مشغل األقراص بلو راي
دليل المالك
الطرازBD300 :
ً
كامال
قبل توصيل مكونات هذا المنتج أو تشغيله أو ضبطه ،الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا
وبعناية.

قررت شركة  LGبصفتها شريك في مشروع
 ®Energy Starأن هذا المنتج أو وحدات
®
المنتج تتفق مع توجيهات Energy Star
لكفاءة الطاقة.
 ®Energy Starهي عالمة تجارية مسجلة بالواليات المتحدة.

تحذير
خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح

تنبيه :لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ،ال تنزع الغطاء (أو الجزء
الخلفي) ال توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك االستعانة بموظفي
الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.
يهدف رمز الفالش المضيء هذا  -والمحتوي على رأس سهم والموجود
بداخل مثلث متساوي األضالع  -إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد
كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج ،وهو
ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية ألي شخص.
تهدف عالمة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي األضالع إلى تنبيه
المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن
الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.
تحذير :لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا الجهاز للمطر
أو الرطوبة.
تحذير :ال تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.
تنبيه:
ال تقم بسد أي فتحات تهوية .قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.
الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل
ً
تشغيال موثوقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة.
المنتج
يجب أال يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنبة أو البساط
أو أي سطح آخر شبيه بذلك .يجب أال يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج
مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة
المصنعة.

تنبيه:
هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.
لضمان االستخدام السليم لهذا المنتج ،يرجى قراءة دليل المالك بعناية واالحتفاظ به
ً
مستقبال.
للرجوع إليه
استخدام أي مفاتيح أو تعديالت أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها
التعرض إلشعاعات ضارة.
لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر ،ال تحاول فتح الصندوق الحاوي .فهناك إشعاع
ليزر مرئي عند الفتح .ال تحدق في الشعاع.
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تنبيه :يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر) ،وكذلك عدم وضع أية
أشياء ممتلئة بالماء ،كأواني الزهور ،على الجهاز.
تنبيه بخصوص سلك الطاقة
يوصى بوضع معظم األجهزة على دائرة مخصصة؛
وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط وال يوجد
بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية .افحص صفحة المواصفات الموجودة في
دليل المالك هذا للـتأكد.
ال تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها .منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسالك
االستطالة أو منافذ الحائط المفكوكة أو التالفة أو أسالك الطاقة البالية أو عوازل
خطرا .قد تؤدي أي من هذه األحوال إلى صدمة
األسالك التالفة أو المشروخة تمثل
ً
كهربية أو حريق .قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر
وكأنه تالف أو فاسد ،فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل
هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد.
احم سلك الطاقة من سوء االستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو
االلتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه .انتبه بصفة خاصة للمقابس
ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.
لفصل الطاقة من المصدر الرئيس ،انزع قابس سلك الطاقة الرئيس .عند تثبيت
المنتج ،تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.
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مالحظات حول حقوق الطبع والنشر
l

l

l

l

نظراً العتماد النظام المتقدم للوصول إلى المحتوى AACS
 )(Advanced Access Content Systemكنظام لحماية
المحتوى لتنسيق  BDأو المعروف ببلوراي ،مثل استخدام نظام تشفير
المحتوى  )CSS (Content Scramble Systemلتنسيق
 ،DVDيتم فرض بعض القيود الخاصة على التشغيل وإخراج اإلشارة
التناظري  analog signal outputوغيرها من المحتويات المحمية
بنظام  .AACSقد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه
حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/أو تم
تغييرها بواسطة نظام  AACSبعد تصنيع هذا المنتج.
كما يتم استخدام العالمة  BD-ROMو +BDكنظام لحماية المحتوي
للتنسيق  BDوالذي يفرض بعض القيود بما في ذلك قيود التشغيل
الخاصة بالعالمة  BD-ROMو/أو المحتويات المحمية .+BD
للحصول على مزيد من المعلومات عن  ،AACSعالمة
 BD-ROM ، BDأو هذا المنتج ،رجاء االتصال بمركز خدمة
معتمد.
يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل
أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل االسطوانات المدمجة
( )BD-ROM/DVDبحماية ضد النسخ غير المرخص .ولهذا
السبب ،يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس
بأحد أجهزة الفيديو .حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو
ظهور صورة مشوهة من األقراص المحمية ضد النسخ.

يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر والمحمية ببعض
حقوق براءات االختراع األمريكية المعينة وحقوق الملكية الفكرية
األخرى المملوكة لشركة  Macrovisionوحقوق المالك األخرى.
مرخصا من قبل
يجب أن يكون استخدام تكنولوجية حماية حقوق النشر
ً
شركة  Macrovisionومخصصة لالستخدام المنزلي واستخدامات
العرض األخرى المحدودة فقط ،ما لم ترخص شركة Macrovision
بخالف ذلك .تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
تنص قوانين حقوق الطبع والنشر األمريكية وقوانين حقوق الطبع
والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو االستخدام
أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو
شرائط الفيديو أو األسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو
الرقمية ( )DVDأو االسطوانات المدمجة ( )CDوغيرها من المواد
األخرى بغير ترخيص ،يعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

تم تصنيعه وفق ترخيص من معامل  .Dolbyتمثل  Dolbyورمز D
المزدوج عالمات تجارية لمعامل .Dolby
تم التصنيع بموجب ترخيص براءة اختراع أمريكي رقم:
;5,978,762 ;5,974,380 ;5,956,674 ;5,451,942
 6,487,535وأي براءات اختراع أمريكية أو عالمية أخرى صادرة أو
قيد الصدور .تعتبر  DTSعالمة تجارية مسجلة كما أن عالمات DTS
ورموزها و  DTS-HDو  DTS-HDالمخرج الرقمي المتقدم من
العالمات التجارية الخاصة بشركة 2007-1996 © .DTS ، Inc
 .DTS, Incجميع الحقوق محفوظة.
يمثل  HDMIوشعار  HDMIو High-Definition Multimedia
 Interfaceعالمات تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة HDMI
 licensing LLCالمحدودة.
إن شعار  BD-LIVEهو عالمة تجارية خاصة بشركة بلوراي
لألقراص.
إن شعار  DVDهو عالمة تجارية خاصة بـ  /.DVDالمؤسسة المانحة
للترخيص.

؟ SIMPLINKوه ام
بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد
حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون  LGبه خاصية SIMPLINK
من خالل توصيلة .HDMI
•	الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛
العرض ،اإليقاف المؤقت ،البحث ،التجاوز ،اإليقاف ،إيقاف تشغيل
الوحدة ،وغيرها.
•	راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة .SIMPLINK
•	تلفزيون  LGالمزود بخاصية  SIMPLINKيحمل الشعار الموضح
أعاله.
مالحظة:
حسب نوع القرص أو حالة التشغيل ،ربما تختلف بعض تشغيل
 SIMPLINKعن الغرض المطلوب أو ربما ال تعمل.

الستخدام وظيفة BD-LIVE
يجب أن توصل جهاز  USBخارجي باستخدام منفذ  ( USBأنظر
صفحة )9
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مقدمة

لضمان االستعمال الصحيح لهذا المنتج ،يُرجى قراءة دليل المُستخدم هذا
ً
مستقبال.
بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه

تنظيف األقراص

ً
ضعفا في جودة الصورة
قد تسبب أثار األصابع واألتربة على القرص
ً
وتشويشا في الصوت .قبل التشغيل ،نظف القرص باستخدام قطعة قماش
نظيفة .امسح القرص من المركز إلى الخارج.

مقدمة

يُمدك هذا الدليل بالمعلومات الالزمة عن طريقة تشغيل وصيانة جهاز
التسجيل .إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة ،فاتصل بأحد مراكز الخدمة
المعتمدة.

حول عرض رمز
قد يظهر هذا الرمز « » في شاشة عرض التلفزيون أثناء التشغيل ويشير
إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في تلك الوسائط
المحددة.

ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول أو البنزين أو التينر أو المنظفات
المتاحة على نطاق تجاري أو مواد الرش ضد الكهرباء االستاتيكية
المخصصة لألسطوانات القديمة المصنوعة من الفينيل.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

تكثف الرطوبة

مالحظة:
تشير إلى وجود مالحظات وخصائص تشغيل خاصة.

ال تشغل هذا المنتج على الفور بعد تحريكه من مكان بارد إلى مكان دافئ.
اتركه ساعتين أو ثالث دون تشغيله .إذا استخدمت هذا المنتج في تلك
الحالة ،فإن ذلك قد يتلف األقراص واألجزاء الداخلية.

تلميح:
يشير إلى النصائح والتلميحات التي تسهل من تنفيذ المهام.
قسم يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية التي ال تنطبق إال على القرص
الممثل بهذا الرمز.
 BDقرص BD-ROM
 DVD-Video, DVD±R/RW DVDفي وضع الفيديو أو
وضع تسجيل الفيديو  VRوالمكتمل.
 DVD±R/RW AVCHDبتنسيق AVCHD
 DivXملفات DivX
 ACDأقراص الصوت المضغوطة .Audio CD
 MP3ملفات MP3
 WMAملفات WMA
 PHOTOملفات الصور

مالحظات حول األقراص
التعامل مع األقراص
ال تلمس جانب التشغيل في القرص .احمل القرص من حوافه بحيث ال
تبقى بصمات اإلصبع على السطح .ال تقم أبداً بلصق ورق أو أشرطة على
القرص.

التعامل مع الوحدة
عند شحن الوحدة
برجاء االحتفاظ بصندوق الشحن الكرتوني األصلي ومواد التغليف.
في حالة الحاجة إلى شحن الوحدة ،وللحصول على الحماية القصوى ،أعد
تعبئة الوحدة بالحالة التي أتت عليها من المصنع.
للحفاظ على سطح الوحدة ً
نظيفا
استخدم قطعة القماش المرفقة لتنظيف أسطح المشغل.
•	ال تستخدم سوائل متطايرة ،مثل مبيد الحشرات ،بالقرب الوحدة.
•	قد يؤدي المسح بقوة إلى تلف السطح.
•	ال تترك المنتجات المصنوعة من المطاط أو البالستيك مالمسة للجهاز
لفترة طويلة من الزمن.
تنظيف الوحدة
استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف المشغل.
إذا كانت األسطح متربة للغاية ،فاستخدم قطعة قماش ناعمة ومرطبة ً
قليال
بمحلول منظف خفيف.
ال تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطالء حيث يمكن
لهذه المواد أن تتلف سطح الوحدة.
صيانة الوحدة
هذه الوحدة مصنوعة بأرقى التقنيات وأدقها .إذا اتسخت أو بليت عدسات
االلتقاط البصري وأجزاء محرك القرص فإن جودة الصورة تنخفض .لمزيد
من التفاصيل اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد بالنسبة لك.

تخزين األقراص
ُ
بعد االنتهاء من التشغيل ،قم بتخزينه داخل علبته .ال تعرض القرص
لضوء الشمس المباشر أو لمصادر حرارة أخرى وال تتركه في السيارة بعد
إيقافها مُعرضا لضوء الشمس المباشر.
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أقراص التشغيل
أقراص بلو-راي Blu-ray
 األقراص مثل األفالم التي يمكن شراؤها أو تأجيرها. أسطوانات  BD-R/REالتي تحتوي على ملفات تنسيقملفات الصوت أو تنسيق  DivXأو  MP3أو WMA
أو ملفات الصور.
 ( DVD-VIDEOقرص 8سم12/سم)
األقراص مثل األفالم التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
( DVD-Rقرص 8سم12/سم)
 وضع فيديو وفي حالة نهائية فقط يساند أيضا القرص بطبقة مزدوجة تنسيق AVCHD( DVD-RWقرص 8سم12/سم)
 وضع تسجيل الفيديو VRووضع الفيديو والمكتمل. تنسيق AVCHD( DVD+Rقرص 8سم12/سم)
 قرص نهائي فقط يساند أيضا القرص بطبقة مزدوجة تنسيق AVCHD( DVD+RWقرص 8سم12/سم)
 وضع فيديو وفي حالة نهائية فقط تنسيق AVCHDقرص سمعي ( CDقرص 8سم12/سم)
أقراص موسيقى  CDsأو  CD-Rs/CD-RWsبشكل
موسيقى  CDالتي يمكن شراؤها
( CD-R/CD-RWقرص 8سم12/سم)
أسطوانات  CD-R/CD-RWالتي تحتوي على ملفات
صوت أو تنسيق  Divxأو  MP3أو  WMAأو ملفات
الصور.
يشير مختصر تنسيق  AVCHDإلى (Advanced Video Codec
)High Definition
• يستطيع هذا المشغل تشغيل األسطوانات التي تحمل تنسيق .AVCHD
عاد ًة ما يتم تسجيل واستخدام هذه األسطوانات في كاميرات الفيديو.
• يعتبر تنسيق  AVCHDمن تنسيقات كاميرات الفيديو الرقمية عالية
الوضوح.
• يعتبر تنسيق  264.AVC/H 4-MPEGمن التنسيقات القادرة على
ضغط الصور بكفاءة عالية أكثر من التنسيق التقليدي لضغط الصور.
• تستخدم بعض أسطوانات  AVCHDتنسيق “.”x.v.Color
• يستطيع هذا المشغل تشغيل أسطوانات  AVCHDباستخدام تنسيق
“.”x.v.Color
• تعتبر “ ”x.v.Colorمن العالمات التجارية الخاصة بشركة سوني.
• تعتبر “ ”AVCHDوشعار “ ”AVCHDمن العالمات التجارية
المسجلة لشركة Matsushita Electronic Industrial Co.,
 Ltdوشركة سوني (.)Sony Corporation
• قد ال تعمل بعض األسطوانات ذات تنسيق  ،AVCHDوذلك حسب
حالة التسجيل.
• يجب صياغة األسطوانات ذات التنسيق  AVCHDفي شكلها النهائي.
• يقدم تنسيق " "x.v.Colorمجموعة كبيرة من األلوان أكثر من
أسطوانات كاميرات الفيديو .DVD
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الرمز اإلقليمي
يوجد رمز إقليمي مطبوع خلف هذه الوحدة .هذا الجهاز ال يستطيع تشغيل
سوى  BD-ROMأو أقراص  DVDالتي تحمل نفس العنوان مثل تلك
الموجودة خلف الوحدة أو «جميع األنواع».
مالحظات:
•	تبعاً لظروف تشغيل معدات التسجيل أو قرص( CD-R/RWأو
 )DVD±R/RWذاته ،فإن بعض األقراص ال يمكن تشغيلها على هذه
الوحدة.
•	ال تثبت أي ختم أو لصق على أي جانب من الجانبين (سوا ًء الجانب الذي
يحمل العنوان أم الجانب المسجل) للقرص.
•	ال تستخدم األقراص ذات األشكال غير المنتظمة (مثال على شكل قلب أو
شكل ثماني) .قد ينتج عن ذلك أعطال.
•	تبعاً لبرنامج التسجيل والتشطيب النهائي ،بعض األقراص المسجلة
(  CD-R/RWأو  ) DVD±R/RWقد ال تعمل.
•	أقراص  DVD±R/RWو  CD-R/RWالمسجلة باستخدام حاسب
شخصي أو  DVDأو مسجل  CDقد ال تعمل إذا كان القرص تالفاً أو
متسخاً ،أو إذا وجد اتساخ أو تكثف على عدسة الجهاز.
ً
مسجال بشكل
•	إذا سجلت قرصاً باستخدام حاسب شخصي حتى إذا كان
متوافق فهناك حاالت لن تستطيع فيها التشغيل بسبب إعدادات برامج
التطبيق المستخدمة إلنشاء القرص( .راجع ناشر البرنامج لتحصل على
المزيد من المعلومات التفصيلية).
•	هذا الجهاز يحتاج إلى أقراص وتسجيالت تتوافق مع بعض المعايير
الفنية المحددة لتحقيق أفضل جودة صوت عند التشغيل .أقراص الـ
 DVDsالمسجلة مسبقاً معدة أوتوماتيكياً طبقاً لهذه المعايير .يوجد العديد
من األنواع المختلفة ألشكال تسجيل األقراص (بما في ذلك  CD-Rالذي
يحتوي على ملفات  MP3أو  )WMAوهي تحتاج إلى ظروف معينة
مسبقة للتأكد من توافقها عند التشغيل.
•	ينبغي على العمالء مالحظة أنه يجب الحصول على ترخيص من أجل
تنزيل ملفات  MP3 / WMAمن اإلنترنت .شركتنا ال تملك الحق
في منح مثل هذا الترخيص .يجب دائماً الحصول على الترخيص من
صاحب الملكية الفكرية.

