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الملحقات
الملحقات

شكراً لشراء منتجاتنا .يرجى التحقق من المنتج والملحقات المبينة أدناه
❖تجدر اإلشارة إلى أن الملحقات قد تبدو مختلفة عن تلك المبينة هنا.

كبل الطاقة

قرص / CD-ROM
بطاقات

كبل إشارة من نوع
D-Sub

جهاز التحكم عن بعد
 /البطاريات

الشراء بشكل منفصل
تكون الملحقات اإلضافية االختيارية عرضة للتغيير ،بدون إشعار مسبق ،وذلك لتحسين أداء المنتج ،كما يمكن إضافة ملحقات جديدة .لشراء ملحقات
إضافية اختيارية ،قم
❖قد تختلف الملحقات اإلضافية االختيارية (التي تم شراؤها بشكل منفصل) استنا ًدا إلى الطراز.
❖تجدر اإلشارة إلى أن الملحقات اإلضافية االختيارية قد تبدو مختلفة عن تلك المبينة هنا.
❖يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من معظم مخازن األجهزة اإللكترونية.
مجموغطاءفتحاتالحامل ( M4716Cفقط)

البراغي ()2

غطاء فتحات الحامل

مجموعةأدواتالحامل
< > M4716C

< > M3204C

البراغي ()4

ماسك الكابالت ()1

الدعامة ()2

البراغي ()4

الدعامة ()1

مجموعة أدوات مكبّر الصوت

مجموعة أدوات NC2000

حاملالكبل/ربطةالكبل
قد ال تتوفر في
بعض المناطق أو
لبعضالطرازات.

البراغي ()2

قرص CD-ROM
 /بطاقات

NC2000

البراغي (/ )4
الكبل ()2

3

مكبّر الصوت()2

توصيل الدعامة
 -مع بعض الطرازات فقط.

< > M3204C

.1

أخرج أجزاء الدعامة من العلبة واجمعها كما
هو ظاهر في الصورة.
األجزاء

ً
أوال ،تحقق من وجود األجزاء التالية كافة.

البراغي ()4

الدعامة ()2

.2

.3

ضع قطعة قماش ناعمة على الطاولة وضع المنتج عليها بشكل تكون فيه الشاشة
مواجهة لألسفل .قم بتوصيل الدعامة كما هو ظاهر في الصورة التالية.

استخدم البراغي لتأمين الدعامة في الجهة الخلفية من المنتج كما هو ظاهر في الرسم التخطيطي.

4

توصيل الدعامة
 -مع بعض الطرازات فقط.

< > M4716C

.1

أخرج أجزاء الدعامة من العلبة واجمعها كما
هو ظاهر في الصورة.
األجزاء

ً
أوال ،تحقق من وجود األجزاء التالية كافة.

ماسك الكابالت ()1

.2

.3

الدعامة ()1

البراغي ()4

ضع قطعة قماش ناعمة على الطاولة وضع المنتج عليها بشكل تكون فيه الشاشة
مواجهة لألسفل .قم بتوصيل الدعامة كما هو ظاهر في الصورة التالية.

استخدم البراغي لتأمين الدعامة في الجهة الخلفية من المنتج كما هو ظاهر في الرسم التخطيطي.

5

توصيل ( Speakersمكبرات الصوت)
 -مع بعض الطرازات فقط.

ّ
ركب المنتج على مكبر الصوت باستخدام برغي كما هو ظاهر في الصورة التالية وقم بوصل speaker cable
(كبل مكبر الصوت).

بعد تركيب مكبرات الصوت ،استخدم الحامالت وربطات الكبالت لتنظيم كبالت مكبرات الصوت.
Cable holder (حامل الكبل)

أزل الورقة.
* ال تتوفر هذه الميزة في جميع الطرازات.

Cable tie (ربطة الكبل)

عند تركيب مكبر الصوت.
*قم بتوصيل طرف اإلدخال بطرف مطابق اللون.

* ال تتوفر هذه الميزة في جميع الطرازات.

6

لتثبيت الوضع العمودي
 -مع بعض الطرازات فقط.

"عند تثبيت الوضع العمودي ،قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة استناداً إلى الجهة األمامية".

مالحظة

<  M4716Cفقط >
عند استخدام قوس التثبيت على الحائط أو وضع المشهد العمودي ،يمكن تغطية الفتحة بغطاء فتحة الحامل.
•

7

إستخدام جهاز التحكم عن بعد
أسماء أزرار جهاز التحكم عن بعد
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MENU

EXIT

TILE

ID

OFF

ON

12
13

زر PSM
 -يحدد وضع حالة الصورة.

8

زر ( MENUالقائمة)
 يحدد قائمة. يقوم بمسح كل ما يظهر على الشاشة لمعاودة مشاهدة التلفزيونمن أي قائمة.

9

أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين
 يتيح لك التنقل عبر القوائم الموجودة على الشاشة وتعيينضوابط النظام بحسب تفضيالتك.

10

زر ( OKموافق)
 - -يقبل بالتحديد الذي عينته أو يعرض الوضع الحالي.

11

زر ( Backالرجوع)
 يسمح للمستخدم باالنتقال أو الرجوع خطوة إلى الوراء ضمن تطبيقتفاعلي.

12

زر تشغيل/إيقاف تشغيل ( IDالمعرّف)
معرف اإلدخال مساوياً للعدد في وضع
 عندما يكون العدد في ّالمعرف ،يمكنك التحكم بالشاشة التي تريد عرضها في حالة
ّ
العرض المتعدد.

13

أزرار التحكم بقوائم USB
 يقوم بضبط قائمة ( USBقائمة الصور ،قائمة ملفات الموسيقىوقائمة األفالم).

10
BACK

5

زر رفع مستوى الصوت/تخفيض مستوى الصوت
 -يقوم بضبط مستوى الصوت.

7

8

11

4

زر ( Muteكتم الصوت)
 -يقوم بتشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.

9

OK

أزرار األرقام واألحرف األبجدية
 تقوم بكتابة األرقام واألحرف األبجدية.زر a/A/1
 -يقوم بتحديد الرقم والحرف األبجدي( .إدخال  SuperSignفقط)

6

7

MUTE
AUTO

3

6

PSM

2

زر تشغيل/إيقاف تشغيل ( Monitorالشاشة)
 -يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة وبإعادة تشغيلها مجدداً.

3

5

ARC
P

2

PQRS

MARK

BRIGHT A
NESS G

1

1

زر التشغيل  /إيقاف التشغيل
 -يقوم بتشغيل وضع االستعداد أو إيقاف تشغيله.

8

إستخدام جهاز التحكم عن بعد
POWER

14
INPUT

15

ENERGY

OFF
SAVING





TUV

CLEAR

-*#

DEF
MNO
WXYZ
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JKL
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Input List

SuperSign

16

1/a/A

ARC
P

BRIGHT A
NESS G

17

PSM
MUTE

HDMI/DVI

RGB

Component

AV

زر ( Clearمسح)
 يحذف األرقام واألحرف األبجدية التي قمت بكتابتها( .إدخال SuperSignفقط)

S.MENU

AUTO

EXIT

TILE

BACK

18

19

زر ( AUTOالتلقائي)
 يقوم بضبط موضع الصورة وتقليل عدم استقرار الصورة تلقائياً.(إدخال  RGBفقط)

20

زر ( S.Menuقائمة ( )Sمفتاح القائمة SuperSign)
 -يحدد قائمة ( .SuperSign OSDإدخال  SuperSignفقط)

21

 زر ( EXITالخروج)
 يقوم بمسح كل ما يظهر على الشاشة لمعاودة مشاهدة الشاشةمن أي قائمة.

