Speaker connection

Using External Device ( or, )

Disc & Data Playback

اتصال السماعة

)

إعادة تشغيل القرص والبيانات

،أو

( استخدام جهاز خارجي

a

a

Connect the USB or insert the CD you want
to play. /
. املراد تشغيلهCD  أو أدخلUSB اوصل

b

Select the CD or USB. /

AUX Connection /
AUX اتصال
AUX IN

Mini Hi-Fi
System

L
AUX IN

R

Transparent
شفاف

PORT. IN Connection /
PORT. IN اتصال

Model : CM4450

<

CD
Select the AUX or PORTABLE. /
PORTABLE  أوAUX اختر

c

Play the music on the connected external
device. /
.تشغيل املوسيقى على اجلهاز اخلارجي املوصول

Black stripe
شريط أسود
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USB

c

,

Use the speakers far away from either TV screen or PC monitor. /
.استخدم السماعات البعيدة عن شاشة التلفاز أو شاشة احلاسوب

z

.USB  أوCD اختر

Select the desired song and the song is
played. /
.اختر األغنية املرغوبة وستشغل األغنية

هوائي إف إم
www.lg.com

Radio Operation

Presetting Radio Station

تشغيل الراديو

ضبط محطة الراديو املسبق

a

a

FM 87.50

Select the station to preset. /
.اختر احملطة إلعادة الضبط

ANTENNA

b

Select the Radio. /

FM 87.50

c
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,

Auto tuning : Press and hold. /

,

Manual tuning : Press. /

.اختر الراديو

b

Tune the desired frequency. /
.اضبط التردد املرغوب

c

01 87.50

Select the preset number and store the
station. /
.اختر رقم إعادة الضبط وخزن احملطة

To delete all the saved station /

إللغاء جميع احملطات احملفوظة

a

Press and hold. /

b

Press PROGRAM/MEMORY when
“ERASEALL” blinks to confirm. /
 عندما تومضPROGRAM/MEMORY اضغط على
.” للتأكيدERASEALL“

ERASEALL

.اضغط بشكل مستمر

Select the preset station to listen. /
.اختر احملطة املعاد ضبطها لسماعها

. اضغط بشكل مستمر: ضبط تلقائي

. اضغط: ضبط يدوي
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LG Sound Sync

Using BLUETOOTH®

LG Sound Sync

BLUETOOTH® استخدام

LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV.
Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as
shown above. /
 الوظائف التي ميكن التحكم بها هي.LG TV  بالتحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز حتكم عن بعد لLG Sound Sync تسمح لك
. كما هو ظاهر أعالهLG Sound Sync  تأكد من أن تلفازك يحمل شعار.خفض الصوت وكتمه/رفع

b

TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)

Set up the sound output of your TV : TV
setting menu [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] /
:اضبط اخملرج الصوتي لتلفازك
 ]مخرج التلفاز, [ ]الصوت, قائمة إعداد التلفاز
[( )السلكيLG Sound Sync] , [الصوتي

a

BT READY

Select the Bluetooth function. /
.Bluetooth اختر وظيفة

,
b
Select LG TV function. /

a

LG TV

PAIRED
LG TV اختر وظيفة

LG CM4450 (XX)

LG CM4450 (XX)

Set on the Bluetooth and select
“LG CM4450 (XX)” on your Bluetooth
device. /
“ علىLG CM4450 (XX)”  واخترBluetooth اضبط
.Bluetooth جهازك

,
PAIRED

LG TV

,

,
For specific information of operating, refer to the instruction manual of your TV. /
. ارجع إلى تعليمات دليل تلفازك،ملعلومات معينة عن التشغيل

,
,

,

Using “Music Flow Bluetooth” App

If the connection fails, check the conditions of this unit and your TV : power, function. /
. الوظيفة، الطاقة: تأكد من ظروف هذه الوحدة وتلفازك،عندما تفشل االتصاالت

The amount of time to turn off this unit is different depending on your TV. /
.يختلف الوقت إليقاف تشغيل هذه الوحدة باالعتماد على تلفازك

