توصيل مكرب الصوت

توصيل الشبكة السلكية

توصيل التلفزيون ()HDMI OUT

3D Blu-ray™ / DVD
Home Theater System
BH7230BW/BH7230WB
BH7530TW/BH7530WB
BH7535TW

موجه
كابل مودم

توصيل التلفزيون ()OPTICAL IN

مكرب الصوت اخللفي

اتصال الشبكة الالسلكية

جهاز االستقبال الالسلكي

نقطة وصول

العربية | دليل بسيط

يوجد دليل مالك ممتد حيتوي عىل معلومات عن امليزات املتقدمة ُمدرج عىل القرص املضغوط مزود يف نسخة إليكرتونية .ولقراءة هذه امللفات ،سوف حتتاج إىل استخدام
كمبيوتر شخيص مزود بمشغل أقراص مضغوطة.
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كابل مودم

-

هوائي FM

كابل HDMI

Wireless TX

+ + +

+

BH7230BW : S73B1-S
BH7230WB : S73B3-S
BH7530TW : S73T1-S
BH7530WB : S73T3-S
BH7535TW: S73T1-S

كابالت مكبر الصوت

اإلعداد األويل

توصيل السامعات الالسلكية

معلومات السالمة
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جهاز االستقبال الالسلكي

جهاز االستقبال الالسلكي

أصفر
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باستخدام القائمة الرئيسية

تحذير

تشغيل القرص

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح
تنبيه :لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ،ال تنزع الغطاء (أو اجلزء اخللفي) ال توجد
قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك االستعانة بموظفي الصيانة املختصني للقيام
بالصيانة.
هيدف رمز الفالش امليضء هذا  -واملحتوي عىل رأس سهم
واملوجود بداخل مثلث متساوي األضالع  -إىل تنبيه املستخدم إىل
وجود جهد كهربائي خطري بدون مادة معزولة داخل الصندوق
احلاوي للمنتج ،وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة
كهربائية ألي شخص.

[إدخال]  -يقوم بتغيري وضع اإلدخال.

[مميزة]  -يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية
للمحتويات املتميزة.
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هتدف عالمة التعجب املوجودة بداخل املثلث متساوي األضالع
إىل تنبيه املستخدم بوجود تعليامت تشغيل وصيانة (أعامل خدمة)
هامة ضمن الكتيبات املرفقة مع هذا اجلهاز.

حتذير :لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أو
الرطوبة.

تنبيه :جيب عدم تعريض اجلهاز للامء (املتساقط أو املتناثر) ،وكذلك عدم وضع أية أشياء
ممتلئة باملاء ،كأواين الزهور ،عىل اجلهاز.
حتذير :ال تقم برتكيب هذا اجلهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشاهبة.

[إعدادات]  -يقوم بضبط إعدادات النظام.

[ - ]Smart Shareيتم عرض قائمة املشاركة
الذكية.

[تطبيقايت]  -يتم عرض شاشة [تطبيقايت].

[ - ]LG Smart Worldيتم عرض عناوين
تطبيقات  LGاملتوفرة للوحدة.

تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات هتوية.
قم بالرتكيب بام يتوافق مع تعليامت الرشكة املصنعة.
الفتحات والثقوب املوجودة باخلزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضامن تشغيل املنتج
تشغي ً
ال موثوق ًا فيه وحلاميته من احلرارة املفرطة.
جيب أال يتم سد الفتحات عن طريق وضع املنتج فوق الرسير أو الكنبة أو البساط أو أي
سطح آخر شبيه بذلك .جيب أال يتم وضع هذا املنتج يف مكان تركيب مدمج مثل خزانة
كتب أو رف مامل يتم توفري التهوية املناسبة أو إتباع تعليامت الرشكة املصنعة.
تنبيه :تصدر الفئة  1Mمن شعاع الليزر املرئي وغري املرئي
عند فتحه.
ال تنظر إليه مبارشة باألدوات البرصية
استخدام أي مفاتيح أو تعديالت أو إجراءات غري تلك املحددة هنا قد ينتج عنها التعرض
إلشعاعات ضارة.
تنبيه بخصوص سلك الطاقة

لفصل الطاقة من املصدر الرئيسى ،انزع قابس سلك الطاقة الرئيسى .عند تثبيت املنتج،
تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

تنبيه :جيب عدم تعريض اجلهاز للامء (املتساقط أو املتناثر) ،وكذلك عدم وضع أية أشياء
ممتلئة باملاء ،كأواين الزهور ،عىل اجلهاز.
هذا اجلهاز مزود ببطارية حممولة أو بطارية خمتزنة.

الستخدام التشغيل عىل الشبكة

تشغيل البيانات

املواصفة

التحضري

وحدة ختزين USB

العربية
حتقق من إعدادات واتصال الشبكة.

البيانات
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الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو جمموعة البطارية من اجلهاز انزع البطارية أو جمموعة
البطارية القديمة واتبع اخلطوات برتتيب عكيس للرتكيب .لتجنب تلويث البيئة وتعريض
صحة اإلنسان واحليوان للخطر املحتمل ،ضع البطارية أو جمموعة البطارية القديمة يف
الوعاء املالئم وختلص منه يف نقاط التجميع املعينة لذلك .ختلص من البطاريات أو البطارية
مع النفايات األخرى .يوىص باستخدام بطاريات وبطاريات خمتزنة لألنظمة املحلية بدون
تعويض ".جيب أال يتعرض اجلهاز حلرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو احلريق أو ما شابه
ذلك.

متطلبات الطاقة

استهالك الطاقة

األبعاد اخلارجية
(العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصايف (تقري ًبا)

يرجى الرجوع إىل امللصق الرئييس.
يرجى الرجوع إىل امللصق الرئييس.
حوايل  440مم  65 xمم  298 xمم
 3.2كجم

وحدة التغذية بالطاقة الناقلة ()USB
التصميامت واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار ُمسبق.

1

قم بتثبيت برنامج  Nero MediaHome 4 Essentialsعىل جهاز
الكمبيوتر اخلاص بك.

2

( A 2.1 0 5 V DCاجلزء األمامي) ( 300 mA 0 5 V DC /يفلخلا ءزجلا)

إخطار الربامج مفتوحة املصدر

للحصول عىل كود املصدر املطابق بموجب  GPLو LGPLوتراخيص املصادر املفتوحة األخرى ،يرجى زيارة املوقع
 .http://opensource.lge.comمجيع رشوط الرتخيص ،والتنازل عن حق الضامن ،وإخطارات حقوق النرش املشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود املصدر.

شغل الربنامج ،واضبط مشاركة املجلد الذي تريد.

التشغيل من عىل شبكة Smart Share

1

2

قد ختتلف بعض املحتويات املذكورة يف هذا الدليل عن مشغلك حسب برنامج املشغل أو مزود اخلدمة اخلاص بك.
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