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معلومات السالمة
1

تنبيه

بدء االستخدام

خطر حدوث صدمة كهربائية
ال تفتح

تنبيه :لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية ال تقم بإزالة الغطاء
(أو الغطاء الخلفي) عن األجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل،
للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.
إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل
مثلث متساوي األضالع مخصصة لتحذير
المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول
داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون
بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث
الصدمة الكهربائية لألشخاص.
إن إشارة عالمة التعجب داخل مثلث متساوي
األضالع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود
تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في
المادة المصاحبة للمنتج.
تحذير :لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة ،ال تقم
بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.
تحذير :ال تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق
كتب أو وحدة مشابهة.
تنبيه :ال تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج( .مثال،
منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.
تنبيه :ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) وال
يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،على الجهاز.
تنبيه :ال تقم بسد أي من فتحات تهوية .ينبغي تركيب الجهاز وف ًقا
لتعليمات المص ّنع.
ويرجى االنتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في
الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج
وحمايته من السخونة الزائدة .ينبغي عدم سد الفتحات بوضع
المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك .ينبغي
عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو
الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم االلتزام بتعليمات
الشركة المصنعة.

ملحوظة :لمعلومات عالمة السالمة بما في ذلك تعريف المنتج
ومعدالت التوريد ،يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في
األسفل أو على السطح اآلخر من المنتج.
للموديالت التي تستخدم محول
استخدم كبل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط.
ال تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة
تصنيع أخرى .قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة
في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.
تنبيه يتعلق بسلك الطاقة
ينصح بوضع جميع األجهزة على دائرة مخصصة؛
أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها
مخرجات إضافية أو دوائر فرعية .تحقق من صفحة المواصفات
لدليل المالك هذا لتكون متأكداً .ال تقم بتحميل مخارج جدارية
زائدة .إن المخارج الجدارية زائدة التحميل أو المخارج الجدارية
المرتخية أو المتضررة أو وصالت األسالك أو أسالك الطاقة
المنهكة أو عزل األسالك المتشقق أو المتضرر خطر .يمكن أن
تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
قم بفحص سلك جهازك دوريا ً وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو
التدهور قم بإزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل
السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص .قم بحماية سلك
الطاقة من األذى المادي أو الميكانيكي مثل التوائه أو تشبكه او
ضغطه أو إغالق الباب عليه او السير عليه .انتبه أكثر على
المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز.
قابس الكهرباء هو األداة المستخدمة في الفصل .يجب أن يكون
قابس الكهرباء متاحً ا للوصول إليه باستمرار في حاالت الطوارئ.
يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.
الطريقة اآلمنة إلزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من
األجهزة :قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات ،واتبع
خطوات تجميعها بترتيب عكسي .لمنع تلوث البيئة والتسبب في
جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات ،يجب وضع البطارية أو
مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة.
تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات األخرى .يوصى
باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية .ينبغي عدم تعرض
البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو
الحريق أو ما شابه ذلك.
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الخطوة  .1متطلب الشبكة المنزلية
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وخادم الوسائط
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–  .1اتصال مدخل HDMI
–  .2توصيل PORTABLE IN
–  .3اتصال ®BLUETOOTH

قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن تطبيق مشغل  Music Flowويتوقف ذلك على إصدار التطبيق.
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فك التغليف
1
بدء االستخدام

مرابط الكوابل

الوحدة

وحدة التحكم عن بعد
والبطاريات
المحول والسلك الكهربائي

دعائم و براغي الحائط

مكبر الصوت الفرعي

الدليل السلس

كبل بصري

كابل LAN

دليل تثبيت دعامة
التثبيت بالحائط

قدم

y yعند تعليق هذه الوحدة على الحائط ،ارجع إلى الصفحة .20

معلومات إضافية لبعض الملحقات.

مكبر الصوت الفرعي
توصيل مكبر الصوت الفرعي الالسلكي
 .1اوصل سلك الطاقة للوحدة الرئيسية ومكبر الصوت لالسلكي للمخرج.
 .2شغلها وسيكون مكبر الصوت الفرعي الالسلكي موصوالً بشكل تلقائي .يمكنك رؤية المؤشر الضوئي باللون األخضر في مكبر
الصوت الفرعي عند اكتمال االتصال.
إذا كانت هناك مشكلة في ربط مكبر الصوت الفرعي الالسلكي ،ارجع إلى الصفحة .16

y yيزيد االرتفاع بوصلها.
y yإذا كان له قدم مسبقا ً تحت قضيب الصوت ،افصل القدم .ومن
ثم ،استبدلها بالقدم القابلة للتعديل.
y yعند تركيب الوحدة على األثاث المعدني للمواد ،ركب القدم
المزودة.
y yباالعتماد على المنطقة ،قد تختلف الملحقات المزودة.

قدم

بدء االستخدام

5

اللوحة األمامية
1
بدء االستخدام

 Aنافذة العرض

D

 Bالمؤشر الضوئي :يظهر حالة االتصال.
(الصفحة )21
y yأبيض (يومض) :انتظار اتصال الشبكة
y yأبيض (مستمر بالتشغيل) :اتصال الشبكة تام.
y yأبيض (يخفت) :وضع االستعداد مع اتصال الشبكة.
y yأخضر (مستمر بالتشغيل) :تم ضبط أول مجموعة.
y yأحمر (مستمر بالتشغيل) :وضع االستعداد دون اتصال
الشبكة

( F Eالوظيفة) :يحدد الوظيفة ومصدر المدخل.
(OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth /
)PORTABLE

 Cمستشعر التحكم عن بعد

(االستعداد/التشغيل)

( +/- Fالصوت)
G
( :)Wi-Fiيوصل منتج  MUSICflowاألولي
بشبكتك السلكياً.
H
(إضافة) :يضيف منتج  MUSICflowلشبكتك.
(في حال كان منتج  MUSICflowواحد أو أكثر موصول).