22

زر ( Tileالتجانب)
 -يحدد وضع ( TILEالتجانب)

ID

OFF

ON

زر ARC
 يحدد وضع ( Aspect Ratioنسبة العرض إلى الطول)مفتاح ( Brightnessالسطوع)
 يقوم بضبط السطوع بالضغط على الزر ألعلى وألسفل على جهازالتحكم عن بعد.
 في وضع  ،USBتضم قائمة  OSDوظيفة ( Pageالصفحة)لالنتقال إلى قائمة الملف التالي.

MENU

OK

21

15

زر حدد ( INPUTاإلدخال)
إذا قمت بالضغط على الزر مرة واحدة ،يظهر إطار إشارة اإلدخال
التالي على الشاشة .حدد نوع اإلشارة المطلوبة باستخدام الزر < >.

MARK

E

19
20

MONITOR

14

زر ( Energy Savingتوفير الطاقة)
 -يقوم بضبط وضع ( Energy Savingتوفير الطاقة) في الجهاز.

إدخال البطاريات داخل جهاز التحكم عن بعد.
 .1اسحب غطاء البطارية.
 .2أدخل البطاريات بحسب القطبية الصحيحة ( .) - / +
 .3أغلق غطاء البطارية.
 .4إلزالة البطاريات ،قم بتنفيذ إجراءات التركيب بالعكس.
•ضع البطاريات المستعملة في سلّة المهمالت للحماية من تلوّث البيئة.

9

نوع AAA

أسماء األجزاء ووظائفها
* يمكن أن تكون صورة المنتج في دليل المستخدم مختلفة عن شكله الحقيقي.

عرض من الخلف

8

1

7

6

4

5

3

2

موصل الطاقة
لتوصيل سلك الطاقة

 2منافذ RS-232Cالتسلسلية
3

 ،RGBمنافذ HDMI/DVI
يعتمد  HDMIاإلدخال عالي الجودة و( HDCPحماية المحتويات الرقمية ذات النطاق التردديالعالي) .تتطلب بعض األجهزة  HDCPلعرض اإلشارات عالية الجودة.

4

( PC Sound Jackمقبس صوت الكمبيوتر)
توصيل كبل الصوت إلى مقبس  *LINE OUTالخارجي الخاص ببطاقة صوت الكمبيوتر.

10

1

أسماء األجزاء ووظائفها

8

7

6

5

5

المكون ،منافذ الصوت والصورة

6

منفذ جهاز USB

7

منفذ شبكة LAN

8

Speaker Ports (منافذ مكبرات الصوت)

4

3

2

1

( *LINE OUTمنفذ إخراج الصوت)
مضخم الصوت (ّ .)Amp
ّ
تأكد من أنّه
طرف يستخدم للتوصيل بمكبّر الصوت الذي يتضمّن
ّ
التحقق من طرف توصيل بطاقة صوت الكمبيوتر قبل توصيلها .إذا كان إخراج الصوت
ت ّم
الخاص ببطاقة صوت الكمبيوتر يعتمد إخراج مكبّر الصوت فقط ،فقم بتخفيض مستوى صوت الكمبيوتر.
	إذا كان إخراج الصوت الخاص ببطاقة صوت الكمبيوتر يعتمد السماعات الخارجية ومنفذ إخراج الصوت ،فيجب التحويل إلى منفذ إخراج
الصوت باستخدام موصل بطاقة البرنامج (يرجى الرجوع إلى دليل بطاقة الصوت).
11

التوصيل بأجهزة خارجية
عند االتصال بجهاز الكمبيوتر
1

ً
أوال ،انتبه ما إذا تم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر والمنتج واألجهزة الطرفية.
ثم قم بوصل كبل إدخال اإلشارة.

أ.
ب.

عند التوصيل بكبل إدخال إشارة من نوع .D-Sub
عند التوصيل بكبل إدخال إشارة من نوع ( HDMI-DVIغير مضمن).
* عند استخدام  ،HDMI PCقد تحصل مشكلة توافق.

أ.
الكمبيوتر

الجهة الخلفية من الجهاز.

الكمبيوترMAC/
MAC
محوّل ( Macintoshغير مضمن)
استخدم محوّل  Macintoshالقياسي بما ّ
أن المحوّل غير المتوافق
متوفر في السوق( .نظام اإلشارة مختلف)

ب.
(غير مضمن)
الجهة الخلفية من الجهاز.

الكمبيوتر

الفريت
* يجب أن يستخدم المستخدم كبالت واجهة اإلشارة المغلفة (كبل pin 15 D-sub ،وكبل  )HDMI-DVIمع قوالب ّ
ليتالءم مع المنتج بشكل قياسي.

2

قم بتوصيل كبل الصوت.

(غير مضمن)
الكمبيوتر

3

قم بتوصيل سلك الطاقة.

الجهة الخلفية من الجهاز.

12

الجهة الخلفية من الجهاز.

التوصيل بأجهزة خارجية
4

.1

قم بتشغيل الطاقة من خالل الضغط على زر الطاقة الموجود على المنتج.
< > M4716C

< > M3204C

زر التشغيل/إيقاف التشغيل

.2

زر التشغيل/إيقاف التشغيل

قم بتشغيل الكمبيوتر.

قم بتحديد إشارة ( inputاإلدخال).
اضغط على الزر  INPUTعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة ( inputاإلدخال).

5

← INPUT

← OK

أو اضغط على زر  INPUTالموجود في الجهة الخلفية من المنتج.

AUTO/SET ← ◄ ► ← INPUT

أ.

عند التوصيل بواسطة كبل إدخال إشارة .D-Sub
• حدد  : RGBإشارة تناظرية من نوع  D-Subمزود بـ  15س ًنا.
Input List
SuperSign

ب.

HDMI/DVI

RGB

Component

AV

عند التوصيل بكبل إدخال إشارة من نوع  HDMI-DVIوكبل اإلشارة .HDMI
 : Hإشارة  DVIالرقمية أو إشارة  HDMIالرقمية.
• حدد  DMI/DVI
Input List
SuperSign

مالحظة

HDMI/DVI

RGB

Component

AV

َ
بجهازي كمبيوتر.
كيفية االتصال
•
 Hو )D-Subإلى كل جهاز كمبيوتر.
قم بتوصيل كبالت اإلشارة ( DMI-DVI
اضغط على زر اإلدخال الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتحديد الكمبيوتر المخصص لالستخدام.
•قم باالتصال مباشرة بمأخذ الطاقة األرضي في الحائط أو بشريط الطاقة مع سلك أرضي.

13

التوصيل بأجهزة خارجية
عند استخدام LAN
4

أ.

قم بتوصيل كبل  LANكما هو موضح في الصورة أدناه.

ب.

استخدام جهاز التوجيه(التبديل)

قم بتوصيل الكمبيوتر إلى الشاشة مباشر ًة.

LAN

LAN

تبديل

المنتج

الكمبيوتر

ج.

الكمبيوتر

المنتج

استخدام إنترنتNetwork .
LAN

Network

الكمبيوتر

المنتج

Network

قم بتوصيل كبل  LANوبتثبيت برنامج  eZ-Net Managerفي قرص .CD-ROM
لمزيد من المعلومات حول البرنامج ،يرجى مراجعة دليل  eZ-Netفي قرص  CD-ROMالمرفق.

مالحظة

اتصاال بين الكمبيوتر والشاشة ّ
ً
ويمكن استخدام قوائم  OSDفي الكمبيوتر وعلى الشاشة أيضاً.
إن• استخدام  LANينشئ

14

التوصيل بأجهزة خارجية
مشاهدة إخراجات AV
أ.

عند استخدام إدخال RGB

الستخدام عدة منتجات متصلة ببعضها البعض قم بوصل طرف كبل إدخال اإلشارة (كبل إشارة من نوع  D-Subمزود بـ  15س ًنا) إلى موصل
اإلخراج  RGBالخاص بالمنتج  1وقم بوصل الطرف اآلخر إلى موصل اإلدخال  RGBالخاص بالمنتجات األخرى.
كبل إشارة من نوع  D-Subمزود بـ  15س ًنا

الجهاز 3

الجهاز 4

ب.

