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معلومات األمان

تحذير
خطر الصدمة الكهربائية

ال تفتح

 تحذير: لخفض خطر الصدمة الكهربائية، ال تنزع الغطاء )أو الظهر(.
ال توجد أجزاء قابلة للصيانة بالداخل. دع الصيانة للكادر المؤهل.

مالحظة: اتبع تعليمات الشاشة لتشغيل الميزات ذات الصلة.

استخدام  عدم  حال  في  أو  إجازة طويلة،  في  الذهاب  وعند  والبرق  العواصف  خالل 
التلفزيون لفترة طويلة، افصل سلك الطاقة عن مقبس الطاقة الرئيسي.

يتم استخدام المقبس الرئيسي لفصل جهاز التليفزيون من المقبس الرئيسي ولذلك يجب 
أن يظل مستعًدا للتشغيل. إذا لم يتم فصل التلفاز عن الكهرباء من المصدر الرئيسي، 
سستمد الجهاز الطاقة من كافة األوضاع حتى إذا كان التلفاز في وضع االستعداد أو مطفأ.

هام - الرجاء قراءة هذه التعليمات بشكل كامل قبل التركيب 
أو التشغيل.

  تحذير: هذا الجهاز معد الستخدام أشخاص )بما في ذلك األطفال( 
إال   ، إشراف،  بدون  الجهاز  هذا  استخدام  في  أو خبرة   بقدرات  يتمتعون 
بواسطة شخص  الجهاز  استخدام  يخص  توجيها  أو  إشرافا  منحهم  تم  إذا 

مسؤول عن سالمتهم.
فوق 	  متر   5000 من  أقل  بارتفاع  هذا  التلفزيون  جهاز  استخدم 

مستوى سطح البحر، في األماكن الجافة وفي المناطق ذات طقس المعتدل 
أو االستوائي.

هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي أو االستخدام الداخلي المماثل، 	 
لكن يمكن استخدامه في المناطق العامة كذلك. 

لغايات التهوية، اترك فراغ بمقدار 5 سم على األقل حول التلفاز.	 
يجب عدم إعاقة التهوية بتغطية فتحات التهوية بأشياء مثل الصحف، 	 

أغطية الطاوالت، الستائر، الخ.
الطاقة سهال. يجب عدم وضع 	  قابس سلك  استخدام  يكون  أن  يجب 

إلى  تالف  طاقة  سلك  يؤدي  أن  يمكن  السلك.  ثقب  أو  سلك  على  الجهاز 
نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية. امسك سلك الطاقة من القابس، 
ال تفصل التلفزيون عن الكهرباء بسحب سلك الطاقة. ال تلمس سلك الطاقة/
القابس بيدين مبللتين فقد يؤدي ذلك إلى انقطاع التيار أو الصدمة الكهربائية. 
يجب عدم عقد السلك أو ربطه بأسالك أخرى. وعندما يتلف، يجب استبداله 

بواسطة شخص مؤهل.
وال تضع 	  يشكل خطراً  ألنه  السوائل،  أو  اللماء  الجهاز  تعرض  ال 

الرفوف  على  )مثال،  الورد.  زهريات  مثل  فوقه،  سوائل  بها  أغراًضا 
فوق الوحدة(

ال تعرض التلفزيون ألشعة الشمس المباشرة أو ال تضع ألسنة اللهب 	 
المكشوفة مثل الشمع فوق الجهاز أو بالقرب منه.

ال تضع أي مصادر للحرارة مثل السخانات الكهربائية، أو الراديترات، 	 
الخ بالقرب من التلفاز.

ال تضع التلفاز على األرض أو أسطح مائلة.	 
عن 	  بعيدةً  البالستيكية  األكياس  وأبِق  احفظ  االختناق،  لتجنب خطر 

متناول األطفال والحيوانات األليفة
ركب القاعدة على التلفاز بحذر. إذا كانت القاعدة مزودة ببراغي، شد 	 

البراغي بقوة لمنع انقالب التلفاز. ال تفرط في شد البراغي وركب قطع 
القاعدة المطاطية كما يجب.

أو 	  الخطرة  المواد  مع  أو  الحريق  في  البطاريات  من  تتخلص  ال 
سريعة االشتعال.

تحذير
الشمس 	  الشديدة، مثل أشعة  للحرارة  البطاريات  يجب عدم تعريض 

أو النيران أو ما شابه ذلك.
يمكن أن يؤدي ضغط الصوت المفرط من سماعات الرأس أو سماعات 	 

األذن إلى فقدان حاسة السمع.
عالوة على ذلك – ال تدع أي شخص، خاصة األطفال، بدفع أو ضرب الشاشة، 

أو إقحام أي شيء في الفتحات أو الثقوب أو أي فتحات أخرى.

خطر إصابة خطيرة أو الوفاة تنبيه

خطر الفولطية الجسيم خطر الصدمة الكهربائية

مكون الصيانة الهام  الصيانة

العالمات على المنتج
تُستخَدم الرموز التالية على المنتج كعالمة للقيود والتدابير وتعليمات السالمة. 
يؤخذ كل شرح بالحسبان حيث يحمل المنتج العالمة فقط. الحظ هذه المعلومات 

ألسباب تتعلق باألمان.

الفئة 2 األجهزة: تم تصميم هذا الجهاز بطريقة ال تتطلب توصيال 
أمنيا لخط أرضي كهربائي.

تحت  خطرة  حية  المميزة  األطراف  تعتبر  الخطر:  الحي  الطرف 
ظروف التشغيل العادية.

على  المميزة  المناطق  تحتوي  التشغيل:  تعليمات  راجع  تنبيه؛  i.بطاريات تشبه العملة النقدية أو األزرار وهي قابلة لالستبدال

هذا  يحتوي   :1 صنف  من  الليزر  منتج 
CLASS 1
LASER PRODUCT 

المنتج على مصدر ليزي من صنف 1 وهو 
لمعقولة  ا لتشغيل  ا ظروف  تحت  آمن 

المتوقعة.
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تحذير
احذر من ابتالع البطارية خشية االحتراق الكيميائي

قد يحتوي هذا المنتج أو الملحقات المزودة معه على بطارية خاليا معدنية. إذا 
تم بلغ بطارية خلية العملة/الزر، يمكن أن تسبب حروقا داخلية جسيمة خالل 

ساعتين ويمكن أن تؤدي إلى الموت.
أبعد البطاريات الجديدة والمستعملة عن األطفال دائما.

وأبعده  المنتجع  استعمال  عن  توقف  بإحكام،  البطارية  حجرة  تغلق  لم  إذا 
عن األطفال.

إذا اعتقدت أن البطاريات قد ابتلعت أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، 
اطلب العناية الطبية فورا.

 – – – – – – – – – – – –
قد يسقط التليفزيون مسببا إصابة شخصية جسيمة أو الموت. يمكن تجنب العديد 

من اإلصابات، خاصة لدى األطفال، باتخاذ تدابير بسيطة مثل:
استخدم دائًما المقصورات أو الحوامل أو طرق التثبيت الموصى بها 	 

من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
استخدام دائماً األثاث الذي يمكنه أن يسند التلفزيون بشكل آمن.	 
تأكد دائماً من أن التلفزيون غير متدلي من حافة األثاث الساند.	 
قم دائًما بتثقيف األطفال حول مخاطر التسلق على األثاث للوصول 	 

إلى جهاز التلفزيون أو أدوات التحكم الخاصة به.
قم دائًما بتوجيه الروابط والكابالت المتصلة بالتلفزيون الخاص بك 	 

بحيث ال يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
ال تضع جهاز تلفزيون في مكان غير مستقر.	 
أو 	  المطبخ  )مثل خزانات  أثاث طويل  التلفزيون على  أبداً  تضع  ال 

خزانات الكتب( دون تثبيت األثاث والتلفزيون بدعامة مالئمة.
التضع أبداً التلفزيون على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة 	 

بين جهاز التلفزيون واألثاث الداعم.
ال تضع أبداً العناصر التي قد تغري األطفال على الصعود، مثل األلعاب 	 

وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو األثاث الذي يوجد عليه التلفزيون.
هذه المعدات مناسبة للتركيب فقط على ارتفاع  ≥2 م.	 

نفس  تطبيق  فينبغي   ، ونقله  الحالي  التلفزيون  جهاز  تخزين  سيتم  كان  إذا 
االعتبارات المذكورة أعاله.

 – – – – – – – – – – – –
إن الجهاز الموصل إلى تأريض واقي لتركيبات المباني عبر توصيل الكهرباء 
األساسي أو من خالل أجهزة أخرى مع توصيل لتأريض واقي وإلى نظام 
توزيع تلفزيوني باستخدام كابل محوري يمكن أن يتسبب في بعض األحيان 
بالحريق. لذا يجب تزويد نظام توزيع الكوابل عبر جهاز يوفر عازل كهربائي 

اقل من نطاق ترددي معين )عازل مجلفن(

تحذيرات التركيب على الحائط
اقرأ التعليمات قبل تركيب التلفاز على الجدار.	 
طقم التركيب على الحائط اختياري. يمكنك الحصول عليه من البائع 	 

المحلي، إذا لم يكن مزود مع التلفاز.
ال تقم بتركيب التلفاز بسقف أو حائط مائل.	 
استخدم برامج التركيب على الجدار المحددة والملحقات األخرى.	 
شد براغي التركيب بقوة لمنع سقوط التلفاز. ال تفرط في شد البراغي.	 

تم تقديم األشكال والرسوم اإليضاحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط 
وقد تختلف عن الشكل الحقيقي للمنتج. يمكن تغيير تصميم المنتج ومواصفاته 

بدون إشعار مسبق.

مقدمة
نشكرك على اختيارك منتجنا. ستستمتع قريبًا بتلفازك الجديد. يُرجى قراءة 
على  ستساعدك  مهمة  معلومات  على  تحتوي  فهي  بعناية.  التعليمات  هذه 
الحصول على أفضل الوظائف بتلفازك وستضمن لك تركيبه وتشغيله على 

نحٍو آمن وصحيح.

الملحقات المدرجة
التحكم عن بعد	 
 	x AAA 2 :البطاريات
كتيب التعليمات	 

الميزات
تليفزيون ملون مع تحكم عن بعد	 
 	AndroidTM نظام التشغيل
 	Google Cast
البحث الصوتي	 
 	 )C/S-S2/DVB-T-T2( أرضي/كابل/ساتاليت  رقمي  تلفاز 

متكامل تماًم
 	HDMI لتوصيل األجهزة األخرى بمقابس  HDMI مداخل
 	USB مدخل
 	 ،DVD، PVR مشغالت )مثل  الخارجية  لألجهزة  ُمَرّكبة  مداخل 

ألعاب الفيديو، الخ(.
نظام الصوت االستريو.	 
الشاشة النصية	 
وصلة سماعة الرأس	 
نظام برمجة آلي	 
الموالفة اليدوية	 
مؤقت النوم	 
مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل	 
مؤقت إيقاف التشغيل	 
وظيفة إيقاف الصورة	 
ال توجد إشارة لوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي	 
 	VGA مدخل
إيثرنت التصالية اإلنترنت وخدماتها	 
 	WLAN ُمدمج في دعم شبكة a/b/g/n/ac 802.11
 	HbbTV

 Hybrid Log-Gamma تقنية /)HDR( نطاق حركي عال
:))HLG

من  نطاق حركي  إنشاء  إعادة  الميزة  هذه  باستخدام  التلفزيون  لجهاز  يمكن 
اإلضاءة أكبر من خالل االلتقاط ثم دمج التعرضات المختلفة لإلضاءة. ويِعد 
HDR/HLG بتقديم جودة أفضل للصورة بفضل زيادة السطوع وتوفر أدوات 
تمييز واقعي أكثر وألوان واقعية أكثر وإدخال تحسينات أخرى. فهو يعرض 
المشهد الذي يهدف صانعو األفالم الوصول إليه، فهو يعرض المناطق المخفية 
من الظالل المعتمة وضوء الشمس بكامل الوضوح واللون والتفاصيل. يتم 
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دعم محتويات HDR/HLG عبر تطبيقات السوق والتطبيقات األصلية، و
 .DVB وعبر بث USB ومدخالت ،HDMI

تثبيت الحامل والتثبيت على الحائط
تركيب القاعدة / إزالتها

التجهيزات
عمل  منضدة  فوق  التلفاز  وضع  التغليف  عبوة  من  والتلفاز  القاعدة  أخِرج 
القماش  من  وناعمة  نظيفة  قطعة  على  لألسفل  الشاشة  لوحة  تكون  بحيث 

)بطانية أو ما شابه(
استخدم منضدة مسطحة وثابتة أكبر من التلفاز.	 
ال تثبت جزء اللوحة الخاص بالشاشة.	 
تأكد من أال يتم خدش التلفاز أو كسره.	 

تركيب القاعدة
ضع الحامل فوق شكل تثبيت الحامل في الجانب الخلفي من التلفاز. . 1
أدخل البراغي المتوفرة واربطها بلطف حتى يتم تثبيت الحامل . 2

كما ينبغي.
إزالة القاعدة من التلفاز

تأكد من إزالة القاعدة بالطريقة التالية عند استخدام دعامة التثبيت على الحائط 
أو عند إعادة تغليف التلفاز.

ضع التلفاز على منضدة عمل بحيث تكون لوحة الشاشة لألسفل فوق 	 
قطعة نظيفة وناعمة من القماش. اسمح للقاعدة أن تبرز فوق حافة السطح.

فك البراغي التي تثبت الحامل )الحوامل(.	 
أزل الحامل.	 

في حالة استخدام دعامة التثبيت على الحائط
 .VESA يكون تلفازك أيًضا مجهًزا لدعامة تثبيت على الحائط تتوافق مع
إذا لم يتم توفير هذه الدعامة مع التلفاز الخاص بك، فاتصل بالموزع المحلي 

لديك لشراء دعامة التثبيت على الحائط الموصي بها.
الفتحات والقياسات لتثبيت دعامة التثبيت على الحائط؛

W

H

مقاييس تركيب VESA على الجدار

أحجام الثقوب )مم(
W H

100 100
أحجام البراغي

)X( الطول
الحد األدنى )مم( 7

الحد األقصى. )مم( 8

)Y( المسنن  M4

توصيل الهوائي
 AERIAL INPUT بمقبس   تليفزيون  مقبس  كابل  أو  الهوائي  أوصل 
ANT(( أو قابس الساتاليت بمدخل الساتاليت )LNB( الموجود على الجهة 

الخلفية من التليفزيون.
الجهة الخلفية من التلفزيون

1

2

LNB

ANT

ساتاليت.11
هوائي أو كابل.21

 إذا أردت توصيل جهاز بالتلفزيون، تأكد أن التلفزيون والجهاز مطفئين 
قبل إجراء أي توصيل. بعد االنتهاء من التوصيل، يمكنك تشغيل األجهزة 

واستخدامها.
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توصيالت أخرى

 إذا كنت ترغب في توصيل جهاز بالتلفزيون، فتأكد من إيقاف تشغيل كل من التلفزيون والجهاز قبل إجراء أي توصيل. بعد االنتهاء من التوصيل، يمكنك تشغيل األجهزة 
واستخدامها.

الموصل النوع الكوابل الجهاز

COMPONENT وصلة 
 Component

Video 
)خلفية( Component إلى VGA كابل وصلة

وصلة 
HDMI)جانبية 

وخلفية(

 وصلة
VGA 
)خلفية(

 مدخل الصوت
 وصلة صوت

VGA/
Component 

)خلفية( Component/VGA كابل صوت

SPDIF 

SPDIF 

 )مخرج بصري(

 وصلة

)خلفية(

COMPOSITE  وصلة 
 )صوت/فيديو(

Composite 
)خلفية( كابل الصوت الفيديو

سماعة الرأس  وصلة
 سماعة الرأس

)جانبية(

 وصلة
USB  
)جانبية(

 وصلة
CI 

)جانبية(

شبكة االتصال 

 المحلية
 وصلة
 إيثرنت
)خلفية( كابل LAN / إيثرنت

لتمكين صوت VGA/Component يجب استخدام 
VGA/ صوت  كابل  مع  الخلفية  الصوت  مداخل 

Component لتوصيل الصوت. عند استخدام طقم 
التركيب على الجدار )اتصل بالموزع لديك للشراء، 
إذا لم يكن متوفًرا(، ننصحك بتوصيل جميع الكابالت 
على ظهر التلفزيون قبل التركيب على الجدار.  أدخل 
أو انزع وحدة CI فقط عندما يكون التلفزيون مطفئا. 
راجع دليل تعليمات الوحدات لتفاصيل عن اإلعدادات. 
تدعم مداخل USB المتوافرة بالتلفزيون أجهزة حتى 
التي  األجهزة  توصيل  يؤدي  قد  أمبير.  مللي   500
إتالف  إلى    500mA تزيد عن قيمة حالية  تحمل 
تلفازك. عند توصيل المعدات بالتلفزيون الخاص بك 
HDMI،  يجب عليك استخدام كبل  باستخدام كبل 
HDMI محمي  عالي السرعة )عالي الدرجة( مع 
طبقة حديدية لضمان مناعة كافية ضد إشعاع التردد 
الطفيلي، ولنقل اإلشارات عالية الوضوح مثل محتوى 

4K بدون مشاكل.
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تشغيل التفلزيون/إيقاف تشغيله
توصيل الطاقة 

مهم: ُصمم جهاز التليفزيون ليعمل باستخدام مقبس 220-240 فولت تيار 
متردد، 50 هيرتز. 

بعد إفراغ المحتويات، اسمح للتليفزيون بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة 
قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار. 

وصل كابل الطاقة بمنفذ مقبس الطاقة الرئيسي. سيتم تشغيل التلفاز تلقائيًا.
لتشغيل التلفاز من وضع االستعداد

الخاصة   LED مصابيح  إضاءة  تتم  االستعداد،  وضع  في  التلفاز  كان  إذا 
باالستعداد. لتشغيل التلفاز من وضع االستعداد فإما أن:

اضغط على زر Standby )االستعداد( في جهاز التحكم عن بُعد.	 
اضغط على زر التحكم على التلفزيون.	 

يعمل التلفزيون عندئذ.
لتحويل التلفاز إلى وضع االستعداد

ال يمكن تحويل التلفزيون إلى وضع االستعداد باستخدام زر التحكم. اضغط 
بُعد.  عن  التحكم  بجهاز  )االستعداد(   Standby زر  على  االستمرار  مع 
الشاشة.  على  الطاقة(  تشغيل  )إيقاف   Power off حوار  مربع  سيظهر 
حدد OK )موافق( واضغط على الزر OK )موافق(. سيتحول التلفاز إلى 

وضع االستعداد.
إليقاف تشغيل التلفاز

لفصل الطاقة عن التلفاز تماًما، افصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة الرئيسي.
وضع االستعداد السريع

لتحويل التلفزيون إلى وضع االستعداد السريع إما؛
اضغط على الزر Standby )االستعداد( بالتلفاز. 	 

اضغط مرة أخرى للعودة إلى وضع التشغيل.  
اضغط على زر التحكم على التلفزيون. 	 

اضغط على زر التحكم مرة أخرى للعودة إلى وضع التشغيل.  

التكم بالتلفزيون وتشغيله

السريع  االستعداد  تشغيل وضع  في وظائف  تتحكم  أن  التحكم  لك زر  يتيح 
للتلفزيون.

مالحظة: قد يختلف موقع زر التحكم وفقا للطراز.

التحكم  السريع(: اضغط على زر  االستعداد  التلفاز )وضع  إليقاف تشغيل 
لتحويل التلفزيون إلى وضع االستعداد السريع.

إليقاف تشغيل التلفزيون )وضع االستعداد(: ال يمكن تحويل التلفزيون إلى 
وضع االستعداد باستخدام زر التحكم.

لتشغيل التلفزيون: اضغط على زر التحكم وسوف يعمل التلفزيون.
التلفزيوني  البث  )إعدادات   Live TV Settings قائمة  عرض  يمكن  ال  مالحظة: 

المباشر( على الشاشة في وضع Live TV باستخدام زر التحكم.

التشغيل من خالل وحدة التحكم عن بعد
اضغط على زر Menu )القائمة( في جهاز التحكم عن بُعد لعرض قائمة 
يكون  عندما  المباشر(  التلفزيوني  البث  )إعدادات   Live TV Settings
التلفزيون في وضع Live TV. اضغط على زر Home )الشاشة الرئيسية( 
لعرض الشاشة الرئيسية للتلفاز الذي يعمل بنظام Android أو للعودة إليها. 
استخدم أزرار االتجاهات لنقل تركيز بعض اإلعدادات، أو متابعتها، أو ضبطها 
واضغط على OK )موافق( لالختيار حتى تقوم بإجراء التغييرات، وقم بإعداد 
تفضيالتك، وإدخال قائمة فرعية، وبدء أحد التطبيقات، وما إلى ذلك. واضغط 

على Return/Back )العودة/السابق( للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
تحديد اإلدخال

بمجرد أن تقوم بتوصيل أنظمة خارجية بتلفزيونك، يمكنك التحويل إلى مصادر 
ٍمتتاٍل على زر Source )المصدر( في  إدخال مختلفة. اضغط على نحو 
جهاز التحكم عن بُعد أو استخدم أزرار االتجاهات ومن ثم اضغط على الزر 
OK )موافق( للتغيير إلى مصادر أخرى عندما يكون التلفاز في وضع التلفاز 
الحي. أو أدخل إلى قائمة Inputs )المداخل( في الشاشة الرئيسية، وحدد 

المصدر المطلوب من القائمة واضغط على OK )موافق(.
تغيير القنوات والصوت

 -/+  Volume زري  استخدام  خالل  من  الصوت  مستوى  ضبط  يمكنك 
)الصوت +/-( وتغيير القناة في وضع Live TV من خالل استخدام زري 

Programme )البرنامج( +/- في جهاز التحكم عن بُعد. 
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التحكم عن بعد

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

11

7

تركيب البطاريات في وحدة التحكم من بُعد
من  الخلفي  الجانب  في  البطاريات  حجيرة  غطاء  يثبت  الذي  البرغي  أزل 
جهاز التحكم عن بُعد أواًل. انزع الغطاء برفق. أدخل بطاريتين 1.5 فولت 
بحجم AAA. احرص على تطابق طرفي + و – للبطاريات )تقيد بالقطبية 
الصحيحة). ال تخلط بين البطاريات الجديدة والقديمة. استبدل البطاريات فقط 
بنفس النوع أو ما يعادلها. أعد الغطاء. ثم أعد الغطاء وشده بالبراغي ثانية.

زر Standby )االستعداد(
اضغط مع االستمرار على زر Standby )االستعداد( بجهاز التحكم عن بُعد. 
سيظهر مربع حوار Power off )إيقاف تشغيل الطاقة( على الشاشة. حدد 
OK )موافق( واضغط على الزر OK )موافق(. سيتحول التلفاز إلى وضع 
االستعداد. اضغط لفترة قصيرة ثم حرره لتحويل التلفزيون إلى وضع االستعداد 
السريع أو لتشغيله عندما يكون في وضع االستعداد السريع أو وضع االستعداد.