ميزات أقراص BD-ROM

•
•
•
•

تعتمد ميزات قرص  BD-ROMالتالية على القرص وتختلف من
واحد إلى آخر.
كما يختلف المظهر والتنقل في الميزات من قرص إلى آخر.
ال تتمتع كل األقراص بالميزات الموضحة أدناه.
 BD-ROMوهو أسطوانة مهجنة لها كل من طبقات أسطوانة بلوراي
 BD-ROMودي في دي (أو األسطوانة المدمجة) على وجه واحد.
وعلى هذه األسطوانات ،فلن يتم تشغيل طبقة  BD-ROMإال في هذا
المشغل.

مميزات الفيديو
يدعم التنسيق  BD-ROMالخاص بتوزيع األفالم ثالثة من برامج فك
تشفير الفيديو المتطورة للغاية ،بما في ذلك  2-MPEGوAVC MPEG4
 )264.(Hو.SMPTE VC1
كما تتاح درجات دقة الفيديو .HD
•	x 1080 HD 1920
•	x 720 HD 1280
للتشغيل عالي الدقة
لعرض المحتويات عالية الدقة من األقراص  ،BD-ROMيجب توفر
 .HDTVقد تتطلب بعض األقراص توفر خرج  HDMIلعرض المحتويات
عالية الدقة .قد تصبح القدرة على عرض المحتويات عالية الدقة في أقراص
 BD-ROMحسب دقة جهاز التلفاز.
المستويات الرسومية
يوجد مستويان مستقالن وعاليان الدقة من المستويات الرسومية
(( )1080×1920الطبقات) أعلى طبقة الفيديو  .HDيتم تعيين مستوى
إلى الرسومات المتعلقة بالفيديو وذات اإلطارات الدقيقة (مثل التراجم
المصاحبة) ،أما المستوى الثاني فهو مخصص للعناصر الرسومية التفاعلية
مثل األزرار أو القوائم.
قد يتاح العديد من تأثيرات المسح والتالشي والتمرير لكال المستويين.

القوائم المنبثقة/متعددة الصفحات
باستخدام  ،DVD-Videoيتم قطع التشغيل عند الوصول إلى شاشة قائمة
جديدة في كل مرة .بفضل قدرة قرص  BD-ROMعلى التحميل المسبق
للبيانات من القرص دون مقاطعة التشغيل ،يمكن أن تتكون القائمة من عدة
صفحات.
يمكن االستعراض عبر صفحات القائمة أو تحديد مسارات القوائم المختلفة،
مع االستمرار في تشغيل الصوت والفيديو في الخلفية.

مقدمة

يمكن ألقراص  BD-ROMأن تخزن  25جيجابايت (طبقة واحدة) أو 50
جيجابايت (طبقة ثنائية) على قرص ذي وجه واحد – أكبر من سعة قرص
 DVDبحوالي  5إلى  10مرات.
كما تدعم أقراص  BD-ROMفيديو  HDذي أعلى جودة متاحة في
الصناعة (حتى  - )1080 × 1920ال تعني السعة الكبيرة أية مخاطرة
بجودة الفيديو .كما أن قرص  BD-ROMيتمتع بنفس الحجم والمظهر
المألوفين لقرص .DVD

أصوات القوائم
عند تمييز أو تحديد أحد خيارات القائمة ،يمكن االستماع إلى أصوات معين
مثل نقر األزرار أو صوت بشري يشرح خيار القائمة الذي تم تحديده.

التفاعل
قد تشتمل بعض أقراص  BD-ROMعلى القوائم الرسومية و/أو األلعاب
العادية.
عروض شرائح المستخدم القابلة لالستعراض
باستخدام أقراص  ،BD-ROMيمكنك االستعراض عبر الصور الثابتة
المختلفة مع االستمرار في تشغيل الصوت.
لغات ترجمة األفالم
حسب ما يحتوي عليه قرص  ،BD-ROMيمكنك تحديد أنماط الخطوط
واألحجام واأللوان المختلفة لبعض لغات ترجمة األفالم .كما يمكن أن تتسم
لغات ترجمة األفالم بالحركة أو التمرير أو التضاؤل للداخل أو الخارج.
القدرة التفاعلية لـ BD-J
الشكل  BD-ROMيساند الجافا للوظائف التفاعلية .يوفر “”BD-Jلمقدمي
المواد قدرات وظيفية غير محدودة عند إنشاء مواد تفاعلية لـ .BD-ROM

توافق أسطوانة BD-ROM

يدعم هذا المشغل .2 BD-ROM Profile
• األسطوانات التي تدعم خاصية  BD-Live (BD-ROMإصدار 2
بروفيل  )2التي تتيح وظائف تفاعلية يتم استخدامها عند اتصال هذه
الوحدة باإلنترنت باإلضافة إلى وظيفة .BONUSVIEW
• األسطوانات التي تدعم  BONUSVIEW (BD-ROMاإلصدار 2
بروفيل  1اإلصدار  1.1بروفيل المعيار النهائي) التي تتيح استخدام
وظائف المجموعات الفعلية أو تقنية صورة داخل صورة Picture-in-
.Picture

المستوى
الرسومي

 HDفيديو
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إشعارات التوافق
l

l

l

l

l

حيث أن تنسيق  BD-ROMمن التنسيقات الجديدة ،فمن الممكن
استخدامه في بعض األسطوانات والوصالت الرقمية واإلصدارات
األخرى المتوافقة .إذا كنت تواجه مشاكل خاصة بالتوافق ،برجاء
االتصال بأحد مراكز خدمة العمالء المعتمدة.
قد يتطلب عرض المحتوى عالي الوضوح ومحتوى  DVDالقياسي
القابل للتحويل توفر إدخال متوافق مع  HDMIأو إدخال  DVIمتوافق
مع  HDCPعلى جهاز العرض الخاص بك.
قد تقوم بعض أسطوانات  BD-ROMو  DVDبالحد من استخدام
بعض أوامر أو خصائص التشغيل.
يتوفر الدعم لكل من  ،Dolby TrueHDو،Dolby Digital Plus
و DTS-HDمع  7.1قناة بحد أقصى إن استخدمت توصيلة HDMI
إلخراج الصوت من الوحدة.
يمكنك استخدام جهاز  USBالذي يستخدم لتخزين بعض المعلومات
المتعلقة باألسطوانة ،بما فيها محتوى التحميل من على اإلنترنت.
وسوف تقوم األسطوانة الذي تستخدمها بمراقبة طول فترة االحتفاظ
بتلك المعلومات.

بعض متطلبات النظام
لتشغيل الفيديو عالي الدقة:
l

l
l

l

شاشة عالية الدقة تشتمل على مقابس إدخال  COMPONENTأو
.HDMI
أسطوانة  BD-ROMذات المحتوى عالي الوضوح.
إدخال  DVIمتوافق مع  HDMIأو  HDCPعلى جهاز العرض مع
بعض المحتوى (كما هو معين بواسطة مؤلفي األقراص).
لتحويل قرص  DVDعالي الوضوح إلى أعلى ،يجب توفر إدخال
 DVIمتوافق مع  HDMIأو  HDCPعلى جهاز العرض الستخدامه
مع المحتوي المحمي ضد النسخ.

لتشغيل الصوت  Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHDوDTS-
 HDمتعدد القنوات:
l

l
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مكبر  /مستقبل مثبت به جهاز فك شفرة (Dolby Digital, Dolby
 Digital Plus, Dolby TrueHD, DTSأو .)DTS-HD
سماعات رئيسية ووسطى ومجسمة ومكبر صوت حسب التنسيق
المحدد.

مالحطة هامة تتعلق بالنظام الملون للتلفاز

يختلف النظام الملون لهذا المشغل طبقاً ألقراص التشغيل الحالية.
على سبيل المثال ،عند تشغيل المشغل للقرص الذي تم تسجيله على النظام
الملون  ،NTSCفسيتم إخراج الصورة على شكل إشارة .NTSC
يمكن للتلفاز الملون ذي النظام المتعدد فقط استقبال كافة اإلشارات المخرجة
من المشغل.
مالحظات:
•	إذا كان لديك تلفاز ذو النظام المتعدد  ،PALفسوف ترى فقط الصور
المشوهة عند استخدام األقراص المسجلة في نظام .NTSC
•	يغير التلفاز الملون ذو النظام المتعدد نظام األلوان تلقائياً طبقاً إلشارات
اإلدخال .في حالة عدم تغيير نظام األلوان تلقائياً ،قم بإيقاف تشغيله ثم
تشغيله مرة أخرى حتى يتسنى رؤية الصور العادية على الشاشة.
•	في حالة محاولة تسجيل إشارة إخراج  NTSCمن المشغل باستخدام
المسجل ،فقد ال يسجل المسجل اإلشارة بطريقة صحيحة.

استخدام أجهزة USB
تستطيع هذه الوحدة تشغيل ملفات الفيديو والموسيقى والصور الموجودة في
جهاز .USB

إدخال أو فصل جهاز USB

استخدام جهاز USB
 .1قم بتوصيل جهاز .USB
 .2قم بالضغط على زر  HOMEعلى جهاز التحكم عن بعد.
 .3اختر خيار [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة] ثم اضغط .ENTER

مقدمة

 .4اختر [ ]USBثم اضغط [.]ENTER
سوف تظهر قائمة فيلم أو موسيقى أو صورة.
تفاصيل القائمة واردة في الصفحات من  29إلى .32

استخدام قائمة Home
من شاشة قائمة  Homeتستطيع الوصول إلى جميع الملفات الصوتية
لتشغيل وإعدادات الوحدة.
 	.1اضغط على  Homeستظهر قائمة .Home
قرص
USB USB
فالشFlash
Drive
نوع USB
External
HDD
USB
الخارجي من
القرص الصلب
إدخال جهاز USB
قم بإدخال جهاز  USBمباشرة إلى أن يدخل تماماً في المكان المخصص
له.
فصل جهاز USB
قم بسحب جهاز  USBأو الكابل بعناية.
مالحظات:
l

l

هذه الوحدة تدعم قرص فالش  USBوالقرص الصلب الخارجي من
نوع  USBالمهيأة فقط بتنسيق  FAT16أو .FAT32
يمكن استخدام جهاز  USBللتخزين المحلي لالستمتاع بأسطوانات
 BD-Liveالموصلة باإلنترنت.

l

تستطيع هذه الوحدة دعم ما يصل إلى  4أجزاء من أجهزة .USB

l

ال تقم بنزع جهاز  USBأثناء العمل (تشغيل أو غيره).

l

l

l

l
l

ال يوجد دعم لجهاز  USBالذي يتطلب برنامج تثبيت إضافي عند
توصيله بالكمبيوتر.
جهاز  :USBجهاز  USBالذي يدعم نظام  USB1.1ونظام
.USB2.0
يمكن تشغيل ملفات الفيديو ( )DivXوملفات الموسيقى ()MP3/WMA
وملفات الصور ( .)JPEG/PNGللحصول على التفاصيل الخاصة
بتشغيل كل ملف ،انظر الصفحة ذات الصلة.
يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
إذا كنت تستخدم كابل تمديد  USBأو َهب ( USBجهاز الشبك
التعرف علي جهاز .USB
المحوري من نوع  )USBفقد ال يتم
ّ

l

قد ال تعمل بعض أجهزة  USBمع هذه الوحدة.

l

ال يتوافر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.

l

 	.2استخدم  b / Bالختيار ما تريد ثم اضغط .ENTER
[فيلم] – ابدأ تشغيل الفيديو أو عرض قائمة [فيلم]( .صفحتا )30-29
[صورة] – يعرض قائمة الصور( .صفحة )32
[موسيقى] – يعرض قائمة الموسيقى( .صفحة )31
[إعداد] – يعرض قائمة اإلعدادات( .صفحة )19
معلومة هامة:
في حالة اختيار خيار [صورة] أو [موسيقى] عند توصيل جهاز USB
وإدخال األسطوانة في آن واحد ،فسوف تظهر قائمة اختيار الميديا .اختر
الميديا ثم اضغط [.]ENTER
على سبيل المثال:

مالحظات:
• سوف تكون الوحدة في وضع اإليقاف ثم ستظهر قائمة  HOMEإذا
قمت بالضغط على  HOMEأثناء التشغيل.
• إذا أدخلت  DVDأو قرصاً ال يعمل على هيئة  ISO9660أو UDF
فإن خيار [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] يمكن اختياره من قائمة
 .HOMEولكنك لن تستطيع تشغيله.

ال يمكن توصيل منفذ  USBالموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي.
ال يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

9

اللوحة األمامية
5

9

4

7

8

2

3

1

6

 1	 1زر (التشغيل)
يشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها.

) (PLAY / PAUSE)	 6تشغيل /إيقاف مؤقت) @@ N /
يبدأ التشغيل.
يوقف تشغيل القراءة ً
مؤقتا ،اضغط مرة أخرى للخروج من وضع
التشغيل المؤقت.

	 3إطار العرض
يعرض الحالة الحالية للمشغل.

( )STOP(	 7إيقاف) x
يوقف التشغيل.

	 2درج القرص
قرصا هنا.
أدخل ً

( )SKIP( . / <	 8تخطي)
اذهب إلى المسار /الفصل السابق.

	 4أداة االستشعار عن بعد
وجه وحدة التحكم عن بعد هنا.

	 9منفذ USB
قم بتوصيل جهاز .USB

( OPEN/CLOSE	 5فتح/إغالق) Z
يفتح درج القرص أو يغلقه.

إطار العرض
9

8

7

AGL

RDM

6

5

3

4

2

TRK CHAP RPT ALL A-B

1

TITLE

10
	 1مؤشر( TITLEعنوان)
يشير إلى رقم العنوان الحالي

	 6المؤشر العشوائي
يوضح أن التشغيل يتم طبقاً لترتيب عشوائي.

	 2مؤشر ( TRKالمسار)
يوضح رقم المسار الحالي.

	 7مؤشر ( AGLالزاوية)
يشير إلى تشغيل مشهد تم تسجيل باستخدام عدة زوايا.

	 3مؤشر ( CHAPالفصل)
يشير إلى رقم الفصل الحالي

	 8مؤشر وحدة التحكم عن بُعد
يشير إلى تلقي إشارة وحدة التحكم عن بعد.

	 4مؤشر وضع التكرار
يشير إلى التشغيل في وضع التكرار.

	 9مؤشرات الحروف
يشير إلى وقت التشغيل الكلي أو الوقت المنصرم أو رقم العنوان أو
رقم الفصل أو الرسائل إلخ.

	 5مؤشر وضع تشغيل الجميع
()ALL Repeat Mode Indicator
يعطي إشارة عندما تكون حالة التشغيل في وضع إعادة الجميع.
	 5مؤشر وضع تكرار A-B
يشير إلى التشغيل في وضع التكرار .A-B
10

جهاز التحكم عن بعد

 :)Z) OPEN/CLOSEيفتح درج القرص
أو يغلقه.

2

 :*PIPيقوم بتشغيل وإيقاف الفيديو الثانوي
(صورة داخل صورة) (فقط )BD-ROM

( :N (PLAYيبدأ التشغيل.

 :REPEATيكرر جزءاً مطلوباً.

( :X (PAUSE/STEPيوقف التشغيل.

 :*PIP AUDIOتشغيل أو إيقاف الصوت
الثانوي (فقط )BD-ROM

 :SEARCHعرض أو الخروج من قائمة
البحث

 :SUBTITLE ON/OFFيحول من وضع
الفتح والقفل للترجمة.

( :m / M (SCANيبحث للخلف أو
لألمام.

 :A-Bتكرار تسلسل.

 :)./<( SKIPينتقل إلى الفصل أو
المسار التالي.

( AUDIO
الصوت.

) :يحدد لغة الصوت أو قناة

( SUBTITLE
( ANGLE
إذا كانت متاحة.

) :يحدد لغة الترجمة.

) :يختار زاوية كاميرا قرص

األزرار الرقمية  :9-0يحدد الخيارات المرقمة
في قائمة.

2

•••••••

أزرار األلوان ( :)A، B، C، Dيستخدم
للدخول إلى قوائم .BD-ROM
تستخدم أيضاً لقائمة [صورة] و[موسيقى].
 :DISPLAYيعرض أو يظهر العرض
الجاري على الشاشة.
 :HOMEيعرض أو يُظهر قائمة .HOME

4

••••••

4

•••••••

أزرار التحكم في التلفزيون :انظر صفحة .33

••••••
3

( :x (STOPيوقف التشغيل.

 :DISC MENUللوصول إلى قائمة على
قرص.

مقدمة

1

••••••

3

•••••••

 :CLEARيزيل عالمة من قائمة البحث أو
رقم عند ضبط كلمة المرور.
 :RESOLUTIONيضبط دقة اإلخراج
لمقابس خرج  HDMIوCOMPONENT
.VIDEO OUT
* بناء على نوع األسطوانة أو المحتويات
المسجلة مسبقاً على أسطوانة ،DB-ROM
قد يتم تنفيذ وظائف مختلفة غير الميديا أو
عدم وجود أي استجابة عند الضغط على
بعض األزرار ً
(وفقا للوسائط المستخدمة).

