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بدء االستخدام

معلومات السالمة
بدء االستخدام

1

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
ال تفتح

تنبيه :لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية ،ال تقم بإزالة الغطاء
(أو الغطاء الخلفي) .ال توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل
المستخدم بالداخل .للحصول على الخدمة ،ارجع إلى طاقم خدمة
مؤهل.
إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل
مثلث متساوي األضالع مخصصة لتحذير
المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة
داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون
بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث
الصدمة الكهربائية لألشخاص.
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.
تنبيه :يجب أال يتم تعريض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب
أال يتم وضع أية مواد مملوءة بالماء مثل الفازات على الجهاز.
تحذير :ال تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق
كتب أو وحدة مشابهة.
تنبيه :ال تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج.
(مثال :المنشة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب
الصدمة الكهربائية.

تنبيه :يستخدم هذا المنتج نظام ليزر .ولضمان االستخدام المالئم
لهذا المنتج ،يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية واالحتفاظ به
للرجوع إليه في المستقبل .إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة ،اتصل
بمركز خدمة معتمد.
قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القيام بإجراءات مغايرة
لما هو مذكور هنا إلى التعرض إلشعاعات خطرة .ال تحاول فتح
الغطاء ،تجنبًا للتعرض ألشعة الليزر.
تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات تهوية .ينبغي تركيب الجهاز وفقًا
لتعليمات المصنّع.
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.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل .في حالة الطوارئ ،يجب أن يظل
مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من
الجهاز:

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات
التيار .ال تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط.

إلزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية ،اتبع خطوات
التجميع بترتيب عكسي .لمنع تلوث البيئة وجلب تهديد محتمل
لصحة إلنسان و/أو الحيوان ،يجب وضع البطاريات القديمة أو
مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة .ال
تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات
األخرى .يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية
أنظمة السداد المحلية والمجانية( ،قد ال تتوفر في منطقتك) .ينبغي
أال تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل
أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربي أو عدم التركيب
المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة ،كابالت التمديد ،كابالت
الطاقة التالفة أو عزل الكابالت التالف أو المشقق مصدر خطر
بالغ .يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض
لصدمة كهربائية أو نشوب حريق .افحص الكابل من فترة ألخرى
وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام
الجاهز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد .أمن كابل الطاقة
من سوء االستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو
االلتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه .اهتم بشكل
خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج
الكابل من الجهاز.

تنبيه :ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف ،مثل الشموع
المشتعلة ،على الجهاز.
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سمات فريدة
بدء االستخدام

1

®Bluetooth
استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على األجهزة التي تعمل
بتقنية .Bluetooth

محمول
استمع للموسيقى من جهازك المحمول( .جهاز  ،MP3الكمبيوتر
الدفتري ،وما إلى ذلك)

بصري ية في
استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

تأثيرات التشغيل
استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB
يسجل الموسيقى على جهاز  USBالخاص بك.

Music Flow Bluetooth
تطبيق  Music Flow Bluetoothمصمم لتمكينك من التحكم
في بعض أجهزة  LGالصوتية الحديثة( .صفحة )28-27

LG Sound Sync
يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خالل وحدة التحكم عن
بعد الخاصة بتلفزيون  LGالخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة
صوت .LG

بدء االستخدام

متطلبات ملف الموسيقى

موائمة ملفات  MP3/WMAلهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
y yالتردد النموذجي :من  32إلى  48كيلو هرتز ( ،)MP3ومن
 32إلى  48كيلو هرتز ()WMA
y yمعدل البت :من  32إلى  320كيلوبت ثانية ()MP3
من  40إلى  192كيلوبت ثانية ()WMA
y yالحد األقصى للملفات 2000 : USB / 999 : Data CD :
y yالحد األقصى للمجلدات 200 : USB / 99 : Data CD :
y yامتدادات الملفات ”mp3”/ “.wma.“ :
y yهناك ملفات  MP3/WMAمعينة قد ال تكون قابلة للتشغيل
حسب نوع أو تنسيق الملف.
y yتنسيق ملف CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
y yيوصي باستخدام برنامج  Easy-CD Creatorالذي يقوم
بإنشاء نظام ملفات .ISO9660
y yالملف المحمي بـ ( DRMإدارة الحقوق الرقمية) ال يمكن
عرضه على الوحدة.
y yالقرص  DTSغير مدعوم.
يجب أن تضبط خيار تنسيق األسطوانة على [ ]Masteredلجعل
األسطوانة متوائمة مع مشغالت  LGعند تنسيق األسطوانات
القابلة للكتابة عليها .عند ضبط الخيار على Live File
 Systemفلن يمكنك استخدامه على مشغالت .LG
( ُمتحكم فيه/نظام الملف الحي :نظام تنسيق القرص على نظام
التشغيل )Windows Vista

األجهزة المتوافقة مع USB

y yمشغل  :MP3مشغل  MP3من نوع فالش.
y yمحرك فالش :USB
األجهزة التي تدعم  USB2.0أو .USB1.1
y yوظيفة  USBالخاصة بهذه الوحدة ال تدعم جميع أجهزة
.USB

متطلبات جهاز USB

y yاألجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها
بالكمبيوتر غير مدعومة.
y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل.
y yوبالنسبة ألجهزة  USBذات السعة األكبر ،قد يستغرق األمر
وقتًا أطول لالنتهاء من البحث.
y yولتجنب فقد البيانات ،قم بعمل نسخ احتياطية من جميع
البيانات.
y yإذا كنت تستخدم كابل تمديد  USBأو محور  ،USBال يمكن
التعرف على جهاز .USB
y yاستخدام نظام ملفات  NTFSغير مدعوم.
(نظام ملف ) FAT (16/32فقط هو المدعوم).
y yتستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى  2000ملف.
y yمحرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو
األجهزة المقفلة أو أجهزة  USBمن النوع الصلب قد ال تكون
مدعومة.
y yال يمكن توصيل منفذ  USBالخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
ال يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
y yبعض أجهزة  USBقد ال تعمل مع هذه الوحدة.

1
بدء االستخدام

شروط الملفات القابلة للتشغيل
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جهاز التحكم عن بعد

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • a
( 1استعداد)  :يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.
( Bفتح /غلق)  :لفتح وغلق درج األسطوانات.
) +/-توصلا ىوتسم(  : VOLيضبط مستوى صوت السماعات.

1
بدء االستخدام

( Fالوظيفة)  :لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.
مصدر الدخل  /الوظيفة
القرص
USB
ضوئي
مزامنة صوت ( LGضوئي)
الدخل AUX
دخل محمول
Bluetooth

العرض
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPT
AUX
PORTABLE
BT

LG Sound Sync
(السلكي)

LG TV

الراديو

FM

(كتم الصوت) :
	-لكتم الصوت.
	-يتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد في
التلفزيون( .صفحة )35
: PRESET·FOLDER W/S
	-يختار رقم مضبوط مسبقا لمحطة الراديو( .صفحة )29
	-يبحث عن مجلد لملفات  .MP3/WMAعند تشغيل جهاز
 CD/USBالذي يضم ملفات بصيغة  MP3/WMAمقسمة
بين عدة مجلدات ،اضغط زر
 PRESET·FOLDER W/Sالختيار المجلد الذي
ترغب في تشغيله.
: JUKEBOX/MEMORY

تثبيت البطارية

	-يخزن محطات الراديو( .صفحة )29
	-الختيار وضع ( .JUKE BOXصفحة )33
)

(R03
)(R03

	-حدد قائمة . JUKE BOX
 : AUTO DJالختيار وضع ( .AUTO DJصفحة )22
( DELETEحذف) :

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن
بعد ،ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين  4و 5بشكل
صحيح.

	-لحذف ملفات USB) MP3/WMAفقط) (صفحة .)21
	-لحذف أغنية من قائمة .JUKE BOX
	-يحذف جميع المحطات المحفوظة.

بدء االستخدام

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • c

 : REPEATاالستماع إلى مقاطعك/ملفاتك بشكل مكرر أو
عشوائي.

أزرار األرقام من  0إلى  : 9الختيار المسارات أو الملفات
المرقمة أو األرقام المسبقة الضبط.

 : TUNING-/+لتحديد محطات الراديو.

 : CLOCKلضبط الساعة والتحقق من الوقت.

( C/Vتخطي /بحث) :
	-للتخطى بسرعة لألمام أو الخلف.
	-للبحث عن محطة في المسار /الملف.
( Nتشغيل /إيقاف مؤقت) :
	-يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.
	-اختر ستريو /أحادي.
( Zإيقاف):
	-إيقاف التشغيل.
	-إللغاء وظيفة .DELETE
 : EQUALIZERالختيار المؤثرات الصوتية.
 : SPECIAL EQالختيار الموازن الخاص.
( Jمعلومات) :
	-لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك .ملف MP3
ً
مميزا بعالمة  .ID3هذه العالمات توفر
غالبًا ما يكون
المعلومات عن العنوان أو الفنان أو األلبوم أو الوقت.
	-يشاهد على الوحدة أسماء جميع األجهزة التي تعمل بطريقة
 Bluetoothفي .BT READY
	-يظهر اسم جهاز  Bluetoothالموجود بالوحدة على
.BT READY
	-انظر اسم جميع أجهزة  Bluetoothالموصولة ووضع
Bluetooth
	-عندما يتم توصيل هذه الوحدات مع بعضها البعض بنجاح في
وضع االرتباط الالسلكي الجماعي WIRELESS PARTY
 ،LINKفكل اسم من أسماء األجهزة المتصلة سيظهر في كل
وحدة.

 : ALARMباستخدام وظيفة  ،ALARMيمكنك تشغيل USB
واستقبال  TUNERفي أي وقت تريده.
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • d
 : VOICE CANCELLERيمكنك تقليل النغمات الصوتية
أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر إدخال مختلفة.
 : SLEEPاضبط النظام إليقاف التشغيل تلقائيا ً في وقت محدد.
(الخافت:سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف)
 : SETيؤكد ضبط اإلعداد.
 : )L/l( KEY CHANGERتغيير المفتاح ليناسب نطاقك
الصوتي.
 : MIC ECHOاختر وضع .ECHO
?  :هذا الزر غير متاح.
 : VOCAL EFFECTSاختر وضع المؤثرات الصوتية
المتعددة.
: USB REC
	-يسجل على جهاز .USB
	-إليقاف التسجيل اضغط باستمرار لمدة  3ثواني.

1
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اللوحة العلوية
h

g

d

بدء االستخدام

1

e f

c

b

a

i

r

j

q
p

k

o

l

n

m

( 1 aاالستعداد)
يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.

 fمنفذ USB 2
يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز .USB

USB REC / DEMO b
 يسجل على جهاز .USBإليقاف التسجيل ،اضغط مع االستمرار في الضغط لمدة 3ثوان.
في حالة إيقاف التشغيل ،إذا ضغط على زر USB REC ،/ DEMOويعرض وضع عرض.

( F gالوظيفة)
يتم من خالله تحديد الوظيفة ومصدر اإلدخال.

 cمنفذ USB 1
يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوصيل جهاز .USB
 dنافذة العرض
 eذراع PARTY ACCELERATOR
أزلق الذراع إلنشاء أجواء احتفالية.

