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دليل البدء السريع
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النقل

1  Install

2  Transfer

Help التعليمات

Device does not power on
لم يتم تشغيل اجلهاز

Software installation does not happen
تعذّر تثبيت البرنامج

See support information in the user manual for more
راجع معلومات الدعم في دليل املستخدم للحصول على املزيد من املعلومات
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3  Use
RESET y/2;

y

Press and hold to switch on/off | اضغط باستمرار للتشغيل/إيقاف التشغيل

 / 
Scroll up/down; on the play screen, increase/decrease the volume | التمرير ألعلى/ألسفل؛ على شاشة 
التشغيل، زيادة/تقليل مستوى الصوت

2;
Select options; start/pause/resume play | حتديد اخليارات؛ بدء التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقًتا/استئناف التشغيل

Back one level; press and hold to return to Home screen | العودة إلى الوراء مستوى واحدًا؛ اضغط باستمرار 
للعودة إلى الشاشة الرئيسية

 / 
Repeatedly press to select a song | أغنية اضغط بشكل متكرر لتحديد 

2;
Press to start, pause, or resume play | أو التشغيل مؤقًتا  إيقاف  أو   اضغط لبدء التشغيل 
استئنافه

 / 
On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | األغاني؛ اضغط التشغيل، اضغط لتخطي  على شاشة 
.باستمرار للتقدم بسرعة أو اإلرجاع

The first time you tune to the radio, select [Auto tune] to search for available stations. Up to 30 stations are saved to [Presets]. | في املرة األولى التي تقوم فيها بضبط الراديو، حدد ]موالفة تلقائية[ للبحث عن القنوات املتوفرة. يتم حفظ ما يصل إلى 30 قناة في ]اإلعدادات املسبقة[..
 / 

Press to select a preset station. | اضغط لتحديد قناة مت تعيينها مسبًقا
2;
Press to start play (if necessary) | األمر لزم  (اضغط لبدء التشغيل (إذا 

 / 
On the play screen, press to select presets; press and hold to search for stations. | على شاشة التشغيل، اضغط لتحديد العناصر املعينة مسبًقا؛ اضغط
.باستمرار للبحث عن القنوات

Select [Start voice recording] to start recording. | حدد ]بدء التسجيل 
الصوتي[ لبدء التسجيل

2;
Press to pause or resume recording | أو استئنافه التسجيل مؤقًتا  اضغط إليقاف  Press to stop recording | اضغط إليقاف التسجيل

After you stop recording, press 2; to save the recording file to  ; press  to cancel. | ؛ اضغط على  لإللغاء .بعد إيقاف التسجيل، اضغط على  حلفظ ملف التسجيل في 

االستخدام
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