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ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺳﻢ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺭﻗﻤﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍء
ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ  800 54ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
 0800 545454ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 080 100 54 54ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
 19960ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
 021 36 54 54ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
http://www.lg.com

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

●
●
●
●
●

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

●

)ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻘﻂ(
WEEE
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ.
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﺑﻌﺠﻼﺕ ﻭﻣﺸﻄﻮﺏ.
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1

ﻇﺮﻭﻑ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

1

 100.0ﻣﻢ  55.0 xﻣﻢ  5.0 xﻣﻢ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﻦ  0ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  40ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ % 80

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻣﻦ  -20ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  60ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ % 85

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻭﺿﻊ ) Satelliteﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ( ﻓﻘﻂ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻭﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
1
2

ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ(

ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ(

DVB-T/T21

،PAL-I ، PAL D/K، PAL B/G ، PAL B/B
، SECAM B/G
NTSC-M ، SECAM D/K

DVB-T/T2/C/S/S22
UHF، VHF
C-Band2
Ku-Band2

CATV ، UHF، VHF

 & DVB-T/T2ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ 2,000 :
: DVB-S/S2
) Ω 75ﺃﻭﻡ(

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ  DVB-T2ﻓﻘﻂ .ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ  DVB-T/T2ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﺍﺯ .DVB-T2
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ  DVB-T2/C/S2ﻓﻘﻂ.
• ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ) .ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺒﻠﺪ(
 ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ًﻭﻓﻘﺎ ﻟـ .IEC 62087
• ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
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ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ

* 32LJ570ﻭ *32LJ571
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ Lien Chang :
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ LCAP45 :
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ :
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ :
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ Chicony :
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ A16-048N2A :
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ LG Innotek :
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ PSAC-L655 :

ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﻴّﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﻱ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻻ
•
ً
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺿﺒﻄﻪ .ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
• ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺒﻌﺪ  20ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ.
)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ** LJ55ﻭ ** LJ57ﻓﻘﻂ(
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )(LGSWFAC71
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  LANﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )(IEEE 802.11a/b/g/n/ac
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ
ﻣﻦ  2400ﺇﻟﻰ  2483.5ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻣﻦ  5150ﺇﻟﻰ  5725ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻣﻦ  5725ﺇﻟﻰ  5850ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ )ﻻ
ﺗﺸﻤﻞ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ(

 13ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻣﻴﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ
 16.5ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻣﻴﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ
 10ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻣﻴﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

* ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ " "IEEE802.11acﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ** LJ61ﻭ ** LJ62ﻓﻘﻂ(
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )(LGSBWAC72
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  LANﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )(IEEE 802.11a/b/g/n/ac

*32LJ573

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ
)ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ(

ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ/
ّ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ  :ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻣﻦ  100ﺇﻟﻰ 240
ﻓﻮﻟﺖ~  50/60ﻫﺮﺗﺰ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ  :ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  19ﻓﻮﻟﺖ
 2.53ﺃﻣﺒﻴﺮ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ Lien Chang :
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ LCAP40 :
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ Chicony :
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ A16-065N4A :
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ LG Innotek :
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ PSAD-L641 :
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ  :ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻣﻦ  100ﺇﻟﻰ 240
ﻓﻮﻟﺖ~  50/60ﻫﺮﺗﺰ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ  :ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  19ﻓﻮﻟﺖ
 3.42ﺃﻣﺒﻴﺮ

ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ
)ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ(

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ
ﻣﻦ  2400ﺇﻟﻰ  2483.5ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻣﻦ  5150ﺇﻟﻰ  5725ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻣﻦ  5725ﺇﻟﻰ  5850ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ )ﻻ
ﺗﺸﻤﻞ ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ(

 14ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻣﻴﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ
 16.5ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻣﻴﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ
 11.5ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻣﻴﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﻮﺗﻮﺙ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ
ﻣﻦ  2400ﺇﻟﻰ  2483.5ﻣﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ

ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ
)ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ(
 8.5ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻣﻴﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

* ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ " "IEEE802.11acﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
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ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

• ﺍﻓﺤﺺ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﺛﺎﻧﻴﺔ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ
ﺑُﻌﺪ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺇﻟﻰ (.
ﺻﺤﻴﺢ ) ﺇﻟﻰ ،
ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺼ ُﺪﺭ ﺃﻱ ﺻﻮﺕ.

"ﻭﻣﻴﻀﺎ" ً
ً
ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻋﻨﺪ
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﺭ ًﺩﺍ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺤﻆ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻣﺘﻄﻮﺭﺍ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻨﺘﺠﺎ
ً
• ﺗُﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ً
ﻧﻘﺎﻃﺎ ﺳﻮﺩﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭ/ﺃﻭ ً
ﺍﻟﺒﻜﺴﻞ .ﻗﺪ ﺗﺮﻯ ً
ﻧﻘﺎﻃﺎ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺳﺎﻃﻌﺔ
)ﺣﻤﺮﺍء ﺃﻭ ﺯﺭﻗﺎء ﺃﻭ ﺧﻀﺮﺍء( ﺑﺤﺠﻢ  1ﺟﺰء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ .ﻭﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻄﻞ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ.
ﺗﺤﺪﺙ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒًﺎ
ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ.

• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻪ.

• ﻗﺪ ﺗﺮﻯ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻄﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻚ )ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ/ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ/ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ/ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ(.
ﺗﺤﺪﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ .ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﺩﺍء
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻄﻞ ﻓﻴﻪ.

ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﺠﺄﺓ.
•
•
•
•

ﺍﻓﺤﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺓ ) Sleep Timerﻣﺆﻗﺖ ﺍﻟﻨﻮﻡ( /
) Timer Power Offﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ( ﻓﻲ
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ) Timersﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺎﺕ(.
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺓ ) Auto Power Offﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ( ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ) Generalﻋﺎﻡ( Eco Mode
)ﻭﺿﻊ ) .(Ecoﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻓﺴﻴﺘﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ.

ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ) ،(HDMIﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ
") No Signalﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺷﺎﺭﺓ(" ﺃﻭ ") Invalid Formatﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ(".
• ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ.
• ﺃﻋﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ .HDMI
• ﺃﻋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
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• ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻄﻮّﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﺗﺠﻨﺐ ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
• ﺻﻮﺕ "ﺗﻜﺴﻴﺮ" :ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠّﺺ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳًﺎ.
• ﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ/ﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ :ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤ ّﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻘﻮﺓ ﺗﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ.

ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻟﻤﺴﺢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
*
ﺍﻷﺧﻴﺮ.
ﻟﻌﺮﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ.
 3ﻭ  4ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
3
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ( ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﻛﺎﻓﺔ
 ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺩﺧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ .www.lg.com

ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ Magic
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ Magic
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ  ،Magicﻳﺠﺐ ﺇﻗﺮﺍﻧﻬﺎ ً
ﺃﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
 1ﺿﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ  Magicﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻭﺟﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ  Magicﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ّ 2
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ )ﻣﻮﺍﻓﻖ( ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
* ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ،Magic
ﺣﺎﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﺠﺪ ًﺩﺍ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ Magic

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

،
،
،
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ.
( ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
،
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )
ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺎﻫﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴًﺎ.
*
ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﻣﻞء ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﻤﻮﺕ.
*

ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ  GPLﻭ LGPL
ﻭ  MPLﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ،
ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ .http://opensource.lge.com
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺧﻼء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ.
ﺳﺘﻮﻓﺮ ً LG Electronics
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ )ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ( ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
 .opensource@lge.comﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ )(3
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺳﻨﻮﺍﺕ
ً

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻳﺮﺟﻰ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ .www.lg.com

)ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺪﺓ
ﻭ
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺛﻮﺍﻥ ﻹﻟﻐﺎء ﺇﻗﺮﺍﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ  Magicﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﺧﻤﺲ ٍ
ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ
* ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ  Magicﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴﻪ.
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ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
MAGIC
ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ
)ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ً
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ(.
ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ "ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﺤﺮﻱ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ".ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

)ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻚ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ
ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﻤﻮﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺑﺠﺪﻳﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺣﺮﻑ.
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ.
)ﻣﺴﺎﻓﺔ( ﻟﺘﺮﻙ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
)ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ( ﻟﻌﺮﺽ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ.

ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﺍﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ )1.5
ﻓﻮﻟﺖ ﺑﺤﺠﻢ  (AAﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ
ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺛﻢ ﺃﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻜﺴﻲ.

 ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
*
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ.
*
ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
)ﻛﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ( ﻟﻜﺘﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ.
 ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ.
)ﺍﻟﺘﻌﺮّﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ(

ﺛﻮﺍﻥ.
* ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﺭ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٍ 3

ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ّ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
 1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ّ
 2ﺍﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻠﻰ.
)ﺑﺤﺚ(* ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻋﺒﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﺤﺚ
ﻓﻲ ﻣﺮﺑّﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
)ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
* 1
2
ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻚ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ.
 ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻚ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ :ﺗﻈﻬﺮﺷﺎﺷﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻚ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ.
 2ﻭ 4
)ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ( ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
 ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
) All Settingsﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ(.
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ )ﻣﻮﺍﻓﻖ( ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻂ ﺯﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﺭ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ.
)ﺃﻋﻠﻰ/ﺃﺳﻔﻞ/ﻳﺴﺎﺭ/ﻳﻤﻴﻦ( ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﺴﻬﻢ
ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻷﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﺇﺫﺍ ﺿﻐﻄﺖ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﺳﻴﺨﺘﻔﻲ ﻫﺬﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺳﻴﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻳﻤﻮﺕ ﺍﻟﺴﺤﺮﻱ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
ﻋﺎﻣﺔ .ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺠﺪ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔّ ،
ﻫﺰ ﺍﻟﺮﻳﻤﻮﺕ ﺍﻟﺴﺤﺮﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
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ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ
)ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ً
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ(.
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ .ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﺍﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ )1.5
ﻭ
ﻓﻮﻟﺖ ﺑﺤﺠﻢ  (AAAﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻣﺰ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺛﻢ ﺃﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻜﺴﻲ.
• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ
ﺑُﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.

)ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
)ﺑﺤﺚ( ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻋﺒﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﺤﺚ
ﻓﻲ ﻣﺮﺑّﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻞء
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
)ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ( ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
)ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ( ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﻟﻌﺮﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ.
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
*
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ.
ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
)ﻛﺘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺕ( ﻟﻜﺘﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ.
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ

 ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 1ﻭ  2ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﺛﻮﺍﻥ.
* ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﺭ ،ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٍ 3

ﺍﻟﺰﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ

2

1

 ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻟﻌﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﻣﺤﺘﻮﻯ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻪ.
( ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
،
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )
ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
*
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺎﻫﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴًﺎ.
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ )ﺃﻋﻠﻰ/ﺃﺳﻔﻞ/ﻳﺴﺎﺭ/ﻳﻤﻴﻦ( ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻟﻤﺴﺢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ  ADﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﻟﺒﺪء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ) .ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ
Ready
ﻓﻘﻂ(
 Time Machine
( ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ )
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
،
،
،
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ.

旃沋
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ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ )ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ(
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺑ ّﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ .ﻭﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﺯ.
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻫﻲ :ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﻣﺸﻐﻼﺕ
ﺃﻗﺮﺍﺹ  DVDﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ
 USBﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
•
•
•

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

•
•
•

•
•

ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺹ  DVDﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻴﺪﻳﻮ،
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺠﻞ
ﺃﻗﺮﺍﺹ  DVDﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ.
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ) PCﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ( ،ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻗﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ
ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ) PICTUREﺻﻮﺭﺓ( ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ.
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ) PCﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ( ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ  LANﺳﻠﻜﻴﺔ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ
.CAT 7

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ RF
)ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ) 75ﺃﻭﻡ((.
•
•
•
•
•
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ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺎﺯﻳﻦ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺳﻴﺌﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﻮﺍﺋﻲ ،ﻓﺤﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻛﺒﻞ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻭﻣﺤﻮﻝ.
ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ MPEG :ﻭ  Dolby Digitalﻭ
 Dolby Digital Plusﻭ .HE-AAC

ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ
ﺗﻮﺻﻴﻞ
ّ
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
• ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﺤﻮّﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
 AC-DCﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ.

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻭﺿﻊ ) Satelliteﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ( ﻓﻘﻂ(
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻄﺒﻖ ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻛﺒﻞ ﺗﺮﺩﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ) 75ﺃﻭﻡ((.

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ CI
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻔﺮﺓ )ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ( ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺣﺪﺓ  CIﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  PCMCIAﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ
ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺑﻔﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ .PCMCIA
• ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﻣﻠﻒ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﺻﻮﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
 CI+ CAMﻣﺘﺼﻞ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤُﺸﻐﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻷﺭﺿﻲ/ﺍﻟﻜﺒﻞ/ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ USB
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺯﻋﺎﺕ  .USBﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ USB
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺯﻉ  ،USBﻓﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًﺓ ﺑﻤﻨﻔﺬ  USBﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.

ﺗﻮﺻﻴﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺟﻮﺩﺓ
ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ
 .HDMIﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.
• ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺻﻮﺕ  HDMIﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ :
/
 44.1ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ 48 ،ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ( ﻭ
) 44.1ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ 48 ،ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ( ﻭ
) 32ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ 44.1 ،ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ 48 ،ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ،
 96ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ 192 ،ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ(
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(

) 32ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ،

ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ )ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ(
**43LJ55
**32LJ57
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
**32/43LJ61
**32/43LJ62
) VESAﺃ  xﺏ( )ﻣﻢ( 200 x 200
M6
ﺍﻟﺒﺮﻏﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
4
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ
ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ LSW240B
MSW240
ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ

)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ(.

1

3

300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240

ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺃﻭ ﻗﻮﺳﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻗﻢ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.
• ﺃﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ً
ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ.
ﺛﺒّﺖ ﻗﻮﺳﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.
ﻭﻃﺎﺑﻖ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ
ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﻭﻗﻮﺳﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﺒﻞ ﻗﻮﻱ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.
ﻛﺎﻑ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺟﻬﺎﺯ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺼﺔ ﺃﻭ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ.
• ﺍﻷﻗﻮﺍﺱ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺤﺒﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻓﻘﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.

A
B

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

2

**49/55LJ55
**49/55LJ61
**49/55LJ62

ﺃﺯﻝ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺱ ﺗﺜﺒﻴﺖ
• ِ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﺘﺤﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ) .ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(

ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺤﺮﺹ
ﻭﺛﺒّﺖ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﺻﻠﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻮﺩﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺽ .ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺑﻨﺎء ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﻫﻞ .ﺗﻮﺻﻲ  LGﺑﻘﻴﺎﻡ
ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭﻣﺤﺘﺮﻑ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ .ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺱ
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻦ  .LGﻳﺘﻤﻴّﺰ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻦ  LGﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﻪ .ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻦ
 ،LGﻳﺮﺟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ

 10ﺳﻢ

 10ﺳﻢ

 10ﺳﻢ
 10ﺳﻢ

ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ ﻭﻗﻮﺱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ .VESA
ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ً
ﻭﺻﻔﺎ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.

7

ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﺭ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﺭ.

1

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

2

ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺃﻣﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ.
ﺃﺑﻖ ﻣﺴﺎﻓﺔ  10ﺳﻢ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ( ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
• ِ

 10ﺳﻢ
0
 1ﺳﻢ
 10ﺳﻢ

 10ﺳﻢ

 10ﺳﻢ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﻗﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ
ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ )ﺍﻟﻀﻐﻂ(
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ) 1ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ(
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﺍﻟﻀﻐﻂ (2
3
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ (

• ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺮﻳﺒﺔ )ﺯﻳﻮﺕ ،ﺷﺤﻮﻡ ﺇﻟﺦ (.ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ) .ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ(.

1

ﺳﺘﻐﻠﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻭﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.

2

ﺍﺿﻐﻂ ﻟﺒﺮﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

3

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ
ﺿﺒﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﺭ.
ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

6

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.

ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻳﻤﻜﻨﻚ

• ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻑ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺃﻥ ّ
ﺧﻄﺮﺍ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ
ﻳﺸﻜﻞ
ً
ٍ
ﻣﻌﺮ ً
ﺿﺎ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ّ
ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﻋﺒﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ :
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺃﻭ ﺣﺎﻣﻼﺕ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ.
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞﺁﻣﻦ ﻓﻘﻂ.
 ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻤﻮﺿﻊ ﻻﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻃﺮﻑ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ.
 ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺃﺛﺎﺙ ﻃﻮﻳﻠﺔ)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺧﺰﺍﻧﺔ ُﻛﺘُﺐ(
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
 ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩﺃﺧﺮﻯ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ.
 ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠّﻖ ﻗﻄﻊّ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
• ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺗﻨﺘﺞ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ.
• ﻻ ﻳﺠﺐ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒّﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ
• ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯّ ،
ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﻘﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻢ
ﻣﺴﺘﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻭﺵ.
ﺃﻭ ﺳﻄﺢ
ٍ

ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻪ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﺪﺷﻪ ﺃﻭ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻵﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﻭﺣﺠﻤﻪ.
• ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭ ً
ﻣﻐﻠﻔﺎ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺭﻓﻘﺖ ﺑﻪ.
• ﺍﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻪ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ ﻋﻨﻚ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻬﺎ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﻭﺍﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ) .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ
ﻛﺎﻑ ،ﻗﺪ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ (.ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺮﻁ؛ ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻏﻲ ﻭﺍﺭﺗﺨﺎﺋﻪ.

ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻧﻘﻠﻪ

• ﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ .ﺗﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺃﻭ ﺑﻤﻜﺒّﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﺒّﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ .ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﺸﺮﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.
ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﻓﻘﻂ .ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺃﻭ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ
ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.

• ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻔﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
• ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﻟﻴﺪ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
AN-MR650A
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ Magic

•
•
•
•

ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﺭﺗﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻻ ﱢ
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﺟﻌﻠﻪ ﺩﻭﻣًﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ،ﻭﺗﺠﻨّﺐ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻳﺴﺎﺭﺍ.
ﺃﻭ ﺇﻣﺎﻟﺘﻪ ﻳﻤﻴ ًﻨﺎ ﺃﻭ ً
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻟﺔ /ﺛﻨﻲ ﻫﻴﻜﻞ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺰﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ.
• ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ،ﺇﺫ ﻗﺪ
ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻬﺎ.
• ﻻ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺤﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ،
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺗﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.
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• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺮ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ .ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.

ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
•

• ﻗﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺑﺪﺍ ﻟﻚ ﺗﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﺳﻮء ﺣﺎﻟﺘﻪ،
ﻓﺎﻓﺼﻠﻪ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

•
•

• ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.

•

• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﻮﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻓﻮﻗﻪ .ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺟﻴ ًﺪﺍ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼﺕ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.

•
•
•

• ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﺑﻴﺪﻙ ﺃﻭ ﺑﺸﻲء ﺣﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻇﻔﺮ ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﺭﺻﺎﺹ ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﺣﺒﺮ
ﺑﺸ ّﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻢ ﺑﺨﺪﺷﻬﺎ.

•

ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺷﺤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ،ﻗﺪ
ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻗﻠﻴﻠﺔ) .ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﺪﻳﻚ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺎﺯ
ﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ
ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺩﻭﻥ
ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻃﺮﺍﻑ
ﻛﺒﻼﺕ  HDMIﻭﻭﺣﺪﺍﺕ  10 USBﻣﻢ ً
ﺳﻤﻜﺎ ﻭ  18ﻣﻢ
ً
ﻋﺮﺿﺎ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺒﻞ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻳﺪﻋﻢ  USB 2.0ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﻞ
 USBﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ  USBﻻ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﺬ  USBﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺇﺻﺒﻌﻚ )ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
• ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻻ
ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
• ﻋﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ ،ﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻭﺍﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ.
ﻻ ﺗﺴﺤﺐ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ً
ﺃﻭﻻ .ﺛﻢ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻛﺒﻼﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻭﻛﻞ ﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.
ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ
ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻓﻚ ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻷﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺛﻘﻴﻞ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.
• ﺃﻭﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ .ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻷﻱ ﺿﺮﺭ،
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﻛﺘﻀﺮﺭ ﺳﻠﻚ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻉ
ّ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻋﺪﻡ
ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺃﻭ ّ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻋﻪ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻮﻟﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ّ
ﻣﻨﺸﺔ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ( .ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺫﻟﻚ
ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ.
ً
• ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ً
ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﺍﻣﺴﺤﻪ
ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﺪﻭﺵ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺭﺫﺍﺫ ﺍﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﻗﻄﻌﺔ
ﻗﻤﺎﺵ ﺭﻃﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ
ﻭﻣﻌﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮ ﻭﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻊ )ﺍﻟﺸﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺸﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ( ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺷﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺮ
ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺷﺎﺷﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ،ﺇﻟﺦ .ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ
ً
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ
ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ )ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ(.
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ً
ﻛﺎﺑﻼ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍً ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻌﺎﺭ  HDMIﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺎﺑﻞ  HDMIﻣﻌﺘﻤﺪﺍً ،ﻗﺪ ﻻ ﺗُﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ
ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ).ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﺑﻼﺕ  HDMIﺍﻟﻤﻮﺻﻰ
ﺑﻬﺎ(
 ﻛﺎﺑﻞ ™ HDMI®/ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ) 3ﺃﻣﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ( ﻛﺎﺑﻞ ™ HDMI®/ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ Ethernet) 3ﺃﻣﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ(
ﺍﻟﻔﺮﻳﺖ )ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻠﺐ ّ
ﺍﻟﻔﺮﻳﺖ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻠﺐ ّ
ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔّ .
ﺍﻟﻔﺮﻳﺖ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻟﻒ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ّ
]ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ[

 10ﺳﻢ ) 2 - / +ﺳﻢ(

]ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ[

• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺮﺵ ﺍﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺗﻘﻢ ﺑﻤﺴﺤﻪ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ
)ﻣﺮﻗﻖ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ "ﺍﻟﺜﻨﺮ" ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ( .ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺙ
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
•

•
•

•

 ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒّﺐ
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ
ﺗﺴﺮﺏ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ.
ﺇﻟﻰ ّ
• ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﻘﻄﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺵ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ
ﺃﻱ ﻏﺮﺽ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ،ﻛﺎﻟﻤﺰﻫﺮﻳﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ّ
ﻟﻠﺰﻳﺖ ﺃﻭ ﺭﺫﺍﺫ ﺍﻟﺰﻳﺖ .ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻫﺬﺍ
ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻳﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻪ.
ً
ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ )ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻮّﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
• ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ّ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻭﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ( ،ﺍﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ
ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
•

•
•
•

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻮّﻝ ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﻭﺳﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪَﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ LG
 .Electronicsﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﺗﺸﻮّﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻻ ﺗﻔﻜﻚ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﻣﺤﻮّﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﺃﻭ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﱠ
ﺗﻮﺥ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻮّﻝ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷﻱ ﺻﺪﻣﺔ
ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮّﻝ.
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ً
ً
ﻣﻮﺻﻮﻻ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.

ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
• ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ٍ
• ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻼﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ .ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ،ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ) VESAﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ( ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
)ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ( ،ﺛﺒّﺘﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻓﻘﻂ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ،ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

•

ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺃﻱ ﺃﺷﻴﺎء ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻭ ﻻ
ﺗﺴﻘﻂ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ً
ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺃﺑﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻫﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺍﻟﺮﻋﺪﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺮﺏ
ﻏﺎﺯﻱ ،ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺗﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺼﺎﺏ
ﺑﺤﺮﻭﻕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻳﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺍﺗﺼﻞ
ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.

• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﻟﺮﻓﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻄﺢ
ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ .ﺗﺠﻨﺐ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻠﺐ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.

• ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  2ﻭ  7ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺸﻮﺷﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻘﻂ .ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
• ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴﺮﺏ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
• ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ،
ﺃﺣﻔﻈﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺍﻟﻤﻮﻗﺪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ) ﺩﻭﻥ
ﻏﻄﺎء( ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺵ ﺿﻮء ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺿﻮء ﻗﻮﻱ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻋﺘﺎﻡ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺄﺟﻬﺰﺓ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ
ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ) .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﺎﺑﺲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻤﻔﺘﺎﺡ (.ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻋﻄﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺳﺨﻮﻧﺔ
ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
-

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﻂ  10ﺳﻢ.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻬﻮﻳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻧﺔ(.
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺩﺓ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺑﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭﺓ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
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ﺗﺤﺬﻳﺮ! ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻻ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺰﻝ
ﺗﻨﺒﻴﻪ  :ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻻ ِ
ﺍﻟﻐﻄﺎء )ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ( .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺟﺰﺍء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻓﻨﻲ
ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﺃﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ّ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺆﻫﻞ.
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ "ﻓﻮﻟﺘﻴﺔ
ﺧﻄﻴﺮﺓ" ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ّ
ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ.
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ(
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ  :ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻻ ّ

• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﻡ ً
ﻣﺜﻼ
ُﻗﺮﺏ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺼﺪﺭ
ﺣﺮﺍﺭﺓ
ُﻗﺮﺏ ﻃﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺖ
ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ّ
ﻗﺮﺏ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎء ﻛﺎﻟﻤﺰﻫﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻭ ّ
ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻪ.

ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻐﺒﺎﺭ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ّ
ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﺔ ﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﺘﺼﻼ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
• ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﺍﻙ ﻣﺒﻠﻠﺘﻴﻦ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ،
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺭﻃﺒًﺎ ﺃﻭ ﻳﻐﻄﻴﻪ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﻗﺎﺑﺲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺴﺢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻨﻪ .ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ.
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• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﺃﺭﺿﻲ) .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻃﺮﻑ
ﺍﺭﺿﻲ( ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
• ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻼﻣﺲ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺃﺷﻴﺎء ﺳﺎﺧﻨﺔ
ﻛﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎء ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻮﻕ ﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻗﻢ ﺑﺜﻨﻲ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻗﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻋﺰﻝ
ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ .ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ
ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺃﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ
• ِ
ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺑﺘﻼﻋﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺑﺘﻼﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﺃﺟﺒﺮ
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ،
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺆ
ّ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒّﺐ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ .ﻓﺄﺑﻘﻪ ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ
ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﺴﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﻠﻘﻮﻥ ﺑﻪ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
• ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺤﺮﺹ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻢ .ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﻢ ،ﺍﺻﻄﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺭ.
• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻱ ﺃﺟﺴﺎﻡ/ﻣﻮﺻﻼﺕ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺪﺍﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ/
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ/ﻣﻔﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ( ﻓﻲ ﻃﺮﻑ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
ﻣﻮﺻﻮﻻ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﺼﻌﻖ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻓﻘﺪ ّ
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ
ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ.
• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﻋﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻛﺎﻟﻮﺭﻕ
ﻭﻋﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺏ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺟﻴ ًﺪﺍ .ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺻﺪﻣﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﺴﻢ
ﻏﺮﻳﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ
ﺗﻠﻔﺎﺯ *LED
* ﺇﻥ ﺗﻠﻔﺎﺯ  LEDﻣﻦ  LGﻣﺰﻭّﺩ ﺑﺸﺎﺷﺔ  LCDﻣﻊ ﺇﺿﺎءﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ .LED

ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

www.lg.com
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ © ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻟـ  LG Electronics Inc.ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.

دليل المالك

إعداد جهاز التحكم الخارجي
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

www.lg.com
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رموز المفاتيح

العربية

رموز المفاتيح
•ال تتوفر هذه الميزة لكافة الطرازات.
الرمز (سداسي
عشري)

الوظيفة

مالحظة

الرمز (سداسي
عشري)

الوظيفة

مالحظة

00

،CH +PR +

زر وحدة التحكم عن بُعد

53

القائمة

زر وحدة التحكم عن بُعد

01

،CH -PR -

زر وحدة التحكم عن بُعد

5B

خروج

زر وحدة التحكم عن بُعد

02

Volume +

زر وحدة التحكم عن بُعد

60

(PIP(AD

زر وحدة التحكم عن بُعد

03

Volume -

زر وحدة التحكم عن بُعد

61

أزرق

زر وحدة التحكم عن بُعد

06

> (زر سهم  /زر االتجاه األيمن)

زر وحدة التحكم عن بُعد

63

أصفر

زر وحدة التحكم عن بُعد

07

< (زر سهم  /زر االتجاه األيسر)

زر وحدة التحكم عن بُعد

71

أخضر

زر وحدة التحكم عن بُعد

08

الطاقة

زر وحدة التحكم عن بُعد

72

أحمر

زر وحدة التحكم عن بُعد

09

كتم الصوت

زر وحدة التحكم عن بُعد

79

النسبة  /نسبة الطول إلى العرض

زر وحدة التحكم عن بُعد

0B

إدخال

زر وحدة التحكم عن بُعد

91

( ADالوصف الصوتي)

زر وحدة التحكم عن بُعد

0E

السكون

زر وحدة التحكم عن بُعد

9E

LIVE MENU

زر وحدة التحكم عن بُعد

0F

،TV TV/RAD

زر وحدة التحكم عن بُعد

7A

دليل المستخدم

زر وحدة التحكم عن بُعد

* المفاتيح الرقمية من  0إلى 9

زر وحدة التحكم عن بُعد

7C

 / Smartالشاشة الرئيسية

زر وحدة التحكم عن بُعد

1A

العرض السريع  /اإلرجاع

زر وحدة التحكم عن بُعد

7E

SIMPLINK

زر وحدة التحكم عن بُعد

1E

( FAVالقناة المفضلة)

زر وحدة التحكم عن بُعد

8E

►► (تقديم)

زر وحدة التحكم عن بُعد

20

النص (نصوص المعلومات)

زر وحدة التحكم عن بُعد

8F

◄◄ (إرجاع)

زر وحدة التحكم عن بُعد

21

( T. Optخيارات نصوص المعلومات)

زر وحدة التحكم عن بُعد

AA

المعلومات

زر وحدة التحكم عن بُعد

28

العودة ()BACK

زر وحدة التحكم عن بُعد

AB

دليل البرنامج

زر وحدة التحكم عن بُعد

30

وضع ( AVالصوت  /الفيديو)

زر وحدة التحكم عن بُعد

B0

► (تشغيل)

زر وحدة التحكم عن بُعد

39

الترجمة

زر وحدة التحكم عن بُعد

B1

( ꕗإيقاف التشغيل  /التلفاز المباشر)

زر وحدة التحكم عن بُعد

40

( Λزر سهم  /المؤشر إلى األعلى)

زر وحدة التحكم عن بُعد

B5

RECENT

زر وحدة التحكم عن بُعد

41

(Vزر سهم  /المؤشر إلى األسفل)

زر وحدة التحكم عن بُعد

BA

(ꕘالتجميد  /تشغيل بطيء  /إيقاف مؤقت)

زر وحدة التحكم عن بُعد

42

تطبيقاتي

زر وحدة التحكم عن بُعد

BB

كرة القدم

زر وحدة التحكم عن بُعد

43

القائمة  /اإلعدادات

زر وحدة التحكم عن بُعد

BD

(ꔄالتسجيل)

زر وحدة التحكم عن بُعد

44

موافق  /إدخال

زر وحدة التحكم عن بُعد

DC

ثالثي األبعاد

زر وحدة التحكم عن بُعد

45

القائمة السريعة

زر وحدة التحكم عن بُعد

99

التكوين التلقائي

زر وحدة التحكم عن بُعد

4C

القائمة ATSC( - ،فقط)

زر وحدة التحكم عن بُعد

9F

التطبيق * /

زر وحدة التحكم عن بُعد

4D

PICTURE

زر وحدة التحكم عن بُعد

9B

TV/PC

زر وحدة التحكم عن بُعد

52

SOUND

زر وحدة التحكم عن بُعد

19 - 10

	*يتوفر رمز المفتاح 4C (0x4C)في الطرازين  ATSC/ISDBالذين يستخدمان قناة رئيسية/فرعية.
(للطرازات في كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية باستثناء كولومبيا)

إعداد جهاز التحكم الخارجي

3

العربية

إعداد جهاز التحكم الخارجي
•قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.
قم بتوصيل  USBبمقبس إدخال المحوّ ل التسلسلي RS-232C/ثم بجهاز تحكم خارجي (مثل كمبيوتر أو نظام التحكم بالصوت والصورة) وذلك للتحكم
الخارجي بوظائف الجهاز.
مالحظة :قد يختلف نوع منفذ التحكم على التلفاز حسب سلسلة الطراز.
	*تجدر اإلشارة إلى عدم دعم الطرازات كافة لهذا النوع من االتصال.
	*الكابل غير متوفر.

محول -USBإلى Serial-بواسطة كابل USB
توصيل ّ
نوع USB

USB IN

)(TV

)(PC

•يدعم  LGTVتوصيل PL2303 USBالمستند إلى شريحة (معرّ ف البائع ،0557×0 :معرّ ف المنتج )2008×0 :بمحوّ ل تسلسلي لم تصنعه أو
RS-232C IN
توفره (CONTROL & SERVICE) .LG
•يمكن شراؤه من متاجر الكمبيوتر التي تبيع ملحقات لمتخصصي دعم تكنولوجيا المعلومات.

)(TV

)(PC

)(TV

USB IN

 RS-232Cمع كابل RS232C

)(PC

)(TV

SERVICE ONLY

نوع DE9( D-Subذو  9أسنان)
•عليك شراء RS-232C(نوع ،DE9 1
 D-Subذو  9أسنان أنثى إلى أنثى) إلى كابل  RS-232Cالمطلوب لتوصيل الكمبيوتر بالتلفاز المذكور في
3
الدليل.