الجهاز 2

الجهاز 1

عند استخدام إدخال AV

كبل الصوت
(غير مضمن)
الفيديو

كبل BNC
(غير مضمن)

الجهاز 4

مالحظة

الجهاز 3

الجهاز 2

قد يختلف عدد الشاشات التي يمكن وصلها بخرج واحد استنا ًدا إلى حالة اإلشارة وتمديد الكبل .إذا كانت
•
حالة اإلشارة جيدة وما من تمديد كبل ،يمكن توصيل حتى  9شاشات .إذا أردت أن تصل عدد شاشات أكبر،
يُنصح باستخدام موزع.

15

التوصيل بأجهزة خارجية
التعليق على الحائط بما يتوافق مع معايير VESA
يعتمد هذا المنتج واجهة التعليق على الحائط المتوافقة مع معايير  .VESA FDMIيتم شراء أجهزة التثبيت هذه بشكل منفصل
وال تتوفر لدى  .LGراجع التعليمات المرفقة مع جهاز التثبيت على الحائط لمزيد من المعلومات.

< > M3204C

< > M4716C

فتحة حماية Kensington
إن الجهاز مجهز بموصل نظام أمان Kensington
من الجانب الخلفي منه .الكبل والقفل متوفران بشكل
منفصل وال تبيعهما  .LGلمزيد من المعلومات ،قم
بزيارة الصفحة الرئيسية لموقع الشركة على شبكة
إنترنت .http://www.kensington.com

مالحظة

يوجد مفتاح في الجانب السفلي الخلفي .يمكنك ضبط المفتاح على "تشغيل" قبل توصيل سلك التيار الكهربائي
•
بحيث يصبح أكثر مالءمة لالستخدام.
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التوصيل بأجهزة خارجية
ماسك الكابالت
 -فقط في بعض الطرز.

< فقط > M4716C

.1

.2

قم بتنظيم الكابالت وتجميعها في المنتصف كما هو موضح في الصورة التالية.

للمسدة على التحكم في الكابالت.
قم بمالءمة موجه الكابالت مع الجزء الخلفي ْ

إزالة موجه الكابالت.

ماسك الكابالت

أمسك الكابل بيديك واجذبه ألسفل.

مالحظة

حيجب أال تستخدم ماسك الكابالت كمقبض للشاشة.
•
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التوصيل بأجهزة خارجية
( Audio/Video Inputإدخال الصوت/الفيديو)
1

قم بتوصيل كبل الفيديو كما هو موضح في الصورة أدناه ثم قم بتوصيل سلك الطاقة (انظر الصفحة .)12
عند التوصيل بكبل .BNC
•قم بتوصيل طرف اإلدخال بطرف مطابق اللون.
المنتج

كبل الصوت
(غير مضمن)

كبل BNC
(غير مضمن)

جهاز استقبال فيديوDVD/

2

قم بتحديد إشارة ( inputاإلدخال).
اضغط على الزر  INPUTعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة ( inputاإلدخال).

← INPUT

← OK

أو اضغط على زر  INPUTالموجود في الجهة الخلفية من المنتج.

AUTO/SET ← ◄ ► ← INPUT
عند التوصيل بكبل .BNC
• ح ّدد .AV
Input List
SuperSign

HDMI/DVI

RGB

AV

Component
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التوصيل بأجهزة خارجية
Component Input
()1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

•  1080pمتوفر فقط على طرازM4716C.

1

قم بتوصيل كبل الفيديو/الصوت كما هو كما هو موضح في الصورة أدناه ثم قم بتوصيل سلك الطاقة (انظر الصفحة .)12
• قم بتوصيل طرف اإلدخال بطرف مطابق اللون.
المنتج

كبل الصوت
(غير مضمن)

كبل BNC
(غير مضمن)

( HDTV Receiverجهاز استقبال األشعة تحت الحمراء)

مالحظة
 قد تتطلب بعض األجهزة  HDCPلعرض اإلشارات عالية الجودة. Component -ال يعتمد .HDCP

2

قم بتحديد إشارة اإلدخال.
اضغط على الزر  INPUTعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة ( inputاإلدخال).

← INPUT

← OK

أو اضغط على زر  INPUTالموجود في الجهة الخلفية من المنتج.

AUTO/SET ← ◄ ► ← INPUT
• حدد Component
Input List
SuperSign

HDMI/DVI

RGB

Component
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AV

التوصيل بأجهزة خارجية
)1080i/720p/576p/576i/480p/480i( HDMI Input
 يعتمد  HDMIاإلدخال عالي الجودة و( HDCPحماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي) .تتطلب بعضاألجهزة  HDCPلعرض اإلشارات عالية الجودة.

1

قم بتوصيل كبل الفيديو/الصوت كما هو كما هو موضح في الصورة أدناه ثم قم بتوصيل سلك الطاقة (انظر الصفحة .)12
المنتج

-RCAالكمبيوتر
كبل الصوت
(غير مضمن)

المنتج

كبل اإلشارة
H
 DMI-DVI
(غير مضمن)

كبل اإلشارة HDMI
(غير مضمن)

الفيديو/DVD/جهاز فك التشفير

الفيديو/DVD/جهاز فك التشفير

مالحظة  :ال يتم دعم صوت .Dolby Digital

2

قم بتحديد إشارة ( inputاإلدخال).
اضغط على الزر  INPUTعلى جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة ( inputاإلدخال).

← INPUT

← OK

أو اضغط على زر  INPUTالموجود في الجهة الخلفية من المنتج.

AUTO/SET ← ◄ ► ← INPUT
عند التوصيل بواسطة كبل إدخال إشارة من نوع .HDMI-DVI
عند التوصيل بواسطة كبل إدخال اإلشارة .HDMI
• حدد HDMI/DVI
Input List
SuperSign

HDMI/DVI

RGB

AV

Component
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قوائم المستخدم
خيارات ضبط الشاشة
< > M3204C

7

< > M4716C

2

2

4

1

زر التشغيل/إيقاف التشغيل

2

(Powerindicatorمؤشرالطاقة)

3

زر ( Menuالقائمة)

4

زر تحديد /
ضبط العرض على الشاشة

5

7

3

4

6

اضغط على هذا الزر لتشغيل الطاقة .اضغط على هذا الزر مجدداً إليقاف التشغيل.
يضيء هذا المؤشر باللون األخضر عندما تعمل الشاشة بشكل صحيح (وضع التشغيل).
يتغير لون هذا المؤشر إلى كهرماني عندما تكون الشاشة في وضع السكون (توفير الطاقة).

استخدم هذا الزر إلظهار/إخفاء شاشة قائمة خيارات ( OSDالعرض على الشاشة).

استخدم هذا الزر لتحديد رمز أو الضبط في شاشة خيارات العرض .OSD
▲▼
►◄

اضبط الزرين ألعلى وألسفل.
اضبط مستوى الصوت.
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35

( VOLUMEمستوى الصوت)

قوائم المستخدم
خيارات ضبط الشاشة

5

زر AUTO/SET
(ضبط/تلقائي)

6

الزر INPUT

< > M3204C

[لإلشارة التناظرية في الكمبيوتر]
Auto in progress
For optimal display change
resolution to 1360 x 768

[عندما يكون وضع  XGAنشطاً و
 1360 768 xمحدداً]
Auto in progress

< > M4716C

[لإلشارة التناظرية في الكمبيوتر]
Auto in progress
For optimal display change
resolution to 1920 x 1080

[عندما يكون وضع  XGAنشطاً و
 1080 x 1920محدداً]
Auto in progress

AUTO/SET ← ◄ ► ← INPUT

 تبديل بين اإلدخاالتAV
Component
RGBPC
HDMI/DVI
Supersign

فيديو ّ
مركب
HDTV, DVD
إشارة تناظرية من نوع  D-Subمزود بـ  15س ًنا
إشارة رقمية
Supersign
Input List

SuperSign

7

HDMI/DVI

( IR Receiverجهاز استقبال
األشعة تحت الحمراء)

RGB

AV

Component

هو المكان الذي تتلقى فيه الوحدة اإلشارات من جهاز التحكم عن بعد.
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قوائم المستخدم
قائمة OSD
الرمز

وصف الوظيفة
يضبط سطوع الشاشة والتباين واللون المطلوب.

