العربية

دليل املالك

مشغل أقراص /Blu-ray
DVDعرب الشبكة
جيدا قبل تشغيل جهازك واالحتفاظ به للرجوع إليه يف املستقبل.
يرجى االطالع عىل دليل املالك هذا ً

الطراز

BD560
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تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح

تنبيه :لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ،ال تنزع الغطاء (أو اجلزء
اخللفي) ال توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك االستعانة
بموظفي الصيانة املختصني للقيام بالصيانة.

هيدف رمز الفالش امليضء هذا  -واملحتوي عىل
رأس سهم واملوجود بداخل مثلث متساوي األضالع
 إىل تنبيه املستخدم إىل وجود جهد كهربائي خطريبدون مادة معزولة داخل الصندوق احلاوي للمنتج،
وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة
كهربائية ألي شخص.
هتدف عالمة التعجب املوجودة بداخل املثلث
متساوي األضالع إىل تنبيه املستخدم بوجود تعليامت
تشغيل وصيانة (أعامل خدمة) هامة ضمن الكتيبات
املرفقة مع هذا اجلهاز.

التحذيرات والتنبيهات

حتذير :لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا
اجلهاز للمطر أو الرطوبة.

حتذير :ال تقم برتكيب هذا اجلهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو
وحدة مشاهبة.

تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات هتوية.
قم بالرتكيب بام يتوافق مع تعليامت الرشكة املصنعة.
الفتحات والثقوب املوجودة باخلزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضامن
تشغيل املنتج تشغي ً
ال موثوق ًا فيه وحلاميته من احلرارة املفرطة.
جيب أال يتم سد الفتحات عن طريق وضع املنتج فوق الرسير أو الكنبة
أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك .جيب أال يتم وضع هذا املنتج يف
مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مامل يتم توفري التهوية املناسبة
أو إتباع تعليامت الرشكة املصنعة.
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تنبيه :هذا املنتج يستخدم نظام ليزر.
لضامن االستخدام السليم هلذا املنتج ،يرجى قراءة دليل املالك بعناية
واالحتفاظ به للرجوع إليه مستقب ً
ال .استخدام أي مفاتيح أو تعديالت أو
إجراءات غري تلك املحددة هنا قد ينتج عنها التعرض إلشعاعات ضارة.
لتجنب التعرض املبارش لشعاع الليزر ،ال حتاول فتح الصندوق احلاوي.
فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح .ال حتدق يف الشعاع.
تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوىص بوضع معظم األجهزة عىل دائرة خمصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك
اجلهاز فقط وال يوجد هبا منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية.
افحص صفحة املواصفات املوجودة يف دليل املالك هذا للـتأكد.
ال حتمل منافذ احلائط فوق طاقتها .منافذ احلائط التي حتمل فوق
طاقتها أو أسالك االستطالة أو منافذ احلائط املفكوكة أو التالفة
أو أسالك الطاقة البالية أو عوازل األسالك التالفة أو املرشوخة
خطرا .قد تؤدي أي من هذه األحوال إىل صدمة كهربية أو
متثل ً
حريق .قم من فرتة إىل أخرى بفحص الكبل اخلاص بجهازك وإذا
ظهر وكأنه تالف أو فاسد ،فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف
عن استخدام اجلهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى
وكيل خدمة معتمد .احم سلك الطاقة من سوء االستخدام املادي
أو امليكانيكي مثل تعرضه للثني أو االلتواء أو احتباسه أو غلق
الباب عليه أو امليش فوقه .انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ
احلائط والنقطة التي خيرج عندها السلك من اجلهاز .لفصل الطاقة
من املصدر الرئيسى ،انزع قابس سلك الطاقة الرئيسى .عند تثبيت
املنتج ،تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.
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هذا اجلهاز مزود ببطارية حممولة أو بطارية خمتزنة.

21
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الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو جمموعة البطارية من اجلهاز انزع البطارية
أو جمموعة البطارية القديمة واتبع اخلطوات برتتيب عكيس للرتكيب.
لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة اإلنسان واحليوان للخطر املحتمل،
ضع البطارية أو جمموعة البطارية القديمة يف الوعاء املالئم وختلص منه يف
نقاط التجميع املعينة لذلك .ختلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات
األخرى .يوىص باستخدام بطاريات وبطاريات خمتزنة لألنظمة املحلية
بدون تعويض ".جيب أال يتعرض اجلهاز حلرارة شديدة مثل أشعة الشمس
أو احلريق أو ما شابه ذلك.

تُقر  LGلإلليكرتونيات بموجب ذلك بأن هذا املنتج أو هذه
املنتجات متوافقة مع املتطلبات الرضورية والرشوط األخرى
ذات الصلة للتوجيه  EC/108/2004وEC/95/2006
و.EC/125/2009

الوكيل األوريب LG Electronics Service :
AE Almere،The 15،1327 Europe B.V. Veluwezoom
)8888 -547-36)0(-31+ :Tel) Netherlands

تنبيه :يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر) ،وكذلك عدم
وضع أية أشياء ممتلئة بالماء ،كأواني الزهور ،على الجهاز.

التخلص من جهازك القديم
	.1عند إلصاق رمز سلة املهمالت املوضوع
عليها عالمة × بأحد املنتجات فإن هذا يعني
أن هذا املنتج يتوافق مع التوجيهات األوربية
.EC/96/2002

	.2جيب التخلص من مجيع املنتجات الكهربية
واإللكرتونية بشكل منفصل عن جماري النفايات
السائلة املحلية عرب مرافق جتميع معينة حتددها
احلكومة أو السلطات املحلية.
	.3يساعد التخلص الصحيح من جهازك القديم
عىل منع تعرض البيئة وصحة اإلنسان ألية نتائج
سلبية حمتملة.

	.4ملزيد من املعلومات التفصيلية حول التخلص
من جهازك القديم ،برجاء االتصال بمجلس
مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو
املتجر الذي اشرتيت منه املنتج.
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مالحظات حول حقوق الطبع والنرش

•كام يتم استخدام العالمة  BD-ROMو +BDكنظام حلامية
املحتوي للتنسيق  BDوالذي يفرض بعض القيود بام يف ذلك
قيود التشغيل اخلاصة بالعالمة  BD-ROMو/أو املحتويات
املحمية .+BD
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن  ،AACSعالمة BD-
 ROM ، BDأو هذا املنتج ،رجاء االتصال بمركز خدمة معتمد.

•يتم تشفري العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل عىل مشغل
أسطوانات الفيديو الرقمية أو عىل مشغل االسطوانات املدجمة
( )BD-ROM/DVDبحامية ضد النسخ غري املرخص .وهلذا
السبب ،جيب عليك فقط توصيل املشغل مبارشة بجهاز التلفاز
وليس بأحد أجهزة الفيديو .حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة
بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من األقراص املحمية ضد
النسخ.

مالحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون امللون
خيتلف نظام األلوان اخلاص هبذا املشغل وف ًقا لألسطوانات اجلاري
تشغيلها.

عىل سبيل املثال ،عندما يقوم املشغل بتشغيل أسطوانة ُمسجلة بنظام ألوان
 NTSCفسوف يتم إخراج الصورة كإشارة .NTSC

يمكن للتليفزيون امللون متعدد األنظمة فقط استقبال مجيع اإلشارات
املخرجة من املشغل.
صورا
•إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان  ،PALسوف ترى
ً
مشوشة فقط عند استخدام االسطوانات أو حمتويات الفيديو
ا ُملسجلة يف .NTSC
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•نظر ًا العتامد النظام املتقدم للوصول إىل املحتوى AACS
( )Advanced Access Content Systemكنظام حلامية
املحتوى لتنسيق  BDأو املعروف ببلوراي ،مثل استخدام نظام
تشفري املحتوى (CSS (Content Scramble System
لتنسيق  ،DVDيتم فرض بعض القيود اخلاصة عىل التشغيل
وإخراج اإلشارة التناظري  analog signal outputوغريها
من املحتويات املحمية بنظام  .AACSقد خيتلف تشغيل هذا
املنتج والقيود املفروضة عليه حسب وقت الرشاء؛ حيث قد تكون
هذه القيود معمول هبا و/أو تم تغيريها بواسطة نظام  AACSبعد
تصنيع هذا املنتج.
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•يقوم التليفزيون األلوان متعدد األنظمة بتغيري نظام األلوان تلقائ ًيا
وف ًقا إلشارات اإلدخال .ويف حال عدم تغيري نظام األلوان تلقائ ًيا،
قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى ملشاهدة الصور العادية
عىل الشاشة.

•وحتى إذا كان يتم عرض األسطوانة املسجلة بنظام األلوان
 NTSCبالشكل املالئم عىل التليفزيون اخلاص بك ،قد ال يمكن
تسجيلها بالشكل الصحيح عىل املسجل اخلاص بك.

•يتضمن هذا املنتج تكنولوجيا محاية حقوق النرش املحمية بموجب
براءات االخرتاع األمريكية وحقوق امللكية الفكرية األخرى.
مرخصا
جيب أن يكون استخدام تكنولوجيا محاية حقوق النرش
ً
وخمصصا لالستخدام املنزيل
من قبل رشكة ،Macrovision
ً
واستخدامات العرض األخرى املحدودة فقط ،ما مل ترخص
رشكة  Macrovisionبخالف ذلك .حتظر اهلندسة العكسية أو
تفكيك اجلهاز.

•تنص قوانني حقوق الطبع والنرش األمريكية وقوانني حقوق
الطبع والنرش يف بلدان أخرى عىل أن التسجيل غري املرخص أو
االستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج
التلفزيون أو رشائط الفيديو أو األسطوانات الزرقاء (بلوراي)
أو أسطوانات الفيديو الرقمية ( )DVDأو االسطوانات املدجمة
( )CDوغريها من املواد األخرى بغري ترخيص ،يعرضك
للمسؤولية املدنية و/أو اجلنائية.
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ما هو SIMPLINK؟

16

توصيل جهاز فيديو
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توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمني)

17

إعداد دقة الشاشة

18

2

توصيالت التلفزيون
توصيل HDMI

التوصيل بمكربات صوت

18

التوصيل بمكرب صوت عن طريق
خمرج HDMI

19

التوصيل بمكرب صوت من خالل
خمرج صوت رقمي
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حول عرض رمز “ ”
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امللحقات املزودة
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أقراص التشغيل
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الرمز اإلقليمي

	11يشري خمترص تنسيق
 AVCHDإىل (Advanced
Video Codec High
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بعض متطلبات النظام
إشعارات التوافق
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جهاز التحكم عن بعد

13
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اللوحة اخللفية
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التوصيل بالشبكة املنزلية
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توصيل الشبكة السلكية
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التجهيز

2
التجهيز
2

مقدمة

MUSIC

التجهيز

PHOTO

حول عرض رمز “ ”

قد يظهر هذا الرمز « » يف شاشة عرض التلفزيون أثناء التشغيل
ويشري إىل أن الوظيفة التي تم رشحها يف دليل املالك هذا غري
متاحة يف تلك الوسائط املحددة.

ملفات املوسيقى التي حتتوي عليها /USB
األسطوانة
ملفات الصور

امللحقات املزودة

الرموز املستخدمة يف هذا الدليل
مالحظة

كابالت الصوت ()1

كابل الفيديو ()1

تشري إىل وجود مالحظات وخصائص تشغيل خاصة.

حتذير
ُيشري إىل التحذيرات اخلاصة بمنع األرضار املحتملة نتيجة لسوء
االستخدام.

البطاريات ()2

جهاز التحكم عن بعد ()1

قسم حيتوي عنوانه عىل أحد الرموز التالية التي ال تنطبق إال عىل
القرص املمثل هبذا الرمز.
BD
DVD
AVCHD
ACD
MOVIE
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قرص BD-ROM

 DVD-Video، DVD±R/RWيف
وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو VR
واملكتمل.

 DVD±R/RWبتنسيق AVCHD

أقراص الصوت املضغوطة .Audio CD
ملفات األفالم التي حتتوي عليها /USB
األسطوانة
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أقراص التشغيل
أقراص بلو-راي Blu-ray
 -األقراص مثل األفالم التي يمكن رشاؤهاأو تأجريها.
 -أسطوانات  BD-R/REالتي حتتويعىل ملفات أفالم أو موسيقى أو صور.

( DVD±Rقرص 8سم12/سم)
 -وضع فيديو ويف حالة هنائية فقط -يساند أيضا القرص بطبقة مزدوجة -تنسيق ُ AVCHDمستكمل -أسطوانات  DVD±Rالتي حتتوي عىلملفات أفالم أو موسيقى أو صور.

•تبع ًا لظروف تشغيل معدات التسجيل أو قرص( CD-R/RWأو
 )DVD±R/RWذاته ،فإن بعض األقراص ال يمكن تشغيلها
عىل هذه الوحدة.
•تبع ًا لربنامج التسجيل والتشطيب النهائي ،بعض األقراص املسجلة
(  DVD±R/RW، CD-R/RWأو  ) BD-R/REقد ال
تعمل.
•أقراص  BD-R/RE، DVD±R/RWو CD-R/RW
املسجلة باستخدام حاسب شخيص أو  DVDأو مسجل CD
قد ال تعمل إذا كان القرص تالف ًا أو متسخ ًا ،أو إذا وجد اتساخ أو
تكثف عىل عدسة اجلهاز.
•إذا سجلت قرص ًا باستخدام حاسب شخيص حتى إذا كان مسج ً
ال
بشكل متوافق فهناك حاالت لن تستطيع فيها التشغيل بسبب
إعدادات برامج التطبيق املستخدمة إلنشاء القرص( .راجع نارش
الربنامج لتحصل عىل املزيد من املعلومات التفصيلية).

( DVD-RWقرص 8سم12/سم)
 -وضع تسجيل الفيديو VRووضع الفيديوواملكتمل.
 -تنسيق ُ AVCHDمستكمل -أسطوانات  DVD-RWالتي حتتويعىل ملفات أفالم أو موسيقى أو صور.

•هذا اجلهاز حيتاج إىل أقراص وتسجيالت تتوافق مع بعض املعايري
الفنية املحددة لتحقيق أفضل جودة صوت عند التشغيل.
•أقراص الـ  DVDsاملسجلة مسبق ًا معدة أوتوماتيكي ًا طبق ًا هلذه
املعايري .يوجد العديد من األنواع املختلفة ألشكال تسجيل
األقراص (بام يف ذلك  CD-Rالذي حيتوي عىل ملفات  MP3أو
 )WMAوهي حتتاج إىل ظروف معينة مسبقة للتأكد من توافقها
عند التشغيل.

( Audio CDقرص 8سم12/سم)

•ينبغي عىل العمالء مالحظة أنه جيب احلصول عىل ترخيص من أجل
تنزيل ملفات  MP3 / WMAمن اإلنرتنت .رشكتنا ال متلك
احلق يف منح مثل هذا الرتخيص .جيب دائ ًام احلصول عىل الرتخيص
من صاحب امللكية الفكرية.

( DVD+RWقرص 8سم12/سم)
 -وضع فيديو ويف حالة هنائية فقط -تنسيق ُ AVCHDمستكمل -أسطوانات  DVD+RWالتي حتتويعىل ملفات أفالم أو موسيقى أو صور.

( CD-R/RWقرص 8سم12/سم)
أسطوانات  CD-R/RWالتي حتتوي عىل
عناوين صوتية أو ملفات أفالم أو موسيقى
أو صور.

2010.5.31 5:7:44 PM

مالحظة

2
التجهيز

( DVD-VIDEOقرص 8سم12/سم)
األقراص مثل األفالم التي يمكن رشاؤها أو
تأجريها.

9

•حتتوي األسطوانة املهجنة عىل كل من طبقات  BD-ROMو
( DVDأو  )CDعىل جانب واحد .وعىل مثل هذه األسطوانات،
سوف يتم تشغيل طبقة  BD-ROMفقط يف هذا املشغل.

•جيب عليك أن تقوم بضبط خيار تنسيق األسطوانة عىل [رئييس]
جلعل األسطوانات متوائمة مع مشغالت  LGعند تنسيق
األسطوانات القابلة إلعادة الكتابة عليها .عند ضبط اخليار عىل
( Live Systemنظام حي) ،ال يمكنك استخدامها يف مشغل
(متحكم فيه/نظام امللف احلي :نظام تنسيق األسطوانة
ُ .LG
لربنامج التشغيل )windows Vista

BD561-P-BDZALLK-ARABIC.indd 9
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موائمة امللف
عام

إمتدادات امللف املتاحة:
“.jpg”، “.jpeg”، “.png”، “.avi”، “.divx”، “.mpg”،
“.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.mp3”، “.wma”،
”“.wav

2

•بعض ملفات  wavغري مدعومة عىل هذا املشغل.

التجهيز

•ال جيب أن يزيد اسم امللف عن  180رمز.
•ووف ًقا حلجم وعدد امللفات ،قد يستغرق األمر عدة دقائق
لقراءة املحتويات املوجودة عىل الوسائط.
احلد األقىص للملفات/املجلدات:
أقل من ( 2000إمجايل عدد امللفات واملجلدات)
تنسيق :CD-R/RW، DVD±R/RW، BD-R/RE
تنسيق  JOLIET+9660 ISOو  UDFو UDF Bridge

األفالم

حجم االستبانة املتاحة( 1080 × 1920 :العرض × االرتفاع)
بكسل
الرتمجة القابلة للتشغيلSubRip (.srt / .txt)، SAMI :
 (.smi)، SubStation Alpha (.ssa/.txt)، Micro1.0 VD (.sub/.txt)، VobSub (.sub)، SubViewer
(sub/.txt)، TMPlayer.( 2.0 sub)، SubViewer.
)(.txt)، DVD Subtitle System (.txt
تنسيق كوديك القابل للتشغيل:
“DIVX3.xx”، “DIVX4.xx”، “DIVX5.xx”،
(“XVID”،التشغيل القيايس فقط) “DIVX6.xx” ،
H.264/MPEG-4 AVC، MPEG1 SS، MPEG2
PS، MPEG2 TS
تنسيق الصوت القابل للتشغيل:
“Dolby Digital”، “DTS”، “MP3”، “WMA”،
”“AAC”، “AC3
•تنسيقات الصوت  WMAو AACال تكون متوائمة مجيعها
مع هذه الوحدة.
معدل أخذ العينات :يف حدود  48 – 32كيلوهرتز (،)WMA
يف حدود  48 – 16كيلوهرتز ()MP3
معدل النقل :يف حدود  320-20كيلوبايت/ثانية ( ،)WMAيف
حدود  320-32كيلوبايت/ثانية ()MP3

2010.5.31 5:7:46 PM

مالحظة
•قد ال يمكن تشغيل ملفات األفالم عالية االستبانة عىل االسطوانة
ا ُملدجمة أو  1.1/1.0 USBبالشكل املالئم .يوىص باستخدام
 BDأو  DVDأو  2.0 USBالستعادة تشغيل ملفات األفالم
عالية االستبانة.

•هذا املشغل يدعم التشكيل اجلانبي الرئييس 4-MPEG/264.H
 ،AVCعاىل بمستوى  .4.1وبالنسبة للملفات ذات املستوى
األعىل ،سوف تظهر الرسالة التحذيرية عىل الشاشة.
•هذا املشغل ال يدعم امللفات املسجلة باستخدام  1*GMCأو
 .2*Qpelوهي تقنيات ترميز فيديو باملعيار  ،MPEG4مثل
املوجودة يف  DivXأو .XVID
* – GMC 1تصحيح احلركة العاملي
* –Qpel 2ربع بكسل

املوسيقى

معدل أخذ العينات :يف حدود  48 – 8كيلوهرتز ( ،)WMAيف
حدود  48 – 11كيلوهرتز ()MP3
معدل النقل :يف حدود  320 – 8كيلوبايت/ثانية (WMA،
)MP3

مالحظة
•هذه الوحدة ال تدعم ملفات  MP3املتضمنة لعالمة .ID3

صحيحا
•قد ال يكون إمجايل وقت التشغيل املوضح عىل الشاشة
ً
بالنسبة مللفات .VBR

الصور

احلجم املقرتح:
أقل من  24 × 3000 × 4000بت/بيكسل
أقل من  32 × 3000 × 3000بت/بيكسل

•ملفات الصور التقدمية وغري القابلة للفقد أثناء الضغط غري
مدعومة.

BD561-P-BDZALLK-ARABIC.indd 10
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الرمز اإلقليمي
يوجد رمز إقليمي مطبوع خلف هذه الوحدة .هذا اجلهاز ال
يستطيع تشغيل سوى  BD-ROMأو أقراص  DVDالتي
حتمل نفس العنوان مثل تلك املوجودة خلف الوحدة أو «مجيع
األنواع».

•يستطيع هذا املشغل تشغيل األسطوانات التي حتمل
تنسيق  .AVCHDعاد ًة ما يتم تسجيل واستخدام هذه
األسطوانات يف كامريات الفيديو.
•يعترب تنسيق  AVCHDمن تنسيقات كامريات الفيديو
الرقمية عالية الوضوح.

•يعترب تنسيق  264.AVC/H 4-MPEGمن التنسيقات
القادرة عىل ضغط الصور بكفاءة عالية أكثر من التنسيق
التقليدي لضغط الصور.
•تستخدم بعض أسطوانات  AVCHDتنسيق
“.”x.v.Color

•يستطيع هذا املشغل تشغيل أسطوانات AVCHD
باستخدام تنسيق “.”x.v.Color

•قد ال تعمل بعض األسطوانات ذات تنسيق ،AVCHD
وذلك حسب حالة التسجيل.
•جيب صياغة األسطوانات ذات التنسيق  AVCHDيف
شكلها النهائي.