اللوحة الخلفية

 Aموصل تحميل ( S/Wللخدمة فقط)

 ETHERNET Dمنفذ ()LAN

( DC IN Bمدخل محوّ ل )AC

 Eموصل PORTABLE IN

 Cموصل ):HDMI IN / OUT (TV ARC
يوصل مع ) HDMI IN (ARCعلى التلفاز.

 Fموصالت OPT. IN
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بدء االستخدام

جهاز التحكم عن بعد

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • b
 :REPEATاستمع إلى الموسيقى بشكل متكرر.
( C/Vتخطي) :يتخطى بسرعة إلى الخلف أو األمام.
( dMتشغيل/إيقاف مؤقت) :يبدأ إعداة التشغيل أو يوقف إعادة
التشغيل مؤقتاً.

1
بدء االستخدام

,,مالحظة

يمكنك استخدام مفاتيح إعادة التشغيل هذه بعد تشغيل
الموسيقى من تطبيق "مشغل  " Music Flowأو من
برامج الحاسوب الثابتة.

 :INFOيعرض معلومات مصدر المدخل.
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • c
 :DRCيشغل أو يوقف تشغيل وظيفة .DRC
( DRCy yتحكم المدى الحيوي) :يجعل الصوت واضح عند
تخفيض الصوت (دولبي الرقمي فقط).
(وضع الليل) :يضبط وضع الليل على تشغيل لتقليل كثافة
الصوت وتحسين نقائه ووضوحه.

تركيب البطارية
انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم
عن بُعد ،وأدخل بطاريتين من نوع ( R03الحجم  )AAAمع
مطابقة  4و 5بشكل صحيح.

 :AUTO VOLUMEيشغل أو يوقف تشغيل وضع AUTO
.VOLUME
y yعندما يكون مخرج الصوت منخفض ج ًدا أو مرتفع ج ًدا،
اضغط على زر  AUTO VOLUMEالموجود في جهاز
التحكم عن بعد .وهكذا يمكنك االستمتاع بالصوت بمستويات
مالئمة.
 :AV SYNCيزامن الصوت والصورة.
y yعند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد ال يحدث تطابق
بين الصوت والصور .في هذه الحالة ،يمكن لهذه الوظيفة
تعديل وقت التأخير.
y yاضغط على  AV SYNCومن ثم استخدم C/V
للتحكم بالوقت الذي يمكنك ضبطه بين  0و 300م.ث.
 :SLEEPلضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت
مُحدد.

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • a
( 1الطاقة) :يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة( .وضع
االستعداد)
( FUNCالوظيفة) :تحدد الوظيفة ومصدر المدخل.
(OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth /
)PORTABLE
(كتم الصوت) :يكتم الصوت.
 :OPTICALيغير مصدر الدخل إلى  OPTICALمباشرة.
 :SOUND EFFECTيحدد وضع المؤثر الصوتي.
 :تعدل مستوى الصوت إلى عالي الطبقة ،وجهير ،ومكبر
صوت فرعي.
 :)VOL( -/+يعدل صوت السماعة.

 :AUTO POWERيشغل أو يوقف تشغيل وظيفة AUTO
.POWER
y yإذا كان تلفازك أو جهاز خارجي موصول بموصالت اإلدخال
البصرية في الوحدة عند تشغيل تلفازك أو جهاز خارجي،
تتعرف هذه الوحدة على إشارة اإلدخال وتختار الوظيفة
البصرية .يمكنك سماع الصوت من جهازك.
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التوصيل بالتلفاز الخاص بك

التوصيل بالتلفاز الخاص بك
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التوصيل بالتلفاز الخاص بك
قم بواحدة من االتصاالت التالية ،باالعتماد على إمكانيات تلفازك بين اتصال بصري ،اتصال  HDMIأو اتصال السلكي.

 .1اتصال بصري
 .1اوصل مقبس  OPT. INعلى الوحدة بمقبس  OPTICAL OUTعلى التلفاز باستخدام كابل .OPTICAL

2

 .3اضبط مصدر المدخل لهذه الوحدة على  OPTICALباستخدام مفتاح  OPTICALأو .FUNC

 .2اتصال )HDMI (ARC

إذا قمت بوصل هذه الوحدة بتلفاز يدعم  HDMI CECو (ARCقناة الرجوع الصوتي) ،يمكنك االستمتاع بالصوت عبر سماعات هذه
الوحدة دون وصل الكابل البصري.

 .1اوصِ ل مقبس ) HDMI OUT (TV ARCالموجود بالجزء الخلفي من الوحدة بمقبس ) HDMI IN (ARCالموجود بالتلفاز
باستخدام كابل ( HDMIنوع أ ،كابل ™ HDMIعالي السرعة مع اإليثرنت).

OUT

IN

ساوند بارHDMI OUT (TV ARC) :

)(ARC

التلفازHDMI IN (ARC) :

 .2اضبط مخرج الصوت للتلفاز على )( .HDMI (ARCللتفاصيل ،ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك).
 .3يتم اختيار وظيفة  ARCأوتوماتيكيًا عند صدور إشارة  ARCمن التلفاز بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.

 .3اتصال مزامنة صوت  LGالالسلكي

إذا قمت بوصل هذه الوحدة بتلفاز يدعم مزامنة صوت  LG (LG TVمع شعار
اتصال السلكي.

) ،يمكنك االستمتاع بصوت التلفاز مع

 .1شغل الوحدة واضبط مصدر المدخل لهذه الوحدة على وظيفة  LG TVباستخدام مفتاح .FUNC
 .2اضبط المخرج الصوتي للتلفاز على مزامنة صوت ( LGالسلكي)( .للتفاصيل ،ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك ).تظهر ""PAIRED
على نافذة العرض لحوالي  3ثواني ومن ثم يمكنك رؤية " " LG TVعلى نافذة العرض إذا تم الربط الصحيح بين الوحدة وتلفازك.
نبذة
يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز مع مزامنة صوت  .LGالوحدة متوائمة مع LG
 TVالذي يدعم مزامنة صوت  .LGتأكد من وجود شعار مزامنة صوت  LGعلى التلفاز الخاص بك.

