العربية

دليل بسيط

المكبر الصوتي
اللوحي الالسلكي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
 http://www.lg.comوقم بتحميل دليل المالك.
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.
النموذج
SJ4R

**MFL69710419

www.lg.com

اللوحة األمامية
المفاتيح موجودة من الخلف.

1

ضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من هذا المكبر الصوتي
اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.
1

صل سلك الطاقة لمضخم الصوت الالسلكي وشريط الصوت
بمأخذ التيار.

2

قم بتشغيل النظام الصوتي .sound bar
سوف يتم توصيل النظام الصوتي  sound barبمضخم
الصوت الالسلكي تلقائيًا .مؤشر  LEDاألخضر بمضخم
الصوت مضاء.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · استعداد  /تشغيل
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · يحدد الوظيفة
· · · · · · · · · · · · · · · يضبط مستوى الصوت

اللوحة الخلفية

 · · · · · · · · · · · · DC INقم بتوصيل محول التيار المتردد

توصيل المكبر الصوتي الفرعي

توصيل مضخم الصوت يدويًا
إذا لم يصدر مضخم الصوت صوتًا ،حاول توصيله يدويًا.
 1اضغط على زر  Pairingفي الجانب الخلفي لمضخم
صوت السلكي.
y yيومض مؤشر  LEDاألخضر في اجلانب اخللفي من
مضخم صوت السلكي بسرعة.
2

قم بتشغيل الوحدة األساسية:

3

اكتمل اإلقران.

y yيضيء مؤشر  LEDاألخضر املوجود في اجلزء اخللفي من
مضخم الصوت الالسلكي.

 · · · · · · · · OPTICAL INيُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
 · · · · · · PORTABLE INيُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
 · · · · · · · · · · USBيُستخدم للتوصيل بجهاز USB
( · HDMI OUT (TV ARCيُستخدم للتوصيل بجهاز التلفاز
 · · · · · · · · · · HDMI INاتصال بمخرج  HDMIبالجهاز

أبعد النظام الصوتي  sound barومضخم الصوت عن
اجلهاز (مثل ،املوجه الالسلكي ،فرن امليكرويف ،وما إلى ذلك)
مسافة تزيد عن  1م ملنع التداخل الالسلكي.

>1m

2

جهاز التحكم عن بعد

توصيل التلفاز

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام
( ) البصري أو .) ( HDMI ARC

التوصيل البصري
 aقم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز
1
باستخدام كبل بصري.
 bقم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة
2
الضبط بالتلفاز.
 :ASC/BASS BLAST/CINEMAلتحديد المؤثر الصوتي.
 :REAR LEVEL -/+اضبط مستوى الصوت للسماعات الخلفية
(للسماعات الخلفية)

TV

 :WOOFER LEVEL -/+يعدل مستوى الصوت لمكبر الصوت.
 :AUTO POWER ON/OFFيشغل تلقائيا ً بمصدر مدخل.

تعویض باطری

توصيل كبل )HDMI(ARC
 aقم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز
1
باستخدام كبل .HDMI
 bقم بإعداد [السماعة الخارجية (])HDMI ARC
2
في قائمة الضبط بالتلفاز.

TV

y yال تتوفر وصلة  HDMIإذا لم يكن التلفزيون
اخلصا بك يدعم .HDMI ARC
y yإذا كانت الوحدة متصلة عن طريق  OPTICALو
 ARCفي نفس الوقت ،فسيكون إلشارة ARC
األولوية.

وصلة جهاز إضافي
 aقم بالتوصيل بجهلز خارجي على النحو التالي.
1
جهاز استقبال رقمي(،
)مشغل وما إلى ذلك

TV
OR
أو

 bاضبط مصدر الدخل بالضغط على  Fبجهاز التحكم عن بعد أو
2
الوحدة بشكل متكرر.

معلومات إضافية
المواصفات
استهالك الطاقة
محول التيار المتردد
AC
األبعاد
(العرض × االرتفاع
× العمق)
مصدر طاقة الناقل
()USB
مضخم الصوت
(إجمالي طاقة مخرج
)RMS

ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الطراز DA-38A25 :
المص ّنعAsian Power Devices Inc.:
الدخل  240 - 100 :فولت ~
 60 - 50هرتز  1,2أمبير
الخرج  25 :فوات  1,52 0أمبير
تقريبًا
 890مم ×  55مم ×  85مم
مع قدم
 5فولت  500 0مللي أمبير
 420وات RMS

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

الصوت الخلفي المحيط
طاقم السماعات الخلفية الالسلكية مضمن للحصول على
صوت محيط حقيقي)SPJ4-S( .