)(PC

RS-232C IN

)(TV

2

)(CONTROL & SERVICE

1

)(TV

3

)(TV

SERVICE ONLY

قد تختلف واجهة االتصال عن التلفاز لديك1 .

3

RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

2

3

)(PC

RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

)(PC
)(PC

2

1

)(TV

)(PC

2
RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

USBUSB
IN IN

(TV) 4
)(TV

)(PC
)(PC

إعداد جهاز التحكم الخارجي

نوع مقبس الهاتف

RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

العربية

)(TV
)(TVاألخرى ،قم بالتوصيل بمنفذ .USB
	*للطرازات

)(PC
)(PC

RS-232C
لكابل  RS-232المطلوب لتوصيل الكمبيوتر بالتلفاز المذكور في الدليل.
•عليك شراء مقبسINالهاتف
)(CONTROL & SERVICE

	*قد تختلف واجهة االتصال عن التلفاز لديك.
SERVICE ONLY
SERVICE ONLY

1

)(TV
)(TV

3

1

3
2
2

 -أو

1

)(TV
)(TV

)(PC
)(PC

3

1

3

RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

)(PC
)(PC

2

RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

2

عمليات تكوين RS-232C

كمبيوتر العميل

عمليات التكوين الثالثية األسالك (غير قياسية)
1

5
RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

RS-232C IN

)(CONTROL & SERVICE

￼

9

￼

الكمبيوتر

RXD

2

2

TXD

TXD

3

1

RXD

GND

5

3

GND

6
RS-232C
(المنفذ التسلسلي)

التلفاز

أو
3

2

TXD

RXD
TXD

2

1

RXD

GND

5

3

GND

D-Sub
ذو  9أسنان

معرف الجهاز
ّ
لرقم معرّ ف الجهاز ،راجع "تخطيط البيانات الفعلي" على صفحة 6
1 .1اضغط على  SETTINGSللوصول إلى القوائم الرئيسية.
2 .2اضغط على أزرار التنقل لالنتقال إلى (* )General → About this TV or OPTIONواضغط على .OK
3 .3اضغط على أزرار التنقل لالنتقال إلى  SET IDواضغط على .OK
4 .4مرّ ر إلى اليسار أو اليمين لتحديد رقم معرّ ف جهاز ثم حدّد  .CLOSEيتراوح نطاق الضبط من  1إلى .99
5 .5عند االنتهاء ،اضغط على .EXIT
*(حسب الطراز)

الهاتف

إعداد جهاز التحكم الخارجي
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معلمات االتصال
•(Baud rate : 9600 bps (UART
•طول البيانات  8 :بت
•معدل بت التماثل  :ال شيء

العربية

•معدل بت التوقف  1 :بت
•رمز االتصال  :رمز ASCII
•استخدم كابالً (معكوسًا) متقاطعًا.

القائمة المرجعية لألوامر
(حسب الطراز)
COMMAND2 COMMAND1
 .01الطاقة*
 .02نسبة الطول
إلى العرض

Data
(سداسي عشرية)

COMMAND2 COMMAND1

k

a

 00إلى 01

k

c

صفحة 7

 .03حجب الشاشة k

d

صفحة 7

 .04كتم الصوت
 .05التحكم
بمستوى الصوت
 .06التباين

k

e

 00إلى 01

 .15التوازن
 .16درجة حرارة
x
األلوان
 .17طريقة ISM
j
(تلفاز البالزما
فقط)
j
 .18المعادل

v

k

f

 00إلى 64

 .19توفير الطاقة j

q

 00إلى 05

k

g

 00إلى 64

a
b

صفحة 9
 00إلى 01

 .07السطوع

k

h

 00إلى 64

 .08اللون

k

i

 00إلى 64

 .09درجة اللون

k

j

 00إلى 64

 .10الحدة

k

k

 00إلى 32

k

l

 00إلى 01

m

 00إلى 01

k

r

 00إلى 64

 .14صوت عميق k

s

 00إلى 64

 .11تحديد خيارات
العرض على
الشاشة
 .12وضع إقفال
وحدة التحكم عن k
بُعد
 .13صوت حاد

k

Data
(سداسي عشرية)

 .20أمر التوليف
 .21القناة
(البرنامج)
إضافة/
حذف(تخطي)
 .22المفتاح
 .23التحكم
بالضوء الخلفي،
ضوء لوحة التحكم
 .24تحديد
اإلدخال (رئيسي)
 .25ثالثي األبعاد
(الطرازات ثالثية
األبعاد فقط)
 .26ثالثي األبعاد
موسّع (الطرازات
ثالثية األبعاد فقط)
Auto .27
Configure

m
m

t

 00إلى 64

u

 00إلى 64

p

صفحة 8
صفحة 8

m
m

c
g

رموز المفاتيح
 00إلى 64

x

b

صفحة 11

x

t

صفحة 11

x

v

صفحة 11

j

u

صفحة 12

* مالحظة :أثناء تشغيل أو تسجيل الوسائط ،يتم اعتبار كافة األوامر باستثناء الطاقة ( )kaو ( Keyالمفتاح) ( )mcعلى أنها غير جيّدة.
مع الكابل  ،RS232Cيمكن للتلفاز تنفيذ األمر " "ka commandإذا كان قيد التشغيل أو متوق ًفا عن التشغيل .لكن مع كابل محوّ ل USB
إلى تسلسلي ،يعمل األمر فقط إذا كان التلفاز قيد التشغيل.
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
العربية

اإلرسال
[]Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr
[Command 1]	  :األمر األول للتحكم بالتلفاز j( .أو  kأو  mأو x)
[Command 2]	  :األمر الثاني للتحكم في التلفاز.
	:يمكنك ضبط [ ]Set IDالختيار رقم معرّ ف جهاز العرض المطلوب في قائمة الخيارات.
[	]Set ID
يتراوح نطاق الضبط الخاص بالتلفاز بين  1و  .99إذا تم تحديد " "0كقيمة [ ،]Set IDيمكن التحكم بكل جهاز متصل.
		*تتم اإلشارة إلى [ ]Set IDكرقم عشري ( 1إلى  )99على القائمة وكرقم سداسي عشري ( 00×0إلى  )63×0على بروتوكول
اإلرسال/االستقبال.
 :إلرسال بيانات األمر (سداسي عشري) .إرسال بيانات ' 'FFلقراءة حالة األمر.
[]DATA
A
 :إرجاع ألول السطر  -إن ‘ ’0x0Dهو رمز  SCII
[]Cr
 :مسافة – رمز ASCIIهو ""20×0
[ ]
OK Acknowledgement
[]Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
	*يرسل الجهاز إقرارً ا ( )ACKوف ًقا لهذا التنسيق عند استقبال بيانات طبيعية .في هذا الوقت ،إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات ،فيشير ذلك إلى
بيانات الحالة الحالية .إذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات ،فإنها تعيد بيانات الكمبيوتر.
Error Acknowledgement
[]Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x
	*يرسل الجهاز إقرارً ا ( )ACKوف ًقا لهذا التنسيق عند استقبال بيانات غير طبيعية من
وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في االتصال.
 :Data 00الرمز غير صالح
تخطيط البيانات الفعلي (سداسي عشري ← عشري)
	*عند إدخال [ ]dataبالتنسيق السداسي العشري ،راجع جدول التحويل التالي.
	*يستخدم أمر ( Channel Tuneتوليف القناة) ( )maقيمة سداسية عشرية ذات باي َتين ([ )]dataلتحديد رقم القناة.
 : 32الخطوة ( 50ضبط التعريف )50
 : 00الخطوة 0
 : 33الخطوة ( 51ضبط التعريف )51
 : 01الخطوة ( 1ضبط التعريف )1
...
...
 : 0Aالخطوة ( 10ضبط التعريف  : 63 )10الخطوة ( 99ضبط التعريف )99
...
...
 : 0Fالخطوة ( 15ضبط التعريف  : C7 )15الخطوة 199
 : 10الخطوة ( 16ضبط التعريف  : C8 )16الخطوة 200
...
...