التوصيل بالتلفاز الخاص بك

 .2اضبط المخرج الصوتي للتلفاز على مخرج ( .OPTICALللتفاصيل ،ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك).
مالحظة :إذا كان  LG TVمدعم بمزامنة صوت  LG (LG TVمع شعار
) .اضبط مخرج الصوت للتلفاز على
مزامنة صوت ( LGبصري)( .للتفاصيل ،ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك).
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استخدام متعدد الغرف

استخدام متعدد الغرف

ربط شبكة متعدد الغرف
الخطوة  .1متطلب الشبكة المنزلية
d
c
a
b
 aتأكد من تثبيت بيئة الشبكة الالسلكية في منزلك باستخدام الموجه .ينبغي توصيل الموجه الالسلكي بشبكة اإلنترنت.
 bقم بتوصيل جهازك الذكي بشبكتك المنزلية.

3

 cقم بتوصيل السماعات بمصدر الطاقة.

استخدام متعدد الغرف

 dإذا كنت ترغب في االستمتاع بالموسيقى على خادم الوسائط (حاسوب شخصي Mac ،أو تخزين شبكة) ،اوصل خادم الوسائط بشبكتك
المنزلية.
 .تحذير لمتطلب الشبكة المنزلية
y yاتصاالت نظام  MUSICflowعبر  2.4جيجاهرتز و 5جيجاهرتز للشبكة المنزلية  b/g/n 802.11التكنولوجيا الالسلكية.
y yقد يؤدي تشويش اإلشارات الالسلكية إلى فصل االتصال بالشبكة أو إيقاف التشغيل.
y yقد يتعذر تشغيل المحتويات عبر اإلنترنت بشكل جيد ويتوقف ذلك على سرعة شبكتك.
y yقد ال يتم عمل اتصال الشبكة مع بعض الموجهات (أو المودم) من مزودي خدمة اتصال إنترنت معينين .في هذه الحالة ،اشتري موجه
من سوق عام واستخدمه.
y yألن برنامج الحماية على حاسوبك الشخصي ،برنامج  Music Flowللحاسوب الشخصي قد ال يعمل جيداً .في هذه الحالة ،افصل جميع
برامج الحماية وحاول االتصال مرة أخرى .ارجع إلى تعليمات برامج الحماية او الموقع.

استخدام متعدد الغرف
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الخطوة  .2تثبيت تطبيق "مشغل  " Music Flowوخادم الوسائط
تثبيت تطبيق "مشغل " Music Flow
قم بتنزيل تطبيق "مشغل  " Music Flowمن متجر  iTunesأو متجر .Google Play

A

B
أو

 ,مالحظة لتطبيق "مشغل " Music Flow
y yقد يتعذر تشغيل تطبيق "مشغل  " Music Flowويتوقف ذلك على الجهاز.
y yسيتوفر تطبيق "مشغل  " Music Flowبنسخة البرامج الثابتة كما يلي؛
نظام تشغيل  :Androidنسخة ( )ICS( 4.0أو األحدث)
نظام تشغيل : iOSنسخة ( 6.0أو األحدث)

تثبيت برامج خادم الوسائط على حاسوبك الشخصي أو Mac
يتيح برنامج خادم الوسائط لك الوصول إلى الملفات الصوتية المخزنة في خادم الوسائط (حاسوب أو  Macأو تخزين الشبكة) واالستمتاع
بها من خالل السماعات عبر الشبكة المنزلية .على الموقع اإللكتروني  ، www.lg.comاكتب اسم الموديل في شريط البحث وابحث عن
برنامج خادم الوسائط في عالمة تبويب الدعم.
 :Windowsy yبرنامج  Music Flowعلى الحاسوب الشخصي
y yنظام تشغيل  :Macأساسيات Nero MediaHome 4
 ,مالحظة الستخدام خادم الوسائط
y yعلى حاسوبك الشخصي أو  ،Macيمكنك مشاركة المجلد الذي يحتوي على محتوى صوتي لتشغيلها على نظام .MUSICflow
y yعلى جهازك  ،NASتحتاج أيضا ً إلى تغيير إعدادات جهاز  NASلتأكيد أن خادم  DLNAمفعل.
y yعلى برامج الحماية الخاصة بك ،قد تحتاج أيضا ً إلى تغيير إعدادات برامج الحماية الخاصة بك لتأكيد أن ملف  Windowsالمشارك
غير مقفل.

استخدام متعدد الغرف

 Aاكتب "مشغل  " Music Flowفي شريط البحث وانقر فوق كلمة (بحث ".)"Search
 Bقم بالمسح الضوئي لرمز  QRباستخدام تطبيق المسح الضوئي.

3
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الخطوة  .3إعداد متعدد الغرف األولي

عند تثبيت منتج  MUSICflowألول مرة ،يمكنك اختيار نوعين من االتصال كما هو مبين أدناه.

الخيار  .1اتصال سلكي (اتصال شبكة )MUSICflow
اوصل واحد من منتجات( MUSICflowساوند بار ،السماعة أو الجسر) للموجه المنزلي باستخدام كابل .LAN
ومن ثم يمكنك االتصال بمنتجات  MUSICflowإضافية (اختياري) لشبكتك المنزلية السلكيا ً (شبكة  .)MUSICflowارجع إلى
"الخطوة  .4إضافة سماعات (اختياري)" في الصفحة .12
إذا كان لديك جسر
الجسر (اتصال سلكي)

لساوند بار (إضافة سماعة)

إذا لم يكن لديك جسر
ساوند بار (اتصال سلكي)

لسماعات أخرى (إضافة سماعة)

لسماعات أخرى (إضافة سماعة)