مصدر الدخل  /الوظيفة
القرص
USB
ضوئي
مزامنة صوت ( LGضوئي)
الدخل AUX
دخل محمول
Bluetooth

العرض
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPT
AUX
PORTABLE
BT

LG Sound Sync
(السلكي)

LG TV

الراديو

FM

بدء االستخدام

( -/+ iحجم الصوت) MASTER VOL.
لضبط مستوى صوت السماعة.
( C jتخطي/بحث)
 تخطي للخلف. يبحث عن قسم في مسار/ملف. يحدد محطة الراديو.( Nالتشغيل/اإليقاف المؤقت)
 يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتًا. اختر ستريو /أحادي.( Vتخطي/بحث)
 تخطي لألمام. يبحث عن قسم في مسار/ملف. يحدد محطة الراديو.( Zإيقاف)
يوقف التشغيل أو يلغي وظيفة .DELETE
( Bفتح/قفل)
يستخدم في فتح وغلق درج األسطوانات.
DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI k
يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها لتوليدصوت خدش.
 يبحث عن مجلد أو ملف.( lأو SPECIAL EQ / BASS)BASS BLAST+
BLAST
 الختيار الموازن الخاص. اضغط مع االستمرار الختيار مؤثر BASS(أو  )BASS+مباشرةً.
SEARCH
االنتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.
OK
يختار مجلد عند البحث عن ملف.
PARTY STARTER m
في حالة إيقاف تشغيل الطاقة ،تعمل هذه الوظيفة بالوحدةمع صوت ( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل
الحفلة).
في حالة تشغيل الطاقة ،تقوم هذه الوحدة بمزج الموسيقىمع صوت ( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل
الحفلة).
)DJ PAD( CLUB, DRUM, USER
لتحديد المؤثر الصوتي  CLUBأو  DRUMأو  USERللمزج
(إذا كنت ترغب في استخدام المؤثر  ،USERفيجب أن
تسجل المصدر باستخدام تطبيق “Music Flow
)”Bluetooth
)DJ PAD( 3 ,2 ,1
اضغط على لوحة الصوت المراد

DJ EFFECT n
لتحديد دج تأثيرالمطلوب.
USER EQ
لتحديد الموازن الذي قمت أنت بعمله.
LIGHTING
يحدد وضع المصباح.
DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL o
يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها لتوليدصوت خدش.
يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم فيمستوى .USER EQ
 اضبط مستوى .DJ EFFECT يحدد المؤثرات الصوتية. يحدد تأثيرات اإلضاءة.PARTY ACCELERATOR MODE p
يحدد وضع .PARTY ACCELERATOR MODE
DJ LOOP
يحدد وضع .DJ LOOP
(يمكن استخدام وضع  DJ LOOPأثناء تشغيل ).CD/USB
) / ( KEY CHANGER q
لتغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.
VOICE CANCELLER
يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من
مصادر اإلدخال المختلفة.
VOCAL EFFECTS
يحدد وضع .VOCAL EFFECTS
MIC ECHO
يحدد نمط .ECHO
( -/+ rمستوى صوت الميكروفون) MIC VOL.
اضبط مستوى صوت الميكروفون.

1
بدء االستخدام

3WIRELESS LINK h
يحدد وضع  MAINأو  OTHERفي WIRELESS.PARTY LINK
-يفعل وضع  WIRELESS PARTY LINKأو يعطله.

11

12

بدء االستخدام

اللوحة األمامية  /اللوحة الخلفية
1
بدء االستخدام

d
a
b

f g h

e

c

d
يعالج

i
d

a

(مستشعر جهاز التحكم عن بعد)

 bمقبس ( MICميكروفون) 1/2
 cدرج األسطوانات
 dمصباح LED

<تنبيه

ضع السماعة الوسطى على مسافة آمنة بعيدًا عن متناول
األطفال .وإال فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبب
في اإلصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات.

 : AUX IN / OUT eقم بتوصيل الجهاز اإلضافي.
 : PORT (Portable).IN fقم بتوصيل جهاز متنقل.
ANTENNA)FM( g
 : OPTICAL IN hيُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
 iمدخل الطاقة (تيار متردد)

<تنبيه

y yوصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي
حالة استخدام كبل تمديد .فإنه ينصح بشدة استخدام كبل
تمديد  110فولت 15/أمبير أو  230فولت 15/أمبير
وإال قد ال تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في
توريد الطاقة.
y yال تحمل سلك التمديد بحمل كهربي مفرط.

بدء االستخدام
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<تنبيه

تتمتع الوحدة بعجالت ومقبض بحيث يمكنك تحريكها بسهولة.

y yعند حمل الوحدة ،يجب الحذر لعدم سقوطها.
y yفصل جميع الكابالت الموصولة قبل حمل الوحدة.
y yال تضع الوحدة على أي شيء غير مستقر .أبق الوحدة
على مسافة آمنة من وصول األطفال.
y yكن حذرا حتى ال تسقط الوحدة .بخالف ذلك قد يؤدي
إلى خلل أو يسبب الضرر الشخصي و/أو أضرار في
الممتلكات.

يعالج

وظائف مفيدة الستخدام الوحدة
الوظيفة
تشغيل/إيقاف
تشغيل التلفزيون
عن بُعد
(صفحة )35

الواجبات
الوصف
يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة تشغيل
عن طريق جهاز التحكم عن بُعد
بالتلفزيون حتى من قبل منتج الشركة
إيقاف التشغيل
األخرى.

ذلك
اضغط مع االستمرار في الضغط على ] بوحدة
التحكم عن بُعد لمدة  3ثوان في الوظيفة البصرية.
اضغط مع االستمرار في الضغط على ] بوحدة
التحكم عن بُعد لمدة  3ثوان في الوظيفة البصرية.

يتيح لك توصيل جهاز بلوتوث فقط على تشغيل
( BTالبلوتوث) ووظائف .LG TV
إيقاف التشغيل
تم ضبط اإلعداد األولي لهذه الوظيفة
على إيقاف التشغيل.

اضغط مع االستمرار على  Nلمدة  5ثوان في وظيفة
 (BTالبلوتوث).
اضغط مع االستمرار على  Nلمدة  5ثوان في وظيفة
 (BTالبلوتوث).

تم ضبط اإلعداد المبدئي لهذه الوظيفة
إلى قيد التشغيل.
تشغيل/إيقاف
تشغيل قفل
البلوتوث
(صفحة )26
تشغيل/إيقاف
التشغيل التلقائي
(صفحة )39

يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل
تلقائيا ً عن طريق إشارات اإلدخال:
بصري LG TV ،أو البلوتوث

تشغيل
إيقاف التشغيل

قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على 1
بالوحدة لمدة  5ثوان.
قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على 1
بالوحدة لمدة  5ثوان.

1
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حمل الوحدة

y yال تدحرج الوحدة على طريق غير معبدة أو الدرج.
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التوصيل

وصلة سلك طاقة التيار المتردد
()AC
 .1صل أحد طرفي سلك طاقة التيار المتردد (مضمن) بمقبس
دخل التيار المتردد.

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو
المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل ).AUX IN (L/R
إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)،
وصله بمقبس الصوت األيسر بالوحدة.

التوصيل

2

أحمر

كابل الصوت

أبيض

 .2صل الطرف اآلخر بمقبس الحائط.

,مالحظة

افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقبس الحائط إذا كنت لم
تكن ترغب في االستخدام لمدة زمنية طويلة.

مشغل أقراص  ،DVDومشغل أقراص البلو راي ،وغيرهما

التوصيل

توصيل PORT. IN

وصل مخرج (سماعة أو مخرج) من جهاز محمول
( MP3أو  PMPوغير ذلك) إلى موصل
 3.5( PORT. INملم).

15

االستماع إلى الموسيقى من المشغل
المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من
المشغالت المحمولة أو األجهزة الخارجية.
 .1وصل المشغل المحول بموصل دخل المنفذ PORT. IN
الخاص بالوحدة.
أو

كيبل  3.5مليميتر ستيريو

 .2شغل مفتاح الطاقة بالضغط على .1
 .3اضغط على  Fلتحديد وظيفة  AUXأو .PORTABLE
 .4شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

,مالحظة

ينتقل تلقائيًا إلى وظيفة  PORTABLEعندما تقوم بتوصيل
الجهاز المحمول بموصل .PORT.IN

مشغل  ،MP3وما إلى ذلك

2
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وصل الجهاز الخارجي بموصل  AUX INالخاص بالوحدة.
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التوصيل

توصيل OPTICAL IN

 .1اوصل مقبس مخرج بصري لألجهزة الخارجية مع مقبس
.OPTICAL IN

LG Sound Sync
يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم
عن بعد الخاص بالتلفزيون مع  .LG Sound Syncوهي
متوافقة مع تلفزيون  LGالذي يدعم  .LG Sound Syncتأكد
من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار .LG Sound Sync

كابل ضوئي

2
التوصيل

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون
 :LGزيادة /خفض مستوى الصوت ،كتم الصوت
ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG
.Sound Sync

 LG Sound Syncمع االتصال السلكي
 .1صل تلفزيون  LGالخاص بك بالوحدة باستخدام كابل
بصري.
 .2قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز لالستماع إلى الصوت من
خالل هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز [ ,الصوت] [ ,خرج صوت التلفاز]
( LG Sound Sync[ ,بصري)]
التلفزيون أو الجهاز الرقمي
الخ.
 .2اضغط على  Fحتى يتم تحديد وظيفة .OPTICAL

,مالحظة

y yقبل وصل الكابل البصري ،تأكد من إزالة غطاء قابس
الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.
y yيمكنك االستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة.
ولكن مع بعض طرز التلفاز ،يجب تحديد حالة
السماعات الخارجية من قوائم التلفاز( .للتعرف على
التفاصيل ،راجع دليل مستخدم التلفزا الخاص بك).
y yقم بإعداد خرج الصوت في التلفاز لالستماع إلى الصوت
من خالل هذه الوحدة:
y yقائمة ضبط التلفاز [ ,الصوت] [ ,خرج صوت
التلفاز] [ ,سماعة خارجية (ضوئي)]
y yتختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز باالعتماد على
موديل تلفازك.
y yتأثيرات التشغيل ووظيفة الميكروفون  MICال تعمل عند
التوصيل  OPTICALأو .LG OPT

 .3شغل الوحدة بالضغط على  1من جهاز التحكم عن بعد.
 .4اختر مصدر إدخال  OPT/HDMI ARCواضغط بالتتابع
على زر  Fالموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.
يمكنك رؤية رسالة “ ”LGOPTعلى شاشة العرض إذا تم
التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

التوصيل

 .1تشغيل الوحدة بالضغط على .1
 .2اضغط على  Fحتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون .LG
 .3قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون لالستمتاع إلى الصوت
عبر هذه الوحدة :
قائمة ضبط التلفزيون
[]TV Sound output
[]Sound
[])Wireless( LG Sound Sync
تظهر “ ”PAIREDفي نافذة العرض لمدة  3ثوان وبعدئذ
يمكنك أن ترى “ ”LG TVفي نافذة العرض في حال توصيل
التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

,مالحظة

y yيمكنك أيضا استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة
أثناء استخدام مزامنة الصوت ال جي LG Sound
 .Syncإذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد
للتلفزيون مرة أخرى ،ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع
التلفزيون( .وفقا لمواصفات التلفزيون ،فالحجم للصوت
وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون).
y yإذا فشل االتصال ،تحقق من توصيالت الوحدة
والتلفزيون الخاص بك :الطاقة ،الوظيفة.
y yتأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحاالت التالية
عند استخدام .LG Sound Sync
	-تم إيقاف تشغيل الوحدة.
	-التغيير إلى وظيفة مختلفة.
	-فصل الكابل البصري.
	-فصل االتصال الالسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
y yإذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون
 ،LGسيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت
تلفزيون .LG
y yتختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز باالعتماد على
موديل تلفازك.
y yإذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على  1مباشرة،
سيتم قطع توصيل  LG Sound Syncالستخدام هذه
الوظيفة مرة أخرى ،يجب إعادة توصيل التلفزيون
والوحدة.
y yيمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال  TVوهذه
الوحدة  .LG Sound Syncفقم بخفض مستوى
صوت  TVثم صل هذه الوحدة.
y yعند تشغيل  LG TVالمتصل بـ LG Sound Sync
أو إدخال وظيفة  ،LG TVتغير هذه الوحدة الوظيفة إلى
 LG TVتلقائيا.
y yيجب عليك تعيين إخراج صوت التلفزيون يدويا ً وذلك
تبعا ً إلصدار التلفزيون.
 y yإذا كنت تتحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما
تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة
صوت ال جي  ،LG Sound Syncيمكن أن تقوم
هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع
التلفزيون.