•يقدم تنسيق " "x.v.Colorجمموعة كبرية من األلوان أكثر
من أسطوانات كامريات الفيديو .DVD

لتشغيل الصوت Dolby® Digital Plus، Dolby
 TrueHDو DTS-HDمتعدد القنوات:

•مكرب  /مستقبل مثبت به جهاز فك شفرة (Dolby
"،Digital، Dolby Digital Plus
 Dolby TrueHD، DTSأو .)DTS-HD

•سامعات رئيسية ووسطى وجمسمة ومكرب صوت حسب
التنسيق املحدد.

2

إشعارات التوافق

•حيث أن تنسيق  BD-ROMمن التنسيقات اجلديدة ،فمن
املمكن استخدامه يف بعض األسطوانات والوصالت الرقمية
واإلصدارات األخرى املتوافقة .إذا كنت تواجه مشاكل
خاصة بالتوافق ،برجاء االتصال بأحد مراكز خدمة العمالء
املعتمدة.

التجهيز

يشري خمترص تنسيق  AVCHDإىل
(Advanced Video Codec High
)Definition

11

•قد يتطلب عرض املحتوى عايل الوضوح وحمتوى DVD
القيايس القابل للتحويل توفر إدخال متوافق مع HDMI
أو إدخال  DVIمتوافق مع  HDCPعىل جهاز العرض
اخلاص بك.

•قد تقوم بعض أسطوانات  BD-ROMو  DVDباحلد من
استخدام بعض أوامر أو خصائص التشغيل.

•يتوفر الدعم لكل من  ،Dolby TrueHDوDolby
 ،Digital Plusو DTS-HDمع  7.1قناة بحد أقىص إن
استخدمت توصيلة  HDMIإلخراج الصوت من الوحدة.
•يمكنك استخدام جهاز ُ USBمستخدم لتخزين بعض
املعلومات املرتبطة باألسطوانة ،بام يف ذلك املحتوى املنزل من
اإلنرتنت .سوف تتحكم األسطوانة التي تستخدمها يف طول
مدة االحتفاظ هبذه املعلومات.

بعض متطلبات النظام
لتشغيل الفيديو عايل الدقة:

•شاشة عالية الدقة تشتمل عىل مقابس إدخا ل OCOMP
 NENTأو .HDMI
•أسطوانة  BD-ROMذات املحتوى عايل الوضوح.

•إدخال  DVIمتوافق مع  HDMIأو  HDCPعىل جهاز
العرض مع بعض املحتوى (كام هو معني بواسطة مؤلفي
األقراص).
•لتحويل قرص  DVDعايل الوضوح إىل أعىل ،جيب توفر
إدخال  DVIمتوافق مع  HDMIأو  HDCPعىل جهاز
العرض الستخدامه مع املحتوي املحمي ضد النسخ.

2010.5.31 5:7:47 PM
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جهاز التحكم عن بعد
•  •  •  •  •  •  • • • • • • • • 1

1

2
التجهيز

2

) :1 (POWERيشغل املشغل ويوقف
تشغيله.
) :Z (OPEN/CLOSEيفتح درج
القرص أو يغلقه.

األزرار الرقمية  :0-9خيتار اخليارات
املرقمة يف القائمة أو إلدخال األحرف يف
قائمة لوحة املفاتيح.

 :CLEARيزيل عالمة من قائمة البحث
أو رقم عند ضبط كلمة املرور.
 :REPEATيكرر جزء ًا مطلوب ًا.

3

4

•  •  •  •  •  •  • • • • • • • • 2

) :m/M (SCANيبحث للخلف
أو لألمام.
) :./> (SKIPإنتقل إىل
الفصل/املسار/امللف التايل أو السابق.
) :x (STOPيوقف التشغيل.

) :N (PLAYيبدأ التشغيل.

) :X (PAUSEيوقف التشغيل.

•  •  •  •  •  •  • • • • • • • • 3

تركيب البطارية

) :RETURN (Oيظهر القائمة أو
يواصل التشغيل .قد تعمل وظيفة استئناف
التشغيل حسب أسطوانة .BD-ROM
 :TITLE/POP-UPيعرض عنوان
الـ  DVDأو قائمة BD-ROM
الفرعية ،إن وجدت.

 :DISC MENUللوصول إىل قائمة
عىل قرص.

•  •  •  •  •  •  • • • • • • • • 4

األزرار امللونة ( :)R، G، Y، Bاستخدمها
لتصفح قوائم  .BD-ROMكام تُستخدم
ً
أيضا لقوائم [فيلم][ ،صورة][ ،موسيقى]
و[.]NetCast

 :MARKERتقوم بتمييز أية نقطة أثناء
التشغيل.

 :SEARCHعرض أو اخلروج من قائمة
البحث.
 :ZOOMيعرض أو يظهر قائمة
[تكبري].

أزرار التحكم يف التلفزيون :انظر صفحة
.61

) (  :HOMEلعرض أو اخلروج من
[قائمة رئيسية].

 :MUSIC IDعند االتصال بالشبكة،
يمكن أن يوفر املعلومات عن األغنية
احلالية أثناء تشغيل الفيلم.

) (  :INFO/DISPLAYيعرض أو
يظهر العرض اجلاري عىل الشاشة.

قم بإزالة غطاء البطارية املوجود يف
اجلزء اخللفي من جهاز التحكم عن
بعد وأدخل بطارية ( R03مقاس
 )AAAبحيث تكون األقطاب
املوجبة والسالبة متوافقة
بالشكل الصحيح.

2010.5.31 5:7:51 PM

أزرار التوجيه :اخرت خيار ًا من القائمة.
) (  :ENTERيتعرف عىل حتديد
القائمة.
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اللوحة األمامية
9

8

7

6

5

4

3

1

2

2
التجهيز

 1درج القرص

N/X (PLAY / PAUSE) 6

Z (OPEN/CLOSE) 2

x (STOP) 7

 4إطار العرض

 9منفذ USB

 1 3زر (التشغيل)

 5أداة االستشعار عن بعد

./> (SKIP) 88

اللوحة اخللفية
3

4

2

7

 1سلك التيار املرتدد

DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) 2
VIDEO OUT 3

( 2CH AUDIO OUT 4يسار/يمني)

2010.5.31 5:7:53 PM

1

6

5

 5منفذ LAN

( HDMI OUT 6النوع أ ،النسخة )1.3
COMPONENT VIDEO OUT 7
)(Y PB PR

BD561-P-BDZALLK-ARABIC.indd 13
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3
الرتكيب
توصيالت التلفزيون

3

قم بإجراء إحدى التوصيالت التالية اعتام ًدا عىل اإلمكانيات
املوجودة يف جهازك.

الرتكيب

•توصيل ( HDMIصفحة  14إىل )15

•توصيل جهاز فيديو (صفحة )16

توصيل HDMI
إذا كان لديك شاشة أو تلفاز  ،HDMIيمكنك وصلهام هبذا
املشغل باستخدام كابل ( HDMIالنوع أ ،النسخة  .)1.3صل
قابس ( HDMI OUTخمرج  )HDMIاملوجود عىل املشغل
بقابس  HDMIاملوجود عىل تلفاز  HDMIاملتوافق أو شاشة.
توصيل HDMI

•توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمني) (صفحة )16

مالحظة

ُمشغل BD

•اعتام ًدا عىل تلفزيونك واجلهاز اآلخر الذي تريد توصيله ،توجد عدة
طرق يمكنك هبا توصيل جهاز التسجيل .استخدم أحد التوصيالت
املوضحة يف هذا الدليل فقط.
•يرجى الرجوع إىل أدلة التلفزيون ونظام االسرتيو أو األجهزة
األخرى عند الرضورة إلجراء التوصيالت األفضل.

•ال تقم بتوصيل مقبس  AUDIO OUTاخلاص بجهاز التسجيل
بمقبس ( phono inدخل الفونو) (علبة التسجيل) لنظام الصوت
اخلاص بك.
•ال تقم بتوصيل جهاز التسجيل اخلاص بك من خالل VCR
اخلاص بك .يمكن أن يؤدي نظام محاية النسخ إىل تشويه صورة.

TV

كابل
HDMI

قم بضبط مصدر التلفزيون عىل ( HDMIارجع إىل دليل املالك
اخلاص بالتلفزيون).

2010.5.31 5:7:57 PM
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مالحظة
•إذا كان جهاز  HDMIاملوصل ال يقبل إخراج الصوت اخلاص
باملشغل ،قد يؤدي ذلك إىل تشويه صوت جهاز  HDMIأو قد
ال يتم إخراجه.
•عند استخدام وصلة  ،HDMIيمكنك تغيري مستوى الوضوح
إلخراج ( .HDMIارجع إىل "ضبط االستبانة" ،صفحة ).17

•اخرت نوع خمرجات الفيديو من مقبس  HDMI OUTباستخدام
خيار [إعداد لون  ]HDMIيف قائمة [إعداد] (انظر صفحة .)26
•قد يؤدي تغيري الدقة بعد إنشاء االتصال إىل حدوث أعطال .حلل
املشكلة ،أوقف تشغيل املشغل ثم شغله مرة أخرى.
•يف حالة عدم التحقق من توصيل  HDMIبـ  ،HDCPتتحول
شاشة التلفزيون إىل شاشة سوداء .يف هذه احلالة ،قم بفحص
وصلة  ،HDMIأو قم بفصل كابل .HDMI

معلومات إضافية حول HDMI

•عند توصيل  HDMIأو جهاز متوافق مع  ،DVIتأكد مما
ييل:
 -حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVIواملشغل .ثان ًيا ،قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI
واتركه ملدة  30ثانية تقري ًبا ثم قم بتشغيل هذا املشغل.
 -تم ضبط إدخال الفيديو اخلاص بجهاز الفيديو املتصلهلذه الوحدة عىل نحو صحيح.
 -اجلهاز املتصل متوافق مع إدخال الفيديو 720x576pأو  1280x720pأو1920x1080i
أو .1920x1080p

ما هو SIMPLINK؟
بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم هبا عن طريق وحدة
التحكم عن بعد حينام تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG
به خاصية  SIMPLINKمن خالل توصيلة .HDMI

الوظائف التي يمكن التحكم هبا عن طريق وحدة التحكم عن
بعد؛ العرض ،اإليقاف املؤقت ،البحث ،التجاوز ،اإليقاف،
إيقاف تشغيل الوحدة ،وغريها.
راجع دليل التلفاز ملزيد من التفاصيل حول وظيفة
.SIMPLINK

تلفزيون  LGاملزود بخاصية  SIMPLINKحيمل الشعار
املوضح أعاله.

مالحظة

3
الرتكيب

•إذا كان هناك تشويش أو خطوط عىل الشاشة ،يرجى فحص كابل
( HDMIالطول حمدود عىل 4.5م بشكل عام).

15

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل ،ربام ختتلف بعض تشغيل
 SIMPLINKعن الغرض املطلوب أو ربام ال تعمل.

•لن تعمل مجيع أجهزة  HDCPاملتوافقة أو  HDMIأو
 DVIمع هذا املشغل.
 -لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدامجهاز غري متوافق مع .HDCP
 -ال يقوم هذا املشغل بالتشغيل وتتغري شاشة التلفزيونإىل شاشة سوداء.
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الرتكيب

توصيل جهاز فيديو

توصيل الصورة/الصوت (يسار/يمني)

وصل مقابس COMPONENT VIDEO OUT
(خمرجات مكون الفيديو) املوجودة يف املشغل بمقابس اإلدخال
املناظرة يف التليفزيون باستخدام كابل مكون الفيديو .وصل خمارج
الصوت  AUDIO OUTاليرسى واليمنى للجهاز إىل مداخل
الصوت اليرسى واليمنى املوجودة عىل التليفزيون باستخدام
كابالت الصوت.

وصل قابس ( VIDEO OUTخمرج الفيديو) املوجود يف
املشغل بقابس ( video inمدخل الفيديو) يف التلفاز باستخدام
كابل الفيديو .وصل خمارج الصوت  AUDIO OUTاليرسى
واليمنى للجهاز إىل مداخل الصوت اليرسى واليمنى املوجودة
عىل التليفزيون باستخدام كابالت الصوت.

توصيل جهاز فيديو

ُمشغل BD

3

توصيل الفيديو/الصوت
ُمشغل BD

الرتكيب
كابل
الصوت

كابل مكون الفيديو

كابل
الصوت

كابل الفيديو

TV

TV

مالحظة
عند استخدام توصيلCOMPONENT VIDEO OUT
(خمرج الفيديو املركب) ،يمكنك تغيري الدقة إلخراج ( .HDMIانظر
«إعداد دقة الشاشة» يف صفحة ).17
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الرتكيب

إعداد دقة الشاشة
يقدم املشغل العديد من إعدادت دقة شاشة املخرج لقابس
 HDMI OUTوقابس خمرج الفيديو املركب
"
 .COMPONENT VIDEO OUTيمكنك تغيري مستوى
االستبانة باستخدام قائمة [إعداد].
 .1اضغط عىل )

( .HOME

	.2استخدم  I/iالختيار [إعداد] واضغط عىل
) (  .ENTERتظهر قائمة اإلعداد [إعداد].

17

مالحظة
•إذا كان التليفزيون اخلاص بك ال يقبل مستوى االستبانة الذي
قمت بضبطه يف املشغل ،يمكنك ضبط مستوى االستبانة عىل 576
بكسل كام ييل:
 .1اضغط عىل  Zلفتح درج األسطوانات.
 .2اضغط عىل ( xإيقاف) ألكثر من  5ثواين.

•حيث أن العديد من العوامل تؤثر عىل استبانة خمرجات الفيديو،
انظر "استبانة خمرجات الفيديو" يف صفحة .70

3
الرتكيب

	.3استخدم  U/uالختيار [عرض] ثم اضغط عىل  iلتنتقل إىل
املستوى الثاين.

	.4استخدم  U/uالختيار [دقة] ثم اضغط عىل ) ( ENTER
لتنتقل إىل املستوى الثالث.

	.5استخدم  U/uالختيار درجة الوضوح املطلوبة ثم اضغط عىل
) (  ENTERلتأكيد اختيارك.
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الرتكيب

التوصيل بمكربات صوت
قم بعمل واحدة من الوصالت التالية ،تبع ًا إلمكانيات معداتك
احلالية.
•وصلة صوت ( HDMIصفحة )18

•توصيل الصوت الرقمي (صفحة )19

•وصلة صوت تناظري  2قناة (صفحة )19

التوصيل بمكرب صوت عن طريق خمرج
HDMI
وصل مقبس خمرجات  )HDMI (HDMI OUTيف املشغل
بمقبس املدخالت املناظر يف املكرب اخلاص بك باستخدام كابل
 .HDMIسوف حتتاج إىل تشغيل املخرج الرقمي للجهاز (راجع
قائمة [صوت] عىل صفحة ).28-27
توصيل HDMI

حيث أن العديد من العوامل تؤثر عىل نوع خمرجات الصوت،
انظر "مواصفات خمرجات الصوت" للمزيد من التفاصيل
(صفحات .)69-68

3

ُمشغل BD

الرتكيب

معلومات عن الصوت الرقمي متعدد القنوات

توفر الوصلة الرقمية متعددة القنوات أفضل جودة للصوت.
للحصول عىل ذلك أنت حتتاج إىل مستقبل سمعي/فيديو متعدد
القنوات يدعم تنسيقا أو أكثر من التنسيقات السمعية التي
يساندها جهازك .راجع كتيب جهاز االستقبال والرموز املوجودة
يف واجهته( .سرتيو  ،PCMقناة متعددة Dolby Digital
،PCM ،DTS ،Dolby TrueHD ،Dolby Digital
 Plusو/أو )DTS-HD

كابل HDMI

املستقبل/املكرب
كابل HDMI
TV

وصل خمرج  HDMIللمكرب بمدخل  HDMIاملوجود يف
التليفزيون مستخدم ًا كابل ( HDMIاذا وجد خمرج HDMI
يف مكربك.
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الرتكيب

التوصيل بمكرب صوت من خالل خمرج
صوت رقمي

التوصيل بمكرب صوت عن طريق خمرج
صوت بقناتني

وصل مقبس خمرجات الصوت الرقمي يف املشغل بمقبس
املدخالت املناظر ( )COAXIALيف املكرب اخلاص بك.
استخدم كابل صوت رقمي اختياري .سوف حتتاج إىل تنشيط
اإلخراج الرقمي للمشغل( .انظر "قائمة [الصوت]" يف صفحات
).28-27

وصل خمارج الصوت  2CH AUDIO OUTاليرسى واليمنى
للجهاز إىل مداخل الصوت اليرسى واليمنى املوجودة عىل املكرب
أو املستقبل أو جهاز االسرتيو مستخدم ًا كابالت الصوت.

19

وصلة صوت تناظري  2قناة

توصيل الصوت الرقمي
ُمشغل BD
ُمشغل BD

3
الرتكيب

كابل حموري

كابل الصوت

املستقبل/املكرب
املستقبل/املكرب
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الرتكيب

التوصيل بالشبكة املنزلية

توصيل الشبكة السلكية
املوجه/املودم

هذا املشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال حميل ( )LANعرب منفذ
 LANاملوجود يف اللوحة اخللفية .وعن طريق توصيل الوحدة
بشبكة حملية عريضة النطاق ،سوف يمكنك الوصول إىل خدمات
مثل حتديثات الربامج وتفاعلية  BD-LIVEواخلدمات املتاحة
عىل اإلنرتنت.

اخلدمة عريضة
النطاق

توصيل الشبكة السلكية

3

وصل منفذ  LANاخلاص باملشغل باملنفذ املناسب يف املودم أو
املوجه اخلاص بك باستخدام كابل  LANاملتوفر جتار ًيا أو كابل
شبكة األثري ( CAT5أو النسخة األحدث مع موصل .)RJ45

الرتكيب

مالحظة
•عند توصيل أو فصل كابل  LANامسك جزء القابس من الكابل.
عند الفصل ال جتذب كابل  LANولكن قم بالفصل أثناء الضغط
إىل أسفل عىل القفل.
•ال توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة املنطقة املحلية.

•حيث أنه يوجد هتيئات توصيل متنوعة ،رجاء أتباع خصائص ناقل
االتصاالت اخلاص بك أو مقدم خدمة شبكة االنرتنت .

PC

PC

كابل LAN

ُمشغل BD
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الرتكيب

إعداد الشبكة السلكية
إذا كان هناك ملقم  DHCPعىل شبكة االتصال املحلية ()LAN
عرب اتصال سلكي ،سوف يتم تعيني عنوان بروتوكول إنرتنت هلذا
املشغل تلقائ ًيا .وبعد إجراء االتصال املادي ،قد يتطلب عدد صغري
من الشبكات املنزلية ضبط إعداد شبكة املشغل .اضبط إعداد
[شبكة] عىل النحو التايل.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية ،سوف حتتاج إىل توصيل اإلنرتنت
عريض النطاق بالشبكة املنزلية اخلاصة بك.

	.1قم بتحديد اخليار [إعداد التوصيل] يف قائمة [إعداد] ثم
اضغط عىل ) ( .ENTER

21

مالحظة
إذا مل يكن هناك ملقم  DHCPعىل الشبكة وكنت ترغب يف ضبط
عنوان بروتوكول اإلنرتنت يدو ًيا ،اخرت [ثابت] ثم اضبط [عنوان
 ]IPو[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم  ]DNSباستخدام
 U/u/I/iواألزرار الرقمية .إذا أخطأت عند إدخال رقم ما،
اضغط عىل (مسح) ملسح اجلزء املميز.

	.3اخرت [ ]OKواضغط عىل ) (  ENTERلتطبيق إعدادات
الشبكة.

	.4سوف يطلب منك املشغل اختبار اتصال الشبكة .اخرت []OK
واضغط عىل ) (  ENTERالستكامل اتصال الشبكة.

الرتكيب

	.5إذا اخرتت [االختبار] وقمت بالضغط عىل ( ENTER
) يف اخلطوة  4أعاله ،يتم عرض حالة اتصال الشبكة عىل
الشاشة.
يمكنك ً
أيضا اختبارها عىل [حالة التوصيل] يف قائمة [إعداد].

3

	.2استخدم  U/u/I/iلتحديد وضع بروتوكول اإلنرتنت فيام
بني [ديناميكي] و[ثابت].
ويف الوضع العادي ،قم بتحديد [ديناميكي] لتعيني عنوان
بروتوكول إنرتنت تلقائ ًيا.
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الرتكيب

مالحظات حول اتصال الشبكة:

•العديد من مشكالت اتصال الشبكة خالل اإلعداد غال ًبا ما
يمكن إصالحها عن طريق إعادة ضبط املوجه أو املودم .وبعد
توصيل املشغل بالشبكة املنزلية ،قم عىل الفور بإيقاف تشغيل
الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة ملودم موجه أو كابل شبكة
االتصال املنزلية .بعدئذ قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل
الطاقة مرة أخرى.
•وحسب موفر خدمة اإلنرتنت ( ،)ISPيمكن أن يكون عدد
األجهزة التي يمكنها استقبال خدمة اإلنرتنت حمدو ًدا برشوط
اخلدمة املطبقة .للمزيد من التفاصيل ،اتصل بموفر خدمة
اإلنرتنت اخلاص بك.

3
الرتكيب

•ال تتحمل رشكتنا املسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/أو
ميزة االتصال باإلنرتنت تنتج عن أخطاء/أعطال االتصال
املصاحبة لإلتصال باإلنرتنت عريض النطاق اخلاص بك أو
باألجهزة املتصلة األخرى.

