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)KW-V820BT Region 4 فقط للطراز( Pandora® 
يمكنك تشغيل تطبيق Pandora من أجهزة iPod touch/iPhone أو 

.BlackBerry أو Android
•  iPod على جهاز Pandora قم بتثبيت آخر نسخة من تطبيق

.touch/iPhone/Android/BlackBerry

التحضير

قم بتوصيل الجهاز.  1
بالنسبة لجهاز Android/BlackBerry: قم بعمل 	 

اقتران لجهاز Android/BlackBerry عبر تقنية بلوتوث.
بالنسبة لجهاز iPod touch/iPhone: قم بتوصيل 	 

.iPod touch/iPhone جهاز

اختر الجهاز المراد استخدامه وطريقة االتصال في   2
 <APP Connection select> بنافذة 

<APP/iPod SETUP>. )صفحة 42(
اختر ”PANDORA“ كمصدر تشغيل. )صفحة 10(  3

.Pandora فيتم تشغيل تطبيق

عمليات التشغيل

يمكنك تشغيل تطبيق Pandora باستخدام جهاز تحكم عن بُعد. 
حيث يتاح فقط التشغيل واإليقاف المؤقت والتخطي.

المؤشرات واألزرار الموجودة بنافذة التحكم	❏

321

معلومات التشغيل
زمن التشغيل  1
بيانات الصورة  2

معلومات المقطع  3
النقر على النص يؤدي إلى تصفحه إذا لم يكن النص معروًضا 	 

بالكامل.

أزرار التشغيل

يعرض نافذة اختيار الالئحة. ]  [

يستهجن األغنية الحالية وينتقل إلى األغنية ]  [
التالية.

يقوم بتسجيل األغنية الحالية كأغنية مفضلة.]  [

*]I[.يبدأ التشغيل

*]W[.يوقف التشغيل مؤقًتا

]T[.يتخطى األغنية الحالية
ال يكون متاًحا عندما يصل التخطي في تطبيق  •

Pandora إلى أقصى حد له.

يضع األغنية الحالية ضمن المفضالت.]  [

يُنشئ محطة جديدة. ]  [

اخفض الصوت. )صفحة 6([  ]
الستعادة الصوت، المس [  ]. •

أثناء التشغيل، يظهر الرمز ]W[ وعندما يتوقف التشغيل مؤقًتا، *  
.]I[ يظهر الرمز
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Pandora®  تطبيق

اختيار محطة من الالئحة.	❏

اعرض نافذة الئحة المحطات.  1

اختر محطة من الالئحة.  2

[  Shuffle] يقوم بتشغيل جميع األغنيات في
المحطات المسجلة بترتيب عشوائي.

[  By Recent] يقوم بترتيب الالئحة بترتيب زمني
عكسي.

[  By Name] .يرتب القائمة أبجديًا

قم بتصفح الصفحة لعرض المزيد من العناصر.	 
يظهر المؤشر  على يسار العنصر عندما تكون وظيفة 	 

التشغيل بترتيب عشوائي فعالة. )يتم تشغيل جميع األغنيات 
في المحطات المسجلة بترتيب عشوائي.(

يظهر المؤشر  على يسار العنصر عندما يتم مشاركة 	 
المحطة.

يُنشئ محطة جديدة	❏

اعرض نافذة الئحة المحطات.  1

اختر النوع.  2

 [Create station
from artist]

يقوم بعمل محطة جديدة اعتمادا على 
الفنان الجاري تشغيل أغنياته. 

 [Create station
from track]

يقوم بعمل محطة جديدة اعتمادا على 
األغنية الجاري تشغيلها. 

 [Create station
from genre]

يعرض نافذة الئحة أنواع الموسيقى. 
)انظر أدناه.(

نافذة قائمة األنواع

 1

اختر نوع الموسيقى ثم المحطة.  2

قم بتصفح الصفحة لعرض المزيد من العناصر.	 
يتم إضافة المحطة المختارة إلى الئحة المحطات.	 
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Pandora®  متطلبات تطبيق
iPod touch أو جهاز iPhone جهاز

قم بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Pandora على جهاز iPhone أو  •
iPod touch. )ابحث عن “Pandora” في متجر تطبيقات Apple للعثور 

على أحدث إصدار وتثبيته.(
قم بتوصيل جهاز iPod touch/iPhone بهذه الوحدة باستخدام كابل  •

أو عن طريق تقنية بلوتوث.
في حالة التوصيل باستخدام كابل: استخدم KS-U62 )ملحق  –

iPod/ ملحق تكميلي لجهاز( USB 2.0 أو كابل )تكميلي اختياري
.)iPhone

Android™ تطبيق
قم بزيارة موقع Google play وابحث عن تطبيق “Pandora” لتثبيته. •
يجب أن تكون تقنية بلوتوث مدمجة بالجهاز وأن تكون الخصائص  •

التالية مدعومة.
SPP )خاصية منفذ التوالي( –
A2DP )خاصية توزيع الصوت المتقدمة( –

BlackBerry® جهاز
قم بزيارة موقع www.pandora.com من المتصفح المدمج لتنزيل  •

.Pandora تطبيق
يجب أن تكون تقنية بلوتوث مدمجة بالجهاز وأن تكون الخصائص  •

التالية مدعومة.
SPP )خاصية منفذ التوالي( –
A2DP )خاصية توزيع الصوت المتقدمة( –

ملحوظة
تأكد من تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف الذكي. إذا لم يكن  •

لديك حساب Pandora، فيمكنك إنشاء حساب مجاني من الهاتف 
.www.pandora.com الذكي أو على

تطبيق Pandora متوفر في بلدان معينة فقط. يُرجى زيارة الموقع  •
اإللكتروني http://www.pandora.com/legal للمزيد من المعلومات.

ونظراً ألن  Pandora يعتبر خدمة مقدمة من طرف ثالث، فإن  •
المواصفات تكون عرضة للتغيير دون سابق إخطار. ووفقا لذلك قد 

تتأثر المطابقة وقد تصبح بعض الخدمات أو كلها غير متاحة.
بعض وظائف  Pandora ال يمكن تشغيلها من هذا الجهاز. •
بالنسبة للمشكالت المتعلقة باستخدام التطبيق يُرجى االتصال  •

.pandora-support@pandora.com على الموقع Pandora بدعم
• .WiFi أو EDGE 3 أوG أو LTE قم بإنشاء اتصال إنترنت باستخدام
PANDORA وشعار PANDORA و العالمة التجارية Pandora هي  •

 عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة 
 .Pandora Media, Inc، وال تُستخدم إال بتصريح.


