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اللوحة األمامية
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 .1قرص  :INPUT SELECTORيسمح بتغيير الدخل المراد تشغيله.
 .2مؤشر  :MCACCيضيء هذا المؤشر عند تفعيل معايرة السماعات بواسطة
.MCACC
 .3مؤشر  :FL OFFيضيء هذا المؤشر عند الضغط على  DIMMERعلى نحو
متكرر إليقاف تشغيل العرض.
ّ
(منظم درجة السطوع) :يقوم بتغيير درجات سطوع وحدة
 .4زر DIMMER
العرض.
 .5زر  :ZONE 2-ON/OFFيتيح التبديل بين تشغيل/إيقاف وظيفة المناطق
المتعددة.
 .6زر  :ZONE 2-CONTROLيتيح التحكم في وظيفة .multi-zone
 .7زر  :HOME MENUيتيح عرض ( HOMEالقائمة الرئيسية).
 .8وحدة العرض
 .9أزرار المؤشر (زر  )TUNE / PRESETوزر  :ENTERاختر
البند بواسطة أزرار المؤشر ،ثم اضغط على ( ENTERإدخال) لتأكيد اختيارك.
عند استخدام ( TUNERموالف) ،حدد التردد بواسطة  ،TUNEثم حدد
القنوات المسبقة الضبط بواسطة .PRESET
 .10مؤشر ( NETWORKالشبكة) :في حالة تشغيل طاقة الجهاز ،يصدر هذا المؤشر
ضوءًا عند اختيار " "NETحال توصيل محدد الدخل والجهاز بالشبكة .وإذا كان
الجهاز في وضع االستعداد ،يضيء هذا المؤشر في حالة تفعيل الوظائف كوظيفة
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 HDMI CECواستعداد الشبكة .ومع ذلك فإنه ال يضيء في حالة ضبط وضع
 ZONE 2على تشغيل.
ً
متصال بالشبكة
 .11مؤشر  :WIRELESSيضيء هذا المؤشر عندما يكون الجهاز
الالسلكية.
 .12مستشعر وحدة التحكم عن بعد
 .13زر ( RETURNعودة) :يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
( MASTER VOLUME .14ضبط شدة الصوت) :يسمح لك بضبط شدة الصوت.
 .15زر  : STANDBY/ONيقوم بتشغيل الجهاز أو تحويله إلى وضع االستعداد.
 .16مقبس ( PHONESسماعات الرأس) :تستخدم لتوصيل سماعات رأس ستريو
ذات قابس قياسي ( 1/4بوصة أو  ø6.3مم).
 .17مقبس ( MCACC SETUP MICإعداد ميكروفون  )MCACCيستخدم
لتوصيل ميكروفون إعداد السماعات المرفق.
 .18أزرار وضع االستماع :اختر وضع االستماع.
 .19زر ( SOUND RETRIEVERاسترجاع الصوت) :يتيح هذا الزر تشغيل/
إيقاف وظيفة ( Sound Retrieverمسترجع الصوت) التي تعمل على توفير
جودة صوت أفضل للصوت المضغوط.
. 20زر  :PURE DIRECTيعمل هذا الزر على التحويل إلى وضع Pure
.Direct
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 .21منفذ  :USBيستخدم لتوصيل ذاكرة فالش  USBلتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة
عليها .ويتسنى لك ً
أيضا إمداد الطاقة ( 5فولت 1/أمبير) ألجهزة  USBبواسطة
كابل .USB
.22مقبس  :AUX INPUT AUDIOيمكنك تشغيل الصوت من مشغل خارجي عن
طريق التوصيل بكابل مقبس استريو صغير.
وصل الجهاز بكاميرا فيديو أو ماش ابه باستخدام
.23مقبس ِّ :AUX INPUT HDMI
كابل .HDMI
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اللوحة الخلفية
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 .1مقابس ( DIGITAL IN OPTICAL/COAXIALدخل رقمي بصري/
محوري) :تتيح إدخال إشارة الصوت الرقمية للتلفزيون أو مكون الصوت والصورة
 AVبواسطة كابل رقمي بصري أو كابل رقمي محوري.
 .2طرف التوصيل  :ANTENNA AM LOOP/FM 75يستخدم لتوصيل
الهوائيات المورّ دة.
 .3مقابس  :VIDEO INتتيح إدخال إشارات فيديو مكون الصوت والصورة AV
بواسطة كابل فيديو تناظري.