•جيب أن يوجد مودم  DSLالستخدام خدمة  DSLوجيب أن
يكون هناك مودم كابل الستخدام خدمة املودم الكابل .ووف ًقا
لطريقة الدخول واتفاق املشرتك مع موفر خدمة اإلنرتنت
اخلاص بك ،قد ال يمكنك استخدام ميزة االتصال باإلنرتنت
يف هذا املشغل أو قد تكون هناك حمدودية لعدد األجهزة
التي يمكنك توصيلها يف نفس الوقت( .إذا كان موفر خدمة
اإلنرتنت اخلاص بك حيدد االشرتاك بجهاز واحد ،قد ال
ُيسمح هلذا املشغل باالتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل
بالفعل).
•قد ال ُيسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه
حمدو ًدا وف ًقا للسياسات والقيود املتبعة من قبل موفر خدمة
اإلنرتنت اخلاص بك .للمزيد من التفاصيل ،اتصل بموفر
خدمة اإلنرتنت مبارشة.

•ميزات أسطوانات  BD-ROMاملتاحة من خالل ميزة
االتصال باإلنرتنت مل يتم إنشاءها أو توفريها عن طريق
رشكتنا ،وال تتحمل الرشكة املسؤولية عن عملها أو عن
االستمرارية يف توفريها .بعض املواد ذات الصلة باألسطوانة
املتاحة عن طريق االتصال باإلنرتنت قد ال تكون متوائمة مع
هذا املشغل .إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا املحتوى،
يرجى االتصال بمنتج األسطوانة.
•بعض حمتويات اإلنرتنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكرب
للنطاق.

ومهيأ بالشكل املالئم ،قد ال
•وحتى إذا كان املشغل متصل ُ
تعمل بعض حمتويات اإلنرتنت بالشكل املالئم بسبب إزدحام
اإلنرتنت أو جودة خدمة اإلنرتنت اخلاصة بك أو عرض
النطاق اخلاص هبا أو ملشكالت خاصة بموفر املحتوى.
•بعض عمليات االتصال باإلنرتنت قد ال تكون متاحة بسبب
قيود معينة يضعها موفر خدمة اإلنرتنت املزودة لالتصال
باإلنرتنت عريض النطاق.

•وأي رسوم يفرضها موفر خدمة اإلنرتنت تشمل ،عىل
سبيل املثال ال احلرص ،مصاريف االتصال التي تتحمل أنت
مسؤوليتها.

•جيب وجود منفذ شبكة اتصال حملية  Base-T 10أو 100
 Base-TXلالتصال السلكي هلذا املشغل .وإذا كانت خدمة
اإلنرتنت اخلاصة بك ال تسمح هبذا االتصال ،لن يمكنك
االتصال باملشغل.
•جيب أن تستخدم موجه الستخدام خدمة .xDSL
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الرتكيب

توصيل جهاز USB

23

	.3اخرت [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام I/i
واضغط عىل ) ( .ENTER

يمكن استخدام هذا املشغل يف تشغيل ملفات األفالم واملوسيقى
والصور من جهاز .USB

تشغيل املحتوى يف جهاز USB
	.1أدخل جهاز  USBيف منفذ  USBحتى يثبت يف مكانه.
توصيل جهاز USB

	.4حدد خيار [ ]USBباستخدام  I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

3
الرتكيب

عندما تقوم بتوصيل جهاز  USBأثناء عرض القائمة الرئيسية،
يقوم املشغّ ل تلقائ ًيا بتشغيل ملف موسيقى خمزن يف جهاز USB
 .إذا كان جهاز التخزين  USBحيتوي عىل العديد من أنواع
امللفات ،سوف تظهر قائمة لتحديد نوع امللف.

	.5اخرت مل ًفا باستخدام  U/u/I/iواضغط عىل تشغيل أو
) (  ENTERلتشغيل امللف.

قد يستغرق حتميل امللف دقائق قليلة حسب كم املحتوى املخزن
يف جهاز ختزين  .USBاضغط عىل الزر ) (  ENTERعندما
يكون خيار[إلغاء] حمدد إليقاف التحميل.
 .2اضغط عىل )

( .HOME

	.6انزع جهاز  USBبحرص.
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الرتكيب

مالحظة
•هذا املشغل يدعم ذاكرة فالش /USBحمرك األقراص الصلبة
اخلارجي بتنسيق  FAT16و  FAT32و  NTFSعند دخول
امللفات (املوسيقى والصور واألفالم) .ومع ذلك ،بالنسبة لتسجيل
األسطوانات الصوتية و ،BD-Liveال يدعم اجلهاز سوى
التنسيقات  FAT16و .FAT32استخدم ذاكرة فالش /USB
حمرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق  FAT16أو  FAT32عند
استخدام تسجيل األسطوانات الصوتية و.BD-Live

اإلعدادات
ضبط إعدادات اإلعداد
يمكنك تغيري إعدادات املشغل يف قائمة [إعداد].

 .1اضغط عىل )

( .HOME

•يمكن استخدام جهاز  USBللتخزين املحيل لالستمتاع بأسطوانات
 BD-Liveمع اإلنرتنت.

•يمكن هلذه الوحدة أن تدعم حتى  4تقسيامت يف جهاز .USB
•ال تنزع جهاز  USBأثناء التشغيل (تشغيل...إلخ).

3
الرتكيب

•جهاز  USBالذي يتطلب تثبيت برنامج إضايف عند التوصيل
بالكمبيوتر غري مدعوم.

•جهاز  :USBجهاز  USBالذي يدعم  USB1.1و.USB2.0
•يمكن تشغيل ملفات األفالم واملوسيقى والصور .للحصول عىل
التفاصيل اخلاصة بتشغيل كل ملف ،انظر الصفحة ذات الصلة.
•يوىص بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.

	.2استخدم  I/iالختيار [إعداد] واضغط عىل
) (  .ENTERتظهر قائمة اإلعداد [إعداد].

•إذا كنت تستخدم كابل امتداد  USBأو حمور  USBأو قارئة USB
متعددة ،قد ال يتم التعرف عىل جهاز .USB
•بعض أجهزة  USBقد ال تعمل عىل هذه الوحدة.
•ال يتوافر دعم الكامريا الرقمية واهلاتف املحمول.

•ال يمكن توصيل منفذ  USBاملوجود بالوحدة بالكمبيوتر
الشخيص .ال يمكن استخدام الوحدة كجهاز ختزين.

	.3استخدم  U/uلتحديد خيار اإلعداد األول ،ثم اضغط عىل
 iلالنتقال إىل املستوى الثاين.

2010.5.31 5:8:53 PM
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	.4استخدم  U/uلتحديد خيار إعداد ثاين ،ثم اضغط عىل
) (  ENTERلالنتقال إىل املستوى الثالث.

25

مالحظة
ال يمكنك حتديد اخليار [صندوق الرسائل  ]4:3و[مسح شامل ]4:3
ً
مضبوطا عىل أعىل من  720بكسل.
عندما يكون مستوى االستبانة

دقة

	.5استخدم  U/uالختيار اإلعداد املطلوب ،واضغط عىل
) (  ENTERللتأكيد عىل اختيارك.

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إىل العرض يف التليفزيون وف ًقا لنوع
تليفزيونك.
[صندوق الرسائل ]4:3
اخرت عندما توصل جهاز تليفزيون قيايس  .4:3يعرض صور ًا
مرسحية مع رشائط داكنة أعىل الصورة وأسفلها.
[مسح شامل ]4:3
اخرت عندما توصل جهاز تليفزيون قيايس  .4:3يعرض صور ًا
مقطوعة لتمأل شاشتك .كال جانبي الصورة مقطوعان.
[]16:9 Original
إخرت متى يتم توصيل تليفزيون بعرض  .16:9الصورة التي
بمقاس  4:3يتم عرضها بنسبة عرض إىل ارتفاع  4:3أصلية،
مع ظهور أعمدة سوداء عىل اجلانب األيرس واأليمن.

[تلقائي]
إذا كان قابس خمرج  HDMIمتصل بأجهزة تلفزيون توفر
عرض معلومات ( ،)EDIDيتم اختيار أفضل دقة تتناسب
مع جهاز التليفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي .يف حالة
توصيل خمرج الفيديو املركب فقط ،فإنه يعمل عىل تغيري الدقة
إىل  1080iكدقة افرتاضية.
[]1080p
خيرج 1080خط ًا من الفيديو املستمر.

3
الرتكيب

قائمة [عرض]

يضبط اسبتانة املخرجات إلشارة مكون الفيديو وفيديو
 .HDMIارجع إىل صفحة  17و 70ملزيد من التفاصيل عن
ضبط االستبانة.

[]1080i
خيرج 1080خط ًا من فيديو متشابك.
[]720p
خيرج  720خط ًا من الفيديو املستمر.
[]576p
خيرج  576خط ًا من فيديو متشابك.
[]576i
خيرج  576خط ًا من فيديو متشابك.

[كامل ]16:9
إخرت متى يتم توصيل تليفزيون بعرض .16:9
الصورة التي بمقاس  4:3يتم ضبطها أفق ًيا (بنسبة خطية)
مللء الشاشة بالكامل.

2010.5.31 5:8:54 PM
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 1080pوضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة عىل  ،1080pاخرت [ ]24Hzللحصول
عىل عرض سلس ملادة الفيلم ( )1080p/24 Hzمع عرض
جمهز بـ  HDMIمتوافق مع .1080p/24 Hz

مالحظة
•عندما ختتار [ ]24 Hzفقد تعاين من بعض االضطراب يف الصورة
عندما حيول الفيديو أفالم الفيديو والسينام .يف هذه احلالة ،اخرت
[.]50 Hz

3

•حتى عندما يتم ضبط نظام عرض  1080pعىل [ ]24 Hzهرتز،
إذا مل يكن تلفازك متوافق ًا مع  ،1080p/24 Hzفإن الرتدد
اإلطاري االساسى اخلاص بمخرج الفيديو سيكون  50هرتز أو 60
هرتز ليتوافق مع تنسيق املصدر اخلاص بالفيديو.

الرتكيب

إعداد لون HDMI

قائمة [لغة]
قائمة العرض

إخرت لغة لقائمة [اإلعداد] وللعرض عىل الشاشة.

قائمة القرص  /صوت القرص  /ترمجة القرص

اخرت اللغة التي تفضلها ملسار الصوت (صوت القرص) والرتمجة
وقائمة القرص.
[أصيل]
يشري إىل اللغة األصلية التي سجل هبا القرص.
[آخرى]
اضغط ) (  ENTERالختيار لغة أخرى .استخدم مفاتيح
األرقام ثم اضغط ) (  ENTERإلدخال العدد املكون من
 4أرقام طبق ًا لقائمة شفرة اللغة يف الصفحة .65

اخرت نوع اإلخراج من قابس خمرج  .HDMIللحصول عىل
هذا اإلعداد ،برجاء اإلشارة إىل دالئل املستخدم اخلاصة بجهاز
العرض.

[إيقاف] (ترمجة األسطوانة فقط)
إغالق الرتمجة.

[]YCbCr
اخرت هذا االختيار عند االتصال بجهاز عرض .HDMI

مالحظة

[]RGB
اخرت هذا االختيار عند االتصال بجهاز عرض .DVI

2010.5.31 5:8:55 PM
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قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات ملخرج الصوت .اضبط خيارات
الصوت للجهاز طبق ًا لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

مالحظة
وحيث أن العديد من العوامل تؤثر عىل نوع خمرجات الصوت،
انظر "مواصفات خمرجات الصوت" يف صفحة  69-68للمزيد من
التفاصيل.

 / HDMIاملخرجات الرقمية

[سرتيو ]PCM
اخرت إذا كنت توصل  HDMI OUTأو خمرج الصوت
الرقمي بجهاز به جهاز اسرتيو رقمي بقناتني لفك الشفرة.
[قناة متعددة  HDMI) [PCMفقط)
اخرت إذا كنت توصل خمرج  HDMI OUTأو خمرج
الصوت الرقمي إىل جهاز به جهاز فك شفرة .DTS
[إعادة ترميز ]DTS
اخرته إذا وصلت خمرج  HDMI OUTأو DIGITAL
 AUDIO OUTبجهاز  DTSلفك الشفرة.
[املرور األسايس]
إخرت إذا قمت بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO
 OUTو  HDMI OUTاخلاص هبذه الوحدة بجهاز
مزود بوحدة فك ترميز  LPCMو Dolby Digitalو
 Dolby Digital Plusو Dolby TrueHDو DTSو
.DTS-HD

2010.5.31 5:8:55 PM

مالحظة
•عند ضبط خيار [ ]HDMIعىل [قناة متعددة  ،]PCMفإن
الصوت يمكن أن خيرج كاسرتيو  PCMإذا كانت بيانات PCM
متعددة القنوات مل يتم اكتشافها من جهاز  HDMIوبه .EDID
•يف ضبط اخليار [ ]HDMIأو [املخرجات الرقمية] عىل [إعادة
ترميز  ،]DTSيتم إخراج صوت إعادة ترميز  DTSبالنسبة
ألسطوانات  BD-ROMمع الصوت الثانوي ويتم إخراج
الصوت األصيل بالنسبة لألسطوانات األخرى (مثل [املرور
األسايس]).

عينة تردد (خمرج صوت رقمي)
][192 kHz
اخرت هذا إذا كان استقبالك  A/Vأو املكرب قادر ًا عىل التعامل
مع إشارات  192كيلو هرتز.
][96 kHz
اخرت هذا إذا كان جهاز استقبالك  A/Vأو املكرب غري
قادر عىل التعامل مع إشارات  192كيلو هرتز .عند القيام
هبذا االختيار فإن هذه الوحدة تقوم أوتوماتيكي ًا بتحويل
أي إشارات  192كيلو هرتز إىل  96كيلو هرتز حتى يقوم
جهازك بفك شفرهتا.

3
الرتكيب

اخرت شكل خمرج الصوت عندما يكون اجلهاز املثبت به HDMI
أو مدخل صوت رقمي متص ً
ال بمخرج  HDMI OUTبجهاز
 DIGITAL AUDIO OUTأو خمرج صوت رقمي عىل
هذا اجلهاز.

27

][48 kHz
اخرت هذا إذا كان جهاز استقبالك  A/Vأو املكرب غري قادر
عىل التعامل مع إشارة  192كيلو هرتز .وإشارة  96كيلو
هرتز .عند القيام هبذا االختيار فإن الوحدة تقوم أوتوماتيكي ًا
بتحويل إشارات  192كيلو هرتز و 96كيلو هرتز إىل 48
كيلو هرتز حتى يقوم جهازك بفك شفرهتا.
راجع املستندات اخلاصة بجهاز استقبالك أو باملكرب للتحقق من
إمكاناهتا.
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( DRCالتحكم يف النطاق الديناميكي)

عند تشغيل حمتوى ُمرمز يف دولبي دجييتال أو دولبي دجييتال بلس،
قد ترغب يف ضغط النطاق الديناميكي ملخرجات الصوت (الفرق
بني أعىل األصوات وأقل األصوات) .هذا يسمح لك باالستامع
إىل فيلم بحجم صوت أكثر انخفاض ًا بدون فقدان نقاء الصوت.
اضبط [ ]DRCإىل [تشغيل] للحصول عىل هذا التأثري.

مالحظة
ال يمكن تغيري إعداد  DRCإال يف حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا
كانت الوحدة يف وضع التوقف التام.

يف حالة نسيان كلمة املرور

يف حالة نسيان كلمة املرور ،يمكنك مسحها باتباع اخلطوات
التالية:
 .1أزح أي قرص يكون داخل اجلهاز.

 .2قم بتحديد اخليار [كلمة املرور] يف قائمة [إعداد].

	.3استخدم األزرار الرقمية إلدخال " ."210499تم مسح كلمة
املرور.

مالحظة
إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط عىل ) (  ،ENTERاضغط عىل
"مسح" .بعدئذ قم بإدخال كلمة املرور الصحيحة.

3
الرتكيب

قائمة [تأمني]

إعدادات [تأمني] تؤثر عىل تشغيل  BDو DVDفقط.

وللدخول إىل أي ميزة يف إعدادات [القفل] ،جيب عليك إدخال
الكود األمني املكون من  4رموز الذي أنشأته.
إذا مل تكن قد أدخلت كلمة املرور بعد ،سوف ُيطلب منك القيام
بذلك .أدخل كلمة مرور تتكون من  4رموز مرتني ،واضغط عىل
) (  ENTERإلنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة املرور

يمكنك إنشاء كلمة املرور أو تغيريها.
[ال يشء]
أدخل كلمة مرور تتكون من  4رموز مرتني ،واضغط عىل
) (  ENTERإلنشاء كلمة مرور جديدة.
[تغيري]
أدخل كلمة املرور احلالية واضغط عىل
) (  .ENTERأدخل كلمة مرور تتكون من  4رموز
مرتني ،واضغط عىل ) (  ENTERإلنشاء كلمة مرور
جديدة.

2010.5.31 5:8:56 PM

 DVDتصنيف

يعرتض تشغيل أسطوانات  DVDاملصنفة وف ًقا ملحتواها.
(ليست مجيع األسطوانات مصنفة).
[ 1-8تصنيف]
التصنيف األول ( )1يتضمن أشد القيود ،بينام التصنيف
الثامن ( )8هو أخفها.
[إلغاء تأمني]
يف حالة اختيار [إلغاء التأمني] ،فلن تكون ميزة الرقابة األبوية
نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

 BDتصنيف

لتشغيل العمر اضبط حد تشغيل  .BD-ROMاستخدم األزرار
الرقمية إلدخال احلد العمري لعرض .BD-ROM
[]255
يمكن تشغيل مجيع .BD-ROM
[]0-254
يمنع تشغيل أي  BD-ROMبتصنيفات مقابلة مسجلة
عليه.
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مالحظة
ال ُيطبق [ BDتصنيف ] إال بالنسبة ألسطوانة  BDالتي حتتوي عىل
التحكم يف التصنيف املتقدم فقط.

كود

أدخل رمز املنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف
قرص الفيديو  DVDطبق ًا للقائمة املوجودة عىل صفحة .64

29

قائمة [شبكة]

إعدادات [شبكة] مطلوبة الستخدام حتديث الربامج وميزات
 BD Liveواإلنرتنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة املنزلية اخلاصة بك جاهزة لتوصيل املشغل،
سوف حتتاج إىل ضبط املشغل عىل اتصال الشبكة لالتصاالت
اخلاصة بالشبكة( .انظر "التوصيل بالشبكة املنزلية" يف الصفحات
).22-20

حالة التوصيل

الرتكيب

إذا كنت ترغب يف التحقق من حالة الشبكة عىل هذا املشغل،
اخرت [حالة التوصيل] واضغط عىل ) (  ENTERللتحقق من
إعداد االتصال بالشبكة واإلنرتنت.

3

توصيل BD-LIVE

يمكنك احلد من الدخول إىل اإلنرتنت عند استخدام خواص
.BD-Live
[مسموح]
يشري إىل أن الدخول إىل اإلنرتنت مسموح به لكافة حمتويات
.BD-Live
[مسموح جزئ ًيا]
يشري إىل أن الدخول إىل اإلنرتنت مسموح به فقط ملحتوى
 BD-Liveالذي يتمتع بشهادات ملكية حمتوى .الدخول إىل
اإلنرتنت ووظائف  AACSأون الين حمظورة جلميع حمتوى
 DB-Liveبدون شهادة.
[ممنوع]
الدخول إىل اإلنرتنت حمظور جلميع حمتويات .BD-Live

2010.5.31 5:8:57 PM
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قائمة [آخرى]
DivX VOD
معلومات عن فيديو ®DIVX: DivXهي تنسيق فيديو رقمي
تم إنشاءه عن طريق رشكة  .DivXهذا اجلهاز معتمد رسم ًيا من
 DivXلتشغيل فيديو  .DivXزوروا موقع الويب
"
 www.divx.comللمزيد من املعلومات وأدوات الربامج
لتحويل امللفات اخلاصة بك إىل فيديو .DivX

3
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معلومات عن فيديو  DIVXعند الطلب :هذا اجلهاز ا ُملعتمد
من  ®DivXجيب تسجيله لتشغيل حمتوى فيديو  DivXعند
الطلب ( .)VODللحصول عىل رمز التسجيل ،قم بتعيني
موضع قسم [ ]DivX VODيف قائمة [إعداد] .اذهب إىل موقع
الويب  vod.divx.comواستخدم هذا الرمز الستكامل عملية
التسجيل وتعلم املزيد عن .DivX VOD
[تسجيل]
يعرض رمز التسجيل للمشغل اخلاص بك.
[إلغاء التسجيل]
إليقاف تنشيط املشغل اخلاص بك وعرض رمز إيقاف
التنشيط.

مالحظة
يمكن تشغيل مجيع مقاطع الفيديو املحملة من  DivX VODبرمز
التسجيل هلذا املشغّ ل عىل الوحدة.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك املشغل أقراص يف وضع التوقف
ملدة مخس دقائق .إذا قمت بضبط هذا اخليار عىل [تشغيل] ،يتم
إيقاف تشغيل الوحدة تلقائ ًيا بعد عرض شاشة التوقف ملدة 25
دقيقة .اضبط هذا اخليار عىل [إيقاف] لرتك شاشة التوقف حتى
يتم تشغيل الوحدة عن طريق املستخدم.

بدء
[ضبط املصنع]
يمكنك إعادة ضبط املشغل عىل إعدادات املصنع األصلية.
[حدد ختزين ]BD
يقوم بتمهيد حمتويات  BDمن جهاز ختزين  USBاملوصل.

مالحظة
إذا قمت بإعادة ضبط املشغل عىل إعداد ضبط املصنع األصلية
باستخدام خيار [ضبط املصنع] ،جيب عليك أن تقوم بضبط إعدادات
الشبكة مرة أخرى.