3
استخدام متعدد الغرف

كابل LAN

دليل الضبط السلس (اتصال سلكي)
 .1تأكد من أن جهازك الذكي موصول بشبكتك .Wi-Fi
 .2اختر المنتج الذي تود وصله.
 .3أطلق تطبيق مشغل  Music Flowواتبع تعليمات "اتصال سلكي" في معالج الضبط.
 .4اوصل كابل  LANمن الموجه ألي واحد من منتجات ( MUSICflowساوند بار ،السماعة أو الجسر).
 .5شغل منتج  MUSICflowوانتظر حتى ترى مؤشر ضوئي أبيض ثابت.
 .6إذا قمت بالتثبيت بنجاح ،قم بتحديث برامج السماعة لألحدث :
][Home à Settings à Version Info.
 mالطرف
منفصل عن موجه بيئة  ،Wi-Fiيكون شبكة السلكي بين منتجات  ،MUSICflowباستخدام شبكة  ،MUSICflowتغطية الالسلكي
ممتدة ،والذي يوفر خدمة بث موسيقى مستقلة.
في الحالة أدناه ،يوصى باتصال شبكة .MUSICflow
 .1عندما تكون تغطية  Wi-Fiال يمكن أن تصل إلى المنزل بأكمله بسبب عدم استقرار أداء الموجه.
(في حال كان موجه المنزل يدعم فقط  2.4 b/g 802.11جيجاهرتز).
 .2عندما ترغب باالستمتاع بنظام  MUSICflowفي محيط شبكة الالسلكي.
 .3عندما ترغب باستخدام الوضع أدناه.
 )1وضع متعدد الغرف وتشغيل المجموعة
 )2وضع سينما المنزل
 Hi-Fi )3وضع ( 24بت 192/كيلوهرتز) :عندما تستمتع بمصدر صوتي عالي الجودة (مثال)flac :

استخدام متعدد الغرف
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الخيار  .2اتصال السلكي (اتصال السلكي قياسي)
عندما يكون اتصال الالسلكي غير متاح بين منتجات  MUSICflowوموجه المنزل ،يوفر منتج  MUSICflowخدمة بث ضمن تغطية
موجه  Wi-Fiالمنزل.
اوصل واحد من منتجات ( MUSICflowساوند بار أو السماعة) بموجه المنزل السلكياً.
(خيار)
ثم يمكنك وصل منتجات  MUSICflowاإلضافية في شبكة  Wi-Fiالمنزلية السلكياً.
ارجع إلى "الخطوة  .4إضافة سماعات (اختياري)" من الصفحة .12

إشارة السلكي

 .2اختر المنتج الذي تود وصله.
 .3أطلق تطبيق مشغل  Music Flowواتبع تعليمات "اتصال السلكي" من معالج الضبط.
 .4اضغط على مفتاح

(أيقونة ضبط  )Wi-Fiمن خلف أو أعلى منتج ( MUSICflowساوند بار ،السماعة أو الجسر).

 .5تحقق فيما إذا كان مؤشر الشبكة

يومض باللونين األبيض واألحمر.

 .6يرجى إدخال لكمة السر لموجه المنزل التصال منتج  MUSICflowبموجه المنزل.
إذا كان لديك جهاز  ،iOSيجب عليك اتخاذ الخطوات الثالثة أدناه
 .1-6اضغط مفتاح المنزل لجهاز  iOSواذهب إلى [.]Settings
إذا كان يمكنك اختيار “  “ MusicFlow_Setupفي إعدادت  .Wi-Fiسيتم وصل تطبيق ومنتج .MUSICflow
 .2-6اذهب إلى تطبيق مشغل  Music Flowوأدخل كلمة السر لموجه المنزل لوصل منتج  MUSICflowبموجه المنزل.
 .3-6اضغط على مفتاح المنزل لجهاز  iOSواذهب إلى [.]Settings
أعد االتصال بشبكة  Wi-Fiالمنزلية .واذهب إلى تطبيق مشغل  Music Flowمرة أخرى.
 .7إذا قمت بالتثبيت بنجاح ،قم بتحديث برمجيات السماعة لألحدث:
][Home à Settings à Version Info.
 ,مالحظة
y yإذا فشلت في تعريف "اتصال االسلكي" .يبدو أن الموقع بعيد جداً عن الموجه ،قد ال يتم وصله .ضعه واستخدمه في موقع قريب كفاية
من الموجه.
y yالبرمجيات الثابتة  Music Flowللحاسوب الشخصي مثبتة على سطح المكتب ال تدعم إجراء االتصال الالسلكي .في هذه الحالة،
استخدم مشغل  Music Flowعلى الجهاز الذكي.
y yإذا لم يكن أداء الموجه جيد كفاية (مثال  2.4 g 802.11جيجاهرتز) ،قد يتكسر الصوت في تشغيل المجموعة أو وضع إعادة التشغيل
المحيط .في هذه الحالة قم بوصل السماعة بشبكة .MUSICflow

استخدام متعدد الغرف

دليل الضبط السلس (اتصال السلكي)
 .1تأكد من أن جهازك الذكي موصول بشبكة .Wi-Fi

3
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 mالطرف
يوفر خدمة بث الموسيقى في نظام  MUSICflowضمن تغطية  Wi-Fiللموجه المنزلي.
في الحالة أدناه ،يوصى باتصال السلكي قياسي.
 .1عندما تكون جميع السماعات ضمن تغطية  Wi-Fiللموجه المنزلي.
(إذا كانت الحالة أن الموجه المنزلي يدعم  5/2.4 802.11nجيجاهرتز)
 .2عندما يكون االتصال السلكي غير متاح بين منتجات  MUSICflowوالموجه المنزلي.
 .3عندما ترغب باستخدام الوضع أدناه.
 )1عندما تستخدم نظام  MUSICflowذو سماعة مفردة.
 )2تشغيل المجموعة في تغطية  Wi-Fiللموجه المنزلي.
 )3وضع الستيريو ي/ش

3

الخطوة  .4إضافة سماعات (اختياري)

استخدام متعدد الغرف

إذا قمت بوصل منتج  MUSICflowاألولي بشبكتك المنزلية ،يمكنك وصل منتجات  MUSICflowاإلضافية (ساوند بار ،السماعة أو
الجسر) بشبكتك المنزلية.

دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)
 .1إذا كان لديك سماعات إضافية ،شغل السماعة.
 .2أطلق الجهاز الذكي او تطبيق الحاسوب الشخصي واتبع التعليمات على معالج الضبط.
[]Home à Add Speaker
 .3اضغط على مفتاح
وصله.