Picture

يضبط خيارات الصوت.
Audio

يضبط خيارات المؤقت.
Time

يضبط حالة الشاشة وفقاً للظروف.
Option

يضبط خيارات التجانب.
Tile

يضبط خيارات .USB
USB

مالحظة

( OSDالعرض على الشاشة)
تتيح لك وظيفة خيارات العرض  OSDضبط حالة الشاشة بشكل مناسب نظراً إلى أنّها تعرض رسومات.
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قوائم المستخدم
كيفية ضبط شاشة خيارات العرض ( OSDالعرض على الشاشة)

انتقل إلى المكان
الذي تريد
ضبطه

قم بضبط الحالة

➩

اختر الئحة
قائمة

➩

➩

حدد رمز
قائمة

➩

➩

استخدم هذا
الخيار إلظهار
شاشة القائمة

انتقل إلى المكان
الذي تريد
ضبطه

➩

➩

MENU

قم بحفظ
الضبط

أخرج من شاشة
القائمة.

• استخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط شاشة خيارات العرض .OSD

1

اضغط على زر ( MENUالقائمة) ،فتظهر القائمة الرئيسية لـ ( OSDخيارات العرض).

2

للوصول إلى خيار ما للتحكم ،استخدم األزرار

3

عندما يصبح الرمز الذي تريده مميزاً ،اضغط على الزر ( OKموافق).

.

4

للوصول إلى خيار ما للتحكم ،استخدم األزرار

5

عندما يتم تظليل الالئحة التي تريدها ،اضغط على زر ( OKموافق).

6

اضغط على األزرار< >∨∧ لضبط العنصر إلى المعدل الذي تريده.

7

وافق على التغييرات بالضغط على الزر ( OKموافق).

8

أخرج من خيارات العرض  OSDبالضغط على الزر ( EXITخروج).

.

كيفية ضبط الشاشة تلقائياً
اضغط على الزر ( AUTO/SETضبط/تلقائي) (الزر ( AUTOتلقائي) الموجود في جهاز التحكم عن بعد) في إشارة
الكمبيوتر التناظرية .سيتم بعد ذلك تحديد إعدادات الشاشة األمثل التي تناسب الوضع الحالي .إذا لم يكن الضبط مناسباً،
يمكنك ضبط الشاشة يدوياً.
< > M3204C
[عندما يكون وضع  XGAنشطاً
و 1360 768 xمحدداً]
Auto in progress

< > M4716C

[عندما يكون وضع  XGAنشطاً و
 1080 x 1920محدداً]
Auto in progress
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قوائم المستخدم
ضبط لون الشاشة
( Aspect Ratioنسبة العرض إلى االرتفاع)

OK

PICTURE

Move

Aspect
16:9
AspectRatio
Ratio
:: 16:9
Energy Saving : Off

16:9
16:9
Just scan
Original
4:3
14:9
Zoom
Cinena Zoom 1
Full Wide

: Standard
70

• Backlight

90

• Contrast

50

• Brightness

70

• Sharpness

60

• Color

Picture Mode

لتحديد حجم صورة الشاشة.
 : 16:9وضع الشاشة الواسعة.
( Just Scanمسح فقط)  :يسمح لك بالتمتع بالبيانات المنقولة بالكامل من دون اقتطاع أي صور.
(*القائمة منشطة فقط في  720Pو  080P 1و1080i ( ،HDMI/DVI-DTVوضع Component)
( Originalاألصلي) :نسبة العرض إلى الطول غير مضبوطة من النسبة األصلية .يتم تعيينها من البرنامج الذي تتم مشاهدته.
 : 4تنسيق هذه الصورة هو نسبة العرض إلى الطول .4:3
 :3
 1:1تنسيق هذه الصورة هو  1:1من إعداد الصوت/الفيديو العام (الوضع  RGB, HDMI/DVIفقط)
: 14:9يتم عرض برامج التنسيق  14:9بشكل طبيعي بالتنسيق  14:9مع إضافة أشرطة سوداء في العلى واألسفل .يتم تكبير برامج التنسيق  4:3في
الجزئين العلوي/السفلي واليسار/اليمين.
( Zoomالتكبير/التصغير)  :يتم تكبير برامج التنسيق  4:3إلى أن تمأل الشاشة بتنسيق  .16:9يتم اقتطاع الجزء العلوي والسفلي.

1 Cinena Zoom (التكبير/التصغير السينمائي)

 :اختر ( Cinema Zoomالتكبير/التصغير السينمائي) عندما ترغب في تعديل الصورة وتمديدها أفقياً واقتطاعها عمودياً .الصورة التي تعتمد المساس
بين التغيير وتغطية الشاشة.



( Full Wideعريض بملء الشاشة)
- 80
رأسHيًا ،بتناسب خطي ،لملء الشاشة بالكامل.
 :عند استقبال التلفزيون إلشارة الشاشة العريضة ،فإنه يتيح لك ضبط الصورة أفقيًا أو
SuperSign

HDMI / DVI

RGB

HDMI / DVI

RGB

Component

AV

Component

AV

MODE

ARC

ENG

16 : 9
Just Scan
Original
4:3
1:1
14 : 9
Zoom
Cinema Zoom 1
Full Wide

SuperSign

KOR
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قوائم المستخدم
ضبط لون الشاشة
( Energy Savingتوفير الطاقة)

OK

Move

Off
Off
Level 1
Level 2
Level 3

PICTURE
: 16:9

Aspect Ratio

:: Off
Off

ꕫ Energy
EnergySaving
Saving

: Standard

Picture Mode

70

• Backlight

90

• Contrast

50

• Brightness

70

• Sharpness

60

• Color

قائمة ضبط درجة سطوع الشاشة تساعدك على توفير الطاقة.
المستوى :يتوفر مجموع  4مستويات لسطوع الشاشة.
 ( Offإيقاف التشغيل) %100 :ضوء المستوى  %80 :1ضوء المستوى  %60 :2ضوء -المستوى  %40 :3ضوء

مالحظة

•	

إذا تم ضبط وظيفة ' 'Picture Modeإلى ' ،'Cinemaفسيتم تعطيل وضع '.'Energy saving
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قوائم المستخدم
ضبط لون الشاشة
وضع ( Pictureالصورة)

OK

PICTURE

Move

: 16:9
: Off

Vivid
70

Standard
:: Standard
• Backlight

90

• Contrast

50

• Brightness

Expert 1

70

• Sharpness

Expert 2

60

• Color

Standard
Standard
Cinema
Sports
Game

Aspect Ratio
Energy Saving
Picture
PictureMode
Mode

تبديل بين الضبط المسبق للشاشة.
( Standardالقياسي)  :حالة عرض الشاشة األكثر عمومية وطبيعية.
( Vividالزاهي)  :ح ّدد هذا الخيار للعرض مع صورة واضحة.
( Cinemaالسينما)  :حدد هذا الخيار لتخفيض السطوع درجة واحدة.
( Sportالرياضة)  :ح ّدد هذا الخيار للعرض مع صورة ناعمة.
( Gameاأللعاب)  :للتمتع بصورة حيوية أثناء لعب لعبة.
( Expert1,2الخبير : )1،2حدد هذا الخيار الستخدام ضوابط تعريف المستخدم.