الربامج
[معلومات]
يعرض نسخة الربامج احلالية.
[حتديث]
يمكنك حتديث الربامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم
حتديث الربامج مبارشة (أنظر صفحة .)63-62

إخطار إبراء الزمة

اضغط عىل ) (  ENTERلعرض إخطار إخالء املسؤولية
خلدمة الشبكة يف صفحة .72

2010.5.31 5:8:57 PM
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التشغيل
التشغيل العام

	.5قم بتحديد خيار [قرص] باستخدام  I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

تشغيل األسطوانات
	.1اضغط عىل ) Z (OPEN/CLOSEوضع أسطوانة يف
درج األسطوانات.
أدخل أسطوانة

هذه اخلطوة رضورية فقط عند توصيل أسطوانة وجهاز
 USBبالتزامن يف هذه الوحدة.

التشغيل

	.6اخرت مل ًفا باستخدام  U/u/I/iواضغط عىل ( Bتشغيل) أو
) (  ENTERلتشغيل امللف.

4

مالحظة

	.2اضغط عىل ) Z (OPEN/CLOSEلغلق درج
األسطوانات.

بالنسبة ملعظم أسطوانات  CDالصوتية و BD-ROMو
 DVD-ROMفسوف يبدأ التشغيل تلقائ ًيا.

	.3اضغط عىل )

•وظائف التشغيل املوضحة يف هذا الدليل ال تكون متاحة دائماً يف
كل امللفات والوسائط .وبعض الوظائف قد تكون ممنوعة حسب
العديد من العوامل.
•وف ًقا لعناوين  ،BD-ROMقد تكون هناك حاجة إىل توصيل
جهاز  USBللتشغيل بالشكل املالئم.

( .HOME

	.4اخرت [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام I/i
واضغط عىل ) ( .ENTER
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التشغيل

إليقاف التشغيل

اضغط عىل ) x (STOPأثناء التشغيل.

لإليقاف املؤقت للتشغيل

اضغط عىل ) X (PAUSEأثناء التشغيل.
إضغط عىل ) B (PLAYالستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار بإطار

اضغط عىل ) X (PAUSEأثناء تشغيل الفيلم.
اضغط عىل ) X (PAUSEبشكل متكرر لتشغيل استعادة
تشغيل اإلطار باإلطار.

للمسح الضوئي لألمام أو للخلف

4

اضغط عىل  Mأو  mلتشغيل التقديم الرسيع أو الرتجيع
الرسيع أثناء استعادة التشغيل.
يمكنك تغيري الرسعات املختلفة الستعادة التشغيل بالضغط عىل
 Mأو  mبشكل متكرر.

استخدام قائمة األسطوانة
BD

DVD

AVCHD

لعرض قائمة األسطوانة

قد يتم عرض شاشة القائمة أو ً
ال بعد حتميل األسطوانة التي
حتتوي عىل قائمة .إذا كنت ترغب يف عرض قائمة األسطوانة أثناء
التشغيل ،اضغط عىل قائمة األسطوانة.
استخدم األزرار  U/u/I/iللتنقل بني عنارص القائمة.

لعرض القائمة املنبثقة.

بعض أسطوانات  BD-ROMحتتوي عىل قائمة منبثقة تظهر
أثناء التشغيل.
اضغط عىل العنوان/القائمة املنبثقة أثناء التشغيل ،واستخدام
األزرار  U/u/I/iللتنقل بني عنارص القائمة.

التشغيل

إلبطاء رسعة التشغيل

عند اإليقاف املؤقت للتشغيل ،اضغط بتكرار عىل  Mلتشغيل
الرسعات املختلفة للحركة البطيئة.

لالنتقال إىل الفصل/املسار/امللف التايل/السابق

خالل التشغيل اضغط عىل > أو  .لتذهب إىل الفصل/
املسار /امللف التايل أو لتعود إىل بداية الفصل /املسار /امللف
احلايل.
أضغط عىل  .مرتني قصريتني لتعود مرة أخرى إىل الفصل/
املسار /امللف السابق.
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التشغيل

استئناف استعادة التشغيل
DVD

BD
MUSIC

MOVIE AVCHD

ACD

تسجل الوحدة النقطة عندما قمت بالضغط عىل )x (STOP
حسب األسطوانة.
إذا ظهرت "( Xxإيقاف االستئناف)" عىل الشاشة بشكل
خمترص ،اضغط عىل ) B (PLAYالستئناف التشغيل (من نقطة
املشهد).
إذا ضغطت عىل ) x (STOPمرتني أو قمت بتفريغ األسطوانة،
سوف تظهر "( xإيقاف كامل)" عىل الشاشة.
سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة املتوقفة.

مالحظة
•نقطة االستمرار من التوقف يمكن حموها عندما يتم الضغط عىل زر
(مث ً
ال توصيل )،1 (POWER)، Z (OPEN/CLOSE
وغريها).
•إذا قمت بالضغط عىل ( xإيقاف) مرة واحدة خالل تشغيل عنوان
 BD-ROMالتفاعيل ،سوف تصبح الوحدة يف وضع اإليقاف
الكامل.

تشغيل متقدم
تكرار التشغيل
BD

DVD

AVCHD

MUSIC ACD

أثناء التشغيل اضغط عىل تكرار عدة مرات الختيار وضع التكرار
املطلوب.
أسطوانات BD/DVD
 – -Aسوف يتم تكرار اجلزء ا ُملحدد باستمرار.
فصل – سوف تتم استعادة تشغيل الفصل احلايل بشكل
متكرر.
عنوان – سوف تتم استعادة تشغيل العنوان احلايل بشكل
متكرر.
للرجوع إىل التشغيل العادي ،اضغط بتكرار عىل تكرار
الختيار [إيقاف].

أسطوانات  CDالصوتية/ملفات املوسيقى
 – Trackسوف تتم استعادة تشغيل املسار أو امللف
احلايل بشكل متكرر.
 – Allسوف تتم استعادة تشغيل كل املسارات أو
امللفات بشكل متكرر.
– سوف تتم استعادة تشغيل املسارات أو امللفات
برتتيب عشوائي.
 – Allسوف تتم استعادة تشغيل كل املسارات أو
امللفات بشكل متكرر وبرتتيب عشوائي.
 – A-Bسوف يتم تكرار اجلزء ا ُملحدد باستمرار.
(األسطوانات املدجمة الصوتية فقط)

4
التشغيل

•ال تعمل وظيفة استئناف التشغيل عىل أسطوانات -BDالفيديو
مع .BD-J

33

وللرجوع إىل التشغيل العادي ،اضغط عىل مسح.
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التشغيل

تكبري صورة التشغيل

مالحظة

BD

•إذا قمت بالضغط عىل > مرة واحدة خالل تكرار تشغيل
الفصل/املسار ،يتم إلغاء تكرار التشغيل.

•قد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض االسطوانات أو العناوين.

تكرار جزء معني
BD

DVD

AVCHD

ACD

يمكن هلذا املشغل أن يقوم بتكرار اجلزء الذي اخرتته.

	.1وأثناء التشغيل ،اضغط عىل "تكرار" الختيار [ ]-Aيف بداية
اجلزء الذي ترغب يف تكراره.

	.2اضغط عىل ) (  ENTERيف هناية اجلزء.
سوف يتم تكرار اجلزء ا ُملحدد باستمرار

4

	.3وللعودة إىل استعادة التشغيل العادية ،إضغط عىل REPEAT
بشكل متكرر الختيار [إيقاف].

التشغيل

مالحظة
•ال يمكنك اختيار أي جزء أقل من  3ثواين.

•قد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض االسطوانات أو العناوين.

DVD

PHOTO MOVIE AVCHD

	.1أثناء وضع التشغيل أو التوقف املؤقت ،قم بالضغط عىل
( ZOOMتكبري/تصغري) لعرض قائمة [تكبري].

	.2استخدم الزر امللون األمحر ( )Rأو األخرض ( )Gلتصغري أو
تكبري الصورة.
يمكنك التنقل بني الصور املكربة/املصغرة باستخدام األزرار
.U/u/I/i
	.3للعودة إىل حجم الصورة الطبيعي ،اضغط عىل الزر ً
األصفر
امللون (. )Y

	.4إضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من قائمة [تكبري].

( Marker Searchبحث العالمة)
BD

DVD

MOVIE AVCHD

يمكنك بدء التشغيل من عدد يصل إىل تسع نقاط متذكرة.

إلدخال عالمة

	.1اضغط عىل "نقطة التمييز" ،أثناء التشغيل ،يف النقطة املطلوبة.
يظهر رمز نقطة التمييز عىل شاشة التليفزيون لفرتة قصرية.
 .2كرر اخلطوة  1إلضافة حتى تسع نقاط متييز.

الستدعاء املشهد ا ُملميز

	.1اضغط  SEARCHوسوف تظهر قائمة البحث عىل الشاشة.
	.2اضغط عىل زر الرقم الختيار رقم العالمة التي تريد
استدعاءها .يبدأ التشغيل من املشهد املوضوع عالمة عليه.
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التشغيل

حلذف إحدى نقاط التمييز

	.1اضغط  SEARCHوسوف تظهر قائمة البحث عىل الشاشة.

	.2اضغط عىل  uلتظليل رقم نقطة التمييز.
استخدم  I/iالختيار املشهد املميز الذي ترغب يف حذفه.

	.3اضغط  CLEARوسوف يتم حذف املشهد املحدد من قائمة
البحث.

35

لبدء التشغيل من مشهد مميز

	.1اضغط  SEARCHوسوف تظهر قائمة البحث عىل الشاشة.
	.2اضغط عىل  uلتظليل رقم نقطة التمييز .استخدم I/i
الختيار املشهد املميز الذي ترغب يف بدء تشغيله.

	.3اضغط عىل ) (  ENTERلبدء التشغيل من املشهد املميز.

مالحظة
قد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض االسطوانات أو العناوين.

مالحظة
•قد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض االسطوانات أو العناوين.
•يتم مسح كل النقاط املميزة إذا كان العنوان يف وضع اإليقاف
الكامل ( ،)xأو إذا تم تغيري العنوان أو إذا قمت بإخراج
األسطوانة.

استخدام قائمة البحث
BD

DVD

التشغيل

•إذا كان الطول اإلمجايل للعنوان أقل من  10ثواين ،ال تكون هذه
الوظيفة متاحة.

4

MOVIE AVCHD

يمكنك باستخدام قائمة البحث أن تتوصل بسهولة إىل النقطة
التي ترغب يف بدء التشغيل منها.

للبحث عن نقطة

	.1أثناء استعادة التشغيل ،إضغط عىل  SEARCHلعرض قائمة
البحث.

	.2اضغط عىل  I/iلتخطي استعادة التشغيل بمقدار  15ثانية
لألمام أو للخلف.
يمكنك اختيار النقطة التي ترغب يف ختطيها بالضغط عىل الزر
 I/iواالستمرار يف الضغط عليه.
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التشغيل

تغيري عرض قائمة املحتويات

عرض معلومات املحتوى

يمكنك تغيري عرض قائمة املحتوى يف قائمة [فيلم] أو [موسيقى]
أو [صورة] أو.

يمكن للمشغل أن يقوم بعرض معلومات املحتوى.

الطريقة األوىل

 .2اضغط عىل ) (  INFO/DISPLAYلعرض قائمة
اخليارات.

PHOTO MUSIC MOVIE

اضغط بتكرار عىل الزر امللون األمحر (.)R

MOVIE

 .1اخرت مل ًفا باستخدام .U/u/I/i

 .3قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام  U/uواضغط عىل
) ( .ENTER
تظهر معلومات امللف عىل الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم ،يمكنك عرض معلومات امللف بالضغط
عىل ( TITLE/POPUPالعنوان/الشاشة املنبثقة).

مالحظة
قد ال تكون املعلومات املعروضة عىل الشاشة صحيحة باملقارنة مع
معلومات املحتوى الفعلية.

4
التشغيل

ذاكرة آخر مشهد
BD

DVD

هذه الوحدة تتذكر املشهد األخري من آخر قرص متت مشاهدته.
يظل األخري يف الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو
أغلقت الوحدة .إذا محلت قرص ًا به مشهد يف الذاكرة فإن املشهد
يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

مالحظة
•يتم إزالة وظيفة ذاكرة املشهد األخري للقرص السابق بمجرد تشغيل
قرص خمتلف.

الطريقة الثانية

 .1يف قائمة املحتوى ،اضغط عىل ) ( INFO/DISPLAY
لعرض قائمة اخليارات.
 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [تغيري العرض].

•قد ال تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب األسطوانة.

• يف أسطوانات -BDالفيديو التي حتتوي عىل  ،BD-Jال تعمل
وظيفة ذاكرة املشهد األخري.

•ال تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات األسطوانة يف الذاكرة إذا قمت
بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء يف تشغيلها.

 .3اضغط عىل ) (  ENTERلتغيري عرض قائمة املحتوى.
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التشغيل

العرض عىل الشاشة
يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من املعلومات
واإلعدادات عن املحتوى.

عرض معلومات املحتوى عىل الشاشة
BD

DVD

MOVIE AVCHD

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ) ( INFO/DISPLAY
لعرض خمتلف معلومات التشغيل.
1
2
3

5
6
7
8
9

 9معلومات الفيلم – قم بتحديد هذا اخليار واضغط
عىل ) (  ENTERلعرض معلومات الفليم من
قاعدة بيانات وسائط جريسنوت (BD/DVD
فقط).

 .2اخرت أحد اخليارات باستخدام .U/u

 .3استخدم  I/iلضبط قيمة اخليار ا ُملحدد.

 .4اضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من العرض عىل
الشاشة.

مالحظة
•يف حالة عدم الضغط عىل أي زر ملدة ثوان قليلة فسيختفي العرض
عىل الشاشة.

•ال يمكن حتديد رقم العنوان يف بعض األقراص.

•قد ختتلف العنارص املتاحة حسب األسطوانات أو العناوين.

•يف حالة تشغيل عنوان  BDالتفاعيل ،يتم إظهار بعض إعدادات.
املعلومات عىل الشاشة ولكن ال يمكن تغيريها.

•الستخدام خيار [معلومات الفيلم] ،جيب توصيل املشغل باإلنرتنت
عريض النطاق للدخول إىل قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.

•إذا كانت املعلومات اآلتية من قاعدة البيانات اإلعالمية
 Gracenoteغري صحيحة أو غري موجودة ،يرجى الدخول عىل
املوقع اإللكرتوين  www.gracenote.comللمساعدة.

4
التشغيل

4

37

•إن  LGومرخص هلا من قبل تقنية  Gracenoteوهي ليست
مسؤولة عن املعلومات الواردة من قاعدة البيانات اإلعالمية لـ
. Gracenote

 1عنوان – رقم العنوان احلايل/إمجايل رقم العناوين.
 2فصل – رقم الفصل احلايل/إمجايل عدد الفصول
 3وقت – وقت التشغيل املنقيض/إمجايل وقت التشغيل
 4صوت – لغة الصوت التي تم حتديدها للصوت
 5ترمجة – لغة الرتمجة التي تم حتديدها
 6زاوية – الزاوية التي تم حتديدها/إمجايل عدد الزوايا
 7معدل بعد  – TVنسبة الطول إىل العرض املحددة
للتليفزيون
 8وضع الصورة – وضع الصورة املحدد
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التشغيل

التشغيل من وقت حُمدد
BD

DVD

MOVIE AVCHD

 .1اضغط عىل ) (  INFO/DISPLAYأثناء استعادة
التشغيل.
يوضح مربع البحث يف الوقت وقت التشغيل املنقيض.

 .2قم بتحديد اخليار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء املطلوب
بالساعات والدقائق والثواين من اليسار إىل اليمني.

عىل سبيل املثال ،للبحث عن مشهد يف الساعة  2والدقيقة 10
والثانية  ،20أدخل "."21020

اضغط عىل  I/iلتخطي استعادة التشغيل بمقدار  60ثانية
لألمام أو للخلف.

 .3اضغط عىل ) (  ENTERلبدء التشغيل من الوقت املحدد.

مالحظة
قد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض االسطوانات أو العناوين.

4
التشغيل

االستامع إىل صوت خمتلف
BD

DVD

MOVIE AVCHD

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر ) ( INFO/DISPLAY
لعرض املعلومات عىل الشاشة.
 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [صوت].

 .3استخدم  I/iالختيار لغة الصوت املطلوبة أو مسار الصوت
أو قناة الصوت.
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مالحظة
•بعض األقراص تسمح لك بتغيري اختيارات الصوت فقط عن
طريق قائمة القرص .إذا كان ذلك هو احلال اضغط عىل TITLE/
 POPUPأو اضغط زر قائمة القرص واخرت الصوت املناسب من
االختيارات يف قائمة القرص.

•فور تغيريك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بني املعروض والصوت
الفعيل.
•عىل قرص  BD-ROMيظهر التنسيق متعدد الصوت ( 5.1CH
أو  )7.1CHومعه [ ]MultiCHيف العرض عىل الشاشة.

اختيار لغة الرتمجة
BD

DVD

MOVIE AVCHD

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر ) ( INFO/DISPLAY
لعرض املعلومات عىل الشاشة.
 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [ترمجة].

 .3استخدم  I/iالختيار لغة الرتمجة املطلوبة.

 .4اضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من العرض عىل
الشاشة.

مالحظة
تتيح بعض األسطوانات لك تغيري اختيارات العنوان الفرعي فقط من
خالل قائمة األسطوانة .إذا كانت هذه هي احلالة ،اضغط عىل زر قائمة
العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة األسطوانة واخرت العنوان الفرعي
املناسب من االختيارات التي تظهر يف قائمة األسطوانة.
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التشغيل

املشاهدة من زاوية خمتلفة

تغيري وضع الصورة

إذا كانت االسطوانة حتتوي عىل مشاهد ُمسجلة يف زوايا كامريا
خمتلفة ،يمكنك التحول إىل زاوية كامريا خمتلفة أثناء استعادة
التشغيل.

يمكنك تغيري خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

DVD

BD

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر ) ( INFO/DISPLAY
لعرض املعلومات عىل الشاشة.

 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [زاوية].

 .3استخدم  I/iالختيار الزاوية املطلوبة.

 .4اضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من العرض عىل
الشاشة.

تغيري نسبة العرض إىل الطول للتليفزيون
DVD

BD

MOVIE AVCHD

MOVIE AVCHD

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر ) ( INFO/DISPLAY
لعرض املعلومات عىل الشاشة.
 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [وضع الصورة].
 .3استخدم  I/iلتحديد اخليار املطلوب.

 .4اضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من العرض عىل
الشاشة.

إعداد خيار [املستخدم]

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر ) ( INFO/DISPLAY
لعرض املعلومات عىل الشاشة.

 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [وضع الصورة].

 .3استخدم  I/iلتحديد خيار [املستخدم] ،واضغط عىل
) ( .ENTER

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر ) ( INFO/DISPLAY
لعرض املعلومات عىل الشاشة.

4
التشغيل

يمكنك تغيري إعداد نسبة العرض إىل الطول يف التليفزيون أثناء
التشغيل.

BD

DVD

39

 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [معدل بعد  ]TVاملطلوبة.
 .3استخدم  I/iلتحديد اخليار املطلوب.

 .4اضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من العرض عىل
الشاشة.

مالحظة
حتى إذا قمت بتغيري قيمة خيار [معدل بعد  ]TVيف العرض عىل
الشاشة ،لن يتغري خيار [معدل بعد  ]TVيف قائمة [إعداد].

2010.5.31 5:9:9 PM

 .4استخدم  U/u/I/iلضبط خيارات [وضع الصورة].
حدد اخليار [افرتايض] ثم اضغط عىل ) ( ENTER
إلعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.

 .5استخدم  U/u/I/iلتحديد اخليار [إغالق] ،واضغط عىل
) (  ENTERإلهناء الضبط.
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التشغيل

االستمتاع بميزات BD-LIVE
تتيح لك هذه الوحدة االستمتاع ببعض الوظائف مثل صورة
داخل صورة والصوت الثانوي واملجموعات الفعلية وغريها
مع فيديو  BDالذي يدعم BONUSVIEW (BD-ROM
اإلصدار  2بروفيل  1اإلصدار  1.1بروفيل قيايس هنائي).
يمكن تشغيل الفيديو والصوت الثانوي من أسطوانة متوائمة مع
وظيفة الصورة داخل صورة .وبالنسبة لطريقة التشغيل ،ارجع إىل
التعليامت الواردة يف األسطوانة.

باإلضافة إىل وظيفة  BONUSVIEW، BD-Liveالداعم لـ
 BD-Video(BD-ROMالنسخة  2ملف التعريف  )2الذي
حيتوي عىل وظيفة امتداد الشبكة تسمح لك باالستمتاع باملزيد من
الوظائف مثل حتميل مقاطع األفالم اجلديدة عن طريق توصيل
هذه الوحدة باإلنرتنت.

4

 1.حتقق من وصلة الشبكة واإلعدادات (الصفحات من  20إىل
.)22

التشغيل

 2.أدخل جهاز ختزين  USBيف منفذ  USBاملوجود يف اللوحة
األمامية.

جيب أن يوجد جهاز ختزين  USBلتنزيل املحتوى اإلضايف.

توصيل جهاز USB

2010.5.31 5:9:10 PM

 3.اضغط عىل ) (  ،HOMEوقم بضبط اخليار [توصيل
 ]BD-LIVEيف قائمة [إعداد] (صفحة .)29
وفق ًا لألسطوانة ،قد ال يتم تشغيل وظيفة  BD-Liveيف
حالة ضبط [توصيل  ]BD-LIVEعىل وضع [مسموح
جزئ ًيا].

 4.أدخل  BD-ROMحتتوي عىل ميزات .BD-LIVE
ختتلف العمليات وف ًقا لألسطوانة .ارجع إىل الدليل املزود مع
األسطوانة.