 : FEالخطوة 254
 : FFالخطوة 255
...
 : 00 01الخطوة 256
...
 : 0E 27الخطوة 9998
 : 0F 27الخطوة 9999
...

إعداد جهاز التحكم الخارجي
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* قد تعمل األوامر بشكل مختلف حسب الطراز واإلشارة.

	◄للتحكم *بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
]Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Key code Dataرمز المفتاح) * : 01الطاقة قيد التشغيل

	*في حال تشغيل ( video muteكتم الفيديو) فقط ،سيعرض التلفاز شاشة
خيارات العرض ( .)OSDلكن في حال تشغيل Screen mute
(حجب الشاشة) ،لن يعرض التلفاز خيارات العرض على الشاشة
(.)OSD

]Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	◄لتشغيل عرض التلفاز أو *إيقاف تشغيله
]Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr
]Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
	*وبالمثل ،في حال أرسلت وظائف أخرى بيانات " "FFوف ًقا لهذا التنسيق،
تقدّم استجابة اإلقرار الحالة حول كل وظيفة.

( Aspect Ratio0202نسبة طول إلى عرض) (Command: k c)
(حجم الصورة الرئيسية)
	◄لضبط تنسيق الشاشة( .تنسيق الصورة الرئيسية)
يمكنك أيضًا ضبط تنسيق الشاشة باستخدام نسبة الطول إلى العرض في
القائمة السريعة .أو قائمة الصورة.
]Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr
: Data 01الشاشة العادية (14:9 : 07 )4:3
(أوروبا وكولومبيا والشرق األوسط وآسيا
: 02شاشة عريضة
باستثناء كوريا الجنوبية واليابان)
()16:9
 * : 09مسح فقط
 : 04تكبير/تصغير
 : 0Bعريض بملء الشاشة
 : 05تكبير/تصغير 2
(أوروبا وكولومبيا والشرق األوسط
	(أمريكا الالتينية باستثناء
وآسيا باستثناء كوريا الجنوبية
كولومبيا فقط)
: 06ضبط حسب البرنامج /واليابان)
 10إلى : 1Fتكبير/تصغير سينمائي
أصلي
من  1إلى 16
]Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

	*باستخدام إدخال الكمبيوتر ،حدّد نسبة طول إلى عرض الشاشة من
بين  16:9أو .4:3
	*في وضع ( DTVالتلفاز الرقمي)/HDMI/المكوّ ن (عالي الدقة)،
يتوفر الخيار مسح فقط.
	*قد يعمل الوضع عريض بملء الشاشة بشكل مختلف حسب الطراز
وهو معتمد بشكل كامل للتلفاز الرقمي وبشكل جزئي لكل من التلفاز
التناظري والصوت الفيديو.
( Screen Mute0303حجب الشاشة) ()Command: k d
	◄لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل حجب الشاشة.
]Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Screen mute off: 00 Dataإيقاف تشغيل حجب الشاشة) (عرض
الصورة)
( Video mute offإيقاف تشغيل كتم الفيديو)
( Screen mute on: 01تشغيل حجب الشاشة) (عدم عرض
الصورة)
( Video mute on :10تشغيل كتم الفيديو)

( Volume Mute0404كتم الصوت) ()Command: k e
	◄للتحكم في تشغيل/إيقاف ( volume muteكتم الصوت).
يمكنك أيضًا ضبط كتم الصوت باستخدام الزر ( MUTEكتم الصوت)
على وحدة التحكم عن بُعد.
]Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr
: Data 00( Volume mute onتشغيل كتم الصوت) (Volume
( )offإيقاف تشغيل مستوى الصوت)
( Volume mute off: 01إيقاف تشغيل كتم الصوت)
(( )Volume onتشغيل مستوى الصوت)
]Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Volume Control0505التحكم بمستوى الصوت)
()Command: k f
	◄لضبط مستوى الصوت.
يمكنك أيضا ً ضبط مستوى الصوت بواسطة أزرار مستوى الصوت على
وحدة التحكم عن بعد.
]Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Contrast0606التباين) (Command: k g)
	◄لضبط تباين الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة التباين في قائمة الصورة.
]Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Brightness0707السطوع) ()Command: k h
	◄لضبط سطوع الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة السطوع في قائمة الصورة.
]Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Color/Colour0808اللون) ()Command: k i
	◄لضبط لون الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط اللون في قائمة الصورة.
]Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr

العربية

( Power0101الطاقة) ()Command: k a

]Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

العربية

( Tint0909درجة اللون) ()Command: k j
	◄لضبط درجة لون الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة اللون في قائمة الصورة.
]Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات أحمر  00:إلى أخضر 64 :
]Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Sharpness1010الحدّة) ()Command: k k
	◄لضبط حدّة الشاشة.
يمكنك أيضًا الحدّة في قائمة الصورة.
]Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات  00:إلى الحد األقصى 32 :

* (حسب الطراز)

( Bass 1414الجهير) ()Command: k s
	◄لضبط الجهير.
يمكنك أيضا ً ضبط الجهير في قائمة الصوت.
]Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
* (حسب الطراز)

( Balance1515التوازن) ()Command: k t
	◄لضبط التوازن.
يمكنك أيضا ً ضبط التوازن في قائمة الصوت.
]Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

]Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( OSD Select1111تحديد شاشة خيارات العرض)
()Command: k l
	◄لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل ( OSDشاشة خيارات العرض) عند التحكم
عن بُعد.
]Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Key code Dataرمز المفتاح)  : 01تشغيل خيارات العرض على
الشاشة

( Color(Colour) Temperature1616درجة حرارة اللون)
()Command: x u
	◄لضبط درجة حرارة اللون .يمكنك أيضًا ضبط درجة حرارة اللون من
قائمة الصورة.
]Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

]Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( ISM Method1717طريقة )ISM(( )Command: j pتلفاز
البالزما فقط)
( Remote control lock mode1212وضع إقفال وحدة التحكم
عن بُعد) ()Command: k m
	◄إلقفال عناصر التحكم الخاصة باللوحة األمامية على جهاز العرض
ووحدة التحكم عن بُعد.
]Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Key code Dataرمز المفتاح)  : 01إيقاف تشغيل القفل

	◄للتحكم بـ ( ISM Methodطريقة  .)ISMيمكنك أيضًا ضبط ISM
( Methodطريقة  )ISMفي قائمة الخيارات.
]Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات ( Orbiter :02:منع الظالل)
 :08عادي
( Color(Colour) Wash :20تنظيف األلوان)
]Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

]Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	*إذا كنت ال تستخدم وحدة التحكم عن بُعد ،استخدم هذا الوضع.
عند إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية وتشغيلها (افصل القابس وأعِ د توصيله،
بعد  20إلى  30ثانية) ،يتم إلغاء قفل التحكم الخارجي.
	*في وضع االستعداد (إيقاف تشغيل التيار المستمر بواسطة مؤقت إيقاف
ّ
سيتعذر
التشغيل أو األمر " "kaأو " )"mcوفي حال تشغيل قفل المفاتيح،
تشغيل التلفاز عن طريق مفتاح التشغيل باألشعة تحت الحمراء والمفتاح
المحلي.

( Equalizer1818المعادل) ()Command : j v
	◄لضبط معادل الجهاز.
]Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr

LSB
0

MSB
0

0

0

0

0

0

0

( Treble 1313الطنين) ()Command: k r
	◄لضبط الطنين.
يمكنك أيضا ً ضبط الطنين في قائمة الصوت.
]Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

البيانات

التردد

￼
4

3

2

1

0

خطوة

7

6

5

التردد

0

0

0

0

(0عشري)

0

0

0

1

(1عشري)

0

0

0

النطاق األول

0

0

0

1

النطاق الثاني

0

...

...

...

...

0

1

0

النطاق الثالث

...

...

0

1

1

(19عشري)

0

1

1

النطاق الرابع

1

0
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1

0

0

النطاق الخامس

1

0

1

0

0

(20عشري)

* يمكنك الضبط عندما يكون وضع الصوت قيمة معادل قابلة للضبط حسب
الطراز.