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو LGPL
و  MPLوتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج،
يرجى زيارة الموقع .http://opensource.lge.com
باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام الترخيص
وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.
ستوفر  LG Electronicsأيضًا التعليمات البرمجية المصدر على
قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن
واالستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى @opensource
 .lge.comإن هذا العرض صالح لمدة ثالث ( )3سنوات اعتبارً ا من
تاريخ شراء المنتج.

الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد
 240-100فولت 60- 50 ،هرتز.
توصيالت األسالك :يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363
معتمد .عند استبدال المصهر ،استخدم دائمًا مصهرً ا له نفس 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 توافق ألوانأسالك 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.

العربية

دليل بسيط

طاقم السماعات
الخلفية الالسلكية

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
 http://www.lg.comوقم بتحميل دليل المالك.
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.
النموذج
SPJ4-S

**MFL69710420

www.lg.com

توصيل السماعات الخلفية

1

قد يختلف تصميم السماعة وطريقة التوصيل بحسب
الطراز.

2

توصيل المستقبل الالسلكي

 1وصل كابل الطاقة الخاص بالمستقبل الالسلكي بمنفذ الطاقة.
 2شغل الوحدة الرئيسية :سيتم توصيل المستقبل الالسلكي
والوحدة بشكل تلقائي .يضيئ المؤشر األصفر  -أخضر
الخاص بالمستقبل.

توصيل المستقبل الالسلكي يدو ًيا
شفاف
مخطط باللون
األسود
السماعة الخلفية
(يسار)

السماعة الخلفية
(يمين)

المستقبل
الالسلكي
مخطط باللون األسود
شفاف

 1وصل كابالت السماعة بالسماعات الخلفية بشكل صحيح.
 2وصل المستقبل الالسلكي والسماعات الخلفية (رمادي :يمين،
أزرق  :يسار) باستخدام كابالت السماعة.
 3قم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي لالستمتاع بصوت
محيطي.

إذا لم يصدر صوت عن السماعات الخلفية حاول توصيلها يدويًا.
1

اضغط على زر PAIRINGالموجود خلف المستقبل
الالسلكي.

2

yyأصفر  -أخضر يومض مؤشر  LEDعلى المستقبل
الالسلكي بسرعة.
شغل الوحدة الرئيسية

3

اكتمل االقتران.
yyأصفر  -أخضر يضيئ مؤشر  LEDعلى المستقبل
الالسلكي كدليل على التشغيل.

تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي
عند تشغيل وظيفة الصوت المحيط ،يمكنك االستمتاع بالصوت
المحيط الرائع من جميع مصادر دخل الصوت عن طريق السماعات
الخلفية.
اإلعداد األولي لوظيفة الصوت المحيطي هو إيقاف التشغيل،
فقم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي الستخدامها.
SJ4R/SJ4Y
تشغيل الصوت المحيط :اضغط مع االستمرار على زر
 REAR LEVEL oالموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة
ثانيتين.
إيقاف الصوت المحيط :اضغط مع االستمرار على زر
 REAR LEVEL pالموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة
ثانيتين.

معلومات إضافية
مواصفات المستقبل الالسلكي
ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود
على المستقبل الالسلكي.

متطلبات الطاقة

ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود
على المستقبل الالسلكي.

استهالك الطاقة

األبعاد
تقريبًا
(العرض ×
 60مم ×  220مم ×  175مم
االرتفاع × العمق)
يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

معلومات عن الحلقة الحديدية (اختياري)
مرتين

SJ5Y
تشغيل الصوت المحيط :اضغط مع االستمرار على زر
 AUTO VOLالموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين ثم
اضغط على زر  AUTO VOLبشكل متكرر لتحديد وضع
 ON - SURROUNDعلى نافذة العرض.
إيقاف الصوت المحيط :اضغط مع االستمرار على زر
 AUTO VOLالموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين ثم
اضغط على زر  AUTO VOLبشكل متكرر لتحديد وضع
 OFF - SURROUNDعلى نافذة العرض.

الطاقة :يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد
 240-200فولت 60/ 50 ،هرتز.
توصيالت األسالك :يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363
معتمد .عند استبدال المصهر ،استخدم دائمًا مصهرً ا له نفس المعايرة
المقننة المعتمدة في قابس .BS 1362
ال 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 توافق ألوانأسالك 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.