2
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 LG Sound Syncمع االتصال السلكي
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التوصيل

توصيل USB

وصل جهاز ( USBأو مشغل .MP3إلخ) بمنافذ  USBالموجود
في الوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي  FMالمزود لالستماع للراديو.

جهاز USB

2
التوصيل

هوائي FM

,مالحظة

إزالة جهاز  USBمن الوحدة:
 .1اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على Z
مرتين في صف واحد.
 .2انزع جهاز  USBمن الوحدة.

,مالحظة

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات  FMبشكل كامل.

عملية التشغيل

,مالحظة

العمليات األساسية

y yالتكرار /اعادة الخلط فإن التشغيل يعمل على النحو التالي.

 .2اختر وظيفة  CDأو  USBبالضغط على .F
للقيام

OFF
ONE

تشغيل نفس األغنية مرارا وتكرارا.

FOLDER

تشغيل األغاني في المجلد مرارا
وتكرارا( .فيما عدا )AUDIO CD

ALL

تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة
متكررة.

SHUFFLE

تشغيل كل األغاني مرة واحدة بشكل
عشوائي ،ثم قم بإيقاف التشغيل.

بذلك

إيقاف
التشغيل

اضغط على .N

إيقاف مؤقت
اضغط على  Nخالل التشغيل.
البحث عن مقطع اضغط بشكل مستمر على C/Vخالل
معين في المسار  /التشغيل ثم اتركها عند الن التي تود االستماع
الملف
اليها.
تحديد المسار/
الملف مباشرة ً

على الشاشة

وصف
تشغل األغاني حسب الترتيب ثم إيقاف
التشغيل.

اضغط على األرقام من  0إلى  9في جهاز
التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار
المطلوب.

y yعند تشغيل قائمة  ،JUKE BOXستتوفر  ONEو
 ALLفقط.
y yحتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى،
يمكنك االستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
y yإذا تركت درج األسطوانات مفتوحًا لمدة  5دقائق،
سيغلق تلقائيًاز.

	-في حالة اإليقاف،
اضغط على  C/Vللذهاب إلى المسار/
الملف التالي/السابق.
	-أثناء إعادة التشغيل،
( )1باستخدام األزرار :C/V
تخطي إلى
المسار/الملف
السابق/التالي

اضغط على  Vللذهاب إلى المسار/الملف
التالي.
التشغيل بأقل من  3ثوان ،اضغط C
لالنتقال إلى الملف/المسار السابق.
التشغيل بعد  3ثوان ،اضغط  Cلالنتقال
إلى بداية الملف/المسار.
( )2باستخدام :SEARCH
قم بتدوير DJ SCRATCH /
 SEARCH & MULTIأو C/V
واضغط على  Nلتشغيل المسار  /الملف.

اضغط على  REPEATفي جهاز التحكم
التشغيل المتكرر عن بعد بشكل متكرر .راجع المالحظة
أو العشوائي للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة
العرض.

التشغيل التلقائي

	-يتم تشغيل  AUDIO/MP3/WMA CDتلقائيًا بعد فتح
وغلق درج القرص.
	-تتحول الوحدة تلقائيًا إلى وظيفة  CDبعد فتح وغلق درج
القرص حتى إذا لم يوجد قرص في درج القرص.

3
عملية التشغيل

عمليات CD/USB

 .1أدخل القرص بالضغط على .B
أو قم بوصل جهاز  USBبمنفذ .USB

اضغط على .Z
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تحديد المجلد
وملف MP3/WMA

,مالحظة

y yيتم التعرف على ملفات/مجلدات  CD / USBكما يلي.

*

في الوحدة
 .1اضغط على  SEARCHولف DJ SCRATCH /
 SEARCH & MULTI & MULTI JOGأو
 C/Vحتى يظهر الملف المطلوب .ويمكنك البحث أيضًا
عن مجلد إذا قمت بالضغط على  SEARCHمرة ً أخرى.
 .2اضغط على  OKأو  Nلتشغيل الملف المحدد .وعندما
تبحث عن مجلد ،اضغط على  OKلتحديد ملف داخل المجلد،
ثم اضغط على  OKأو  Nمرة ً أخرى .ليتم تشغيل الملف
المحدد.

عملية التشغيل

في جهاز التحكم عن بعد
 .1اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sأو C/V
بشكل متكرر إلى أن يظهر المجلد المراد.
 .2وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد .اضغط على  Nللتشغيل.
وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد.

y yفي حالة عدم وجود ملفات في المجلد ،لن يظهر المجلد
y yستظهر المجلدات بالترتيب التالي;
FOLDER 3
FOLDER 1
ROOT
FOLDER 5
FOLDER 8
FOLDER 7
FOLDER 6
y yيتم تسغيل الملف من  $الملف رقم 1حتى  $الملف
رقم  14واحدا تلو اآلخر
y yسوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن
عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
*الجذر  :الشاشة األولى التي يمكنك مشاهدتها عند تعرف
الكمبيوتر على  CD/USBهي “.”ROOT

عملية التشغيل

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز  USBالخاص بك أو
تنسيق .USB
 .1اختر وظيفة  USBبالضغط على .F
 .2اضغط بتكرار على  DELETEفي جهاز التحكم عن بعد،
وستتغير الشاشة على النحو التالي.
DEL FILE

DEL DIR

FORMAT

على الشاشة
DEL FILE

وصف
اختر الملف الذي ترغب بإلغائه.

DEL DIR

حدد المجلد الذي تريد حذفه.

FORMAT

حدد لتنسيق جهاز .USB

إذا أردت الخروج من الوضع الحالي ،اضغط على .Z
 .3إللغاء ملف/مجلد أو تنسيق ،اضغط مع االستمرار على
 DELETEبوحدة التحكم عن بعد.

<تنبيه

y yال تقم بإخراج جهاز  USBأثناء التشغيل( .تشغيل،
حذف...إلخ).
y yيوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان
البيانات.
y yقد ال تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقا لحالة مشغل
( .USBقفل...إلخ).

تأثير التشغيل
هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل:
DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO
DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR,
.PARTY KICK STARTER

DJ EFFECT

يسمح لك باالستمتاع بمؤثر  DJ EFFECTمثل المؤثر الصوتي
.Flanger/Phaser/Wah/Delay

 .1اضغط على  DJ EFFECTعلى الوحدة لتحديد DJ
EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH,
 )DELAY, DJ OFFالمطلوب.
 .2أدر DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
بالوحدة في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب
الساعة لضبط مستوى  DJ EFFECTبين  0إلى .15

,مالحظة

y yيتم عرض وضع  DJ EFFECTلمدة  3ثواني عند
إدخال مفتاح  DJ EFFECTفي الوحدة.
y yيتم عرض مستوى المقياس الحالي عند ضبط المقياس.
y yفي حال تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة ثم
تشغيلها ،يتم إيقاف تشغيل وضع  DJ EFFECTمع
المؤثر .DJ EFFECT

DJ SCRATCH

يمكنك إخراج ومزج المؤثرات الصوتية لصوت DJ
.SCRATCH
بإدارة  DJ SCRATCH / SEARCH & MULTIأو DJ
 SCRATCH / LEVEL CONTROLفي الوحدة لمزج
صوت الصرير.
	-يمكنك االستماع إلى مؤثر صوت الصرير بنا ًء على اتجاه
إدارتك لـ DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
أو  DJ SCRATCH / LEVEL CONTROLفي
الوحدة.

3
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حذف ملف  /مجلد أو تنسيق
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AUTO DJ

يقوم  Auto DJبدمج نهاية األغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل
بدون فواصل .ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات/
الملفات للتشغيل بال توقف.

اضغط بتكرار على  AUTO DJفي جهاز التحكم عن بعد،
وستتغير الشاشة على النحو التالي.

عملية التشغيل

SHUFFLE

OFF

SEQUENTIAL

الوضع

الوصف

OFF

-

SHUFFLE

يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي
على هذا الوضع.

SEQUENTIAL

يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا
الوضع.

,مالحظة

y yوضع  AUTO DJال يدعم البحث عن قسم في المسار/
الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
y yإذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى
باستخدام  Zمن جهاز التحكم عن بعد في وضع
 ،AUTO DJسيتم تعطيل .AUTO DJ
y yال يتم دعم وضع  AUTO DJفي ملف الموسيقى الذي
يقل طوله عن  60ثانية.
y yيتم تحديد  SEQUENTIALفحسب عند تشغيل قائمة
.JUKE BOX

DJ PAD

يسمح لك بخلط المؤثرات الصوتية  CLUBأو  DRUMأو
 .USERويحتوي كل وضع على  3مؤثرات صوتية.
 .1اضغط مع االستمرار على
 CLUB( DJ PADأو  DRUMأو  )USERلتحديد
المؤثر الصوتي  DJ PADالمطلوب.
 .2اضغط على للصوت المراد في الوحدة
).DJ PAD Pad (1, 2, 3

,مالحظة

y yإذا كنت ترغب في استخدام  ،USERيجب أن تسجل
المصدر باستخدام تطبيق “.”Music Flow Bluetooth
وإذا لم يكن الصوت مسجالً لـ ،USERتظهر
“ ”EMPTYأو “ ”NO SOUNDفي نافذة العرض.
y yوضع  DJ PADاألولي يعمل مع المؤثر الصوتي
.CLUB
ثوان عندما تضغط
y yيتم عرض وضع  DJ PADلمدة 3
ٍ
على  CLUB( DJ PADأو  DRUMأو )USER
على الوحدة.
y yيتم مزج الصوت  DJ PADعندما تضغط على
) DJ PAD Pad (1, 2, 3بالوحدة.
y yيتوقف صوت  DJ PADالذي يعمل حاليًا ويخرج
صوت  DJ PADالمختار إذا ضغطت على
) DJ PAD Pad (1, 2, 3في الوحدة أثناء تشغيل
صوت .DJ PAD

عملية التشغيل

DJ LOOP

يتم تشغيل جزء معين من الصوت (لمدة ثانية واحدة  )1بالتتابع.
( CD, USBفقط)

أثناء التشغيل ،اضغط مع االستمرار  DJ LOOPعلى الوحدة
عند النقطة التي تريدها .ويمكنك إلغاء وظيفة DJ LOOP
بتحريرها.