 .4مقابس  :COMPONENT VIDEO INتتيح إدخال إشارات فيديو مكون
الصوت والصورة  AVبواسطة كابل فيديو مكون.
 .5منفذ ( NETWORKالشبكة) :يتيح هذا المنفذ توصيل الجهاز بالشبكة عبر كابل
إيثيرنت.
 .6مقابس  :HDMI OUTتتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت بواسطة
كابل  HDMIالمتصل بشاشة ،كشاشة التلفزيون أو جهاز العرض.
 .7مقابس  :HDMI INتتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت عبر كابل
 HDMIالمتصل بمكون صوت وصورة .AV
 .8هوائي الالسلكي :يستخدم لتوصيل  Wi-Fiأو عند استخدام جهاز مزود بـ
 .BLUETOOTHقم بتعديل زواياها ً
وفقا لحالة االتصال.
 .9كابل الكهرباء
 .10طرف توصيل  :SIGNAL GNDطرف التأريض لجهاز األسطوانات متصل.
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.11مقابس  :AUDIO INتتيح إدخال إشارة صوت مكون الصوت والصورة AV
بواسطة كابل صوت تناظري.
.12طرف توصيل  :SPEAKERSتتيح توصيل السماعات بالكابالت المخصصة
لها.
 .13مقبس  :ZONE 2 LINE OUTيتيح إخراج إشارات الصوت بواسطة كابل
صوت تناظري بم ِّ
ُضخم صوت أولي في غرفة منفصلة (.)ZONE 2
.14مقبس  :SUBWOOFER PRE OUTيتيح توصيل م ِّ
ُضخم الصوت المزود
بالطاقة بواسطة كابل مخصص له ،مع العلم بأنه يمكن توصيل ما يصل إلى
م ّ
ُضخمي صوت مزودين بالطاقة .يجري إخراج اإلشارة ذاتها من كل مقبس من
مقابس .SUBWOOFER PRE OUT
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وحدة التحكم عن بعد
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 .1زر  :يقوم بتشغيل الجهاز أو تحويله إلى وضع االستعداد.
 .2أزرار اختيار الدخل :يتيح اختيار الداخل المراد تشغيله .استخدم األزرار في  3لتحديد
" "STRM BOXأو " "AUXأو "."PHONO
 .3زر  :يجري تبديل صوت الدخل الذي يجري تشغيله كلما ضغطت على أحد هذه
األزرار.
( : )AV ADJUSTيمكنك إجراء اإلعدادات المعتادة على شاشة التليفزيون.
 .4زر
 .5أزرار المؤشر وزر ( ENTERإدخال) :اختر البند بواسطة أزرار المؤشر ،ثم اضغط على
( ENTERإدخال) لتأكيد اختيارك.
 .6زر  :يتيح عرض ( Homeالقائمة الرئيسية).
 .7أزرار ( Volumeشدة الصوت) :يتيح لك ضبط شدة الصوت .كما يقوم هذا الزر بإلغاء
خاصية كتم الصوت.
 .8زر  :لكتم الصوت بشكل مؤقت .اضغط على الزر مرة أخرى إللغاء خاصية كتم الصوت.
 .9أزرار ( LISTENING MODEوضع االستماع) :تسمح لك باختيار وضع االستماع.
زرا  :MAIN/ZONE 2يتحكم في وظيفة .multi-zone
(ال يُس َتخدم زر  ZONE3مع هذا الجهاز).
 .10زر التشغيل :يُس َتخدم هذا الزر لعمليات التشغيل عند تشغيل ( Music Serverخادم
الموسيقى) أو .USB
 :يُس َتخدم هذا الزر عمليات التشغيل المتكررة أو العشوائية عند تشغيل Music
 .11زر
( Serverخادم الموسيقى) أو .USB
زر ( CLEARمسح) :يتيح هذا الزر حذف جميع الرموز التي أدخلتها عند إدخال نص على
شاشة التلفزيون.
( STATUSالحالة)ّ :
يتنقل بين المعلومات المعروضة على وحدة العرض.
 .12زر
 :يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
 .13زر
.14زر ( MODEالوضع) :يتيح تحويل التوليف إلى محطة بين التوليف التلقائي والتوليف اليدوي.
 .15زر  :+Favتسجيل محطة إذاعية.
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