( ADDأيقونة) من خلف أو أعلى منتج ( MUSICflowساوند بار ،السماعة أو الجسر) الذي ترغب في

 .4تحقق مما إذا كان مؤشر الشبكة

يومض باللون األحمر.

 .5إذا قمت بالتثبيت بنجاح ،قم بتحديث برمجيات السماعة لألحدث:
[]Home à Settings à Version Info.
 ,مالحظة
إذا فشلت في تعريف "إضافة سماعة" .يبدو أن الموقع بعيد جداً عن الموجه ،قد ال يتم وصله .ضعه واستخدمه في موقع قريب كفاية من
الموجه.

استخدام متعدد الغرف
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 ,مالحظة لضبط متعدد الغرف
y yيمكنك إنشاء جميع االتصاالت السلكية/الالسلكية وفقا ً لموقع الموجه .ولكننا نوصي بأن توصل السماعة األولى أو الجسر بالموجه
باستخدام كابل  LANوتوصل سماعات إضافية لثبات الشبكة.
y yعندما يظهر "تحديث برامج الحماية" المنبثق على تطبيق مشغل  ،Music Flowالمس لبدء التحديث.
y yإذا قمت بوصل سماعة بكابل  LANوتثبيت سماعات أخرى إضافية :إذا كانت السماعة ذات الصوت المتكسر ليست قريبة بما فيه
الكفاية بكابل السماعة الموصولة ،قم باإلضافة إلى ذلك بتثبيت الجسر أو سماعة أخرى في الموقع المتوسط بين السماعة الموصولة
بكابل  LANوالسماعة ذات الصوت المتكسر ،وجرب مرة أخرى.
y yحتى إذا وصلت السماعات بشبكة  ،MUSICflowينكسر صوت الموسيقى بتدخل إشارة محيطة مسببا ً عطل في شبكة  .Wi-Fiفي هذه
الحالة ،يمكنك تجربة قناة شبكة لنظام  MUSICflowفي [Settings à Advanced settings à Mesh Network
]Channel
y yعند إجراء االتصال ،قد تظهر "مكون الشبكة" وتستغرق حوالي  30ثانية .تظهر الرسالة مرة في التثبيت األول ولكن تظهر مرة أخرى
عندما تغير بيئة الشبكة.

استخدام الجسر

3

عندما يكون موقع الموجه المنزلي بعيد عن موقع السماعة التي سيتم وصلها بالوضع السلكي:
 aوفقا ً لـ "دليل الضبط السلس (اتصال سلكي)" ،اوصل الجسر بموجهك المنزلي بكابل .LAN
 bوفقا ً لـ "دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)" ،أضف منتجات  MUSICflowلشبكتك المنزلية.
b
a
جسر

 .2استخدم ممدد السلكي.
عندما ترغب في تمديد تغطية شبكة :MUSICflow
التحضير :منتجات  MUSICflowاألولية موصولة بموجهك المنزلي بكابل . LAN
 aوفقا ً لـ "دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)" ،أضف الجسر لشبكتك المنزلية.
 bوفقا ً لـ "دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)" ،أضف منتجات  MUSICflowلشبكتك المنزلية.
b
a
جسر

استخدام متعدد الغرف

 .1استخدم جهاز أساسي (موصول بالموجه المنزلي)
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االستمتاع بمنتج  MUSICflowالمتعدد
 .1وضع السينما المنزلية (وضع الصوت المحيط)

قم ببساطة بإضافة ساوند بار  LG MUSICflowلشبكتك وزامنه مع سماعات  LG MUSICflowلتستمتع بتجربة نظام السينما
المنزلية.
إذا كان لديك جسر
الجسر (اتصال سلكي)

لساوند بار (إضافة سماعة)

إذا لم يكن لديك جسر
ساوند بار (اتصال سلكي)

لسماعات أخرى (إضافة سماعة)

لسماعات أخرى (إضافة سماعة)

 ,مالحظة

3

إذا قمت بوصل سماعات  MUSICflowبالسينما المنزلية ،يجب أن تكون تلك السماعات من نفس الموديل.

متطلب

استخدام متعدد الغرف

y yساوند بار 1× MUSICflow
y yسماعة ( 2 × MUSICflowنفس الموديل)
y yجسر شبكة (اختياري)

 .2وضع التجميع

السماعات الموضوعة في غرف منفصلة يمكن أن تشغل نفس الموسيقى أو موسيقى مختلفة بنا ًء على حاجتك.
قم بمزامنة سماعاتك متعددة الغرف معا ً لتشغيل نفس األغنية في كل غرفة.

متطلب

y yأكثر من MUSICflow 2
y yجسر شبكة (اختياري)

 .3وضع الستيريو ي/ش

اضبط سماعاتك على صوت ستيريو مع تطبيقات مشغل  Music Flowلتستمتع باألفالم وبمساراتك المفضلة.

متطلب

y yسماعة 2 × MUSICflow
y yجسر شبكة (اختياري)

4

باستخدام جهاز خارجي

استخدام جهاز خارجي
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باستخدام جهاز خارجي
 .1اتصال مدخل HDMI

لمشغل أقراص بلو راي ومشغل
..DVDإلخ

 .1اوصل مقبس  HDMI INعلى الوحدة مع مقبس  HDMI OUTعلى جهاز الصوت والفيديو كمشغل قرص بلو راي ،مشغل ،DVD
وحدة تحكم ألعاب ،إلخ.
 .2اختر مصدر المدخل لهذه الوحدة مع  HDMI INباستخدام مفتاح .FUNC

 .2توصيل PORTABLE IN
4

 .2اختر مصدر المدخل لهذه الوحدة  PORTABLEباستخدام مفتاح .FUNC

 .3اتصال ®BLUETOOTH
LG HS7 (XX:XX) /
)LG LAS750M (XX:XX

 .1اختر مصدر المدخل لهذه الوحدة  Bluetoothباستخدام مفتاح .FUNC
تظهر " "BT READYفي نافذة العرض.
 .2اختر ") LG HS7 (XX:XXأو ) "LG LAS750M (XX:XXعلى جهازك  Bluetoothللربط.
 .3عندما يتم وصل الوحدة بنجاح بجهازك  ،Bluetoothستظهر "  " PAIREDعلى نافذة العرض وتغير اسم جهاز Bluetooth
قريباً.
إذا لم يكن متاحا ً عرض اسم الجهاز على الوحدة سيتم عرض "_".
 .4قم بتشغيل الموسيقى في جهاز .Bluetooth

استخدام جهاز خارجي

 .1اوصل أي جهاز ذو محمول خارجي (

) بموصل  PORTABLE INللوحدة باستخدام كابل ستيريو  3.5مم.