أزرار التوجيه :اختر خياراً من القائمة.
( ENTER

) :يتعرف على تحديد القائمة.

 :)O) RETURNيظهر القائمة أو يواصل
التشغيل .قد تعمل وظيفة استئناف التشغيل حسب
أسطوانة .BD-ROM
 :ZOOMيعرض أو يظهر قائمة [تكبير].

••••••

1

•••••••

 :POWERيشغل المشغل ويوقف تشغيله.
 :TV POWERيشغل التلفاز ويوقف تشغيله.

 :MARKERتقوم بتمييز أية نقطة أثناء
التشغيل.
 :TITLE/POPUPيعرض عنوان الـ DVD
أو قائمة  BD-ROMالفرعية ،إن وجدت.

تشغيل جهاز التحكم عن بعد
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد نحو أداة االستشعار عن بعد واضغط على
األزرار.
تنبيه
ال تمزج أب ًدا بين البطاريات القديمة والجديدة .ال تمزج أب ًدا بين أنواع مختلفة
من البطاريات (قياسية وقلوية ،الخ.).

تثبيت بطارية جهاز التحكم عن بعد
انزع غطاء البطارية الموجود على الجزء
الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل
بطاريتين من نوع ( R03حجم )AAA
مزودتين بـ و ومتوافقتين بشكل صحيح.

11

التوصيل واإلعدادات

اللوحة الخلفية

5

4

3

8

12

2

7

1

6

	 1موصل تيار الكهرباء الداخل
يوصل كابل التيار الكهربي المزود.

	 5منفذ LAN
يوصل بشبكة إنترنت بالحيز العريض تعمل بشكل متواصل.

COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR(	 2
صل التلفاز بإدخاالت .Y Pb Pr

VIDEO OUT	 6
يمكنك من التوصيل بالتلفاز مع إدخاالت الفيديو.

DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)	 3
يتم توصيله بجهاز صوتي (محوري) رقمي.

( 2CH AUDIO OUT	 7يسار/يمين)
يصل التلفاز مع إدخاالت صوت ثنائية القنوات

( HDMI OUT	 4النوع )A
يمكنك من التوصيل بالتلفاز مع إدخاالت .HDMI

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	 8
يوصل لجهاز الصوت الرقمي (البصري).

توصيل HDMI

HDMI
تلفاز متوافق مع
HDMI
compatible
TV
HDMI

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز  ،HDMIيمكنك وصلهما بهذا المشغل باستخدام
كابل .HDMI
 	.1صل قابس ( HDMI OUTمخرج  )HDMIالموجود على المشغل
بقابس  HDMIالموجود على تلفاز  HDMIالمتوافق أو شاشة (.)H

H

 	.2قم بضبط مصدر التلفزيون على ( HDMIارجع إلى دليل المالك
الخاص بالتلفزيون).
مالحظات:
•	إذا كان لديك شاشة أو تلفاز  ،HDMIيمكنك وصلهما بهذا المشغل
باستخدام كابل  .HDMIيجب عليك اختيار خرج صوت  HDMIوحد
أقصى لتردد االستعيان الذي يقبله تلفازك باستخدام خياري []HDMI
و[عينة تردد] في قائمة اإلعداد (انظر صفحة .)20
•	إذا كان جهاز  HDMIالمتصل ال يقبل خرج صوت هذه الوحدة ،فربما
َ
مشوشا وربما ال يكون هناك خرج صوت.
يكون صوت جهاز HDMI
معلومات إضافية حول HDMI
l

• قم باختيار نوع إخراج الفيديو من خيار قابس  HDMI OUTباستخدام
(إعداد ألوان واجهات الوسائط المتعددة عالية الوضوح )HDMI
الموجود في القائمة (انظر صفحة )19
تنبيه
	lقد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء االتصال إلى حدوث أعطال .لحل
المشكلة ،أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
 lفي حالة عدم التحقق من توصيل  HDMIبـ  ،HDCPتتحول شاشة
التلفزيون إلى شاشة سوداء .في هذه الحالة ،قم بفحص وصلة ،HDMI
أو قم بفصل كابل .HDMI
 lفي حالة وجود ضوضاء أو خطوط على الشاشة ،برجاء فحص كابل
قاصرا على  15قدمًا).
( HDMIعاد ًة ما يكون الطول
ً

l

التوصيل واإلعدادات

تلميحات:
• عند استخدام توصيل  ،HDMIيمكنك تغيير الدقة إلخراج .HDMI
(انظر «إعداد دقة الشاشة» في صفحة ).17

مؤخرةRear
of the player
المشغل

عند توصيل  HDMIأو جهاز متوافق مع  ،DVIتأكد مما يلي:
حاول إيقاف تشغيل جهاز  HDMI/DVIوالمشغل .ثانيًا ،قم بتشغيلجهاز  HDMI/DVIواتركه لمدة  30ثانية تقريبًا ثم قم تشغيل هذا
المشغل.
تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة علىنحو صحيح.
لجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو  720x576pأو 1280x720pأو 1920x1080iأو .1920x1080p
لن تعمل جميع أجهزة  HDCPالمتوافقة أو  HDMIأو  DVIمع هذا
المشغل.
 لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع.HDCP
 ال يقوم هذا المشغل بالتشغيل وتتغير شاشة التلفزيون إلى شاشةسوداء.

13

توصيالت التلفزيون

التلفاز
مؤخرةRear
of TV

قم بإجراء إحدى التوصيالت التالية اعتما ًدا على اإلمكانيات الموجودة في
جهازك.

COMPONENT VIDEO INPUT

Pr

تلميحات
•	اعتما ًدا على تلفزيونك والجهاز اآلخر الذي تريد توصيله ،توجد عدة
طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل .استخدم فقط التوصيالت
الموضحة أدناه.
•	يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام االستريو أو األجهزة األخرى
عند الضرورة إلجراء التوصيالت األفضل.

توصيل جهاز فيديو
صل مقابس ( COMPONENT VIDEO OUTمخرج الفيديو
المركب) لهذا المشغل بمقابس اإلدخال المتوافقة في التلفاز باستخدام كابالت
 PR (C).وأ  PB،وأ Y،
تلميح:
عند استخدام توصيل( COMPONENT VIDEO OUTمخرج
الفيديو المركب) ،يمكنك تغيير الدقة إلخراج .HDMI
(انظر «إعداد دقة الشاشة» في صفحة ).17

توصيل الفيديو
صل قابس ( VIDEO OUTمخرج الفيديو) الموجود في لمشغل بقابس
( video inمدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو (.)V

وصلة صوت (يسار/يمين)
وصل مخارج الصوت  AUDIO OUTاليسرى واليمنى للجهاز إلى
مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على التليفزيون باستخدام كابالت
الصوت (.)A

14

Y

Pb

C

تنبيه
مباشرة بالتلفزيون .قم بتوليف التلفزيون
	تأكد من توصيل جهاز التسجيلً
على قناة إدخال الفيديو الصحيحة.
	ال تقم بتوصيل مقبس  AUDIO OUTالخاص بجهاز التسجيل بمقبس( phono inدخل الفونو) (علبة التسجيل) لنظام الصوت الخاص بك.
	ال تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خالل  VCRالخاص بك.يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.

Rear
the
مؤخرةofالمشغل
player

VIDEO
INPUT

AUDIO INPUT

R

V

L

A

التوصيل بمكبرات صوت

قم بعمل واحدة من الوصالت التالية ،تبعاً إلمكانيات معداتك الحالية.
مالحظة:
حيث أن الكثير من العوامل تؤثر على نوع خرج الصوت انظر «مواصفات
خرج صوت الوحدة» على صفحة  39لمزيد من التفاصيل.

التوصيل بمكبر صوت عن طريق خرج صوت بقناتين
وصل مخارج الصوت  2CH AUDIO OUTاليسرى واليمنى للجهاز
إلى مداخل الصوت اليسرى واليمنى الموجودة على المكبر أو المستقبل أو
جهاز االستريو مستخدماً كابالت الصوت (.)A

التوصيل بمكبر صوت من خالل مخرج صوت رقمي
(بصري أو محوري)

l

مع وصلة الصوت الرقمية ( SPDIFأو  ،)HDMIقد ال يمكن سماع
أصوات زر قائمة األسطوانة ( )Disk Menuالخاصة بـ
 BD-ROMوذلك في حالة ضبط خيار [ ]SPDIFأو [ ]HDMIعلى
وضع [المرور األساسي]

	lإذا كان شكل خرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز
استقبالك ،فإن جهاز االستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو ال
يصدر أي صوت على اإلطالق.
l

ال يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من
خالل وصلة رقمية إال إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة
رقمي متعدد القنوات.

	lلترى تنسيق الصوت للقرص الحالي على شاشة العرض ،اضغط على
.AUDIO

التوصيل واإلعدادات

 .1قم بتوصيل قابس مخرج الصوت الرقمي بنظيره في قابس
( OPTICAL Oأو  )COAXIAL Xفي مكبر الصوت .استخدم
كابل صوت رقمي اختياري ( optical Oأو .)coaxial X

مالحظات:
 lيجب أن تختار مخرج صوت رقمي وأقصى قيمة تردد يمكن للمكبر(أو
مستقبل  )AVأن يقبلها باستخدام خيارات [ ]SPDIFو []HDMI
و[عينة تردد] الموجودة في قائمة اإلعدادات (انظر صفحة .)20

المشغل
مؤخرة Rear
of the player

 .2سوف تحتاج إلى تشغيل الخرج الرقمي للجهاز (راجع «قائمة
( AUDIOالصوت) على صفحة ).20

التوصيل بمكبر صوت عن طريق مخرج HDMI
	.1وصل مخرج  HDMI OUTللجهاز بالمدخل المقابل له في المكبر.
استخدم كابل ).HDMI (H1
 .2سوف تحتاج إلى تشغيل الخرج الرقمي للجهاز (راجع «قائمة
( AUDIOالصوت) على صفحة ).20
إرشادات:
وصل مخرج  HDMIللمكبر بمدخل  HDMIالموجود في التليفزيون
مستخدماً كابل ) HDMI (H2إذا وجد مخرج  HDMIفي مكبرك.

الصوت الرقمي متعدد القنوات
توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة للصوت.
للحصول على ذلك أنت تحتاج إلى مستقبل سمعي/فيديو متعدد
القنوات يدعم تنسيقا أو أكثر من التنسيقات السمعية التي يساندها
جهازك .راجع كتيب جهاز االستقبال والرموز الموجودة في
واجهته( .ستريو  ،PCMقناة متعددة ،Dolby Digital ،PCM

O

H1

A

X

HDMI OUTPUT

 DTS ،Dolby TrueHD ،Dolby Digital Plusو/أو )DTS-HD

HDMI INPUT

H2

OPTICAL

COAXIAL

DIGITAL INPUT

DIGITAL INPUT

R

L

AUDIO INPUT

)Amplifier (Receiver
مضخم الصوت (جهاز االستقبال)

HDMI

HDMI
تلفاز متوافق مع
HDMI
compatible
TV
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وصلة اإلنترنت

•	بعض مواد اإلنترنت قد تتطلب وصلة بحيز ترددي أعلى.

يمكن توصيل هذا الجهاز بشبكة محلية ( )LANمن خالل منفذ LAN
الموجود على اللوحة الخلفية .بعد القيام بالتوصيل المادي فإن الجهاز يحتاج
إلى إعداد لالتصال بالشبكة .يمكن القيام بذلك من قائمة [إعداد] – انظر
«قائمة شبكة» على صفحة  22لتعليمات تفصيلية.
وصل منفذ  LANفي الجهاز للمنفذ المقابل على المودم أو جهاز التوجيه
ً
كابال مستقيماً لـ  LANيكون
(الراوتر) باستخدام كابل  .LANاستخدم
متوفراً في األسواق (فئة  CAT5/5أو األفضل مع موصل .)RJ45
من خالل توصيل الوحدة باإلنترنت عريضة النطاق (برودباند) ،يمكنك
استخدام أسطوانة تقدم خاصية ( BD-Liveانظر صفحة )28
تحذيرات:
•	عند توصيل أو فصل كابل  LANامسك جزء القابس من الكابل .عند
الفصل ال تجذب كابل  LANولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل
على القفل.
• ال توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
•	حيث أنه يوجد تهيئات توصيل متنوعة ،رجاء أتباع خصائص ناقل
االتصاالت الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة االنترنت .
المشغل
مؤخرةRear
of the player

•

حتى في حالة توصيل وتشكيل المشغل بالطريقة الصحيحة ،إال أن
بعض محتويات اإلنترنت قد ال تعمل بالشكل الصحيح بسبب ازدحام
واختناق اإلنترنت أو جودة عرض النطاق الترددي لخدمة اإلنترنت
الخاصة بك أو المشاكل الموجودة في مقدم المحتوى.

•	بعض عمليات االتصال باإلنترنت قد ال تكون ممكنة بسبب بعض
القيود المفروضة على مقدم خدمة اإلنترنت الذي يوفر لك خدمة
اإلنترنت بالحيز الترددي العريض.
•

جميع الرسوم التي يعرضها مقدم خدمة اإلنترنت التي تشمل وبدون
أي قيود تكاليف التوصيل كلها مسئوليتك الخاصة.

•	يجب تواجد منفذ  A10 Base-TأوBase-TX LAN 100
لتوصيل هذا الجهاز .إذا كانت خدمة اإلنترنت الخاصة بك ال تسمح
بهذه الوصلة فلن تستطيع توصيل الجهاز.
•	يجب أن تستخدم جهاز توجيه (راوتر) لتستخدم خدمة .xDSL
•	المودم  DSLضروري الستخدام خدمة  DSLوالمودم الكابل
ضروري الستخدام خدمة المودم الكابل .وتبعاً لطريقة التوصيل
واتفاقية االشتراك مع مزود الخدمة الخاصة بك قد ال تستطيع استخدام
خاصية التوصيل باإلنترنت الموجودة في هذا الجهاز أو قد تكون
محدداً بعدد األجهزة التي تستطيع استخدامها في نفس الوقت( :إذا كان
مزود الخدمة يقصر االشتراك على جهاز واحد ،فإن هذا الجهاز قد ال
ً
موصال بالفعل).
يسمح له بالتوصيل عندما يكون جهاز حاسب
•	استخدام جهاز توجيه (راوتر) قد يكون غير مسموح به أو قد يكون
استخدامه محدداً تبعاً لسياسات وقيود مزود الخدمة .لمزيد من
التفاصيل اتصل بمزود الخدمة مباشرة.
•

توجيه
جهاز
Router

خدمة
Broadband
النطاق
عريضة
Service

مالحظات:
•	تبعاً لمقدم خدمة اإلنترنت ( )ISPقد يكون عدد األجهزة التي تستطيع
استقبال خدمة اإلنترنت محدوداً بسبب الشروط المطبقة للخدمة .لمزيد
من التفاصيل اتصل بمقدم الخدمة.
•

شركتنا ليست مسئولة عن أي عطل يحدث لجهازك و/أو خاصية
التوصيل باإلنترنت بسبب أخطاء اتصال أو أعطال مرتبطة بوصلة
النطاق العريض (البرودباند) لإلنترنت الخاصة بك أو المعدات
الموصلة األخرى.

•	شركتنا ليست مسئولة عن أي مشاكل في وصلة اإلنترنت الخاصة بك.
•
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إن خصائص أسطوانات  BD-ROMالمتوافرة من خالل خاصية
االتصال باإلنترنت غير منتجة أو مقدمة من شركتنا ،كما أن شركتنا
غير مسؤولة عن تشغيلها أو توافرها بصفة مستمرة .بعض المواد
المرتبطة باألقراص المتوفرة عن طريق وصلة اإلنترنت قد ال تكون
متوافقة مع هذا الجهاز .إذا كانت لديك استفسارات حول هذه
الموضوعات ،اتصل من فضلك بمنتج هذا القرص.

مزود خدمتك قد يحمي هذا الجهاز من االتصال بشبكة عند تأكيد
عنوان  .MAC ADDRESSفي هذه الحالة اتصل بمزود الخدمة
لتطلب تشغيل .MAC ADDRESS

إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادت دقة شاشة المخرج لقابس HDMI OUT
وقابس مخرج الفيديو المركب .COMPONENT VIDEO OUT
يمكنك تغيير دقة الشاشة من خالل استخدام قائمة [إعداد] أو بالضغط على
زر  RESOLUTIONفي وضع اإليقاف.
مالحظة:
نظراً ألن العديد من العوامل تؤثر على دقة إخراج الفيديو ،انظر "إخراج
الفيديو طبقاً إلعداد دقة الشاشة" في الصفحة التالية.