التشغيل التلقائي

To use this unit more comfortably, install “Music Flow Bluetooth” on your Bluetooth devices. Select a way of
installation ( , ). /
.( ، )  اختر طريقة التثبيت.Bluetooth “ على أجهزةMusic Flow Bluetooth”  قم بتثبيت،الستخدام هذه الوحدة بشكل أكثر راحة

HELLO

This unit automatically turns on by an input source : LG TV or Bluetooth
If you have already paired with this unit, automatically this unit can turn on by an input source when this unit
is turned off. /
.Bluetooth  أوLG TV :تشغل هذه الوحدة تلقائيا ً من خالل مصدر مدخل
. ميكن أن تشغل هذه الوحدة تلقائيا ً من خالل مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقفة التشغيل،إذا قمت بالربط املسبق مع هذه الوحدة

Android O/S : Ver 4.0.3 (or later) /

Even when this unit is connected with multiple Bluetooth devices, only one device which is playing
will keep the Bluetooth connection, even if you change the function of the other devices. /
،Bluetooth  سيحتفﻆ جهاز واحد فقط وهو املشغل باتصال،Bluetooth حتى عندما تكون هذه الوحدة موصولة بعدة أجهزة
.حتى إذا قمت بتغيير وظيفة األجهزة األخرى

AUTO DJ

Empty folders are not searched. /

Auto DJ blends the end of one song into the beginning of another for seamless playback. /
. تلقائي نهاية أغنية ببداية أغنية أخرى إلعادة تشغيل سلسةDJ ميزج

AUTO DJ
RANDOM

AUTO DJ
SEQUENTIAL

.اجمللدات الفارغة ال يتم البحث عنها

Press repeatedly to select the mode you
want. /
.اضغط بشكل متكرر الختيار الوضع الذي تريد
RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO
DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

AUTO DJ OFF

b

Select the folder to play. The first file of the
folder is played. /
. امللف األول من اجمللد مشغل.اختر اجمللد لتشغيله

.QR مسح رمز

,
,

A removable/detachable Bluetooth device (Ex : Dongle etc.) doesn’t support multi pairing. /
.قابل للفصل )مثال دوﳒل إلخ( ال يدعم الربط املتعدد/ قابل لﻺزالةBluetooth جهاز

AUTO DJ

Press to move superior or subordinate folder
from the root folder. /
اضغط لتحريك اجمللد العلوي أو املساند من اجمللد
.الرئيسي

a

,

The multi pairing connection is only supported on Android or iOS devices. (Multi pairing connection
may not be supported depending on the connected device specifications.) /
 )قد ال يكون اتصال الربط املتعدد مدعما ً باالعتماد على مواصفات اجلهاز.iOSاتصال الربط املتعدد مدعم فقط على أجهزة أندرويد و
(.املتصل

If the device name isn’t available on the unit, “_” will be displayed. /
.(“_”)  سيتم عرض،إذا لم يكن من املمكن عرض اسم اجلهاز على الوحدة

البحث عن اجمللد

Searching for “Music Flow Bluetooth” on the
Google Play Store. /
“ على متجرMusic Flow Bluetooth” البحث عن
.Google Play

Scanning QR code. /

When this unit is successfully connected with your Bluetooth device, “PAIRED” will be appear on the
display window. The display will change to the Bluetooth device’s name soon after. /
 سيتغير العرض إلى.“ على شاشة العرضPAIRED”  تظهر عبارة، اخلاص بكBluetooth عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز
. بعد مدة قليلةBluetooth اسم جهاز

,

,

,

Even when this unit is connected to 3 Bluetooth devices in the Bluetooth mode, you can play and
control music by using only one of the connected devices. /
 ميكنك تشغيل والتحكم باملوسيقى،Bluetooth  في وضعBluetooth  أجهزة3 حتى عندما يتم وصل هذه الوحدة ب
.باستخدام واحد فقط من األجهزة املوصولة