اكتشاف األعطال وإصالحها

5
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اكتشاف األعطال وإصالحها

اكتشاف األعطال وإصالحها
ال يوجد صوت للمكبر الصوتي
يمكنك ضبط االتصال الالسلكي يدويًا ،في حال عدم اكتمال
االتصال الخاص بك.
 .1اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد األدنى.
- -تظهر ” ”VOL MINعلى شاشة العرض.

أخضر

YRO#PLQ

VOL

 .2استمر في الضغط على

( )MUTEمن جهاز التحكم عن

VOLلمدة 3
بُعد
ثوان تقريبًاYRO#PLQ .
ٍ
” " W RESETعلى نافذة
 -تظهر "/ “WL RESETZ#UHVHW
العرض بسرعة.

ZO#UHVHW

Z#UHVHW
أو

5

ZO#UHVHW

اكتشاف األعطال وإصالحها

 .3إذا كان المؤشر الضوئي في مكبر الصوت الفرعي الالسلكي
يومض بالفعل باللون األخضر بشكل مستمر ،فيمكنك تجاوز
هذه الخطوة .استمر في الضغط على زر الربط PAIRING
الموجود في الجانب الخلفي من مكبر الصوت الفرعي
الالسلكي ألكثر من  5ثوان.
 -يضيء المؤشر الضوئي في مكبر الصوت الفرعيالالسلكي بشكل متناوب باللونين األحمر واألخضر.
أخضر

 .4افصل سلك التيار الكهربي الخاص بالوحدة وبمكبر الصوت
الفرعي الالسلكي.
 .5قم بتوصيلها مجد ًدا بعد انطفاء المؤشر الضوئي الخاص
بالوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي الالسلكي تمامًا.
ستتم مزاوجة الوحدة ومكبر الصوت الفرعي الالسلكي
أوتوماتيكيًا عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية.
 -يمكنك رؤية المؤشر الضوئي باللون األخضر في مكبرالصوت الفرعي عند اكتمال االتصال.

أحمر

في حالة قطع األصوات خالل إعادة التشغيل
y yألداء أفضل التصال الالسلكي مثل  Bluetoothأو مضخم
الصوت الالسلكي ،ال تقم بتركيب الوحدة على أثاث معدني وقم
بزيادة االرتفاع من خالل وصل قدم االكسسوار ألن اتصال
الالسلكي يتصل عبر وحدة موضوعة أسفل الوحدة.
y yانتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة /المكبر الصوتي
الفرعي عند تثبيتها أو تحريكها.
y yيستغرق األمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتا أطول) حتى
يحدث اتصال بين الوحدة ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ انبعاث
الصوت.
y yتزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر
الصوتي الفرعي .يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر
الصوتي الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب
الحاالت الوارد ذكرها أدناه.
 -يوجد عائق بين الوحدة ومضخم الصوت الفرعي. -يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا االتصالالالسلكي مثل األجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو
أجهزة شبكة  LANالالسلكية.

اكتشاف األعطال وإصالحها

تحديث البرامج

عندما يتم وصل منتجات  MUSICflowبشبكتك المنزلية ،أوالً،
تحقق مما إذا كانت نسخة برامج الحماية هي األحدث في جميع
السماعات وتطبيق مشغل .Music Flow
منتج  MUSICflowقد يتطلب أن يتم تثبيت برامج حماية حديثة
للتشغيل األمثل.
[ :]Settings à Version Info.يمكنك التحقق مما إذا كانت
السماعة ذات أحدث برامج حماية.

كيف يمكنني أن أشغل السماعة؟
(إضافة)” حتى يصدر صوت
إذا قمت بالضغط على مفتاح “
بيب مرة ،تبدأ إعدادات الشبكة ذات العالقة( .لساوند بار ،تعرض
" "DISABLEDفي نافذة العرض).
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هناك أوقات تختفي فيها السماعة من التطبيق
 .1إذا كانت لمبة وميض السماعة ال تومض ،وتبقى باللون
األبيض :حتى بعد إيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة
أخرى ،إذا استمرت المشكلة ،في هذه الحالة يجب أن تعيد
ضبط السماعة (إلعادة الضبط ،اضغط باستمرار على مفتاح
" " ADDلمدة  8ثواني حتى تسمع صوت بيب ).وستحتاج
للتسجيل مرة أخرى .نفذ تثبيت السماعة أو إجراءات إضافية.
 .2إذا كانت لمبة وميض السماعة تومض أبيض -إشارة الشبكة
غير مستقرة .انتظر لحظة ،أو حرك السماعة إلى موقع آخر
قريب لسماعة أخرى أو للموجه.
 .3اضغط على مفتاح القائمة في أعلى الجانب األيمن من الشاشة
الرئيسية إلنهاء تطبيق مشغل  Music Flowوشغله مرة
أخرى.

(إضافة)” حتى يصدر صوت
إذا قمت بالضغط على مفتاح “
بيب مرة ،يتم تشغيل بدء المصنع( .لساوند بار ،تعرض
" "RESETفي نافذة العرض).

السماعة غير موصولة.
 .1للسماعة الموصولة مسبقاً ،تحقق مما إذا كان الهاتف موصوالً
بنفس الموجه كالسماعة ،ومن ثم اوصل نفس الموجه ،وتحقق
مما يلي.
 .1-1اضبط تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة ،وتحقق من
االتصال.