درجة الوضوح المتاحة طبقاً للتوصيلة وتنسيق الوسائط
التوصيلة الخارجية HDMI
• إلعداد الدقة  ،576iسوف تتغير دقة اإلخراج الخاصة بـ HDMI
 OUTإلى .576p
• إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي ،ثم قمت بتوصيل قابس HDMI
بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون ،يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
• في حالة اختيارك دقة شاشة ال يقبلها التلفزيون ،فسوف تظهر رسالة
التحذير .بعد تغيير الدقة ،إذا لم تكن ترى الشاشة ،فرجاء االنتظار 20
ثانية وسوف يتم إعادة الدقة أوتوماتيكياً إلى الدقة السابقة.

تلقائي – التلقائي [تلقائي] – إذا كان قابس مخرج  HDMIمتصل
بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات ( ،)EDIDيتم اختيار أفضل
دقة تتناسب مع جهاز التليفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي .في حالة
توصيل مخرج الفيديو المركب فقط ،فإنه يعمل على تغيير الدقة إلى
 1080iكدقة افتراضية.

• قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج  1080pبشكل أوتوماتيكي إلى 24
هرتز أو  50هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء
على مستوى إطار الفيديو األصلي الخاص بالمحتوى الموجود على
أسطوانة .BD-ROM

 – 1080pيخرج 1080خطاً من الفيديو المستمر( .فقط لوصلة
)HDMI

التوصيلة الخارجية COMPONENT VIDEO OUT

 – 720pيخرج  720خطاً من الفيديو المستمر.
 – 576pيخرج  576خطاً من فيديو متشابك.
 – 576iيخرج  576خطاً من فيديو متشابك.

كيف تغير درجة الوضوح باستخدام زر درجة الوضوح
قم بالضغط على زر  RESOLUTIONفي وضع اإليقاف.

زر RESOLUTION

كيف تغير درجة الوضوح باستخدام قائمة اإلعدادات
	.1اضغط على  HOMEستظهر قائمة .HOME

التوصيل واإلعدادات

 – 1080iيخرج 1080خطاً من فيديو متشابك.

• إلعداد دقة الشاشة  1080pمع الميديا غير المحمية ،فسوف تتغير دقة
المخرج الحقيقية لمخرج الفيديو المركب إلى .1080i
• إلعداد دقة  720pأو  1080iأو  1080pمع الميديا المحمية ،فسوف
تتغير دقة المخرج الحقيقية لمخرج الفيديو المركب إلى  576iأو 576p
حسب القدرة االتصالية لكابل .HDMI
• تستطيع أسطوانات  BDأو  DVDمنع رفع درجة سطوع الصورة على
اإلخراج التناظري.
التوصيلة الخارجية VIDEO OUT
• يتم ضبط دقة قابس مخرج الفيديو على .576i
مالحظات:
• وفقاً للعرض الخاص بك ،قد تسفر بعض إعدادات دقة الشاشة عن
اختفاء الصورة أو ظهور الصورة بشكل غير طبيعي .في هذه الحالة ،قم
بالضغط على مفتاح  HOMEثم  RESOLUTIONمراراً إلى أن
تظهر الصورة مرة أخرى.
• يدعم هذا المشغل اإلخراج المتزامن لجميع قابسات مخرج الفيديو .لن
تكون دقة إخراج  HDMIواحدة مثل دقة اإلخراج في الفيديو المركب.

	.2اختر [إعداد] واضغط على  .HOMEستظهر قائمة اإلعدادات.
 .3استخدم  v / Vالختيار [عرض] ثم اضغط على  Bلتنتقل إلى
المستوى الثاني.
	.4استخدم  v / Vالختيار [دقة] ثم اضغط على  Bلتنتقل إلى المستوى
الثالث.

	.5استخدم  v / Vالختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على
 ENTERلتأكيد اختيارك.
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إخراج الفيديو وفقاً إلعداد دقة الشاشة
• عند تشغيل نسخة الميديا غير المحمية
إخراج الفيديو

HDMI OUT

COMPONENT VIDEO OUT
فصل HDMI

إعداد دقة الشاشة
576i

576p

576p

576p

VIDEO OUT

فصل HDMI
576i

576i

576i
576p

576i

720p

720p

720p

576i

1080i

1080i

1080i

576i

وضع1080p / 24Hz

وضع1080p / 24Hz

576i

1080i

576i

وضع1080p / 50Hz

وضع1080p / 50Hz

576i

1080i

576i

• عند تشغيل نسخة الميديا المحمية
إخراج الفيديو

HDMI OUT

فصل HDMI

إعداد دقة الشاشة
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COMPONENT VIDEO OUT

576i

576p

VIDEO OUT

فصل HDMI
576i

576i

576p

576p

576i

576p

576i

720p

720p

576i

576p

576i

1080i

1080i

576i

576p

576i

وضع1080p / 24Hz

وضع1080p / 24Hz

576i

576p

576i

وضع1080p / 50Hz

وضع1080p / 50Hz

576i

576p

576i

اإلعداد األولي

معدل بعد TV
[صندوق الرسائل  – ]4:3اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي
 .4:3يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

باستخدام قائمة اإلعداد ،يمكنك إجراء العديد من التعديالت للعناصر مثل
الصورة والصوت .يمكنك أيضاً ضبط لغة لترجمة األفالم وقائمة اإلعداد،
بين األشياء األخرى .لمزيد من التفاصيل حول كل عنصر من قائمة اإلعداد،
انظر صفحات  19و.23
لعرض القائمة والخروج منها:
اضغط على  HOMEستظهر قائمة  .HOMEاختر [إعداد] ثم اضغط
على  ENTERستظهر قائمة اإلعدادات.
اضغط على  RETURNأو  HOMEللخروج من قائمة اإلعدادات.
 :لالنتقال إلى المستوى التالي:
 .اضغط على  Bعلى وحدة التحكم عن بعد.
 :للرجوع إلى المستوى السابق:
 .اضغط على  bعلى وحدة التحكم عن بعد.

التشغيل العام

[ 16:9عرض] – اختر عندما توصل جهاز تليفزيون .16:9
مالحظة:
ال تستطيع اختيار ]صندوق الرسائل  ]4:3و ]مسح شامل  ]3:4عندما تكون
درجة الوضوح مضبوطة أعلى من .720p
دقة
يضبط درجة وضوح  Componentوإشارة الفيديو .HDMI
ارجع إلى «إعداد دقة الشاشة» على صفحة  17للحصول على مزيد من
التفاصيل عن درجة الوضوح.
 1080pوضع العرض

التوصيل واإلعدادات

	.1اضغط على  HOMEتظهر قائمة .HOME
 .2اختر [إعداد] واضغط على  .HOMEتظهر قائمة إعدادات.

]مسح شامل  – ]3:4اختر عندما توصل جهاز تليفزيون قياسي .4:3
يعرض صوراً مقطوعة لتمأل شاشتك .كال جانبي الصورة مقطوعان.

عند ضبط دقة الشاشة على  ،1080pاختر [ ]24Hzللحصول على
عرض سلس لمادة الفيلم ( )1080/24pمع عرض مجهز بـ HDMI
متوافق مع إخراج .1080/24
:Notes
• عندما تختار [ ]24Hzفقد تعاني من بعض االضطراب في الصورة
عندما يحول الفيديو أفالم الفيديو والسينما .في هذه الحالة ،اختر
[.]50Hz
• حتى عندما يتم ضبط نظام عرض  1080pعلى [ ]24Hzهرتز ،إذا
لم يكن تلفازك متوافقاً مع  ،1080/24pفإن التردد اإلطاري االساسى
الخاص بمخرج الفيديو سيكون  50هرتز أو  60هرتز ليتوافق مع
تنسيق المصدر الخاص بالفيديو.

	.3استخدم  v / Vالختيار الخيار المطلوب ثم اضغط  Bلالنتقال إلى
المستوى الثاني .ستظهر الشاشة اإلعداد الحالي للعنصر المختار،
واإلعداد (اإلعدادات) البديلة.
 .4استخدم  v / Vالختيار الخيار الثاني المطلوب  ،ثم اضغط على B
لالنتقال إلى المستوى الثالث.
 .5استخدم  v / Vلتحديد اإلعداد المطلوب ،ثم اضغط ENTER
لتأكيد االختيار .تتطلب بعض العناصر خطوات إضافية.

إعداد لون HDMI
اختر نوع اإلخراج من قابس مخرج  .HDMIللحصول على هذا اإلعداد،
برجاء اإلشارة إلى دالئل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.
[ – ]YCbCrاختر هذا االختيار عند االتصال بجهاز عرض
.HDMI
[ – ]RGBاختر هذا االختيار عند االتصال بجهاز عرض .RGB

	.6اضغط  RETURNأو  HOMEللخروج من قائمة اإلعداد.

قائمة [عرض]
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قائمة [لغة]

[ستريو  – ]PCMاختر إذا كنت توصل  HDMI OUTأو مخرج
الصوت الرقمي بجهاز به جهاز استريو رقمي بقناتين لفك الشفرة.
[قناة متعددة ]PCM
( HDMIفقط) – اختر إذا كنت توصل مخرج  HDMI OUTأو
مخرج الصوت الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة .DTS
[إعادة ترميز  – ]DTSاختره إذا وصلت مخرج  HDMI OUTأو
 DIGITAL AUDIO OUTبجهاز  DTSلفك الشفرة.

قائمة العرض
اختر لغة لقائمة اإلعدادات ولعرض الشاشة.
قائمة القرص  /صوت القرص  /ترجمة القرص
اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة
القرص.
[أصلي] – يشير إلى اللغة األصلية التي سجل بها القرص.
[آخرى] – اضغط  ENTERالختيار لغة أخرى .استخدم مفاتيح
األرقام ثم اضغط  ENTERإلدخال العدد المكون من  4أرقام طبقاً
لقائمة شفرة اللغة في الصفحة .36
[إيقاف] (لترجمة القرص) – إغالق الترجمة.
مالحظة:
تبعاً للقرص ،فإن إعدادات لغتك قد ال تعمل على بعض األقراص.

قائمة [صوت]
لكل قرص عدة خيارات لخرج الصوت .اضبط خيارات الصوت للجهاز
طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

[المرور األساسي] – اختر إذا كنت توصل مخرج الصوت الرقمي
للوحدة ومخرج  HDMI OUTبـ ،Dolby Digital ،LPCM
 ،DTS ،Dolby TrueHD ،Dolby Digital Plusو
.DTS-HD
مالحظات:
•	عند ضبط خيار [ ]HDMIعلى [قناة متعددة  ،]PCMفإن الصوت يمكن
أن يخرج كاستريو  PCMإذا كانت بيانات  PCMمتعددة القنوات لم يتم
اكتشافها من جهاز  HDMIوبه .EDID
• عند ضبط خيارات [ ]HDMIو [ ]SPDIFعلى [إعادة ترميز ،]DTS
فسوف يقوم  DTSالصوتي باإلخراج على قرص ،BD-ROM
وسوف يتم إخراج الصوت األصلي على أسطوانات أخرى (مثل
[المرور األساسي]).
تردد االستعيان (أقصى تردد استعيان)
[ – ]192KHzاختر هذا إذا كان استقبالك  A/Vأو المكبر قادراً على
التعامل مع إشارات  192كيلو هرتز.
[ – ]96KHzاختر هذا إذا كان جهاز استقبالك  A/Vأو المكبر
غير قادر على التعامل مع إشارات  192كيلو هرتز .عند القيام بهذا
االختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل أي إشارات 192
كيلو هرتز إلى  96كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرتها.
[ – ]48KHzاختر هذا إذا كان جهاز استقبالك  A/Vأو المكبر غير
قادر على التعامل مع إشارة  192كيلو هرتز .وإشارة  96كيلو هرتز.
عند القيام بهذا االختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكياً بتحويل إشارات
 192كيلو هرتز و 96كيلو هرتز إلى  48كيلو هرتز حتى يقوم
جهازك بفك شفرتها.

مالحظة:

راجع المستندات الخاصة بجهاز استقبالك أو بالمكبر للتحقق من إمكاناتها.

حيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع خرج الصوت انظر «مواصفات
خرج صوت الوحدة» على صفحة  39لمزيد من التفاصيل.

( DRCالتحكم في النطاق الديناميكي)
أثناء تشغيل القرص المشفر بنظام  Dolby Digitalأو Dolby Digital
 ،Pluقد تريد ضغط الحيز الديناميكي لخرج الصوت (االختالف بين
أعلى األصوات وأكثرها انخفاضاً) .هذا يسمح لك باالستماع إلى فيلم بحجم
صوت أكثر انخفاضاً بدون فقدان نقاء الصوت .اضبط  DRCإلى [تشغيل]
للحصول على هذا التأثير.
:Note
يمكن تغير  DRCإعداد فقط عندما يكون القرص غير مدخال أو عندما
تكون الوحدة في وضع اإليقاف الكامل.

( HDMI / SPDIFخرج صوت رقمي)
اختر شكل خرج الصوت عندما يكون الجهاز المثبت به  HDMIأو مدخل
ً
متصال بخرج  HDMI OUTبجهاز
صوت رقمي
 DIGITAL AUDIO OUTأو مخرج صوت رقمي على هذا الجهاز.
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قائمة [تأمين] (سيطرة اآلباء)

تصنيف

تؤثر إعدادات [تأمين] فقط على تشغيل  BDو .DVD

توقف قراءة القرص المصنف بناء على محتوياته( .ليست كل األقراص
مصنفة).
	.1اختر [تصنيف] على قائمة [تأمين] ثم أضغط على .B

كلمة المرور

	.2توقف قراءة القرص المصنف بناء على محتوياته( .ليست كل األقراص
مصنفة ).للوصول إلى هذا الخيار يجب عليك إدخال كلمة المرور التي
أنشأتها .وفي حالة عدم إدخال ;كلمة المرور ،فستطالب بإدخالها .أدخل
كلمة المرور الجديدة واضغط على  .ENTERأدخلها مرة أخرى
ثم اضغط  ENTERللتحقق .في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على
 ،ENTERاضغط ( CLEARمسح).
ً
تصنيفا من  8-1باستخدام زري .v / V
	.3اختر
[ - ]8-1 Ratingالتصنيف األول ( )1يتضمن أشد القيود ،بينما
التصنيف الثامن ( )8هو أخفها.

يمكن إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

[إلغاء تأمين]  -في حالة اختيار ( Unlockإلغاء التأمين) ،فلن تكون
ميزة الرقابة األبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

	.1اختر [كلمة المرور] من قائمة [تأمين] ثم اضغط على .B

		لتغيير كلمة المرور ،اضغط على  ENTERعند تمييز الخيار [تغيير]
ثم أدخل كلمة المرور القديمة واضغط على  .ENTERأدخل كلمة
المرور الجديدة واضغط على  .ENTERأدخلها مرة أخرى ثم اضغط
 ENTERللتحقق.
		لحذف كلمة المرور ،حدد [حذف] ثم اضغط على  ENTERثم أدخل
كلمة المرور القديمة واضغط على  .ENTERيتم حذف كلمة المرور.
إرشادات:
إذا اقترفت خطأ قبل الضغط على  ،ENTERفاضغط على  .CLEARثم
أدخل كلمة السر الصحيحة.
في حالة نسيان كلمة المرور.

التوصيل واإلعدادات

	.2إلنشاء كلمة مرور جديدة ،اضغط على  ENTERعند تمييز الخيار
[جديد] .أدخل كلمة المرور الجديدة واضغط على  .ENTERأدخلها
مرة أخرى ثم اضغط  ENTERللتحقق.

	.4اضغط على  ENTERلتأكيد اختيارك للتصنيف.
عمر BD
لتشغيل العمر اضبط حد تشغيل .BD-ROM
	.1اختر [عمر  ]BDعلى قائمة [تأمين] ثم اضغط على .B
	.2اتبع الخطوة  2الموضحة أعاله (التصنيف).
	.3استخدم أزرار األرقام إلدخال حد العمر لمشاهدة .BD-ROM
[ – ]255يمكن تشغيل جميع .BD-ROM
[ – ]0-254يمنع تشغيل أي  BD-ROMبتصنيفات مقابلة مسجلة
عليه.
	.4اضغط  ENTERلتأكيد اختيارك.

في حالة نسيان كلمة المرور ،يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:
	.1أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
	.2اختر خيار [كلمة المرور].
	.3استخدم أزرار األرقام إلدخال رقم مكون من  6أرقام «.»210499
سيظهر “ ”PIN CLEARفي نافذة الشاشة ويتم حذف كلمة السر.