,مالحظة

في حالة إيقاف تشغيل الطاقة ،تعمل هذه الوظيفة بالوحدة مع
صوت ( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل الحفلة).
في حالة تشغيل الطاقة ،تقوم هذه الوحدة بمزج الموسيقى مع
صوت ( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل الحفلة).

تتيح لك بتهيئة أجواء احتفالية.

 .1اختر الوضع بالضغط على PARTY
 ACCELERATOR MODEعلى الوحدة.
سيتفاعل تأثير الصوت بشكل مختلف وفقا للوضع.
MODE 2

MODE 3

 .2بعد تحديد الوضع ،اسحب ذراع PARTY
 ACCELERATORعلى الوحدة لتهيئة أجواء احتفالية.
ستتفاعل إضاءة السماعات ونظام إضاءة  LEDوالمؤثرات
الصوتية طبقا ً لحركة الذراع PARTY
 ACCELERATORعلى الوحدة.
ACCEL 1

ACCEL 2

CLIMAX

 .1اضغط على ( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل
الحفلة) بالوحدة
 .2تظهر “ ”COME ONعلى نافذة العرض مع صوت
( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل الحفلة) .ثم
سيظهر مستوى الصوت والوظيفة قبل إيقاف تشغيل الطاقة
في حالة تشغيل الطاقة
 .1اضغط على ( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل
الحفلة) بالوحدة
 .2تظهر “ ”COME ONعلى نافذة العرض مع صوت
( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل الحفلة).

,مالحظة

y yإذا كنت ترغب في تغيير المؤثر الصوتي ،يجب أن
تسجل المؤثر الصوتي باستخدام التطبيق
“.”Music Flow Bluetooth
y yفي حالة وضع  ،CHILDSAFEال يخرج صوت
( PARTY KICK STARTERبادئ تشغيل
الحفلة).

3
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PARTY ACCELERATOR

OFF

PARTY KICK STARTER
(بادئ تشغيل الحفلة)

في حالة إيقاف تشغيل الطاقة

يتم تحرير هذه الوظيفة بعد التشغيل  10مرات أو تحرير
 DJ LOOPعلى الوحدة.

MODE 1
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استخدام تقنية
® BLUETOOTHالالسلكية
نبذة عن Bluetooth
تقنية  Bluetoothهي تقنية اتصال السلكي قصير المدى.
قد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى
على االتصال أو تم توصيل  Bluetoothداخل مجاالت أخرى.
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth
الالسلكية أية رسوم .يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي
على تقنية  Bluetoothالالسلكية من خالل التعاقب في حال
إجراء االتصال من خالل تقنية  Bluetoothالالسلكية.

عملية التشغيل

y yاألجهزة المتاحة :الهاتف الذكي ،MP3 ،أجهزة الكمبيوتر
المحمول ،وما إلى ذلك.
y yاإلصدار 4.0 :
y yالترميزSBC, AAC :

ملفات تعريف Bluetooth
الستخدام تقنية  Bluetoothالالسلكية ،يجب أن تكون األجهزة
قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة .هذه الوحدة متوافقة مع
ملف التعريف التالي.
( A2DPملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

االستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة
على األجهزة التي تعمل بتقنية
Bluetooth
الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth
قبل أن تبدأ إجراءات الربط ،تأكد من تنشيط ميزة Bluetooth
على جهاز  Bluetoothالخاص بك .ارجع إلى دليل المستخدم
لجهاز  Bluetoothبمجرد االنتهاء من عملية االقتران ،ليست
هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.
 .1شغل الوحدة.

,مالحظة

عند تنشيط قفل اتصال  ،Bluetoothيمكنك البحث عن
جهاز  Bluetoothفي وظيفة .BT
 .2شغل جهاز  Bluetoothوقد بإجراء عملية الربط أو
اإلقران .عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز
 ،Bluetoothيمكن أن تظهر قائمة باألجهزة التي تم
العثور عليها في شاشة جهاز  Bluetoothحسب نوع
جهاز  .Bluetoothتظهر وحدتك باسم
“).”LG OK75 (XX

,مالحظة

 :XXy yتعني آخر منزلتين من عنوان .Bluetooth
على سبيل المثال ،إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي
على عنوان  Bluetoothمثل
 ،9C:02:98:4A:F7:08ستظهر رسالة "LG
) "OK75 (08على شاشة جهاز Bluetooth
الخاص بك.
y yتوجد في بعض األجهزة طريقة مختلفة للربط ،حسب
نوع جهاز  .Bluetoothأدخل كود )PIN (0000
عند الضرورة.
y yيمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى  3أجهزة
 Bluetoothفي نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة
كما هو موضح أعاله ،في وظيفة  Bluetoothفقط.
y yتكون ميزة االقتران المتعدد مدعومة فقط في هواتف
أندرويد( .قد ال تكون ميزة االقتران المتعدد مدعومة على
حسب مواصفات الهاتف المتصل).
y yأجهزة  Bluetoothالقابلة لإلزالة /النزع (مثل
 Dongleوما إلى ذلك) ال تدعم الربط المتعدد.

عملية التشغيل

,مالحظة

,مالحظة

y yيمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع االتصال
من األجهزة اإللكترونية.
y yقد ال يمكنك استخدام وظيفة  ،Bluetoothحسب
طراز الجهاز.

y yستظهر كلمة “ ”PAIREDلحظيا ً على الشاشة عندما
تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.

y yيمكنك االستمتاع بالنظام الالسلكي باستخدام الهاتف أو
مشغل  MP3أو الكمبيوتر المفكرة...إلخ.

y yإذا لم يكن اسم الجهاز متاحًا ،ستظهر “_”.

y yكلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز ،Bluetooth
كلما انخفضت جودة الصوت.

 .4االستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Bluetooth
الخاص بك ،راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز
.Bluetooth

,مالحظة

y yعند استخدما تقنية ® ،Bluetoothيجب أن تقوم بعمل
اتصال بين الوحدة وجهاز  Bluetoothبأقرب ما
يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
ولكن يمكن أال يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
	-يوجد عائق بين الوحدة وجهاز .Bluetooth
	-هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية
 Bluetoothمثل األجهزة الطبية أو أفران
الميكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية.
y yإذا كان اتصال البلوتوث ال يعمل بشكل جيد ،فجرب
إقرانه مرة أخرى.
y yحتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى 3
أجهزة  Bluetoothفي وضع  ،Bluetoothيمكنك
تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من األجهزة
الموصولة فقط.

y yسيتم فصل االتصال عبر  Bluetoothعند إيقاف
تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز  Bluetoothعن الوحدة.
y yعند فصل اتصال  ،Bluetoothقم بتوصيل جهاز
 Bluetoothبالوحدة مجددًا.
y yعندما ال يكون هناك جهاز  Bluetoothموصال،
تظهر “ ”BT READYعلى نافذة العرض.
y yعند استخدام وظيفة  ،Bluetoothاضبط مستوى
الصوت على إعداد مناسب في جهاز .Bluetooth
y yعند توصيل جهاز ( Bluetoothجهاز  iOSوما إلى
ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز ،يمكن مزامنة
مستوى الصوت بين الجهازين.
y yسيتم قطع اتصال  Bluetoothعند تغيير وظيفة
 Bluetoothألخرى .عند توصيل تطبيق
“ ،”Music Flow Bluetoothسيتصل جهاز واحد
فقط بـ  Bluetoothمن األجهزة قيد التشغيل لديك.
يمكنك التحكم في جهاز  Bluetoothبهذه الوحدة
ولكن ال يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
y yعند الدخول إلى وظيفة البلوتوث ،تتصل هذه الوحدة
تلقائيا ً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله بآخر أو يتم
تشغيله( .قد ال يكون االتصال التلقائي مدعما ً حسب
مواصفات الجهاز المتصل)

3
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 .3عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز Bluetooth
الخاص بك بنجاح ،تظهر “ ”PAIREDعلى شاشة الجهاز
وتتغير إلى اسم جهاز  Bluetoothبعد مدة قصيرة.
ستظهر “ ”BTعلى نافذة العرض.
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للتحكم في جهاز بلوتوث المتصل
يمكنك التحكم في جهاز  Bluetoothالمتصل عن طريق
الوحدة؛ تشغيل ،إيقاف مؤقت ،إيقاف ،تخطي.

,مالحظة

y yيتوفر نظام التشغيل  Android OSو iOSفقط
الستخدام هذه الوظيفة.
y yقد ال تكون هذه الوظيفة مدعومة بنا ًء على جهاز
 ،Bluetoothأو قد تعمل بشكل مختلف.
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تأمين اتصال )Bluetooth (BT LOCK
يمكنك تحديد اتصال  Bluetoothفقط إلى
) BT (Bluetoothووظيفة  TV LGلمنع اتصال
 Bluetoothغير المقصود.
لتشغيل هذه الوظيفة ،اضغط مع االستمرار على  Nفي الوحدة
ثوان تقريبًا في وظيفة ).BT (Bluetooth
لمدة 5
ٍ
“ ”ON-BT LOCKيظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال
.Bluetooth
إليقاف تشغيل هذه الوظيفة ،اضغط مع االستمرار على  Nفي
ثوان تقريبًا في وظيفة ).BT (Bluetooth
الوحدة لمدة 5
ٍ
“ ”OFF-BT LOCKيظهر .

,مالحظة

حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل بليتوث إلى تشغيل ،يتم
تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية .قم بإيقاف
تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها.

عملية التشغيل

,مالحظة

y yال يتوافر سوى نظام  Android OSالستخدام تطبيق
“ ”Music Flow Bluetoothمع هذه الوحدة.
y yيُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "Music Flow
"Bluetooth

قم بتثبيت تطبيق “Music Flow
 ”Bluetoothعلى جهاز Bluetooth
الخاص بك.
ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothعلى
جهاز  Bluetoothالخاص بك.

ثبت تطبيق “”Music Flow Bluetooth
عبر رمز QR
 .1ثبت تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothعبر رمز .QR
استخدم برنامج الفحص لفحص كود .QR

يقدم تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothمجموعة من
الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.
لالستمتاع بالمزيد من المزايا ،فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق
“.”Music Flow Bluetooth
إليك مقدمة عن بعض من المميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق
“.”Music Flow Bluetooth
صندوق الموسيقى المتعدد ( :)Multi Juke boxيمكنك زيادة
الترفيه ثالثة أضعاف عند توصيل ما يصل إلى  3هواتف بلوتوث
في وقت واحد .ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهواتف الثالثة
وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.
معد العينات :سجل المؤثرات على الهاتف الذكي وقم بمزامنتها مع
النظام بمنتهى البساطة عن طريق اتصال  .Bluetoothكن
مبدعًا قدر اإلمكان.