االستعداد: االستعداد السريع / االستعداد / تشغيل. 1
األزرار الرقمية: يبدل القناة، في وضع التلفاز الحي، ويدخل رقًما أو حرفًا . 2

في مربع النص على الشاشة
ل بين أوضاع الصوت )التلفاز التناظري(، ويعرض لغة الصوت . 3 اللغة: يحّوِ

ويغيِّرها  )التلفاز الرقمي، إذا كان متوفًرا(
Home )الشاشة الرئيسية(: يفتح الشاشة الرئيسية. 4
Mute )كتم الصوت(: يوقف صوت التلفاز كليًا. 5
حجم الصوت +/-. 6
)البث . 7  Live TV وضع  في  اإللكتروني  البرامج  دليل  يعرض  الدليل: 

التلفزيوني المباشر(
أزرار االتجاهات: تتنقل بين القوائم، وخيارات اإلعداد، وتنقل التركيز أو . 8

المؤشر، أو ما يشبه ذلك، وتضبط وقت التسجيل، وتعرض الصفحات الفرعية 
في وضع الشاشة النصية في التلفاز الحي عند الضغط على اليمين أواليسار. اتبع 

التعليمات الظاهرة على الشاشة.
OK: يؤكد التحديدات ويدخل إلى القوائم الفرعية ويعرض قائمة القنوات . 9

)في وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر((
Back )العودة(/Return )الرجوع(: يعود إلى شاشة القائمة السابقة، . 10

النص  ويغلق  المفتوحة،  النوافذ  ويغلق  الخلف،  إلى  واحدة  خطوة  ويرجع 
 Teletext  - المباشر(  التلفزيوني  )البث   Live TV وضع  )في  التلفزيوني 

)النص التلفزيوني((
11 .. Netflixيشغل تطبيق :Netflix
Menu )القائمة(: يعرض قائمة إعدادات Live TV )البث التلفزيوني . 12

المباشر( )في وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر((، ويعرض خيارات 
اإلعداد المتاحة مثل الصوت والصورة

Stop )إيقاف(: يوقف الوسائط الحالية. 13
ترجيع: يحرك األطر للخلف في الوسائط مثل األفالم. 14
ل البرامج في وضع التلفاز الحي. 15 Record )تسجيل(: يسّجِ
األزرار الملونة: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف األزرار الملونة. 16
توفره في وضع . 17 ويغلقه )عند  التليفزيوني  النص  يفتح  )النص(:   Text

Live TV )البث التلفزيوني المباشر((
Pause )إيقاف مؤقت(: يقوم بإيقاف الوسائط قيد التشغيل ويبدأ تسجيل . 18

البرامج المؤجلة في وضع التلفاز الحي
Play )تشغيل(: يبدأ بتشغيل الوسائط المحددة. 19
التقديم السريع: يحرك األطر لألمام في الوسائط مثل األفالم. 20
زر MyButton1: يفتح قائمة إعداد وضع الصورة في المصادر المتاحة. 21
22 .Youtube يشغل تطبيق :Youtube
Exit )خروج(: يغلق قوائم إعدادات Live TV )البث التلفزيوني المباشر( . 23

ويخرج منها، ويغلق الشاشة الرئيسية، ويخرج من أي تطبيق أو قائمة قيد التشغيل 
أو مربع معلومات يظهر على الشاشة، ويقوم بالتبديل إلى آخر مصدر تم تعيينه

Info )المعلومات(: يعرض معلومات عن محتوى الشاشة. 24
Source )المصدر(: يعرض جميع مصادر البث والمحتوى المتاحة، . 25

ويغلق الشاشة الرئيسية ويُبِدل إلى آخر مصدر تم تعيينه
Programme )البرنامج +/-(: زيادة/تقليل عدد القنوات في وضع . 26

Live TV )البث التلفزيوني المباشر(
الترجمات: تشغيل-إيقاف العنوان الفرعي )حسب التوفر(. 27

معالج اإلعداد األولي
مالحظة: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة الستكمال عملية اإلعداد األولي. استخدم 
للتحديد، واإلعداد،  بُعد  التحكم عن  أزرار االتجاهات والزر OK )موافق( في وحدة 

والتأكيد، والمتابعة.

 OK عند تشغيله ألول مرة، تظهر لك شاشة ترحيبية. حدد لغتك واضغط على
تلفزيونك وتثبيت  الشاشة إلعداد  التي تظهر على  التعليمات  اتبع  )موافق(. 
القنوات. سيوجهك معالج التثبيت طوال عملية اإلعداد. يمكنك إجراء عملية 
اإلعداد األولي في أي وقت باستخدام خيار Reset )إعادة الضبط( في القائمة 
Settings )اإلعدادات(<Device Preferences )تفضيالت الجهاز(. 
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يمكنك الوصول إلى قائمة Settings )اإلعدادات( من الشاشة الرئيسية أو 
من قائمة TV options )خيارات التلفزيون( في الوضع Live TV )البث 

التلفزيوني المباشر(.
رسالة الترحيب وتحديد اللغة.11

بالقائمة على  اللغة المدرجة  ستُعرض رسالة "ترحيبية" مع خيارات تحديد 
الشاشة. حدد اللغة المطلوبة من القائمة واضغط OK )موافق( للمتابعة.

اإلعداد األولي.21
 Continue بعد اختيار اللغة، يُمكنك بدء تشغيل معالج اإلعداد األولي. حدد
)المتابعة( واضغط على OK )موافق( للمتابعة. لن تستطيع الرجوع وتغيير 
اللغة بمجرد المتابعة. إذا كنت بحاجة إلى تغيير اللغة بعد هذه الخطوة، فسيتعين 
عليك تحويل التلفزيون إلى وضع االستعداد حتى تبدأ عملية اإلعداد من البداية 
عند تشغيل التلفزيون في المرة التالية. للقيام بذلك، اضغط مع االستمرار على 
زر Standby )االستعداد(. سيظهر لك مربع حوار. حدد OK )موافق( 

واضغط على OK )موافق(.
البحث عن الملحقات.31

سيتم إجراء البحث عن الملحقات بعد بدء اإلعداد األولي. اتبع التعليمات التي 
تظهر على الشاشة إلقران جهاز التحكم عن بُعد )حسب طراز جهاز التحكم 
Back/ عن بُعد( والملحقات الالسلكية األخرى مع التلفزيون. اضغط على زر

Return )الرجوع/العودة( إلنهاء إضافة الملحقات والمتابعة.
اإلعداد السريع.41

في حالة عدم توصيلك لتلفزيونك باإلنترنت عبر إيثرنت مسبقًا، ستظهر لك 
 Android بهاتف  الخاصة   WLAN شبكة  نقل  خاللها  من  يمكنك  شاشة 
الخاص بك وحساب Google إلى تلفزيونك. حدد Continue )المتابعة( 
واضغط على OK )موافق( للمتابعة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة 
على تلفزيونك وهاتفك إلكمال العملية. يمكنك أيًضا تخطي هذه الخطوة عن 
طريق تحديد الخيار Skip )تخطي(. يمكن تخطي بعض الخطوات حسب 

اإلعدادات التي أُجريت في هذه الخطوة.
في حالة عدم توصيلك لتلفزيونك باإلنترنت عبر إيثرنت مسبقًا، ستظهر لك 
في  االستمرار  اختيار  يمكنك  باإلنترنت.  متصل  تلفزيونك  بأن  تُفيد  رسالة 
)تغيير   Change network حدد  الشبكة.  تغيير  أو  السلكي  االتصال 
الشبكة( واضغط على OK )موافق( إذا كنت تريد استخدام االتصال الالسلكي 

بداًل من االتصال السلكي.
االتصال بالشبكة.51

سيتم توجيهك إلى الخطوة التالية تلقائيًا، في حالة قيامك بتوصيل تلفزيونك 
يتم  إيثرنت،  توفر  عدم  حالة  في  المرحلة.  هذه  في  إيثرنت  عبر  باإلنترنت 
البحث عن الشبكات الالسلكية المتاحة وإدراجها على الشاشة التالية. حدد شبكة 
WLAN الخاصة بك من القائمة واضغط على OK )موافق( لالتصال. إذا 
كانت الشبكة محمية بكلمة مرور، فأدخل كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح 
الظاهرية. حدد خيار Other network )شبكة أخرى( من القائمة، إذا 
كانت الشبكة التي تريد االتصال بها تحتوي على SSID )معّرف مجموعة 

خدمات( مخفي.
إذا كنت تفضل عدم االتصال باإلنترنت في هذه المرحلة، فيمكنك تخطي هذه 
الخطوة من خالل تحديد الخيار Skip )تخطي(. يمكنك االتصال باإلنترنت 
)الشبكة   Network & Internet القائمة  خيارات  باستخدام  الحقًا 
 Home Screen من  )اإلعدادات(   Settings قائمة  في  واإلنترنت( 
التلفزيون( في  TV options )خيارات  قائمة  أو من  الرئيسية(  )الشاشة 

وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر(.
سيتم تخطي هذه الخطوة في حالة إنشاء اتصال باإلنترنت في الخطوة السابقة.

تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.61
إذا نجح اإلتصال، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك 
في الشاشة التالية. تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google حتى تتمكن 
من استخدام الخدمات الخاصة بـ Google. سيتم تخطي هذه الخطوة في حالة 

عدم إنشاء اتصال باإلنترنت في الخطوة السابقة أو إذا سجلت الدخول بالفعل 
إلى حسابك على Google في خطوة اإلعداد السريع.

بتسجيل الدخول، ستتمكن من اكتشاف تطبيقات جديدة لمقاطع الفيديو وملفات 
توصيات  على  والحصول  Google Play؛  على  واأللعاب  الموسيقى 
أحدث  استئجار  أو  وشراء  YouTube؛  مثل  تطبيقات  من  مخصصة 
والوصول  Google Play Movies & TV؛  على  والعروض  األفالم 
 Sign In إلى وسائل الترفيه الخاصة بك والتحكم في الوسائط لديك. حدد
تسجيل  خيارات  للمتابعة.  )موافق(   OK على  واضغط  الدخول(  )تسجيل 

الدخول كما يلي:
استخدام هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك: يمكنك استخدام مستعرض 	 

على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر لديك لتسجيل الدخول. قم بتمييز هذا الخيار 
واضغط الزر OK )موافق(. سيتم عرض رمز على شاشة التلفاز. تأكد 
بك.  الخاص  التلفاز  شبكة  نفس  على  لديك  الكمبيوتر  أو  الهاتف  أن  من 
التعليمات  اتبع   ،androidtv.com/setup( المقدم  الويب  موقع  افتح 
الظاهرة على الشاشة للحصول على عنوان url المحدَّث لموقع الويب( في 
مستعرض الهاتف أو الكمبيوتر لديك وأدخل الرمز الذي تراه على شاشة 
التلفاز لديك في حقل اإلدخال ذي الصلة. ثم اتبع التعليمات الظاهرة على 

جهازك وأكمل العملية.
استخدام جهاز التحكم عن بُعد: باستخدام هذا الخيار، يمكنك تسجيل 	 

بريدك  عنوان  إدخال  طريق  عن   Google على  حسابك  إلى  الدخول 
اإللكتروني أو رقم هاتفك وكلمة مرورك.

هذه  في   Google على  حسابك  إلى  الدخول  تسجيل  عدم  تفضل  كنت  إذا 
المرحلة، فيمكنك تخطي هذه الخطوة من خالل تحديد الخيار Skip )تخطي(.

شروط الخدمة.71
ستُعرض بعد ذلك شاشة شروط الخدمة. بالمتابعة، أنت توافق على شروط 
بـ  الخاصة  الخدمة  وشروط   Google من  الخصوصية  وسياسة  الخدمة 
Google Play. حدد Accept )قبول( واضغط على OK )موافق( في 
جهاز التحكم عن بُعد للتأكيد والمتابعة. يمكنك أيًضا عرض شروط الخدمة 
وسياسة الخصوصية وشروط خدمة Play في هذه الشاشة. ليتسنى عرض 
المحتوى، يلزم توافر اتصال باإلنترنت. ستُعرض رسالة تُشير إلى عنوان 
أيًضا، في حالة عدم  المعلومات عليه  يمكن عرض هذه  الذي  الويب  موقع 

توافر اتصال باإلنترنت.
الموقع.81

يمكنك، في الشاشة التالية، السماح لـ Google والتطبيقات الخارجية باستخدام 
معلومات موقع تلفزيونك أو عدم السماح بذلك. حدد Yes )نعم( للتأكيد واضغط 
على OK )موافق(. لتخطي هذه الخطوة دون تأكيد، حدد No )ال( وتابع 
من خالل الضغط على الزر OK )موافق(. يمكنك تغيير هذا اإلعداد الحقًا 
 Device Preferences>)اإلعدادات(  Settings قائمة  باستخدام 

)تفضيالت الجهاز(<Location )الموقع( في الشاشة الرئيسية.
91.Android المساعدة في تحسين نظام التشغيل

األعطال  تقارير  مثل   ،Google إلى  تلقائيًا  التشخيص  معلومات  تُرَسل 
وبيانات االستخدام من جهازك وتطبيقاتك. لن تُستخَدم هذه المعلومات لتحديد 
هويتك. حدد Yes )نعم( للتأكيد واضغط على OK )موافق(. لتخطي هذه 
 OK ال( وتابع من خالل الضغط على الزر( No الخطوة دون تأكيد، حدد
 Settings القائمة  باستخدام  الحقًا  اإلعداد  هذا  تغيير  يمكنك  )موافق(. 
 Usage>)تفضيالت الجهاز( Device Preferences>)اإلعدادات(
Diagnostics & )االستخدام وعمليات التشخيص( في الشاشة الرئيسية.
ستُعرض بعد ذلك معلومات بخصوص خدمات Google وبعض الميزات 
المتوافرة بتلفزيونك. يمكنك تشغيل النتائج الشخصية لـ Assistant )المساعد( 
 OK عن طريق تحديد الخيار ذي الصلة عند مطالبتك بذلك. اضغط على

)موافق( بشكل متتاٍل للمتابعة.
البلد.101

 OK البلد( من القائمة واضغط على( Country في الخطوة التالية، حدد
)موافق( للمتابعة.
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كلمة المرور.111
قد يُطلب منك تحديد كلمة مرور )رمز PIN( في هذه المرحلة وذلك حسب 
اختيار البلد الذي حددته في الخطوة السابقة. اضغط على الزر OK )موافق( 
للمتابعة. ال يمكن أن يكون الرمز المحدد 0000. سيُطلب إدخال رمز PIN هذا 
ليتسنى الوصول إلى بعض القوائم والمحتويات أو لتحرير القنوات والمصادر 
 PIN المقفلة وما إلى ذلك. وسيتعين عليك إدخاله إذا ُطلب منك إدخال رمز

لتشغيل أي قائمة الحقًا.
حدد وضع التلفزيون.121

في الخطوة التالية من اإلعداد األولي، يمكنك إعداد وضع تشغيل التلفزيون إما 
 Store المتجر(. سيؤدي خيار( Store أو على )المنزل( Home على
)المتجر( إلى تكوين إعدادات التلفزيون لديك لتتناسب مع بيئة المتجر. هذا 
الخيار مصمم الستخدام المتاجر فقط. يوصى بتحديد الخيار Home )المنزل( 

لالستخدام المنزلي.
Chromecast المدمج متاح دائًما.131

 On على  التعيين  حالة  في  لديك.   Chromecast توافر تفضيالت  حدد 
لـ  وسيسمح   Google Cast كجهاز  تلفزيونك  اكتشاف  سيتم  )تشغيل(، 
Google Assistant والخدمات األخرى بتنشيط تلفزيونك لالستجابة ألوامر 

البث، حتى عندما يكون في وضع االستعداد والشاشة مقفلة.
وضع الموالف.141

مالحظة: إذا كنت ال تريد إجراء مسح للموالف، حدد أحد الخيارات المتاحة على أي حال. 
يمكنك تخطي المسح في مرحلة أخرى الحقة من مراحل معالج التثبيت. إذا تخطيت هذه 
 Channels الخطوة، يمكنك إجراء بحث عن القنوات الحقًا باستخدام خيارات قائمة

)القنوات( ذات الصلة.

الخطوة التالية هي تحديد وضع الموالف. حدد تفضيل الموالف لتثبيت القنوات 
 Cableو )الهوائي(،   Antenna خيارات  تتوفر  الحي.  التلفاز  لوظيفة 
)الكابل( وSatellite  )القمر الصناعي(. ميِّز الخيار الذي يتوافق مع بيئتك 

واضغط OK )موافق( أو زر اإلتجاه Right )األيمن( للمتابعة.
الهوائي

إذا تم تحديد الخيار Antenna )الهوائي(، فسيبحث التلفاز عن عمليات البث 
األرضي الرقمية والتناظرية. في الشاشة التالية، ميِّز الخيار Scan )مسح( 
واضغط OK )موافق( لبدء البحث أو حدد Skip Scan )تخطي المسح( 

لالستمرار دون إجراء البحث.
البحث  لديه بث تناظري، فقد ال يتوفر خيار  يتوافر  المحدد ال  البلد  مالحظة: إذا كان 

التناظري.

كابل
التلفزيون عن عمليات  فسيبحث  )الكابل(،   Cable الخيار  تحديد  في حالة 
إدراج  فسيتم  منها،  أي  وجود  حالة  في  والتناظرية.  الرقمية  بالكابل  البث 
)تحديد   Select Operator شاشة  على  المتوفرة  المشغل  خيارات 
المشغل(. وإال، فسيتم تخطي هذه الخطوة. ال يمكنك تحديد سوى مشغل واحد 
أو زرار  )موافق(   OK واضغط  المطلوب  المشغل  بتمييز  قم  القائمة.  من 
 Scan األيمن( للمتابعة. في الشاشة التالية، حدد الخيار( Right اإلتجاه
)مسح( لبدء عملية البحث أو حدد Skip Scan )تخطي المسح( لالستمرار 
شاشة  فسيتم عرض  )مسح(   Scan اختيار  حالة  في  البحث.  إجراء  دون 
التكوين في المرة القادمة. قد يلزم إعداد الخيارات Scan Mode )وضع 
 Modulation ،))كيلو هرتز( التردد( )Frequency)KHz ،)المسح
/Ksym( الرمز  )معدل   )Symbol Rate)Ksym/s )التضمين(، 
اضبط  كامل،  بحث  إلجراء  الشبكة(.  ف  )معّرِ  Network ID ثانية((، 
Scan Mode )وضع البحث( على Full/Advance )كامل/متقدم( إذا 
كان متوفًرا. قد تكون بعض الخيارات غير متوفرة لإلعداد والضبط حسب 

المشغل المحدد و/أو Scan Mode )وضع البحث(.
البحث  لديه بث تناظري، فقد ال يتوفر خيار  يتوافر  المحدد ال  البلد  مالحظة: إذا كان 

التناظري.

 Right بمجرد االنتهاء من إعداد الخيارات المتوفرة، اضغط على زر االتجاه
)األيمن( للمتابعة. سيبدأ التلفزيون في البحث عن عمليات البث المتاحة.

ساتاليت
شاشة  سيتم عرض  الصناعي(،  )القمر   Satellite خيار  تحديد  حالة  في 
يتوفر  القادمة.  المرة  في  الصناعي(  القمر  )نوع   Satellite Type
و المفضل(  الصناعي  )القمر   Preferred Satellite الخياران 
General Satellite )القمر الصناعي العام(. حدد خيار واحد واضغط 

OK )موافق( للمتابعة.
مالحظة: قد ال يتوافر الخياران Preferred Satellite )القمر الصناعي المفضل( 
وGeneral Satellite )القمر الصناعي العام( حسب البلد المحدد. في هذه الحالة، 
ستظهر شاشة DVBS Configuration Setting )إعداد تكوين DVBS( بعد 

تحديد وضع الموالف على Satellite )قمر صناعي(.

في حالة تحديد Preferred Satellite )القمر الصناعي المفضل( فإن 
المشغل(. ال  )تحديد   Select Operator التالية ستكون شاشة  الشاشة 
يمكنك تحديد سوى مشغل واحد من القائمة. قم بتمييز المشغل المطلوب واضغط 
OK )موافق( أو زرار اإلتجاه Right )األيمن( للمتابعة. قد تكون بعض 
الخيارات التالية معدة مسبقًا حسب المشغل المحدد في هذه الخطوة. تحقق من 

المعلمات قبل المتابعة واضبطها إذا لزم األمر.
تكوين  )إعداد   DVBS Configuration Setting شاشة  ستُعرض 
DVBS( في المرة القادمة. يجب أوالً ضبط Antenna type)*( )نوع 
 Single Cable )عام(،   Universal الخيارات  تتوافر  الهوائي(. 
 Antenna Type اضبط   .Jess Singlecableو فردي(  )كابل 
)نوع الهوائي( على Universal )عام( بالنسبة ألنظمة األقمار الصناعية 
 Universal على  الهوائي  نوع  بضبط  قمت  إذا   .DiSEqCو المباشرة 
)عام(، فاضغط على زر االتجاه Right )األيمن( للمتابعة للخطوة التالية. 
أو  فردي(  )كابل   Single Cable على  الهوائي  نوع  ضبط  حالة  في 
شاشة  على  إضافية  خيارات  ثالثة  ستظهر   ،Jess Singlecable
 DVBS: Tuner إعداد تكوين( DVBS Configuration Setting
 User Definedتردد النطاق( و( Band frequency ،)الموالف(
)ُمحّدد من قبل الُمستخِدم(. سيتوافر الخيار User Defined )ُمحّدد من 
قبل الُمستخِدم( في حالة ضبط الخيار Band frequency )تردد النطاق( 
على User Defined )ُمحدد من قبل الُمستخِدم(. قم بإعداد هذه الخيارات، 

في حالة توافرها، واضغط على زر االتجاه األيمن للمتابعة.
)*( يمكن تسمية هذا الخيار باسم نوع القمر الصناعي حسب اختيار البلد.

حسب اختياري البلد ونوع القمر الصناعي الذين حددتهما في الخطوات السابقة 
لعملية اإلعداد األولي، قد تُعرض شاشة Load Preset List )تحميل 
قائمة الضبط المسبق( بعد ذلك. حدد Load Preset List )تحميل قائمة 
الضبط المسبق( واضغط على OK )موافق( أو زر االتجاه األيمن لمتابعة 
عملية تثبيت SatcoDX. يمكنك أيًضا تخطي هذه الخطوة عن طريق تحديد 

الخيار Skip )تخطي(.
 DVBS Configuration Setting بعد تكوين المعلمات على شاشة
المحددة  القائمة  تثبيت  لبيئتك وتحديد تفضيل  )إعداد تكوين DVBS( وفقًا 
مسبقًا لديك، فستكون الخطوة التالية هي شاشة Select Satellite )تحديد 
القمر الصناعي(. وقد يمكنك إعداد أقمار صناعية مختلفة وفقًا لنوع الهوائي 
والمشغل المحددين في الخطوات السابقة. حدد خيار القمر الصناعي المطلوب، 
 Satellite Status موافق( إلعداد المعلمات)*(. ستكون( OK واضغط
دة على On )تشغيل(. لتكوين  )حالة القمر الصناعي( لخيار القمرالصناعي ُمعِّ
إعدادات القمر الصناعي األخرى ولتمكين المسح، يجب إعداد هذا الخيار أوالً 
على On )تشغيل(. اضغط على الزر Back )رجوع( وحدد القمر الصناعي 
الذي ترغب في إعداده. بعد استكمال تغييرات التكوين، اضغط على زر االتجاه 

Right )األيمن( للمتابعة. 
 DiSEqC Set الخيار  تعيين  فيجب  مباشر،  قمر صناعي  نظام  لديك  كان  إذا   )*(

.DiSEqC A على

في حالة تحديد الخيار Load Preset List )تحميل قائمة الضبط المسبق( 
في الخطوة السابقة، فسيتم تخطي الخطوات التالية وستبدأ عملية تثبيت قائمة 
قنوات الضبط المسبق. في حالة عدم تحديد القمر الصناعي الصحيح لتثبيت 
SatcoDX، سيظهر لك مربع حوار تحذيري على الشاشة. سيظهر بالقائمة 
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األقمار الصناعية التي يمكن تحديدها. اضغط على OK )موافق( إلغالق 
مربع الحوار ثم اضبط القمر الصناعي وفقًا لذلك. 