مالحظة

•	

إذا كان الضبط '( Picture Modeوضع الصورة)' في قائمة ( Pictureالصورة) مضبوط إلى ( Vividالزاهي) أو
( Standardالقياسي) أو ( Cinemaالسينما) أو ( Sportالرياضة) أو ( Gameاأللعاب) فسيتم ضبط القوائم التالية تلقائياً.
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قوائم المستخدم
ضبط لون الشاشة
وضع ( Pictureالصورة)

OK

PICTURE

Move

: 16:9
: Off
): Standard (User

Aspect Ratio
Energy Saving
Picture Mode

Backlight 70 70
•• Backlight
90

• Contrast

• Brightness 50
• Sharpness 70
60

• Color

( Backlightاإلضاءة الخلفية)  :للتحكم بسطوع الشاشة ،قم بضبط سطوع شاشة .LCD
( Contrastالتباين)  :لضبط االختالف بين المستوى الفاتح والمستوى الداكن في الصورة.
( Brightnessالسطوع)  :لضبط درجة سطوع الشاشة.
( Sharpnessالحدة) :لضبط درجة وضوح الشاشة .من الممكن استخدام هذه الوظيفة فقط مع  AVوالمكون و HDMI/DVI(.)DTV
( Colourاأللوان) :لضبط اللون إلى المعدل الذي تريده .من الممكن استخدام هذه الوظيفة فقط مع  AVوالمكون و HDMI/DVI(.)DTV
( Tintالدرجة) :لضبط الدرجة إلى المعدل الذي تريده .من الممكن استخدام هذه الوظيفة فقط مع  AVوالمكون و HDMI/DVI(.)DTV
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قوائم المستخدم
ضبط لون الشاشة
( Advanced Controlالتحكم المتقدم)

OK

► ◄ Medium

Color Temperature

High

PICTURE

Move

90

• Contrast

50

• Brightness

Dynamic Contrast

70

• Sharpness

Dynamic Color

60

• Color

High
Medium

Noise Reduction

Medium

Gamma

High

Black Level

Off

Film Mode

0

• Tint

• Advanced Control
• Picture Reset
Screen

Close

( Colour Temperatureحرارة األلوان) ( Color Settings :ضوابط األلوان)
( Coolالبارد)  :لون أبيض مائل ً
قليال لألرجواني.
( Mediumالمتوسط)  :لون أبيض مائل ً
قليال لالزرقاق.
( Warmالدافئ)  :لون أبيض مائل ً
قليال لالحمرار.

( Dynamic Contrastالتباين الحيوي) :لتحسين التباين تلقائياً تبعًا لسطوع االنعكاس .من الممكن استخدام هذه الوظيفة فقط مع  AVوالمكون و
HDMI/DVI(.)DTV
( Dynamic Colourاأللوان الحيوية) :لضبط لون االنعكاس تلقائياً إلنتاج ألوان طبيعية قدر اإلمكان .من الممكن استخدام هذه الوظيفة فقط مع AV
والمكون و HDMI/DVI(.)DTV
( Noise Reductionتقليل التشويش) :إلزالة التشويش حتى درجة عدم الضرر بالصورة األصلية .من الممكن استخدام هذه الوظيفة فقط مع AV
والمكون و HDMI/DVI(.)DTV
( Gammaجاما)  :لضبط قيمة جاما الخاصة بك.
على الشاشة ،تعرض قيم جاما العالية صور مائلة إلى البياض وتعرض قيم جاما المنخفضة
صوراً عالية التباين.
( Black Levelالمستوى األسود) ( :تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي ،AV ،Component HDMI/DTV)
لضبط تباين وسطوع الشاشة باستخدام المستوى األسود في الشاشة.
( Lowالمنخفض)  :يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر عتامة.
ً
سطوعا.
( Highالعالي)  :يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر
( Film Modeوضع الفيلم) ( :تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي  AV, Component 480i/576i/1080i, HDMI/DTV 480i/576i/1080i)
عند مشاهدة فيلم ،تضبط هذه الوظيفة الجهاز إلى أفضل مظهر للصورة.
White Balance :تستخدم هذه الوظيفة لضبط ألوان الشاشة ككل ً
وفقا لما يروق لك.
(تعمل الوظيفة في الوضع التالي  Expert 1 -و Expert 2و)Picture mode
Color Management System :كأداة تستخدم من ِقبل الخبراء إلجراء تعديالت باستخدام األنماط االختبارية ،فإنها ال تؤثر على األلوان األخرى
ولكن يمكن استخدامها لضبط مساحات األلوان الست بشكل اختياري (األحمر/األخضر/األزرق/السماوي/األرجواني/األصفر) .قد ال يكون اختالف األلوان
واضحا عند إجراء التعديالت للفيديو العام(.تعمل الوظيفة في الوضع التالي  Expert 1 -و Expert 2وPicture mode)
ً
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قوائم المستخدم
ضبط لون الشاشة
( Picture Resetإعادة ضبط الصورة)

OK

إرجاع ( Picture Modeوضع الصورة) إلى ضوابط الجهة المصنّعة
االفتراضية.

PICTURE

Move

90

• Contrast

50

• Brightness

70

• Sharpness

60

• Color
• Tint

0

• Advanced Control
Picture Reset
Reset
•• Picture
Screen

( Screenالشاشة)

OK

.Prev

Move

90

• Contrast

50

• Brightness

SCREEN

70

• Sharpness

► Resolution

60

• Color

Auto Config.

0

Move

1024
768
1360 xx768
1280 x 768
1360 x 768
1366 x 768

PICTURE

Position
Size
Phase

• Tint

• Advanced Control
• Picture Reset
Screen
Screen

Reset

يضبط فيديو الشاشة.
( Resolutionاالستبانة) :لعرض صورة عادية ،قم بمطابقة استبانة وضع  RGBوالتحديد على الكمبيوتر .تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي:
وضع RGB[]PC[RGBالكمبيوتر].
( Auto Config.التهيئة التلقائية)(إدخال  RGBالكمبيوتر فقط)  :يستخدم هذا الزر لضبط وضع الشاشة والساعة وحالتها تلقائيًا .هذه الوظيفة
متوفرة لإلشارات التناظرية فقط.
( Positionالموضع) :تغيير وضع الشاشة.
( Sizeالحجم)  :لضبط حجم الشاشة.
( Phaseالحالة) :لضبط البؤرة المركزية للشاشة .يتيح لك هذا العنصر إزالة أي تشوش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الشخصيات .هذه الوظيفة
متوفرة لإلشارات التناظرية فقط.
( Resetإعادة الضبط)  :إلرجاع ( Manual Configالتهيئة اليدوية) إلى ضوابط الجهة المصنّعة االفتراضية.
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قوائم المستخدم
ضبط وظيفة الصوت

OK

AUDIO

Move

: Off
3

OK

Clear Voice II

• Level

0
50

• Treble

50

• Bass

Move

3

		 Balance
: Standard

AUDIO
: Off

Clear Voice II

• Level

0

Sound Mode

		 Balance
: Standard

• Reset
: On

Off
:: Off

Auto
Auto Volume
Volume

50

• Treble

50

• Bass

Sound Mode

• Reset

Speaker

( Auto Volumeالضبط التلقائي لمستوى الصوت)

لضبط مستويات الصوت المتباينة في كافة القنوات أو اإلشارات تلقائياً إلى المستوى األكثر مالءمة .الستخدام هذه الميزة ،حدد ( Onتشغيل).

( Clear Voice IIصوت واضح )II

يساعد على االستماع إلى األصوات البشرية بشكل أفضل وذلك من خالل التمييز بين نطاق الصوت البشري واألصوات األخرى.

( Balanceالتوازن)
استخدم هذه الوظيفة لموازنة الصوت في مكبرات الصوت في الجانب األيسر واأليمن.

( Sound Modeوضع الصوت)

سيتم تحديد نغمة صوت ذات الجودة العالية تلقائياً وهذا يتوقف على نوع الفيديو الذي تشاهده حالياً.
( Standardالقياسي)  :الصوت الطبيعي واألكثر قوة.
( Musicملفات الموسيقى)  :حدد هذا الخيار لالستمتاع بالصوت األصلي عند االستماع إلى الموسيقى.
( Cinemaالسينما)  :حدد هذا الخيار لالستمتاع بالصوت الرائع.
( Sportsالرياضة)  :حدد هذا الخيار لمشاهدة بث الرياضة.
( Gameاأللعاب)  :للتمتع بصوت حيوي أثناء لعب لعبة.