حتذير
ال تنتزع جهاز USBالذي تم توصيله أثناء تنزيل املحتوى أو إذا كان
قرص  Blu rayال يزال يف درج األقراص .القيام بذلك من املمكن
أن يرض جهاز  USBالذي تم توصيله و قد ال تعمل مواصفات BD-
 Liveبشكل سليم عىل جهاز  USBاملترضر مرة أخرى
إذا اتضح وجود تلف يف جهاز  USBاملوصل من خالل هذا اإلجراء،
يمكنك تنسيق جهاز  USBاملوصل من جهاز الكمبيوتر وإعادة
استخدامه مع هذا املشغل.

مالحظة
•قد يتم حظر الدخول إىل بعض حمتويات  BD-Liveيف بعض
املناطق وفق ما ُيقرره موفر املحتويات.
•قد يستغرق األمر دقائق عديدة لتحميل وبداية االستمتاع
بمحتويات .BD-Live
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تشغيل ملف أفالم وأسطوانة
VR
يمكنك تشغيل أسطوانات  DVD-RWا ُملسجلة بتنسيق
تسجيل الفيديو وملفات األفالم املسجلة عىل أسطوانة/جهاز
.USB
 .1اضغط عىل )

( .HOME

41

مالحظة
•متطلبات امللف موضحة يف صفحة .10

•يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
راجع الصفحات من  31إىل .39

•أسطوانات  DVDالتي حتمل تنسيق  VRوالتي تم إهناء نسخها لن
يتم تشغيلها يف هذا املشغل.
•بعض أسطوانات  DVD-VRيتم إعدادها مع بيانات CPRM
باستخدام مسجل  .DVDال يمكن هلذه الوحدة أن تدعم أنواع
األقراص هذه.
ما هو CPRM؟
يعترب  CPRMنظام محاية ضد النسخ (مع نظام اخللط) بام يسمح
فقط تسجيل "نسخة مرة واحدة" من برامج النرش .يرمز اختصار
 CPRMإىل (Content Protection for Recordable
 )Mediaأي محاية حمتويات الوسائط القابلة للتسجيل.

 .2اخرت [فيلم] باستخدام  I/iواضغط عىل ) ( .ENTER

MOVIE

إذا كانت أسامء ملف األفالم وملف الرتمجة متطابقة فعندئذ يتم
تشغيل ملف الرتمجة تلقائ ًيا عند تشغيل ملف األفالم.

التشغيل

 .3قم بتحديد خيار [قرص] أو [ ]USBباستخدام I/i
واضغط عىل ) ( .ENTER

اختيار ملف الرتمجة

4

إذا كان اسم ملف الرتمجة خمتل ًفا عن اسم ملف األفالم ،سوف
حتتاج إىل حتديد ملف الرتمجة يف قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

 .1استخدم  U/u/I/iالختيار ملف الرتمجة الذي ترغب يف
تشغيله يف قائمة [فيلم].

ال تكون هناك رضورة إىل هذه اخلطوة إال يف حال توصيل
أسطوانة وجهاز  USBبالتزامن مع الوحدة.

 .2اضغط عىل ) ( .ENTER

 .4اخرت مل ًفا باستخدام  U/u/I/iواضغط عىل )B (PLAY
أو ) (  ENTERلتشغيل امللف.

اضغط عىل ) (  ENTERمرة أخرى إللغاء اختيار ملف
الرتمجة .سوف يتم عرض ملف الرتمجة املحدد عند تشغيل
ملف األفالم.

2010.5.31 5:9:11 PM
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التشغيل

مالحظة
إذا قمت بالضغط عىل ) x (STOPأثناء التشغيل فسوف يتم إلغاء
اختيار الرتمجة.

عرض الصور
يمكنك عرض ملفات الصور باستخدام هذا املشغل.

 .1اضغط عىل )

( .HOME

تغيري صفحة رمز الرتمجة
MOVIE

إذا مل يتم عرض الرتمجة بالشكل املالئم ،يمكنك تغيري صفحة رمز
الرتمجة لعرض ملف الرتمجة بالشكل املالئم.

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر ) ( INFO/DISPLAY
لعرض املعلومات عىل الشاشة.

 .2استخدم  U/uلتحديد خيار [صفحة الكود].
 .3استخدم  I/iلتحديد خيار الرمز املطلوب.

 .2اخرت [صورة] باستخدام  I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

 .3قم بتحديد خيار [قرص] أو [ ]USBباستخدام واضغط
عىل ) ( .ENTER

4
التشغيل
 .4اضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من العرض عىل
الشاشة.

2010.5.31 5:9:12 PM

ال تكون هناك رضورة إىل هذه اخلطوة إال يف حال توصيل
أسطوانة وجهاز  USBبالتزامن مع الوحدة.

 .4اخرت مل ًفا باستخدام  U/u/I/iواضغط عىل
) (  ENTERلعرض الصورة يف شاشة كاملة.
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لتشغيل عرض الرشائح

اضغط عىل ) B (PLAYلبدء عرض الرشائح.

إليقاف عرض الرشائح

اضغط عىل ) x (STOPخالل عرض الرشائح

لإليقاف املؤقت لعرض الرشائح

 1الصورة احلالية/إمجايل عدد الصور – استخدم I/i
لعرض الصورة السابقة/التالية.
 2عرض – إضغط عىل ) (  ENTERللبدء يف أو
اإليقاف املؤقت لعرض الرشائح.
 3حتديد – اخرت موسيقى اخللفية لعرض الرشائح
(صفحة .)44

اضغط عىل ) X (PAUSEخالل عرض الرشائح.
اضغط عىل ) B (PLAYإلعادة تشغيل عرض الرشائح.

 4موسيقى –اضغط عىل ) (  ENTERلبدء تشغيل
موسيقى اخللفية أو لإليقاف املؤقت هلا.

لالنتقال إىل الصورة التالية/السابقة

 5تدوير – اضغط عىل ) (  ENTERلتدوير
الصورة يف اجتاه عقارب الساعة.

عند عرض الصورة يف شاشة كاملة ،اضغط عىل  iأو  Iلالنتقال
إىل الصورة السابقة أو التالية.

مالحظة
•متطلبات امللف موضحة يف صفحة .10

اخليارات املتاحة خالل عرض الصورة

 6تكبري – اضغط عىل ) (  ENTERلعرض قائمة
[تكبري].
 7تأثري – استخدم  I/iالختيار مؤثر نقل فيام بني
الصور يف عرض الرشائح.
 8رسعة – استخدم  I/iالختيار رسعة التأخري بني
الصور يف عرض الرشائح.

4
التشغيل

•يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
راجع الصفحات من  31إىل .39

43

 .3إضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من قائمة
اخليارات.

يمكنك استخدام العديد من اخليارات خالل عرض الصورة يف
شاشة كاملة.
 .1عند عرض الصورة يف شاشة كاملة ،اضغط عىل
) (  INFO/DISPLAYلعرض قائمة اخليارات.

 .2اخرت أحد اخليارات باستخدام .U/u
1
2
3

4
5
6
7
8

2010.5.31 5:9:13 PM
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االستامع إىل املوسيقى أثناء عرض الرشائح
يمكنك عرض ملفات الصور أثناء االستامع إىل ملفات املوسيقى.

 .1اضغط عىل )

 .8استخدم  U/uالختيار امللف أو املجلد الذي ترغب يف
تشغيله.

( .HOME

 .2اخرت [صورة] أو باستخدام  I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

 .3قم بتحديد خيار [قرص] أو [ ]USBباستخدام I/i
واضغط عىل ) ( .ENTER

اخرت جملد واضغط عىل ) (  ENTERلعرض الدليل
األدنى.
اخرت
األعىل.

واضغط عىل ) (  ENTERلعرض الدليل

 .9استخدم  iالختيار [موافق] ،واضغط عىل ) ( ENTER
الستكامل اختيار املوسيقى.

4
التشغيل
 .4اخرت مل ًفا باستخدام  U/u/I/iواضغط عىل
) (  ENTERلعرض الصورة.

 .5اضغط عىل ) (  INFO/DISPLAYلعرض قائمة
اخليارات.
 .6استخدم  U/uلتحديد خيار [حتديد] ،واضغط عىل
) (  ENTERلعرض قائمة [حتديد].

 .7استخدم  U/uالختيار جهاز واضغط عىل ) ( .ENTER

2010.5.31 5:9:14 PM
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االستامع إىل املوسيقى
يمكن استخدام املشغل يف تشغيل أسطوانات  CDالصوتية
وملفات املوسيقى.
 .1اضغط عىل )

45

مالحظة
•متطلبات امللف موضحة يف صفحة .10

•يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
راجع الصفحات من  31إىل .39

( .HOME

تسجيل أسطوانة صوتية
يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل املسارات من
أسطوانة  CDصوتية عىل جهاز ختزين .USB

 .2اخرت [موسيقى] باستخدام  I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

 .3قم بتحديد خيار [قرص] أو [ ]USBباستخدام I/i
واضغط عىل ) ( .ENTER

 .1أدخل جهاز ختزين  USBيف منفذ  USBاملوجود يف اللوحة
األمامية.

 .2اضغط عىل ) Z (OPEN/CLOSEوضع أسطوانة CD
صوتية يف درج األسطوانات.
اضغط عىل ) )Z (OPEN/CLOSEلغلق درج
األسطوانات .يبدأ التشغيل تلقائ ًيا.

 .4استخدم  U/uلتحديد خيار [تسجيل  ،]CDواضغط عىل
 ENTERلعرض قائمة [تسجيل .]CD

التشغيل

 .3اضغط عىل  INFO/DISPLAYلعرض قائمة اخليارات.

4

 .5استخدم  U/uالختيار املسار الذي ترغب يف نسخه من
القائمة ،واضغط عىل .ENTER

ال تكون هناك رضورة إىل هذه اخلطوة إال يف حال توصيل
أسطوانة وجهاز  USBبالتزامن مع الوحدة.

 .4اخرت ملف موسيقى أو مسار صويت من القائمة باستخدام
 U/u/I/iواضغط عىل ) (  ENTERلتشغيل
املوسيقى.

كرر هذه اخلطوة الختيار أكرب عدد ممكن من املسارات.

اخرت كل املسارات املوجودة عىل أسطوانة
 CDالصوتية.

يحُ دد خيار الرتميز من القائمة املنبثقة (128
كيلوبايت/ثانية أو  192كيلوبايت/ثانية أو
 320كيلوبايت/ثانية أو بدون فقد).
يلغي التسجيل ويعود إىل الشاشة السابقة.

2010.5.31 5:9:15 PM
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التشغيل

 .6استخدم  U/u/I/iالختيار [البداية] واضغط عىل
.) ( ENTER

 .7استخدم  U/u/I/iالختيار املجلد الوجهة املراد نسخه.

مالحظة
•اجلدول التايل يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صويت مع
 4دقائق وقت التشغيل مللف موسيقى عىل رسعة  192كيلوبايت/
ثانية كمثال.

وضع اإليقاف
 1.4دقيقة

أثناء التشغيل
 2دقيقة

•كل األوقات املوضحة يف اجلدول السابق بقيم تقريبية.

إذا كنت ترغب يف إنشاء جملد جديد ،استخدم U/u/I/i
الختيار [جملد جديد] واضغط عىل ) ( .ENTER

أدخل اسم جملد باستخدام لوحة املفاتيح الظاهرة ،واضغط
عىل ) (  ENTERأثناء اختيار [موافق].

 .8استخدم  U/u/I/iالختيار [ ،]OKواضغط عىل
) (  ENTERلبدء تسجيل األسطوانة الصوتية.

4
التشغيل

إذا كنت ترغب يف إيقاف التسجيل املتقدم لألسطوانة
الصوتية ،اضغط عىل  ) ( ENTERعند تظليل [إلغاء].

 .9ستظهر رسالة عند اكتامل تسجيل األسطوانة الصوتية.
اضغط عىل ) (  ENTERللتحقق من ملف املوسيقى
الذي تم إنشاءه يف املجلد الوجهة.

2010.5.31 5:9:16 PM

•خيتلف وقت النسخ الفعيل جلهاز ختزين  USBوف ًقا لقدرة جهاز
ختزين .USB

•تأكد من وجود مساحة خالية متاحة  50ميجابايت كحد أدنى عند
التسجيل عىل جهاز ختزين .USB
•جيب أن يكون طول ملف املوسيقى أكثر من  20ثانية للتسجيل
بالشكل املالئم.

•ال تقم بإيقاف تشغيل هذا املشغل أو إخراج جهاز ختزين USB
املوصل خالل تسجيل األسطوانة الصوتية.
قد يكون عمل نسخ غري مسموح هبا ملادة خاضعة للحامية من النسخ،
بام يف ذلك برامج احلاسب وامللفات والربامج اإلذاعية والتسجيالت
ًَ
انتهاكا حلقوق النرش وقد يشكل جريمة.
الصوتية
جيب أال يستخدم هذا اجلهاز ملثل هذه األغراض.
ً
مسؤوال
كن
احرتم حقوق النرش
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عرض املعلومات من قاعدة بيانات وسائط
جريسنوت

مالحظة

يمكن هلذا املشغل الدخول إىل قاعدة بيانات وسائط جرسنوت
وحتمل معلومات املوسيقى حتى يمكن عرض اسم املسار واسم
الفنان والنوع واملعلومات النصية األخرى يف القائمة.

•جيب توصيل املشغل باإلنرتنت عريض النطاق للدخول إىل قاعدة
بيانات وسائط جريسنوت.

أسطوانة  CDالصوتية

•إذا كانت املعلومات اآلتية من قاعدة البيانات اإلعالمية
 Gracenoteغري صحيحة أو غري موجودة ،يرجى الدخول عىل
املوقع اإللكرتوين  www.gracenote.comللمساعدة.

عند إدخال أسطوانة  CDصوتية ،يبدأ املشغل يف التشغيل
تلقائ ًيا ويقوم بتحميل عنوان املوسيقى من قاعدة بيانات وسائط
جريسنوت.

إذا مل تكن هناك معلومات موسيقى يف قاعدة البيانات ،لن يتم
عرض عناوين املوسيقى عىل الشاشة.

ملف املوسيقى

 .1اخرت ملف موسيقى باستخدام .U/u/I/i

 .2اضغط عىل ) (  INFO/DISPLAYلعرض قائمة
اخليارات.

يقوم املشغل بالدخول إىل قاعدة بيانات وسائط جريسنوت
للحصول عىل املعلومات اخلاصة باملوسيقى.

•إذا مل تكون املعلومات اخلاصة باملوسيقى موجودة يف قاعدة بيانات
وسائط جريسنوت ،سوف يتم عرض رسالة عىل الشاشة.

•وحسب احلالة ،سوف يستغرق األمر بضع دقائق لتحميل معلومات
املوسيقى من قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.
•يمكن أن يتم عرض املعلومات باإلنجليزية ،إذا مل تكن لغتك متاحة
عىل قاعدة بيانات وسائط جريسنوت.

•هذه الوظيفة غري متاحة للمحتوى عىل اإلنرتنت.

•إن  LGومرخص هلا من قبل تقنية  Gracenoteوهي ليست
مسؤولة عن املعلومات الواردة من قاعدة البيانات اإلعالمية لـ
.Gracenote
•األسطوانات الصوتية ا ُملدجمة التي ُيعدها املستخدمون ألغراض
خاصة ال تكون مدعومة يف هذه امليزة ألهنا ليست يف قاعدة بيانات
وسائط .Gracenote

4
التشغيل

 .3قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام  U/uواضغط عىل
) ( .ENTER

47

/BD/DVDملف األفالم

أثناء االستامع إىل املوسيقى من تشغيل الفيلم ،اضغط عىل معرف
املوسيقى للبدء يف حتميل معلومات املوسيقى من قاعدة بيانات
وسائط جريسنوت.

2010.5.31 5:9:17 PM
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استخدام ™NetCast
الدخول إىل الرتفيه
يمكنك استخدام العديد من خدمات املحتوى عرب اإلنرتنت مع
ميزة الدخول إىل الرتفيه يف نيتكاست.

 .1حتقق من وصلة الشبكة واإلعدادات (الصفحات من  20إىل
.)25
 .2اضغط عىل )

( .HOME

 .3اخرت [ ]NetCastباستخدام  I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

 .4اخرت أحد اخليارات باستخدام  I/iواضغط عىل
) ( .ENTER
™ – YouTubeأنظر صفحة 48-51

4
التشغيل

 – Picasa™ Web Albumsأنظر صفحة 52-54
 – AccuWeatherأنظر صفحة 55-56

 .5وأثناء االستمتاع باملحتوى عىل اإلنرتنت من نيتكاست،
اضغط عىل الزر األزرق ( )Bلالنتقال إىل شاشة الصفحة
الرئيسية لنيتكاست.

مالحظة
صورة اخللفية املوجودة يف الصفحة الرئيسية لنيتكاست تشري إىل حالة
الطقس يف مدينتك املفضلة يف ميزة أكيوويزر.

تشغيل فيديو ™YouTube
يمكنك التصفح والبحث ومشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب عىل
اإلنرتنت إىل التليفزيون اخلاص بك من خالل مشغل  BDمن
 LGاخلاص بك.

شاهد مقاطع فيديو يوتيوب عىل التليفزيون اخلاص بك

 .1ويف املشغل ،قم بتحديد خيار [ ]YouTubeيف قائمة
[ ]NetCastباستخدام  ،I/iواضغط عىل
) ( .ENTER
 .2اضغط عىل  Uالختيار رشيط قائمة اخليارات.

 .3استخدم  I/iلتحديد أحد اخليارات واضغط عىل
) (  ENTERللبحث عن مقاطع الفيديو.

 .4استخدم  I/iالختيار أحد مقاطع الفيديو واضغط عىل
) (  ENTERأو ( Bتشغيل) لتشغيل الفيديو.
الزر
أو B
ENTER

يبدأ استعادة تشغيل الفيديو مع بيانات
املحتوى.

INFO/
DISPLAY

للتحول بني استعادة التشغيل يف شاشة
كاملة وشاشة استعادة التشغيل مع تفاصيل
املحتوى.

X

x
>./

2010.5.31 5:9:17 PM

تشغيل

لإليقاف املؤقت ملقطع الفيديو أثناء
التشغيل .الستئناف تشغيل مقطع الفيديو
بعد اإليقاف املؤقت ،إضغط عىل
 Bمرة أخرى.

يتوقف مقطع الفيديو ويتم عرض الئحة
مقاطع الفيديو ذات الصلة.

ختطي استعادة التشغيل لألمام أو للخلف .
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معلومات عن قائمة ™YouTube

توجد العديد من اخليارات يف قائمة ™ .YouTubeاستخدم
 U/u/I/iلتحديد أحد اخليارات واضغط عىل
) (  ENTERلتحديد اخليارات كام هو موضح أدناه.
املقرتحة – سوف يتم عرض الئحة مقاطع الفيديو املميزة.

فيديو حايل – سوف يتم عرض الئحة مقاطع الفيديو ا ُملحدثة
ريا.
أخ ً

أحدث املعروض – سوف يتم عرض الئحة بمقاطع الفيديو
األكثر مشاهدة .يتم عرض خيار الفرتة يف أسفل الشاشة.

أعىل رتبة – سوف يتم عرض الئحة بمقاطع الفيديو األفضل
تقييماً من ملقم ™ .YouTubeيتم عرض خيار الفرتة يف أسفل
الشاشة.

بحث – سوف يتم عرض لوحة املفاتيح الظاهرية .أنظر "البحث
يف مقاطع الفيديو" يف صفحة  51للمزيد من التفاصيل..

مفضلة – يظهر هذا اخليار عندما تكون الوحدة يف حالة تسجيل
الدخول فقطُ .يستخدم يف عرض الئحة مقاطع الفيديو املنظمة
يف ملقم ™ YouTubeمع حسابك .بعض مقاطع الفيديو قد
ال يتم عرضها يف قائمة [مفضلة] ،حتى إذا كانت مقاطع الفيديو
منظمة يف امللقم.

مالحظة
•يمكن استخدام قائمة ™ YouTubeيف عرض  5مقاطع فيديو
يف قائمة الفيديو .اضغط عىل الزر األخرض ( )Gأو األصفر ()Y
لعرض مقاطع الفيديو اخلمسة السابقة/التالية.

•يف حالة اختيار [أحدث املعروض] أو [أعىل رتبة] يف قائمة
™ ،YouTubeتظهر خيارات الفرتة أسفل الشاشة .استخدم
 U/u/I/iلتحديد خيار الفرتة واضغط عىل ) ( ENTER
لعرض الئحة بمقاطع الفيديو خالل الفرتة ا ُملحددة.
•قد ختتلف الئحة مقاطع الفيديو التي تم البحث عنها من املشغل
عن الالئحة التي تم البحث عنها من متصفح الويب عىل جهاز
الكمبيوتر الشخيص.

•يمكن أن يتعرض استعادة تشغيل ™ YouTubeلإليقاف املؤقت
أو اإليقاف أو للمرحلة التي حتدث غال ًبا وف ًقا لرسعة النطاق
العريض اخلاص بك .ننصح بأن ال تقل رسعة وصلة اإلنرتنت
عن  1.5ميجابايت/ثانية .وللوصول إىل أفضل حالة الستعادة
التشغيل ،جيب أن تكون هناك وصلة إنرتنت برسعة  4ميجابايت/
ثانية .أحيا ًنا ما ختتلف رسعة النطاق العريض اخلاصة بك بناء عىل
ظروف شبكة موفر خدمة اإلنرتنت ( )ISPاخلاص بك .إتصل
بموفر خدمة اإلنرتنت ( )ISPاخلاص بك إذا واجهت أي مشاكل
يف احلفاظ عىل االتصال الرسيع املوثوق ،أو إذا كنت ترغب يف زيادة
رسعة اتصالك .العديد من موفري خدمة اإلنرتنت ُيقدمون جمموعة
من خيارات رسعة النطاق العريض.