 .3-1إذا لم تحل عبر  ،2-1أعد ضبط السماعة وأعد
وصلها.
 .4-1إذا لم تحل عبر  ،3-1قم بإلغاء التطبيق ،أعد تثبيته،
وجرب مرة أخرى .إلعادة الضبط ،اضط باستمرار
على مفتاح " " ADDلمدة  8ثواني حتى تسمع صوت
بيب مرة.
 .2إذا غيرت موقع السماعة المستخدمة،
 .1-2إذا كان الموقع المغير بعيد جداً عن الموجه المنزلي،
قد ال يتصل .ضعه واستخدمه في موقع قريب كفاية من
الموجه.
 .2-2اوصل السماعة بكابل  ، LANوللسماعات األخرى
اإلضافية ،إذا لم تكن قريبة بما فيه الكفاية للسماعة
الموصولة بكابل  ، LANقم باإلضافة إلى ذلك بتثبيت
الجسر أو سماعة أخرى في الموقع المتوسط بين
السماعة الموصولة بكابل  LANوالسماعة ذات
الصوت المتقطع.

اكتشاف األعطال وإصالحها

 .2-1إذا لم تحل عبر  ،1-1أغلق التطبيق وشغله مرة
أخرى.

5
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اكتشاف األعطال وإصالحها

صوت الموسيقى يتكسر ونظام MUSICflow
غير مستقر.

كيف يمكنني تشكيل مكتبة موسيقى؟  /أغنية ليست
مضافة حتى إذا تم تحديث المكتبة.

 .1إذا كانت السماعة ذات الصوت المتكسر موصولة عبر وضع
اتصال السلكي،
y yإذا كانت المسافة بين السماعة والموجه المنزلي غير قريبة
كفاية ،قد تحدث الحالة المقابلة .حرك السماعة قرب
الموجه الرئيسي وجرب مرة أخرى.

بمجرد إضافة أغنية إلى خادم  ،DLNAال يتم تحديث مكتبة
الموسيقى تلقائياً .عندما تضيف أغنية إلى الخادم ،في
[ ،]Settings à Music Library à Syncشغل مزامنة
مكتبة الموسيقى مرة أخرى .حتى بعد مزامنة مكتبة الموسيقى ،إذا
لم تتم إضافة أغنية ،تحقق مما يلي.

y yإذا كان الجهاز ذو الصوت المصدر للتشغيل (مثال .هاتف
أو حاسوب محمول) في مكان دون إشارة موجه منزلية
مترددة ،حرك الجهاز المقابل أقرب إلى الموجه المنزلي
وجرب مرة أخرى.
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 .1تحقق مما إذا كان خادم  DLNAأو المجلد المشارك PC
 SWمعين.
 .2تحقق من أن قائمة محتويات خادم  DLNAمجددة.
y yحتى إذا قمت بنسخ هذا الملف إلى الخادم ،قد ال يتم
تجديد قائمة محتويات الخادم فوراً ،لذا تحقق من إعداد
الخادم.

 .2إذا قمت بوصل سماعة بكابل وتثبيت سماعة أخرى إضافية:
إذا كانت السماعة ذات الصوت المتقطع ليست قريبة كفاية مع
كابل السماعة الموصولة ،قم بشكل إضافي بوصل جسر أو
سماعة أخرى في الموقع المتوسط بين كابل السماعة
الموصولة والسماعة ذات الصوت المتقطع ،وجرب مرة
أخرى.

y yإذا قمت بنسخ أغنية إلى الهاتف بطريقة غير ،MTP
قد ال تنعكس في قائمة محتويات الخادم .في هذه الحالة،
أعد مسح المحتويات في الهاتف ،أو أوقف التشغيل
وشغل الهاتف مجدداً.

 .3حتى إذا قمت بوصل سماعات بشبكة  ،MUSICflowيتكسر
صوت الموسيقى بتدخل إشارة محيط مسببا ً خلل في شبكة
 .Wi-Fiفي هذه الحالة ،يمكنك تجربة تغيير قناة الشبكة لنظام
 MUSICflowفي [Settings à Advanced
.]settings à Mesh Network Channel

 .3يمكن أن تكون المشاركة مقفلة ،لذا تحقق من إعداد برنامج
خادم  DLNAأو إعداد برامج الحماية.
 y yإذا كنت تستخدم برمجيات حاسوب شخصي LG
 ،Musicflowعند تعيين المجلد المشارك ،سيتم
إضافة المجلد المقابل تلقائيا ً لمكتبة الموسيقى في دقيقة.

اكتشاف األعطال وإصالحها

اكتشاف األعطال وإصالحها

ال يوجد صوت تلفاز في اتصال )HDMI (ARC
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ما نوع ملف الموسيقى الذي يمكن تشغيله؟

ُتم ِّكن وظيفة  ARCالتلفاز المزود بكابل  HDMIمن إرسال البث
الصوتي إلى  HDMI OUTالخاص بالوحدة.

y yيمكنك تشغيل الملفات بامتداد mp3، wma، flac، m4a،
.aac، ogg، wav

y yينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي  HDMI-CECو
 ARCوينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.

y yتردد التعيين لـ  mp3و  wmaهو  48-32كيلوهرتز ،ولـ
 ،flacيدعم ما يصل إلى  192كيلوهرتز 24 ،بت.
y yحتى إذا تمت تلبية الشروط أعاله ،قد ال يتم التشغيل وفقا ً
لخصائص الملف أو خادم الوسائط.

الستخدام هذه الوظيفة:

y yقد تختلف وظيفة ضبط  HDMI-CECو ARCحسب
التلفاز .للمزيد من التفاصيل حول وظيفة  ،ARCيرجى
الرجوع إلى دليل تشغيل التلفاز.
y yينبغي استخدام كابل ( HDMIمن النوع أ ،كابل ™HDMI
عالي السرعة مع إيثرنت)
y yيجب أن توصل مخرج )HDMI OUT (TV ARC
الموجود في الوحدة بمدخل  HDMI INالموجود بالتلفاز الذي
يدعم وظيفة  ARCباستخدام كابل .HDMI
y yيمكنك توصيل نظام ساوند بار واحد فقط بجهاز تلفاز متوافق
مع .ARC

منتج  LG MUSICflowموقف التشغيل تلقائياً.
هناك بعض الحاالت يحدث إيقاف التشغيل إذا لم يتم استالم إشارة
صوت:
y yوضع بصريHDMI ARC، Bluetooth، Wi-Fi ،
 :)(DLNAإذا لم يكن هناك إشارة صوت خالل  20دقيقة.
 :Portable-Iny yال توجد إشارة صوت خالل  6ساعات.