( Speakerمكبّر صوت التلفزيون)

يمكنك ضبط حالة مكبّر الصوت الداخلي.
إذا كنت تريد استخدام نظام ستيريو  Hi-Fiخارجي ،فقم بإيقاف مكبّرات الصوت الداخلية للجهاز.
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قوائم المستخدم
ضبط وظيفة المؤقت

OK

TIME

Move

: −− : −− −−−−

Clock
Clock

: Off

Off Time

: Off

On Time

: Off

Sleep Timer

: On

Auto Off

: Off

Power On Delay

)Automatic Standby : On(4 hours

( Clockالساعة)
إذا كان الوقت الحالي غير صحيح ،فقم بإعادة ضبط الساعة يدوياً.
لتحديد قائمة
)1 اضغط على الزر  MENUثم استخدم األزرار
 ،Timeثم اضغط على الزر  OKللدخول.
. c
لتحديد قائمة  lock
)2 اضغط على الزر ثم استخدم الزرين
لتحديد التاريخ
)3 اضغط على الزر ثم استخدم الزرين
لضبط الساعة (00
ثم استخدم الزرين
 4) اضغط على الزرين
ساعة إلى  23ساعة).
لضبط الدقائق (00
ثم استخدم الزرين
 5) اضغط على الزرين
دقيقة إلى  59دقيقة).

( On/Off timeوقت التشغيل/إيقاف التشغيل)
يقوم وقت إيقاف التشغيل تلقائياً بتبديل الجهاز إلى وضع االستعداد في الوقت الذي تم تعيينه مسبقاً.
لتحديد قائمة  ،Timeثم اضغط على الزر  OKللدخول.
 1) اضغط على الزر MENUثم استخدم األزرار
.O
لتحديد قائمة  n/Off Timer
)2 اضغط على الزر ثم استخدم الزرين
لتحديد التاريخ.
)3 اضغط على الزر ثم استخدم الزرين
لضبط الساعة( 00ساعة إلى  23ساعة).
ثم استخدم الزرين
 4) اضغط على الزرين
لضبط الدقائق( 00دقيقة إلى  59دقيقة).
ثم استخدم الزرين
)5اضغط على الزرين
،واختر إضافة ما تراه مناسباً وفق متطلباتك الشخصية.
)6 اضغط على الزر
( Sleep timerمؤقت وضع السكون)
يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً عند تخطي الوقت الذي يعينه المستخدم.
لتحديد قائمة  Timeثم اضغط على الزر  OKللدخول.
 1)اضغط على الزر  MENUثم استخدم األزرار
لتحديد القائمة Sleep timer.
 )2اضغط على الزر ثم استخدم الزرين
لتحديد الدقائق(إيقاف التشغيل لمدة  240دقيقة).
ثم استخدم الزرين
 )3اضغط على الزرين
( Auto offإيقاف التشغيل التلقائي)
إذا كانت وظيفة Auto offنشطة وما من إشارة إدخال ،فيتبدل الجهاز إلى وضع إيقاف التشغيل تلقائياً بعد  15دقائق.
لتحديد قائمة Time ،ثم اضغط على الزر  OKللدخول.
 Mثم استخدم األزرار
 1) اضغط على الزر  ENU
لتحديد قائمة Auto off.
)2 اضغط على الزر ثم استخدم الزرين
 Oأو Off.
لتحديد  n
)3 اضغط على الزر ثم استخدم الزرين
( Power On Delayالطاقة عند التأخير)
عند توصيل شاشات عديدة وتشغيل الطاقة ،يتم تشغيل الشاشات بشكل انفرادي لتجنب الحمولة الزائدة.
( AutomaticStandbyاالستعداد التلقائي)
في حال عدم استخدام الشاشة ألكثر من أربع ساعات ،فستنتقل تلقائياً إلى وضع االستعداد.

مالحظة

•	
•	
•
•	
•	

في حال فصل الطاقة (انقطاع االتصال أو انقطاع للتيار) ،يجب إعادة ضبط الساعة.
ما إن يتم تعيين وقت التشغيل وقت إيقاف التشغيل تعمل هذه الوظائف يومياً في الوقت الذي تم تعيينه مسبقاً.
بشكل صحيح .عندما تكون أوقات التشغيل
بشكل صحيح إال عند تعيين وقت الجهاز
ال تعمل وظيفة إيقاف التشغيل المجدولة
ٍ
ٍ
وإيقاف التشغيل المجدولة هي نفسها ،يكون لوقت إيقاف التشغيل األولوية إذا كان الجهاز قيد التشغيل والعكس صحيح إذا كان
الجهاز متوقفاً عن التشغيل.
عند تشغيل ( On Timeوقت التشغيل) ،يتم تشغيل شاشة اإلدخال كما تم إيقاف تشغيلها.
قد ال تكون وظيفة ( Automatic Standbyاالستعداد التلقائي) متوفرة بحسب البلد.
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قوائم المستخدم
تحديد الخيارات

OK

OPTION

Move

English
::English

Language
Language
Input Label

: Off

Key Lock

: Off

Set ID

: Normal

ISM Method

: On

DPM Select

: ON

Power Indicator

: RS232C

Interface Select

▼

( Languageاللغة)

الختيار اللغة التي تعرض بها أسماء عناصر التحكم.

( Input Labelعالمة اإلدخال)
يح ّدد عالمة لكل مصدر إدخال.

على سبيل المثال ،عند االتصال بالكمبيوتر في وضع ،RGB
* ح ّدد "الكمبيوتر" في حقل الجهاز المتصل .وإال ،قد ال يتم عرض الشاشة بشكل صحيح.

( Key Lockقفل المفاتيح)

استخدم الزرين ∧∨ لتحديد ( Onتشغيل) أو ( Offإيقاف تشغيل) .يمكن إعداد الشاشة ليتم استخدامها فقط من خالل جهاز التحكم عن بُعد .يمكن أن تمنع
هذه الميزة مشاهدة البرامج غير المسموح بها.
لقفل ضبط شاشة خيارات العرض ،اضبط عالمة التبويب ( Key Lockقفل المفاتيح) إلى '( 'Onتشغيل).
إللغاء قفل الضبط ،قم بإجراء ما يلي:
اضغط على زر  MENUبوحدة التحكم عن بُعد واضبط ( Key Lockقفل المفاتيح) على الوضع ''( "Offإيقاف التشغيل).

( Set IDضبط معرّف الجهاز)

يمكنك تخصيص رقم ( Set IDمعرّف جهاز) (تخصيص اسم) فريد لكل منتج عند توصيل عدة منتجات لعرضها على الشاشة .حدد الرقم ( 1إلى )99
باستخدام الزر < > واخرج .استخدم معرّف الجهاز المخصص للتحكم بكل منتج على حدة باستخدام برنامج التحكم بالمنتج.

( ISM Methodأسلوب )ISM

قد يؤدي ترك صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة إلى إلحاق الضرر بالشاشة واحتراق الصورة .الستخدام المنتج لفترة طويلة ،استخدم شاشة توقف على جهاز
الكمبيوتر الشخصي أو استخدم وظيفة حماية الصورة المتبقية على المنتج ،وعندما ال يتم استخدام المنتج ،قم بإيقاف تشغيل الطاقة .ال تشمل كفالة هذا المنتج االحتراق
أو المشاكل ذات الصلة.

( Normalالعادي)  :المحافظة على العادي إذا كنت ال تجد ّ
أن احتراق الصورة مشكلة.
( Orbiterمنع الظالل)  :يمكن أن يساعد في منع ظهور الصور الطيفية .ولكن من األفضل عدم السماح باستمرار ظهور أي صورة ثابتة على الشاشة.
لتجنب استمرار ظهور الصورة على الشاشة ،ستتحرك الشاشة كل دقيقتين.
		