3
 .2اضغط على األيقونة للتثبيت.

,مالحظة

y yتأكد من أن جهاز  Bluetoothمتصل باإلنترنت.
y yتأكد من أن جهاز  Bluetoothيوجد به تطبيق برنامج
المسح .إذا لم يكن لديك التطبيق ،قم بتحميله من موقع
“Google Play( Google Android Market
.”)Store
y yباالعتماد على المنطقة ،قد ال يعمل رمز .QR

عملية التشغيل

استخدام تطبيق Music
Flow Bluetooth

27

28

عملية التشغيل

قم بتثبيت تطبيق
“ ”Music Flow Bluetoothعبر
“Google Android Market
(”)Google Play Store

قم بتنشيط  Bluetoothمن خالل تطبيق
“”Music Flow Bluetooth

 .1انقر على أيقونة “Google Android Market
).”(Google Play Store

 .1انقر على أيقونة تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothفي
الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق “Music Flow
 ،”Bluetoothواذهب إلى القائمة الرئيسية.

 .2في شريط البحث ،اكتب “ ”Music Flow Bluetoothوقم
بالبحث عنه.
 .3في قائمة نتائج البحث ،اعثر على “Music Flow
 ”Bluetoothللبدء في تحميل تطبيق .Bluetooth
 .4اضغط على األيقونة للتثبيت.
 .5اضغط أيقونة للتحميل.

,مالحظة

عملية التشغيل

y yتأكد من أن جهاز  Bluetoothمتصل باإلنترنت.
y yتأكد من أن جهازك يحتوي على “Google Android
).”Market (Google Play Store

يساعد تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothفي توصيل جهاز
 Bluetoothبهذه الوحدة.

 .2إذا أردت االطالع على مزيد من المعلومات حول التشغيل،
اضغط على أيقونة [ ]Settingو [.]Help

,مالحظة

y yسيكون تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothمتاحًا
في إصدار البرامج كما يلي:
	( Android O/S : Ver 4.0.3-أو اإلصدار
األحدث)
y yإذا استخدمت تطبيق “”Music Flow Bluetooth
في التشغيل ،ستكون هناك بعض االختالفات بين تطبيق
“ ”Music Flow Bluetoothوجهاز التحكم عن بعد
المزود .استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
y yيمكن أال يعمل تطبيق “”Music Flow Bluetooth
حسب جهاز .Bluetooth
y yقد ال يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق
“ .”Music Flow Bluetoothوفي هذه الحالة،
حاول التوصيل مرة أخرى.
y yإذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير اإلعدادات على
جهاز  Bluetoothالخاص بك أثناء استخدام تطبيق
“ ،”Music Flow Bluetoothيمكن أن يعمل تطبيق
“ ”Music Flow Bluetoothبشكل غير طبيعي.
y yعندما يعمل تطبيق “” Music Flow Bluetooth
بشكل غير طبيعي ،تحقق من جهاز Bluetooth
الخاص بك ومن توصيل تطبيق “Music Flow
 ”Bluetoothثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
y yربما تجد بعض االختالفات في تشغيل “Music Flow
 ”Bluetoothويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف
الذكي.
y yتحقق من إعداد  Bluetoothعلى جهاز
 Bluetoothالخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق
“ ”Music Flow Bluetoothبشكل جيد.

عملية التشغيل

عمليات اإلذاعة

الضبط المسبق لمحطات اإلذاعة

تأكد من اتصال هوائي ( .FMصفحة )18

وقبل الموالفة ،تأكد من خفض مستوى الصوت.
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يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ  50محطة على .FM
 .1اضغط  Fحتى تظهر  FMفي نافذة العرض.

 .2الموالفة التلقائية :
اضغط مع االستمرار  TUNING -/+على وحدة التحكم عن
بعد أو  C/Vعلى الوحدة لمدة ثانيتين حتى يبدأ مؤشر
التردد في التغير ثم حرره .ويتوقف البحث عند موالفة الوحدة
مع محطة ما.
أو
الموالفة اليدوية :
اضغط على  TUNING -/+من وحدة التحكم عن بعد أو
 C/Vمن الوحدة بالتتابع.
 .3اضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر  VOL +/-على
جهاز التحكم أو بلف مقبض MASTER VOL. +/-
الموجود في الوحدة بشكل متكرر.

تحسين االستقبال السيء لموجة FM

اضغط على  .Nهذا سيغير الموالف من ستيريو إلى عادي وعادة
يتم تحسين االستقبال.

 .3اضغط على  JUKEBOX/MEMORYفي جهاز التحكم
عن بعد ..سيومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
 .4اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sفي جهاز
التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.
 .5اضغط على  JUKEBOX/MEMORYفي جهاز التحكم
عن بعد .يتم حفظ المحطة.
 .6كرر الخطوات من  2إلى  5لتخزين محطات أخرى.
 .7لالستماع إلى محطة مسبقة الضبط ،اضغط على
 PRESET·FOLDER W/Sأو أزرار األرقام من 0
إلى  9في جهاز التحكم عن بعد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

 .1اضغط حذف  DELETEفي جهاز التحكم عن بعد.
وستومض “ ”DEL ALLفي شاشة الوحدة.
 .2اضغط على  DELETEفي جهاز التحكم عن بعد لحذف كل
محطات الراديو المحفوظة.
ستومض كلمة “ ”DELETED ALLفي نافذة العرض.

3
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االستماع إلى اإلذاعة

 .1اضغط  Fحتى تظهر  FMفي نافذة العرض.
تتم موالفة آخر محطة تم استقبالها.

 .2حدد التردد المطلوب من خالل الضغط على زر
 TUNING -/+بوحدة التحكم عن بعد أو زر C/V
الموجود بالوحدة.
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ضبط الصوت

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر
 SPECIAL EQالموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر
( BASS BLAST+وأ) SPECIAL EQ / BASS BLAST
الموجود على الوحدة.

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجاالت الصوت المحيطي مسبق
الضبط .قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر
الصوت والمؤثرات.
يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام
 EQUALIZERالموجود بجهاز التحكم عن بعد.
العرض على الشاشة
)BASS
BLAST( BASS
يعزز قوة وجهورية الصوت.
أو
عملية التشغيل

الوصف

BASS+
()BASS BLAST+
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ

جوا
يُضفي هذا البرنامج ً
حماسيًا على الصوت ،مما
يمنحك اإلحساس بالتواجد في
حفل فعلي لموسيقى الروك
أو البوب أو الجاز أو
الكالسيك.

FOOT BALL

يمكنك االستمتاع بالموازن
FOOTBALL STADIUM

STANDARD

يمكنك االستمتاع بصوت امثل.

العرض على الشاشة

المنطقة

FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE,
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
FORRO

أمريكا الالتينية

ARABIC
DANGDUT

الوصف

مؤثرات صوتية
محسنة لنوع
الموسيقى
الشرق األوسط المفضل في كل
منطقة.
إندونيسيا

AFRO

أفريقيا

INDIA

الهند

,مالحظة

بالضغط واالستمرار في الضغط على
SPECIAL EQ / BASS BLAST
(أو  )BASS BLAST+على الوحدة لمدة  3ثواني
بالوحدة .ثم يمكنك تحديد )BASS BLAST( BASS
مباشرة أو تأثير .)BASS BLAST+( BASS+

ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجهير أو المتوسط أو الثالثي كما
تفضله.
 .1اضغط على  USER EQفي الوحدة .يتم عرض
"."USER EQ
 .2اضغط على  USER EQبالتتابع حتى تظهر االعدادات
المطلوبة في نافذة العرض.
 .3أدر  DJ SCRATCH / LEVEL CONTROLعلى
الوحدة لضبط القيمة.

عملية التشغيل

العمليات المتقدمة

إليقاف التسجيل
إليقاف التسجيل ،اضغط  REC USBبوحدة التحكم عن بعد أو
 USB REC / DEMOعلى الوحدة لمدة  3ثوان .وإال،
سيستمر التسجيل.

 .1قم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة.
 .2اضغط على  Fلتحديد الوظيفة التي تريد تسجيلها.
 .3ابدأ التسجيل بالضغط على  USB RECفي وحدة التحكم
عن بعد أو  USB REC / DEMOفي الوحدة.
النتيجة

الحالة
تشغيل/إيقاف
التسجيل حتى التوقف
مؤقت
إيقاف
االستئناف التسجيل السريع آلخر األغاني

اإليقاف المؤقت للتسجيل
خالل تشغيل  CD/ USBأو اإليقاف المؤقت أو تسجيل مصدر
الصوت الخارجي ،اضغط على  USB RECبوحدة التحكم عن
بعد أو  USB REC / DEMOعلى الوحدة إليقاف التسجيل
مؤقتا .واضغط عليها مرة أخرى إلعادة تشغيل التسجيل.

,مالحظة

y yسيتم إعادة ضبط  VOICE CANCELLERأو
 ، KEY CHANGERإذا كنت تستخدم وظيفة
التسجيل خالل تشغيل  VOICE CANCELLERاو
.KEY CHANGER
y yال يمكن تشغيل  VOICE CANCELLERأو KEY
 CHANGERأثناء التسجيل.

(صفحة )35

التسجيل السريع لكافة األغاني
إذا كان أقل من ذلك ،يكون
النطاق محدود.

CD, USB

 بعد البحث عن ملف (صفحة ،)20تسجيل سريع لألغنية
المفهرسة
 فقط أثناء عرض اسمالمجلد على شاشة العرض،
إيقاف كامل يسجل بسرعة جميع األغاني
في مجلد( .يتم تحرير وضع
البحث في المجلد في حالة عدم
وجود أي استخدام لألزرار
لبضعة ثواني بعد دخول وضع
البحث في المجلد).
(صفحة )20
 بعد  JUKE BOXفي(صفحة  ،)33تسجيل سريع
لكافة أغاني JUKE BOX

AUX,
PORTABLE,
FM

-

التسجيل حتى التوقف

	-إذا قمت بتوصيل كل من  USB1و  ، USB2فاضغط على
 USB RECالموجود في وحدة التحكم عن بُعد أو
 USB REC / DEMOالموجود في الوحدة عندما يومض
 USB1أو  USB2الذي تريد تسجيله في نافذة العرض.

لتحديد معدل البت في التسجيل.
 .1اضغط مع االستمرار على  USB RECعلى وحدة التحكم
عن بعد أو  USB REC / DEMOعلى الوحدة لمدة 3
ثوان.
 .2اضغط على  C/Vلتحديد معدل ال .bit
 .3اضغط على  USB RECعلى وحدة التحكم عن بعد أو
 USB REC / DEMOعلى الوحدة إنهاء اإلعدادات.
إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ،
بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات
والتسجيالت الصوتية ،ربما يعد انتها ًكا لحقوق الطبع والنشر
ويضعك تحت طائلة القانون.
يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك األغراض.
ً
مسؤول
كن
احترم حقوق الطبع والنشر

3
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التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على .USB
()CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM

الوظيفة
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,مالحظة

,مالحظة

y yمن أجل تسجيل مستقر ،ينخفض مستوى الصوت الخارج
بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD
إلى .USB

y yيمكنك تسجيل صوت مختلف باستخدام DJ EFFECT,
DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK
 STARTERأو .MIC
(باستثناء عند تسجي  USB/ CDفي حالة التوقف).

y yيمكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بين  MINو30
أثناء التسجيل( .وظيفة  CDفقط)

y yيمكنك التحكم في صوت الميكروفون المسجل وفقا
لستموى صوت الميكروفون.

y yعند إيقاف التسجيل ،سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله
في ذلك الوقت( .باستثناء عند تسجيل ملفات MP3/
 WMAفي حالة التوقف).

y yلن يمكنك تخزين أكثر من  2000ملف.
y yفي حالة ملفات  MP3/WMAالمدعومة ،يمكن أن يتم
إيقاف تسجيل الملف.