سيتم عرض شاشة Channel Scan )مسح القنوات( في المرة التالية. 
حدد Scan )مسح( واضغط OK )موافق( أو زر االتجاه Right )األيمن( 
للمتابعة مع تكوينات المسح. حدد Skip Scan )تخطي المسح( للمتابعة 

دون إجراء مسح واستكمال اإلعداد األولي.
المرة  في  )تكوين مسح(   DVBS Scan Configure ستظهر شاشة 
 Scan :مسح(. ستتوافر الخيارات التالية( Scan التالية، إذا تم تحديد الخيار
Mode )وضع المسح( وChannels )القنوات(. يمكنك اختيار إجراء 
مسح كامل أو مسح للشبكة. قم بإعداد Scan Mode )وضع المسح( وفقًا 
 Frequency لذلك. إذا كنت ستجري بحث شبكة، فتأكد من ضبط معلمات
)التردد( وKsym/s( Symbol Rate( )معدل الرمز )آلف رمز/ثانية(( 
 Transponder خيار  أسفل  بدقة  )االستقطاب(   Polarisationو
)جهاز اإلرسال واالستقبال( على شاشة Satellite Setup )إعداد القمر 
الصناعي(. قد ال تتمكن من تغيير إعداد Scan mode )وضع البحث( 
حسب اختياراتك السابقة. في حالة إعداد خيار Channels )القنوات( على 
Free )المجانية(، لن يتم تثبيت القنوات المشفرة. قد تتوفر أيًضا خيارات 
لتفضيالتك.  بتكوين هذه اإلعدادات وفقًا  قم  المحدد،  المشغل  إضافية حسب 
 Right بمجرد االنتهاء من إعداد الخيارات المتوفرة، اضغط على زر االتجاه
أو  المسح(  )وضع   Scan Mode تمييز  يتم  بينما  المسح  لبدء  )األيمن( 
الزر  على  الضغط  يمكنك  البحث  يستمر  بينما  )القنوات(.   Channels
Back )رجوع( إللغاء البحث. سيتم تخزين القنوات التي تم العثور عليها 

بالفعل في قائمة القنوات.
النتائج عند اكتمال اإلعداد األولي. اضغط OK )موافق( إلنهاء  ستُعرض 

اإلعداد
ستُعرض الشاشة الرئيسية. يمكنك تحديد التطبيق Live TV والضغط على 
المباشر(  التلفزيوني  )البث   Live TV وضع  إلى  للتبديل  )موافق(   OK

ومشاهدة قنوات التلفزيون. 

الشاشة الرئيسية
يجب أن يكون تلفازك متصالً باإلنترنت، لالستمتاع بفوائد تلفازك الذي يعمل 
بنظام Android. قم بتوصيل التلفاز بشبكة منزلية مع توصيل عالي السرعة 
باإلنترنت. يمكنك توصيل التلفاز الخاص بك ال سلكيًا أوسلكيًا بمودم/جهاز 
توجيه. ارجع إلى قسمي Network & Internet )الشبكة واإلنترنت( 
للحصول  باإلنترنت(  )التوصيل   Connecting to the Internetو

على المزيد من المعلومات بخصوص كيفية توصيل تلفزيونك باإلنترنت.
قائمة الشاشة الرئيسية هي مركز التلفاز لديك. اضغط زر Home )الشاشة 
الرئيسية( لعرض الشاشة الرئيسية. يمكنك من الشاشة الرئيسية بدء أي تطبيق 
أو  تليفزيونية، أو مشاهدة أحد األفالم،  قناة  إلى  التحويل  أو  التطبيقات،  من 
التحويل لجهاز متصل. قد تحتوي قائمة الشاشة الرئيسية على عناصر مختلفة 

حسب إعداد التلفاز لديك ووفقًا الختيار الدولة.
يتم ترتيب الخيارات المتوفرة بالشاشة الرئيسية في صفوف. للتنقل عبر خيارات 
الشاشة الرئيسية، استخدم أزرار االتجاهات في جهاز التحكم عن بُعد. قد تتوافر 
 Googleو Google Play Movies & TVو YouTubeالتطبيقات و
Play Music والصفوف المتعلقة بـ Google Play وصفوف التطبيقات 
التي قمت بتثبيتها. حدد أحد الصفوف، ثم انقل التركيز على العنصر المطلوب 
فيه. اضغط الزر OK )موافق( إلجراء تحديد أو للدخول إلى قائمة فرعية.

تقع أدوات البحث في الجزء العلوي األيسر من الشاشة. يمكنك اختيار إما كتابة 
كلمة لبدء البحث عبر لوحة المفاتيح الظاهرية، أو تجربة خيار البحث الصوتي 
إذا كان جهاز التحكم عن بُعد لديك يحتوي على ميكروفون مدمج. انقل التركيز 

على الخيار المطلوب واضغط OK )موافق( للمتابعة.
في الجزء العلوي األيمن من الشاشة، ستُعرض اإلشعارات والمداخل والشبكة 
واإلنترنت )سيتم تسميته متصل أو غير متصل وفقًا لحالة االتصال الحالية( 

لديك  والوقت  التاريخ  تفضيالت  تكوين  يمكنك  الحالي.  والوقت  واإلعدادات 
القائمة  من  والوقت(  )التاريخ   Date & time قائمة  خيارات  باستخدام 
Settings )اإلعدادات(<Device Preferences )تفضيالت الجهاز(.
 Live TV التطبيقان  التطبيقات. سيتوافر  سيكون الصف األول هو صف 
 Live حدد  األخرى.  التطبيقات  جانب  إلى   Multi Media Playerو
TV واضغط على OK )موافق( للتبديل إلى وضع Live TV. في حالة 
على  اضغط  سابقًا،  )التلفزيون(   TV غير  آخر  خيار  إلى  المصدر  تعيين 
زر Source )المصدر( واضبطه على TV )التلفزيون( لمشاهدة قنوات 
 OK واضغط على   Multi Media Player المباشرة. حدد  التلفزيون 
وتشغيل/ الوسائط  خوادم  أو  المتصلة   USB أجهزة  الستعراض  )موافق( 
ملفات  تشغيل  يمكن  التلفزيون.  على  المثبتة  الوسائط  محتوى  عرض 
الصوت  مكبرات  أنظمة  عبر  أو  بالتلفاز  الصوت  مكبرات  عبر  الصوت 
خيار  من  لديك  الصوت  مخرج  تفضيالت  تكوين  يمكنك  بالتلفاز.  المتصلة 
 Device>)اإلعدادات( Settings في قائمة )السماعات( Speakers
لتصفح  )الصوت(.   Sound>)الجهاز )تفضيالت   Preferences
اإلنترنت، ستحتاج إلى تطبيق متصفح إنترنت. أجري بحثًا أو شِغّل تطبيق 

Google Play، وابحث عن متصفح وقم بتنزيله.

 Live TV محتوى قائمة وضع
)البث التلفزيوني المباشر(

ل التلفزيون إلى وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر( أوالً، ثم اضغط  حِوّ
على زر Menu )القائمة( في جهاز التحكم عن بُعد لرؤية جميع خيارات 
 Live TV البث التلفزيوني المباشر(. للتبديل إلى وضع( Live TV قائمة
)البث التلفزيوني المباشر(، يمكنك إما الضغط على زر Exit )الخروج( أو 
 OK التطبيقات( والضغط على( Apps من صف Live TV تحديد تطبيق

)موافق( في Home Screen )الشاشة الرئيسية(.

القنوات
القائمة  إلى  حاليًا  مشاهدتها  تتم  التي  القناة  أضف  تفضيالتي:  إلى  إضافة 

المفضلة المحددة مسبقًا. 
 Programme دليل البرامج: افتح دليل البرامج اإللكتروني. ارجع إلى قسم

Guide )دليل البرامج( للحصول على معلومات مفصلة.
تتوافر قنوات جديدة: ابدأ بحثًا لتنزيل قنوات جديدة. حدد تطبيق مصدر القناة 
أو الموالف. ثم أجري اإلعدادات وفقًا لبيئتك وتفضيالتك إذا لزم األمر. يمكنك 
استخدام خيارات قائمة Channel )القنوات( للبحث عن قنوات البث. ارجع 
المعلومات. عند  إلى قسم Channel )القنوات( للحصول على مزيد من 

االنتهاء من ذلك، حدد Done )تم( واضغط على OK )موافق(. 

خيارات التلفزيون
Source )المصدر(: عرض قائمة مصادر اإلدخال. حدد المصدر المطلوب 

واضغط OK )موافق( للتبديل إلى هذا المصدر.
متطلباتك.  أو  تفضيالتك  يالئم  كي  الصور  وضع  اضبط  الصورة:  وضع 
)ُمستخِدم(،   User الخيارات.  هذه  أحد  على  الصورة  وضع  يمكن ضبط 
 Movie ،)رياضي( Sport ،)واضح( Vivid ،)قياسي( Standard
)ُمستخِدم(   User وضع  استخدام  يمكنك  )األلعاب(.   Gameو )فيلم( 
 Device>)اإلعدادات( Settings إلنشاء إعدادات مخصصة. انتقل إلى
Preferences )تفضيالت الجهاز(<Picture )الصورة( للحصول على 

خيارات اإلعداد التفصيلية.
وضع العرض: يضبط حجم الشاشة حدد أحد الخيارات المحددة مسبقًا وفقًا 

لتفضيالتك.
السماعات: لالستماع إلى صوت التلفزيون من جهاز صوت متوافق متصل، 
اضبط اإلعداد على نظام الصوت الخارجي. اضبط على سماعات التلفزيون 

الستخدام سماعات تلفزيونك إلخراج الصوت.
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الطاقة
مؤقت النوم: حدد وقت الخمول الذي تريد أن يدخل تلفزيونك بعده في 

وضع النوم تلقائيًا.
إيقاف تشغيل الصورة: حدد هذا الخيار واضغط على OK )موافق( إليقاف 
تشغيل الشاشة. اضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بُعد أو التلفزيون 
لتشغيل الشاشة مرة أخرى. يُرجى مالحظة أنه ال يمكنك تشغيل الشاشة 
باستخدام زري ضبط مستوى الصوت +/-، وزر كتم الصوت ووضع 

االستعداد. وستعمل هذه األزرار بشكل طبيعي.
عمل  طبيعة  حدد  إشارة:  وجود  عدم  حالة  في  تلقائيًا  التشغيل  إيقاف 
تلفزيونك، عند عدم اكتشاف إشارة من مصدر اإلدخال المعين حاليًا. حدد 
الوقت الذي تريد أن يتوقف تلفزيونك بعده عن العمل تلقائيًا أو اضبطه 

على Off )إيقاف التشغيل( لتعطيله.
لبطاقة  المتوفرة  القائمة  خيارات  عرض  المشتركة(:  )الواجهة   CI بطاقة 

CI قيد االستخدام. قد ال يتوافر هذا العنصر حسب إعداد مصدر اإلدخال.
الخيارات المتقدمة

لغة الصوت: حدد اللغة التي تفضلها للصوت. قد ال يتوافر هذا العنصر 
حسب إعداد مصدر اإلدخال.

رمز Blue Mute )كتم الصوت على خلفية زرقاء(: شِغّل هذه الوظيفة 
أو أوقف تشغيلها وفقًا لتفضيالتك. عند تشغيلها، ستُعرض خلفية زرقاء 

على الشاشة في حالة عدم توفر إشارة.
التي تفضلها. عند ضبط  البدء االفتراضية  قناة  القناة االفتراضية: حدد 
)تحديد   User Select على  التحديد(  )وضع   Select Mode
الُمستخِدم(، سيتوافر خيار Show Channels )عرض القنوات(. 
حدد الخيار OK )موافق( واضغط عليه لرؤية قائمة القنوات. ميِّز قناة 
واضغط على OK )موافق( لتحديدها. ستُعرض القناة المحددة، في كل 
حالة  في  استعداد.  وضع  أي  من  التلفزيون  تشغيل  إعادة  فيها  يتم  مرة 
ضبط Select Mode )وضع التحديد( على Last Status )الحالة 

األخيرة(، ستُعرض آخر قناة تمت مشاهدتها.
 Interaction قناة التفاعل(: شِغّل وظيفة( Interaction Channel
Channel )قناة التفاعل( أو أوقف تشغيلها. هذه الميزة مفيدة في المملكة 

المتحدة وأيرلندا فقط.
MHEG PIN Protection )حماية رمز PIN لـ MHEG(: شِغّل 
وظيفة MHEG PIN Protection )حماية رمز PIN لـ MHEG( أو 
أوقف تشغيلها. يمكن هذا اإلعداد أأو يعطل الوصول إلى بعض تطبيقات 
MHEG. يمكن تحرير التطبيقات المعطلة بإدخال الرقم السري الصحيح. 

هذه الميزة مفيدة في المملكة المتحدة وأيرلندا فقط.
HBBTV إعدادات

دعم HBBTV: شِغّل وظيفة HBBTV أو أوقف تشغيلها.
.HBBTV ال تتبع: اضبط تفضيالتك فيما يتعلق بسلوك تتبع خدمات

تعريف  ملفات  إعداد  تفضيل  حدد  االرتباط:  تعريف  ملفات  إعدادات 
.HBBTV االرتباط لخدمات

التخزين المستمر: شِغّل وظيفة التخزين المستمر أو أوقف تشغيلها. في 
حالة ضبطها على On )تشغيل(، ستُخَزن ملفات تعريف االرتباط مع 

تاريخ انتهاء الصالحية في الذاكرة الدائمة للتلفزيون.
حظر مواقع التتبع: شِغّل وظيفة حظر مواقع التتبع أو أوقف تشغيلها.

معّرف الجهاز: شِغّل وظيفة معّرف الجهاز أو أوقف تشغيلها.
لخدمات  الجهاز  معّرف  تعيين  أعد  الجهاز:  معّرف  تعيين  إعادة 
HBBTV. سيُعرض مربع حوار التأكيد. اضغط على OK )موافق( 

للمتابعة، Back )العودة( لإللغاء.
الترجمة

الترجمة التناظرية: يمكنك إعداد هذا الخيار على Off )إيقاف التشغيل(، 

أو On )التشغيل(، أو Mute )كتم الصوت(. في حالة اختيار الخيار 
Mute )كتم الصوت( ستُعرض الترجمة التناظرية على الشاشة، لكن 

سيتم كتم صوت السماعات في نفس الوقت.
الترجمة الرقمية: اضبط هذا الخيار على Off )إيقاف التشغيل( أو 

On )تشغيل(.
مسارات الترجمة: حدد مسار الترجمة الذي تفضله، في حالة توافره.

لغة الترجمة الرقمية: قم بإعداد أحد خيارات اللغة المدرجة كتفضيل 
أول للغة العنوان الفرعي الرقمي.

المدرجة  اللغة  خيارات  أحد  بإعداد  قم  الثانية:  الرقمية  الترجمة  لغة 
كتفضيل ثاٍن للغة العنوان الفرعي الرقمي. إذا كانت اللغة المحددة في 
Digital Subtitle Language )لغة العنوان الفرعي الرقمي( 

غير متوفرة، فسيتم عرض العناوين الفرعية بهذه اللغة.
نوع الترجمة: يمكنك إعداد هذا الخيار على Normal )طبيعي( أو 
الخيار  اختيار  حالة  في  السمع(.  )معاق   Hearing Impaired
Hearing Impaired )معاق السمع(، فإنه سيوفر خدمات العناوين 
الفرعية مع توضيحات إضافية للمشاهدين من الصم والذين يعانون من 

صعوبات في السمع.
الشاشة النصية

لغة نصوص المعلومات الرقمية: يتم ضبط لغة الشاشة النصية لعمليات 
البث الرقمية.

لعرض  الترميز  فك  لغة صفحة  يتم ضبط  الترميز:  فك  صفحة  لغة 
الشاشة النصية.

 ."Biss مفتاح  إلضافة  "انقر  الرسالة  عرض  سيتم   :BISS مفتاح 
اضغط على الزر OK )موافق( إلضافة مفتاح biss. ستتوافر معلمات
Frequency )التردد(، Symbol Rate )Ksym/s( )معدل الرمز 
 Programme ،)االستقطاب( Polarisation ،))آلف رمز/ثانية(
CW( إلعدادها. بمجرد  البرنامج( وCW Key )مفتاح  ID )معّرف 
االنتهاء من اإلعدادات، قم بتمييز Save Key )حفظ المفتاح( والضغط 
على OK )موافق( لحفظ مفتاح biss وإضافته. لن يتوافر هذا الخيار في 
حالة عدم ضبط Channel Installation Mode )وضع تثبيت 
القنوات( أسفل القائمة Settings )اإلعدادات(<Channel )القنوات( 
 General ،)القمر الصناعي المفضل( Preferred Satellite علة
Satellite )القمر الصناعي العام( أو Satellite )القمر الصناعي(. 
ستختلف الخيارات المتاحة حسب البلد المحدد أثناء عملية اإلعداد األولي.
السكون التلقائي: حدد وقت الخمول الذي تريد أن يدخل تلفزيونك بعده في 
وضع النوم تلقائيًا. تتوافر الخيارات 4 ساعات، 6 ساعات و8 ساعات. 

اضبطه على Never )أبًدا( لتعطيله.
معلومات النظام: تُعرض معلومات النظام بالتفصيل في القناة الحالية مثل 
)جودة   Signal Quality اإلشارة(،  )مستوى   Signal Level

اإلشارة(، Frequency )التردد( وما إلى ذلك.
معلومات اإلصدار: تُعرض معلومات النظام مثل Model Name )اسم 

الطراز( وVersion )اإلصدار(.
اإلعدادات: ارجع إلى قسم Settings )اإلعدادات( للحصول على معلومات 

مفصلة.

سجل
قائمة التسجيالت: ستُعرض التسجيالت إن وجدت. حدد تسجياًل من اختيارك 
لعرض  األزرق  الزر  على  اضغط  أو  لحذفه  األصفر  الزر  على  واضغط 
لتمرير  واألخضر  األحمر  الزرين  استخدام  يمكنك  التفصيلية.  المعلومات 

الصفحة ألعلى وألسفل.
معلومات الجهاز: ستُعرض أجهزة تخزين USB المتصلة. حدد جهاًزا من 

اختيارك ثم اضغط على OK )موافق( لالطالع على الخيارات المتاحة. 
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ضبط التحول الزمني: ضع عالمة على جهاز تخزين USB المحدد أو 
قسم عليه لتسجيل التحول الزمني.

ضبط مشغل PVR: ضع عالمة على جهاز تخزين USB المحدد أو 
.PVR قسم عليه لمشغل

 USB قسم  إلى  ارجع  المحدد.   USB تخزين  جهاز  نِسّق  التنسيق: 
للحصول على مزيد من   )USB باستخدام  )التسجيل   Recording

المعلومات
اختبار السرعة: ابدأ اختبار سرعة لجهاز تخزين USB المحدد. ستُعرض 

نتيجة االختبار عند االنتهاء.
قائمة  باستخدام  تسجيل  مؤقتات  أو  تذكيرية  رسائل  أضف  الجداول:  قائمة 

Schedule List )قائمة الجداول(. 
وضع التحول الزمني: قم بتمكين ميزة تسجيل التحول الزمني أو تعطيلها. 
ارجع إلى قسم USB Recording )التسجيل باستخدام USB( للحصول 

على مزيد من المعلومات.

اإلعدادات
 Home Screen اإلعدادات(( من( Settings يمكنك الوصول إلى قائمة
التلفزيون( في  TV options )خيارات  قائمة  أو من  الرئيسية(  )الشاشة 

الوضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر(.

الشبكة واإلنترنت
يمكنك تكوين إعدادات شبكة تلفزيونك باستخدام خيارات هذه القائمة. يمكنك 
غير   / )متصل   Connected/Not Connected الرمز  تمييز  أيًضا 
 OK على  والضغط  الرئيسية(  )الشاشة   Home screen على  متصل( 

)موافق( للوصول إلى هذه القائمة.
Wi-Fi: شِغّل وظيفة الشبكة المحلية الالسلكية )WLAN( وأوقف تشغيلها.

الشبكات المتوفرة

عند تشغيل وظيفة WLAN، سيُدرج بالقائمة الشبكات الالسلكية المتاحة. حدد 
See all )رؤية الكل( واضغط على OK )موافق( لرؤية جميع الشبكات. 
كلمة  إدخال  منك  يُطلب  قد  لالتصال.  عليها  واضغط  )موافق(   OK حدد 
مرور لالتصال بالشبكة المحددة، في حال كانت الشبكة محمية بكلمة مرور. 

الخيارات األخرى

إضافة شبكة جديدة: أضف شبكات ذات SSID مخفي.
إمكانية البحث متوافرة دائًما: يمكنك السماح لخدمة المواقع والتطبيقات األخرى 
بالبحث عن الشبكات، حتى عند إيقاف تشغيل وظيفة WLAN. اضغط على 

OK )موافق( لتشغيلها وإيقاف تشغيلها..
التشغيل عبر الشبكة المحلية الالسلكية: شِغّل هذه الوظيفة وأوقف تشغيلها. 
تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تشغيل تلفزيونك أو تنشيطه عبر الشبكة الالسلكية. 
التشغيل عبر الشبكة المحلية: شِغّل هذه الوظيفة وأوقف تشغيلها. تتيح لك هذه 

الوظيفة إمكانية تشغيل تلفزيونك أو تنشيطه عبر شبكة. 

اإليثرنت

 Ethernet متصل/غير متصل: يعرض حالة اتصال اإلنترنت عبر عناوين
.MACو IPو

إعدادات الوكيل: عيِّن وكيل HTTP للمتصفح يدويًا. قد ال يُسمح باستخدام 
التطبيقات األخرى لهذا الوكيل.

إعدادات IP: قم بتكوين إعدادات IP الخاصة بتلفزيونك.

القناة
القنوات

وضع  اختيار  حسب  نشطة  غير  تصبح  أو  القائمة  هذه  خيارات  تتغير  قد 
تثبيت القنوات.

وضع تثبيت القنوات - هوائي
بحث القنوات التلقائي: ابدأ بحثًا عن القنوات التناظرية والرقمية. يمكنك الضغط 
على الزر Back )الرجوع إللغاء عملية البحث. سيتم تخزين القنوات التي 

تم العثور عليها بالفعل في قائمة القنوات.
تحديث البحث: البحث عن تحديثات. لن يتم حذف القنوات التي تمت إضافتها 
سابقًا، إال أنه سيتم تخزين أي قنوات جديدة يتم العثور عليها في قائمة القنوات.
البحث اليدوي التناظري: ابدأ بحثًا يدويًا عن القنوات التناظرية. أدخل تردد 
)البحث   Scan Down أو  ألعلى(  )البحث   Scan Up حدد  ثم  البدء 
ألسفل(. يتم استكمال البحث عند العثور على قناة، ويتم تخزين القناة التي تم 

العثور عليها في قائمة القنوات.
بحث RF )الترد الالسلكي( األحادي: حدد قناة RF  باستخدام زري االتجاهات 
األيمن/األسفل. سيتم إظهار مستوى اإلشارة وجودة اإلشارة للقناة المحددة. 
اضغطOK )موافق( لبدء البحث عن قناة RF المحددة. ستُخزن القنوات التي 

يُعثر عليها في قائمة القنوات.
التحديث اليدوي للخدمة: ابدأ تحديث خدمة يدويًا.

LCN )رقم القناة المنطقية(: حدد تفضيالتك لـ LCN )رقم القناة المنطقية(. 
LCN هو نظام رقم القناة المنطقية الذي ينظم مصادر البث المتوفرة طبقًا 

لتسلسل عدد قنوات يمكن تمييزه )إن توفر(.
نوع البحث عن القنوات: حدد نوع البحث الذي تفضله. 