4
التشغيل

سجل – سوف يتم عرض الئحة بمقاطع الفيديو التي قد قمت
بتشغيلها يف السابق يف هذه الوحدة .يمكن ختزين  25مقطع
فيديو كحد أقىص.

49

تسجيل دخول (تسجيل خروج) – يعرض لوحة املفاتيح
الظاهرية لتسجيل الدخول أو للعودة إىل حالة تسجيل اخلروج.
أنظر "تسجيل الدخول بحساب ™ YouTubeاخلاص بك" يف
صفحة  51للمزيد من التفاصيل.

موقع حميل – إخرت مقاطع الفيديو اخلاصة بالبلد التي ترغب يف
مشاهدهتا .الدول ا ُملدرجة يف قائمة [موقع حميل] قد ختتلف عن
تلك ا ُملدرجة يف موقع ™.YouTube

2010.5.31 5:9:18 PM
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استخدام لوحة املفاتيح الظاهرية

يف لوحة املفاتيح الظاهرية يوجد وضعان لإلدخال إلدخال أحد
الرموز .اضغط عىل الزر األصفر ( )Yلتبديل العرض بني وضع
لوحة املفاتيح ووضع لوحة املفاتيح الفرعية.

وضع لوحة املفاتيح

وضع لوحة املفاتيح الفرعية

يسمح لك هذا الوضع بإدخال حرو ًفا بالضغط عىل األزرار
املوجودة يف جهاز التحكم عن بعد .اضغط عىل األزرار اخلاصة
باحلرف املطلوب مرة واحدة أو مرتني أو ثالث مرات أو أربع
مرات حتى يتم عرض احلرف.

استخدم  U/u/I/iالختيار حر ًفا عىل الشاشة ،واضغط عىل
إدخال للتأكيد عىل اختيارك.

الزر

4

[إلغاء] – ارجع إىل الشاشة السابقة.

التشغيل

[مسافة] – تُستخدم يف إدخال مسافة يف مكان املؤرش.

[خطوة للوراء] – تُستخدم يف حذف الرمز السابق يف مكان
املؤرش.

[ُ – ]&=-+# / ABC / abcيغري إعدادات لوحة املفاتيح
الظاهرية إىل احلروف الكبرية أو احلروف الصغرية أو الرموز.

اضغط عىل ( CLEARمسح) ملسح كل الرموز ا ُملدخلة.

تشغيل

CLEAR

تُستخدم يف حذف الرمز السابق يف مكان
املؤرش.

REPEAT

تُستخدم يف إدخال مسافة يف مكان املؤرش.

m/M

قم بتغيري جمموعة الرموز يف جهاز التحكم
عن بعد ( 123 ،&=-+#أو  ABCأو
)abc

مالحظة
متاحا إال يف ميزات
ال يكون وضع لوحة املفاتيح الفرعية ً
[™ ]YouTubeو[ ]Picasa™ Web Albumsفقط.

إلدخال حر ًفا مع عالمة تنوين:

 .1اخرت حر ًفا باستخدام  U/u/I/iيف لوحة املفاتيح الظاهرية.
 .2اضغط عىل ) (  INFO/DISPLAYلعرض جمموعة
الرموز املمتدة.
 .3استخدم  I/iالختيار رمزً ا ثم اضغط عىل اختيار.

اللغات املتاحة لإلدخال يف وضع لوحة املفاتيح هي كالتايل:
اإلنجليزية واألسبانية واإليطالية والفرنسية واألملانية واهلولندية
والربتغالية والسويدية والبولندية والتشيكية.

2010.5.31 5:9:19 PM
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البحث عن مقاطع الفيديو

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو عن طريق إدخال كلامت
مكونة مما يصل إىل  128رمزً ا.

 .1استخدم  I/iلتحديد اخليار [بحث] من القائمة واضغط
عىل ) (  ENTERلعرض لوحة املفاتيح الظاهرية.

ارجع إىل "استخدام لوحة املفاتيح الظاهرية" يف صفحة 50
الستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.

51

 .2استخدم  U/u/I/iالختيار الرمز ثم اضغط عىل
) (  ENTERللتأكيد عىل اختيارك يف لوحة املفاتيح
الظاهرية.

ارجع إىل "استخدام لوحة املفاتيح الظاهرية" يف صفحة 50
الستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.

 .3بعد االنتهاء من إدخال اسم املستخدم وكلمة املرور ،اخرت
[ ]OKواضغط عىل ) (  ENTERلتسجيل الدخول.

 .4إذا كنت ترغب يف تسجيل اخلروج ،اخرت [تسجيل خروج]
من قائمة ™ YouTubeواضغط عىل ) ( .ENTER

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي ملا يصل إىل  5أسامء
مستخدم تم تسجيل دخوهلا يف السابق .يتم عرض الئحة اسم
املستخدم عند حتديد اخليار [تسجيل دخول].
عند إدخال رمزً ا ،سوف يتم عرض  5كلامت مقرتحة كحد
أقىص.

4
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 .2عند االنتهاء من إدخال كلامت البحث ،إخرت [ ]OKواضغط
عىل ) (  ENTERلعرض الئحة مقاطع الفيديو ذات
الصلة.

اخرت أحد أسامء املستخدمني ا ُملخزنة يف الالئحة واضغط عىل
) (  ENTERلعرض قائمة لوحة املفاتيح مع إدخال اسم
املستخدم ا ُملحدد .بعدئذ سوف حتتاج فقط إىل إدخال كلمة املرور
لتسجيل الدخول.

سجل الدخول بحساب ™ YouTubeاخلاص بك

ملشاهدة مقاطع الفيديو من الئحة [مفضلة] الفيديو اخلاصة بك
عىل ملقم ™ YouTubeباستخدام حسابك ،سوف حتتاج إىل
تسجيل الدخول بحساب ™ YouTubeاخلاص بك.
 .1استخدم  I/iلتحديد اخليار [تسجيل دخول] من القائمة
واضغط عىل ) (  ENTERلعرض لوحة املفاتيح
الظاهرية.

2010.5.31 5:9:20 PM

اخرت رمز [ ]Xواضغط عىل ) (  ENTERحلذف اسم
املستخدم املخزن.
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عرض ألبوم بيكاسا عىل الويب
استمتع بألبومات الصور من األصدقاء والعائلة عىل خدمة بيكاسا
عىل اإلنرتنت.

اعرض البومات بيكاسا عىل الويب عىل التليفزيون اخلاص
بك
 .1يف املشغل ،قم بتحديد خيار []Picasa™ Web Albums
يف قائمة [ ]NetCastباستخدام  ،I/iواضغط عىل
) ( .ENTER
يتم عرض الصور املميزة عىل الشاشة.

 .2استخدم  U/u/I/iالختيار إحدى الصور واضغط عىل
) (  ENTERلعرض الصورة يف شاشة كاملة.
الزر

تشغيل

INFO/
DISPLAY

يعرض قائمة خيارات الصورة.

X

إيقاف مؤقت لعرض الرشائح.
الستئناف عرض الرشائح ،اضغط عىل B
مرة أخرى.

B

4
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x
I/i

يبدأ عرض الرشائح.

يوقف عرض الرشائح ويعود إىل قائمة
بيكاسا.
ينتقل إىل الصورة التالية أو السابقة.

اخليارات املتاحة خالل عرض الصورة

يمكنك استخدام العديد من اخليارات خالل عرض الصورة يف
شاشة كاملة.
 .1عند عرض الصورة يف شاشة كاملة ،اضغط عىل
) (  INFO/DISPLAYلعرض قائمة اخليارات.
 .2اخرت أحد اخليارات باستخدام .U/u
1

2
3
4
5
6
7

 1الصورة احلالية/إمجايل عدد الصور – استخدم I/i
لعرض الصورة السابقة/التالية.
 2عرض – اضغط عىل ) (  ENTERللبدء يف
عرض الرشائح أو لإليقاف املؤقت له.
 3إضافة لقائمة أصدقاء – إضافة صاحب الصورة
احلالية إىل قائمة أصدقائي.
 4تدوير – اضغط عىل ) (  ENTERلتدوير
الصورة يف اجتاه عقارب الساعة.
 5تكبري – اضغط عىل ) (  ENTERلعرض قائمة
[تكبري].
 6تأثري – استخدم  I/iالختيار مؤثر نقل فيام بني
الصور يف عرض الرشائح.
 7رسعة – استخدم  I/iالختيار رسعة التأخري بني
الصور يف عرض الرشائح  I/iئح.
 .3إضغط عىل ) RETURN (Oللخروج من قائمة
اخليارات.
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معلومات عن قائمة بيكاسا ™Picasa

توجد العديد من اخليارات يف قائمة بيكاسا .استخدم
 U/u/I/iلتحديد أحد خيارات القائمة واضغط عىل
) (  ENTERلتحديد اخليارات كام هو موضح أدناه.

املنزل – سوف يتم عرض الئحة الصور املميزة.

األصدقاء – سوف يتم عرض قائمة بأصدقائك.

بحث – أدخل كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.
سوف يتم عرض لوحة املفاتيح الظاهرية (صفحة .)54

التفضيالت – يعرض حتى  50ألبوم مفضل عىل اإلنرتنت مرتبة
متاحا إال
يف ملقم ويب بيكاسا مع حسابك .هذا اخليار ال يكون ً
عندما تكون الوحدة يف حالة تسجيل الدخول فقط.
تسجيل دخول (تسجيل خروج) – يعرض لوحة املفاتيح
الظاهرية لتسجيل الدخول أو للعودة إىل حالة تسجيل اخلروج
(صفحة )54

مالحظة
الصور املعروضة يف [صوري] و[التفضيالت] قد ختتلف عن الصور
التي عىل متصفح الويب عىل الكمبيوتر الشخيص.

2010.5.31 5:9:22 PM

إضافة أصدقاء

إذا قمت بإضافة أصدقاء يف قائمة [األصدقاء] ،يمكنك عرض
الصور اخلاصة بدليل الصورة العامة ألصدقائك.

 .1اخرت [األصدقاء] يف قائمة بيكاسا باستخدام U/u/I/i
واضغط عىل ) ( .ENTER

 .2اضغط عىل ) (  ENTERلعرض لوحة املفاتيح الظاهرية.
 .3أدخل اسماً باستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.

ارجع إىل "استخدام لوحة املفاتيح الظاهرية" يف صفحة
 50الستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.

 .4اخرت [ ]OKباستخدام  ،U/u/I/iواضغط عىل
) (  ENTERلعرض األلبوم اخلاص بأصدقائك عىل
الويب.

4
التشغيل

صوري – يعرض الصور املنظمة يف ألبوم بيكاسا عىل الويب
متاحا إال عندما تكون الوحدة
اخلاص بك .هذا اخليار ال يكون ً
يف حالة تسجيل الدخول فقط.

53

مالحظة
•إذا كنت ترغب يف حذف صديقك من القائمة ،اضغط عىل الزر
األخرض ( )Gأثناء حتديد ألبوم الويب.

•إذا كنت ترغب يف إضافة املزيد من األصدقاء ،اضغط عىل الزر
األمحر ( )Rيف القائمة.

•يمكنك إضافة املزيد من ألبومات الويب ألصدقاء حتى  50ألبوم.
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التشغيل

البحث عن الصور

يمكنك إدخال كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.

 .1اخرت [بحث] يف قائمة بيكاسا باستخدام U/u/I/i
واضغط عىل ) ( .ENTER

 .2أدخل كلمة بحث باستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.

ارجع إىل "استخدام لوحة املفاتيح الظاهرية" يف صفحة 50
الستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.

 .3اخرت [ ]OKباستخدام  U/u/I/iواضغط عىل
) (  ENTERلعرض نتيجة البحث.

مالحظة

 .3أدخل كلمة املرور باستخدام لوحة املفاتيح الظاهرة ،واضغط
عىل ) (  ENTERأثناء اختيار [.]OK
يظهر ألبوم الويب اخلاص بك عىل الشاشة.

 .4إذا كنت ترغب يف تسجيل اخلروج ،اخرت [تسجيل خروج]
من قائمة بيكاسا واضغط عىل ) ( .ENTER

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي ملا يصل إىل  5أسامء
مستخدمني تم تسجيل دخوهلا يف السابق .يتم عرض الئحة اسم
املستخدم عند حتديد اخليار [تسجيل دخول].
اخرت أحد أسامء املستخدم ا ُملخزنة يف الالئحة واضغط عىل
) (  ENTERلعرض لوحة املفاتيح الظاهرية مع إدخال اسم
املستخدم ا ُملحدد .بعدئذ سوف حتتاج فقط إىل إدخال كلمة املرور
لتسجيل الدخول.

قد ختتلف نتيجة البحث من املشغل عن النتيجة التي تم البحث عنها من
متصفح الويب عىل جهاز الكمبيوتر الشخيص.

4

سجل الدخول بحسابك

التشغيل

لعرض الصور يف ألبوم الويب اخلاص بك عىل الشاشة ،سوف
حتتاج إىل تسجيل الدخول بحساب بيكاسا اخلاص بك.
 .1اخرت [تسجيل دخول] يف قائمة بيكاسا باستخدام
 U/u/I/iواضغط عىل ) ( .ENTER

اخرت رمز [ ]Xواضغط عىل ) (  ENTERحلذف اسم
املستخدم ا ُملخزن.

 .2أدخل اسم املستخدم اخلاص بك باستخدام لوحة املفاتيح
الظاهرة ،واضغط عىل ) (  ENTERأثناء اختيار [.]OK
ارجع إىل "استخدام لوحة املفاتيح الظاهرية" يف صفحة 50
الستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.

2010.5.31 5:9:23 PM
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استخدام أكيوويزر

55

 .6استخدم  U/u/I/iالختيار [املنزل] واضغط عىل
) (  ENTERلعرض معلومات الطقس للمدينة املحددة.

شاهد النرشات اجلوية املحلية والعاملية عىل اإلنرتنت من
.AccuWeather.com

عرض معلومات الطقس

 .1يف املشغل ،قم بتجديد خيار [ ]AccuWeatherيف قائمة
[ ]NetCastباستخدام  ،I/iواضغط عىل
) ( .ENTER
تظهر قائمة اختيار املدينة عىل الشاشة.

اضغط عىل الزر األمحر ( )Rلتبديل العرض بني ترمومرت
الفهرهنايت والدرجة املئوية.

 .7استخدم  I/iالختيار املدينة السابقة أو التالية ،واضغط عىل
) (  ENTERلعرض معلومات الطقس.

ال تُستخدم هذه اخلطوة إال عندما تقوم بإضافة أكثر من مدينة
واحدة إىل [مدن مفضلة].

مالحظة

4
التشغيل

•ال تكون معلومات الطقس صحيحة دائماً .

•يمكن أن يتم عرض معلومات الطقس باإلنجليزية ،إذا مل تكن
لغتك متاحة يف خدمة أكيوويزر.

 .2اضغط عىل إدخال عند اختيار [أضف مدينة إىل قائمة املدن
املفضلة].
 .3اخرت منطقة باستخدام واضغط عىل ) ( .ENTER

 .4اخرت مدينة باستخدام  U/u/I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

 .5اخرت مدينة باستخدام  U/u/I/iواضغط عىل
) ( .ENTER

2010.5.31 5:9:24 PM
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التشغيل

إضافة املزيد من املدن

 .1استخدم  I/iالختيار [مدن مفضلة] يف قائمة أكيوويزر،
واضغط عىل ) ( .ENTER

 .2اضغط عىل ) (  ENTERأثناء اختيار [أضف مدينة إىل
قائمة املدن املفضلة].

 .3حدد منطقة ،ومقاطعة ومدينة باستخدام  U/u/I/iوالزر
) ( .ENTER

4

 .4يكرر اخلطوات  3 – 2إلضافة حتى  5مدن.

التشغيل

اخرت رمز [ ]Xواضغط عىل ) (  ENTERحلذف املدينة
املفضلة املخزنة.

 .5استخدم  U/uالختيار مدينة من [مدن مفضلة] ،واضغط
عىل ) (  ENTERلعرض معلومات الطقس.

2010.5.31 5:9:25 PM
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5
الصيانة
مالحظات حول األقراص

التعامل مع الوحدة

التعامل مع األقراص

عند شحن الوحدة

ال تلمس جانب التشغيل يف القرص .امحل القرص من حوافه
بحيث ال تبقى بصامت اإلصبع عىل السطح .ال تقم أبد ًا بلصق
ورق أو أرشطة عىل القرص.
ختزين األقراص

بعد االنتهاء من التشغيل ،قم بتخزينه داخل علبته .ال تُعرض
القرص لضوء الشمس املبارش أو ملصادر حرارة أخرى وال ترتكه
يف السيارة بعد إيقافها ُمعرضا لضوء الشمس املبارش.
تنظيف األقراص

ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول أو البنزين أو التينر أو
املنظفات املتاحة عىل نطاق جتاري أو مواد الرش ضد الكهرباء
االستاتيكية املخصصة لألسطوانات القديمة املصنوعة من
الفينيل.

للحفاظ عىل سطح الوحدة نظي ًفا

•ال تستخدم سوائل متطايرة ،مثل مبيد احلرشات ،بالقرب
الوحدة.

•قد يؤدي املسح بقوة إىل تلف السطح.

•ال ترتك املنتجات املصنوعة من املطاط أو البالستيك مالمسة
للجهاز لفرتة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

استخدم قطعة قامش جافة وناعمة لتنظيف املشغل .إذا كانت
األسطح مرتبة للغاية ،فاستخدم قطعة قامش ناعمة ومرطبة قلي ً
ال
بمحلول منظف خفيف.ال تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول
أو البنزين أو مرقق الطالء حيث يمكن هلذه املواد أن تتلف سطح
الوحدة.

5
الصيانة

قد تسبب أثار األصابع واألتربة عىل القرص ضع ًفا يف جودة
ً
وتشويشا يف الصوت .قبل التشغيل ،نظف القرص
الصورة
باستخدام قطعة قامش نظيفة .امسح القرص من املركز إىل اخلارج.

برجاء االحتفاظ بصندوق الشحن الكرتوين األصيل ومواد
التغليف .يف حالة احلاجة إىل شحن الوحدة ،وللحصول عىل
احلامية القصوى ،أعد تعبئة الوحدة باحلالة التي أتت عليها من
املصنع.

صيانة الوحدة

هذه الوحدة مصنوعة بأرقى التقنيات وأدقها .إذا اتسخت أو
بليت عدسات االلتقاط البرصي وأجزاء حمرك القرص فإن جودة
الصورة تنخفض .ملزيد من التفاصيل اتصل بأقرب مركز خدمة
معتمد بالنسبة لك.

2010.5.31 5:9:26 PM
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استكشاف األعطال وإصالحها

6
استكشاف األعطال وإصالحها
عام

املشكلة

ال يتم تشغيل الطاقة.

الوحدة ال تبدأ يف استعادة التشغيل.

السبب واحلل

•قم بتوصيل كابل الطاقة بمأخذ الطاقة بإحكام.

•أدخل أسطوانة قابلة للتشغيل( .حتقق من نوع األسطوانة ونظام األلوان وكود
املنطقة).

•أدخل األسطوانة بحيث يكون اجلانب اخلاص باستعادة التشغيل ألسفل.
•ضع األسطوانة يف الدرج اخلاص هبا بالشكل الصحيح داخل الدليل.
•نظف األسطوانة.
ال يمكن تغيري الزاوية.

6

•قم بإلغاء وظيفة التصنيف أو غري مستوى التصنيف.

•ال يتم تسجيل العديد من الزوايا عىل فيديو  DVDاجلاري تشغيله.

ال يمكن تشغيل ملفات املوسيقى/
الصور/األفالم.

•امللفات غري مسجلة بتنسيق يمكن للوحدة أن تشغله.

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل بشكل
صحيح.

•جهاز التحكم عن بعد غري موجه نحو نافذة االستشعار عن بعد اخلاصة بالوحدة.

استكشاف األعطال وإصالحها

الوحدة موصلة بالطاقة ،لكن الطاقة ال
يمكن تشغيلها أو إيقافها.
الوحدة ال تعمل بصورة طبيعية.

2010.5.31 5:9:26 PM

•الوحدة ال تدعم ترميز ملف األفالم.

•جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة.

•يوجد عائق فيام بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
•بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.

يمكنك إعادة ضبط الوحدة عىل النحو التايل:
 .1اضغط مطو ً
ال عىل زر ( POWERالطاقة) ملدة مخس ثوان عىل األقل .هذا سيجرب
الوحدة عىل فصل الطاقة ثم قم بتشغيل الوحدة من جديد.
 .2قم بفصل سلك التيار وانتظر مخس ثوان عىل األقل ،ثم قم بتوصيل سلك التيار مرة
أخرى.
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الصورة

املشكلة

ال توجد صورة.

59

السبب واحلل

•اخرت وضع إدخال الفيديو املالئم يف التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة عىل شاشة
التليفزيون.
•وصل وصلة الفيديو بإحكام.

•حتقق من ضبط [إعداد لون  ]HDMIيف قائمة [إعداد] عىل العنرص املالئم الذي
يتوافق مع اتصال الفيديو اخلاص بك.

•قد ال يدعم التليفزيون اخلاص بك مستوى االستبانة الذي قمت بضبطه عىل املشغل.
قم بتغيري مستوى االستبانة للوصول إىل املستوى الذي يقبله تليفزيونك.
يظهر تشويش يف الصورة

الصوت

املشكلة

ال يوجد صوت أو الصوت مشوه.