عملية التشغيل

y yال تقم بإزالة جهاز  USBأو إيقاف تشغيل الوحدة خالل
التسجيل على  .USBوفي حال عدم القيام بذلك ،يمكن
أن يتم عمل ملف غير كامل وال يتم مسحه من الكمبيوتر
الشخصي.
y yإذا لم يعمل التسجيل على  ،USBستظهر رسائل مثل
“ ”NO USBأو “ ”ERRORأو “ ”USB FULLأو
“ ”NOT SUPPORTأو “ ”FILE MAXفي نافذة
$%@3&$
العرض.
@53"$,
@53"$,
أو
y yوال يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة
 HDDخارجي لتسجيل .USB

y yعندما تسجل أثناء التشغيل ،يخرج الصوت قيد التشغيل
حاليًا.
y yسوف يتم تخزينها كالتالي.

5IFPUIFSTUBUVT

حالة التشغيل أو اإليقاف

حالة التشغيل أو اإليقاف

'*-&@3&$
$%@3&$
"6%*0@"#$ 'JMFOBNF
"6%*0@%&' 'JMFOBNF

y yالحد األقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل
هو  512ميجابايت تقريبًا.

1MBZPSQBVTFTUBUVT

AUDIO CD

MP3/WMA

5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT

'*-&@3&$
@"6%*0
@"6%*0

حالة آخرى
$%@3&$
@53"$,
@53"$,

حالة آخرى
$%@3&$ '*-&@3&$
@"6%*0
"#$ 'JMFOBNF
@"6%*0
%&' 'JMFOBNF

المصدر األخر*

الموالف

05)&34@3&$
@"6%*0
@"6%*0

5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT

5IFPUIFSTUBUVT

* AUX:وما إلى ذلك.
1MBZPSQBVTFTUBUVT
الموالف :يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

@0
@0
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تمكنك وظيفة  JUKE BOXمن إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات/
الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز  .USBيمكن إدخال
قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى  100مسار /ملف.

إعداد قائمة JUKE BOX
 .1اضغط مع االستمرار على  JUKEBOX/MEMORYفي
جهاز التحكم عن بعد لدخول وضع التعديل.
(في وحدة التحكم عن بعد JUKEBOX/MEMORY
سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
 .2حدد مسار/ملف عن طريق الضغط على  C/Vعلى
وحدة التحكم عن بعد.
 .3اضغط  JUKEBOX/MEMORYعلى وحدة التحكم عن
بعد لحفظ المسار  /الملف.
 .4كرر الخطوات من  2إلى  3لتخزين المسارات /الملفات
األخرى.
(يمكنك تعديل القائمة عن طريق الضغط على
 PRESET·FOLDER W/Sفي جهاز التحكم عن بُعد
لتحديد رقم برنامج ).JUKE BOX
 .5اضغط مرة أخرى على  JUKEBOX/MEMORYفي
وحدة التحكم عن بعد.
لتشغيل قائمة  JUKE BOXاضغط على  Nبوحدة التحكم عن
بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

,مالحظة

يتم إيقاف وضع التكرار  REPEATعند إنشاء أو تعديل
قائمة .JUKE BOX

االستمتاع بـ JUKE BOX

تعديل JUKE BOX
 .1اضغط مع االستمرار على JUKEBOX/MEMORY
على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
(في وحدة التحكم عن بعد JUKEBOX/MEMORY
سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
 .2اضغط على  PRESET·FOLDER W/Sفي جهاز
التحكم عن بعد لتحديد مسار /ملف للتعديل.
 .3اضغط على  C/Vعلى وحدة التحكم عن بعد.
 .4اضغط على  JUKEBOX/MEMORYفي وحدة التحكم
عن بعد.
 .5كرر الخطوة  2حتى  4لتخزين المسارات  /الملفات األخرى.
 .6اضغط مرة أخرى على  JUKEBOX/MEMORYفي
وحدة التحكم عن بعد.
لتشغيل قائمة  ،JUKE BOXاضغط على  Nبوحدة التحكم
عن بعد وذلك بعد تعديل القائمة.

حذف قائمة JUKE BOX
ال يمكن حذف الوظيفة إال في وضع التعديل.
 .1اضغط مع االستمرار على  JUKEBOX/MEMORYفي
جهاز التحكم عن بعد لدخول وضع التعديل.
أو
اضغط على  DELETEعلى جهاز التحكم عن بعد أثناء
تشغيل  JUKE BOXللدخول إلى وضع التحرير.
 .2حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على
 PRESET·FOLDER W/Sفي جهاز التحكم عن بعد.
 .3اضغط على  DELETEعلى وحدة التحكم عن بعد أثناء
تحديد أغنية.

,مالحظة

اضغط  JUKEBOX/MEMORYعلى وحدة التحكم عن بعد
مرة واحدة .سيظهر “ ”ON - JUKE BOXعلى نافذة العرض.

y yإذا لم توجد قائمة  ،JUKE BOXتظهر عبارة
“ ”NO PROGعلى نافذة العرض عند الضغط على
زر  JUKEBOX/MEMORYعلى وحدة التحكم
عن بعد.

إللغائها ،اضغط  JUKEBOX/MEMORYعلى وحدة التحكم
عن بعد مرة واحدة.
فتظهر “ ”JUKE BOX OFFفي نافذة العرض.

y yيتم إيقاف تشغيل  JUKE BOXفي الحاالت التالية.

لتشغيل قائمة  ,JUKE BOXاضغط على  Nعلى جهاز التحكم
عن بُعد.

	-التحول إلى وظيفة مختلفة.
	-إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
	-تشغيل األزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
	-تشغيل ملف عن طريق استخدام  SEARCHو
DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
على الوحدة.
y yيتم مسح قائمة  JUKE BOXفي الحاالت التالية.
	-إزالة القرص أو جهاز USB
	-حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز .USB
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عمليات أخرى

وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في
حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي.

إيقاف الصوت مؤقتا

اضغط على

في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت.

يمكنك كتم صوت الوحدة ،على سبيل المثال ،للرد على الهاتف،
ستظهر “ ”MUTEفي نافذة العرض.
لإللغاء ،اضغط مرة أخرى على
بتغيير مستوى الصوت..

في وحدة التحكم عن بعد أو قم

(التحكم في النطاق الديناميكي) DRC

عملية التشغيل

يجعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت ويمنع الزيادة
المفاجئة في الصوت ( Dolby Digitalفقط).
اضغط على  Nفي وظيفة  OPTICALلتشغيل أو إيقاف تشغيل
هذه الوظيفة

,مالحظة

تعمل هذه الوظيفة في وظيفة  OPTICALفقط.

لتشغيل وضع  ،CHILDSAFEاضغط مع االستمرار على OK
في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبو ً
طا على الحد
األدنى “.”MIN
في وضع  ،CHILDSAFEيزيد مستوى الصوت بالتدريج.
إليقاف تشغيل وضع  ،CHILDSAFEاضغط مع االستمرار
على  OKفي الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبو ً
طا
على الحد األدنى “ ”MINوتم تشغيل هذا الوضع.

,مالحظة

في حالة وظيفة  CDأو  USBأو  ،BTال يعمل وضع
 CHILDSAFEبعد دقيقتين تقريبًا من تشغيل الوحدة حتى
إذا لم يكن قد تم تمكين هذا الوضع.

عملية التشغيل

في حالة إيقاف الطاقة ،اضغط على
 USB REC / DEMOفي الوحدة مرة واحدة .سيتم تشغيل
الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في
نافذة العرض .إللغاء وظيفة  ،DEMOاضغط USB REC /
 DEMOعلى الوحدة مرة أخرى.

,مالحظة

y yيمكنك االستمتاع بالوظائف األخرى أثناء تشغيل
 ،DEMOوسيتم إيقاف  DEMOمؤقتًا.
في حال عدم وجود أي إدخاالت للمفاتيح خالل 10ثوان ،سيتم تشغيل  DEMOمرة أخرى تلقائيًا.
ٍ

إيقاف االستئناف

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على  Zوفقًا
لقرص .USB
إذا قمت بالضغط مرتين على  ، Zسوف تمسح الوحدة النقطة
التي تم التوقف عندها.

باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد
الخاص بتلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة.
الوظائف القابلة للتحكم بها هي رفع  /خفض الصوت وكتم
الصوت.

اضغط مع االستمرار في الضغط على ] بجهاز التحكم عن بعد
لمدة  3ثواني في وظيفة  OPTICALلتشغيل أو إيقاف تشغيل
هذه الوظيفة.
وصف

على الشاشة
ON-TV
REMOTE

جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون
يعمل.

OFF-TV
REMOTE

جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون ال
يعمل.

,مالحظة

y yعالمات تلفاز تجارية مدعمة
LG
Sharp

Philips Panasonic
Sony

Toshiba

Samsung
Vizio

y yتأكد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على
[السماعة الخارجية].
y yباالعتماد على جهاز التحكم عن بعد ،قد ال تعمل هذه
الوظيفة جيداً.
y yال تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية
الخاصة بتلفزيون .LG
y yتعمل هذه الوظيفة في زظيفة  OPTICALفقط.
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 .1وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس .MIC

VOICE CANCELLER
(إلغاء الصوت)

استخدام الميكروفون

 .3قم بالغناء مع الرفاق .اضبط مستوى صوت الميكروفون
بإدارة  MIC VOL. -/+في اتجاه عقارب الساعة أو عكس
اتجاه عقارب الساعة بالوحدة.

اضغط على  ،VOICE CANCELLERوسيظهر خيار
“ ”ONفي نافذة العرض.

 .2شغل الموسيقى التي تريدها.

,مالحظة

y yفي حالة عدم استخدام الميكروفون ،اضبط مستوى
صوت  MICعلى الحد األدنى أو أوقف تشغيل MIC
وقم بإزالة الميكروفون من مقبس .MIC

عملية التشغيل

y yإذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت ،قد
ينتج صوت تشويش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون
بعيدا عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت
باستخدام  MIC VOL. -/+على الوحدة.
y yإذا كان الصوت خالل الميكروفون عا ٍل جدًا ،فقد يتشوه.
في هذه الحالة ،أدر  MIC VOL. -/+بالوحدة إلى الحد
األدنى.
y yيمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج
من الميكروفون من خالل الضغط على زر
MIC ECHO

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر
اإلدخال المختلفة.