نوع تخزين القنوات: حدد نوع التخزين الذي تفضله. 
تحديد الشبكة المفضلة: حدد شبكتك المفضلة. سيكون خيار القائمة هذا نشًطا، 

في حالة توفر أكثر من شبكة.
تخطي القنوات: حدد القنوات الُمراد تخطيها عند تبديل القنوات عبر زري 
Programme )البرنامج +/-( في جهاز التحكم عن بُعد. قم بتمييز القنوات 

المطلوبة في القائمة واضغط على OK )موافق( للتحديد/إلغاء التحديد.
تبديل القنوات: استبدل موضعي القناتين المحددتين في قائمة القنوات. قم بتمييز 
القنوات المطلوبة في القائمة واضغط على OK )موافق( للتحديد. عند تحديد 
القناة الثانية، سيتم استبدال موضع هذه القناة بموضع القناة التي تم تحديدها 
أوالً. يجب عليك تعيين خيار LCN )رقم القناة المنطقية( على Off )إيقاف 

التشغيل( أو Default )الوضع االفتراضي( ليتسنى تمكين هذه الميزة.
نقلها  تريد  التي  القناة  أخرى. حدد  قناة  إلى موضع  قناة  انقل  القنوات:  نقل 
واضغط على OK )موافق( للتحديد. ثم حدد القناة الثانية بنفس الطريقة. عند 
تحديد القناة الثانية، ستُنقل القناة األولى المحددة إلى موضع تلك القناة. يجب 
عليك تعيين خيار LCN )رقم القناة المنطقية( على Off )إيقاف التشغيل( 

أو Default )الوضع االفتراضي( ليتسنى تمكين هذه الميزة.
ل اسم القناة المحددة ورقمها  تعديل القنوات: تعديل القنوات في قائمة القنوات. عّدِ
 Frequencyاسم الشبكة(، و( Network Name واعرض معلومات
 Sound Systemنظام األلوان، و(( Colour Systemو ،)التردد(
الخيارات  تكون  قد  توافرها.  القناة في حالة  بهذه  المرتبطة  الصوت(  )نظام 
الزر  على  الضغط  يمكنك  القناة.  حسب  وذلك  أيًضا  للتعديل  قابلة  األخرى 

األزرق لحذف القناة المحددة.
الضبط الدقيق للقنوات التناظرية: اضبط قناة تناظرية ضبًطا دقيقًا. تُعرض 
قائمة بالقنوات التناظرية المتوفرة. حدد القناة المطلوبة من القائمة واضغط 
األيسر/ االتجاهات  زر  على  بالضغط  القناة  تردد  غيِّر  ثم  )موافق(.   OK
 Back موافق( لتخزين التردد الجديد لهذه القناة. اضغط( OK األيمن. اضغط
)رجوع( لإللغاء. قد ال يكون هذا العنصر مرئيًا، حسب ما إذا كانت آخر قناة 

تمت مشاهدتها تناظرية أم ال.
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مسح قائمة القنوات: احذف جميع القنوات المخّزنة في قائمة القنوات الخاصة 
 OK بتمييز  قم  للتأكيد.  حوار  لك  سيظهر  المحددة.  القنوات  تثبيت  بوضع 
)إلغاء(   Cancel بتمييز  قم  للمتابعة.  )موافق(   OK واضغط  )موافق( 

واضغط OK )موافق( لإللغاء.
وضع تثبيت القنوات - كابل

بحث القنوات التلقائي: ابدأ بحثًا عن قنوات الكابل التناظرية والرقمية. سيتم 
 OK إدراج خيارات المشغل إذا كانت متوفرة. حدد اللغة المطلوبة واضغط
 Channelوضع البحث(، و( Scan Mode قد تتوافر الخيارات .)موافق(
Scan Type )نوع البحث عن القنوات(، وFrequency )التردد(، و
Network ID )معّرف الشبكة(. قد تتباين الخيارات وفقًا لتحديدات المشغل 
وScan Mode )وضع المسح(. حدد Scan Mode )وضع المسح( 
 Scan كامل( إذا كنت ال تعرف كيفية إعداد الخيارات. قم بتمييز( Fullعلى
الزر  على  الضغط  يمكنك  المسح.  لبدء  )موافق(   OK والضغط  )مسح( 
Back )رجوع( إللغاء عملية المسح. سيتم تخزين القنوات التي تم العثور 

عليها بالفعل في قائمة القنوات.
بحث RF )الترد الالسلكي( األحادي: أدخل قيمة Frequency )التردد(. 
 Signal Qualityو اإلشارة(  )مستوى   Signal Level سيُعرض 
 Scan خيار  حدد  المحدد.  )التردد(   Frequency لـ  اإلشارة(  )جودة 
التي  القنوات  ستُخزن  البحث.  لبدء  )موافق(   OK على  واضغط  )البحث( 

يُعثر عليها في قائمة القنوات.
LCN )رقم القناة المنطقية(: حدد تفضيالتك لـ LCN )رقم القناة المنطقية(. 
LCN هو نظام رقم القناة المنطقية الذي ينظم مصادر البث المتوفرة طبقًا 

لتسلسل عدد قنوات يمكن تمييزه )إن توفر(.
نوع البحث عن القنوات: حدد نوع البحث الذي تفضله. 

نوع تخزين القنوات: حدد نوع التخزين الذي تفضله. 
هذا  القائمة  خيار  سيكون  المفضلة.  شبكتك  حدد  المفضلة:  الشبكة  تحديد 
المحدد  البلد  يتوافر هذا حسب  أكثر من شبكة. قد ال  نشًطا، في حالة توفر 

أثناء عملية اإلعداد األولي.
تخطي القنوات: حدد القنوات الُمراد تخطيها عند تبديل القنوات عبر زري 
Programme )البرنامج +/-( في جهاز التحكم عن بُعد. قم بتمييز القنوات 

المطلوبة في القائمة واضغط على OK )موافق( للتحديد/إلغاء التحديد.
تبديل القنوات: استبدل موضعي القناتين المحددتين في قائمة القنوات. قم بتمييز 
القنوات المطلوبة في القائمة واضغط على OK )موافق( للتحديد. عند تحديد 
القناة الثانية، سيتم استبدال موضع هذه القناة بموضع القناة التي تم تحديدها 
أوالً. يجب عليك تعيين خيار LCN )رقم القناة المنطقية( على Off )إيقاف 

التشغيل( أو Default )الوضع االفتراضي( ليتسنى تمكين هذه الميزة.
نقلها  تريد  التي  القناة  أخرى. حدد  قناة  إلى موضع  قناة  انقل  القنوات:  نقل 
واضغط على OK )موافق( للتحديد. ثم حدد القناة الثانية بنفس الطريقة. عند 
تحديد القناة الثانية، ستُنقل القناة األولى المحددة إلى موضع تلك القناة. يجب 
عليك تعيين خيار LCN )رقم القناة المنطقية( على Off )إيقاف التشغيل( 

أو Default )الوضع االفتراضي( ليتسنى تمكين هذه الميزة.
ل اسم القناة المحددة ورقمها  تعديل القنوات: تعديل القنوات في قائمة القنوات. عّدِ
 Frequencyاسم الشبكة(، و( Network Name واعرض معلومات
 Sound Systemنظام األلوان(، و( Colour Systemو ،)التردد(
)نظام الصوت(، Modulation )التضمين( وSymbol Rate )معدل 
الرمز( المرتبطة بهذه القناة. قد تكون الخيارات األخرى قابلة للتعديل أيًضا 

وذلك حسب القناة. يمكنك الضغط على الزر األزرق لحذف القناة المحددة.
الضبط الدقيق للقنوات التناظرية: اضبط قناة تناظرية ضبًطا دقيقًا. تُعرض 
قائمة بالقنوات التناظرية المتوفرة. حدد القناة المطلوبة من القائمة واضغط 
األيسر/ االتجاهات  زر  على  بالضغط  القناة  تردد  غيِّر  ثم  )موافق(.   OK
 Back موافق( لتخزين التردد الجديد لهذه القناة. اضغط( OK األيمن. اضغط
)رجوع( لإللغاء. قد ال يكون هذا العنصر مرئيًا، حسب ما إذا كانت آخر قناة 

تمت مشاهدتها تناظرية أم ال.

مسح قائمة القنوات: احذف جميع القنوات المخّزنة في قائمة القنوات الخاصة 
 OK بتمييز  قم  للتأكيد.  حوار  لك  سيظهر  المحددة.  القنوات  تثبيت  بوضع 
)إلغاء(   Cancel بتمييز  قم  للمتابعة.  )موافق(   OK واضغط  )موافق( 

واضغط OK )موافق( لإللغاء.
وضع تثبيت القنوات - القمر الصناعي المفضل/العام/القمر الصناعي

إعادة مسح القمر الصناعي: يمكنك بدء مسح قمر صناعي بالبدء بشاشة تحديد 
المشغل لوضع التثبيت القنوات Preferred Satellite )القمر الصناعي 
 General المفضل( أو بشاشة تحديد القمر الصناعي لوضع تثبيت القنوات
الصناعي(  )القمر   Satellite أو  العام(  الصناعي  )القمر   Satellite
وبالتالي  المسح،  تكوينات  بعض  تتوفر  لن  هذا،  المسح  خيار  تفضيل  عند 

فإن التفضيالت التي قمت بإجرائها أثناء عملية اإلعداد األولي قد ال تتغير.
إضافة قمر صناعي: إضافة قمر صناعي وإجراء مسح للقمر الصناعي.

تحديث القمر الصناعي: البحث عن أي تحديثات من خالل إعادة عملية المسح 
السابقة بنفس اإلعدادات. ستتمكن أيًضا من تكوين هذه اإلعدادات قبل المسح. 
في حالة تعيين وضع تثبيت القنوات إلى Preferred Satellite )القمر 
الخدمات  باسم مختلف حسب  الخيار  تسمية هذا  يتم  قد  المفضل(  الصناعي 
المتاحة. قم بتمييز القمر الصناعي والضغط على زر OK )موافق( لتكوين 
)األيمن(   Right االتجاه  زر  اضغط  بالتفصيل.  الصناعي  القمر  معلمات 

للمتابعة.
الموالفة اليدوية للقمر الصناعي: بدء المسح اليدوي للقمر الصناعي

تحديد الشبكة المفضلة: حدد شبكتك المفضلة. سيكون خيار القائمة هذا نشًطا، 
المحدد  البلد  الخيار حسب  يتوافر هذا  أكثر من شبكة. قد ال  في حالة توفر 

أثناء عملية اإلعداد األولي.
تخطي القنوات: حدد القنوات الُمراد تخطيها عند تبديل القنوات عبر زري 
Programme )البرنامج +/-( في جهاز التحكم عن بُعد. قم بتمييز القنوات 

المطلوبة في القائمة واضغط على OK )موافق( للتحديد/إلغاء التحديد.
تبديل القنوات: استبدل موضعي القناتين المحددتين في قائمة القنوات. قم بتمييز 
القنوات المطلوبة في القائمة واضغط على OK )موافق( للتحديد. عند تحديد 
القناة الثانية، سيتم استبدال موضع هذه القناة بموضع القناة التي تم تحديدها أوالً.
نقلها  تريد  التي  القناة  أخرى. حدد  قناة  إلى موضع  قناة  انقل  القنوات:  نقل 
الطريقة.  بنفس  الثانية  القناة  ثم حدد  للتحديد.  )موافق(   OK على  واضغط 

عند تحديد القناة الثانية، ستُنقل القناة األولى المحددة إلى موضع تلك القناة.
ل اسم القناة المحددة ورقمها  تعديل القنوات: تعديل القنوات في قائمة القنوات. عّدِ
 Frequencyاسم الشبكة(، و( Network Name واعرض معلومات
 Sound Systemنظام األلوان، و(( Colour Systemو ،)التردد(
الخيارات  تكون  قد  توافرها.  القناة في حالة  بهذه  المرتبطة  الصوت(  )نظام 
الزر  على  الضغط  يمكنك  القناة.  حسب  وذلك  أيًضا  للتعديل  قابلة  األخرى 

األزرق لحذف القناة المحددة.
مسح قائمة القنوات: احذف جميع القنوات المخّزنة في قائمة القنوات الخاصة 
 OK بتمييز  قم  للتأكيد.  حوار  لك  سيظهر  المحددة.  القنوات  تثبيت  بوضع 
)إلغاء(   Cancel بتمييز  قم  للمتابعة.  )موافق(   OK واضغط  )موافق( 

واضغط OK )موافق( لإللغاء.
المشغل  اختيار  الرمادي حسب  باللون  الخيارات وتظهر  تتوفر بعض  قد ال  مالحظة: 

واإلعدادات ذات الصلة به.

وضع تثبيت القنوات

يمكنك إعداد هذا الخيار على Antenna )هوائي(، أو Cable )كابل(، 
 General القمر الصناعي المفضل(، أو( Preferred Satellite أو

Satellite )القمر الصناعي العام(، أو Satellite )القمر الصناعي(.

التحديث التلقائي للقنوات

شِغّل وظيفة التحديث التلقائي للقنوات أو أوقف تشغيلها.
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رسالة تحديث القنوات

شِغّل وظيفة رسالة تحديث القنوات أو أوقف تشغيلها. قد ال يظهر هذا العنصر، 
حسب اختيار وضع تثبيت القنوات.

عناصر تحكم الوالدين
)*( للدخول إلى هذه القائمة، يجب إدخال PIN )رمز التعريف الشخصي( أواًل. يُعين 
رمز PIN االفتراضي على 1234. إذا حددت رمز PIN جديًدا بعد عملية اإلعداد 
األولي، فاستخدم رمز PIN الذي حددته. قد ال تتوفر بعض الخيارات أو تتباين حسب 

اختيار الدولة في عملية اإلعداد األولي.

قم  القنوات.  قائمة  من  لحظرها  قناة/قنوات  تحديد  يتم  المحظورة:  القنوات 
بتمييز القناة والضغط على OK )موافق( لتحديدها/إلغاء تحديدها. لمشاهدة 

قناة محظورة يجب إدخال رمزPIN أواًل.
قيود البرنامج: احظر البرامج وفقًا لمعلومات التصنيف العمري التي تُبث معهم. 
يمكنك تشغيل القيود أو إيقاف تشغيلها، وتعيين أنظمة التصنيف، ومستويات 

التقييد وحدود العمر باستخدام خيارات هذه القائمة.
اإلدخاالت المحظورة: يتم منع الوصول إلى محتوى مصدر اإلدخال المحدد. 
حدد خيار اإلدخال المرغوب به واضغط على OK )موافق( لتحديده/إلغاء 

تحديده. للتبديل إلى مصدر إدخال محظور يجب إدخال رمز PIN أواًل.
واضغط  الخيار  هذا  حدد  االفتراضي.   PIN رمز  غيِّر   :PIN رمز  تغيير 
على OK )موافق(. ستحتاج إلى إدخال رمز PIN القديم أواًل. ثم ستظهر 

لك شاشة إدخال رمز PIN الجديد. أدخل رمز PIN الجديد مرتين للتأكيد.

Audio Channel )قناة الصوت(

اضبط قناة الصوت المفضلة، إذا كان ذلك متاًحا. قد ال يكون هذا العنصر 
مرئيًا، حسب ما إذا كانت آخر قناة تمت مشاهدتها تناظرية أم ال.

لغة الصوت

قم بإعداد أحد خيارات اللغة المدرجة كتفضيل أول للغة الصوت. قد ال يكون 
هذا العنصر مرئيًا، حسب ما إذا كانت آخر قناة تمت مشاهدتها رقمية أم ال.

لغة الصوت الثانية

قم بإعداد أحد خيارات اللغة المدرجة كتفضيل ثاني للغة الصوت. إذا كان 
خيار اللغة المحددة في إعداد لغة الصوت غير مدعوًما، فسيتم مراعاة تفضيل 
اللغة هذا. قد ال يكون هذا العنصر مرئيًا، حسب ما إذا كانت آخر قناة تمت 

مشاهدتها رقمية أم ال.

التراخيص مفتوحة المصدر

عرض معلومات ترخيص البرنامج مفتوح المصدر.

اإلصدار

يعرض رقم إصدار النظام.

الحسابات وتسجيل الدخول
Google: سيتوفر هذا الخيار في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى حساب 
أو  لديك  البيانات  مزامنة  تفضيالت  تكوين  يمكنك  بك.  الخاص   Google
 Choose إزالة حسابك المسجل على التلفاز. حدد خدمة ُمدرجة في قسم
synced apps )اختيار التطبيقات المتزامنة( واضغط على OK )موافق( 
)المزامنة اآلن(   Sync now بتمييز  قم  البيانات.  لتمكين/تعطيل مزامنة 

كنة مرة واحدة. والضغط على OK )موافق( لمزامنة جميع الخدمات الُممَّ
إضافة حساب: أضف حسابًا جديًدا إلى الحسابات المتوفرة بتسجيل الدخول إليه.

التطبيقات
يمكنك، باستخدام خيارات هذه القائمة إدارة التطبيقات في التلفاز لديك.

التطبيقات المفتوحة حديثًا
)رؤية   See all apps حدد  حديثًا.  المفتوحة  التطبيقات  يمكنك عرض 
جميع التطبيقات( واضغط على OK )موافق( لرؤية جميع التطبيقات المثبتة 
بتلفزيونك. وسيُعرض كذلك مقدار مساحة التخزين التي يحتاجونها. يمكنك 
رؤية إصدار التطبيق، أو فتح التطبيق أو فرض إيقاف تشغيله، أو إلغاء تثبيت 
تطبيق تم تنزيله، أو االطالع على األذونات وتشغيلها / إيقاف تشغيلها، وتشغيل 
/ إيقاف تشغيل اإلشعارات، ومسح البيانات وذاكرة التخزين المؤقت وما إلى 
ذلك. حدد أحد التطبيقات واضغط على OK )موافق( لرؤية الخيارات المتاحة.

األذونات
إدارة األذونات وبعض الميزات األخرى للتطبيقات.

التطبيقات حسب فئات نوع اإلذن. يمكنك تمكين/ أذونات التطبيق: ستُفرز 
تعطيل أذونات التطبيقات من داخل هذه الفئات.

الوصول إلى التطبيق الخاص: قم بتكوين بعض ميزات التطبيق واألذونات 
الخاصة.

األمن والقيود: باستخدام خيارات هذه القائمة:
متجر 	  بخالف  أخرى  من مصادر  التطبيقات  بتثبيت  السماح  يمكنك 

Google Play أو تقييد ذلك.
تسبب 	  قد  التي  التطبيقات  بتثبيت  السماح  لعدم  التلفاز  يمكنك ضبط 

ضرًرا أو التحذير قبل تثبيتها.

تفضيالت الجهاز
حول: تحقق من وجود تحديثات للنظام وغيِّر اسم الجهاز وأعد تشغيل التلفزيون 
واعرض معلومات النظام مثل عناوين الشبكة واألرقام التسلسلية واإلصدارات 
القانونية وإدارة اإلعالنات  المعلومات  أيًضا عرض  إلى ذلك. ويمكنك  وما 
وعرض معّرف اإلعالن لديك وإعادة تعيينه وتشغيل اإلعالنات المخصصة 

/ إيقاف تشغيلها حسب اهتماماتك.
Netflix ESN: اعرض رقم ESN الخاص بك. رقم ESN هو رقم 

معّرف فريد لـ Netflix، منشأ خصيًصا لتحديد تلفزيونك.
التاريخ والوقت: اضبط خيارات التاريخ والوقت بالتلفاز لديك. يمكنك ضبط 
التلفاز لديك ليُحّدِث بيانات الوقت والتاريخ عبر الشبكة أو عبر عمليات البحث. 
يمكنك الضبط بما يتوافق مع بيئتك وتفضيالتك. يمكنك تعطيل اإلعداد بالضبط 
على Off )إيقاف التشغيل( إذا كنت تريد تريد تغيير التاريخ أو الوقت يدويًا. 

ثم عيِّن خيارات تنسيق التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية والساعة.
المؤقت

نوع وقت التشغيل: اضبط تلفزيونك ليعمل تلقائيًا. اضبط هذا الخيار على 
On )تشغيل( أو Once )مرة واحدة( لتمكين ضبط مؤقت التشغيل، 
 Once إيقاف التشغيل( لتعطيله. في حالة الضبط على( Off اضبطه على
)مرة واحدة(، لن يعمل التلفزيون سوى مرة واحدة في الوقت المحدد في 

الخيار Auto Power On Time )وقت التشغيل التلقائي( أدناه.
 Power On الخيار  تمكين  حالة  في  يتوفر  التلقائي:  التشغيل  وقت 
Time Type )نوع وقت التشغيل(. اضبط الوقت المرغوب به لتلفزيونك 
باستخدام أزرار االتجاهات واضغط على  للتشغيل من وضع االستعداد 

OK )موافق( لحفظ الوقت الجديد الذي تم ضبطه.
نوع وقت إيقاف التشغيل: اضبط تلفزيونك ليتوقف عن العمل تلقائيًا. اضبط 
هذا الخيار على On )تشغيل( أو Once )مرة واحدة( لتمكين ضبط 
مؤقت إيقاف التشغيل، اضبطه على Off )إيقاف التشغيل( لتعطيله. في 
حالة الضبط على Once )مرة واحدة(، لن يتوقف التلفزيون عن العمل 
 Auto Power Off سوى مرة واحدة في الوقت المحدد في الخيار

Time )وقت إيقاف التشغيل التلقائي( أدناه. 
 Power Off وقت إيقاف التشغيل التلقائي: يتوفر في حالة تمكين الخيار
Time Type )نوع وقت إيقاف التشغيل(. اضبط الوقت المرغوب به 
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لتلفزيونك لالنتقال إلى وضع االستعداد باستخدام أزرار االتجاهات واضغط 
على OK )موافق( لحفظ الوقت الجديد الذي تم ضبطه. 

اللغة: قم بإعداد تفضيالت اللغة. 
لوحة المفاتيح: حدد نوع لوحة المفاتيح لديك وقم بإدارة إعداداتها.

المداخل: أظهر أو أخفي طرف إدخال، وغيِّر الُمسمى الخاص بطرف اإلدخال، 
ن خيارات وظيفة HDMI CEC )التحكم اإللكتروني للمستهلك( واعرض  وكِوّ

.CEC قائمة أجهزة
الطاقة

مؤقت النوم: حدد وقت الخمول الذي تريد أن يدخل تلفزيونك بعده في 
وضع النوم تلقائيًا.

إيقاف تشغيل الصورة: حدد هذا الخيار واضغط على OK )موافق( إليقاف 
تشغيل الشاشة. اضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بُعد أو التلفزيون 
لتشغيل الشاشة مرة أخرى. يُرجى مالحظة أنه ال يمكنك تشغيل الشاشة 
باستخدام زري ضبط مستوى الصوت +/-، وزر كتم الصوت ووضع 

االستعداد. وستعمل هذه األزرار بشكل طبيعي.
عمل  طبيعة  حدد  إشارة:  وجود  عدم  حالة  في  تلقائيًا  التشغيل  إيقاف 
تلفزيونك، عند عدم اكتشاف إشارة من مصدر اإلدخال المعين حاليًا. حدد 
الوقت الذي تريد أن يتوقف تلفزيونك بعده عن العمل تلقائيًا أو اضبطه 

على Off )إيقاف التشغيل( لتعطيله.
الصورة

وضع الصورة: اضبط وضع الصور كي يالئم تفضيالتك أو متطلباتك. 
يمكن ضبط وضع الصورة على أحد هذه الخيارات. User )ُمستخِدم(، 
 Movie ،)رياضي( Sport  /)واضح( Vivid ،)قياسي( Standard
)ُمستخِدم(   User وضع  استخدام  يمكنك  )ألعاب(.   Gameو )فيلم( 

إلنشاء إعدادات مخصصة.
 Brightness، )الضوء الخلفي( Backlight ستُضبط اإلعدادات
)السطوع(، Contrast )التباين(، Colour )اللون(، Hue )تدرج 
اللون(، Sharpness )الحدة( حسب وضع الصورة المحدد. إذا تم 
 Picture Mode تغيير أحد هذه اإلعدادات يدويًا، فسيتم تغيير الخيار
)وضع الصور( إلى User )المستخدم(،إذا يكن قد تم بالفعل إعداده على 

User )المستخدم(.
تفضله.  الذي  التلقائي  الخلفي  الضوء  اضبط  التلقائي:  الخلفي  الضوء 
 Middle ،)منخفض( Low ،)إيقاف التشغيل( Off ستتوفر الخيارات
التشغيل(  )إيقاف   Off على  اضبطه  )اقتصادي(.   Ecoو )متوسط(، 

لتعطيله.
الضوء الخلفي: اضبط مستوى الضوء الخلفي للشاشة يدويًا. لن يتوافر 
 Off على  التلقائي  الخلفي  الضوء  ضبط  عدم  حالة  في  العنصر  هذا 

)إيقاف التشغيل(.
السطوع: اضبط قيمة سطوع الشاشة.

التباين: اضبط قيمة تباين الشاشة.
اللون: اضبط قيمة التشبع اللوني للشاشة.

تدرج اللون: اضبط قيمة تدرج لون الشاشة.
الحدة: يضبط قيمة حدة العناصر المعروضة على الشاشة.

