TV Connection (HDMI OUT)

)HDMI OUT( توصيل التلفزيون

Wired Network Connection

توصيل الشبكة السلكية

Speaker Connection

توصيل مكبر الصوت

different according to models /
,,Speaker design and connection method may be.الطرازات
ميكن أن يختلف تصميم السماعة وطريقة توصيلها حسب

TV
Cable Modem
كابل مودم

3D Blu-ray™ /
DVD Home
Theater System

Access Point
نقطة وصول
Front Left Speaker /
مكبر الصوت األمامي األيسر

BH7240BW /
BH7540TW

Subwoofer /
مضخم الصوت
Center Speaker /
مكبر الصوت األوسط

TV Connection (OPTICAL IN)

ENGLISH | SIMPLE MANUAL
An extended Owner’s Manual that contains information
on the advanced features is located on the CD-ROM
provided in an electronic version. To read these files,
you will need to use a Personal Computer (PC)
equipped with a CD-ROM drive. Some of the content in
this manual may differ from your unit.

)OPTICAL IN( توصيل التلفزيون

العربية | دليل بسيط

يوجد دليل مالك ممتد حيتوي عىل معلومات عن امليزات املتقدمة ُمدرج عىل
 سوف، ولقراءة هذه امللفات.القرص املضغوط مزود يف نسخة إليكرتونية
 يمكن.حتتاج إىل استخدام كمبيوتر شخيص مزود بمشغل أقراص مضغوطة
.أن ختتلف بعض حمتويات هذا الدليل عن املشغل اخلاص بك

Surround Left Speaker /
مكبر الصوت األيسر احمليط

Wireless Network Connection

Unit /
الوحدة

اتصال الشبكة الالسلكية

a

Front Right Speaker /
مكبر الصوت األمامي األمين

TV
OPTICAL OUT

Surround Right Speaker /
مكبر الصوت األمين احمليط

- -

Cable Modem
كابل مودم
+

+
+

+

Wireless TX

Speaker cables

FM antenna

Wireless Receiver /
جهاز االستقبال الالسلكي

b

HDMI cable

Access Point
نقطة وصول

www.lg.com

Initial Setup

اإلعداد األولي

Using HOME menu

a

باستخدام القائمة الرئيسية

b

c

d

e

f

Disc, Data Playback

تشغيل قرص البيانات

تشغيل شبكة

SmartShare PC software Installation

a

Device that support MTP /

Follow the directions for the initial setup displayed on
the screen. /
.اتبع إرشادات عملية التثبيت األولية الظاهرة على الشاشة

Network Playback

a

Install SmartShare PC software. /
.SmartShare PC Software قم بتثبيت

MTP األجهزة التي تدعم

b
Run the program, and set the share folder you want. /
. واضبط مشاركة اجمللد الذي تريد،شغل البرنامج

b
a

Displays SmartShare menu. /
.يتم عرض قائمة املشاركة الذكية
Displays all linked devices. /
.يقوم بعرض جميع األجهزة املتصلة

Start the speaker test. /
.بدأ اختبار السماعة

b

Displays the Premium Home screen. /
.يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات املتميزة

c
c

Displays LG Apps titles provided to the unit. /

d

e

f
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Selects video, photo or audio content. /
.حتديد محتوى فيديو أو صورة أو صوت

. املتوفرة للوحدةLG يتم عرض عناوين تطبيقات

Stop the speaker test and select [Next]. /
.]إيقاف اختبار السماعة وحتديد [التالي

Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. /
.]إعداد [توصيل صوت التلفزيون] وحتديد [التالي

SmartShare PC Software تثبيت برنامج

SmartShare Network Playback

Check the network connection and settings. /
.حتقق من إعدادات واتصال الشبكة

a
Router
موجه

Displays the file or folder on linked device. /
.يقوم بعرض امللف أو اجمللد على اجلهاز املتصل