•مقبس خمرجات  HDMIاخلاص باملشغل موصل بجهاز  DVIال يدعم محاية
حقوق النرش.
•أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان خمتلف عن نظام تليفزيونك.
•اضبط مستوى االستبانة الذي يقبله تليفزيونك.

السبب واحلل

•وصل وصلة الصوت بإحكام.

•إعداد مصدر اإلدخاالت يف املكرب أو الوصلة إىل املكرب غري صحيحة.

•الوحدة يف وضع املسح الضوئي أو احلركة البطيئة أو اإليقاف املؤقت.

•مستوى الصوت منخفض.

•حتقق من أن املكرب املوصل متوائم مع خمرجات تنسيق الصوت من املشغل.

•حتقق من أن اجلهاز املوصل بمقبس خمرجات  HDMIمتوائم مع خمرجات تنسيق
الصوت من املشغل.

2010.5.31 5:9:27 PM
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•مقبس خمرجات  HDMIاخلاص باملشغل موصل بجهاز  .DVIمقبس  DVIال
يقبل اإلشارة الصوتية.

6
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الشبكة

املشكلة

خاصية  BD-Liveال تعمل.

السبب واحلل

•قد ال حيتوي جهاز ختزين  USBاملوصل عىل مساحة كافية .وصل جهاز ختزين
 USBبمساحة خالية  1جيجابايت عىل األقل.

•تأكد من أن الوحدة متصلة بشكل صحيح بشبكة املنطقة املحلية ويمكنها االتصال
باإلنرتنت (انظر صفحة .)22-20

•قد ال تكون الرسعة عريضة النطاق اخلاصة بك كافية الستخدام ميزات BD-
 .Liveاتصل بموفر خدمة اإلنرتنت ( )ISPواطلب زيادة الرسعة عريضة النطاق
اخلاصة بك.

غال ًبا ما تقوم خدمات تدفق الفيديو
(مثل يوتيوب...إلخ) بالتوقف أو
"التخزين املرحيل" خالل التشغيل.

•خيار [توصيل  ]BD-LIVEيف قائمة [إعداد] مضبوط عىل [ممنوع] .اضبط اخليار
عىل [مسموح].

•قد ال تكون رسعة اخلدمة عريضة النطاق اخلاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو.
اتصل بموفر خدمة اإلنرتنت ( )ISPواطلب زيادة الرسعة عريضة النطاق اخلاصة
بك.

6
استكشاف األعطال وإصالحها

دعم العمالء

تستطيع حتديث اجلهاز مستخدم ًا أحدث الربامج لالرتقاء بتشغيل املنتجات و/أو إضافة خصائص جديدة .للحصول عىل أحدث
الربامج هلذا الربنامج (إذا قمت بعمل حتديثات) ،زر من فضلك موقع  http://lgservice.comأو اتصل بمركز خدمة عمالء
رشكة  LGلإللكرتونيات.

2010.5.31 5:9:28 PM
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7
امللحق
التحكم يف جهاز التليفزيون
باستخدام جهاز التحكم عن بعد
املزود
يمكنك التحكم يف التلفاز باستخدام األزرار املذكورة أدناه.

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم يف جهاز
التليفزيون اخلاص بك
يمكنك تشغيل جهاز التليفزيون اخلاص بك باستخدام جهاز
التحكم عن بعد املزود.
وإذا كان جهاز التليفزيون اخلاص بك ُمدرج يف اجلدول التايل ،قم
بضبط كود املصنع املالئم.

	.1ومع االستمرار يف الضغط عىل زر )1 (TV POWER
اخلاص بجهاز التليفزيون ،أدخل كود املصنع جلهاز التليفزيون
اخلاص بك باستخدام األزرار الرقمية (أنظر اجلدول التايل).

جهة التصنيع
LG
Zenith
GoldStar
تشغيل

الزر
)1 (TV POWER
AV/INPUT
PR/CH U/u
–VOL +/

يشغل/يوقف تشغيل التلفاز.

تشغيل مصدر إدخال التلفاز .بني
التلفاز ومصادر اإلدخال 		
األخرى.
يمسح ألعىل وألسفل خالل
القنوات املسجلة

مالحظة

(1افرتايض)2 ،
4 ،3 ،1
2 ،1

Samsung

7 ،6

Hitachi

4

Sony

9 ،8

	.2قم بتحرير زر ) 1 (TV POWERاخلاص بالتليفزيون
الستكامل الضبط.

قد ال تعمل بعض أو مجيع األزرار مع التلفزيون حتى بعد إدخال
كود الرشكة املصنعة الصحيح حيث يتوقف ذلك عىل تلفزيونك.
عندما تستبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد ،يمكن إعادة
ضبط الرقم الكودي الذي قمت بضبطه عىل اإلعداد االفرتايض.
اضبط الرقم الكودي املناسب مرة أخرى.

7
امللحق

يضبط مستوى صوت التلفاز.

رقم الكود

وف ًقا للوحدة التي يتم توصيلها ،قد ال يمكنك التحكم يف التليفزيون
اخلاص بك باستخدام بعض األزرار.
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حتديث برامج الشبكة
إخطار حتديث الشبكة
قد تكون حتسينات األداء و/أو امليزات أو اخلدمات اإلضافية
متاحة من وقت آلخر للوحدات املتصلة بشبكة منزلية عريضة
النطاق .وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة
متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق ،سوف يخُ ربك املشغل عن
التحديث كام ييل:

اخليار :1

	.1سوف تظهر قائمة التحديث عىل الشاشة عند تشغيل املشغل.
	.2استخدم  I/iلتحديد اخليار املطلوب ثم اضغط عىل
) ( .ENTER

اخليار :2

متاحا من ملقم التحديث ،سوف تظهر
إذا كان حتديث الربامج ً
أيقونة "حتديث" يف اجلزء السفيل من القائمة الرئيسية .إضغط
عىل الزر امللون باألزرق ( )Bللبدء يف عملية التحديث.

حتديث الربنامج
يمكنك حتديث املشغل باستخدام أحدث الربامج لدعم تشغيل
املنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة .ويمكنك حتديث الربامج
عن طريق توصيل الوحدة بملقم حتديث الربامج مبارشة.

حتذير
•قبل حتديث الربامج يف املشغل اخلاص بك ،قم بإزالة أي اسطوانات
وجهاز  USBمن املشغل.
•وقبل حتديث الربامج يف املشغل اخلاص بك ،أوقف تشغيل ا ُملشغل
ثم شغله مرة أخرى.

•خالل إجراء حتديث الربامج ،ال تقم بإيقاف تشغيل املشغل أو فصل
طاقة التيار املرتدد ،أو ال تقم بالضغط عىل أي زر.

•إذا قمت بإلغاء التحديث ،أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها لألداء
املستقر.
•ال يمكن حتديث هذه الوحدة عىل نسخة الربامج السابقة.

[]OK
يبدأ حتديث الربامج.
[إلغاء]
خيرج من قائمة التحديث ويعرضها يف املرة التالية إلعادة
التشغيل.

7

	.1حتقق من اتصال الشبكة وإعداداهتا (صفحة .)22-20

	.2قم بتحديد خيار [الربامج] يف قائمة [إعداد] ثم اضغط عىل
إدخال .

[إخفاء]
خيرج من قائمة التحديث وال تظهر مرة أخرى حتى يتم
حتميل الربامج التالية يف ملقم التحديث.

امللحق
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 .3قم بتحديد خيار [حتديث] واضغط عىل إدخال .
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	.8اخرت [ ]OKللبدء يف التحديث( .عند اختيار [إلغاء]
فسوف يتم إهناء التحديث ولن يعد امللف ا ُملنزل قاب ً
ال إلعادة
االستخدام ).ولتحديث الربامج يف املرة التالية ،جيب البدء يف
إجراء حتديث الربامج من البداية مرة أخرى).

حتذير
ال تقم بفصل الطاقة أثناء حتديث الربامج.

سوف يقوم املشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

مالحظة
•إذا قمت بالضغط عىل  ENTERأثناء التحقق من التحديث سوف
يؤدي إىل إهناء العملية.
•إذا مل تكن هناك أي حتديثات متاحة ،سوف تظهر الرسالة “مل يعثر
عىل حتديث” .إضغط عىل  ENTERللعودة إىل [قائمة رئيسية].

	.4يف حالة وجود إصدار أحدث ،سوف تظهر الرسالة "عثر عىل
حتديث جديد" .تظهر "هل تريد حتميله؟".

مالحظة
إذا كان التحديث يشمل حتديث املحرك ،قد ُيفتح درج االسطوانات
أثناء العملية.

	.9وعند اكتامل التحديث ،سوف تظهر الرسالة "تم التحديث".
وسوف يتم فصل الطاقة تلقائ ًيا بعد  5ثواين.
.10قم بتوصيل الطاقة مرة أخرى.
النظام يعمل األن بالنسخة اجلديدة.

مالحظة
قد ال تعمل وظيفة حتديث الربامج بالشكل املالئم وف ًقا لبيئة اإلنرتنت
اخلاصة بك .ويف هذه احلالة ،يمكنك احلصول عىل أحدث الربامج من
مركز خدمة  LGلإلليكرتونيات املعتمد ثم قم بتحديث املشغل اخلاص
بك .إرجع إىل "دعم العمالء" يف صفحة .60

	.5اخرت [ ]OKلتنزيل التحديثات.
(عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إهناء التحديث).

	.6يبدأ املشغل يف تنزيل آخر حتديث من امللقم( .سوف يستغرق
التنزيل عدة دقائق وف ًقا حلالة الشبكة املحلية اخلاصة بك)

2010.5.31 5:9:31 PM
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	.7وعند استكامل التنزيل ،سوف تظهر الرسالة "تم التحميل ،هل
تريد التحديث؟".
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قائمة رموز املنطقة
اخرت أحد رموز املنطقة من هذه القائمة.

املنطقة

أفغانستان

األرجنتني

أسرتاليا

النمسا

بلجيكا

بوتان
ُبولِيفيا

 AFفيجي

 ARفنلندا

 AUفرنسا
 BEبريطانيا العظمى

 GBهولندا

 BOجرين الند

 GLنيوزيالندا

 ATأملانيا

 BTاليونان

الربازيل
كندا

 CAاهلند

شييل

الصني

 KHاملجر

 CLإندونيسيا

 CNإرسائيل

كولومبيا

 COإيطاليا

كوستاريكا

 CRاليابان

مجهورية التشيك

 CZالكويت

اإلكوادور

 ECلوكسمبورج

السلفادور

 SVاملالديف

الكونغو
كرواتيا

الدانامرك

مرص

أثيوبيا

 FJموناكو

 FIمنغوليا

 FRاملغرب

 BRهونج كونج

كمبوديا

7

الرمز املنطقة

الرمز املنطقة

 DEنيبال

 GRجزر األنتيل اهلولندية
 HKنيجرييا

الرمز املنطقة

 MCسنغافورة

 MNمجهورية سلوفاكيا
 MAسلوفينيا

 NPجنوب أفريقيا
 NLكوريا اجلنوبية

 ANأسبانيا

 NZرسيالنكا

 NGالسويد

 HUالنرويج

 NOسويرسا

 IDباكستان

 PKتايالند

 ITباراجواي

 PYأوغندا

 INعامن
 ILبنام

 OMتايوان
 PAتركيا

 PHأوكرانيا

 CGجامايكا

 JMالفلبني

 HRكينيا

 KEالربتغال

 PTأوروجواي

 LYروسيا االحتادية

 RUفيتنام

 DKليبيا

 EGماليزيا

 ETاملكسيك

 JPبولندا

 KWرومانيا

 PLالواليات املتحدة

 ROأوزبكستان

 LUاململكة العربية السعودية  SAزيمبابوي

 MYالسنغال

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

SN

MV
MX

امللحق
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قائمة رمز اللغة
استخدم هذه الالئحة إلدخال لغتك املفضلة بالنسبة لإلعدادات األولية التالية[ :صوت األسطوانة] و[ترمجة األسطوانة] و[قائمة
األسطوانة]

اللغة
أفار

الرمز اللغة

6565

الفرنسية

7082

8381

غاليشيان

7176

األفريقية

6570

األمهرية

6577

األلبانية
العربية

األرمينية

6582
7289

األساميز ّية
ّ

6583

األذربيجانية

6590

الباسكية

6985

األيامرية

البشكريية

البنغالية

بوتان

البهارية

6588
6665
6678
6890

6672

الفريزية

اجلورجية

األملانية

اليونانية

املجرية

األندونيسية

البورمية

7789

األيرلندية

9072

اليابانية

اإلنجليزية

6978

الكورية

األستونية

6984

إسربانتو

الفاروزية
فيجي

الفنلندية
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6979
7079
7074

7073

7383
7378

الكانادا

الكشمريية
الكرغيزية
الكردية

الالوسية
الالتينية

الالتفية

اللينجاال

7165

املاورية

7775
7783

السلوفينية

7773

املالدوفية

7779

ناورو

7865

املانغولية
النيبالية

7778
7869

النروجيية

7879

البنجابية

8065

األوريا

الباشتو

الفارسية

البولندية

7982
8083
7065
8076

الربتغالية

8084

رايتو رومانيك

8277

7575

الروسية

8285

7579

نكريتية
الس
اللغة ّ
ّ

7465
7578
7583

7589
7585
7679
7665

7686
7678

كويتشوا

الرومانية

السامسوينية

السندية

السنغالية

السلوفاكية
األسبانية

6983

السودانية

التاجالوج

8476

السويدية

الطاجيكية
التيلوجية

8469

التاميلية

التايالندية

الرتكية

8482

التونجية

8479

الرتكامنية

8475

األوكرانية

8575

األوزبكية

8590

الفوالبيكية

8679

الولوفية

8779

اليديشية

7473

الزولو

9085

التوية

الويلزية

اجليلية األسكتلندية

7168

الكرواتية الرصبية

8372

اليوروبا

شونا

8465
8472

8279

8378

8386
8471

إكسوزا

الرصبية

8385

السواحيلية

الفيتنامية

8382

8376

8387

8185

8377

8373
8375

األوردية

8365

8368

8487
8582
8673
6789
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الدانامركية

6865

الكازاخاستانية

اهلولندية

7285

اإليطالية

الكرواتية

7876

7273

7384

7282

التشيكية

7265

اللغة الدولية

البيالروسية

6783

7178

7365

6669

الصينية

6976

العربية

الربيتونية

6671

6869

7387

األيسلندية

املاراثية

7782

7565

اجلوجاراتية

اهلندية

ماالياالم

7776

املاليزية

7185

اهلاوسا

ماالجاس

7771

7089

جرين الند

الغوارانية

الليتوانية

7684

املقدونية

7576

6682

البلغارية

الرمز اللغة

الرمز اللغة

الرمز

8872
8979
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العالمات التجارية والرتخيص

" "Blu-ray Discهو عالمة جتارية.

إن شعار  BD-LIVEهو عالمة جتارية خاصة برشكة بلوراي لألقراص.
" "BONUSVIEWهو عالمة جتارية لرشكة .Blu-ray Disc

 Javaومجيع العالمات التجارية والشعارات املعتمدة عىل  Javaهي
عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لرشك ة sSun Microsy
 temsيف الواليات املتحدة والدول األخرى.

" "AVCHDوشعار " "AVCHDهي عالمات جتارية لرشكات
باناسونيك وسوين.
هذا املنتج ُمرخص بموجب ترخيص جمموعة براءة اخرتاع AVC
وترخيص جمموعة براءة اخرتاع  1-VCلالستخدام الشخيص وغري
التجاري للمستهلك من أجل ( )1ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار
 AVCومعيار  )"Video 1-AVC/VC"( 1-VCو/أو ( )2فك
ترميز فيديو  1-AVC/VCالذي تم ترميزه عن طريق أحد املستهلكني
املشرتكني يف النشاط الشخيص أو غري التجاري و/أو الذي تم احلصول
عليه من موفر الفيديو ا ُملرخص لتوفري فيديو .1-AVC/VC
ال ُيمنح أن ترخيص أو ينطوي ضمن ًيا بالنسبة ألي استخدامات أخرى.
يمكن احلصول عىل معلومات إضافية من  ،MPEG LAرشكة ذات
مسؤولية حمدودة .اطلع عىل .http://www.mpegla.com

تم التصنيع بموجب ترخيص براءة اخرتاع أمريكي رقم;5،451،942 :
;6،487،535 ;6،226،616 ;5،978،762 ;5،974،380 ;5،956،674
 7،272،567 ;7،392،195 ;7،333،929 ;7،212،872وغريها من
براءات االخرتاع األمريكية والعاملية الصادرة واملعلقة DTS .هي عالمة
جتارية مسجلة وشعارات  DTSوالرمز اخلاص هبا و DTS-HDو DTS-
 HD Master Audioهي عالمات جتارية لرشكة  .DTSحقوق النرش
حمفوظة©  2008 - 1996لرشكة  .DTSمجيع احلقوق حمفوظة

تم تصنيعه وفق ترخيص من معامل  .Dolbyمتثل  Dolbyورمز D
املزدوج عالمات جتارية ملعامل .Dolby

يمث ل  HDMIوشعار  HDMIو iHigh-Definition Mult
 media Interfaceعالمات جتارية أو عالمة جتارية مسجلة لرشكة
 HDMI licensing LLCاملحدودة.

7

 DivXهي عالمة جتارية مسجلة لرشكة  DivXوتُستخدم بموجب
ترخيص.

امللحق

إن شعار  DVDهو عالمة جتارية خاصة بـ  /.DVDاملؤسسة املانحة
للرتخيص.
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“تعترب “ ”x.v.Colorمن العالمات التجارية اخلاصة برشكة سوين.

يوجد نظام مبتكر الستهالك الطاقة يف وضع االستعداد ُمدمج يف منتجات
 .LGوهكذا يتم استهالك كميات قليلة من الكهرباء حتى مع إدخال
قابس التيار الكهربائي.

2010.5.31 5:9:38 PM

تستخدم خدمات  Gracenoteوسيلة تعريف فريدة لتعقب
االستعالمات ألغراض إحصائية .والغرض من وسيلة التعريف
الرقمية املحددة عشوائي ًا هو السامح خلدمات  Gracenoteبإحصاء
االستعالمات بدون معرفة يشء عن هوياتكم .للحصول عىل املزيد
من املعلومات ،نرجو زيارة صفحة سياسة اخلصوصية عىل موقع
 Gracenoteعرب اإلنرتنت خلدمات .Gracenote
يتم إدراج برجميات  Gracenoteوكل جزء من بيانات Gracenote
لكم "كام هو" .ال تقدم  Gracenoteأية عروض أو ضامنات ،رصحية
أو متضمنة ،فيام يتعلق بدقة أي من بيانات  Gracenoteيف مزودات
 .Gracenoteحتتفظ  Gracenoteبحقها يف حذف البيانات
من مزودات  Gracenoteأو تغيري فئات البيانات ألي سبب تراه
 Gracenoteكافي ًا .ال نقدم ضامنات عىل أن برجميات Gracenote
أو مزودات  Gracenoteخالية من األخطاء أو أن عمل برجميات
 Gracenoteأو مزودات  Gracenoteلن ينقطع .ال تلتزم
 Gracenoteبتزويدكم بأنواع أو فئات البيانات اجلديدة املحسنة أو
اإلضافية التي قد تقدمها  Gracenoteيف املستقبل وحتتفظ بحريتها يف
إيقاف خدماهتا يف أي وقت.
تنكر  GRACENOTEأية ضامنات رصحية أو متضمنة ،بام يف ذلك،
وال يقترص عىل ،الضامنات املتضمنة املقدمة عىل إمكانية التسويق
واملالءمة ألغراض معينة والعنوان وعدم اإلخالل .ال تضمن
 GRACENOTEالنتائج التي سيتم احلصول عليها باستخدامكم
لربجميات  GRACENOTEأو أي مزود لـ .GRACENOTEلن
تتحمل  GRACENOTEيف أية حالة مسؤولية أية أرضار عرضية أو
تبعية أو أية أرباح تتم خسارهتا أو عائدات تتم خسارهتا.
© 2009 .Gracenote، Inc
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إن  ،®Gracenoteشعار  Gracenoteوطباعة الشعار وشعار
" "Powered by Gracenoteهي إما عالمات جتارية مسجلة أو
عالمات جتارية مملوكة لرشكة  Gracenoteيف الواليات املتحدة و/أو
الدول األخرى.
تقنية التعرف عىل املوسيقى والبيانات ذات العالقة توفرها .Gracenote
اتفاقية ترخيص املستهلك من ®Gracenote
حيتوي هذا التطبيق أو اجلهاز عىل برجميات من .Gracenote، Inc
يف إيمرييفيل ،كاليفورنيا (" .)"Gracenoteوالربجميات املقدمة من
"( Gracenoteبرجميات  )"Gracenoteمتكن هذا التطبيق من التعرف
عىل األقراص و/أو امللفات واحلصول عىل املعلومات املرتبطة باملوسيقي
 ،بام يف ذلك االسم والفنان واألغنية والعنوان ("بيانات )"Gracenote
من املزودات عرب اإلنرتنت أو من قواعد البيانات املدجمة (يشار إليها
جمتمعة بمصطلح "مزودات  )"Gracenoteباالضافة إيل تأدية وظائف
أخرى .يمكنك استخدام بيانات  Gracenoteحسب وظائف املستهلك
املقصودة هلذا التطبيق أو اجلهاز فقط.
أنت توافق عىل إستخدام بيانات  Gracenoteوبرجميات ،Gracenote
ومزودات  Gracenoteالستخدامك الشخيص فقط و غري التجاري.
أنت توافق عىل عدم منح أو نسخ أو نقل أو حتويل برجميات Gracenote
أو أي من بيانات  Gracenoteإىل أي طرف ثالث .أنت توافق عىل عدم
استخدام أو استغالل بيانات  ،Gracenoteأو برجميات Gracenote
أو مزودات  Gracenoteإال وفق الرشوط املوضحة هنا.
أنت توافق عىل أن ترخيصك غري احلرصي الستخدام بيانات
 Gracenoteوبرجميات  Gracenoteومزودات Gracenote
سوف يصبح الغي ًا إذا انتهكت هذه الرشوط .وإذا تم إلغاء
ترخيصك ،توافق عىل التوقف عن أي وكل استخدام ألي من بيانات
 Gracenoteوبرجميات  Gracenoteومزودات .Gracenote
حتتفظ  Gracenoteبحقها يف مجيع بيانات  Gracenoteوبرجميات
 Gracenoteومزودات  ،Gracenoteبام يف ذلك حقوق امللكية .لن
تتحمل  Gracenoteيف ظل أية ظروف مسؤولية أية دفعات إليك عن
أية معلومات تقدمها .أنت توافق عىل أن  .Gracenote، Incتستطيع
الترصف وفق حقوقها يف ظل هذه االتفاقية ضدك مبارشة وباسمها
اخلاص.
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مواصفات خمرجات الصوت