( Inversionاالنعكاس)  :هذه الوظيفة تعكس لون اللوحة في الشاشة .يتم عكس لون اللوحة تلقائياً كل  30دقيقة.
( White Washتنقية األبيض)  :تمأل تنقية األبيض الشاشة باألبيض الخالص .يساعد ذلك على إزالة الصور الدائمة المشتعلة في الشاشة .قد يستحيل
إزالة صورة ثابتة بشكل زائد باستخدام الخيار ( White washتنقية األبيض).
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قوائم المستخدم
تحديد الخيارات
< > M3204C
OK

< > M4716C
OPTION

Move

OK

▲

OPTION

Move

▲

: Normal

ISM Method

: Normal

ISM Method

: On

DPM Select

: On

DPM Select

: ON

Power Indicator

: ON

Power Indicator

: RS232C

Interface Select

: RS232C

Interface Select

Network Setup

Network Setup

Information

Information

Factory Reset

Factory Reset

Logo Light

: ON

( DPM Selectتحديد خيارات العرض على الشاشة)

يمكن أن يختار المستخدم تشغيل  /إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة.

( Power indicatorمؤشر الطاقة)

استخدم هذه الوظيفة لضبط مؤشر الطاقة بالجانب األمامي للمنتج على ( Onتشغيل) أو ( Offإيقاف التشغيل) .في حالة الضبط على ( Offإيقاف) ،سينطفئ المؤشر.
في حالة الضبط على ( Onتشغيل) في أي وقت ،سيضيء المؤشر تلقائيًا.

( Interface Selectتحديد الواجهة)

إلعداد االتصاالت بالشبكة.
 : Network  - LANلتمكين االتصال عبر .Ethernet : RS-232C -لتمكين االتصال عبر ( Serialالتسلسي).

( Network Setupقم بإعداد الشبكة)

  : DHCPلتخصيص وضبط عنوان  IPتلقائياً. ( Manualاليدوي)  :لضبط عنوان  ،IPوالعبّارة ،وقناع الشبكة الفرعية ،و DNSاألولي ،و DNSالثانوي.تكتمل عملية الضبط عند تحديد ( Executeتنفيذ)،ويتم عرض ""( "IP Setup Completedاكتمل إعداد "IP)
أسفل الشاشة .أثناء عرض ""( "Wait for IP Setupانتظر إعداد "IP) ،ال يمكنك استخدام المفاتيح المحلية وجهاز
التحكم عن بعد .يتم عرض ""( "Wait for IP Setupانتظر إعداد "IP) مدة  40ثانية.
* إذا كان إعداد الشبكة مضبوطاً إلى  ،RS232Cفسيتم تعطيل  DHCPواليدوي.

( Informationالمعلومات)

 MAC.وعنوان  IPوعنوان  F/Wيمكنك إيجاد المعلومات حول الرقم التسلسلي وإصدار

( Factory Resetإعادة الضبط األصلي)

ح ّدد هذا الخيار للعودة إلى ضوابط الجهة المصنّعة االفتراضية.

( Logo Lightضوء الشعار)( M3204Cفقط)

استخدم هذه الوظيفة إلعادة ضبط مصباح ضوء الشعار بالجانب األمامي للمنتج على ( Onتشغيل) أو ( Offإيقاف التشغيل) .في حالة الضبط
على ( Onتشغيل) ،سيتم تشغيل المصباح تلقائيًا.
* قد تكون هذه الوظيفة معطلة وذلك يتوقف على المنتج .راجع الجدول أدناه.
لون المنتج

ضوء الشعار

أسود

x

فضي

o

أبيض

o
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات التجانب.
( Tile Modeوضع التجانب)
OK

 يجب عرضه مع منتجات أخرى متعددة. يجب أن يكون في وظيفة يمكن توصيلهابـ  RS-232Cأو إخراج .RGB

TILE

Move

: 2x2
Off

Tile Mode

:0

Tile ID

: Off

Natural Mode

:0

H Size

:0

V Size

: 0

H Position

: 0

V Position

 -يستخدم لتكبير الشاشة كما يستخدم لعرض عدة منتجات على الشاشة.

Reset

معرف المنتج الحالي لضبط الموقع.
اختر وضع التجانب واختر محاذاة التجانب واضبط ّ
* بعد الضغط على زر ( SETضبط) فقط يتم حفظ الضوابط المطبقة على اإلعدادات.
 ( Tile modeوضع التجانب)  :الصف × العمود ( العمود =  4،5 ،3 ،2 ،1الصف = )5 ،4 ،3 ،2 ،1 يتوفر اإلعداد .5 × 5 تتوفر ًأيضا تهيئة شاشة دمج إلى جانب تهيئة كل شاشة على حدة.

 ( Tile modeوضع التجانب) (المنتج  1إلى  : )4العمود( x )2الصف()2العمود
ID 1

ID 2

الصف
ID 3

ID 4
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات التجانب.
 ( Tile modeوضع التجانب) (المنتج  1إلى  : )9العمود( x )3الصف()3العمود

الصف

ID 3

ID 2

ID 1

ID 6

ID 5

ID 4

ID 9

ID 8

ID 7

 ( Tile modeوضع التجانب) (المنتج  1إلى  : )2العمود( x )2الصف()1العمود
ID 2

ID

الصف

 ( Tile modeوضع التجانب) (المنتج  1إلى  : )16العمود( x )4الصف()4العمود
ID 4

ID 3

ID 2

ID 1

ID 8

ID 7

ID 6

ID 5

الصف
ID 12

ID 11

ID10

ID 9

ID 16

ID 15

ID 14

ID 13

(المعرف).
( Tile IDمعرّف التجانب) :لتحديد موقع ( Tileالتجانب) من خالل ضبط ID
ّ
( Naturalالطبيعي) :تتم إزالة الصورة عن طريق المسافة بين الشاشات ليتم عرضها طبيعياً.
( H-Sizeالحجم األفقي) :لضبط الحجم األفقي للشاشة مع وضع حجم إطار الشاشة في الحسبان.
( V-Sizeالحجم العمودي)  :لضبط الحجم العمودي للشاشة مع وضع حجم إطار الشاشة في الحسبان.
		
الوضع األفقي  :تغيير وضع الشاشة أفقياً.
الوضع العمودي  :تغيير وضع الشاشة عمودياً.
		
( Resetإعادة الضبط)  :تستخدم هذه الوظيفة لبدء وضع التجانب وإلغائه.
يتم إلغاء جميع إعدادات التجانب عند تحديد استعادة التجانب وترجع الشاشة إلى حجم الشاشة الكامل.
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
عند توصيل جهاز USB
عند توصيل جهاز  ،USBستظهر القائمة المنبثقة هذه تلقائيًا.
ال يتم عرض "( "POP UP MENUالقائمة المنبثقة) أثناء تنشيط شاشة خيارات العرض ( )OSDبما في ذلك ( Menuالقائمة)
أو ( EPGدليل البرامج اإللكتروني) أو الئحة ( Scheduleالجدول).
عند ظهور القائمة المنبثقة ( ،)Pop Upيمكنك تحديد ( Music Listالئحة ملفات الموسيقى) أو ( Photo Listالئحة الصور)
أو ( Movie Listالئحة األفالم) في قائمة ( MY MEDIAوسائطي).
ال يمكنك في جهاز  USBإضافة حافظة جديدة أو حذف واحدة موجودة.

.1

قم بتوصيل جهاز  USBبمقبس  USBالموجود على جهاز المنتج.

USB 메모리 스틱

.2

حدد ( PHOTO LISTالئحة الصور) أو ( MUSIC LISTالئحة ملفات الموسيقى) أو MOVIE LIST
(الئحة األفالم).