Displays the [My Apps] screen. /

SmartShare التشغيل من على شبكة

.]يتم عرض شاشة [تطبيقاتي

Changes input mode. /
.يقوم بتغيير وضع اإلدخال

,

For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. /
.ً  تلقائياDVD-ROM  و أقراصBD-ROM يبدأ تشغيل معظم إسطوانات أشرطة الصوتيات املدمجة و أقراص

b

c

Adjusts the system settings. /
.يقوم بضبط إعدادات النظام
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Enjoying Miracast

a

Miracast استمتع ببرنامج

Turn on the device and run its [Miracast] function. /
Miracast™ certified device /
.]Miracast[ قم بتشغيل اجلهاز ثم تشغيل وظيفة
Miracast™ جهاز معتمد من

Enjoying Private Sound

Software Update

استمتع بصوت خاص مميز

Make sure that mobile device is connected to the
same Wi-Fi network as this player. /
 املتصل بها هذاWi-Fi تأكد من اتصال هاتفك النقال مع نفس شبكة
.املشغل

a
Router
موجه

Specification

حتديث البرنامج

a

ENGLISH

b

العربية

Power requirements
Power consumption

b

c

c
b

Turn on the mobile device LG AV Remote
App is lnstalled and run LG AV Remote App. /
 علىLG AV Remote App تأكد من تثبيت تطبيق
LG AV Remote الهاتف النقال ثم قم بتشغيل تطبيق
.App

املواصفة

Dimensions
(W x H x D)
Net Weight (Approx.)

d

Bus Power Supply
(USB)

c

Refer to main label on the rear
panel.
Refer to main label on the rear
panel.
Approx.
440 mm x 65 mm X 298 mm
3.2 kg
DC 5 V 0 500 mA (Front) /
DC 5 V 0 300 mA (Rear)

.يرجى الرجوع إلى امللصق الرئيسي
.يرجى الرجوع إلى امللصق الرئيسي
 مم298 x  مم65 x  مم440 حوالي
 كجم3.2
/ ) (اجلزء األماميmA 500 0 V 5 DC
) (اجلزء اخللفيmA 300 0 V 5 DC

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة
�األبعاد اخلارجية
)(العرض × االرتفاع × العمق
)الوزن الصافي (تقري ًبا
وحدة التغذية بالطاقة
)USB( الناقلة

.التصميمات واملواصفات عرضة للتغيير دون إشعار ُمسبق

Design and specifications are subject to change without
notice.
IMPORTANT SAFETY NOTICE

,

The cord grip for the plug fitted to this product is
built into the existing power cord as supplied. If,
for any reason you need to shorten the cord.

Depending on your wireless network condition, mirroring may be unstable. /
. ميكن أن يكون االنعكاس غير ثابت،وحسب حالة الشبكة الالسلكية اخلاصة بك

Additional Information

,
Enjoying Web browsing

a

Check the network connection and settings. /
.حتقق من إعدادات واتصال الشبكة

Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. /
.ال تدعم كل األوضاع الصوت اخلاص املميز كما أن اقتران العديد من األجهزة مع بعضها غير متاح

استمتع بتصفح الويب

b

Customer Support

Open source software notice

You can update the Player using the latest software
to enhance the products operation and/or add new
features. To obtain the latest software for this player (if
updates have been made), proceed the software updates
as written or visit http://www.lg.com or contact LG
Electronics customer care centre.

To obtain the corresponding source code under GPL,
LGPL and other open source licenses, please visit http://
opensource.lge.com. All referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available to
download with the source code.

دعم العمالء

أو/ميكنك حتديث املشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل املنتجات و
 للحصول على أحدث البرامج لهذا املشغل (إذا مت إجراء.إضافة ميزات جديدة
 تابع عملية حتديث البرامج على النحو الوارد أو تفضل بزيارة،)التحديثات
مبركز خدمة عمالء شركة
باالتصالread
 أو قمhttp://www.lg.com
املوقع
Please
these precautions
.LG Electronics

,

ةيفاضإ تامولعم

DO NOT RE-USE THE PLUG.
A new plug must be used to ensure your
continued safety by securing the plug to the
power cord in accordance with Plug & Socket
Regulations 1994.