أشعة جاما: اضبط مستوى أشعة جاما الذي تفضله. ستتوفر الخيارات 
Dark )داكن(، Middle )متوسط(، وBright )ساطع(.

تفضلها. ستتوفر  التي  اللون  اضبط درجة حرارة  اللون:  درجة حرارة 
الخيارات User )ُمستخِدم(، Cool )بارد(، Standard )قياسي(، 
واألخضر  األحمر  اللون  كسب  قيم  ضبط  يمكنك  )دافئ(.   Warmو
الخيار  سيتغير  يدويًا،  القيم  هذه  إحدى  تغيير  حالة  في  يدويًا.  واألزرق 
درجة حرارة اللون إلى User )ُمستخِدم(، إذا لم يكن مضبوًطا بالفعل 

على User )ُمستخِدم(.

المحددة مسبقًا  الخيارات  أحد  الشاشة حدد  يضبط حجم  العرض:  وضع 
وفقًا لتفضيالتك.

 HDR التصوير بالمدى الديناميكي العالي(: شِغّل وظيفة( HDR تقنية
أو أوقف تشغيلها. سيتوافر هذا العنصر في حالة اكتشاف وجود محتوى 

.HDR
الفيديو المتقدم

الضوضاء  من  الحد  الديناميكية(:  الضوضاء  من  )الحد   DNR
الديناميكية )DNR( هو عملية إزالة الضوضاء من اإلشارة الرقمية 
)منخفض(،   Low على  لديك   DNR تفضيل اضبط  التناظرية.  أو 
Medium )متوسط(، Strong )قوي(، Auto )تلقائي( أو أوقف 

تشغيله بضبطه على Off )إيقاف التشغيل(.
MPEG NR: تعمل ميزة "الحد من ضوضاء MPEG" على إزالة 
في  الموجودة  والضوضاء  الخارجية  بالخطوط  المحيطة  الضوضاء 
الخلفية. اضبط تفضيل MPEG NR لديك على Low )منخفض(، 
Medium )متوسط(، Strong )قوي( أو أوقف تشغيله بضبطه 

على Off )إيقاف التشغيل(.
التحكم التكيفي في Luma: يضبط التحكم التكيفي في Luma إعدادات 
التباين عموًما وفقًا للمدرج التكراري للمحتوى لتوفير تصور أعمق للون 
التكيفي  التحكم  تفضيل  اضبط  األبيض.  للون  سطوًعا  وأكثر  األسود 
)متوسط(،   Medium )منخفض(،   Low على  لديك   Luma في 
Strong )قوي( أو أوقف تشغيله بضبطه على Off )إيقاف التشغيل(.
وضع األفالم DI: هي وظيفة الكتشاف اإليقاع 3:2 أو 2:2 لمحتويات 
فيلم 24 إطاًرا في الثانية وتعمل على تحسين اآلثار الجانبية )مثل تأثير 
اضبط  هذه.  السحب ألسفل  تسببها طرق  التي  االهتزاز(  أو  التداخل 
تفضيل وضع األفالم DI لديك على Auto )تلقائي( أو أو أوقف تشغيله 
بضبطه على Off )إيقاف التشغيل(. لن يتوافر هذا العنصر في حالة 
تشغيل وضع Game )األلعاب( أو وضع PC )الكمبيوتر الشخصي(.
تمديد األزرق: ترى العين البشرية األلوان البيضاء األكثر برودة كلون 
أبيض أكثر سطوًعا، وتُغير ميزة تمديد األزرق توازن اللون األبيض 
من مستويات الرمادي المتوسط - المرتفع إلى درجة حرارة اللون األكثر 

برودة. شِغّل وظيفة تمديد األزرق أو أوقف تشغيلها.
بعض  من  يقلل  الذي  الوضع  هو  األلعاب  وضع  األلعاب:  وضع 
معدالت  ذات  الفيديو  ألعاب  لمواكبة  الصور  معالجة  خوارزميات 

اإلطارات السريعة. شِغّل وظيفة وضع األلعاب أو أوقف تشغيلها.
وضع الكمبيوتر الشخصي: وضع الكمبيوتر الشخصي هو الوضع الذي 
يقلل من بعض خوارزميات معالجة الصور للحفاظ على نوع اإلشارة 
كما هو. ويمكن استخدامه خصيًصا لمداخل RGB. شِغّل وظيفة وضع 

الكمبيوتر الشخصي أو أوقف تشغيلها.
إشارة  لنطاق  وفقًا  اإلعداد  هذا  يجب ضبط   :HDMI RGB نطاق
محدوًدا  نطاقًا  يكون  أن  ويمكن   .HDMI مصدر  في   RGB مدخل
 HDMI 16-235( أو نطاقًا كاماًل )0-255(. اضبط تفضيل نطاق(
الخيارات Auto )تلقائي( وFull )كامل( و لديك. ستتوفر   RGB
Limit )محدود(. لن يتوافر هذا العنصر في حالة عدم تعيين مصدر 

.HDMI اإلدخال على
للون  اللون والسطوع  اللون وتدرج  تشبع  تعديل  يمكن  األلوان:  موالف 
األحمر واألخضر واألزرق والسماوي واألرجواني واألصفر ولون الجلد 
)لون البشرة( للحصول على صورة أكثر حيوية أو طبيعية. اضبط قيم 
 Enable تدرج اللون، اللون، السطوع، اإلزاحة والكسب يدويًا. حدد

)تمكين( واضغط على OK )موافق( لتشغيل هذه الوظيفة.
اللون  توازن  ميزة  تعمل  نقطة":  األبيض "11  اللون  توازن  تصحيح 
األبيض على معايرة درجة حرارة لون التلفزيون بمستويات رمادية مفصلة. 
المقياس  القياس، تحسين اتساق  ويمكن، من خالل الفحص البصري أو 
الرمادي. اضبط قوة اللون األحمر، األخضر، األزرق وقيمة الكسب يدويًا. 
حدد Enable )تمكين( واضغط على OK )موافق( لتشغيل هذه الوظيفة.
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إعادة التعيين إلى اإلعدادات االفتراضية: يعيد ضبط إعدادات الفيديو على 
إعدادات المصنع االفتراضية.

مالحظة: قد ال تتوفر بعض خيارات القائمة حسب مصدر اإلدخال المحدد حاليًا.

الصوت
أو  التنقل  عند  يصُدر  الذي  الصوت  هو  النظام  النظام: صوت  أصوات 
 OK تحديد عنصر على شاشة التلفزيون. حدد هذا الخيار واضغط على

)موافق( لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.
نمط الصوت: لضبط الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد مسبق الضبط. 
 Vivid ،)قياسي( Standard ،)ُمستخِدم( User ستتوفر الخيارات
)واضح(، Sport )رياضي(، Movie )فيلم(، Music )موسيقى( أو 
News )أخبار( . ستُضبط إعدادات الصوت حسب نمط الصوت المحدد. 
قد ال تتوافر بعض خيارات الصوت األخرى حسب االختيار الذي تحدده.
التوازن: يمكنك ضبط توزان الصوت بالجانب األيسر واأليمن للسماعات 

ومكبرات الصوت.
تفاصيل المعادل: اضبط قيم المعادل وفقًا لتفضيالتك.

متوافق  صوت  جهاز  من  التلفزيون  صوت  إلى  لالستماع  السماعات: 
متصل، اضبط اإلعداد على نظام الصوت الخارجي. اضبط على سماعات 

التلفزيون الستخدام سماعات تلفزيونك إلخراج الصوت.
اإلخراج الرقمي: اضبط تفضيل إخراج الصوت الرقمي. ستتوافر الخيارات 
النبضي  )التضمين   PCM )التجاوز(،   Bypass )تلقائي(،   Auto
المرمز(، Dolby Digital Plus وDolby Digital. حدد الخيار 

الذي تفضله واضغط على OK )موافق( للضبط.
.SPDIF يضبط قيمة تأخير :SPDIF تأخير

التحكم في مستوى  باستخدام ميزة  تلقائيًا:  الصوت  التحكم في مستوى 
المفاجئة  الفروق  تعديل  على  التلفزيون  ضبط  يمكنك  تلقائيًا،  الصوت 
اإلعالنات  بداية  في  ذلك  يكون  ما  وعادةً  تلقائيًا.  الصوت  مستوى  في 
أو عند تبديل القنوات. شِغّل هذا الخيار أو أوقف تشغيله بالضغط على 

OK )موافق(.
وضع Downmix: اضبط تفضيلك لتحويل اإلشارات الصوتية متعددة 
)موافق(   OK على  اضغط  القناة.  ثنائية  إشارات صوتية  إلى  القنوات 
و )ستيريو(   Stereo الخياران  ستوافر  وضبطها.  الخيارات  لرؤية 
 OK محيطي(. حدد الخيار الذي تفضله واضغط على( Surround

)موافق( للضبط.
معالجة Dolby Audio: باستخدام معالجة Dolby Audio، يمكنك 
تحسين جودة صوت التلفزيون. اضغط على OK )موافق( لرؤية الخيارات 
وضبطها. قد ال تتوافر بعض خيارات الصوت األخرى وتظهر باللون 

الرمادي حسب اإلعدادات التي أُجريت هنا.
معالجة Dolby Audio: حدد هذا الخيار واضغط على OK )موافق( 

لتشغيل هذه الوظيفة / إيقاف تشغيلها.
 ،Dolby Audio معالجة  خيار  تشغيل  حالة  في  الصوت:  وضع 
سيتوافر خيار وضع الصوت لضبطه. حدد خيار وضع الصوت واضغط 
على OK )موافق( لرؤية أوضاع الصوت المضبوطة مسبقًا. ستتوافر 
)موسيقى(   Music )فيلم(،   Movie )ذكي(،   Smart الخيارات 
 OK على  واضغط  تفضله  الذي  الخيار  حدد  )األخبار(.   Newsو

)موافق( للضبط.
إعادة التعيين إلى اإلعدادات االفتراضية: يُعيد تعيين إعدادات الصوت 

إلى إعدادات المصنع االفتراضية.
التخزين: اعرض حالة مساحة التخزين اإلجمالية للتلفزيون واألجهزة المتصلة 
إذا كانت متوفرة. لالطالع على معلومات مفصلة بخصوص تفاصيل االستخدام، 
أيًضا خيارات إلخراج  OK )موافق( واضغط عليه. ستتوافر  الخيار  حدد 

أجهزة التخزين المتصلة وتنسيقها.

ستُعرض  التي  القنوات  حدد  الرئيسية.  خِصّص شاشتك  الرئيسية:  الشاشة 
التطبيقات واأللعاب أو غيِّر ترتيبها أو احصل  نِظّم  الرئيسية.  الشاشة  على 

على المزيد منها.
حدد  )موافق(.   OK على  واضغط  التخزين  وضع  حدد  التخزين:  وضع 
Continue )المتابعة( واضغط على OK )موافق( إذا كنت تريد المتابعة. 
ثم حدد On )تشغيل( للتنشيط أو Off )إيقاف التشغيل( إللغاء التنشيط واضغط 
على OK )موافق(. في وضع التخزين، سيتم تكوين إعدادات تلفزيونك لمكان 
التخزين وستُعرض الميزات المدعومة على الشاشة. بمجرد التنشيط، سيتوافر 
إعداد رسائل التخزين. اضبطه حسب تفضيالتك. يوصى بعدم تنشيط وضع 

التخزين لالستخدام المنزلي.
مساعد Google: حدد حسابك النشط واعرض األذونات وحدد التطبيقات 
الُمراد تضمينها في نتائج البحث ونِشّط عامل تصفية البحث اآلمن ونِشّط حظر 

الكلمات المسيئة والمهينة واعرض التراخيص مفتوحة المصدر.
للتلفاز  النوم  ووضع  التوقف  شاشة  خيارات  إعداد  يمكنك  التوقف:  شاشة 
الخاص بك. يمكنك اختيار شاشة توقف، إعداد وقت انتظار لشاشة التوقف، 
إعداد الوقت الذي ينتقل فيه التلفاز إلى وضع النوم أو بدء وضع شاشة التوقف. 
الموقع: يمكنك السماح باستخدام االتصال الالسلكي لتقدير الموقع، واالطالع 
على طلبات الموقع األخيرة والسماح للتطبيقات المدرجة باستخدام معلومات 

موقعك أو تقييد ذلك.
االستخدام وعمليات التشخيص: إرسال بيانات االستخدام ومعلومات التشخيص 

تلقائيًا إلى Google. اضبطه حسب تفضيلك الخاص.
االستخدام وعمليات التشخيص الخاصة بالشركة المصنعة: إذا قبلت ذلك، 
واللغة  والبلد   MAC عنوان  )مثل  تشخيصية  معلومات  تلفزيونك  سيُرسل 
وإصدارات البرنامج والبرامج الثابتة وإصدارات أداة تحميل التشغيل ومصدر 
موجود  خادم  إلى  جهازك  من  الهوية  مجهولة  استخدام  وبيانات  التلفزيون( 
المعلومات  هذه  بجمع  سوى  نقوم  وال  هويتك  تحديد  يمكننا  ال  أيرلندا.  في 
عمل  لضمان  وتخزينها  الهوية  المجهولة  االستخدام  وبيانات  التشخيصية 

جهازك بشكل صحيح.
الوصول: قم بتكوين اإلعداداين Visually Impaired )معاق بصريًا((، 
 Audio اإلعدادات  شِغّل  و/أو  التوضيحية(  )التسميات   Captions
)ضعاف   Hearing Impaired الصوت(،  )وصف   Description
 High contrast ،)الترجمة المنطوقة( Spoken subtitle ،)السمع
text )النص عالي التباين( أو أوقف تشغيلها. قد ال تنطبق بعض إعدادات 

التسمية التوضيحية.
المعاقون بصريًا: يمكن أن تبث قنوات التلفاز الرقمية تعليقًا صوتيًا خاًصا 
يصف الحدث الظاهر على الشاشة، ولغة الجسد، والتعبيرات، والحركات 

لألشخاص المعاقين بصريًا.
السماعة: قم بتشغيل هذا الخيار إذا كنت تريد أن تسمع التعليق الصوتي 

عبر مكبر الصوت بالتلفاز.
سماعة الرأس: قم بتشغيل هذا الخيار إذا كنت تريد أن تسمع التعليق 

الصوتي عبر مخرج السماعات بالتلفاز.
حجم الصوت: يضبط مستوى صوت التعليق الصوتي.

التعليق  إذا كنت تريد أن تسمع  التوجيه والتالشي: شِغّل هذا الخيار 
الصوتي على نحٍو أكثر وضوًحا، عند توفره عبر البث.

الصوت للمعاقين بصريًا: اضبط نوع الصوت للمعاقين بصريًا. تتوفر 
الخيارات استناًدا إلى البث المحدد.

التحكم في الخافت: اضبط توازن مستوى الصوت بين صوت التلفزيون 
.)AD( والتعليق الصوتي )الرئيسي )الرئيسي

االفتراضي  اإلعداد  إلى  التلفاز  إعدادات  جميع  إعادة ضبط  الضبط:  إعادة 
للمصنع. حدد Reset )إعادة الضبط( واضغط على OK )موافق(. ستُعرض 
رسالة تأكيد، حدد Erase everything )محو كل شيء( لمتابعة إعادة 
الضبط. سيتم إيقاف تشغيل/تشغيل التلفاز أوالً، وسيبدأ اإلعداد األولي. حدد 

Cancel )إلغاء( للخروج.
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مالحظة: قد يُطلب منك إدخال رمز PIN ليتسنى متابعة عملية إعادة الضبط. أدخل رمز 
PIN الذي حددته أثناء عملية التثبيت ألول مرة. إذا لم تُحدد رمز PIN أثناء عملية التثبيت 
ألول مرة، فيمكنك استخدام رمز PIN االفتراضي. رمز PIN االفتراضي هو 1234.

جهاز التحكم عن بُعد والملحلقات
يمكنك استخدام الملحقات الالسلكية، مثل جهاز التحكم عن بُعد )حسب طراز 
جهاز التحكم عن بُعد( أو سماعات الرأس أو لوحات المفاتيح أو أجهزة التحكم 
في األلعاب مع تلفزيونك الذي يعمل بنظام Android. يمكنك إضافة أجهزة 
لبدء  OK )موافق(  الخيار واضغط  لديك. حدد هذا  التلفاز  الستخدامها مع 
البحث عن األجهزة المتاحة إلقرانها مع التلفاز الخاص بك. في حالة توافره، 
 OK على  واضغط  ملحق(  )إضافة   Add accessory الخيار  حدد 
)موافق( لبدء البحث. اضبط الجهاز على وضع االقتران سيتم التعرف على 
األجهزة المتاحة وإدراجها بالقائمة أو عرض طلب اإلقران. حدد جهازك من 
OK )موافق( واضغط على  أو حدد  OK )موافق(  القائمة واضغط على 

OK )موافق( لبدء اإلقران.
ستُدرج األجهزة المتصلة أيًضا بالقائمة هنا. إللغاء إقران جهاز ما، قم بتمييزه 
اإلقران(  )إلغاء   Unpair الخيار  حدد  ثم  )موافق(.   OK على  والضغط 
واضغط على OK )موافق(. ثم حدد OK )موافق( واضغط OK )موافق( 
إللغاء اقتران الجهاز بالتلفاز. يمكنك أيًضا تغيير اسم الجهاز المتصل. حدد 
الجهاز واضغط على OK )موافق(، ثم حدد Change name )تغيير 
االسم( واضغط على OK )موافق( مرة أخرى. اضغط على OK )موافق( 

مرة أخرى الستخدم لوحة المفاتيح االفتراضية لتغيير اسم الجهاز.

قائمة القنوات
)قائمة   Channel List في  المخزنة  القنوات  جميع  التلفزيون  يرتب 
)قائمة   Channel List لفتح  )موافق(   OK الزر  اضغط  القنوات(. 
القنوات( في وضع التلفاز الحي. يمكنك الضغط على الزر Red )األحمر( 
 Green الزر  على  الضغط  أو  بصفحة،  صفحة  القائمة  ألعلى  لالنتقال 

)األخضر( لالنتقال ألسفل.
إذا رغبت في ذلك، يمكنك تصفية القنوات أو فرزها أو البحث عن قناة في 
قائمة القنوات. اضغط على الزر Yellow )األصفر( لعرض خيارات تحديد 
المزيد. الخيارات المتاحة هي Select Type )تحديد نوع( وSort )الفرز( 
وFind )البحث(. قد ال يتوفر الخيار Sort )الفرز( حسب البلد المحدد أثناء 

عملية اإلعداد األولية.
لتصفية القنوات، حدد الخيار Select Type )تحديد نوع( واضغط على 
 Digital التالية،  الفئات  بين  من  االختيار  يمكنك  )موافق(.   OK الزر 
)رقمية(، Radio )السلكية(، Free )مجانية(، Encrypted )مشفرة(، 
 Network مفضلة( وخيارات( Favourite ،)تناظرية( Analogue
)الشبكة( لتصفية قائمة القنوات أو حدد الخيار Broadcast )البث( لرؤية 
جميع القنوات المثبتة في قائمة القنوات. قد تختلف الخيارات المتاحة حسب 

اختيار المشغل.
لفرز القنوات، حدد الخيار Sort )الفرز( واضغط على الزر OK )موافق(. 
حدد أحد الخيارات المتاحة واضغط على OK )موافق( مرة أخرى. ستُفرز 

القنوات وفقًا الختيارك.
للبحث عن قناة، حدد الخيار Find )البحث( واضغط على الزر OK )موافق(. 
ستظهر لك لوحة مفاتيح افتراضية. أدخل اسم أو رقم القناة التي تريد البحث 
المفاتيح  أو جزًءا منه، وحدد رمز عالمة االختيار في لوحة  بالكامل  عنها 

واضغط على OK )موافق(. ستظهر لك قائمة بالنتائج المطابقة.
 Select البث( في القائمة( Broadcast مالحظة: في حالة تحديد أي خيار باستثناء
Type )تحديد نوع(، فلن يمكنك التمرير سوى عبر القنوات المدرجة بالقائمة حاليًا في 
قائمة القنوات باستخدام زري Programme )البرنامج( +/- في جهاز التحكم عن بُعد.

تعديل القنوات وقائمة القنوات
 Channel Skip يمكنك تعديل القنوات وقائمة القنوات باستخدام الخيارات
 Channelتبديل القنوات( و( Channel Swapو ،)تخطي القنوات(

Move )نقل القنوات(، وChannel Edit )تعديل القنوات( أسفل قائمة  
Settings )اإلعدادات(<Channel )القناة(<Channels )القنوات(. 
 Home Screen اإلعدادات(( من( Settings يمكنك الوصول إلى قائمة
التلفزيون( في  TV options )خيارات  قائمة  أو من  الرئيسية(  )الشاشة 

الوضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر(.
 Channelتبديل القنوات(، و( Channel Swap مالحظة: قد ال تتوافر الخيارات
Move )نقل القنوات(  وChannel Edit )تحرير القنوات( وتظهر مخفية باللون 
الرمادي حسب اختيار المشغل وإعدادات المشغل ذات الصلة. يمكنك إيقاف تشغيل إعداد 
يمنع  ألنه  نظًرا  )القناة(،   Channel>)اإلعدادات(  Settings قائمة  في   LCN
تحرير القنوات. قد يُعيَن هذا الخيار على On )تشغيل( افتراضيًا حسب البلد المحدد 

أثناء عملية اإلعداد األولية.