 -في حال فصل الشبكة ،سيذهب إلى وضع استعداد الشبكة(مؤشر ضوئي أحمر).

كيف يمكنني استخدام Spotify؟
منتج  LG MUSICflowيدعم طريقة اتصال  Spotifyالمزودة
من  .Spotifyعبر ذلك ،يمكنك استخدام الوظيفة المدعمة من
 Spotifyبوصل السماعة عبر تطبيق  .Spotifyإذا كانت
سماعة  Music Flowفي الشبكة مكونة من نفس الموجه ،يتغير
شكل أيقونة سماعة تطبيق  ،Spotifyوعندما تضغط على هذه
األيقونة ،يمكنك التحقق واختيار السماعة في نفس الشبكة( .عند
اختيار السماعة ،تتغير األيقونة إلى األخضر).

كيف يمكنني استخدام HomeChat؟
بعد تسجيل جهاز  ،HomeChatيمكنك استعمال
.HomeChat
يمكن لكل فرد من العائلة التسجيل واستخدام سماعة واحدة في
 ،HomeChatويمكن لشخص واحد تسجيل عدة سماعات.
للتفاصيل ،ارجع إلى
.http://www.lghomechat.com

,,مالحظة

باالعتماد على المنطقة ،بعض الخدمات (مثالSpotify، .
 ،HomeChatإلخ) غير متاحة.
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 -في حال اتصال الشبكة ،سيذهب إلى وضع استعداد الشبكة(مؤشر ضوئي أبيض).

y yملف  DRMالمطبق ال يمكن تشغيله.

ملحق
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تثبيت الوحدة الرئيسية على
الحائط
مواد التجهيز

 .2عند التثبيت على الحائط (الخرساني) ،استخدم مقابس الحائط.
يجب أن تثقب بعض الفتحات في الحائط .توجد ورقة دليلية
(دليل تركيب دعامة الحائط) مزودة لإلرشادات المتعلقة
بالثقب .استخدم صفحة اإلرشاد لتحديد موضع الثقوب.

الوحدة
دليل تثبيت دعامة
التثبيت بالحائط
دعامة الحائط
البراغي
 .3أزل دليل تثبيت دعائم التثبيت بالحائط.
براغي ()A

 .4قم بتثبيت دعائم التثبيت باستخدام البراغي ( )Aكما هو
موضح في الشكل التوضيحي الوارد أدناه.

مقبس الحائط
ال يتم تزويد المسامير ( )Aومقابس الحائط المستخدمة في
تثبيت الوحدة .نوصي باستخدام مقبض مقاس ()30× 16
للتثبيت.

 .1يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفاز الخاصة بدليل دعامة
التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفاز وركبها في موقعها.
التلفاز

 .5ضع الوحدة على دعائم التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات
البراغي الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.
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 .6قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام البراغي.

ملحق
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عن وضع حالة المؤشر الضوئي
الحالة

اللون
الوحدة تنتظر اتصال الشبكة

(أبيض) (موقف التشغيل)

الوحدة األولية موصولة بالشبكة
(مفتاح

(أحمر) (أبيض)

مضغوط)

حالة الشبكة

الوحدة موصولة بالشبكة

(أبيض)

الوحدة اإلضافية موصولة بالشبكة
(مفتاح

(أحمر) (موقف التشغيل)

مضغوط)

وضع استعداد الشبكة

(يومض أبيض)

وضع حالة االستعداد
وضع االستعداد

(أحمر)
 ,مالحظة لحالة وضع المؤشر الضوئي

y yعند تعيين مجموعة في البداية ،تتحول حالة المؤشر الضوئي للشبكة إلى اللون األخضر.
y yالمجموعات اإلضافية مضبوطة ،لون المؤشر الضوئي لحالة الشبكة يتغير حسب ترتيب المجموعة.
(

(أخضر) >

(أرجواني) >

(سماوي) >

(أزرق) >

(أصفر) )

y yإذا تم تبديل مكبرات الصوت المجمعة إلى وضع استعداد الشبكة ،فإن مؤشر حالة الشبكة الضوئي يصبح معتما.

مزود الطاقة 25 :فولت  2 0أمبير (محول التيار المتردد)
محول التيار المتردد
y yموديلDA-50F25 :
y yالمصنعAsian Power Devices Inc. :
y yالتيار المدخل 240 – 100 :فولت ~ 60 / 50هرتز

للحصول على الكود المصدري تحت GPL، LGPL، MPL
وغيرها من التراخيص المفتوحة للمصدر ،والموجودة في هذا
المنتج ،يرجى زيارة .http://opensource.lge.com

y yالتيار المخرج 25 :فولت  2 0أمبير
استهالك الطاقة 45 :واط
y yاستعداد الشبكة 5.8 :واط
(إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفعلة).
إجمالي مخرج المضخم 360 :واط
 :Bluetoothترميز SBC
األبعاد (ع×ط×ع) )82 x 45 x 1060( :مم (دون قدم)
الوزن الصافي (تقريباً) 2.5 :كغ
y yيخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

باإلضافة إلى رمز المصدر ،جميع شروط الترخيص ،وضمان
التنازالت وإشعارات حقوق التأليف والنشر متاحة للتحميل.
ستقوم  LG Electronicsأيضا ً بتوفير الرمز المصدري لكم
على  CD-ROMمقابل رسوم تغطي تكلفة هذا التوزيع (مثل
تكلفة وسائل االعالم ،والشحن والتسليم) بناء على إرسال طلب
للبريد اإللكتروني  opensource@lge.comهذا العرض
ساري لمدة ثالث ( )3سنوات من التاريخ الذي قمت فيه بشراء
المنتج.

ملحق

المواصفة

افتح إشعار مصدر البرنامج
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