( Energy Saving1919توفير الطاقة) ()Command: j q
	◄للح ّد من استهالك طاقة التلفاز .يمكنك أيضًا ضبط توفير الطاقة من قائمة
الصورة.
]Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data
 : 00إيقاف التشغيل
 : 01الحد األدنى
 : 02الحد المتوسط
 : 03الحد األقصى
: 04تلقائي (لتلفاز  / LCDتلفاز / )LED
( Intelligent sensorجهاز االستشعار الذكي) (لتلفاز )PDP
 : 05لشاشة متوقفة عن التشغيل
	*(حسب الطراز)
]Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

معرّ ف الجهاز = الكل = 00
 = Data 00 & 01بيانات القناة هي 0a 00 = 10
 = Data 02تلفاز البث األرضي التناظري = 00
النتيجة = ma 00 00 0a 00
 .2التوليف إلى القناة األرضية الرقمية (DVB-T) .01
معرّ ف الجهاز = الكل = 00
 = Data 00 & 01بيانات القناة هي 01 00 = 1
 = Data 02تلفاز البث األرضي الرقمي = 10
النتيجة = ma 00 00 01 10
 .3التوليف إلى قناة القمر الصناعي (DVB-S) .1000
معرّ ف الجهاز = الكل = 00
 = Data 00 & 01بيانات القناة هي E8 03 = 1000
 = Data 02تلفاز القمر الصناعي الرقمي = 40
النتيجة = ma 00 03 E8 40
]Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01
][Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x

•للطرازات في كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية/الالتينية باستثناء
كولومبيا

	◄لتوليف القناة على الرقم الفعلي/الرئيسي/الثانوي التالي.

]Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01
][ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr

( Tune Command2020أمر التوليف) ()Command: m a
	*قد يعمل هذا األمر بشكل مختلف حسب الطراز واإلشارة.

•للطرازات في أوروبا والشرق األوسط وكولومبيا وآسيا باستثناء
كوريا الجنوبية واليابان

	◄حدّد القناة للرقم الفعلي التالي.

] []Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00
][Data 01][ ][Data 02][Cr
	*بث أرضي/كابل تناظري
]Data 00][Data 01] Channel Data
 : 00 Dataبيانات القناة ذات البايت المرتفع
 : 01 Dataبيانات القناة ذات البايت المنخفض
 ( C7 00 ~ 00 00الرقم العشري )199 ~ 0 : : Data 02مصدر اإلدخال (تناظري)
  : 00تلفاز البث األرضي ()ATV  : 80تلفاز كابلي ()CATV	*بث أرضي رقمي/كابل/قمر صناعي
[ :]Data 00][Data 01بيانات القناة
 : 00 Dataبيانات القناة العليا
 : 01 Dataبيانات القناة السفلى
( 0الرقم العشري)9999 ~ 0 :
 F 27 ~ 00 00
 : 02 Dataمصدر اإلدخال (رقمي)
  : 10تلفاز البث األرضي ()DTV  : 20راديو البث األرضي (الراديو)  : 40تلفاز القمر الصناعي ()SDTV  : 50راديو القمر الصناعي ()S-Radio  : 90تلفاز كابلي ()CADTV : a0 راديو كابلي ()CA-Radio	*أمثلة عن أمر التوليف:
 .1التوليف إلى القناة األرضية التناظرية (PAL) .10

تملك قنوات رقمية رقم قناة فعلي ورئيسي وثانوي .يع ّد الرقم الفعلي رقم
القناة الرقمية الفعلي والرقم الرئيسي هو الرقم الذي ينبغي تخطيط القناة عليه
والرقم الثانوي القناة الفرعية .بما أن موالف  ATSCيخطط القناة تلقائيًا من
الرقم الرئيسي  /الثانوي ،ال يلزم توفير رقم فعلي عند إرسال أمر رقمي.
	*بث أرضي/كابل تناظري
 : 00 Dataرقم القناة الفعلي
 البث األرضي (: )ATV ( 45~02الرقم العشري)69 ~ 2 :الكابل ( CATV) ،01 : ( 0E~7Dعشري )125~14 ،1 :[ :]Data 01 ~ 04رقم القناة الرئيسي/الثانوي
( xx :02 & 01 Dataال تهتم)
( xx :04 & 03 Dataال تهتم)
 :05 Dataمصدر اإلدخال (تناظري)
  : 00تلفاز البث األرضي ()ATV  : 01تلفاز كابلي ()CATV	*البث الرقمي األرضي/الكابل
( xx : 00 Dataال تهتم)
[ :]Data 01][Data 02رقم القناة الرئيسي
 : 01 Dataبيانات القناة ذات البايت المرتفع
 : 02 Dataبيانات القناة ذات البايت المنخفض
 ( 0F 27 ~ 01 00الرقم العشري)9999 ~ 1 :[ :]Data 03][Data 04رقم القناة الثانوي
 : 03 Dataبيانات القناة ذات البايت المرتفع
 : 04 Dataبيانات القناة ذات البايت المنخفض
 : 05 Dataمصدر اإلدخال (رقمي)
  : 02تلفاز الهوائي ( – )DTVاستخدم رقم القناة الفعلي : 06 -تلفاز الكبل ( – )CADTVاستخدم رقم القناة الفعلي

العربية

]Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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  : 22تلفاز الهوائي ( – )DTVال تستخدم رقم القناة الفعلي  : 26تلفاز الكبل ( – )CADTVال تستخدم رقم القناة الفعلي  : 46تلفاز الكبل ( – )CADTVاستخدم رقم القناة الفعلي/الرئيسيفقط (قناة ذات جزء واحد)
  : 66تلفاز الكبل ( – )CADTVاستخدم رقم القناة الرئيسي فقط (قناةذات جزء واحد)
  : 0bكبل  – DTV Plusيستخدم رقم القناة الفعلي  : 2bكبل  – DTV Plusال يستخدم رقم القناة الفعلي  : 4bكبل  – DTV Plusيستخدم رقم القناة الفعلي/الرئيسيفقط (قناة ذات جزء واحد)
  : 6bكبل  – DTV Plusيستخدم رقم القناة الرئيسيفقط (قناة ذات جزء واحد)
يتوفر  2بايت لكل بيانات قناة رئيسية وثانوية ،لكن يُستخدم عادة البايت
المنخفض وحده (البايت المرتفع هو .)0
* أمثلة عن أمر التوليف:
	.1التوليف إلى قناة الكابل التناظري ()NTSC 35.
معرّ ف الجهاز = الكل = 00
 = Data 00بيانات القناة هي 23 = 35
 = Data 01 & 02ما من رقم رئيسي = 00 00
 = Data 03 & 04ما من ثانوي = 00 00
 = Data 05تلفاز كابل تناظري = 01
المجموع = ma 00 23 00 00 00 00 01
	.2التوليف إلى القناة األرضية الرقمية ()ATSC .30-3
معرّ ف الجهاز = الكل = 00
 = Data 00ال أعرف الرقم الفعلي = 00
 = Data 01 & 02الرقم الرئيسي هو 1E 00 = 30
 = Data 03 & 04الرقم الثانوي هو 03 00 = 3
 = Data 05تلفاز البث األرضي الرقمي = 22
المجموع = ma 00 00 00 1E 00 03 22
]Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01
][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05
][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x

•للطراز في اليابان

	◄لتوليف القناة على الرقم الفعلي/الرئيسي/الثانوي التالي.
]Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01
][ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr
	*البث األرضي الرقمي/القمر الصناعي
Data 00( xx :ال تهتم)
[ :]Data 01][Data 02رقم القناة الرئيسي
 :Data 01بيانات القناة ذات البايت المرتفع
 :Data 02بيانات القناة ذات البايت المنخفض
 ( 0F 27 ~ 01 00الرقم العشري)9999 ~ 1 :[:]Data 03][Data 04رقم القناة الثانوي/الفرعي)
(ال تهتم بالقمر الصناعي)
 :Data 03بيانات القناة ذات البايت المرتفع
 :Data 04بيانات القناة ذات البايت المنخفض
 : Data 05مصدر اإلدخال (رقمي/قمر صناعي لليابان)
  : 02تلفاز البث األرضي (التلفاز الرقمي)  : 42تلفاز الهوائي ( – )DTVيستخدم رقم القناة الفعلي/الرئيسيفقط (قناة ذات جزء واحد)
  : 62تلفاز الهوائي ( – )DTVيستخدم رقم القناة الرئيسيفقط (قناة ذات جزء واحد)
 ( BS : 07قمر صناعي للبث)( CS1 : 08 -قمر صناعي لالتصال )1