إدارة قوائم القنوات المفضلة
يمكنك إنشاء أربع قوائم مختلفة لقنواتك المفضلة. ال تتضمن هذه القوائم سوى 
القنوات التي حددتها. اضغط على الزر OK )موافق( لعرض قائمة القنوات. 
ثم اضغط على الزر األزرق للوصول إلى القوائم المفضلة. إذا كانت إحدى 
القوائم معروضة على الشاشة، يمكنك الضغط على زر االتجاه األيسر أو األيمن 
للتبديل من قائمة إلى أخرى. لتغيير موضع القناة، حدد القناة المطلوبة واضغط 
القناة إلى  لنقل  على الزر األصفر. ثم استخدم زري االتجاه ألعلى وألسفل 
الموضع المطلوب واضغط على OK )موافق(. حدد قناة في القائمة واضغط 

على الزر OK )موافق( للمشاهدة.
إلضافة القناة التي تشاهدها حاليًا إلى إحدى قوائمك المفضلة، حدد قائمة المفضلة 
المطلوبة كما هو موضح أعاله واضغط على الزر Menu )القائمة( في جهاز 
التحكم عن بُعد. ثم أدخل إلى قائمة Channels )القنوات(، وحدد الخيار 
 OK اإلضافة إلى تفضيالتي( واضغط على( Add to My Favourites
)موافق(. ستُضاف القناة إلى القائمة المفضلة المحددة. ال يمكن إضافة سوى 
القناة التي يتم مشاهدتها حاليًا إلى إحدى القوائم المفضلة. إلزالة قناة من قائمة 

مفضلة، افتح القائمة المفضلة، حدد هذه القناة واضغط على الزر األزرق.
إذا كنت تريد تعيين إحدى قوائم القنوات المفضلة لديك كقائمة القنوات الرئيسية، 
تحتاج إلى تحديد القائمة المفضلة المطلوبة كما هو موضح أعاله. ثم اضبط 
الخيار Select Type )تحديد نوع( إلى Favourite )مفضلة(. افتح 
قائمة القنوات واضغط على الزر األصفر  لرؤية الخيارات. قد تُحظر هذه 

الميزة وال تعمل بشكل صحيح حسب اختيار المشغل.دليل البرامج
يمكنك من خالل وظيفة دليل البرامج اإللكتروني )EPG( بالتلفزيون لديك، 
استعراض جدول األحداث الخاص بالقنوات المثبتة حاليًا في قائمة القنوات 

لديك. يعتمد دعم هذه الميزة أو عدم دعمها على البث ذي الصلة. 
ليتسنى الوصول إلى دليل البرامج اإللكتروني في الشاشة الرئيسية، اضغط على 
زر Guide )الدليل( في جهاز التحكم عن بُعد. يتوفر دليل البرامج اإللكتروني 
أيًضا في وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر(. يمكنك التبديل إلى وضع 
 Live المباشر( إما من خالل تشغيل تطبيق التلفزيوني  Live TV )البث 
 Channels في الشاشة الرئيسية أو من خالل تحديد مصدر اإلدخال TV
)القنوات( من قائمة Inputs )المداخل( في الشاشة الرئيسية. للوصول إلى 
دليل البرامج عندما يكون تلفزيونك في وضع Live TV )البث التلفزيوني 
المباشر(، اضغط على الزر Guide )الدليل( في جهاز التحكم عن بُعد لديك.
زري  استخدام  يمكنك  البرنامج.  دليل  عبر  للتنقل  االتجاه  أزرار  استخدم 
االتجاهات ألعلى/ألسفل أو زري Programme )البرنامج +/-( للتغيير 
إلى القناة السابقة/التالية في القائمة وزري االتجاهات األيمن/األيسر لتحديد 
الحدث المطلوب للقناة المميزة حاليًا. سيتم عرض االسم الكامل للحدث المميز، 
ووقت بدايته ونهايته، وتاريخه، ونوعه، ونبذة مختصرة عنه، في حال توفر 

ذلك، في الجزء السفلي من الشاشة. 
في  الكبير  للتنوع  نظًرا  األحداث.  لتصفية  )األزرق(   Blue الزر  اضغط 
نحٍو  على  المطلوب  النوع  أحداث  على  العثور  يمكنك  التصفية،  خيارات 
أسرع. اضغط على الزر األصفر لرؤية معلومات مفصلة عن الحدث المميز. 
يمكنك أيًضا استخدام الزرين األحمر واألخضر لمشاهدة أحداث اليوم السابق 
واليوم التالي. سيتم تعيين الوظائف لألزرار الملونة على جهاز التحكم عن 
لمعرفة  الشاشة  على  تظهر  التي  المعلومات  اتبع  متاحة.  تكون  عندما  بُعد 

الوظائف الدقيقة لألزرار.
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اضغط على زر Record )سجل( إلضافة مؤقت للحدث المميز في الدليل. 
يمكنك تحديد نوع المؤقت عن طريق إعداد خيار Schedule type )نوع 
الجدول( على أنه Reminder )رسالة تذكيرية( أو Record )سجل(. 
عند تعيين معلمات أخرى، حدد Add )إضافة( واضغط على OK )موافق(. 
سيُضاف المؤقت إلى قائمة الجدول. يمكنك الوصول إلى قائمة الجدول من 
قائمة Record )السجل( في وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر(.
القائمة  التلفزيون من  إدخال  الدليل في حالة حظر مصدر  يمكن عرض  ال 
 Parental>)القنوات(  Channel>)اإلعدادات(  Settings
)المداخل   Inputs Blocked>)الوالدين تحكم  )عناصر   Controls
المحظورة( في وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر( أو في الشاشة 

الرئيسية.

االتصال باإلنترنت
يمكنك الوصول إلى اإلنترنت عبر التلفاز الخاص بكن من خالل توصيله بنظام 
عريض النطاق. يلزم تكوين إعدادات الشبكة لتستمتع بمجموعة متنوعة من 
دفق المحتويات وتطبيقات اإلنترنت. يمكن تكوين هذه اإلعدادات من قائمة 
Settings )اإلعدادات(<Network & Internet )الشبكة واإلنترنت(. 
يمكنك أيًضا تمييز الرمز Connected/Not Connected )متصل / 
 OK الشاشة الرئيسية( والضغط على( Home screen على )غير متصل
)موافق( للوصول إلى هذه القائمة. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع 
العنوان  أسفل  واإلنترنت(  )الشبكة   Network & Internet قسم  إلى 

Settings )اإلعدادات(.
التوصيل السلكي

أوصل تلفزيونك بالمودم/الموجه عبر كابل إيثرنت. يوجد منفذ LAN على 
الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.

القائمة  في  )اإليثرنت(   Ethernet القسم  أسفل  االتصال  حالة  ستتغير 
 Not الحالة  من  واإلنترنت(  )الشبكة   Network & Internet

connected )غير متصلة( إلى Connected )متصلة(. 

2

3

1

اتصال مزود خدمة اإلنترنت عريض النطاق. 1
كابل إيثرنت. 2
مدخل الشبكة على الجهة الخلفية من التلفزيون. 3

تكوين  إلى  استناًدا  الجدار  بمقبس شبكة على  تلفازك  تتمكن من توصيل  قد 
مباشرةً  بالشبكة  تلفزيونك  توصيل  يمكنك  الحالة،  هذه  في  لديك.  الشبكة 

باستخدام كابل إيثرنت.

1

2

مقبس الشبكة على الجدار. 1
مدخل الشبكة على الجهة الخلفية من التلفزيون. 2

التوصيل الالسلكي
باإلنترنت  التلفاز  LAN السلكي لتوصيل  يتطلب وجود مودم/جهاز توجيه 

عبر LAN السلكي. 
 Network & Internet قائمة  في  فاي(  )الواي   Wi-Fi الخيار  حدد 
)الشبكة واإلنترنت( واضغط على OK )موافق( لتمكين االتصال الالسلكي. 
سيتم إدراج الشبكات المتاحة. حدد OK )موافق( واضغط عليها لالتصال. 
 Network & قسم  إلى  ارجع  المعلومات،  من  مزيد  على  للحصول 

Internet )الشبكة واإلنترنت( أسفل العنوان Settings )اإلعدادات(.

1

اتصال مزود خدمة اإلنترنت عريض النطاق. 1
 SSID التي تحتوي على  الشبكات  الكشف عن  ال يمكن لألجهزة األخرى 
مخفي. إذا كنت تريد االتصال بشبكة تحتوي على SSID مخفي، فحدد الخيار 
 Settings إضافة شبكة جديدة( أسفل القائمة( Add new network
 Home الشبكة واإلنترنت( في( Network & Internet>)اإلعدادات(
Screen )الشاشة الرئيسية( واضغط على OK )موافق(. أضف الشبكة من 

خالل إدخال اسمها يدويًا باستخدام الخيار المرتبط.
قد تحتوي بعض الشبكات على نظام مصادقة يتطلب عملية تسجيل دخول ثانية 
على هذا النحو في بيئة العمل. في هذه الحالة، بعد االتصال بالشبكة الالسلكية 
التي تريد االتصال بها، حدد اإلشعارات الموجودة في الجزء العلوي األيمن من 
Home Screen )الشاشة الرئيسية( واضغط على OK )موافق(. ثم حدد 
اإلشعار Sign in to Wi-Fi network )تسجيل الدخول إلى شبكة واي 

فاي( واضغط على OK )موافق(. أدخل بيانات اعتمادك لتسجيل الدخول.
تم تصميم جهاز التوجيه الالسلكي )802.11a/b/g/n/ac IEEE( بحزم 
متزامنة 2.4 و5 جيجا هرتز لزيادة النطاق الترددي. تم تحسين هاتين الحزمتين 
للحصول على دفق فيديو عالي الدقة، ونقل الملفات، واللعب الالسلكي على 

نحٍو أسرع وأكثر سالسة.
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استخدام اتصال LAN لنقل البيانات بشكٍل أسرع بين األجهزة األخرى مثل 
أجهزة الكمبيوتر.

سرعة االنتقال تختلف اعتمادا على المسافة وعدد العوائق بين أجهزة النقل ، 
وتكوين هذه األجهزة، وظروف موجات الراديو، وحركة الخط ، والمنتجات 
التي تستخدمها. قد يتم قطع اإلرسال أيًضا أو قد يتم فصله اعتماًدا على ظروف 
الموجات الراديوية أو هواتف DECT أو أي تطبيقات 11b WLAN أخرى. 
القيم القياسية لسرعة انتقال العدوى هي القيم القصوى النظرية لمعايير الشبكات 

الالسلكية. وهي ليست السرعات الفعلية لنقل البيانات.
الموقع الذي كون فيه النقل أكثر فعالية يتباين حسب بيئة االستخدام.

 a،b، g،n 802.11 تدعم الميزة الالسلكية بالتلفاز أجهزة مودم من النوع
ac،. ينصح باستخدام بروتوكول االتصال IEEE 802.11 من أجل تجنب 

أي مشاكل محتملة أثناء مشاهدة الفيديو.
يجب أن تغيّر معّرف SSID للمودم في حال وجود أجهزة مودم أخرى قريبة 
بنفس معّرف SSID. وإال ستواجهك مشاكل اتصال. استخدم التوصيل السلكي 

بدال من ذلك إذا واجهت مشاكل بالتوصيل الالسلكي.
يتطلب وجود سرعة اتصال مستقرة لتشغيل دفق المحتوى. استخدم االتصال 

باإليثرنت إذا كانت سرعة LAN الالسلكية غير مستقرة.

الوسائط  )مشغل   Multi Media Player
المتعددة(

 Apps صف  إلى  مّرر  الرئيسية(،  )الشاشة   Home Screen في 
)التطبيقات(، حدد Multi Media Player )MMP( "مشغل الوسائط 

المتعددة" واضغط على زر OK )موافق( للتشغيل. 
حدد نوع الوسائط على شاشة مشغل الوسائط الرئيسية. في الشاشة التالية، يمكنك 
الضغط على الزر Menu )القائمة( للوصول إلى قائمة من خيارات القوائم 
بينما يكون التركيز على مجلٍد ما أو ملف من ملفات الوسائط. يمكنك، باستخدام 
خيارات هذه القائمة تغيير نوع الوسائط، وترتيب الملفات، وتغيير حجم الصور 
المصغَّرة وتحويل تلفازك إلى إطار الصور الرقمية. ستتمكن كذلك من نسخ 
ملفات الوسائط ولصقها وحذفها باستخدام الخيارات ذات الصلة من هذه القائمة، 
إذا تم توصيل جهاز تخزين USB بتنسيق FAT32 بالتلفزيون. باإلضافة 
 Normal إما  تحديد  خالل  من  العرض  أسلوب  تحويل  يمكنك  ذلك،  إلى 
Parser )محلل عادي( أو Recursive Parser )محلل متكرر(. في 
الوضع Normal Parser )محلل عادي(، يتم عرض الملفات بالمجلدات 
في حال توفرها. لذا لن يتم عرض سوى النوع المحدد من ملفات الوسائط في 
المجلد الجذر أو في المجلد المحدد. إذا لم يكن هناك أي ملفات وسائط من النوع 
 Recursive Parser المحدد، فسيُفترض أن المجلد فارغ. في الوضع
)محلل متكرر( يتم البحث في المصدر عن جميع ملفات الوسائط المتاحة من 
النوع المحدد ويتم إدراج الملفات التي يتم العثور عليها. اضغط على الزر 

Back )عودة(/Return )رجوع( إلغالق هذه القائمة.
لتنشيط ميزة إطار الصورة، حدد صورة كنوع الوسائط. ثم اضغط على زر 
Menu )القائمة(، حدد Photo Frame )إطار الصورة( واضغط على 
One Photo mode )وضع صورة  إذا حددت خيار  OK )موافق(. 
واحدة( وضغطت على OK )موافق(، فستُعرض الصورة التي قمت بتعيينها 
كصورة إلطار الصورة مسبقًا عند تنشيط ميزة إطار الصورة. إذا حددت خيار 
 Recursive فسيُعرض الملف األول )في وضع ،USB جهاز التخزين
Parser )المحلل المتكرر((. لتعيين صورة إطار الصورة، اضغط على زر 
 Photo القائمة( أثناء عرض ملف الصورة الذي تختاره، وحدد( Menu

Frame Image )صورة إطار الصورة( واضغط على OK )موافق(.
بينما يتم االستعراض للبحث عن ملفات الفيديو، تُعرض معاينة للفيديو المميز 
في نافذة صغيرة في الجانب األيسر من الشاشة إذا كان أسلوب العرض معيّن 
على List View )عرض القائمة(. اضغط على الزر األزرق للتبديل بين 
يمكنك  الشبكة(.  )عرض   Grid View و القائمة(  )عرض   List View

أيًضا استخدام زري Programme )البرنامج +/-( لالنتقال مباشرةً إلى 
 Grid على  العرض  نمط  تعيين  حالة  في  واألخير  األول  الملف  أو  المجلد 

View )عرض الشبكة(.
ملفات الفيديو

اضغط على OK )موافق( لتشغيل ملف الفيديو المميز.
Info: عرض شريط المعلومات. اضغط مرتين لعرض المعلومات الموسعة 

والملف التالي.
التشغيل/اإليقاف مؤقتًا: إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئنافه.

الترجيع: بدء التشغيل العكسي. اضغط بشكل متتاٍل لضبط سرعة الترجيع.
التقديم السريع: بدء تشغيل التقديم السريع. اضغط بشكل متتاٍل لضبط سرعة 

تشغيل التقديم.
Stop )إيقاف(: إيقاف التشغيل والرجوع إلى شاشة مشغل الوسائط.

البرنامج +: التبديل إلى الملف التالي.

البرنامج -: التبديل إلى الملف السابق.
رجوع/ عودة: الرجوع إلى شاشة مشغل الوسائط.

ملفات الموسيقى
اضغط على OK )موافق( لتشغيل ملف الموسيقى/الصوت المميز.

Info: عرض المعلومات الموسعة والملف التالي.
التشغيل/اإليقاف مؤقتًا: إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئنافه.

الترجيع: اضغط مع االستمرار للترجيع.
التقديم السريع: اضغط مع االستمرار للتقديم السريع.

Stop )إيقاف(: يوقف إعادة التشغيل.
البرنامج +: التبديل إلى الملف التالي.
البرنامج -: التبديل إلى الملف السابق.

رجوع/ عودة: الرجوع إلى شاشة مشغل الوسائط. 
إيقاف  دون  )العودة/الرجوع(   Back/Return الزر  على  ضغطت  إذا 
التشغيل أواًل، فسيستمر التشغيل أثناء التصفح في مشغل الوسائط المتعددة. 
يمكنك استخدام أزرار مشغل الوسائط للتحكم في التشغيل. سيتوقف التشغيل 
إذا خرجت من مشغل الوسائط أو بدلت نوع الوسائط إلى Video )فيديو(.

ملفات الصور
تضغط  عندما  المميز.  الصورة  ملف  لعرض  )موافق(   OK على  اضغط 
جميع  عرض  وسيتم  الشرائح  عرض  سيبدأ  )تشغيل(،   Play زر  على 
ملفات الصور الموجودة في المجلد الحالي أو في جهاز التخزين، حسب نمط 
 None التكرار( على( Repeat العرض، بالترتيب. في حالة تعيين خيار
)ال شيء(، فلن يتم عرض سوى الملفات الموجودة بين الملف المميز والملف 
األخير المدرج بالقائمة. سيتوقف عرض الشرائح بعد عرض آخر ملف مدرج.
Info: عرض شريط المعلومات. اضغط مرتين لعرض المعلومات الموسعة.

التشغيل/اإليقاف مؤقتًا: إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا واستئنافه.
الزر األخضر )التدوير/المدة(: تدوير الصورة / ضبط الفاصل الزمني بين 

الشرائح.
الزر األصفر )التكبير/ التأثير(: تكبير الصورة / تطبيق التأثيرات المختلفة 

على عرض الشرائح.
البرنامج +: التبديل إلى الملف التالي.
البرنامج -: التبديل إلى الملف السابق.

رجوع/ عودة: الرجوع إلى شاشة مشغل الوسائط.
الملفات النصية

عندما تضغط على زر OK )موافق(، سيبدأ عرض الشرائح وسيتم عرض 
التخزين،  جهاز  في  أو  الحالي  المجلد  في  الموجودة  النصية  الملفات  جميع 



العربية   - 20 -

بالترتيب. في حالة تعيين خيار Repeat )التكرار(  حسب نمط العرض، 
على None )ال شيء(، فلن يتم عرض سوى الملفات الموجودة بين الملف 
المميز والملف األخير المدرج بالقائمة. سيتوقف عرض الشرائح بعد عرض 

آخر ملف مدرج.
Info: عرض شريط المعلومات. اضغط مرتين لعرض المعلومات الموسعة.

التشغيل/اإليقاف مؤقتًا: إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا واستئنافه.
البرنامج +: التبديل إلى الملف التالي.
البرنامج -: التبديل إلى الملف السابق.

أزرار االتجاهات )ألسفل أو لليمين / ألعلى أو اليسار(: التبديل إلى الصفحة 
التالية. / التبديل إلى الصفحة السابقة.

مشغل  شاشة  إلى  والرجوع  الشرائح  تشغيل عرض  إيقاف  عودة:  رجوع/ 
الوسائط.

خيارات القائمة
اضغط على زر Menu )القائمة( لرؤية الخيارات المتاحة أثناء تشغيل ملفات 

الوسائط أو عرضها. يختلف محتوى هذه القائمة حسب نوع ملف الوسائط.
اإليقاف مؤقتًا/التشغيل: إيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتًا واستئنافه.

التكرار: ضبط خيار التكرار. حدد أحد الخيارات واضغط على OK )موافق( 
لتغيير اإلعداد. في حالة تحديد الخيار Repeat One )تكرار ملف واحد(، 
فسيتم تشغيل ملف الوسائط الحالي أو عرضه بشكل متكرر. أما في حالة تحديد 
الخيار Repeat All )تكرار الكل(، فسيتم تشغيل جميع ملفات الوسائط من 
التخزين، حسب نمط  الحالي أو في جهاز  المجلد  الموجودة في  النوع  نفس 

العرض، أو عرضها بشكل متكرر.
أوقف  أو  العشوائي  التشغيل  خيار  شِغّل  العشوائي:  التشغيل  تشغيل/إيقاف 

تشغيله. اضغط على زر OK )موافق( لتغيير اإلعداد.
المدة: ضبط الفاصل الزمني بين الشرائح. حدد أحد الخيارات واضغط على 
OK )موافق( لتغيير اإلعداد. يمكنك أيًضا الضغط على الزر األخضر للضبط. 

لن يتوافر هذا الخيار في حالة إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
اتجاه حركة  في  درجة  الصورة 90  تدوير  سيتم  الصورة.  تدوير  التدوير: 
عقارب الساعة في كل مرة تضغط فيها على OK )موافق(. يمكنك أيًضا 
الضغط على الزر األخضر للتدوير. لن يتوافر هذا الخيار في حالة عدم إيقاف 

عرض الشرائح مؤقتًا.
الخيارات  أحد  حدد  الشرائح.  على عرض  مختلفة  تأثيرات  تطبيق  التأثير: 
واضغط على OK )موافق( لتغيير اإلعداد. يمكنك أيًضا الضغط على الزر 
األصفر للضبط. لن يتوافر هذا الخيار في حالة إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
التكبير: تكبير الصورة المعروضة حاليًا. حدد أحد الخيارات واضغط على 
OK )موافق( لتغيير اإلعداد. يمكنك أيًضا الضغط على الزر األصفر للتكبير. 

لن يتوافر هذا الخيار في حالة عدم إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
الخط: اضبط خيارات الخط. يمكن ضبط الحجم والنمط واللون وفقًا لتفضيالتك. 

إظهار المعلومات: عرض المعلومات الموسعة.
صورة إطار الصورة: تعيين الصورة المعروضة حاليًا كصورة إطار الصورة. 
ستُعرض هذه الصورة في حالة تحديد One Photo mode )وضع صورة 
واحدة( بداًل من جهاز التخزين المتصل أثناء تنشيط ميزة إطار الصورة. خالف 
ذلك، سيتم تشغيل جميع الملفات كعرض شرائح عند تنشيط ميزة إطار الصورة.

إخفاء/إظهار الطيف: إخفاء الطيف أو إظهاره إذا كان متاًحا.
خيارات كلمات األغاني: عرض خيارات كلمات األغاني إذا كانت متوفرة.

إيقاف تشغيل الصورة: افتح قائمة التشغيل بجهاز تلفزيونك. يمكنك استخدام 
الخيار Picture off )إيقاف تشغيل الصورة( هنا إليقاف تشغيل الشاشة. 
اضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بُعد أو التلفزيون لتشغيل الشاشة 

مرة أخرى.
إعدادات الصورة: عرض قائمة إعدادات الصورة.
إعدادات الصوت: عرض قائمة إعدادات الصوت.

اإلعدادات التلقائية: ضبط خيار المسار الصوتي في حالة توافر أكثر من خيار.
إذا كنت ترغب في استئناف  الذاكرة األخيرة: اضبط على Time )وقت( 
التشغيل من الموضع الذي تم اإليقاف عنده وذلك في المرة التالية عند فتح 
نفس ملف الفيديو. في حالة الضبط على Off )إيقاف التشغيل(، سيبدأ التشغيل 
من البداية. حدد أحد الخيارات واضغط على OK )موافق( لتغيير اإلعداد.

االستدعاء: انتقل إلى وقت محدد من ملف الفيديو. استخدم األزرار الرقمية 
واالتجاهية إلدخال الوقت واضغط على OK )موافق(.

الترجمة: حدد المسار الذي تفضله، في حالة توافره. اضبط على Off )إيقاف 
التشغيل( إليقاف تشغيل الترجمات.

ترميز الترجمة: عرض خيارات ترميز الترجمة إذا كانت متوفرة.

USB من توصيل
قبل  USB خاصتك  التخزين  أجهزة  ملفاتك على  من  احتياطية  نسخة  بعمل  قم  مهم! 
توصيلها بالتلفاز. الحظ أن الشركة المصنعة لن تكون مسؤولة عن أي تلف في الملفات 
 MP3 مشغالت( USB أو فقد في البيانات. من المحتمل أن تكون بعض أنواع أجهزة
مثال( أو أقراص USB الصلبة/أصابع ذاكرة USB غير متوافقة مع هذا التلفزيون. 
يدعم جهاز التلفزيون تنسيق القرص FAT32 وNTFS . ال يتم دعم األجهزة ذات تنسيق 
 NTFS بسعة تخزين أكبر من 192 تيرابايت. ال يتم دعم األجهزة بتنسيق FAT32

بسعة تخزين أكبر من 2 تيرابايت.

يمكنك عرض صورك أو مستنداتك النصية أو تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو 
المثبتة لديك على جهاز تخزين USB متصل بالتلفزيون. قم بتوصيل جهاز 

تخزين USB بأحد مداخل USB بالتلفاز لديك. 
في شاشة مشغل الوسائط الرئيسية، حدد نوع الوسائط المطلوب. في الشاشة 
التالية قم بتمييز اسم الملف من قائمة ملفات الوسائط المتاحة واضغط على الزر 
OK )موافق(. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للحصول على المزيد من 

المعلومات المتعلقة بالوظائف األخرى لألزرار المتاحة.
مالحظة: انتظر قليال قبل كل توصيل وفصل فربما ما يزال المشغل يقرأ الملفات. قد 
يتسبب ذلك بضرر مادي لمشغل USB خاصة جهاز USB نفسه. ال تسحب وحدة 

USB أثناء تشغيل ملف.

من الجهاز المحمول عبر DMR )جهاز عرض الوسائط 
الرقمية(

تأكد من أن الجهاز المحمول لديك متصل بنفس شبكة التلفاز الخاص بك. في 
التلفزيون، مّرر إلى صف Apps )التطبيقات( في الشاشة الرئيسية، حدد 
Multi Media Player )MMP( "مشغل الوسائط المتعددة" واضغط 
على زر OK )موافق( للتشغيل. حدد نوع الوسائط على شاشة مشغل الوسائط 
الرئيسية. في الشاشة التالية، اضغط على الزر األزرق لتبديل مخطط عرض 
 DMR )Digital العودة(. سيظهر خيار( Back القائمة. ثم اضغط على الزر
Media Renderer( "عارض الوسائط الرقمية" بين خيارات نوع الوسائط. 
حدد الخيار DMR ثم اضغط على الزر OK )موافق(. التلفاز جاهز الستقبال 
المحمول،  الجهاز  في  لديك.  المحمول  الجهاز  من  المرسل  الوسائط  ملف 
افتح الملف الذي تريد مشاركته واضغط على األيقونة التي تتم مشاركتها أو 
الخيار ذي الصلة من قائمة الخيارات الخاصة بجهاز المحمول لديك. سيتم 
إدراج األجهزة المتاحة. اختر تلفازك من القائمة. يمكنك الحصول على اسم 
 Device>)اإلعدادات( Settings الجهاز من التلفزيون لديك من قائمة
الشاشة  في  عن(  )نبذة   About>)الجهاز )تفضيالت   Preferences
الرئيسية. إذا كنت تريد، يمكن أيًضا تغيير اسم التلفزيون إما من خالل تحديد 
أحد األسماء المحددة مسبقًا أو إدخال اسم مخصص باستخدام الخيارات من 
قائمة Device name )اسم الجهاز(. في حالة إنشاء االتصال بنجاح، سيتم 

تشغيل/عرض ملف الوسائط المحدد على التلفاز الخاص بك.