.( عند احلاجة0000)  وهوPIN أدخل رمز

Folder Searching

Auto Power On

.“Music Flow Bluetooth” استخدام تطبيق

Enter the PIN code (0000) as needed. /

Play a music on your Bluetooth device. /
.Bluetooth قم بتشغيل املوسيقى على جهازك

c

Only AUTO DJ SEQUENTIAL is selected when played Programmed list. /
. هو اخملتاعند تشغيل قائمة مبرمجةAUTO DJ SEQUENTIAL فقط

( )أو أحدث4.0.3  نسخة:O/S أندرويد

Auto Function Change
تغيير الوظيفة التلقائي

,

Refer to the guide from the “Music Flow Bluetooth” app on your smart device. /
.“ على جهازك الذكيMusic Flow Bluetooth” ارجع إلى الدليل من تطبيق
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This unit recognizes input signals such as Bluetooth and LG TV and then changes suitable function
automatically. /
.ً  ومن ثم تغير الوظيفة املالئمة تلقائياLG TV وBluetooth تتعرف هذه الوحدة على إشارات مدخالت مثل
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Additional Feature

Deleting file

خاصية إضافية

إلغاء ملف

,

This function is supported only in stop status. (USB only) /

) فقطUSB( .هذه الوظيفة مدعمة فقط بحالة اإليقاف

a

Mini Hi-Fi
System

Select the file you want to delete. /
.اختر امللف الذي ترغب بإلغائه

180

150

120 ... 10

OFF
Select the folder you want to delete. /
.اختر اجمللد الذي ترغب بإلغائه

Model : CM4450
Press and hold. /

a

FILE-XXX_001

.اضغط بشكل مستمر

Select the DEL FILE, DEL DIR or FORMAT. /
.FORMAT  أوDEL DIR  أوDEL FILE اختر

b

FORMAT

b

DEL FILE

XX:00
a

Press and hold. /

DEL DIR

.اضغط بشكل مستمر

c
b

ENGLISH | SIMPLE MANUAL (2 of 2)
To view the instructions of advanced features, visit http://
www.lg.com and then download Owner’s Manual. Some of
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d

DELETE

TUNER

CD

USB2

USB1

c

XX:00

c

Press to delete file, folder or format. /
. اجمللد أو التنسيق،اضغط إللغاء امللف

,

Press to exit the current mode. /
.اضغط للخروج من الوضع احلالي

e

VOL XX

d

00:XX

,

Alarm function works only after clock is set. /

.تعمل وظيفة املنبه فقط بعد ضبط الساعة

USB Recording

USB copying

USB تسجيل

USB نسخ

Connect a USB storage and select the
source (CD, AUX, PORTABLE, TUNER) to
record. /
CD، AUX،(  واختر املصدرUSB اوصل حافظة
.) للتسجيلPORTABLE، TUNER

a

To select bitrate and recording speed /
الختيار معدل البت وسرعة التسجيل

,

AUDIO CD

Select the bitrate and confirm. /
.اختر معدل البت وقم بالتأكيد

b
USB REC

c
USB REC

Press to start recording. During recording,
“REC” displayed. /
”REC“  تعرض، أثناء التسجيل.اضغط لبدء التسجيل

USB REC

,
,

Status /

Connect USB devices to USB ports and
select USB 1. /
.USB1  واخترUSB  مبنافذUSB اوصل أجهزة

a

Press and hold for 3 seconds. /
. ثواني3 اضغط باستمرار ملدة

a
USB REC

b

It’ll be stored as follows. * The other source : AUX and the like. /
. وما يشبههAUX : *املصدر اآلخر.ستخزن كما يلي

Select the recording speed and confirm.
(Only CD function) /
) فقطCD  (وظيفة.اختر سرعة التسجيل وقم بالتأكيد