كود
أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو
 DVDطبقاً للقائمة الموجودة على صفحة .36
	.1اختر كود من قائمة [تأمين] ثم اضغط على .B
	.2اتبع الخطوة  2كما هو موضح أعاله (التصنيف).
	.3اختر الحرف األول مستخدماً األزرار  v / Vثم اضغط على
.ENTER
ً
	.4اختر الحرف الثاني مستخدما األزرار  v / Vثم اضغط على
 ENTERلتأكيد اختيارك.
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قائمة [شبكة]

توصيل BD-LIVE

ال بد من ضبط إعدادات [شبكة] الستخدام خاصية .BD Live
قد تمكنك بعض أسطوانات  BD-ROMمن الوصول إلى مواقع
 BD-ROMالخاصة ،في حالة توصيل المشغل باإلنترنت .فعلى سبيل
المثال ،في حالة احتواء موقع  BD-ROMعلى محتوى معين مثل روابط
إعالنات األفالم المستقبلية ،يمكنك مشاهدة المحتوى الذي تم تحميله من
على اإلنترنت على المشغل.
لست بحاجة إلى التوصيل إلى حاسب شخصي الستخدام هذه الوظيفة.

يمكنك الحد من الدخول إلى اإلنترنت عند استخدام خواص .BD-Live
[مسموح] – يشير إلى أن الدخول إلى اإلنترنت مسموح به لكافة محتويات
.BDLive
[مسموح جزئيًا] – يشير إلى أن الدخول إلى اإلنترنت مسموح به فقط
لمحتوى  BD-Liveالذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى .الدخول إلى
اإلنترنت ووظائف  AACSأون الين محظورة لجميع محتوى DB-Live
بدون شهادة.
[ممنوع] – الدخول إلى اإلنترنت محظور لجميع محتويات .BD-Live

اإلعداد:
• هذه الخاصية تتطلب وصلة دائمة لإلنترنت من النطاق الترددي
العريض (البرودباند) (أنظر صفحة ).16
• وهناك حاجة لتوافر قرص  BD-ROMمتوافق مع هذه الخاصية.
ليست جميع أسطوانات  BD-ROMمتوافقة.

وضع IP
إذا كان هناك ملقم  DHCPعلى الشبكة المحلية ( )LANفإن هذا الجهاز
سوف يخصص له عنوان  IPبشكل أوتوماتيكي .إذا كنت تستخدم جهاز
توجيه (راوتر) بالحيز الترددي العريض أو مودم بالحيز الترددي العريض
به وظيفة ملقم ( DHCPبروتوكول تهيئة ديناميكي) ،اختر [ IPديناميكي].
سوف يحدد عنوان  IPأوتوماتيكياً.
ً
إذا لم يوجد ملقم  DHCPعلى الشبكة وأنت تود تحديد عنوان  IPيدويا،
اختر [ IPثابت] ثم حدد [عنوان  ،]IPو
[قناع شبكة فرعية] ،و[البوابة] و[ملقم  ]DNSمستخدماً خيار [إعداد .]IP
مالحظة:
ً
متصال أم ال .ستظهر “
قائمة [وضع  ]IPتوضح إذا كان اإلنترنت
عندما يختفي االتصال.

”

إعداد IP
ً
هذا الخيار متاح فقط إذا كان خيار [وضع  ]IPمضبوطا على [ IPثابت].
استخدم  v / V / b / Bالختيار الحقل .استخدم أزرار األرقام إلدخال
قيمة .اضغط على  ENTERعندما تضيء [( ]OKموافق) لالنتهاء
والخروج من الشاشة.
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قائمة [آخرى]

رمز تسجيل DivX
نحن نقدم لك كود تسجيل خدمة  DivX® VODفيديو حسب الطلب
( )Video On Demandالذي يتيح لك تأجير وشراء الفيديوهات
باستخدام خدمة  DivX® VODفيديو حسب الطلب .لمزيد من المعلومات،
زوروا موقعنا www.divx.com/vod
 .1اختر خيار [رمز تسجيل  ]DivXثم اضغط .B
 .2اضغط  ENTERأو  Bوسوف يظهر أمامك كود التسجيل.
 .3استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديوهات من خدمة
 DivX® VODفيديو حسب الطلب .اتبع التعليمات وحمّل الفيديو على
أسطوانة بتشغيله على هذه الوحدة.

مظهر
تغير خلفية الشاشة األولية.
حجم خط جافا

مالحظة:
ال يمكن تشغيل جميع الفيديوهات المحمّلة من خدمة  DivX® VODفيديو
حسب الطلب إال على هذه الوحدة فقط.

BD

التوصيل واإلعدادات

تستطيع تعديل حجم حروف النص األساسية التي تعرض مادة  BD-Jأثناء
تشغيل .BD-ROM
هذا الوضع صالح فقط عندما ال تحدد مادة  BD-Jحجم النص.
ً
موصال
من فضلك اختر حجم حرف أكبر من  24عندما يكون الجهاز
بتليفزيون .HD
بدء
يمكنك إعادة ضبط المشغل إلى إعدادات المصنع األصلية أو تخزين BD
أو عدم تنشيط المشغل.
 .1اختر [بدء] ثم اضغط .B
 .2اضغط  v / Vلتحديد الخيار المرغوب ثم اضغط .ENTER
سوف تظهر رسالة التأكيد.
[ضبط المصنع] – إذا كنت بحاجة لذلك ،يمكنك إعادة ضبط المشغل
على كل ضبطات المصنع الخاصة به .بعض الخيارات ال يمكن إعادة
ضبطها (تصنيف و كلمة المرورو كودوغيرها)
[خازنة  BDخالية] – يبدأ في تجهيز محتوى  BDمن جهاز USB
المتصل.
 	.3استخدم  b / Bالختيار [نعم] أو [ال] ثم اضغط .ENTER
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العمليات

الخواص العامة للتشغيل
	.1حمل القرص الذي تختاره في درج المحرك بحيث يكون وجه التشغيل إلى أسفل.
	.2ابدأ التشغيل باستخدام قائمة ( HOMEأنظر صفحة .)9

األزرار

وظيفة التشغيل

األقراص

)OPEN / CLOSE (Z

يفتح أو يغلق درج المحرك.

كل األقراص

)x (STOP

يوقف التشغيل.

كل األقراص

تسجل الوحدة نقطة التوقف تبعاً للقرص .تظهر  Xxعلى الشاشة لفترة وجيزة .اضغط
على ) N (PLAYالستعادة التشغيل (من نقطة المشهد) .إذا ضغطت على
) x (STOPمرة أخرى أو أخرجت القرص (ستظهر  xعلى الشاشة) ،سوف تمحو
الوحدة نقطة التوقف = Xx( .استمر من التوقف = x ،توقف تام)

ACD DVD BD
AVCHD WMA MP3

مالحظات:
ً
(مثال توصيل
•	نقطة االستمرار من التوقف يمكن محوها عندما يتم الضغط على زر
التيار ،أو فتح/إغالق ،وغيرها).
• على أسطوانات الفيديو  BDبما فيها  ،BD-Jال تعمل وظيفة استئناف التشغيل.
•	في العنوان التفاعلي لـ  ،BD-ROMفسوف تكون الوحدة في حالة توقف تام في
حالة قيامك بالضغط على  STOPمرة واحدة أثناء التشغيل.
)X (PAUSE

خالل التشغيل اضغط على  Xللتوقف المؤقت للتشغيل.
إرشادات :خالل تشغيل  CDسمعي أو  MP3/WMAاضغط على  Xمرة أخرى
لالستمرار في التشغيل.
اضغط على  Xعدة مرات لتشغيل إطار تلو إطار.

). / > (SKIP

خالل التشغيل اضغط على > أو  .لتذهب إلى الفصل /المسار /الملف التالي أو
لتعود إلى بداية الفصل /المسار /الملف الحالي.

كل األقراص

DVD
DivX

BD

AVCHD

كل األقراص

أضغط على  .مرتين قصيرتين لتعود مرة أخرى إلى الفصل /المسار /الملف السابق.
)m / M (SCAN

REPEAT

أثناء التشغيل على بحث ( Mأو  )mبشكل متكرر الختيار سرعة البحث المطلوبة.
  5 :DivX ،AVCHD ،BD ،DVDخطوات CD -سمعي  3 :WMA ،MP3،خطوات

كل األقراص

BD

أثناء التوقف المؤقت للتشغيل اضغط على بحث  Mبشكل متكرر للتشغيل بحركة بطيئة
( 4خطوات ،تحرك إلى األمام فقط).

DVD
DivX

أثناء التشغيل اضغط على تكرار عدة مرات الختيار وضع التكرار المطلوب.
 :AVCHD ،BD ،DVDفصل/عنوان/مغلق
 CDسمعي :WMA، MP3 ،مسار/الكل/مغلق

ACD BD DVD
AVCHD WMA MP3

AVCHD

مالحظة:
إذا ضغطت على > مرة واحدة أثناء التشغيل المتكرر فصل/مسار ،فإن تكرار
التشغيل يلغى.
A-B

أثناء التشغيل كل ضغطة على زر  A-Bالختيار النقطة  Aوالنقطة  Bتكرر التتابع من
النقطة ( Aنقطة البداية) إلى النقطة ( Bنقطة النهاية).
إللغاء هذا التتابع اضغط .A-B

DVD
AVCHD
تابع T
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BD

ACD

(تابع) الخواص العامة للتشغيل
األزرار

وظيفة التشغيل

األقراص

TITLE/POPUP

إذا كانت أسطوانة  DVDأو  DB-ROMلها قائمة ،فسوف تظهر قائمة العنوان أو
القائمة الفرعية على الشاشة .قد ال تتوافر القائمة وذلك حسب األسطوانة.

DVD

BD

AVCHD

DISC MENU

تظهر القائمة على الشاشة .وتبعاً للقرص فإن القائمة قد ال تكون متاحة.

DVD

BD

AVCHD

أثناء تشغيل قرص يحتوي على مشاهدة مسجلة من زوايا مختلفة للكاميرا اضغط على
زاوية عدة مرات الختيار الزاوية المطلوبة.

DVD

BD

)

( ANGLE

(

) SUBTITLE

مالحظة:
أثناء تشغيل قرص يحتوي على مشاهد مسجلة من زوايا مختلفة للكاميرا فإن مؤشر
الزاوية سوف يظهر على شاشة التليفزيون لوهلة ونافذة العرض خالل مشاهد مسجلة من
زوايا مختلفة كمؤشر بأن تغيير الزاوية ممكن.
أثناء التشغيل اضغط على ترجمة عدة مرات الختيار لغة الترجمة المطلوبة.
مالحظة:
تتيح بعض األسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعي فقط من خالل قائمة
األسطوانة .إذا كانت هذه هي الحالة ،اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية
أو قائمة األسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من االختيارات التي تظهر في قائمة
األسطوانة.
SUBTITLE ON/OFF
(

) AUDIO

DVD
DivX

BD

AVCHD

أثناء التشغيل اضغط على  SUBTITLE ON/OFFالترجمة لتشغيل أو إغالق
الترجمة.

DVD
DivX

BD

AVCHD

أثناء التشغيل اضغط صوت لسماع صوت لغة أو مسار صوتي مختلف.

DVD
DivX

BD

AVCHD

مالحظات:
•	بعض األقراص تسمح لك بتغيير اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص.
إذا كان ذلك هو الحال اضغط على  TITLE/POPUPأو اضغط زر قائمة القرص
واختر الصوت المناسب من االختيارات في قائمة القرص.
•	فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بين المعروض والصوت الفعلي.
•	على قرص  BD-ROMيظهر التنسيق متعدد الصوت (  5.1CHأو )7.1CH
ومعه [ ]MultiCHفي العرض على الشاشة.

العمليات

مالحظات حول الخصائص العامة:
ً
•	عند تشغيل الجهاز أو استبدال قرص فإن الجهاز يستمر في اإلعدادات األصلية األولية .وتبعا للقرص سيخرج من القرص نوع صوتي محدد.
• بناء على المحتويات المسجلة مسبقاً على  ،BD-ROMقد ال تتوافر بعض الوظائف أو قد يتم تشغيلها بطريقة مختلفة عن بقية الميديا.
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عند عرض شاشة قائمة القرص

DVD

BD

AVCHD

قد يتم عرض شاشة القائمة ً
أوال بعد تحميل أقراص تحتوي على قائمة.
استخدم األزرار  b / B / v / Vالختيار العنوان/الفصل المطلوب
عرضه ،ثم اضغط  ENTERلبدء القراءة.

تكبير صورة التشغيل

DVD

BD

DivX AVCHD

 .1أثناء وضع التشغيل أو التوقف المؤقت ،قم بالضغط على ZOOM
(تكبير/تصغير) لعرض قائمة [تكبير].
 .2استخدم  b / Bالختيار وضع  16( zoomخطوة).
اضغط  RETURNإلخفاء القائمة.
 .3للعودة إلى الحجم الطبيعي للصورة ،اختر [إيقاف] في قائمة [تكبير].
مالحظة:
قد ال تعمل هذه الوظيفة على بعض األقراص أو العناوين.

البحث بالوقت

DVD

BD

DivX AVCHD

لبدء التشغيل عند أي وقت محدد على القرص:
	.1
	.2
	.3

	.4

اضغط على  DISPLAYمرتين أثناء التشغيل.
اضغط على  v / Vلتحديد رمز ساعة الوقت وظهور "."--:--:--
قم بإدخال وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار
إلى اليمين .على سبيل المثال ،للحصول على المشهد الموجود عند
ساعتين و 10دقائق و 20ثانية ،أدخل « »21020ثم اضغط
 .ENTERإذا أدخلت أرقامًا خطأ ،اضغط ( CLEARمسح) لمسح
األرقام المدخلة .ثم أدخل األرقام الصحيحة.
اضغط على ( ENTERإدخال) للتأكيد.
يبدأ التشغيل من الوقت المحدد.

مالحظة:
قد ال تعمل هذه الوظيفة مع بعض األقراص أو العناوين.

تخطي البحث

DVD

BD

DivX AVCHD

يمكنك التحكم في التشغيل لمدة  15ثواني لألمام أو الخلف باستخدام قائمة
البحث.
 .1أثناء التشغيل ،اضغط  SEARCHوسوف تظهر قائمة البحث على
الشاشة.
 	.2اضغط  b / Bلتخطي جزء من التشغيل لألمام أو للخلف.
معلومة هامة:
يمكنك اختيار النقطة التي تريد تخطيها من خالل الضغط واالستمرار في
الضغط على زر .b / B

( Marker Searchبحث العالمة)
DVD

BD

DivX AVCHD

إلدخال عالمة
يمكنك بدء التشغيل من عدد يصل إلى تسع نقاط متذكرة .إلدخال عالمة،
اضغط  MARKERعلى النقطة المرغوبة على األسطوانة .تظهر أيقونة
العالمة ( )Markerعلى شاشة التلفزيون لفترة وجيزة .قم بإعادة تلك
العملية إلدخال عالمات حتى تسع عالمات.
الستعادة أو حذف مشهد واضح
 .1اضغط  SEARCHوسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.
 .2اضغط على زر الرقم الختيار رقم العالمة التي تريد استدعاءها.
يبدأ التشغيل من المشهد الموضوع عالمة عليه.
أو
اضغط  Vلتوضيح رقم العالمة .استخدم  b / Bالختيار مشهد محدد
تريد استدعاءه أو حذفه .اضغط  ENTERوسوف يبدأ التشغيل من
المشهد المحدد .اضغط  CLEARوسوف يتم حذف المشهد المحدد
من قائمة البحث.
مالحظات:
• قد ال تعمل هذه الوظيفة على بعض األسطوانات أو العنوانين.
• جميع النقاط المحددة يتم حذفها في حالة الضغط على (STOP (x
مرتين (إيقاف تام) ،في حالة تغيير العنوان أو إزالة األسطوانة.
استخدام أزرار األلوان (BD )A, B, C, D
ال تكون هذه األزرار متاحة إال أثناء تشغيل محتويات  .BD-Jاستخدم
األزرار المناسبة كما هو موضح على الشاشة .تبعاً لنوع محتوى القرص
فإن وظائف كل زر قد تختلف.

ذاكرة آخر مشهد

DVD

BD

هذه الوحدة تتذكر المشهد األخير من آخر قرص تمت مشاهدته .يظل األخير
في الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة .إذا حملت
قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.
مالحظات:
• تخزن اإلعدادات في الذاكرة الستخدامها في أي وقت.
• هذه الوحدة ال تحتفظ بإعدادات القرص في الذاكرة إذا أغلقت الوحدة
قبل البدء في التشغيل.
• يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد األخير للقرص السابق بمجرد تشغيل
قرص مختلف.
• قد ال تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب األسطوانة.

شاشة التوقف
تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس
دقائق.
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عرض معلومات القرص على الشاشة
DVD

BD

DivX AVCHD

يمكنك عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.
 	.1اضغط  DISPLAYلعرض معلومات القراءة المختلفة.
تتباين العناصر المعروضة ويتوقف ذلك على نوع القرص أو حالة
التشغيل.