USB تسجيل
بالتلفزيون   USB أواًل توصيل جهاز تخزين  برنامج، يجب عليك  لتسجيل 
لتمكين  التلفزيون  تشغيل  عليك  يتعين  ثم  مطفئا.  التلفزيون  يظل  بينما  لديك 

ميزة التسجيل.
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لتسجيل البرامج الطويلة مثل األفالم، يوصى باستخدام أجهزة  USB  الصلبة.
تُحفظ البرامج المسجلة في جهاز تخزين USB المتصل. إذا كنت ترغب، 
يمكنك تخزين/نسخ التسجيالت على كمبيوتر؛ رغم ذلك، لن تكون هذه الملفات 
متاحة للتشغيل على كمبيوتر. يمكنك تشغيل التسجيالت فقط عبر تلفزيونك.

قد يحدث تأجيل Lip Sync أثناء تأجيل البرامج. تسجيل الراديو غير مدعوم. 
إذا كانت سرعة كتابة جهاز تخزين USB المتصل غير كافية، يمكن أن يفشل 

التسجيل وقد ال تكون ميزة التحول الزمني متاحة.
لهذا السبب، يوصى باستخدام محركات أقراص صلبة USB لتسجيل برامج 

عالية الدقة.
 USB/HDD ذلك  يؤذي  فقد  التسجيل.  أثناء   USB/HDD تسحب  ال 

الموصول.
قد يتعذر نسخ بعض أنواع الحزم نظًرا لوجود مشاكل في اإلشارات، لذا فإن 

الفيديو قد يتجمد أثناء إعادة التشغيل.
فسيتم عرض  التليفزيوني،  النص  تشغيل  أثناء  المؤقت  التسجيل من  بدأ  إذا 
حوار. إذا حددت Yes )نعم( وضغط على OK )موافق(، سيتم إيقاف النص 

التلفزيوني وسيبدأ التسجيل . 

التسجيل الفوري
اضغط على .زر تسجيل لبدء تسجيل حدث على الفور أثناء مشاهدة البرنامج . 

اضغط على زر Stop )إيقاف( إليقاف التسجيل الفوري وحفظه. 
ال يمكنك تغيير اإلذاعات أثناء وضع التسجيل. 

مشاهدة البرامج المسجلة 
حدد Record List )قائمة التسجيالت( من قائمة Record )التسجيالت( 
في الوضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر( واضغط على OK )موافق(. 
اختر بندا مسجال من القائمة )إن كان قد تم تسجيله مسبقا(. اضغط على زر 

OK )موافق( للمشاهدة.
اضغط على زر Stop )إيقاف( أو Back/Return )العودة/الرجوع( 

إليقاف التشغيل.
Channel Name_Date)Year/ :سيتم تسمية التسجيالت بالتنسيق التالي
Month/Day(_Duration)Hour/Minute/Second(_

 .Programme Name

تأجيل تسجيل البرامج
 Time خيار  تمكين  يجب  الزمني،  التحول  تسجيل  ميزة  استخدام  ليتسنى 
 Record وضع التحول الزمني( أواًل في قائمة الوضع( Shift Mode

)التسجيل(<Time Shift )التحول الزمني(.
في وضع التحول الزمني، يتم إيقاف البرنامج مؤقتًا ويسجل بالتزامن على 
)اإليقاف   Pause/Play زر  على  اضغط  متصل.   USB تخزين  جهاز 
مؤقتًا/التشغيل( أثناء مشاهدة البث لتفعيل وضع التحول الزمني. اضغط على 
زر Pause/Play )اإليقاف مؤقتًا/التشغيل( مرة أخرى الستئناف البرنامج 
المتوقف مؤقتًا من نقطة التوقف. اضغط على زر إيقاف إليقاف تسجيل البرامج 

المؤجلة والعودة إلى البث الحي.
عندما تُستخَدم هذه الميزة ألول مرة، سيُعرض معالج Disk Setup )إعداد 
القرص( عند الضغط على زر Pause/Play )اإليقاف مؤقتًا/التشغيل(. 
يمكنك اختيار إما وضع اإلعداد Auto )تلقائي( أو Manual )يدوي(. 
تهيئة جهاز  يمكنك  ذلك،  تفضل  إذا كنت  )يدوي(،   Manual الوضع  في 
لوظيفة  التي ستُستخَدم  التخزين  وتحديد مساحة  بك  الخاص   USB تخزين 
التحول الزمني. عند اكتمال اإلعداد، ستُعرض نتيجة إعداد القرص. اضغط 

على زر Exit )خروج(.
لن تتوافر وظيفة التحول الزمني للبث اإلذاعي.

تهيئة القرص
عند استخدام جهاز تخزين USB جديد، يوصى بتهيئته أواًل باستخدام خيار 
 Device Info>)التسجيل(  Record قائمة  في  )التهيئة(   Format
المباشر(. حدد  التلفزيوني  )معلومات الجهاز( في وضع Live TV )البث 
واضغط  الجهاز(  )معلومات   Device Info شاشة  في  المتصل  الجهاز 
الخيارات  قائمة  لمشاهدة  األيمن  االتجاه  زر  أو  )موافق(   OK زر  على 
المتاحة. ثم حدد الخيار Format )التهيئة( واضغط على OK )موافق( 
 OK نعم( واضغط على( Yes للمتابعة. سيُعرض مربع حوار للتأكيد. حدد

)موافق( لبدء التهيئة.
مهم: ستؤدي تهيئة جهاز تخزين USB الخاص بك إلى مسح جميع البيانات 
الموجودة عليه وسيتم تحويل نظام ملفاته إلى FAT32. في معظم الحاالت، 

يتم إصالح أخطأء التشغيل بعد التنسيق لكنك ستفقد جميع بياناتك.

قائمة الجداول
 Schedule يمكن إضافة رسائل تذكيرية أو مؤقتات تسجيل باستخدام قائمة
Schedule List )قائمة  إلى  الوصول  الجداول(. يمكنك  List )قائمة 
)البث   Live TV وضع  في  )التسجيل(   Record قائمة  من  الجداول( 
التلفزيوني المباشر(. حدد Schedule List )قائمة الجداول( واضغط على 
OK )موافق(. ستُدرج المؤقتات المضبوطة مسبقًا في القائمة في حالة توافرها. 
قائمة  أثناء عرض  إلضافة مؤقت  Record )تسجيل(  الزر  اضغط على 
نوع  تحديد  يمكنك  الشاشة.  في  الجداول(  )قائمة   Schedule List
المؤقت عن طريق إعداد خيار Schedule Type )نوع الجدول( على 
تعيين  عند  )تسجيل(.   Record أو  تذكيرية(  )رسالة   Reminder أنه 
معلمات أخرى، حدد Add )إضافة( واضغط على OK )موافق(. سيُضاف 

المؤقت إلى القائمة.
يمكنك أيًضا تعديل المؤقتات في هذه القائمة أو حذفها، في حال توفرها. حدد 
 Edit موافق(. سيظهر الخياران( OK المؤقت الذي تختاره واضغط على
)تحرير( وDelete )حذف( في الجزء السفلي من الشاشة. حدد اللغة المرغوبة 
واضغط علىOK )موافق(. بعد تحرير مؤقت، يمكنك اختيار إما استبداله 
أو إضافته كمؤقت جديد. إذا اخترت الخيار Replace )استبدال(، فسيُحفظ 
المؤقت باإلعدادات الجديدة. إذا اخترت الخيار Add )إضافة(، فسيُضاف 
 Add استبدال( أو( Replace المؤقت إلى القائمة كمؤقت جديد. حدد الخيار
)إضافة( حسب ما تفضله واضغط على OK )موافق( للمتابعة. عندما تختار 
حذف مؤقت، سيظهر مربع حوار للتأكيد على الشاشة. قم بتمييز Yes )نعم( 

واضغط على OK )موافق( لحذف المؤقت المحدد.
سيتم عرض رسالة تحذير إذا كانت الفواصل الزمنية للمؤقتين متداخلة. ال 

يمكنك إعداد أكثر من مؤقت واحد بنفس الفاصل الزمني.
اضغط على زر EXIT )الخروج( إلغالق قائمة الجداول.

CEC
يمكنك من خالل وظيفة CEC بالتلفاز لديك تشغيل جهاز متصل عن طريق 
 HDMI CEC استخدام جهاز التحكم عن بُعد بالتلفاز. تستخدم هذه الوظيفة
)التحكم في أجهزة المستهلك اإللكترونية( للتواصل مع األجهزة المتصلة. يجب 
.HDMI وأن تكون متصلة بتوصيل HDMI CEC أن تدعم األجهزة وظيفة
لالستفادة من وظيفة CEC، يجب تشغيل الخيار ذي الصلة في القائمة. للتحقق 

من تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة CEC، قم بإجراء ما يلي:
 	  Device>)اإلعدادات(  Settings قائمة  إلى  بالدخول  قم 

في  )المداخل(   Inputs>)التلفزيون )تفضيالت   Preferences
Home Screen )الشاشة الرئيسية( أو قائمة TV options )خيارات 
 Device Preferences>)اإلعدادات(  Settings>)التلفزيون
)البث   Live TV وضع  في  )المداخل(   Inputs>)الجهاز )تفضيالت 

التلفزيوني المباشر(.
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مّرر ألسفل إلى قسم التحكم اإللكتروني للمستهلك )CEC(. تحقق 	 
مما إذا كان خيار تحكم HDMI قيد التشغيل أم ال.

أو 	  لتشغيله  OK )موافق(  HDMI واضغط على  تحكم  حدد خيار 
إيقاف تشغيله.

تأكد من أن جميع إعدادات CEC ُمِعّدة بشكٍل صحيح في الجهاز المتصل 
المشتمل على وظيفة CEC. تشتمل وظيفة CEC على أسماء مختلفة في 
عالمات تجارية مختلفة. قد ال تعمل وظيفة CEC مع جميع األجهزة. في 
حالة قيامك بتوصيل جهاز يدعم HDMI CEC بتلفزيونك، سيُعاد تسمية 

مصدر إدخال HDMI ذي الصلة باسم الجهاز المتصل.
الصلة  ذي   HDMI اإلدخال  مصدر  حدد  المتصل،   CEC جهاز  لتشغيل 
من قائمة Inputs )المداخل( في Home Screen )الشاشة الرئيسية(. 
 Live المصدر( إذا كان التلفاز في وضع( Source أو اضغط على الزر
التلفزيوني المباشر( وحدد مصدر اإلدخال HDMI ذي الصلة  TV )البث 
من القائمة. إلنهاء هذا التشغيل والتحكم في التلفاز عبر جهاز التحكم عن بُعد 
مرة أخرى، اضغط على الزر Source )المصدر(، الذي ال يزال يعمل قيد 

التشغيل، في جهاز التحكم عن بُعد وقم بالتحويل إلى مصدر آخر.
يمكن لجهاز التحكم بالتلفاز عن بُعد أن يتحكم تلقائيًا في الجهاز بمجرد تحديد 
إلى  األزرار  جميع  توجيه  إعادة  يتم  لن  أنه  إال  المتصل.   HDMI مصدر 
 CEC الجهاز. لن تستجيب سوى األجهزة التي تدعم وظيفة التحكم عن بُعد

بجهاز التحكم عن بُعد بالتلفاز.
كما يدعم التلفاز ميزة ARC )قناة إعادة الصوت(. تعتبر هذه الميزة رابط 
صوت يهدف الستبدال الكوابل بين التلفاز ونظام الصوت )مستقبل الصوت/
الصورة أو نظام السماعات(. قم بتوصيل النظام بمدخل HDMI2 في التلفاز 

.ARC لتمكين ميزة
لتنشيط ميزة ARC، يجب تعيين خيار Speakers )السماعات( بمثابة نظام 
 TV options صوت خارجي. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة
 Settings>)التلفزيون TV options )خيارات  أو  التلفزيون(  )خيار 
 Sound>)تفضيالت الجهاز( Device Preferences>)اإلعدادات(
قائمة  من  أو  المباشر(  التلفزيوني  )البث   Live TV وضع  في  )الصوت( 
)تفضيالت   Device Preferences>)اإلعدادات(  Settings
الجهاز(<Sound )الصوت( في Home Screen )الشاشة الرئيسية(. 
عندما تكون ميزة ARC نشطة، سيقوم التلفزيون بكتم صوت مخارج الصوت 
المتصل.  لذلك لن تسمع الصوت سوى من جهاز الصوت  تلقائيًا.  األخرى 
إلى  بُعد  التحكم عن  التحكم في مستوى الصوت بجهاز  سيتم توجيه أزرار 
جهاز الصوت المتصل وستستطيع التحكم في مستوى صوت الجهاز المتصل 

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
.HDMI2 مدعومة فقط عبر مدخل ARC :مالحظة

Google Cast
يمكنك، من خالل تقنية Google Cast المدمجة، تحويل المحتوى من الجهاز 
المحمول الخاص بك إلى تلفازك مباشرةً. إذا كان جهاز المحمول الخاص بك 
يحتوي على ميزة Google Cast، يمكنك عكس شاشة الجهاز الخاص بك 
على التلفاز السلكيًا. حدد خيار شاشة التحويل على جهاز android الخاص 
بك. يتم اكتشاف األجهزة المتاحة وإدراجها. حدد تلفازك من القائمة، واضغط 
عليه لبدء التحويل. يمكنك الحصول على اسم الشبكة من التلفزيون لديك من 
)تفضيالت   Device Preferences>)اإلعدادات(  Settings قائمة 
الرئيسية. وسيكون اسم الجهاز  الشاشة  الجهاز(<About )نبذة عن( في 
التلفاز الخاص بك. حدد  أحد المرادفات المعروضة. كما يمكنك تغيير اسم 
Device name )اسم الجهاز( واضغط على OK )موافق(. ثم قم بتمييز 
Change )تغيير( والضغط على OK )موافق( مرة أخرى. يمكنك إمام 

تحديد أحد األسماء المحددة مسبقًا أو إدخال اسم مخصص. 
لصب شاشة الجهاز الخاص بك على شاشة التلفاز الخاص بك...

انتقل في جهاز android لديك إلى "Settings" )اإلعدادات( . 1
من لوحة اإلشعارات أو الشاشة الرئيسية

اضغط على "Device Connectivity" )اتصال الجهاز(. 2
وقم . 3 السهل(  )العرض   "Easy projection" على  اضغط 

ستُدرج  الالسلكي(.  )العرض   "Wireless projection" بتمكين 
األجهزة المتاحة في قائمة

حدد التلفزيون الذي تريد أن تبث إليه. 4
أو

مّرر لوحة اإلشعارات ألسفل. 1
اضغط على "Wireless projection" )العرض الالسلكي(. 2
حدد التلفزيون الذي تريد أن تبث إليه. 3

و  ،YouTube مثل  المحمول،  بتطبيق  البث  ميزة  تمكين  حالة  في 
Dailymotion، وNetflix، يمكنك بث تطبيقك على تلفزيونك. في تطبيق 
المحمول، ابحث عن أيقونة Google Cast واضغط فوقها. يتم اكتشاف 
األجهزة المتاحة وإدراجها. حدد تلفازك من القائمة، واضغط عليه لبدء التحويل.

لصب تطبيٍق ما على شاشة التلفاز...
أو . 1 الذكي  هاتفك  من   Google Cast يدعم  تطبيق  افتح 

جهازك اللوحي
2 .Google Cast اضغط على أيقونة
حدد التلفزيون الذي تريد أن تبث إليه. 3
يجب أن يبدأ التطبيق الذي اخترته في التشغيل على التلفزيون لديك. 4

مالحظات: 
يعمل Google Cast على نظام Android وiOS. تأكد من أن الجهاز المحمول 

لديك متصل بنفس شبكة التلفاز الخاص بك.
يمكن أن تختلف خيارات القائمة والتسميات الخاصة بوظيفة Google Cast على جهاز 
Android الخاص بك من عالمة تجارية إلى أخرى ويمكن أن تتغير بمرور الوقت. ارجع 
.Google Cast إلى دليل جهازك للحصول على أحدث المعلومات بخصوص وظيفة

HBBTV نظام
HbbTV )تلفزيون النطاق العريض للبث الهجين( هو معياًرا يجمع بتفرد 
التلفزيون المقدمة عبر البث مع الخدمات المقدمة عبر النطاق  بين خدمات 
بواسطة  اإلنترنت  خدمات  إلى  الوصول  كذلك  للمستهلكين  ويتيح  العريض 
الخدمات  وتشمل  والتوزيع.  االستقبال  وأجهزة  الموصولة  التلفزيون  أجهزة 
التي يتم تقديمها من خالل HbbTV القنوات التلفزيونية التقليدية ، وخدمات 
االستقبال ، والفيديو حسب الطلب ، ودليل البرامج اإللكتروني ، واإلعالن 
التفاعلي ، والتخصيص ، والتصويت ، واأللعاب ، والشبكات االجتماعية ، 

وتطبيقات الوسائط المتعددة األخرى. 
بواسطة  إليها  اإلشارة  يتم  حيث  القنوات  على    HbbTV تطبيقات  تتوفر 

مصدر البث. 
يتم تشغيل تطبيقات HbbTV عموًما بضغطة على زر ملون بجهاز التحكم 
إلعالم  الشاشة  على  حمراء صغيرة  زر  أيقونة  ستظهر  عموًما،  بُعد.  عن 
الُمستخِدم بتوافر تطبيق HbbTV على تلك القناة. اضغط على الزر الُمشار 

إليه على الشاشة لتشغيل التطبيق.
تستخدم تطبيقات HbbTV األزرار الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد للتفاعل 
مع الُمستخِدم. عند تشغيل تطبيق HbbTV، يتحكم التطبيق في بعض األزرار. 
مثالن قد ال يعمل اختيار القناة الرقمية في تطبيق نصي حيث تشير األرقام 

إلى الصفحات النصية. 
يتطلب HbbTv إمكانية انسيابAV  للبرنامج. هناك الكثير من التطبيقات التي 
تقدم خدمات الفيديو حسب الطلب وخدمات التلفزيون المواكبة. يمكن استخدام 
 Stop ،)"التشغيل واإليقاف مؤقتًا" play&pause( )موافق( OK األزرار
)اإليقاف(، Fast forward )التقديم السريع(، وRewind )التأخير( في 

جهاز التحكم عن بُعد للتفاعل مع محتوى التلفزيون.
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)خيارات   TV Options قائمة  من  تعطيلها  أو  الميزة  هذه  تمكين  يمكنك  مالحظة: 
 HBBTV المتقدمة(<إعدادات  )الخيارات   Advanced Options>)التلفزيون

في وضع Live TV )البث التلفزيوني المباشر(.

بحث االستعداد السريع
في حالة إجراء بحث تلقائي في وقٍت سابق، فإن التلفاز الخاص بك سيبحث 
عن القنوات الرقمية الجديدة أو المفقودة كل يوم الساعة 05:00 صباًحا بينما 

يكون في وضع االستعداد السريع.
وفي حالة تمكين الخيار Auto Channel Update )التحديث التلقائي 
)القنوات(،   Channel>)اإلعدادات(  Settings القائمة  في  للقنوات( 
فسيُنشط التلفزيون في غضون 5 دقائق بعد تحويله إلى وضع االستعداد السريع 
ويبحث عن القنوات. سيومض مؤشر LED الخاص بوضع االستعداد أثناء 
هذه العملية. بمجرد أن يتوقف مؤشر LED الخاص بوضع االستعداد عن 
الوميض، تكون عملية البحث قد اكتملت. ستُضاف أي قنوات جديدة ُعثر عليها 
إلى قائمة القنوات. في حالة تحديث قائمة القنوات، سيتم إعالمك بالتغييرات 

عند عملية التشغيل التالية.

تحديث البرامج
يمكن لتلفزيونك العثور على البرامج الثابتة وتحديثها تلقائيًا عبر اإلنترنت. 

أحدث  من  واالستفادة  بك  الخاص  للتلفاز  األمثل  باالستخدام  لالستمتاع 
التفضيالت، تأكد من أن النظام الخاص بك ُمحدَّث دائًما.

تحديث البرنامج عبر اإلنترنت
 Device>)اإلعدادات( Settings في الشاشة الرئيسية، أدخل إلى قائمة
Preferences )تفضيالت الجهاز(<About )نبذة عن( لتحديث إصدار 
نظام Android لديك. انقل التركيز على الخيار System update )نظام 
التحديث( واضغط على OK )موافق(. سيتم إعالمك بحالة النظام ويتم عرض 
آخر وقت تم فحص الجهاز فيه للتحقق من وجود تحديثات. سيتم تمييز الخيار 
 OK التحقق من وجود تحديثات(، اضغط على( Check for update

)موافق( إذا كنت ترغب في التحقق من وجود التحديثات المتوفرة.
التلفاز في إعادة  إذا فشل  التشغيل.  أثناء عملية إعادة  الطاقة  مالحظة: ال تفصل سلك 

التشغيل بعد الترقية، انزع الكهرباء لمدة دقيقتين وأوصلها مرة أخرى.

العثور على الخلل والنصائح
ال يتم تشغيل التلفاز

تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكٍل آمن بمنفذ الطاقة.	 
افصل كابل الطاقة من مأخذ التيار. انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد 	 

توصيله.
اضغط على الزر Standby/On )انتظار/التشغيل( بالتلفاز. 	 

التلفاز ال يستجيب إلى جهاز التحكم عن بُعد
يتطلب التلفاز بعض الوقت لبدء تشغيله. أثناء هذا الوقت، ال يستجيب 	 

التلفاز لجهاز التحكم عن بُعد أو أجهزة التحكم بالتلفاز. هذا سلوك طبيعي.
الهاتف 	  كاميرا  طريق  عن  بُعد  عن  التحكم  جهاز  عمل  من  تحقق 

ه جهاز التحكم عن بُعد  المحمول. ضع الهاتف على وضع الكاميرا ووّجِ
لعدسات الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح بجهاز التحكم عن بُعد والحظت 
الكاميرا، فإن جاهز  الحمراء عبر  LED باآلشعة تحت  وميض مصباح 

التحكم عن بُعد يعمل. يحتاج التلفاز إلى أن يتم فحصه.
استبدل  مستنفَّذة.  البطاريات  تكون  فقد  الوميض،  تالحظ  لم  إذا   
يكون  فقد  يعمل،  ال  يزال  ال  بُعد  عن  التحكم  جهاز  كان  إذا  البطاريات. 

مكسوًرا ويحتاج إلى أن يتم فحصه.

طريقة فحص جهاز التحكم عن بُعد هذه غير ممكنة مع أجهزة التحكم عن بُعد 
التي يتم إقرانها بالتلفاز السلكيًا.

ال يوجد قنوات
تأكد من توصيل جميع الكابالت ومن تحديد الشبكة الصحيحة.	 
تأكد من تحديد قائمة القنوات الصحيحة.	 
تحقق من إدخال التردد الصحيح للقنوات إذا أجريت الموالفة اليدوية. 	 