إللغائه ،اضغط على  VOICE CANCELLERمرة أخرى.
قد تختلف جودة  VOICE CANCELLERاعتمادا على
ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

,مالحظة

y yتتوافر هذه الوظيفة في وظيفة كل من  CDأو  USBأو
( BTبلوتوث).
y yإذا كانت الوظيفة غير متوفرة ،تظهر رسالة
“ ”NOT SUPPORTفي نافذة العرض.
y yتُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
y yإذا كان الميكروفون غير متصل ،يتم تمرير
“ ”INSERT MICفي نافذة العرض.
y yال تتوفر في مصدر .mono
y yولتهيئته ،قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
y yقد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على األجهزة المتصلة.

( KEY CHANGERمبدل المفاتيح)

( VOCAL EFFECTSالمؤثرات الصوتية)

يمكنك ضبط المفتاح على  9خطوة ( 4خطوات أعلى 4 ،خطوات
أقل والمفتاح األصلي).

عند توصيل الميكروفون بمقبس  ،MICيمكنك أن تستمتع بوظيفة
الكاريوكي عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

y yلزيادة درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة ،اضغط على
( KEY CHANGER)Lبالتتابع أثناء التشغيل.

الختيار وضع مختلف ،بالضغط على VOCAL EFFECTS
بشكل متكرر أو بالضغط على  VOCAL EFFECTSثم إدارة
 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROLبالوحدة عند
ظهور وضع المؤثرات الصوتية في نافذة العرض.

y yلجعل المفتاح مسطحًا درجة بدرجة ،اضغط على
( KEY CHANGER)lبالتتابع أثناء التشغيل.

,مالحظة

y yتتوافر هذه الوظيفة في وظيفة كل من  CDأو  USBأو
( BTبلوتوث).
y yولتهيئته ،قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو
غير الموسيقى.
y yقد يتعذر تهيئة هذه الوظيفة بناء على األجهزة المتصلة.
y yإذا كانت الوظيفة غير متوفرة ،تظهر رسالة
“ ”NOT SUPPORTفي نافذة العرض.
y yإذا كان الميكروفون غير متصل ،يتم تمرير
“ ”INSERT MICفي نافذة العرض.

HELIUM
SOPRANO
BASS
DUET WOMAN
DUET MAN
ROBOT
SOPRANO ECHO1
BASS ECHO1
ROBOT ECHO1
HELIUM ECHO1
DUET WOMAN1
DUET MAN1
SOPRANO ECHO2
BASS ECHO2
ROBOT ECHO2
HELIUM ECHO2
OFF
DUET WOMAN2
DUET MAN2

,مالحظة

y yإذا كان الميكروفون غير متصل ،يتم تمرير
“ ”INSERT MICفي نافذة العرض.
y yإذا ضغطت على  KEY CHANGERأو DJ
 EFFECTأو  ECHOفي الوحدة في وضع
 ،VOCAL EFFECTSبعد نسخ VOCAL
 EFFECTSاحتياطيًا ،فقم بإيقاف تشغيل وضع
 VOCAL EFFECTSوتشغيل الوضع KEY
 CHANGERأو  DJ EFFECTأو .ECHO
y yقم بإيقاف تشغيل وضع ،VOCAL EFFECTS
واضغط مع االستمرار على .VOCAL EFFECTS

3
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( ECHOصدى)
عند توصيل الميكروفون بمقبس  ، MICيمكنك إضفاء تأثير
صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفونات من خالل
الضغط على زر MIC ECHO
ECHO 1

ECHO 2

,مالحظة

ECHO OFF

y yإذا كان الميكروفون غير متصل ،يتم تمرير
“ ”INSERT MICفي نافذة العرض.

عملية التشغيل

y yإذا ضغطت على زر  VOCAL EFFECTSفي
وضع  ECHOبعد إجراء النسخ االحتياطي لـ ECHO
الحالي ،فقم بإيقاف تشغيل وضع  ECHOوتشغيل
وضع .VOCAL EFFECTS
اضغط على  MIC ECHOمرة أخرى ،بعد إجراء
النسخ االحتياطي لـ  VOCAL EFFECTSالحالية،
وقم بتشغيل وضع ECHO

اإلضاءة

توفر هذه الوظيفة جو الحفالت عن طريق تشغيل اإلضاءة
بالوحدة.
اضغط مع االستمرار في الضغط على  LIGHTINGبالوحدة
بصورة متكررة أو اضغط على  LIGHTINGبالوحدة ثم قم
بتشغيل DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
بالوحدة.
FIREWORK
PARTY
RHYTHM
FOREST
WATER
SPACE
()MYSTYLE
CITYGLOW
OFF

,مالحظة

y yتتوفر وظيفة اإلضاءة في كل الوظائف.
y yيحتفظ وضع اإلضاءة بوضعه السابق عندما تضغط
ألول مرة على  LIGHTINGبالوحدة ،اضغط مرة ً
أخرى لتغيير األوضاع.
y yإذا كنت ترغب في استخدام  ،MYSTYLEفيجب أن
تسجل المصدر باستخدام التطبيق “Music Flow
.”Bluetooth
y yإذا أردت االستمتاع بتأثيرات اإلضاءة الديناميكية ،حدد
 RHYTHMأو .PARTY
y yال تنظر إلى اإلضاءة الصادرة من الجزء مباشرة عند
تشغيل .LIGHTING
y yإذا كان سطوع اإلضاءة متوهجًا ،قم بتشغيل إضاءة
الغرفة أو إيقاف تشغيل  LIGHTINGبالوحدة.
y yلتشغيل أو إيقاف تشغيل اإلضاءة العليا أو السفلى،LED
اضغط مع االستمرار في الضغط على LIGHTING
بالوحدة لمدة  3ثواني.
على الشاشة
ON-FLASH

وصف
ضوء  LEDالعلوي والسفلي
يعمل.

ضوء  LEDالعلوي والسفلي ال
OFF-FLASH
يعمل.

عملية التشغيل

اضغط على  SLEEPعلى وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد
تأخير الوقت ما بين  10و  180دقيقة .بعد تأخير الوقت ،سيتم
إيقاف تشغيل الوحدة.
إللغاء وظيفة النوم ،اضغط على  SLEEPفي جهاز التحكم عن
بعد مرارا وتكرارا حتى تظهر كلمة “.”OFF

,مالحظة

y yيمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل
الوحدة .اضغط على  SLEEPعلى وحدة التحكم عن
بعد للتحقق أو لتغيير ضبط الوقت المتبقي.
y yيمكنك تعديل الوقت المتبقي عند عرض الوقت المتبقي أو
“.”DIMMER

خافت اإلضاءة

اضغط على  SLEEPعلى وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة.
ستنخفض إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف
إللغائها ،اضغط على  SLEEPفي جهاز التحكم عن بعد مرارا
وتكرارا حتى تظهر كلمة “.”OFF

,مالحظة

تنطفئ جميع مؤشرات  LEDعند تشغيل المعتم.

تشغيل AUTO POWER

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائيا ً من خالل مصدر مدخل:
 LG TVأو Bluetoothأو بصري.
عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة ،فإن الوحدة
ستتعرف على إشارة اإلدخال وتحدد الوظيفة المناسبة.يمكنك سماع
الصوت الصادر من الجهاز.
إذا حاولت توصيل جهاز  Bluetoothالخاص بك ،يتم تشغيل
هذه الوحدة وتتصل بجهاز  Bluetoothالخاص بك .يمكنك
تشغيل الموسيقى الخاصة بك.
عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط  1في الوحدة
لمدة  5ثوان في كل مرة ،يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة
التشغيل التلقائي .AUTO POWER
على الشاشة

وصف

تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي
ON-AUTO POWER
.AUTO POWER
وقف تشغيل وظيفة التشغيل
OFF-AUTO POWER
التلقائي .AUTO POWER
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,مالحظة

y yباالعتماد على الجهاز الموصول ،قد ال تعمل هذه الوظيفة.

تتعرف هذه الوحدة على إشارات اإلدخال مثل بصري،
 Bluetoothو LG TVثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة تلقائيًا.

y yإذا قمت بفصل اتصال  Bluetoothبهذه الوحدة،
تحاول بعض أجهزة  Bluetoothاالتصال بالوحدة
باستمرار .ولذلك يوصى بفصل االتصال قبل إيقاف
تشغيل الوحدة.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

y yيمكن أن تعمل الوظيفة لكن ال تتصل وظيفة
 ،Bluetoothحسب الجهاز الموصول.

y yإذا حاولت االتصال بتطبيق “Music Flow
 ،”Bluetoothيتم تشغيل وظيفة  Bluetoothفي
هذه الوحدة.
y yإذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون  LGأو وظيفة
 ،Bluetoothيتم تشغيل الوظيفة المالئمة في هذه
الوحدة.
عملية التشغيل

تغيير الوظيفة تلقائيا

y yإذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة ،يمكن أن تشغل
هذه الوحدة تلقائيا ً من خالل مصدر مدخل عندما تكون
هذه الوحدة موقفة التشغيل.
y yإذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة ،ال يمكن تشغيلها
تلقائيًا باستخدام وظيفة  . AUTO POWERومع
ذلك ،يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة
 AUTO POWERعندما تظهر اإلشارة البصرية بعد
 5ثوان من عدم وجود إشارة.

عندما تحاول توصيل جهاز  Bluetoothالخاص بك بهذه
الوحدة ،سيتم تحديد وظيفة  .Bluetoothقم بتشغيل الموسيقى
الخاصة بك على جهاز .Bluetooth

عند توصيل كابل الستيريو  3.5ملم
عندما تقوم بتوصيل الجهاز المحمول بموصل  ،PORT.INيتم
اختيار وظيفة  .PORTABLEشغل الموسيقى الخاصة بك على
الجهاز المحمول.

عندما تأتي اإلشارات الضوئية
عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام
كابل ضوئي ،فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة
الضوئية .يمكنك االستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

عندما تأتي إشارات تلفزيون ال جي LG TV
عندما تقوم بتشغيل تلفاز  LGالمتصل باستخدام تطبيق LG
 ،Sound Syncتقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG
ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

,مالحظة

y yهذه الوظيفة ال تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
y yهذه الوظيفة تعمل فقط مع األجهزة التي تم توصيلها في
السابق.
y yفي حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال ،Bluetooth
سيكون إتصال  Bluetoothمتوفر في وظيفة
 Bluetoothو LG TVفقط.
ثوان ليتم تغيير الوظيفة
y yينبغي انقطاع اإلشارة لمدة 5
ٍ
الضوئية.
 LG OPTy yتتغير كما هي وظيفة OPTICAL

عملية التشغيل
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ضبط الساعة

استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

 .1قم بتشغيل الوحدة.

 .2اضغط مع االستمرار على  ALARMفي وحدة التحكم عن
بعد.

 .3حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر  C/Vفي
جهاز التحكم عن بُعد.
( AM 12:00للعرض بصيغة صباحًا أو مساءا) أو 0:00(للعرض بصيغة  24ساعة)
 .4اضغط على  SETفي وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
 .5حدد الساعات بالضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن
بعد.
 .6اضغط على  SETفي وحدة التحكم عن بعد.
 .7حدد الدقائق بالضغط على  C/Vفي جهاز التحكم عن
بعد.
 .8اضغط على  SETفي وحدة التحكم عن بعد.