 	.2أثناء تشغيل  v / V BD-ROMأو  DVDتستطيع اختيار خيار
بالضغط على وتغير أو تختار اإلعدادات بالضغط على .b / B
l
l
l
l
l
l

عنوان – رقم العنوان الحالي/إجمالي عدد العناوين.
فصل – رقم الفصل الحالي/إجمالي عدد الفصول.
وقت – الوقت المنقضي من التشغيل.
صوت – لغة الصوت التي تم تحديدها الصوت.
ترجمة – لغة الترجمة التي تم تحديدها.
زاوية – الزاوية التي تم تحديدها/إجمالي عدد الزوايا.

مالحظات:
• في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة ثوان قليلة فسيختفي العرض
على الشاشة.
• ال يمكن تحديد رقم العنوان في بعض األقراص.
• قد يكون العنصر غير متاح في بعض األقراص أو العناوين.
• في حالة تشغيل عنوان  BDالتفاعلي ،يتم إظهار بعض إعدادات
المعلومات على الشاشة ولكن ال يمكن تغييرها.

العمليات
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االستمتاع بـ  ™BD-LIVEأو
 ™BONUS VIEWفي فيديو BD

BD

تتيح لك هذه الوحدة االستمتاع ببعض الوظائف مثل صورة داخل صورة
والصوت الثانوي والمجموعات الفعلية وغيرها مع فيديو  BDالذي يدعم
 BONUSVIEW (BD-ROMاإلصدار  2بروفيل  1اإلصدار 1.1
بروفيل قياسي نهائي) .باإلضافة إلى وظيفة  ،BONUSVIEWفإن فيديو
 BDالذي يدعم  BD-Live (BD-ROMاإلصدار  2بروفيل  )2الذي له
وظيفة تمديد شبكة يتيح لك االستمتاع بوظائف أكثر مثل األلعاب على شبكة
اإلنترنت من خالل اتصال هذه الوحدة باإلنترنت.

تشغيل فيديو ثانوي (صورة داخل صورة) وتشغيل صوت ثانوي
يمكن تشغيل فيديو ثانوي من أسطوانة متوافقة مع وظيفة صورة داخل
صورة .لمعرفة المزيد عن طريقة التشغيل ،برجاء اإلشارة إلى إرشادات
األسطوانة.
–

لتشغيل أو إيقاف الفيديو الثانوي ،اضغط .PIP
يتم تشغيل الفيديو الثانوي.
اضغط على الزر للتشغيل واإليقاف.

–

لتشغيل أو إيقاف الصوت مع الفيديو الثانوي ،اضغط .PIP AUDIO
يتم تشغيل الصوت الثانوي.
اضغط على الزر للتشغيل واإليقاف.

مالحظات:
• قد ال يتم دائماً تشغيل األسطوانات طبقاً لإلعدادات الواردة في هذه
الوحدة ،حيث أن بعض تنسيقات التشغيل لها األولوية في أسطوانات
معينة.
• فقط يتم تشغيل الفيديو األساسي أثناء البحث/الحركة البطيئة أو اإلطار
تلو اإلطار.
• عند إيقاف الفيديو الثانوي ،ال يتم تشغيل الصوت الثانوي.
• قد ال تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب األسطوانة.

االستمتاع بأسطوانات  BD-Liveالموصلة باإلنترنت
اإلعدادات:
• يجب توصيل الوحدة باإلنترنت واإلعداد الستخدام وظائف BD-Live
(انظر صفحة  16وصفحة .)22
• من الضروري توافر جهاز  USBالستخدام هذه الوظيفة.
قم بتوصيل جهاز ( USBانظر صفحة .)9
• المساحة الخالية في جهاز  USBيجب أن تكون أكبر من  1جيجا بايت.
هذه الوحدة تدعم  ،BD-Liveووظيفة  BD-Videoالجديدة التي تتيح لك
استخدام المهام التفاعلية اآلتية عند اتصالك باإلنترنت( .قد تختلف الوظائف
الصالحة لالستعمال وطريقة التشغيل من أسطوانة ألخرى .لمزيد من
التفاصيل ،برجاء اإلشارة إلى إرشادات األسطوانة).
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–

يمكن تحميل المحتويات اإلضافية مثل إعالنات األفالم ،والحواشي
السينمائية و BD-Jوغيرها على جهاز  USBلتشغيلها.

–

قد يتم تشغيل بيانات الفيديو الخاصة وغيرها أثناء تحميلها إلى جهاز
.USB

تحذير:
ال تنتزع جهاز USBالذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان
قرص  Blu rayال يزال في درج األقراص .القيام بذلك من الممكن أن
يضر جهاز  USBالذي تم توصيله و قد ال تعمل مواصفات BD-Live
بشكل سليم على جهاز  USBالمتضرر مرة أخرى .إذا بدى جهاز USB
متضرر من جراء هذا العمل ،يمكنك أن تقوم بتنسيق جهاز  USBمن
جهاز الكمبيوتر و تعيد استخدامه مع .BD300
 AACSعلى اإلنترنت
عند تشغيل األسطوانات التي تدعم  ،BD-Liveقد يتم إرسال تعريفات
المشغل أو األسطوانة إلى مقدم المحتوى عبر اإلنترنت .وتختلف الخدمات
والوظائف المقدمة بناء على األسطوانة.
– يمكن تقديمك ألفالم أخرى مشابهة في حالة قيامك بتسجيل تاريخ
المشاهدة على الخادم ( )serverمن خالل استخدام هذه التعريفات.
–

يمكن حفظ تواريخ تسجيل األلعاب.

مالحظات:
• قد يستغرق األمر دقائق عديدة لتحميل وبداية االستمتاع بمحتويات
.BD-Live
• وفقاً لألسطوانة ،قد ال يتم تشغيل وظيفة  BD-Liveفي حالة ضبط
[توصيل  ]BD-LIVEعلى وضع [مسموح جزئيًا]( .انظر صفحة
.)22
•

قد يستغرق االتصال باإلنترنت بعض الوقت أو قد ال يتم االتصال
باإلنترنت ويتوقف ذلك على بيئة االتصال .ال بد من استخدام اتصال
عريض النطاق (برودباند).

•

ال تقم بفصل جهاز  USBأثناء تشغيله .حيث من الممكن أن يتلف
جهاز  .USBقم بإيقاف التشغيل وأغلق القائمة مسبقاً.

معلومة هامة:
قد يتم تشغيل بيانات الفيديو الخاصة وغيرها أثناء تحميلها إلى جهاز USB
باستخدام وظيفة واحدة من خاصية  .BD-Liveقد يتم إيقاف التشغيل مؤقتاً
ويتوقف ذلك على بيئة االتصال .قد يتم تعطيل بعض الوظائف لمنع االنتقال
مباشرة إلى المقاطع التي لم يتم تحميلها بعد أو خالفه.

تشغيل ملف فيلم تنسيقه DivX
يستطيع المشغل تشغيل ملفات  .DivXقبل تشغيل ملفات  ،DivXاقرأ
"متطلبات ملف  "DivXعلى اليمين.
 	.1أدخل أسطوانة تحتوي على ملفات  ،DivXأو قم بتوصيل جهاز
 USBيحتوي على ملفات .DivX
 	.2اضغط  HOMEلتظهر لك القائمة.
 .3اختر [فيلم] ثم اضغط [.]ENTER
تظهر قائمة فيلم على شاشة التلفزيون.
مالحظة:
عندما يتم توصيل جهاز  USBوإدخال قرص في آن واحد ،فسوف
تظهر قائمة اختيار الميديا .اختر الميديا ثم اضغط [.]ENTER

متطلبات ملف DivX
تقتصر توافقية ملف  DivXمع هذا المشغل على ما يلي:
• حجم دقة الشاشة المتوافرة( 576 x 720 :عرض  xارتفاع) بيكسل.
• تقتصر أسماء ملفات  DivXواألسماء الفرعية على  50حرفاً.
• امتدادات ملف  DivXهي”avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg.“ :
• األسماء الفرعية لـ  DivXالقابلة للتشغيل:
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
)DVD Subtitle System (.txt
• تنسيق كوديك القابل للتشغيل:
	“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
”“XVID”, “DIVX6.xx
(التشغيل القياسي فقط)
• وظيفة التشغيل غير مدعومة إال مع  6.0 DivXفي الوحدة.
• تنسيق الصوت القابل للتشغيل:
“”Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA
• معدل أخذ العينات :في حدود  48-8كيلو هرتز (،)MP3
في حدود  48-32كيلو هرتز (.)WMA

 .2اضغط  v / Vالختيار عنوان ما ثم اضغط  ENTERأو
( N (PLAYوسوف يبدأ التشغيل.
يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
راجع الصفحات من  24إلى .27
 	.3اضغط  Disc Menuلالنتقال إلى القائمة الرئيسية.
مالحظة:
في قائمة [فيلم] ،استخدم الزر األحمر أو األزرق لالنتقال إلى الصفحة
السابقة أو التالية.

• معدل النقل ( :)Bit Rateبين  320 – 8كيلوبات في الثانية لملفات
( )MP3وبين  384 – 32كيلوبايت في الثانية لملفات (.)WMA
• تنسيق :CD-R ، DVD±R/RW/RAM ، BD-R/RE
تنسيق  ISO 9660+JOLIETو  UDFو .UDF Bridge
• الحد األقصى للملفات/األسطوانة :أقل من ( 1999إجمالي عدد
الملفات والمجلدات)
• ليست جميع تنسيقات صوت  WMAمتوافقة مع هذه الوحدة.

العمليات

مالحظة لعرض االسم الفرعي لفيلم DivX
في حالة عدم ظهور االسم الفرعي بصورة سليمة ،قم بالضغط واالستمرار
في الضغط على االسم الفرعي لمدة  3ثواني أثناء التشغيل .سوف يظهر
كود اللغة .قم بالضغط مراراً على  SUBTITLEالختيار كود لغة آخر
حتى يظهر االسم الفرعي بصورة سليمة ثم اضغط .ENTER
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تشغيل أسطوانة  DVDالتي تحتوي على
تنسيق VR
سوف تقوم هذه الوحدة بتشغيل أسطوانة  DVD-RWالتي تم تسجيلها
باستخدام تنسيق (( Video Recording (VRتسجيل الفيديو).
 .1قم بإدخال األسطوانة ثم أغلق الدرج.
سوف تظهر [فيلم] على شاشة التلفزيون.

 .2اضغط  v / Vالختيار عنوان ما ثم اضغط ( N (PLAYوسوف
يبدأ التشغيل.
يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
راجع الصفحات .27-24
 	.3اضغط  Disc Menuلالنتقال إلى القائمة الرئيسية.
مالحظات:
• في قائمة [فيلم] ،استخدم الزر األحمر أو األزرق لالنتقال إلى الصفحة
السابقة أو التالية.
• أسطوانات  DVDالتي تحمل تنسيق  VRوالتي تم إنهاء نسخها لن يتم
تشغيلها في هذا المشغل.
• بعض أقراص  DVD-VRيتم صناعتها بمعلومات CPRMبواسطة
مسجل  .DVDال يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع األقراص هذه.
ما هو CPRM؟
يعتبر  CPRMنظام حماية ضد النسخ (مع نظام الخلط) بما يسمح فقط
تسجيل "نسخة مرة واحدة" من برامج النشر .يرمز اختصار
 CPRMإلى )Content Protection for Recordable
 (Mediaأي حماية محتويات الوسائط القابلة للتسجيل.
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خيارات قائمة فيلم
 .1استخدم زر  v / Vالختيار عنوان على قائمة [ ،]MOVIEثم
اضغط على .ENTER
تظهر خيارات القائمة.
 .2استخدم  v / Vالختيار الخيار الذي تريده ،ثم اضغط .ENTER

• [تشغيل] يبدأ تشغيل العنوان المختار.
• [استئناف التشغيل] يبدأ التشغيل من حيث أوقفته سابقاً.
• [إغالق] تظهر خيارات القائمة.
ويمكنك أيضاً إخفاءها بالضغط على زر .RETURN

تشغيل  CDسمعي أو ملفات MP3/WMA
ACD

WMA MP3

يستطيع الجهاز تشغيل أقراص  CDالسمعية وملفات  .MP3/WMAقبل
تشغيل ملفات  MP3/WMAاقرأ متطلبات الملفات السمعية
 MP3/WMAعلى اليسار.

خيارات قائمة موسيقى
	.1استخدم  v / Vالختيار مسار أو ملف من قائمة موسيقى ثم اضغط
على .ENTER
سوف تظهر خيارات القائمة.
 .2استخدم  v / Vالختيار خيار ،ثم اضغط على .ENTER

 	.1أدخل أسطوانة صوتية أو قرص صوتي يحتوي على ملفات
 ،MP3/WMAأو قم بتوصيل جهاز  USBيحتوي على ملفات
.MP3/WMA
 	.2اضغط على  HOMEستظهر قائمة .HOME
 	.3اختر [موسيقى] ثم اضغط على  ،ENTERستظهر قائمة موسيقى
على شاشة التليفزيون.
مالحظة:
عند توصيل جهاز  USBوإدخال قرص في آن واحد ،فسوف تظهر
قائمة اختيار الميديا .اختر الميديا ثم اضغط [.]ENTER

• [تشغيل] يبدأ تشغيل المسار أو الملف المختار فقط.
• [حدد تشغيل] يشغل فقط المسار (المسارات) المختارة .استخدم
عالمة الختيار الملفات أو المسارات المتعددة.

مثال  CDسمعي
 	.4استخدم  v/Vالختيار مسار أو ملف ثم اضغط على ( Nتشغيل).
يبدأ التشغيل.
تستطيع استخدام وظائف التشغيل المتغيرة .راجع صفحات .24
 	.5إليقاف التشغيل في أي وقت ،اضغط على إيقاف (.STOP (x

•

على قائمة موسيقى استخدم زر اللون األحمر أو األزرق للتحرك إلى
الصفحة السابقة أو التالية.

• مؤشر التعادل ال ترافقه الموسيقى أثناء التشغيل.
• ذا وجد رمز مستحيل في اسم الملف ربما يظهر بشكل ال يمكن
قراءته.

• [إلغاء الكل] يزيل جميع العالمات على كل الملفات أو المسارات
المختارة.
• [إغالق] يخرج من قائمة الخيارات .أيضا تستطيع جعلها تختفي
عن طريق الضغط على زر .RETURN
مالحظة:
ال تستطيع استخدام وظائف [حدد تشغيل] و [عشوائي] في نفس
الوقت.

العمليات

إرشادات:
• لالنتقال مباشرة إلى أي مسار أو ملف وتشغيله ،أدخل رقم الملف أو
المسار باستخدام األزرار المرقمة (.)9-0
• قد يبدأ التشغيل أوتوماتيكياً إذا أدخل  CDسمعي.
• اختر مجلداً ثم اضغط على  ENTERستستطيع رؤية الملفات في
المجلد .إذا كنت ترغب في االنتقال إلى الفهرس األعلى ،استخدم  bأو
 v/Vلتحديد [مجلد ألعلى] ثم اضغط .ENTER

• [عشوائي] يبدأ أو يوقف التشغيل العشوائي.
عند الضغط على < أثناء التشغيل العشوائي فإن الوحدة تختار
مساراً جديداً وتستمر في التشغيل العشوائي.

متطلبات الملفات السمعية MP3/WMA
إمدادات الملفات ”mp3.“ :و “”wma.
التردد العياري 48 – 8 :كيلو هرتز
معدل البت 320 – 8 :كيلو بايت في الثانية
تنسيق :CD-R/RW ، DVD/R/RW ، BD-R/RE
تنسيق  ISO 9660+JOLIETو  UDFو .UDF Bridge
أقصى عدد ملفات  /أقراص:
أقل من ( 1999العدد اإلجمالي للملفات والمجلدات)
مالحظات حول ملف MP3/WMA
• تبعاً لحجم وعدد ملفات  MP3/WMAفقد يستغرق قراءة محتويات
الوسائط عدة دقائق.
• ال تستطيع هذه الوحدة دعم معلومات الملفات الصوتية
( )ID3 Tagالمدمجة في ملف .MP3
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مشاهدة ملفات الصور

PHOTO

تستطيع هذه الوحدة تشغيل ملفات الصور .قبل تشغيل تسجيالت الصور،
اقرأ "متطلبات ملفات الصور" الواردة أدناه.
 	.1قم بإدخال قرص يحتوي على ملفات صور ،أو قم بتوصيل جهاز
 USBيحتوي على ملفات صور.

الخيارات أثناء مشاهدة ملف صورة في شاشة كاملة
 	.1اتبع الخطوات من  1إلى  4كما هو موضح على يسار الصفحة
(مشاهدة ملفات الصور).
	.2تستطيع استخدام خيارات متغيرة أثناء رؤية صورة.
 	.3استخدم  v V b Bالختيار خيار.