ال توجد صورة / الصورة ُمشوهَّة
تأكد من أن الهوائي متصل بالتلفاز بشكٍل صحيح.	 
تأكد من أن كابل الهوائي غير تالف. 	 
تأكد من تحديد الجهاز الصحيح كمصدر للمدخل.	 
تأكد من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكٍل صحيح.	 
تأكد من ضبط إعدادات الصورة على نحٍو صحيح.	 
غير 	  الصوت  وأجهزة  العالية،  الصوت  مكبرات  تؤثر  أن  يمكن 

ضة، والمصابيح النيون، والمباني العالية، واألجسام الكبيرة األخرى  المؤرَّ
على جودة االستقبال. حاول، إن أمكن، تحسين جودة االستقبال من خالل 

تغيير اتجاه الهوائي أو نقل األجهزة بعيًدا عن التلفاز.
غيِّر لتنسيق صورة مختلف، إذا كانت الصورة ال تالئم الشاشة	 
تأكد من أن جهاز الكمبيوتر يستخدم الدقة المدعومة ومعدل التحديث.	 

ال يوجد صوت / الصوت ضعيف
تأكد من ضبط إعدادات الصوت على نحٍو صحيح.	 
تأكد من توصيل الكابالت على نحٍو صحيح.	 
تأكد من عدم كتم الصوت، أو إعداده على صفر، وقم بزيادة مستوى 	 

الصوت للتحقق من ذلك.
تأكد من أن مخرج الصوت الخاص بالتلفاز متصل بمدخل الصوت 	 

في نظام الصوت الخارجي.
ربما يصدر الصوت عن سماعة واحدة فقط. افحص إعدادات التوازن 	 

من قائمة الصوت.

مصادر اإلدخال – ال يمكن تحديدها
تأكد من اتصال الجهاز بالتلفاز. 	 
تأكد من توصيل جميع الكابالت عى نحٍو صحيح.	 
تأكد من تحديد مصدر اإلدخال الصحيح المخصص للجهاز المتصل.	 
تأكد من عدم إخفاء مصدر اإلدخال الصحيح من قائمة المداخل.	 

VGA أوضاع العرض النموذجية لمدخل
يدعم  ال  ربما  الفيديو.  عرض  أوضاع  لبعض  توضيح  هو  التالي  الجدول 

تلفزيونك جميع أنواع الدقة.

الفهرس الدقة التردد

1 640x480 60 هرتز

2 640x480 72 هرتز

3 640x480 75 هرتز

4 800x600 56 هرتز

5 800x600 60 هرتز

6 800x600 72 هرتز
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الفهرس الدقة التردد

7 800x600 75 هرتز

8 1024x768 60 هرتز

9 1024x768 70 هرتز

10 1024x768 75 هرتز

11 1152x864 75 هرتز

12 1280x768 60 هرتز

13 1280x768 75 هرتز

14 1280x960 60 هرتز

15 1280x960 75 هرتز

16 1280x1024 60 هرتز

17 1280x1024 75 هرتز

18 1360x768 60 هرتز

19 1366x768 60 هرتز

20 1400x1050 59 هرتز

21 1400x1050 60 هرتز

22 1400x1050 75 هرتز

23 1440x900 60 هرتز

24 1440x900 75 هرتز

25 1600x1200 60 هرتز

26 1680x1050 59 هرتز

27 1680x1050 60 هرتز

28 1920x1080 60 هرتز

HDMI و AV توافق إشارة
المصدر اإلشارات المدعومة

كابل ُمَرّكب / 
AV خلفي

PAL

SECAM

NTSC4.43

NTSC3.58

المكّون / 
YPbPr

480p ,480i 60 هرتز

576p ,576i 50 هرتز

720p 50 هرتز، 60 هرتز

1080i 50 هرتز، 60 هرتز

المصدر اإلشارات المدعومة

HDMI

480i 60 هرتز

480p 60 هرتز

576p ,576i 50 هرتز

720p 50 هرتز، 60 هرتز

1080i 50 هرتز، 60 هرتز

1080p 24 هرتز، 25 هرتز، 30 
هرتز، 05 هرتز، 60 هرتز

قد  التلفزيون بشكل صحيح.  إشارة على  تُعرض  قد ال  الحاالت،  في بعض 
دي،  في  )دي  المصدر  أجهزة  معايير  مع  االتساق  عدم  في  المشكلة  تكمن 
االتصال  يرجى  المشكلة،  هذه  واجهتك  إذا  الخ(.  الفوقي،  الجهاز  صندوق 

بالبائع ومصنع الجهاز المصدر.
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صيغ الملفات المدعومة ليو أس بي

الفيديو

كود الفيديو  الدقة معدل البت ملف التعريف مستوعب

VP9 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية Profile0,2

)MKV ).mkv
)WebM ).webm

265.HEVC/H 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية 50Mbps

ملف التعرف الرئيسي/
الرئيسي 10، الطبقة العالية

في المستوى 4.1

 ،)3gp. ،3gpp.( 3GPP ،)mov. ،mp4.( MP4
 MPEG ).ts، .trp، .tp(، MKV ).mkv(،تدفق النقل

 WebM ).webm(، FLV ).flv(، AVI ).avi(،
)265.( H265

2/MPEG1 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية 80Mbps MP@HL

 MPEG ).DAT، .VOB، .MPG، تدفق  البرنامج
 MPEG ).ts، .trp، .tp(، تدفق النقل ،).MPEG

 3gp(،. ،3gpp.( 3GPP ،)mov. ،mp4.( MP4
 AVI ).avi(، MKV ).mkv(، WebM ).webm(،

)ASF ).asf(، WMV ).wmv(، OGM ).ogm

MPEG4 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية

ملف التعريف النموذجي	 
ملف التعريف النموذجي 	 

المتقدم عند المستوى 5
GMC غير مدعوم	 

 3gp(،. ،3gpp.( 3GPP ،)mov. ،mp4.( MP4
 AVI ).avi(، MKV ).mkv(، WebM ).webm(،

 ASF ).asf(، WMV ).wmv(، FLV ).flv(،
 MPEG ).ts، .trp، تدفق النقل ،)OGM ).ogm

 MPEG ).DAT، .VOB، تدفق البرنامج ،).tp
).MPG، .MPEG

263.Sorenson H 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية

)FLV ).flv
)AVI ).avi

263.H 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية

 3GPP ،)mov. ،mp4.( FLV ).flv(، MP4
 3gp(، AVI ).avi(، ASF ).asf(،. ،3gpp.(

)WMV ).wmv

264.H 1920×1080 في 30 
إطاًرا في الثانية 62.5Mbps

ملف التعريف الرئيسي
ورفيع المستوى حتى المستوى

4.1

 3GPP ،)mov. ،mp4.( FLV ).flv(، MP4
 MPEG ).ts، .trp، 3(، تدفق النقلgp. ،3gpp.(

 .tp(، ASF ).asf(، WMV ).wmv(، AVI ).avi(،
 MKV ).mkv(، WebM ).webm(، OGM

 MPEG ).DAT، .VOB، تدفق البرنامج ،)).ogm
)264.( .MPG، .MPEG(، H264

AVS 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية

ملف تعريف Jizhun في
المستوى 6.0

)MPEG ).ts، .trp، .tp(، AVS ).avs تدفق النقل

+AVS 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية 50Mbps

البث
ملف التعريف في المستوى

6.0.1.08.60
)MPEG ).ts، .trp، .tp(، AVS ).avs تدفق النقل

WMV3 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية

 ASF ).asf(، AVI ).avi(، MKV ).mkv(،
 3GPP ،)WebM ).webm(، WMV ).wmv

 mov(، OGM. ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.(
)).ogm

VC1 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية

 ملف التعريف المتقدم	 
في المستوى 3

ملف التعريف النموذجي	 
ملف التعريف الرئيسي	 

 MPEG ).ts، .trp، .tp(، ASF ).asf(، تدفق النقل
 WMV ).wmv(، AVI ).avi(، MKV ).mkv(،
 3gp(،. ،3gpp.( 3GPP ،)WebM ).webm

)vc1.( mov(، VC1. ،mp4.( MP4
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كود الفيديو  الدقة معدل البت ملف التعريف مستوعب

JPEG حركة 640×480 في 30 إطاًرا 
في الثانية

10 ميغا بت في 
الثانية

 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP ،)AVI ).avi
 mov(، MKV ).mkv(، WebM. ،mp4.(

)).webm(، FLV ).flv(، OGM ).ogm

VP8 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

20 ميغابت في 
الثانية

 ،)MKV ).mkv(، WebM ).webm(، FLV ).flv
 mov(،. ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP

)AVI ).avi(، OGM ).ogm

RV40/RV30 1920×1080 في 60 
إطاًرا في الثانية

40 ميغابت في 
الثانية

 RM ).rm، .rmvb(، MKV ).mkv(، WebM
)).webm

الصوت

كود الصوت  معدل العينات القناة معدل البت مستوعب مالحظة

2/MPEG1
Layer1

16 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز ما يصل إلى 2

32 كيلو بايت في 
الثانية ~

448 كيلو بايت 
في الثانية

 AVI ).avi(، ASF ).asf(، ،)mp3.( MP3
 WMV ).wmv(، MKV ).mkv، .mka(،

 ،3gpp.( 3GPP ،)WebM ).webm
 ،)mov، m4a. ،mp4.( 3gp(، MP4.

تدفق النقل MPEG ).ts، .trp، .tp(، تدفق 
 MPEG ).DAT، .VOB، .MPG، البرنامج

 .MPEG(، FLV ).flv(، WAV ).wav(،
)OGM ).ogm

2/MPEG1
Layer2

16 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز ما يصل إلى 2

8 كيلو بايت في 
الثانية ~

384 كيلو بايت 
في الثانية

 AVI ).avi(، ASF ).asf(، ،)mp3.( MP3
 WMV ).wmv(، MKV ).mkv، .mka(،

 ،3gpp.( 3GPP ،)WebM ).webm
 ،)mov، m4a. ،mp4.( 3gp(، MP4.

تدفق النقل MPEG ).ts، .trp، .tp(، تدفق 
 MPEG ).DAT، .VOB، .MPG، البرنامج

 .MPEG(، FLV ).flv(، WAV ).wav(،
)OGM ).ogm

2.5/2/MPEG1
Layer3

8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز ما يصل إلى 2

8 كيلو بايت في 
الثانية ~

320 كيلو بايت 
في الثانية

 AVI ).avi(، ASF ).asf(، ،)mp3.( MP3
 WMV ).wmv(، MKV ).mkv، .mka(،

 ،3gpp.( 3GPP ،)WebM ).webm
 ،)mov، m4a. ،mp4.( 3gp(، MP4.

تدفق النقل MPEG ).ts، .trp، .tp(، تدفق 
 MPEG ).DAT، .VOB، .MPG، البرنامج

 .MPEG(، FLV ).flv(، WAV ).wav(،
)OGM ).ogm

)DD(AC3
32 كيلو هرتز، 44.1 

كيلو هرتز،
48 كيلوهرتز

ما يصل إلى 
5.1

32 كيلو بايت في 
الثانية ~

640Kbps

 AVI ).avi(، MKV ).mkv، ،)ac3.( AC3
 3GPP ،).mka(، WebM ).webm

 mov،. ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.(
 ،)MPEG ).ts، .trp، .tp تدفق النقل ،)m4a

 MPEG ).DAT، .VOB، تدفق البرنامج
 .MPG، .MPEG(، WMV ).wmv(، ASF

)).asf(، OGM ).ogm

)DDP(EAC3
32 كيلو هرتز، 44.1 

كيلو هرتز،
48 كيلوهرتز

ما يصل إلى 
5.1

32 كيلو بايت في 
الثانية ~

6Mbps

 AVI ).avi(، MKV ).mkv، ،)ec3.( EAC3
 3GPP ،).mka(، WebM ).webm

 mov،. ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.(
 ،)MPEG ).ts، .trp، .tp تدفق النقل ،)m4a

 MPEG ).DAT، .VOB، تدفق البرنامج
 .MPG، .MPEG(، WMV ).wmv(، ASF

)).asf(، OGM ).ogm
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كود الصوت  معدل العينات القناة معدل البت مستوعب مالحظة

AAC-LC، HEAAC 8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز

ما يصل إلى 
5.1

:AAC-LC
12 كيلو بايت في 

الثانية ~
576 كيلو بايت 

في الثانية
V1 6 كيلو بايت 

في الثانية ~
288 كيلو بايت 

في الثانية
V2: 3 كيلو بايت 

في الثانية ~
144 كيلو بايت 

في الثانية

 AAC ).aac(، AVI ).avi(، MKV ).mkv،
 3GPP ،).mka(، WebM ).webm

 mov،. ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.(
 ،)MPEG ).ts، .trp، .tp تدفق النقل ،)m4a

 MPEG ).DAT، .VOB، تدفق البرنامج
 .MPG، .MPEG(، FLV ).flv(، RM

 ).rm، .rmvb، .ra(، WAV ).wav(، WMV
)).wmv(، ASF ).asf(، OGM ).ogm

WMA. 8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز ما يصل إلى 2

128 بايت في 
الثانية ~

320 كيلو بايت 
في الثانية

 ASF ).asf(، WMV ).wma، .wmv(، AVI
 ).avi(، MKV ).mkv، .mka(، WebM

 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP ،)).webm
)mov. ،mp4.(

،7 WMA
،8 WMA
9 WMA

قياسي

Pro 10 WMA
M0

8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز ما يصل إلى 2 > 192 كيلوبايت 

في الثانية

 ASF ).asf(، WMV ).wma، .wmv(،
 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP ،)AVI ).avi

)mov. ،mp4.(

Pro 10 WMA
M1

8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز

ما يصل إلى 
5.1

> 384 كيلوبت 
في الثانية

 ASF ).asf(، WMV ).wma، .wmv(،
 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP ،)AVI ).avi

)mov. ،mp4.(

Pro 10 WMA
M2

8 كيلوهيرتز - 96 
كيلوهيرتز

ما يصل إلى 
5.1

> 768 كيلوبت 
في الثانية

 ASF ).asf(، WMV ).wma، .wmv(،
 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP ،)AVI ).avi

)mov. ،mp4.(

VORBIS 48KHz ما يصل إلى ما يصل إلى 2

 ،)MKV ).mkv، .mka(، WebM ).webm
 ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP

 mov، m4a(، Ogg ).ogg(، WMV.
)).wmv(، ASF ).asf(، AVI ).avi

يدعم فك تشفير االستريو 
فقط

DTS 48KHz ما يصل إلى ما يصل إلى 
5.1

1.5Mbps <
 Pure DTS(

)core

تدفق النقل MPEG ).ts، .trp، .tp(، تدفق 
 MPEG ).DAT، .VOB، .MPG، البرنامج
 .MPEG(، WAV ).wav(، MKV ).mkv،

 3GPP ،).mka(، WebM ).webm
 mov،. ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.(

 m4a(، AVI ).avi(، OGM ).ogm(، DTS
)).dts

DTS LBR

12 كيلو هرتز، 22 كيلو 
هرتز،

24 كيلو هرتز، 44.1 
كيلو هرتز،

48 كيلوهرتز

ما يصل إلى 
5.1

ما يصل إلى 2 
ميجابايت في الثانية

 ،3gpp.( 3GPP ،)mov. ،mp4.( MP4
)MPEG ).ts، .trp، .tp 3(، تدفق النقلgp.

DTS XLL 96KHz ما يصل إلى ما يصل إلى 6
 MPEG ).ts، .trp، .tp، .mts، تدفق النقل
 3GPP ،)mov. ،mp4.( .m2ts(، MP4

)3gp. ،3gpp.(
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كود الصوت  معدل العينات القناة معدل البت مستوعب مالحظة

LPCM 8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز

أحادي،
ستيريو، 5.1

64 كيلو بايت في 
الثانية ~

1.5Mbps

 WAV ).wav(، AVI ).avi(، MKV ).mkv،
 3GPP ،).mka(، WebM ).webm

 mov،. ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.(
 ،)MPEG ).ts، .trp، .tp تدفق النقل ،)m4a

 MPEG ).DAT، .VOB،تدفق البرنامج
 .MPG، .MPEG(، WMV ).wmv(، ASF

)).asf(، FLV ).flv(، OGM ).ogm

IMA-ADPCM
MS-ADPCM

8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز ما يصل إلى 2

2 كيلو بايت في 
الثانية ~

384 كيلو بايت 
في الثانية

 WAV ).wav(، AVI ).avi(، MKV ).mkv،
).mka(، WebM ).webm(، OGM ).ogm

A/mu-law G711 8 كيلوهرتز 1 64Kbps  WAV ).wav(، AVI ).avi(، MKV ).mkv،
).mka(، WebM ).webm(، FLV ).flv

)LBR )cook

8 كيلوهرتز
11.025 كيلو هرتز،

 ,22.05KHz
44.1KHz

ما يصل إلى 
5.1

6 كيلو بايت في 
الثانية ~

128 كيلو بايت 
في الثانية

)RM ).rm، .rmvb، .ra

FLAC 8 كيلوهرتز/96 
كيلوهرتز

ما يصل إلى 
7.1

> 1.6 ميغابت في 
الثانية

 MKV ).mkv، .mka(، WebM ).webm(،
)FLAC ).flac

OPUS 8 كيلوهرتز ~ 48 
كيلوهرتز ما يصل إلى 6

6 كيلو بايت في 
الثانية ~

510Kbps

)MKV ).mkv، .mka
)WebM ).webm

AMR-NB 8 كيلوهرتز 1
 12.2 ~ 4.75

كيلو بايت في 
الثانية

)3gp. ،3gpp.( 3GPP
)mov، m4a. ،mp4.( MP4

AMR-WB 16KHz 1
 23.85 ~ 6.6

كيلو بايت في 
الثانية

 ،mp4.( 3gp(، MP4. ،3gpp.( 3GPP
)mov، m4a.

الصورة

الصورة الصور  الدقة
)العرض × االرتفاع(

JPEG
خط األساس 15360x8640

تقدمي 1024x768
PNG 9600x6400
BMP 9600x6400
GIF 6400x4800

WebP 3840x2160
HEIF 4000x3000

العنوان الفرعي

داخلية



العربية   - 29 -

امتداد الملف مستوعب برنامج ترميز الترجمة

ts, trp, tp TS

DVB ترجمة 
 النص التلفزيوني
)CC)EIA608 

PGS

mp4 MP4
Vobsub 

PGS 
TX3G

mkv MKV

ASS 
SSA 
SRT 

VobSub 
PGS

خارجي

امتداد الملف محلل العنوان الفعري مالحظة

srt. SubRip

ssa/ .ass.
ألفا المحطة الفرعية

ألفا المحطة الفرعية المتقدمة

smi. SAMI

sub. MicroDVD 
)SubIdx )VobSub

txt. TMPlayer

دقة DVI المدعومة
عند توصيل األجهزة إلى موصالت التلفزيون باستخدام كوابل تحويل DVI ) كابل DVI إلى HDMI )غير مزود(، يمكنك مراجعة معلومات الدقة التالية.

 56
هرتز

 60
هرتز

 66
هرتز

 70
هرتز

 72
هرتز

 75
هرتز

640x480 x x

800x600 x x x

1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x

1280x1024 x x x

1400x1050 x
1600x900 x
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المواصفات

البث التلفزيوني PAL BG/I/DK 
SECAM BG/DK

استقبال القنوات VHF )موجة I/III(، UHF )موجة 
U(، HYPERBAND

االستقبال الرقمي
تلفزيون رقمي أرضي/كابل/ساتاليت 

متكامل تماًما )DVB-T/C/S( )متوافق 
)DVB-T2، DVB-S2 مع

عدد القنوات المضبوطة سلفا 200 12

مؤشر القناة عرض الشاشة

RFمدخل هوائي 75 أوم )غير متوازن (

فولطية التشغيل 220-240 فولط تيار متناوب، 50 
هيرتز

الصوت German+Nicam Stereo

طاقة إخراج الصوت    
)THD %10( ).WRMS( 2 x 8

استهالك الطاقة )واط( 75W

استهالك الطاقة االحتياطية المتصل 
)W( بالشبكة < 2

أبعاد التلفزيون العمق × الطول × 
االرتفاع )بالقدم( )مم( 257 x 960 x 599

أبعاد التلفزيون العمق * الطول * 
االرتفاع )بدون قدم( )مم( 56/82 x 960 x 546

الشاشة 107cm

درجة حرارة التشغيل ودرجة 
رطوبة التشغيل 

0  إلى 40 مئوية، 85% رطوبة نسبية 
كحد أعلى

مواصفات جهاز بث الشبكة الالسلكية

نطاق التردد الطاقة القصوى 
لإلخراح

)CH13-MHz )CH1 2483,5 - 2400 mW 100 <

)CH48 - MHz )CH36 5250 - 5150 mW 200 <

)CH64 - MHz )CH52 5350 - 5250 mW 200 <

)CH140 - MHz )CH100 5725 - 5470 mW 200 <

قيود الدولة
هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي والمكتبي في دول االتحاد األوروبي 
الدول  باستثناء  قيد  تتبع تعليمات االتحاد األوروبي( دون أي  التي  )والدول 

المذكورة أدناه.

البلد القيود

بلغاريا والخدمة  الخارجي  ملالستخدام  عام  لتفويض  حاجة  هنالك 
العامة

إيطاليا إذا استخدم خارج المقرات، يجب الحصول على تفيوض عام

اليونان استخدام داخلي فقط لـ 5470 و5725 ميجاهيرتز فقط

البلد القيود

لكسمبورغ )ليس  والخدمة  للشبكة  عام  تفويض  على  الحصول  يجب 
للطيف(

النرويج يحظر بث الراديو لمنطقة جغرافية بقطر 20 كم من مركز 
Ny-Ålesund

االتحاد الروسي االستخدام الداخلي فقط

اسرائيل MHz 5320-MHz 5180 5 فقط لمدى GHz نطاق

من  بالتحقق  المستخدم  يوصى  وقت.  أي  في  دولة  كل  متطلبات  تتغير  قد 
بشبكات  الخاصة  الوطنية  للوائح  الحالي  الوضع  لمعرفة  المحلية  السلطات 

LAN الالسلكية ذات 5 جيجا هرتز.

التراخيص
HDMI، وواجهة الوسائط عالية الوضوح )HDMI(، وشعارHDMI هي 
 HDMI Licensing عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة

Administrator, Inc. في الواليات المتحدة ودول أخرى.

و  ،Dolby رموز  إن  دولبى.  معامل  من  بترخيص  الجهاز  هذا  صنع 
 Dolby هى العالمات التجارية لشركة Double-Dو ،Dolby Audio

.Laboratories Licensing Corporation

 Googleو Chromecastو Android TVو Androidو Google
.Google LLC هي عالمات تجارية لشركة YouTubeو Play

لفكرية  ا لملمكية  ا لحقوق  يخضع  بما  لتقنية  ا على  لمنتج  ا هذا  يحتوي 
لميكروسوفت. يحظر استخدام أو توزيع هذه التقنية لهذا المنتج بدون تريخص 

من ميكروسوفت.ز
PlayReady™من  محتوى  إلى  الوصول  تقنية  المحتوى  مالكو  يستخدم 
ميكروسوفت لحماية ملكيتهم الفكيرة، بما في ذلك المحتوى المحمي بالحقوق. 
المحمي  المحتوى  إلى  للوصول   PlayReady تقنية  الجهاز  هذا  يستخدم 
بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM. إذا 
فشل الجهاز في تطبيق القيود على استخدام المحتوى، يقد يحتاج مالكو المحتوى 
إلى أن تقوم ميكروسوفت بإبطال قدرة الجهاز على استهالك المحتوى المحمي 
بواسطة PlayReady. ال يجب أن يؤثر اإلبطال على المحتوى غير المحمي 
أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات أخرى للوصول إلى المحتوى. قد يطلب 
إذا  محتواهم.  إلى  للوصول   PlayReady تحديث  المحتوى  مالكو  منك 
رفضت ترقية ما، فلن تتمكن من الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب الترقية.

.CI Plus LLP هو عالمة تجارية لشركة "CI Plus" شعار
 Microsoft هذا المنتج محمي بواسطة بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة
هذا  خارج  التكنولوجيا  هذه  توزيع  أو  استخدام  يحظر   .Corporation
المنتج بدون ترخيص من Microsoft أو شركة Microsoft تابعة مخولة.
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