ضبط الساعة من خالل تطبيق “Music
”Flow Bluetooth
ثبت تطبيق “ ”Music Flow Bluetoothعلى جهاز
 Androidالخاص بك الجهاز( .صفحة )27-28

سوف تتزامن الوحدة الخاصة بك تلقائيا مع الجهاز من خالل
تفعيل االتصال عبر  Bluetoothعبر تطبيق “Music Flow
.”Bluetooth

 .3اضغط على  C/Vالموجود في وحدة التحكم عن بعد أو
الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على  SETللحفظ.
 .4اضغط على  C/Vفي وحدة الحكم عن بعد لتحديد
الوظيفة واضغط على  SETفي وحدة التحكم عن بعد للحفظ.
اضغط على  C/Vعلى وحدة التحكم عن بعد لتحديدعدد محدد مسبقا عند تحديد الموالف ثم اضغط  SETعلى
وحدة التحكم عن بعد.
إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقا .يتم تخطي هذه الخطوة.
 .5اضغط على  C/Vفي وحدة التحكم عن بعد لتغيير
مستوى الصوت واضغط على  SETفي وحدة التحكم عن
بعد للحفظ.

3

y yإذا قمت بضبط وقت الساعة ،يمكنك التحقق من الوقت
بالضغط على  CLOCKحتى في حال إيقاف تشغيل
المشغل.

عملية التشغيل

 .2اضغط مع االستمرار على  CLOCKفي وحدة التحكم عن
بعد.

 .1قم بتشغيل الوحدة.

,مالحظة

y yيمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
y yإذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه ،فيمكنك التحقق من
معلومات إعدادات المنبه بالضغط على  ALARMعلى
وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
y yيمكنك تحديد وضع  ALARM ON/OFFبالضغط
على  ALARMفي وحدة التحكم عن بعد.
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توصيل WIRELESS
PARTY LINK

 .1اضغط على  3 WIRELESS LINKعلى الوحدة.
وستظهر  PARTY LINK MODE SELECTفي نافذة
العرض.

يجري تمديد خرج الصوت للوحدة ()MAIN
(.)OTHER
تتوافق مع الوحدة التي تدعم .WIRELESS PARTY LINK
تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بتوسع الصوت بين المنتجات
المتوافقة السلكيا ً إلى .WIRELESS PARTY LINK

عملية التشغيل

إلى الوحدة

 .2اضغط على  WIRELESS LINK 3في الوحدة لتحديد
وضع  MAINأو . OTHER
-الوحدة

 :تحديد .MAIN

 -الوحدة

 :تحديد .OTHER

تحاول وحدتين االتصال مع بعضهما البعض.
 .3عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض،
فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

عملية التشغيل

	-إذا حاولت توصيل WIRELESS PARTY
 LINKعند استخدام وظيفة  LG TVأو وظيفة
 ،OPTICALتظهر “ ”NOT SUPPORTفي
شاشة العرض.
	-إذا غيرت الوظيفة من أي  OPTICALآخر عند
استخدام  ،WIRELESS PARTY LINKيتم
تحرير .WIRELESS PARTY LINK
y yيمكنك استخدام الميكروفون في الوحدة  OTHERفقط.
في حالة الوحدة  ،OTHERتُدعم بعض الوظائف فقط.
y yعند فصل  ، WIRELESS PARTY LINKتتغير
بالوحدة  OTHERإلى وظيفة ).BT (Bluetooth
y yإذا تعذر االتصال ،تظهر رسالة “فشل االتصال” في
نافذة العرض.
y yتتزامن وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
y yسيتم قطع اتصال WIRELESS PARTY LINK
عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على
 3 WIRELESS LINKفي الوحدة.
y yقد يختلف صوت الوحدة  MAINوالوحدة OTHER
بنا ًء على حالة أو مصدر التشغيل.

,مالحظة

y yتأكد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
	-يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة
 .MASTERوال يمكنك توصيل جهاز بلوتوث
بالوحدة .SLAVE
	-اتصال  WIRELESS PARTY LINKمدعم
فقط على أجهزة أندرويد( .قد ال تكون وصلة
 WIRELESS PARTY LINKمدعومة بنا ًء
على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
	-أجهزة البلوتوث القابلة للفصل/لإلزالة (مثل
 Dongleإلخ) لن تدعم اتصال WIRELESS
.PARTY LINK
	-عندما يتم وصل WIRELESS PARTY
 ، LINKيكون اتصال البلوتوث غير متوفر في
حالة التسجيل أو الحذف.
	 -إذا قمت بالتوصيل بأسلوب االرتباط الالسلكي
الجماعي  WIRELESS PARTY LINKبينما
كنت تشغل جهاز  Bluetoothالمتصل ،قد يتم
وصلها مرة أخرى ،تبعا ً لمواصفات الهاتف.
( MAIN / OTHERy yالرئيسي /األخرى) قد يتم
عرضها لـ ( MASTERرئيسي) ( SLAVE /ثانوياً)
في المنتجات الحالية.

3
عملية التشغيل

,مالحظة

y yإن كنت تستخدم ) LG Sound Sync (LG TVأو
اتصال  ،OPTICALلن تكون هذه الوظيفة متاحة.
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استكشاف األعطال وإصالحها

اكتشاف األعطال وإصالحها
عام
السبب والحل

المشكلة

y yقم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون ،مكبر الصوت ،مشغل ،DVD
مضخم الصوت ،وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة ً أخرى.
الوحدة ال تعمل بشكل صحيح.

y yافصل التيار الكهربي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون ،مكبر الصوت ،مشغل
دي في دي  ،مكبر للصوت ،الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.
y yقد ال يتم حفظ اإلعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.

ال توجد طاقة.

استكشاف األعطال وإصالحها

4

ال يوجد صوت.

y yلم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط .أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس
الحائط.
y yافحص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.
تحقق من الحالة عن طريق تشغيل األجهزة اإللكترونية األخرى.
y yتحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.
اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.
y yتم إدخال قرص غير قابل للتشغيل .تحقق من القرص القابل للتشغيل.

الوحدة ال تبدأ في استعادة
التشغيل.

y yال توجد أقراص مدخلة .أدخل أسطوانة.
y yاألسطوانة متسخة .نظف األسطوانة( .صفحة )48
y yتم إدخال األسطوانة مقلوبة.
ضع األسطوانة بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع ألعلى..
y yالهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء.
وصل الهوائي بإحكام.

y yقوة اإلشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا.
ال يمكن موالفة محطات اإلذاعة
قم بموالفة المحطة يدويا.
بالشكل المالئم.
y yال توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموالفة عن طريق
مسح القنوات المسبقة الضبط).
قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو ،انظر الصفحة  29لمزيد من التفاصيل.

استكشاف األعطال وإصالحها

المشكلة
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السبب والحل
y yوحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة.
شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق  7أمتار ( 23قد ًما).

ال توجد إضاءة للسماعة
يتعذر تشغيل LG Sound
.Sync

y yالبطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة.
استبدلها ببطاريات جديدة.
y yتأكد من مؤشرات اإلضاءة بالضغط على  38( . LIGHTINGقد ًما)
y yتحقق مما إذا كان تلفزيون  LGالخاص بك يدعم .LG Sound Sync
y yافحص للتحقق من توصيل .LG Sound Sync
y yتحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

4
استكشاف األعطال وإصالحها

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل
بالشكل المالئم.

y yيوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة.
أزل كافة العوائق.
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الملحق

المواصفات العامة
عام
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة

يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل

حوالي  430.0مم ×  925.0مم ×  360.0مم
 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية ( 41درجة فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت)
60 %

المدخالت
صوت رقمي في ()OPTICAL IN

 )p-p( V 3.3مقبس بصري × 1
 2.0فولت متوسط الجذر التربيعي( 1كيلو هرتز 0 ,ديسيبل) 600 ,أوم ,مقبس RCA
)(L, R
 1.0فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو  3.5ملم) × 1

الميكرفون ()2/1 MIC

الحساسية  20مللي فولت (كيلو هرتز واحد)6.3 ،ملم للمقبس × 2

مدخل صوت تناظري ()AUX IN
دخل المحمول ()PORT. IN

الموالف

الملحق
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نطاق موالفة FM

من  87.5إلى  108.0ميجا هرتز أو  87.50إلى  108.00ميجا هرتز

استجابة التردد
نسبة التشويش إلى اإلشارة
النطاق الديناميكي
مصدر طاقة الناقل ()USB
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخالت
الرقمية
تنسيق صوتي لمدخل صوتي متوفر

من  40إلى  20000هرتز
أكثر من  75ديسيبل
أكثر من  80ديسيبل
دخل التيار المباشر بجهد  5فولت  500 0ملي أمبير

النظام

 96كيلو هرتز 88.2 ،كيلو هرتز 48 ،كيلو هرتز 44.1،كيلو هرتز 32 ،كيلو هرتز
Dolby Audio, PCM

مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج )RMS
إجمالي المخرجات

 1000واط RMS

عالي

 295واط  4( 2 × RMSأوم على  1كيلوهرتز)THD % 10 ,

منخفض

 410واط  8( RMSأوم على  200هرتز)THD % 10 ,

y yيخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

الملحق
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العالمات التجارية والتراخيص
إن جميع العالمات التجارية األخرى تع ّد عالمات تجارية لمالكيهم
المحترمين.

عالمة وشعارات  Bluetoothهي ملكية خاصة لشركة
 Bluetooth SIGوأي استخدام لهذه العالمات عن طريق
 LGلإلليكترونيات يكون بموجب ترخيص
كما أن العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى خاصة
بمالكيها المعنيين

مصنع بموجب ترخيص من دولبي البوراتوريز .إن دولبي،
دولبي أوديو ورمز  Dالمزدوج هي عالمات تجارية لشركة
دولب البوراتوريز.

الملحق

5

48

الملحق

الصيانة
ملحوظات حول األقراص
ال تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

حافظ على نظافة األسطح الخارجية

حفظ األقراص
بعد التشغيل ،احفظ القرص في الحافظة .ال تعرض القرص لضوء
الشمس المباشر أو مصادر الحرارة وال تتركه في سيارة متوقفة
تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف األقراص
قد تتسبب بصمات األصابع والغبار الموجود على القرص في
سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت .قبل التشغيل ،قم بتنظيف
القرص بقماشة نظيفة .امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.
ال تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر أو
المنظفات المتوافرة تجاريًا أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكونية
المخصص لالستخدام مع تسجيالت الفينيل القديمة.

الملحق

عند شحن الوحدة
يرجى االحتفاظ بصندوق الشحن األصلي ومواد التغليف .إذا
رغبت في شحن الوحدة ،مع التمتع بأقصى قدر من الحماية ،أعد
تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع ألول مرة.

التعامل مع األقراص

5

التعامل مع الوحدة

ال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من
الوحدة .قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح .ال تترك
منتجات مطاطية أوبالستيكية تالصق الوحدة لفترة طويلة من
الزمن.

تنظيف الوحدة
لتنظيف المشغل ،استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة .إن كانت
األسطح متسخة للغاية ،استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول
منظف معتدل .ال تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين
أو التنر نظرا ً ألن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة
الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية .عند اتساخ عدسة
االلتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها ،تضعف جودة
الصورة .لمزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة
معتمد.