إخطار البرامج مفتوحة املصدر

 وتراخيص املصادرLGPL وGPL للحصول على كود املصدر املطابق مبوجب
.http://opensource.lge.com  يرجى زيارة املوقع،املفتوحة األخرى
 وإخطارات حقوق النشر، والتنازل عن حق الضمان،جميع شروط الترخيص
.املشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود املصدر

before you operate this unit.

We recommend a minimum connection speed of 4 Mbps and playable file formats on web browsing
are “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.wmv”, “.asf”, “.wma”, “.mp3”, “.mp4”. /
 ميجابايت ثانية وأن تكون صيغ امللفات القابلة للتشغيل على متصفحات4 ننصح أن يكون احلد األدنى لسرعة االتصال باإلنترنت
.”jpeg”, “.png”, “.gif”, “.wmv”, “.asf”, “.wma”, “.mp3”, “.mp4.“ الويب هي

Safety Information

CAUTION

معلومات السالمة

تحذير

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

�خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 ال تنزع الغطاء (أو اجلزء اخللفي) ال توجد، لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية:تنبيه
قطع داخلية ميكن للمستخدم صيانتها عليك االستعانة مبوظفي الصيانة اخملتصني
.للقيام بالصيانة

This lightning flash with arrowhead symbol within
an equilateral triangle is intended to alert the user
to the presence of uninsulated dangerous voltage
within the product’s enclosure that may be of
suf
ficient magnitude to constitute a risk of electric
shock to persons.
The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to
the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the product.
WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO
NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
WARNING: Do not install this equipment in a confined space such
as a book case or similar unit.
CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and
to ensure reliable operation of the product and to protect it from
over heating. The openings shall be never be blocked by placing
the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product
shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or
rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer’s
instruction has been adhered to.
Use of controls, adjustments or the
performance of procedures other than those
specified herein may result in hazardous
radiation exposure.
CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord
plug. When installing the product, ensure that the plug is easily
accessible.
CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping
or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall
be placed on the apparatus.
This device is equipped with a portable battery or accumulator.
Safety way to remove the battery or the battery from the
equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the
steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination
of the environment and bring on possible threat to human
and animal health, the old battery or the battery put it in the
appropriate container at designated collection points. Do not
dispose of batteries or battery together with other waste. It is
recommended that you use local, free reimbursement systems
batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to
excessive heat such as sunshine, fire or the like.

 واحملتوي على رأس سهم واملوجود- يهدف رمز الفالش املضيء هذا
 إلى تنبيه املستخدم إلى وجود- بداخل مثلث متساوي األضالع
جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق احلاوي
 وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة،للمنتج
.كهربائية ألي شخص

W Ç qÃ s dc%

®tÇb Ç åb ÁUMÃ w OzdÇ wzUdNJÇ ÑUOÇ Ìd s ÒUN'Ç Çc qB V
® Wu dÇ èÃ ÑUD ÖdFU ÒUN'Ç ÇcN `L 

تهدف عالمة التعجب املوجودة بداخل املثلث متساوي األضالع إلى
)تنبيه املستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة
.هامة ضمن الكتيبات املرفقة مع هذا اجلهاز

dc%
dc%

ÁÇeÃ q ÇbÇ w bu ®ÁUDGÇ tM V   ¬ WOzUdNJÇ WbBÇ Ùuè lM qÃ s
®

hAÇ t åuI æÃ V `OKBÇ®åÇb 

 ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أو، لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية:حتذير
.الرطوبة
 وكذلك عدم وضع أية،) يجب عدم تعريض اجلهاز للماء (املتساقط أو املتناثر:تنبيه
. على اجلهاز، كأواني الزهور،أشياء ممتلئة باملاء