املرور األسايس

DTS * إعادة ترميز3 *5

PCM سرتيو

Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

 قناة2 خمرجات تناظرية
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

* املرور األسايس1 *2 *3

DTS * إعادة ترميز3 *5

PCM * قناة متعددة3

PCM سرتيو

Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch

PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

DIGITAL AUDIO OUT  يكون الرتدد النموذجي لـ4*
.PCM  كيلوهرتز يف خمرجات صوت96 حمدو ًدا بـ
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Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
إعداد/مدخل

HDMI OUT

 [املرور/]PCM  ال يمكن ضبط إعداد [قناة متعددة3*
]DTS ] وإعداد [إعادة ترميزHDMI[ األسايس] للخيار
 إذا قمت.للخيار [املخرجات الرقمية] مع بعضها البعض
] أوHDMI[  يتم ضبط اخليار،بضبطها مع بعضها البعض
.] تلقائ ًياPCM [املخرجات الرقمية] عىل [سرتيو

إعداد/مدخل

املصدر

Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch

 األقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل يف خمرج تدفق1*
]HDMI[ البتات إذا كان خيار [املخرجات الرقمية] أو
:LPCM  (باستثناء كوديك.]مضبوط ًا عىل [املرور األسايس
).يتضمن اإلخراج دائ ًام صوت تفاعيل وثانوي
 حسبHDMI  يقوم هذا املشغل أوتوماتيكي ًا باختيار صوت2*
 املتصل حتى بالرغم من أنHDMI قدرة فك الشفرة جلهاز
.]] تم ضبطه عىل [املرور األسايسHDMI[ خيار

7
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Digital Output (DIGITAL AUDIO OUT) *4
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* 5يف حالة ضبط اخليار [ ]HDMIأو [املخرجات الرقمية]
عىل [إعادة ترميز  ،]DTSيتحدد خمرج الصوت بمقدار 48
كيلوهرتز و 5.1قناة .يف حال ضبط اخليار [ ]HDMIأو
[املخرجات الرقمية] عىل [إعادة ترميز  ،]DTSيتم إخراج
صوت إعادة ترميز  DTSبالنسبة ألسطوانات BD-
 ،ROMويتم إخراج الصوت األصيل بالنسبة لألسطوانات
األخرى( ،مثل [املرور األسايس]).

69

•ال يمكن احلصول عىل الصوت الرقمي املحيط متعدد القنوات من
خالل وصلة رقمية إال إذا كان جهاز استقبالك مركب ًا فيه جهاز فك
شفرة رقمي متعدد القنوات.

•إذا تم ضبط اخليار [ ]HDMIعىل [قناة متعددة ]PCM
وخيار [املخرجات الرقمية] عىل [املرور األسايس] أثناء
تشغيل صوت  Dolby Digital Plusأو  ،TrueHDيتم
حتديد ( DIGITAL AUDIO OUTخمرجات الصوت
الرقمية) عىل "."PCM 2ch

•إذا كان اتصال  HDMIمن النسخة  1.3وتم إخراج دولبي
دجييتال بلس/دولبي  TrueHDمن مقبس خمرجات
 ،HDMIعندئذ يكون مقبس DIGITAL AUDIO
 OUTبـ "  PCMثنائي القنوات" (عند توصيل  HDMIو
 DIGITAL AUDIO OUTبالتزامن).

•يتم إخراج الصوت عىل أنه  48 PCMكيلوهرتز16/
بت بالنسبة مللفات  MP3/WMAو44.1 PCM
كيلوهرتز16/بت بالنسبة السطوانات الصوت املدجمة أثناء
استعادة التشغيل.

•صوت دولبي  TrueHDاملسجل عىل بعض أسطوانات
 Blu-rayيتكون من صوت دولبي دجييتال وصوت
 .TrueHDيتم إخراج صوت دولبي دجييتال عرب مقابس
خمرجات الصوت الرقمي وتظهر "  " DDعىل الشاشة
إذا مل يتم إخراج صوت ( TrueHDكام هو احلال عندما
يتم ضبط [ ]HDMIعىل [سرتيو  ]PCMو[املخرجات
الرقمية] عىل [املرور األسايس]).

•جيب اختيار خمرجات صوت رقمي واحلد األقىص للرتدد
النموذجي الذي يقبله املكرب اخلاص بك (أو مستقبل
الصوت والصورة) باستخدام اخليارات [املخرجات الرقمية]
و[ ]HDMIو[الرتدد النموذجي] يف قائمة [إعداد] (انظر
صفحة .)27

امللحق

•ومع توصيل الصوت الرقمي (DIGITAL AUDIO
 OUTأو  ،)HDMIقد ال تُسمع أصوات زر قائمة
االسطوانة اخلاصة ب BD-ROMيف حالة ضبط اخليار
[املخرجات الرقمية] أو [ ]HDMIعىل [املرور األسايس].

7

•إذا كان شكل خمرج الصوت الرقمي غري متوافق مع إمكانيات
جهاز استقبالك ،فإن جهاز االستقبال سوف يصدر صوت ًا
قوي ًا مشوش ًا أو ال يصدر أي صوت عىل اإلطالق.
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استبانة خمرجات الفيديو
عند استعادة تشغيل الوسائط املحمية غري املنسوخة
خمرجات الفيديو

االستبانة
576i
576p
720p
1080i
1080p /24 Hz
1080p / 50 Hz

HDMI OUT
576p
576p
720p
1080i
1080p / 24 Hz
1080p / 50 Hz

COMPONENT VIDEO OUT
 HDMIمفصولة

 HDMIموصلة
576i
576p
720p
1080i

1080i
1080i

576i
576i

عند تشغيل نسخة امليديا املحمية
خمرجات الفيديو

االستبانة
576i
576p
720p
1080i
1080p /24 Hz
1080p / 50 Hz

HDMI OUT
576p
576p
720p
1080i
1080p / 24 Hz
1080p / 50 Hz

التوصيلة اخلارجية HDMI

•إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي ،ثم قمت بتوصيل قابس
 HDMIبالتلفزيون ومل يقبلها التلفزيون ،يتم ضبط الدقة
إىل [تلقائي].

7
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•إذا اخرتت مستوى استبانة غري مقبول يف التليفزيون اخلاص
بك ،سوف تظهر الرسالة التحذيرية .وبعد تغيري االستبانة،
إذا مل يمكنك مشاهدة الشاشة ،يرجى االنتظار ملدة  20ثانية
وسوف يعود مستوى االستبانة تلقائ ًيا إىل مستوى االستبانة
السابق.

COMPONENT VIDEO OUT
 HDMIموصلة

576i
576i
576i
576i

 HDMIمفصولة
576i
576p

576p
576p
576p
576p

•قد يتم إعداد إطار الفيديو املخرج  1080pبشكل
أوتوماتيكي إىل  24هرتز أو  50هرتز حسب كل من قدرة
وتفضيل التلفزيون املتصل وبناء عىل مستوى إطار الفيديو
األصيل اخلاص باملحتوى املوجود عىل أسطوانة
.BD-ROM

التوصيلة اخلارجية COMPONENT VIDEO OUT
يمكن أن يؤدي تدفق فيديو اسطوانات  BDأو  DVDإىل منع
القياس التصاعدي عىل اخلرج التنظاري.

التوصيلة اخلارجية VIDEO OUT

دائماً ما يتم إخراج استبانة مقبس  VIDEO OUTعىل مستوى
استبانة  576بت.

2010.5.31 5:9:40 PM
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مواصفات

النظام
الليزر:

عام
متطلبات الطاقة:

شبه موصل ليزر

طول املوجة:
 240-200فولت تيار مرتدد 60/50 ،هرتز

متطلبات الطاقة:

 20وات

األبعاد (عرض  xارتفاع  xقطر):
 204 × 44 × 430 .Approxمم تقري ًبا بدون أرجل

الوزن الصايف (تقري ًبا):
درجة حرارة التشغيل:
رطوبة التشغيل:

71

 2جم
 5مئوية إىل  35مئوية
 %5إىل %90

إخراجات
:VIDEO OUT
 1فولت (من الذروة إىل الذروة) 75 ،أوم ،تزامن سلبي،
مقبس  RCAقابس 1 x
:COMPONENT VIDEO OUT
( 1 )Yفولت (من الذروة إىل الذروة) 75 ،أوم ،تزامن سلبي،
مقبس  RCAقابس ،1 x
( 0.7 )PB)/(PRفولت (من الذروة إىل الذروة) 75 ،أوم،
مقبس  RCAقابس 2 x
( HDMI OUTفيديو/صوت):
 19سن ( HDMIقيايس ،النوع  ،Aاإلصدار 1.3

نظام تلفاز ملون معياري PAL/NTSC

استجابة الرتدد:
 20هرتز إىل  20كيلو هرتز
(معاينة  48كيلو هرتز 96 ،كيلو هرتز 192 ،كيلو هرتز)
نسبة اإلشارة إىل الضوضاء:

أكثر من  100ديسبل
(موصالت خمرج تناظري فقط)

التشويش:

أقل من %0.008

املدى الديناميكي:

أكثر من  95ديسبل

منفذ :LAN
 Ethernetقابس 100BASE-TX/10BASE-T ،1 x
ناقل إمداد الطاقة (:)USB
تيار مبارش  5فولت

 500مليل أمبري

•هذا التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.

7
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:ANALOG AUDIO OUT
 2 2.0جذر متوسط مربعات اجلهد ( 1كيلو هرتز 0 ،ديسبل)
أوم ،مقبس  RCAقابس (1 x (L، R

نظام اإلشارة:

 405نانوميرت  650 /نانوميرت

):DIGITAL OUT (COAXIAL
 0.5فولت (من القمة إىل القاع) 75 ،أوم ،تزامن سلبي،
قابس 1 RCA x

2010.5.31 5:9:41 PM
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معلومات هامة عن خدمات
الشبكة
من فضلك إقرأ جيدً ا .خيضع استخدام خدمات الشبكة للرشوط
واألحكام التالية.
يتطلب استخدام خدمات الشبكة وصلة إنرتنت تُباع منفصلة وتكون أنت
فقط املسؤول عنها .قد تكون خدمات الشبكة حمدودة أو حمظورة وف ًقا
للجودة واإلمكانيات واحلدود الفنية خلدمة اإلنرتنت اخلاصة بك.
تنتمي خدمات الشبكة إىل أطراف ثالثة ويمكن أن تكون حممية بحقوق
النرش وبراءة االخرتاع والعالمة التجارية و/أو قوانني امللكية الفكرية
األخرى .تُقدم إليك خدمات الشبكة بشكل فردي الستخدامك الشخيص
غري التجاري .ودون احلصول عىل موافقة رصحية من قبل مالك املحتوى
أو موفر اخلدمة ذي الصلة ،ال جيوز أن تقوم بتعديل أو نسخ أو إعادة
نرش أو حتميل أو اإلعالن عن أو إرسال أو ترمجة أو بيع أو إنشاء األعامل
املشتقة أو استغالل أو التوزيع بأي شكل من األشكال أو عن طريق أي
وسط ألي من املحتوى أو اخلدمات التي يمكن الوصول إليها من خالل
هذا املنتج.
ال تتحمل  LGاملسؤولية عن استخدامك خلدمات الشبكة .وتُقدم
خدمات الشبكة "كام هي ".وإىل أبعد مدى يسمح به القانون ،ال تتحمل
 LGاملسؤولية عن أي شكايا أو ضامنات من أي نوع كان ( )1عن دقة أو
صالحية أو موائمة أو قانونية أو اكتامل أي خدمة شبكة متاحة من خالل
هذا املنتج أو ( )2أن تكون خدمات الشبكة خالية من الفريوسات أن
العنارص األخرى التي يمكن أن تُصيب هذا املنتج أو تُرض به أو تتسبب
يف إتالفه وبجهاز الكمبيوتر أو التليفزيون أو األجهزة األخرى أو أي
ممتلكات أخرى .تُعرب  LGبوضوح عن عدم قبوهلا ألي ضامنات ضمنية،
بام يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص الضامنات اخلاصة بالقابلية للتسويق
أو املالئمة ألغراض خاصة.

ال تقبل  LGحتت أي ظرف من الظروف وحتت أي بند قانوين ،بأي
مسؤولية جتاهك أنت أو أي طرف ثالث ،سواء يف العقد أو الرضر،
عن أي أرضار مبارشة أو غري مبارشة أو عرضية أو خاصة أو ناجتة ،أو
عن أتعاب املحاماة أو املصاريف أو أي أرضار أخرى قد تنشأ عن أو
باالرتباط مع خدمات الشبكة ،حتى يف حالة ُنصحك بإمكانية حدوث
هذه األرضار.
إن خدمات الشبكة قد يتم إهنائها أو وقفها يف أي وقت وال تتحمل LG
املسؤولية عن أي شكايا أو ضامنات عن استمرارية توفر اي خدمة شبكة
ألي فرتة زمنية .يمكن أن خيضع استخدام خدمات الشبكة للرشوط
واألحكام اإلضافية للطرف الثالث موفر اخلدمة ذات الصلة .يتم إرسال
خدمات الشبكة عن طريق األطراف الثالثة من خالل شبكات ومرافق
إرسال ال تُسيطر عليها  .LGال تقبل  LGرصاحة بأي مسؤولية أو التزام
عن أي انقطاع أو تعليق ألي خدمة شبكة.
كام أن  LGلن تكون مسؤولة عن وال ُملزمة بخدمة العمالء ذات الصلة
بخدمات الشبكة .جيب توجيه أي أسئلة أو طلبات إىل موفري خدمة
الشبكة املعنيني مبارشة.
املقصود من "خدمة أو خدمات الشبكة" هو خدمات الطرف الثالث التي
يمكن الوصول إليها من خالل هذا املنتج والتي تشمل ،عىل سبيل املثال ال
احلرص ،مجيع البيانات والربامج واالرتباطات والرسائل ومقاطع الفيديو
واملحتويات األخرى املوجودة به أو املستخدمة باالرتباط معه.
" "LGهي رشكة  LGلإلليكرتونيات والرشكة األم ومجيع الرشكات
التابعة هلا والرشكات املرتبطة هبا يف مجيع أنحاء العامل.

7
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إشعار خاص بالربجميات
املفتوحة املصدر

"
–
"
–
–

ختضع امللفات التنفيذية التالية واملرخصة برخصة جنو العمومية واملكتبات
املرخصة برخصة جنو العمومية الصغرى واملستخدمة يف هذا املنتج
التفاقيات الرتخيص ( LGPL2.1/GPL2.0رخصة جنو العمومية
 /2رخصة جنو العمومية الصغرى .)1-2
امللفات التنفيذية املرخصة برخصة جنو العمومية:
bash، busybox، cramfs، dhcpcd ،2.6 Linux kernel
e2fsprogs، fdisk، mkdosfs، mtd-utils، net-tools،
3.0.25b، sysutils، tcpdump، tftpd،-procps، samba
tinylogin، unzip، utelnetd
املكتبات املرخصة برخصة جنو العمومية الصغرى:
uClibc، DirectFB، blowfish، cairo، ffmpeg، iconv،
libusb، mpg123
مكتبة املوقع اإللكرتوينgsoap :
تعرض  LG Electronicsتوفري رمز مصدري لك عىل مشغل
أقراص مضغوطة مقابل رسم يغطي تكلفة التوزيع ،مثل تكلفة وسائل
اإلعالم والشحن والتسليم بناء عىل طلب بالربيد اإللكرتوين لرشكة LG
" Electronicsعىل الربيد اإللكرتوين:mailto :
opensource@lge.com
"
هذا العرض سار لفرتة ثالثة ( )3سنوات من تاريخ توزيع املنتج بواسطة
. LG Electronics
يمكنك احلصول عىل نسخة من رخصة جنو العمومية ورخصة جنو
العمومية الصغرى من http://www.gnu.org/licenses/
 html.2.0-old-licenses/gplو http://www.gnu.org/
. html.2.1-licenses/old-licenses/lgpl
يمكنك ً
أيضا احلصول عىل نسخة من رخصة  gSOAPالعامة من
http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html
يستند هذا الربنامج جزئ ًيا عىل عمل the Independent JPEG
 ،Groupحقوق النرش حمفوظة ©  ،1998-199توماس جي لني.
هذا املنتج يشمل
• :++boost Cحقوق النرش حمفوظة© Beman Dawes
2003-1999
• : c-aresحقوق النرش حمفوظة©  1998لصالح معهد
تكنولوجيا ماساتشوستس.

• :expatحقوق النرش حمفوظة ©  2006أكسبات مينتينرز

• :freetypeeحقوق النرش حمفوظة ©  2003مرشوع Fre e
).Type (www.freetype.org
• :jpeggيستند هذا الربنامج جزئ ًيا عىل عمل the Ind e
 ،pendent JPEG Groupحقوق النرش حمفوظة ©
 ،1998-199توماس جي لني.

• :mngحقوق النرش حمفوظة ©  2007-2000جريارد جوين،
جلني راندرو-بيهرسون

•:OpenSSL
برنامج التشفري مكتوب بواسطة إيريك يانج
(.)eay@cryptsoft.com
الربنامج مكتوب بواسطة تيم هودسون
.mailto:tjh@cryptsoft.com
تم تطوير الربنامج بواسطة مرشوع OpenSSL
الستخدامه يف جمموعة أدوات . OpenSSL
()http://www.openssl.org
 :pngحقوق النرش حمفوظة ©  2004جلني راندرز-
بيهرسون

• : portmapحقوق النرش حمفوظة©  1990جملس أمناء جامعة
كاليفورنيا.
• : ptmallocحقوق النرش حمفوظة ©  2006-2001وولفرام
كلوجر
• : ++UnitTestحقوق النرش حمفوظة ©  2006نوبل لوبيز
وتشارلز نيكلسون

• : UPnP SDKحقوق النرش حمفوظة ©  2003-2000رشكة
Intel
•: strace
حقوق النرش حمفوظة ©  1992 ،1991باول كارنينبريج
حقوق النرش حمفوظة ©  1993برانكو النكسرت
حقوق النرش حمفوظة ©  1993ألريتش بيجيلو
حقوق النرش حمفوظة ©  1996 ،1995مايكل إليزابيث تشاستني
حقوق النرش حمفوظة ©  1996 ،1995 ،1994 ،1993ريك
سالدكي
حقوق النرش حمفوظة ©  2000 ،1999ويشرتت أكريمان

• : xml2حقوق النرش حمفوظة ©  ،2008-1998دانيال فيالرد

•:++XML-RPC For C/C
حقوق النرش حمفوظة ©  2001لصالح رشكة  ،First Peerمجيع
احلقوق حمفوظة.
حقوق النرش حمفوظة ©  2001لصالح إيريك كيد .مجيع احلقوق
حمفوظة.

• :zlibحقوق النرش حمفوظة ©  2002-1995جني-لوب جييل
ومارك إدلر.
مجيع احلقوق حمفوظة.
يرصح جما ًنا ألي شخص حصل عىل نسخة من هذا الربنامج وامللفات
الوثائقية املصاحبة له ("الربنامج") بالتعامل يف الربنامج دون تعديله أو
دجمه أو نرشه أو توزيعه أو ترخيصه من الباطن و/أو بيع نسخ منه ،ودون
السامح لألشخاص الذين ُقدم هلم هذا الربنامج بفعل ذلك ،برشط مراعاة
الرشوط التالية.
تم توفري الربنامج "كام هو" دون ضامن من أي نوع ،رصاح ًة أو ضمنًا ،بام
يف ذلك  -عىل سبيل املثال ال احلرص  -الضامنات اخلاصة بقابلية العرض
التجاري والتسويق واملالءمة لغرض معني وعدم التعدي .وال يكون
املؤلف أو أصحاب حقوق النرش مسؤولني يف أي حال من األحوال عن
أية مطالبة أو تعويضات أو أي التزام آخر سواء بشأن أي أجراء يف العقد
أو أرضار أو خالف ذلك ،والتي تنشأ من االتصال بالربنامج أو تنتج عنه
أو تتعلق به أو باستخدامه أو أية معامالت أخرى يف هذا الربنامج.

7
امللحق

• :curlحقوق النرش حمفوظة ©  ،2008-1996دانيال ستنربج

–
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• : ntpحقوق النرش حمفوظة © ديفيد إىل ميلز 2009-1992
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قررت شركة  LGبصفتها شريك في
مشروع ® Energy Starأن هذا المنتج أو
وحدات المنتج تتفق مع توجيهات
® Energy Starلكفاءة الطاقة.

® Energy Starهي عالمة تجارية مسجلة
بالواليات المتحدة.
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