Press to stop the recording /
.اضغط إليقاف التسجيل

,
,

MP3/WMA

The other source*

TUNER

A file is recorded by about 512 Mbyte when you record for a long term. /
. ميجابايت عندما تسجل لقترة طويلة512 امللف مسجل بحوالي
Press USB REC to start recording. Audio files
in USB 1 are copied to USB 2. /
 تنسخ امللفات. لبدء التسجيلUSB REC اضغط على
.USB2  إلىUSB1 التلقائية في

b
When you stop recording during playback, the file that has recorded at that time will be stored.
(Except MP3/WMA file) /
)MP3/WMA  (باستثناء ملفات. سيتم تخزين امللف الذي مت تسجيله،عندما توقف التسجيل أثناء إعادة التشغيل

USB REC

,

Press to stop recording /
.اضغط إليقاف التسجيل

Recording (Only CD function) /
) فقطCD تسجيل (وظيفة

احلالة
Playback /

One track/file /
إعادة تشغيل

Programmed playback /

مسار واحد/ملف
Programmed the track(s)/file(s) /

إعادة تشغيل مبرمجة
Full stop /

Press to pause the recording. (Only TUNER,
AUX, PORTABLE) /
.ً �اضغط إليقاف التسجيل مؤقتا
) فقطTUNER، AUX، PORTABLE، USB(

Press to pause the recording. (Only TUNER,
AUX, PORTABLE) /
.ً �اضغط إليقاف التسجيل مؤقتا
) فقط،TUNER، AUX، PORTABLE(

)امللف(ات/)متت برمجة املسار(ات
All track(s)/file(s) /

إيقاف كامل

امللفات/جميع املسارات

,

Status /

Recording /
احلالة

Playback /

تسجيل
One track/file /

إعادة تشغيل

مسار واحد/ملف
Programmed the track(s)/file(s) /

Programmed playback /
إعادة تشغيل مبرمجة
Full stop /

All track(s)/file(s) /
إيقاف كامل
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)امللف(ات/)متت برمجة املسار(ات
امللفات/جميع املسارات

2015-03-16 �� 4:40:50

Programmed Playback

Additional Information

إعادة تشغيل مبرمجة

معلومات إضافية

You can make a playlist of your favourite tracks/files from a disc or USB device using Programmed Playback. /
. باستخدام إعادة تشغيل مبرمجةUSB املسارات املفضلة لديك من قرص أو جهاز/ميكنك عمل قائمة تشغيل للملفات

To enjoy Programmed Playback /

Music File Requirement /
لالستمتاع بإعادة التشغيل املبرمجة
Press again after you make the list. /
.اضغط مرة أخرى بعد عمل القائمة

a

متطلب ملف موسيقي
Sampling frequency /
تردد التعيني
Bit rate /

, This function is supported only on stop status. /

معدل بت
Maximum files /

.هذه الوظيفة مدعمة فقط على حالة التوقف

Press to play the list. /

b
To make Programmed Playback list /

Data CD : 999 / USB : 2000 /
امللفات القصوى

.اضغط لتشغيل القائمة

Maximum folders /

CD: 999/ USB: 2000 بيانات
Data CD : 99 / USB : 200 /

.لعمل قائمة إعادة تشغيل مبرمجة
File extensions /

Press twice to exit from Programmed
Playback mode. /
.اضغط مرتني للخروج من وضع إعادة التشغيل املبرمجة

امتدادات امللفات
CD-ROM file format /

CD: 99/ USB: 200 بيانات

ISO9660+JOLIET

Devices that support USB2.0 or USB1.1. /

Bluetooth

Codec /
الترميز

.USB1.1  أوUSB2.0 األجهزة التي تدعم

,

إللغاء قائمة إعادة التشغيل املبرمجة

Press again to exit from the edit mode. /
.اضغط مرة أخرى للخروج من الوضع

a

Press in stop status. /

b

Press repeatedly to select a track/file. /
.مسار/اضغك بشكل متكرر الختيار ملف

c

Press to delete selected song. /
.اضغط إللغاء األغنية اخملتارة

format, audio is not output. /
, The DTS is not supported. In case of DTS .audio
ً  امللف الصوتي ال يكون مخرجا، الصوتيDTS  في حالة تنسيق. غير مدعمDTS

