مالحظة :في ھذة الحالة نختار "السلكي فقط" للتأكد من أن الجھاز سوف يبحث
عن نقاط اإلتصال المتوفرة .بعد
اإلعداد تستطيع أن تضبط النظام على "تلقائي" مرة أخرى
 2اضغط ازرار الضبط أعلى\ أس”,“Scan for networkثم اضغط زر
فل إلختيارالبحث عن شبكة
اإلختيار ” ,“selectسوف يقوم الجھاز بالبحث عن نقاط اإلتصال الممكنة .
 3بعد ظھور نقطة اإلتصال اضغط على إختيار ”“Select
 4عندما التحتاج الشبكة الى شفرة  WEPأو  WPAسوف يظھر االتي:
التجھيز \ التركيب
Network
الشبكة مضبوطة OK
 5إذا كان WEPأو  WPAسوف تظھر واجھة إدخال الشفرة بعد ثالث ثوان :
ت الشبكة تحتاج الى إدخال شفرة
><END<> A BCDE
 6اضغط ازرار الضبط أعلى\ أسفل إلختيار أي من حروف ا”“selectلتأكيد
لشفرة ,اضغط زر اإلختيار
اإلختيار.
مالحظة:شفرة  WEPو  WPAحساسة في حالة األحرف العلوية والسفلية .
 7بعد إختيار الحرف األخير  ,اضغط ازرار ا” “ENDثم اضغط زر اإلختيار
لضبط أعلى\ أسفل إلختيار
”“selectللتأكيد .
 8االن سوف يحاول الجھاز اإلتصال بالشبكة :
جاري اإلتصال بالشبكة Connecting to
Network
 9بعد التحقق من الشفرة وإستقرار الشبكة سوف تظھر :
الشبكة مضبوظة Connecting to
Network
راديو اإلنترنت

إرشادات IR2100
قم بتوصيل سلك الطاقة إلى المقبس خلف الجھاز.
إلستخدام وضع إف إم قم بسحب الھوائي .
في حالة إستخدام اإلنترنت ا RJ45إلى المقبس  RJ45الموجود خلف للجھاز .
لسلكي قم بتوصيل سلك الشبكة
تأكد أيضا أن ھذا السلك موصول بشبكة مزود خدمة اإلنترنت .
خالل التشغيل للمرة األولى  ,سوف يظھر التالي على الشاشة :
تم تفعيل اإلستقبال Reciva Enabled
ARM Powered
تم تفعيل ايه ار ام
جاري تھيئة الشبكة
Network

Initializing

جاري اإلتصال بالشبكة Connecting to
Network
إعداد المحطات
Configure

Stations

مالحظة :الخيارات المحددة تظھر مع ....

 1اضغط ز” “Modeلإلنتقال الى وضع راديو اإلنترنت "Internet radio
ر الوضع
 2سوف يقوم الجھاز باإلتصال بالشبكة ويتم عرض االتي على الشاشة:

االن تستطيع إختيار اإلستماع الى راديو إف إم أو إعداد الشبكة  .إذا كنت تريد ا
إلستماع الى الراديو اضغط الزر
وضع” “modeلإلنتقال الى وضع الراديو ) وظھور راديو إف إم (

إعداد المحطات Stations
Configure
 3اضغط ازرار الضبط أعلى”“Stationsثم اضغط زر اإلختيار”“select
\ أسفل إلختيار المحطات
 4اضغط ازرار الضبط أعلى\ ”“Locationأو النوع ”“Genreثم اضغط
أسفل إلختيار الموقع
زر اإلختيار ”“select
 5اضغط ازرار الضبط أعلى\ أسفل إلختيار موقع أو نوع م”“selectلتأكيد
حدد ثم اضغط زر اإلختيار
اإلختيار ,سيتم عرض عدد المحطات التي يتم تم تحميلھا على الشاشة .
 6اضغط ازرار الضبط أعلى\ أسفل إلختيار المحطة المطلوب”“selectسوف
ة ثم اضغط زر اإلختيار
يتم تحميل المحطة .
 7بعد تحميل المحطة  ,اضغط ازرار الضبط أعلى\ أسفل إلختيار محطة أخر
ى من نفس قائمة المحطات .

إذا اخترت إعداد الشبكة  ,قم باألتي :

راديو إف إم

 1اضغط ازرار الضب”“Up”/ “Downإلختيار ”“Configureثم اضغط زر اإلختيار
ط أعلى\ أسفل
”“select
 2اضغط ا” “Up”/ “Downإلختيار”“Network Configثم اضغط زر
زرار الضبط أعلى\ أسفل
االختيار ”“select
 3اضغط ا” “Up”/ “Downإلختيار”“Wired/Wirelessثم اضغط زر
زرار الضبط أعلى\ أسفل
االختيار ”“select
 4اضغط ازرار ال” “Up”/ “Downإلختيار تلقائي ”“Autoأو سلكي فقط
ضبط أعلى\ أسفل
أو السلكي فق ” .“Wireless Onlyإذا كنت تستخدم شبكة السلكية)واي فاي(
”“Wired Onlyط
)اإلفتراضية(,إذا كنت تستخدم,إذا كان لديك كال النوعين يجب أن تختار الشبكة
أو سلكيه إختر ”“Autoالذي
تريد أن تستخدم.

 1اضغط زر الوضع ” “Modeلإلنتقال الى وضع إف إم FM
 2اضغط ازرار الضبط أعلى\ أسفل لثانيتين للبحث التلقائي عن محطة أخرى
اضغط ازرار الضبط أعلى\ أسفل
لوقت أقل للبحث اليدوي باإلنتقال  50كيلوھيرتز لكل خطوة .

إذا كنت تستخدم إتصال سلكي فقد إنتھيت من اإلعداد  ,إذا كنت تستخدم إتصال
السلكي)واي فاي( إتبع الخطوات
التالية :

الرجاء الرجوع الى دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل حول وظيفة راديو اإلنت
رنت ومميزاتھا

 1اضغط ازرار الضبط أعلى\ ”,“Wireless Onlyثم إضغط زر اإلختيار
أسفل إلختيار السلكي فقط
”“select

.