ÉdHÇ ÁUNÇ bM®æueÇ vÇ rOK Ç aÑU s ÊÇuM l ÒUN'Ç Çc qOGA Éd
® ÊUHÇuLK UF åÇb  W(U ÏuF  U0Ñ çÃ ÉÏb;Ç

. ال تقم بتركيب هذا اجلهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة:حتذير
. ال تقم بسد أي فتحات تهوية:�تنبيه
.�قم بالتركيب مبا يتوافق مع تعليمات الشركة املصنعة
الفتحات والثقوب املوجودة باخلزانة مت تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل املنتج
.تشغيال ً موثوقا ً فيه وحلمايته من احلرارة املفرطة
يجب أال يتم سد الفتحات عن طريق وضع املنتج فوق السرير أو الكنبة أو البساط أو أي
 يجب أال يتم وضع هذا املنتج في مكان تركيب مدمج مثل.سطح آخر شبيه بذلك
.خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية املناسبة أو إتباع تعليمات الشركة املصنعة

WUuK ÊÇdc%
ÒUN'Ç qOGA q ÊULOKFÇ çc ÃdÇ
®ÑUGÇ W dÇuèèWOUFÇ ÉÏèdÇ èÃ É d(Ç ÊU
ÑÑÏ
Ç VM& •
®©ÒUN'Ç ÒU$Ç vK UOK dRO ¨ w O UMG qI s Ud åÇb Ç VM& •
W'UF ÔUL WFD èÃ aÇ äuJÇè seMU ÉdUD ÉÏU0 ÁUDGÇ `  bM ÑÐU •
® ÁDÇ dOAI èÃ ÁUDGÇ `D áÇ vÇ pÐ êÏ U0Ñ®WR
ÏÇu0
èULO
® qOI Áw êÃ tu lC è wIÃ l{u jI ÒUN'Ç Çc åb Ç •
ÇÐÇ ¬ qO GÇ Öuè ÁU*Ç VOUÃè ÑueÇ ÖÇuÃ s ÇbOF ÒUN'Ç l{è vK kU •
® ÒUNK dO nK Ëb bI WKzU ÉÏU êÃ tOK jI
®hB wM dO vK t{dF r WU(Ç çc q w
èÃ WCOH)Ç ÏÇu*Ç vè®Wu Ç ÉÏUÒ lM9 WuNÇ ÈuI ¬ WuNÇ WIDM e%  •
® WuNÇ ÈuI b  b ÔULIÇ èÃ âÑuU WLUMÇ
wMHÇ vK t{dÃ WUOBÇè ÍÇ qÃ s®q ÇbÇ s åÇb  ÁÇ
bu 
eÃ •
®hB*Ç

استخدام أي مفاتيح أو تعديالت أو إجراءات غير تلك احملددة
.هنا قد ينتج عنها التعرض إلشعاعات ضارة
تنبيه بخصوص سلك الطاقة
 عند تثبيت. انزع قابس سلك الطاقة الرئيسى،لفصل الطاقة من املصدر الرئيسى
. تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه،املنتج
 وكذلك عدم وضع أية أشياء،) يجب عدم تعريض اجلهاز للماء (املتساقط أو املتناثر:تنبيه
. على اجلهاز، كأواني الزهور،ممتلئة باملاء
.هذا اجلهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة
الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو مجموعة البطارية من اجلهاز انزع البطارية أو
 لتجنب تلويث.مجموعة البطارية القدمية واتبع اخلطوات بترتيب عكسي للتركيب
 ضع البطارية أو مجموعة،البيئة وتعريض صحة اإلنسان واحليوان للخطر احملتمل
 تخلص.البطارية القدمية في الوعاء املالئم وتخلص منه في نقاط التجميع املعينة لذلك
 يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات.من البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى
” يجب أال يتعرض اجلهاز حلرارة شديدة مثل أشعة.مختزنة لألنظمة احمللية بدون تعويض
.الشمس أو احلريق أو ما شابه ذلك


ÊUbK w OzdÇ Éb ed
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