاهرتز

املكبر
جمالي اخملرج

 460وات

أمامي

 230وات  3( 2 Xأوم عند تردد  1كيلو هرتز)،

THD

20 %

CD
استجابة التردد

5

 100إلى  20000هرتز

نسبة اإلشارة إلى التشويش

 75ديسبل

النطاق الديناميكي

 75ديسبل
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مواصفات السماعة
السماعة األمامية
النوع

سماعتني ثنائيتي االجتاه

املعاوقة

 3أوم

طاقة اإلدخال املقدرة

 230وات

طاقة اإلدخال القصوى

 460وات

صافي األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)

( )263 x 306 x 266مم

الوزن الصافي

 3.1كجم

y yيخضع التصميم واملواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.
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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
ال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش املبيد احلشري بالقرب من
الوحدة .قد يتسبب املسح مع شدة الضغط في تلف السطح .ال
تترك منتجات مطاطية أوبالستيكية 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.

صيانة الوحدة
الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية .عند اتساخ عدسة
االلتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها ،تضعف جودة
الصورة .ملزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة
معتمد.

التعامل مع األقراص

ال تقم مطلقا ً بلصق الورق أو الشريط الالصق على القرص.

حفظ األقراص
بعد التشغيل ،احفظ القرص في احلافظة .ال تعرض القرص لضوء
الشمس املباشر أو مصادر احلرارة وال تتركه في سيارة متوقفة
تتعرض لضوء الشمس املباشر.

تنظيف األقراص
ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول ،والبنزين ،ومرقق الدهان،
أو املنظفات املتاحة في األسواق ،أو مواد الرش املضادة للكهرباء
الساكنة اخملصصة في شرائط الكاسيت القدمية.

المات التجارية والتراخيص

تقنية ® Bluetoothالالسلكية عبارة عن نظام يسمح
�باالتصال الالسلكي بني األجهزة اإللكترونية.
وال يتطلب توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية
® Bluetoothالالسلكية أي تغييرات.
ميكن تشغيل الهاتف احملمول الذي يحتوي على تقنية
® Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال إجراء
�االتصال من خالل تقنية ® Bluetoothالالسلكية
عالمة وشعارات ® Bluetoothهي ملكية خاصة لشركة
 Bluetooth SIGوأي استخدام لهذه العالمات عن طريق LG
�لإللكترونيات يكون مبوجب ترخيص.
كما أن العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى خاصة
مبالكيها املعنيني.
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الصيانة

ملحوظات حول األقراص