1

 	.2اضغط على  HOMEستظهر قائمة .HOME
 	.3اختر [صورة] ثم اضغط على .ENTER
سوف تظهر قائمة صورة على شاشة التليفزيون.
مالحظة:
عند توصيل جهاز  USBوإدخال قرص في آن واحد ،فسوف تظهر
قائمة اختيار الميديا .اختر الميديا ثم اضغط [.]ENTER

7

6

5

4

3

2

1

استخدم  b/Bللتقدم إلى الملف السابق أو التالي.

2

استخدم  ENTERللتشغيل أو التوقف المؤقت لعرض الصور.

	 3استخدم  ENTERللتشغيل أو التوقف المؤقت لموسيقى
الخلفية .هذا الخيار متاح بعد اختيار موسيقى الخلفية مستخدماً
خيار [تحديد موسيقى].
	 4استخدم  ENTERلكي تدير الصورة طبقاً لدواران عقارب
الساعة .هذا الخيار غير متاح أثناء عرض الصور.

 	.4استخدم  v V b Bالختيار ملف واضغط على .ENTER
سوف تظهر الصورة المختارة في شاشة كاملة.

	 5استخدم  ENTERلضبط سرعة عرض الصور.
	 6يختار موسيقى الخلفية.
		
		

 )1اضغط على  ENTERستظهر القائمة.
)2استخدم  v V b Bالختيار الوسيط أو المجلد حيث يوجد
ملف (ملفات) الموسيقى.

		

 )3اضغط على  ENTERلتأكيد اختيارك.
	 7اضغط على  ENTERللخروج من قائمة الخيارات.
إلظهار القائمة مرة أخرى ،اضغط على .ENTER

 	.5إليقاف الرؤية في أي وقت اضغط على إيقاف  .xسوف تظهر قائمة
الصورة.
إرشادات:
• لالنتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله ،أدخل رقم الملف باستخدام
األزرار المرقمة (.)9-0
• تستطيع التقدم إلى الملف السابق أو التالي عن طريق الضغط على
< أو  .أثناء مشاهدة ملف الصورة في شاشة كاملة.
• تستطيع تشغيل عرض الصور بالضغط على ( N (PLAYبينما
تظهر قائمة الصورة.
• اختر مجلداً ثم اضغط على  ENTERوتستطيع رؤية الملفات
الموجودة في المجلد .إذا أردت التحرك إلى الدليل األعلى ،استخدم
 v/V/b/Bإلضاءة [مجلد ألعلى] واضغط على .ENTER
• على قائمة الصورة استخدم زر اللون األحمر أو األزرق للتحرك إلى
الصفحة السابقة أو التالية.
• إذا وجد رمز مستحيل في اسم الملف ربما يظهر بشكل ال يمكن
قراءته.
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متطلبات ملفات الصور
إمدادات الملفات”jpg” ، “.jpeg”، “.png.“ :
الحجم المقترح:
أقل من  24 × 3000 × 3000بت/بيكسل
أقل من  32 × 2250 × 3000بت/بيكسل
تنسيق :CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE
تنسيق  ISO 9660+JOLIETو  UDFو .UDF Bridge
أقصى عدد ملفات  /أقراص:
أقل من ( 1999العدد اإلجمالي للملفات والمجلدات)
مالحظات على ملفات الصور
 lملفات الصور المضغوطة ضغطاً غير مخسر ومتدرج غير مدعومة.
 lوفقاً لحجم وعدد ملفات الصور ،قد تستغرق العملية عدة دقائق لقراءة
محتويات الميديا.

مرجع

برمجة وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التلفاز باستخدام
شفرة المصنع

التحكم في تلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد
العامة المرفقة
يمكنك التحكم في مستوى الصوت ،ومصدر اإلدخال ،وحالة التيار الكهربي
لتلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد العامة المرفقة.
إذا كان تليفزيونك مدرجاً في الجدول الموجود على الصفحات ،35 – 34
اضبط شفرة المصنع المالئمة .اتبع الخطوات  2 – 1كما هو موضح على
اليسار.
يمكنك التحكم في التلفاز باستخدام األزرار المذكورة أدناه.

زر TV POWER
(التيار الكهربي
التلفاز)

إذا كان تليفزيونك مدرجاً في الجدول الموجود في الصفحة التالية ،اضبط
شفرة المصنع المالئمة.

	.1أثناء الضغط على زر التيار الكهربي للتليفزيون ،اضغط على أزرار
األرقام الختيار شفرة المصنع لتليفزيونك (راجع الجدول على الصفحة
التالية).
•	إذا كان هناك أكثر من شفرة واحدة مدرجة ،حاول إدخال واحدة في
المرة حتى تجد الشفرة التي تعمل مع تليفزيونك.
	.2أترك زر التيار الكهربي للتليفزيون.
مالحظات:
•	قد ال تعمل بعض أو جميع األزرار مع التلفزيون حتى بعد إدخال كود
الشركة المصنعة الصحيح حيث يتوقف ذلك على تلفزيونك.
•	إذا قمت بإدخال رقم كودي جديد ،فسيتم مسح الرقم الكودي الذي أدخلته
ً
مسبقا.

•	عندما تستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد ،يمكن إعادة ضبط الرقم
الكودي الذي قمت بضبطه على اإلعداد االفتراضي .اضبط الرقم الكودي
المناسب مرة أخرى.

أزرار التحكم في
التلفزيون
أزرار األرقام

عن طريق الضغط على

يمكنك

زر التيار( TV POWER
)الكهربي للتلفاز

يشغل/يوقف تشغيل التلفاز

AV

تشغيل مصدر إدخال التلفاز .بين التلفاز
ومصادر اإلدخال األخرى.

–PR +/

يمسح ألعلى وألسفل خالل القنوات
المسجلة

) -/+الصوت( –VOL +/

يضبط مستوى صوت التلفاز.

) MUTEكتم الصوت(

إيقاف تشغيل صوت التلفاز

مرجع
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أرقام الرموز ألجهزة التلفاز القابلة للتحكم
 حاول إدخالها رمز رمز حتى تعثر على الرمز المناسب للتلفاز الخاص بك،إذا تم تسجيل أكثر من رمز
الرموز
العالمات التجارية
017 015 013 011
HITACHI
024 023 022 021
035 030 029 028
048 041 040 039
056 055 054 053
128 127 120 057
140 135 134 129
151 147 145 143
193 173 159 156
219
171 163 159 009
HYPER
108 064 010 009
ICE
171
139 108 049 043
IMPERIAL
255 165 154 144
171
INGERSOLL
237 189 159
INNO HIT
010
INTERBUY
233
INTERCORD
130 113 109 108
INTERFUNK
137 135 134 133
148 147 146 141
210 179 165
132 108 086 010
INTERVISION
166 144
237 235 163
IRRADIO
159 144
ITC
171 064 010 009
ITS
186 151 141
ITT
169 009
JVC
136
KAIDO
197 148 147 089
KAPSCH
108 084
KARCHER
109
KATHREIN
009
KAWA
157 137 108 060
KENDO
197
KENNEDY
108
KNEISSEL
009
KONKA
209 204 086
KORTING
233
KUBA
233 KUBA ELECTRONIC
134
KURA
170 108
LENCO
038 )Default(001
LG
136 110 108 050
166 163 159 144
237 219 191 171
210 108
LIESENKOTTER
170 108 064 010
LIFETEC
205 204 113 109
LOEWE
227 070
LOGIK
197 137
LUMA
133 132 104 102
LUXOR
140 138 135 134
156 153 145 143
237 186 174
104 103
M ELECTRONIC
204 164 163
MAGNADYNE
199
MAGNAFON
108
MAGNASONIC
108
MARANTZ
064
MARSHAL
060 025 016 009
MATSUI
070 063 062 061
152 136 131 108
172 171 159 154

الرموز
العالمات التجارية
160 157 144 058
ELBE
246 192
248 108
ELBIT
108 ELECTROVENDA
108
ELEKTRONIKA
108
ELIN
149 064
ELITE
144
ELMAN
171 010
ELTA
204 108
EMERSON
108
ESC
133
ETRON
159 144
EUROPHON
089
EXPERT
171
FENNER
160 080 079 078
FERGUSON
199 198 195 182
202 201 200
195 194
FINLANDIA
104 102 087 008
FINLUX
140 108 107 105
174 161 159 144
236 235 189
144
FIRST-LINE
233 222 208 086
FISHER
149 108
FORMENTI
108
FRABA
220 171 136
FRONTECH
109 073
FUBA
197 159 088 FUJITSU GENERAL
010
FUNAI
185 108
GALAXIS
171
GALERIA
171 144 137
GBC
147 129 108 011
GEC
189 159
164 144 137 064
GELOSO
171
171
GENERAL
171 GENERAL TECHNIC
171 159
GOLDHAND
110 108 050 038
GOLDSTAR
163 159 144 136
219 191 171 166
237
109 108 064 009
GOODMANS
170 159 120 110
171
086
GORENJE
064 010
GPM
111 108 105 027
GRANADA
159 140 134 121
194 187 167 162
238 195
094 093 092 091
GRUNDIG
100 098 097 095
238 232 172 101
171 159 108 010
HCM
239 179 173
HIFIVOX
133 108 064 010
HINARI
171
204
HIT

الرموز
204 137
219 159
132 108 010 009
140 139 135 133
175 174 156
110 108 086 064
171 155
064 060 009
108
157 025 006
108
185 108 049 010
219
064
239 179 173
235 108 102 087
236
185
171
197 089
085
197 163 159
232
108 086 085 045
250
086
096 092 091 031
210 099 098 097
253
163
210
239 225 179 173
204
144
144 139 136 009
232
204 165
210 165 139
170 108 025
108 064 010 009
164 159 149 144
185 171 165
033
191 149 108
219
222 171
239 225 179 173

108
127

161
190

العالمات التجارية
ADMIRAL
ADYSON
AKAI
AKURA
ALBA
ALLSTAR
AMSTRAD
AMWAY
ANITECH
ANTECNO
ARC EN CIEL
ASA
ASBERG
ASORA
ATLANTIC
AUDIOSONIC
AUTOVOX
BANK
BEKO
BESTAR
BLAUPUNKT
BONDSTEC
BOSCH
BRANDT
ELECTRONIQUE
BRIONVEGA
BSR
BUSH
CENTURY
CGE
CIE
CLATRONIC
CLARIVOX
CONDOR
CONIC
CONTEC
CONTINENTAL
EDISON
COSMOS
CROSLEY
CROWN

108
204 165
086 085 084
185 171 144
064 CS-ELECTRONICS
120 108 051
DAEWOO
170
219 010
DANSAI
134 108
DE GRAAF
159 108 070
DECCA
189 184 162
206
108
DECCAVIDEO
233
DUAL
204
DUMONT
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مرجع

الرموز
العالمات التجارية
170
SPECTRA
171 108
STARLITE
171
STARLUX
157 137 089 088
STERN
197
171 108
SUNSTAR
171 152 139 108
SUPERTECH
108
TADISTAR
218 159 108
TASHIKO
159 144 139 108
TEC
171 170
185
TECHLINE
165 108
TECHNISAT
171 108
TECNISON
171
TEKON
225 179 178 173
TELEAVIA
239
181 179 177 079
TELEFUNKEN
210 200 195 193
171
TELEOPTA
109
TELERNT
171 165
TELETECH
115
TELETEXT
088
TELETON
197 159 134 089
TELETON
149 144 108 064
TENSAI
191 171
171
TENSON
204
TESLA
134 079 078 052
THOMSON
181 179 178 173
239 225 195 193
018 016 014 011
THORN
072 066 028 026
102 097 087 075
141 135 116 108
160 146 145
227 200 188 160 THORN-FERGUSON
036 026 016 012
TOSHIBA
232 222 037
185 144
TOWADA
064 010
TRISTAR
236 219 025
TRIUMPH
185 149 109 108
089 UHER
233 197
204 185 164 108
ULTRAVOX
174
UNIVERSUM
204
UNIVOX
108
VESTEL
165
VIDEOSAT
193 178
VIDEOTON
230
VIDEOWAY
149 108
VISION
204 137
VOXSON
178
WALTHAM
171 149 108 064
WATSON
222 208
WEGA
149 110 108
WHITE
WESTINGHOUSE
136 108 064 010
YOKO
170 164 159 144
171
197 137
ZANUSSI
231
ZENITH
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الرموز
171 136 108
108
019 014 010 002
072 060 059 025
088 087 086 084
100 098 097 092
175 102 101
108
171 108 085 010
187
109
157 137 089 088
246 197 164 158
247
204 135 085 064
138
108
171
173 147 146 079
195 193 181 179
239 226 225
136 070 060 025
159
171
104 103 032 019
135 134 133 132
142 140 138 137
156 150 145 143
241 237 174
235
086 050 010 004
171 126 117 108
237 220
193
020 019 018 014
086 071 034 032
221 218 189 087
223 222
108 088 064 009
163 159 141 133
233
144 108 064 010
185 171 165 159
219
212 204 108 025
157 137 089 088
222 197
133 064
222 083 082 081
108
108
108
204
098 097 096 092
210 108 101 100
221 219 218
085
064 010
204 164 108
131 118
172
133
156 140
108
212 211 074 072
216 215 214 213
222 217

العالمات التجارية
PROFEX
PROFITRONIC
QUELLE

RADIOLA
RADIOTONE
REDIFUSSION
REVOX
REX
RFT
RITAR
ROADSTAR
ROSITA
SABA
SAISHO
SAKIO
SALORA

SAMBERS
SAMSUNG
SANY
SANYO

SCHNEIDER
SEG
SEI-SINUDYNE
SELECO
SENTRA
SHARP
SHINTOM
SHINTOSHI
SHIVAKI
SIAREM
SIEMENS
SIESTA
SILVER
SINGER
SINUDYNE
SMARAGO
SOLAVOX
SONOLOR
SONTEC
SONY

الرموز
العالمات التجارية
132
MERRIT
098 097 092 047
METZ
204 108 101 100
254 207
097 077 076 075
MITSUBISHI
224 222 204 113
240
235 159 042 044
MIVAR
007
MNARTT
134 109 086
MTC
185 171 159 136
MULTITECH
232
MURPHY
137
NAONIS
092 060 059 037
NECKERMANN
108 101 100 098
118 115 113 109
137 135 134 119
159 157 143
108 064
NEI
219
NIKKAI
108
NIKKO
235 232
NOBLIKO
239 179 173
NOGAMATIC
102 032 019 014
NOKIA
132 108 104 103
138 135 134 133
146 145 141 140
174 156 148 147
180 179 173 129
NORDMENDE
225 195 193 181
239 228 226
108
NORMN
087
NOVA
135 104 103 032
OCEANIC
156 140
108
OKANO
064 010 009
ONWA
108
ORAVA
086
ORBITER
061 060 059 025
ORION
108 070 064 062
219 118 110
106
OSAKE
014 009 005 002 OTTO-VERSAND
082 081 060 059
097 092 085 083
108 101 100 098
113 111 109
235
PAEL
167 005 003 002
PANASONIC
229 168
144
PATHE CINEMA
239 225 179 173 PATHE MARCONI
144 139 108 090
PHILCO
204 165 148
068 067 066 065
PHILIPS
109 108 092 069
115 114 112 111
123 122 119 116
212 193 125 124
252 251
193
PIONEER
235 137 PRANDONI-PRINCE
219
PRIMA
108
PRO VISION

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة إلدخال اللغة التي تريدها بالنسبة لإلعدادات األولية التالية:
صوت القرص ،ترجمة القرص ،قائمة القرص.
اللغة
األبخازية
أفار
األفريقية
األلبانية
األمهرية
العربي
األرمينية
األساميزية
األيمارية
األذربيجانية
البشكيرية
الباسكية
البنغالية
بوتان
البهارية
البريتونية
البلغارية
البورمية
البيالروسية
الكمبودية
الكاتالنية
الصينية
الكورسيكية
الكرواتية
التشيكية
الدانماركية
الهولندية
اإلنجليزية
إسبرانتو
األستونية
الفاروزية

الرمز
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079

اللغة
فيجي
الفنلندية
الفرنسية
الفريزية
غاليشيان
الجورجية
األلمانية
اليونانية
جرين الند
الغوارانية
الجوجاراتية
الهاوسا
العبرية
الهندية
المجرية
األيسلندية
األندونيسية
اللغة الدولية
األيرلندية
اإليطالية
اليابانية
الجافانية
الكانادا
الكشميرية
الكازاخاستانية
الكرغيزية
الكورية
الكردية
الالوسية
الالتينية
الالتفية

الرمز
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686

اللغة
اللينجاال
الليتوانية
المقدونية
ماالجاس
الماليزية
ماالياالم
المالطية
الماورية
الماراثية
المالدوفية
المانغولية
ناورو
النيبالية
النرويجية
األوريا
البنجابية
الباشتو
الفارسية
البولندية
البرتغالية
كويتشوا
رايتو رومانيك
الرومانية
الروسية
السامسوينية
السنسكريتية
الجيلية األسكتلندية
الصربية
الكرواتية الصربية
شونا
السندية

الرمز
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368

اللغة
السنغالية
السلوفاكية
السلوفينية
الصومالية
األسبانية
السودانية
السواحيلية
السويدية
التاجالوج
الطاجيكية
التاميلية
التاترية
التيلوجية
التايالندية
التبتية
التيجرينية
التونجية
التركية
التركمانية
التوية
األوكرانية
األوردية
األوزبكية
الفيتنامية
الفوالبيكية
الويلزية
الولوفية
إكسوزا
اليديشية
اليوروبا
الزولو

الرمز
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.
المنطقة
أفغانستان
األرجنتين
أستراليا
النمسا
بلجيكا
بوتان
بوليفيا
البرازيل
كمبوديا
كندا
تشيلي
الصين
كولمبيا
الكونجو
كوستاريكا
كرواتيا
جمهورية التشيك
الدانمرك
إكوادور
مصر
السلفادور
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الرمز
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV

المنطقة
أثيوبيا
Fiji
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
بريطانيا العظمى
اليونان
جرين الند
جزر هيلد وماكدونالد
هونج كونج
المجر
الهند
إندونيسيا
إسرائيل
إيطاليا
جاميكا
اليابان
كينيا
الكويت
ليبيا
لكسمبورج

الرمز
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
HM
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU

المنطقة
ماليزيا
المالديف
المكسيك
إمارة موناكو
منغوليا
المغرب
نيبال
هولندا
جزر األنتيل الهولندية
نيوزيالندا
نيجريا
النرويج
عمان
باكستان
بنما
باراجواي
الفلبين
بولندا
البرتغال
رومانيا
االتحاد الروسي

الرمز
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU

المنطقة
المملكةالعربية السعودية
السنغال
سنغافورة
جمهورية سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية
أسبانيا
سريالنكا
السويد
سويسرا
تايوان
تايالند
تركيا
أوغندا
أوكرانيا
الواليات المتحدة
أورجواي
أوزبكستان
فيتنام
زيمبابوي

الرمز
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW

استكشاف األعطال وإصالحها
السبب المحتمل

األعراض

األعراض

ال توجد طاقة.