SBC

To delete Programmed Playback List /

c

External HDD, Card readers, Locked devices, or hard type USB devices are not supported. /
. من النوع الثقيل غير مدعمةUSB  أو أجهزة، األجهزة املقفلة، قارئات البطاقات، اخلارجيHDD

yy “.mp3”
yy “.wma”

USB مشغل فالش

Select a track/file and confirm. /
.مسار وقم بالتأكيد/اختر ملف

,

CD-ROM تنسيق ملف
USB Flash Drive /

b

(Only FAT(16/ 32) file system is supported.) /
, Using NTFS file system is not supported.
).) هو املدعم فقطFAT (16/32 (نظام ملف. غير مدعمNTFS استخدام نظام ملف

yy MP3 : 32 - 320 kbps
yy WMA : 40 - 192 kbps

اجمللدات القصوى

Press to enter the edit mode. /
.اضغط لدخول وضع التعديل

a

yy MP3 : 32 - 48 kHz
yy WMA : 32 - 48 kHz

, The USB function of this unit does not support all USB devices..USB/  لهذه الوحدة ال تدعم جميع أجهزةUSB وظيفة

.اضغط على حالة اإليقاف

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device
Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds. /
كيفية فصل اتصال الشبكة الالسلكي أو اجلهاز الالسلكي
 ثواني5 أوقف تشغيل الوحدة بالضغط على مفتاح الطاقة ألكثر من

for CD/USB1/USB2. /
, A playlist of up to 20 tracks/files can be entered
.CD/USB1/USB2 ملف على/ مسار20 ميكن إدخال قائمة تشغيل تصل إلى

, Repeat steps b to store other files. /

DELETE

. لتخزين ملفات أخرىb أعد اخلطوات

Specification

Safety Information

مواصفة

معلومات السالمة

ENGLISH
Power Requirements

Power Consumption

Bus Power Supply
(USB)
Total Output

العربية
Refer to the main label on
the unit.
Refer to the main label on
the unit.
Networked standby : 0.4 W
(If all network ports are
activated.)
5 V 0 500 mA
460 W

Design and specifications are subject to change
without notice.

ارجع إلى امللصق الرئيسي على
.الوحدة

متطلبات الطاقة

ارجع إلى امللصق الرئيسي على
.الوحدة
 واط0.4 :استعداد شبكي
إذا كانت جميع منافذ الشبكة.(
)مفعلة

استهالك الطاقة

5 V 0 500 mA

ناقل تزويد الطاقة
)USB(

460 W

مجموع اخملرج

.يخضع التصميم واملواصفات للتغيير دون إشعار

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
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.
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 sufficient 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.
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.
WARNING: Do not install this equipment in a confined space such
as a book case or similar unit.
CAUTION: Do not use high voltage products around this product.
(ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to
electrical shock.
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.

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.
POWER: This unit operates on a mains supply of 200 - 240 V ~,
50 / 60 Hz.
Wiring: This unit is supplied with a BS 1363 approved main plug.
When replacing the fuse, always use of the same rating approved
to BS 1362. Never use this plug with the fuse cover omitted. To
obtain a replacement fuse cover contact your dealer. If the type of
plug supplied is not suitable for the mains sockets in your home,
then the plug should be removed and a suitable type fitted. Please
refer to the wiring instructions below:
Warning: A mains plug removed from the mains lead of this unit
must be destroyed. A mains plug with bared wires is hazardous
if inserted in a mains socket. Do not connect either wire to the
earth pin, marked with the letter E or with the earth symbol 6 or
coloured green or green and yellow. If any other plug is fitted, use
same rating of fuse in the plug.
Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance
with the following codes:
- BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE - As the colours of the wires in
the mains lead of this unit may not correspond with the coloured
marking identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal
which is marked with the letter N or coloured black. The wire which
is coloured brown must be connected to the terminal which is
marked with the letter L or coloured red.