 ( CS2 : 09قمر صناعي لالتصال )2	*أمثلة عن أمر التوليف:
 1التوليف إلى القناة األرضية الرقمية (ISDB-T) .17-1
معرّ ف الجهاز = الكل = 00
 = Data 00ال أعرف الرقم الفعلي = 00
 = Data 01 & 02الرقم الرئيسي هو 11 00 = 17
 = Data 03 & 04الرقم الثانوي/الفرعي هو 01 00 = 1
 = Data 05تلفاز البث األرضي الرقمي = 02
المجموع = ma 00 00 00 11 00 01 02
 2التوليف إلى قناة .BS (ISDB-BS) 30
معرّ ف الجهاز = الكل = 00
 = Data 00ال أعرف الرقم الفعلي = 00
 = Data 01 & 02الرقم الرئيسي هو 1E 00 = 30
 = Data 03 & 04ال تهتم = 00 00
 = Data 05رقمي BS TV = 07
المجموع = ma 00 00 00 1E 00 00 07
	*تختلف هذه الميزة حسب الطراز.
]Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01
][Data 02][Data 03][Data 04][Data 05
][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x

( Channel2121القناة) (البرنامج) ( Add/Delإضافة/حذف)
(تخطي) ()Command: m b) (Command: m b
	◄لتخطي القناة (البرنامج) الحالية في المرة المقبلة.
]Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 : Data 00حذف (/)ATSC،ISDBتخطي ( : 01 )DVBإضافة
]Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	*اضبط حالة القناة المحفوظة على حذف (،ATSC )ISDB /تخطي
( )DVBأو إضافة.

( Key2222المفتاح) ()Command: m c
	◄إلرسال رمز األشعة تحت الحمراء الرئيسي لوحدة التحكم عن بُعد.
]Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Key code Dataرمز المفتاح).
]Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Control Backlight2323التحكم بالضوء الخلفي) (Command:
)m g
•لتلفاز  / LCDتلفاز LED

	◄للتحكم بالضوء الخلفي.

]Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
]Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

•لتلفاز البالزما
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	◄للتحكم بضوء لوحة التحكم.
]Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr

]Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Input select2424تحديد اإلدخال) ()Command: x b
(إدخال الصورة الرئيسية)
	◄لتحديد مصدر إدخال الصورة الرئيسي.
]Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr
Data
: 00التلفاز الرقمي
: 02التلفاز الرقمي الخاص
بالقمر الصناعي
( ISDB-BSاليابان)
( ISDB-CS1 : 03اليابان)
( ISDB-CS2 : 04اليابان)
 : 11تلفاز كابل

 : 01تلفاز كابل رقمي
ATV : 10

	*إذا كانت قيمة [ ]Data 00تبلغ ( 00تشغيل الوضع الثالثي األبعاد)
أو ( 03ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد) ،تعمل [ ]Data 03عندما يكون
الوضع الثالثي األبعاد (النوع) يدويًا فقط.
	*قد ال تتوفر جميع خيارات النمط الثالثي األبعاد ([ )]Data 01وف ًقا إلشارة البث/الفيديو.
[]Data 00

[]Data 01

[]Data 02

[]Data 03

00

O

O

O

01

X

X

X

02

X

X

X

03

X

O

O

 : Xال تهتم
]Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02
][Data03][x
][t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x

 AV : 20أو AV1

AV2 : 21

 : 40المكوّ ن1
RGB : 60

 : 41المكوّ ن2

HDMI1 : 90
HDMI3 : 92

HDMI2 : 91
HDMI4 : 93

]Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	*تعتمد هذه الوظيفة على الطراز واإلشارة.

( 3D2525ثالثي األبعاد) (( )Command: x tللطرازات الثالثية
األبعاد فقط)
(حسب الطراز)
	◄لتغيير الوضع الثالثي األبعاد للتلفاز.
]Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01
][ ][Data 02][ ][Data 03][Cr

* (حسب الطراز)

( Structure Dataالبنية)
[ : 00	]Data 00تشغيل الثالثي األبعاد
( 3D Off : 01إيقاف تشغيل الثالثي األبعاد)
( 3D to 2D : 02ثالثي األبعاد إلى ثنائي األبعاد)
( 2D to 3D : 03ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد)
[( Top and Bottom : 00	]Data 01علوي وسفلي)
( Side by Side : 01جانب إلى جانب)
( Check Board : 02لوحة مربعات)
( Frame Sequential : 03إطار متوالي)
( Column interleaving : 04تداخل األعمدة)
( Row interleaving : 05تداخل السطور)
[( Right to Left : 00	]Data 02من اليمين إلى اليسار)
( Left to Right : 01من اليسار إلى اليمين)
[( 3D Effect	]Data 03التأثير الثالثي األبعاد)(عمق ثالثي األبعاد):
الحد األدنى  - 00 :الحد األقصى 14 :
(*إرسال بواسطة رمز سداسي عشري)
	*تعتمد وظائف [ ]Data 02و [ ]Data 03على الطراز واإلشارة.
	*إذا كانت قيمة [ ]Data 00تساوي ( 00تشغيل الثالثي األبعاد) ،فإن
[ ]Data 03بال معنى.
	*إذا كانت قيمة [ ]Data 00تساوي ( 01إيقاف تشغيل الثالثي األبعاد) أو
تساوي ( 02ثالثي األبعاد إلى ثنائي األبعاد) فإن [ ]Data 01و[Data
 ]02و[ ]Data 03بال معنى.

( Extended 3D2626ثالثي األبعاد موسّع) ()Command: x v
(الطرازات الثالثية األبعاد فقط)
(حسب الطراز)
	◄لتغيير الخيار الثالثي األبعاد للتلفاز.
] []Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00
][Data 01][Cr
[	]Data 00الخيار الثالثي األبعاد
 : 00تصحيح الصورة الثالثية األبعاد
 : 01عمق ثالثي األبعاد (إن الوضع الثالثي األبعاد يدوي
فقط)
 : 02نقطة مركزية ثالثية األبعاد
 : 06تصحيح ألوان صور ثالثية األبعاد
 : 07تكبير/تصغير صوت ثالثي األبعاد
 : 08عرض عادي للصورة
 : 09الوضع الثالثي األبعاد (النوع)
[	]Data 01يوجد نطاق معيّن لكل خيار ثالثي األبعاد محدد من قبل
[.]Data 00
 )1عندما تكون قيمة	[ ]Data 00تساوي 00
( Right to Left : 00من اليمين إلى اليسار)
( Left to Right : 01من اليسار إلى اليمين)
 )2عندما تكون	[ ]Data 00تساوي 02 ،01
		الحد األدنى - 0 :الحد األقصى*( 14 :النقل حسب الرمز
Data
السداسي عشري)
يحوّ ل نطاق قيمة البيانات ( )0-20نطاق النقطة المركزية ( )+10 - -10
تلقائيًا (بحسب الطراز)
*يعمل هذا الخيار عندما يكون الوضع الثالثي األبعاد (النوع) يدويًا فقط.
 )3عندما تكون قيمة	[ ]Data 00تساوي 07 ،06
 : 00إيقاف تشغيل
 : 01تشغيل
 )4عندما تكون قيمة	[ ]Data 00تساوي 08
: 00العودة إلى الوضع الثالثي األبعاد للفيديو
الذي تم تحويله من الوضع الثالثي األبعاد
إلى الوضع الثنائي األبعاد
: 01تغيير الوضع الثالثي األبعاد للفيديو إلى الوضع الثنائي
		
األبعاد ،باستثناء الفيديو الذي تم تحويل وضعه من ثنائي
األبعاد إلى ثالثي األبعاد
*إذا لم يتم تلبية شرط التحويل ،تتم معاملة األمر كغير صالح.

العربية

الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :

	*إذا كانت قيمة [ ]Data 00تساوي  ،03فإن (ثنائي األبعاد إلى ثالثي
األبعاد) ]Data 01[ ،و [ ]Data 02ال معنى لها.
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 )5عندما تكون قيمة [ ]Data 00تساوي 09
 : 00قياسي
 : 02سينما
 : 04يدوي

 : 01رياضة
 : 03قوي
 : 05تلقائي

]Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x
][v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x

( Auto Configure .27التكوين التلقائي) ()Command: j u
(حسب الطراز)
	◄لضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائيًا .تعمل فقط في وضع
( RGBالكمبيوتر).
]Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 : Data 01تشغيل التكوين التلقائي
]Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