•	تم فصل كابل الطاقة.

•	قم بتوصيل كابل الطاقة بمأخذ الطاقة بإحكام.

التيار الكهربي موصل ،ولكن
المشغل ال يعمل.

•	لم يتم إدخال قرص.

•	أدخل أحد األقراص (تحقق من إضاءة مؤشر القرص
في نافذة العرض).

ال توجد صورة.

•	التلفاز غير مضبوط الستقبال إخراج إشارة .DVD

•	اختر وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز.

•	كابل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.

•	قم بتوصيل كبل الفيديو بإحكام.

•	الدقة المحددة غير ممكنة مع جهاز التلفاز الخاص
بك.

•	حدد دقة أخرى باستخدام زر RESOLUTION
(الدقة)

•	الجهاز الموصل بكابل الصوت غير مضبوط الستقبال
إخراج إشارة القرص.

•	اختر وضع اإلدخال الصحيح للمستقبل الصوتي حتى
يتسنى لك االستماع إلى الصوت من المشغل.

•	تم فصل طاقة الجهاز الموصل بكبل الصوت.

•	قم بتشغيل الجهاز الموصل بكبل الصوت.

•	خيارات [صوت] مضبوطة على الوضع الخاطئ.

•	اضبط خيارات [صوت] على الوضع الصحيح( .أنظر
صفحة )20

•	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.

قرصا قابل للتشغيل( .افحص نوع القرص
•	أدخل ً
والرمز اإلقليمي.

•	تم ضبط مستوى تصنيف.

•	غير مستوى التصنيف.

• جهاز  USBالخارجي غير متصل.

•	قم بتوصيل جهاز  USBذو تهيئة  FAT16أو
 FAT32بمنفذ ( USBانظر صفحة .)9

• االتصال باإلنترنت غير مثبت.

•	تأكد من أن الوحدة متصلة بشكل صحيح بشبكة
المنطقة المحلية ويمكنها االتصال باإلنترنت (انظر
صفحة .)16

• إن جهاز  USBالذي تم توصيله عاطل.

•	قم بتنسيق جهاز  USBعلى جهاز الكمبيوتر الخاص
بك ،تم أعد توصيله بمنفذ  USBعلى الوحدة.

•	وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن
بعد للمشغل.

•	وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد في
المشغل.

•	وحدة التحكم عن بعد بعيدة ج ًدا عن المشغل.

•	شغل وحدة التحكم عن بعد بالقرب من مشغل.

ال يوجد صوت.

المشغل ال يبدأ القراءة.

خاصية  BD-Liveال تعمل.

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل بشكل
صحيح.

إعادة ضبط المشغل

يمكنك إعادة ضبط المشغل كما يلي:

إذا الحظت أية من المشكالت التالية...

• اضغط باستمرار على زر ( POWERالتيار الكهربي) ألكثر
ثوان .سيوقف هذا اإلجراء تشغيل المشغل .اضغط على زر
من خمس ٍ
( POWERالتيار الكهربي) مرة أخرى لتشغيل المشغل.

ً
موصال بالتيار الكهربي ،ولكن التيار الكهربي ال
•	عندما يكون المشغل
يشغل أو يوقف التشغيل.
•	حينما يتوقف إطار العرض عن العمل.

مرجع

•	عندما ال يعمل المشغل بشكل سليم.

•	افصل سلك التيار الكهربي ثم أعد توصيل السلك مر ًة أخرى بعد أكثر
ثوان.
من خمس ٍ

دعم العمالء

تستطيع تحديث الجهاز مستخدماً أحدث البرامج لالرتقاء بتشغيل المنتجات و/أو إضافة خصائص جديدة .للحصول على أحدث البرامج لهذا البرامج (إذا
قمت بعمل تحديثات) ،زر من فضلك موقع  http://ae.lgservice.comأو اتصل بمركز خدمة عمالء شركة  LGلإللكترونيات.
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مواصفات
عام
متطلبات الطاقة:

 240-110فولت تيار متردد 60/50 ،هرتز

استهالك الطاقة:

 26وات

األبعاد (عرض  xارتفاع  xقطر):

حوالي  10.9 x 2.3 x 16.9بوصة ( 277 x 58 x 430مم) بدون قدم.

الوزن الصافي (تقريبًا):

 3جم

درجة حرارة التشغيل:

 5مئوية إلى  35مئوية

رطوبة التشغيل:

 5%إلى 90%

إخراجات
:VIDEO OUT

 1فولت (من الذروة إلى الذروة) 75 ،أوم ،تزامن سلبي ،مقبس  RCAقابس x 1

:COMPONENT VIDEO OUT

 (Y) 1فولت (من الذروة إلى الذروة) 75 ،أوم ،تزامن سلبي ،مقبس  RCAقابس x 1
 (PB)/(PR) 0.7فولت (من الذروة إلى الذروة) 75 ،أوم ،مقبس  RCAقابس x 2

( HDMI OUTفيديو/صوت):

 19سن ( HDMIقياسي ،النوع )A

:ANALOG AUDIO OUT

 2جذر متوسط مربعات الجهد ( 1كيلو هرتز 0 ،ديسبل)  600أوم ،مقبس  RCAقابس x (L، R) 1

):DIGITAL OUT (COAXIAL

 0.5فولت (من القمة إلى القاع) 75 ،أوم ،تزامن سلبي ،قابس 1 RCA x

):DIGITAL OUT (OPTICAL

 3فولط (من القمة إلى القاع) قابس بصري × 1

ماظنلا
الليزر:

شبه موصل ليزر ،طول الموجة  405نانوميتر  650 /نانوميتر

نظام اإلشارة:

نظام تلفاز ملون معياري PAL/NTSC

استجابة التردد:

 20هرتز إلى  20كيلو هرتز (معاينة  48كيلو هرتز 96 ,كيلو هرتز 192 ,كيلو هرتز)

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء:

أكثر من  100ديسبل (موصالت خرج تناظري فقط)

التشويش:

أقل من 0.008%

المدى الديناميكي:

أكثر من  95ديسبل

منفذ :LAN

 Ethernetقابس x 1, 10BASE-T/100BASE-TX

كماليات:

كابل فيديو ()1
كابل سمعي ()1
ريموت كنترول ()1
بطاريات ()2

مالحظة :هذا التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
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مواصفات خرج صوت الوحدة
مدخل/إعداد

أنالوج
خرج
استريو

( SPDIFخرج صوت رقمي)

*5

PCM
Stereo

DTS
Re-encode *3 *6

Dolby Digital

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

Dolby Digital

Dolby TrueHD

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

Dolby Digital

DTS

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

DTS

DTS-HD

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

DTS

Linear PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

PCM 2ch

Linear PCM 5.1ch

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

PCM 2ch

Linear PCM 7.1ch

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

PCM 2ch

التنسيق المصدر

HDMI OUT

مدخل/إعداد
التنسيق المصدر

المرور األساسي

*1

PCM
Stereo

PCM

Multi-Ch

*3

DTS
Re-encode *6

المرور األساسي ,

*1* 2

Dolby Digital

PCM 2ch

PCM 5.1ch

DTS

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

PCM 2ch

PCM 7.1ch

DTS

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

PCM 2ch

PCM 7.1ch

DTS

Dolby TrueHD

DTS

PCM 2ch

PCM 5.1ch

DTS

DTS

DTS-HD

PCM 2ch

PCM 5.1ch

DTS

DTS-HD

Linear PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

DTS

PCM 2ch

Linear PCM 5.1ch

PCM 2ch

PCM 5.1ch

DTS

Linear PCM 5.1ch

Linear PCM 7.1ch

PCM 2ch

PCM 7.1ch

DTS

Linear PCM 7.1ch

مرجع

مالحظات:
* 1األقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل في خرج تدفق البتات إذا كان خيار [ ]SPDIFأو [ ]HDMIمضبوطاً على [المرور األساسي]( .باستثناء
كوديك  :LPCMيتضمن اإلخراج دائماً صوت تفاعلي وثانوي).
* 2يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت  HDMIحسب قدرة فك الشفرة لجهاز  HDMIالمتصل حتى بالرغم من أن خيار [ ]HDMIتم ضبطه
على [المرور األساسي].
* 3إعداد [قناة متعددة [/]PCMالمرور األساسي] لخيار [ ]HDMIوإعداد [إعادة ترميز  ]DTSلخيار [ ]SPDIFال يمكن ضبطهما معاً .إذا ضبطت خيار
[ ]HDMIعلى [قناة متعددة  ]PCMأو [المرور األساسي] فإن خيار [ ]SPDIFمضبوط على [استريو  ]PCMأوتوماتيكياً .أيضاً إذا ضبطت خيار
[ ]SPDIFعلى [إعادة ترميز  ]DTSفإن خيار [ ]HDMIيضبط على [استريو  ]PCMأوتوماتيكياً.
* 4سوف يتم إخراج صوت  LPCMالمسجل على عينة تردد  192كيلو هرتز في صورة صوت ستريو.
* 5في إخراج صوت  ،PCMتقتصر عينة التردد الخاصة بـ ( HDMI/SPDIFمخرج الصوت الرقمي) على  96كيلو هرتز.
* 6في حالة ضبط خيار [ ]HDMIأو [ ]SPDIFعلى [إعادة ترميز  ،]DTSيقتصر إخراج الفيديو على  48كيلو هرتز و  5.1بوصة .في حالة ضبط
خيار [ ]HDMIأو [ ]SPDIFعلى [إعادة ترميز  ،]DTSيتم إخراج صوت  DTSالمعاد تشفيره ألسطوانات  ،BD-ROMويتم إخراج الصوت
األصلي لألسطوانات األخرى (مثل [المرور األساسي]).
• في حالة ضبط خيار [ ]HDMIعلى [قناة متعددة  ]PCMوضبط خيار [ ]SPDIFعلى [المرور األساسي] عندما تقوم الوحدة بتشغيل صوت
 ،Dolby Digital Plusيقتصر قابس ( SPDIFمخرج صوت رقمي) على  2 "PCMبوصة"
• إذا كانت وصلة  HDMIمن اإلصدار  1.3وتم إخراج  Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HDمن قابس مخرج  ،HDMIيقتصر
قابس ( SPDIFمخرج الصوت الرقمي) على "  PCM2بوصة" (عند توصيل  HDMIو  SPDIFفي آن واحد).
• يتم إخراج الصوت دائماً على هيئة  48 PCMكيلو هرتز 16/بت أثناء تشغيل أسطوانة صوت أو ملف تنسيق .MP3/WMA
• يتألف صوت  DolbyTrueHDالمسجل على اسطوانة  BDمن صوت  Dolby Digitalو صوت  .TrueHDيتم إخراج صوت Dolby
 Digitalعن طريق مقابس  DIGITAL AUDIO OUTو سيتم عرض  DDعلى الشاشة إذا لم يستخدم المشغل صوت  ( .Losslessعلى سبيل
المثال ،عندما يتم ضبط  HDMIعلى [ستريو  ]PCMأو يتم ضبط نظام [إعادة ترميز  ]DTSو  SPDIFعلى [المرور األساسي].
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إشعار برامج المصدر المفتوح
الملفات التنفيذية  GPLالتالية والمكتبات  LGPLالمستخدمة في المنتج تخضع التفاقية الترخيص .LGPL2.1/GPL2.0
الملفات التنفيذية GPL
bash, busybox, dhcpcd, mtd-utils, net-tools, procps, sysutils, tinylogin ,2.6 Linux kernel
مكتبات :LGPL
uClibc, DirectFB, iconv, cairo
تعرض شركة  LGلإللكترونيات توفير الشفرة المصدر لك على  CD-ROMمقابل رسوم لتغطية تكلفة القيام بهذا التوزيع مثل تكلفة الوسائط والشحن
والتعامل بنا ًء على طلبات واردة بالبريد اإللكتروني إلى شركة  LGلإللكترونيات على عنوانopensource@lge.com :
هذا العرض ساري المفعول لفترة ( 3ثالث) سنوات من تاريخ توزيع هذا المنتج بواسطة شركة . LG
يمكنك الحصول على نسخة من تراخيص  GPLو  LGPLمن موقع
وموقع http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
هذا البرنامج يقوم جزئياً على عمل مجموعة  JPEGالمستقلة و حقوق النشر © ,1998-1991
.Thomas G. Lane
يشمل هذا المنتج:
• مكتبة من نوع مجاني :حقوق النشر ©  2003مشروع المكتبة المجانية (.)www.freetype.org
• مكتبة  ، libpngحقوق النشر © Glenn Randers-Pehrson 2004
• مكتبة الضغط  :Zlibحقوق النشر © Jean-loup Gailly and Mark Adler 2002-1995
• برمجيات دمج كتبها إريك يونج (.)eay@cryptsoft.com
• برمجيات طورها تيم هدسون (.)tjh@cryptsoft.com
•	مشروع  OpenSSLالستخدامها في مجموعة أدوات (OpenSSL. (http://www.openssl.org
هذا المنتج يشمل برامج أخرى مفتوحة المصدر.
• حقوق النشر© 2006-David L. Mills 1992
• حقوق النشر© .Daniel Veillard 2003-1998
• حقوق النشر©  2000 ,1999 ,1998المركز التايلندي للبرمجيات مفتوحة المصدر ليمتد.
• حقوق النشر © .The Regents of the University of California 1990
• حقوق النشر ©  2005-1998مشروع .OpenSSL
جميع الحقوق محفوظة.
يرخص مجانا وبدون مقابل ألي شخص يحصل على نسخة من هذه البرامج وملفات المستندات المرتبطة بها («البرامج») بالتعامل مع البرامج بدون
أي قيود ،ويشمل ذلك وبدون تقييد حقوق االستخدام والنسخ والتعديل والدمج والنشر والتوزيع والترخيص من الباطن وبيع نسخ من هذه البرامج والسماح
لألشخاص الذين يحصلون على البرامج بالقيام بذات الشيء طبقاً للشروط التالية:
توفر البرامج «بحالتها» وال تحمل أي ضمان من أي نوع سوا ًء كان معلناً أم ضمنياً ويشمل  -على سبيل المثال ال الحصر  -ضمانات إمكانية البيع
ومالءمتها ألغراض معينة وعدم تجاوزها .مؤلفو البرامج والمالكون لحقوق الملكية لن يكونوا في أي حالة من الحاالت عرضة ألية مطالبات أو تعويضات
ً
متصال بها أو من استخدام للبرامج أو أي تعامالت معها.
أو أي مسئولية أخرى سواء ً في عقد أو خالفه تنشأ من أو نتيجة الستخدام البرامج أو

P/NO : MFL40858025
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