.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
.البطارية القدمية في الوعاء املالئم وتخلص منه في نقاط التجميع املعينة لذلك
 يوصى باستخدام بطاريات.تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى
” يجب أال يتعرض اجلهاز حلرارة شديدة.وبطاريات مختزنة لألنظمة احمللية بدون تعويض
.مثل أشعة الشمس أو احلريق أو ما شابه ذلك
200-240  يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد:الطاقة
. هرتز50 /60 ،فولت
 عند استبدال. معتمدBS 1363  يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار:توصيالت األسالك
 استخدم دائ ًما مصهرًا له نفس املعايرة املقننة املعتمدة في قابس،�املصهر
 للحصول على. ال تستخدم هذا القابس مطلقا ً بدون وجود غطاء املصاهر.BS 1362
 إذا كان نوع القابس املرفق. يرجى االتصال باملوزع الذي تتعامل معه،غطاء مصاهر بديل
. يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب،غير مناسب ملقابس التيار املوجودة مبنزلك
:يرجى الرجوع إلى التعليمات اخلاصة بتوصيل األسالك املوضحة أدناه
 يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربي اخلاص بهذه:حتذير
 قابس التيار الذي توجد به أسالك عارية ميثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس.الوحدة
) أو رمزE(  املميز باحلرف، ال تقم بتوصيل أي من األسالك بالطرف األرضي.التيار الكهربي
 في حالة تركيب أي قابس. أو امللون باللون األخضر أو اللونني األخضر واألصفر6 األرض
. استخدم نفس املعايرة املقننة في مصهر القابس،آخر
 األسالك املوجودة في كبل التيار الكهربي مميزة باأللوان وفقا ً للرموز:مالحظة هامة
:التالية
 في حالة عدم توافق ألوان أسالك التيار-  يسري فيه التيار: البني، محايد: األزرق يرجى،الكهربي اخلاص بهذه الوحدة مع األلوان التي متيز أطراف التوصيل في القابس
) أوN(  يجب توصيل السلك املميز باللون األزرق مع الطرف املميز باحلرف:إتباع ما يلي
 يجب توصيل السلك املميز باللون البني مع طرف التوصيل املميز.املميز باللون األسود
.) أو املميز باللون األحمرL( باحلرف

تحذير

�خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح
 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
 واحملتوي على رأس سهم- يهدف رمز الفالش املضيء هذا
 إلى تنبيه- واملوجود بداخل مثلث متساوي األضالع
املستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة
 وهو ما يكفي لتشكيل خطر،داخل الصندوق احلاوي للمنتج
.ينبئ بحدوث صدمة كهربائية ألي شخص
تهدف عالمة التعجب املوجودة بداخل املثلث متساوي
األضالع إلى تنبيه املستخدم بوجود تعليمات تشغيل
وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات املرفقة مع
.هذا اجلهاز

 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
. ال تقم بتركيب هذا اجلهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة:حتذير
 منشة كهربائية) قد، (مثال. ال تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا املنتج:حتذير
.يتعطل املنتج بسبب صدمة كهربائية
. 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

. هذا املنتج يستخدم نظام ليزر:�تنبيه
 يرجى قراءة دليل املالك بعناية واالحتفاظ به،لضمان االستخدام السليم لهذا املنتج
 استخدام أي مفاتيح أو تعديالت أو إجراءات غير تلك احملددة هنا.ً للرجوع إليه مستقبال
 ال حتاول، لتجنب التعرض املباشر لشعاع الليزر.قد ينتج عنها التعرض إلشعاعات ضارة
. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح.فتح الصندوق احلاوي
CAUTION: This product employs a Laser System.To ensure proper
use of this product, please read this owner’s manual carefully and
retain it for future reference. Shall the unit require maintenance,
contact an authorized service center. Use of controls, adjustments
or the performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure. To prevent direct
exposure to laser beam, do not try to open the enclosure.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة
 يجب أن يكون قابس الكهرباء متا ًحا.قابس الكهرباء هو األداة املستخدمة في الفصل
.للوصول إليه باستمرار في حاالت الطوارئ

CAUTION concerning the Power cord
The Power Plug is the disconnecting device. In case of an
emergency, the Power Plug must remain readily accessible.
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