MOVIE LIST

MUSIC LIST

PHOTO LIST
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB

احتياطات استخدام جهاز USB
التعرف فقط على جهاز تخزين  USBفقط.
•يمكن ّ
التعرف على الجهاز.
•إذا تم توصيل جهاز تخزين  USBعبر موزع جهاز  ،USBلن يتم ّ
تعرف تلقائي.
التعرف على جهاز تخزين  USBعند استخدام برنامج ّ
•قد ال يتم ّ
•قد ال يتم التعرف على جهاز تخزين  USBيستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
التعرف على جهاز تخزين  USBعلى كل جهاز.
•قد تعتمد سرعة ّ
•يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل جهاز  USBأثناء عمل جهاز تخزين. USBعند فصل أو إزالة هذا الجهاز فجأة ،قد تتلف
الملفات المخزنة أو يتضرر جهاز تخزين .USB
•يرجى عدم توصيل جهاز تخزين  USBالذي تم تشغيله بطريقة مصطنعة على الكمبيوتر .قد يتسبّب الجهاز بعدم عمل المنتج بشكل صحيح أو
ّ
تنس أبداً استخدام جهاز تخزين  USBبملفات موسيقى أو ملفات صور عادية فقط.
تعذر تشغيله .ال َ
•يرجى استخدام جهاز تخزين  USBفقط تم تنسيقه كنظام ملف  FAT16و  FAT32و NTFSالمتوفر مع نظام تشغيل . Windowsفي حال
التعرف عليه .ال يمكن حذف البيانات من على
تم تنسيق جهاز تخزين كبرنامج أداة مساعدة مختلف ال يدعمه نظام تشغيل  ،Windowsفقد ال يتم ّ
جهاز تخزين  USBفي نظام ملف .NTFS
التعرف على الجهاز.
•يرجى توصيل الطاقة بجهاز تخزين  USBيتطلب طاقة خارجية .إذا تعذر ذلك ،فلن يتم ّ
•يرجى توصيل جهاز تخزين  USBبكبل متوفر من الجهة المصنعة لجهاز . USBإذا تم توصيله بكبل من جهة تصنيع أخرى غير جهة تصنيع
جهاز  ،USBأو بكبل طويل جداً ،فقد ال يتم التعرف على الجهاز.
•قد ال يتم دعم بعض أجهزة تخزين  USBأو تشغيلها بشكل سلس.
التعرف على  999ملف ومجلد كحد أقصى.
•يمكن ّ

التعرف على ً 128
حرفا إنجليزياً كاسم ملف.
•ال يمكن محاذاة البيانات في جهاز تخزين  .USBيمكن ّ
•يرجى نسخ الملف المهم احتياطيًا ،إذ قد تتلف بيانات جهاز . USBعلى المستخدم تحمل مسؤولية إدارة البيانات ،وبالتالي لن تشمل كفالة جهة
التصنيع المنتج الذي يتضمن بيانات متلفة.
•إذا تم توصيل جهاز  USBفي  ، Standby Modeسيتم تحميل القرص الثابت المحدد تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.
•تبلغ السعة الموصى بها 1تريليون بايت أو أقل لقرص جهاز  USBالثابت الخارجي و 32جيجابايت أو أقل لذاكرة .USB
•قد ال يعمل أي جهاز تتجاوز سعته الحد الموصى به بشكل صحيح.
•إذا لم يعمل قرص  USBالثابت الخارجي مع وظيفة " ،"Energy Savingفقم بإيقاف تشغيل القرص الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح.
•قد ال يتم عرض أسماء بعض ملفات اللغات والترجمات بشكل صحيح( .الكورية ،والصينية ،واليابانية)
•يوصى بضبط اللغة إلى الصينية عند استخدام الترجمة الصينية أو أسماء ملفات.
•يوصى بضبط اللغة إلى اللغة المناسبة عند استخدام الترجمة الكورية أو اليابانية أو الصينية أو أسماء ملفات.
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
( Photo Listالئحة الصور)
يمكنك عرض ملفات الصور على جهاز تخزين .USB
قد يختلف ( On Screen Displayالعرض على الشاشة) عن جهاز التلفزيون لديك .تعتبر الصور ً
مثال لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.

ملف دعم الصور بتنسيق ()*.JPEG
8640 X
الخط األساسي 15360 :
التقدمي768 × 1024 :
• يمكنك تشغيل ملفات  JPEGفقط.
• تعرض الملفات غير المدعومة بتنسيق bitmap

مكونات الشاشة

4

3

USB Device

No Marked

Free Space 150 MB

2

Page 2/3

02/12/2010

KY103

02/12/2010

KY104

02/12/2010

KY101

02/12/2010

KY105

02/12/2010

KY102

02/12/2010

JMJ005

02/12/2010

JMJ001

02/12/2010

JMJ006

02/12/2010

JMJ002

02/12/2010

JMJ007

02/12/2010

JMJ003

02/12/2010

JMJ008

02/12/2010

JMJ004

Exit

EXIT

Mark

Photo List
Drive1
JMJ001

Up Folder

MARK

1

لالنتقال إلى الحافظة ألعلى

2

الصفحة الحالية  /مجموع الصفحات

3

إجمالي عدد الصور المميزة بعالمة

4

القابلة لالستخدام  USBذاكرة جهاز

5

األزرار المناظرة بجهاز التحكم عن بعد

1366x768, 125KB
Up Folder
Option

Page Change

5
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Navigation

1

قوائم المستخدم
.USB يضبط خيارات
) (القائمة المنبثقةPopUp Menu  (تحديد الصور) وPhoto Selection

USB Device

Photo List

Page 2/3

Drive1
JMJ001

1366x768, 125KB
Up Folder
Navigation

No Marked

Free Space 150 MB

Up Folder

KY103

02/12/2010
02/12/2010

KY101

02/12/2010

KY104

KY102

02/12/2010

KY105

02/12/2010

JMJ001

02/12/2010

JMJ005

02/12/2010

JMJ002

02/12/2010

JMJ006

02/12/2010

JMJ003

02/12/2010

JMJ007

02/12/2010

JMJ004

02/12/2010

JMJ008

02/12/2010

Option

Page Change

MARK

Mark

EXIT

Exit

➩

. لعرض العنصر الذي تم تحديده: ) (عرضView
. لتمييز كل الصور على الشاشة: ) (تمييز الكلMark All
 إلزالة تحديد كل العناصر التي: ) (إزالة تمييز الكلUnmark All
.تم تمييزها
. لحذف عنصر الصورة المح ّدد: ) (حذفDelete
. إلغالق القائمة المنبثقة: ) (إغالقClose

USB Device

Photo List
Drive1
JMJ001

Up Folder
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No Marked

Free Space 150 MB

Up Folder

1366x768, 125KB

Navigation

Page 2/3

Option

KY103

02/12/2010

KY104

02/12/2010

KY101

02/12/2010

KY102
JMJ001

02/12/2010
KY105
1366x768, 125KB
02/12/2010
JMJ005

02/12/2010

JMJ002

02/12/2010

JMJ006

02/12/2010

JMJ003

02/12/2010

JMJ007

02/12/2010

JMJ004

02/12/2010

JMJ008

View

Mark All
Delete
Close

Page Change

MARK

Mark

02/12/2010

02/12/2010
EXIT

Exit

قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
كيفية عرض الصور
المفصلة على شاشة عرض الصور بحجمها الكامل.
تتوفر العمليات
ّ

قد تغير نسبة ارتفاع الصورة وعرضها حجم الصورة المعروضة
على الشاشة بحجمها الكامل .اضغط على الزر ( EXITالخروج)
لالنتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

►
Hide

Option

Delete

◄

1/17
꘤

◘ BGM

◘ Slideshow

◄( Slideshowعرض الشرائح)
عندما ال يتم تحديد أي صورة ،تعرض كل الصورة في الحافظة الخالية خالل عرض الشرائح .إذا تم تحديد بعض الصور ،تعرض هذه الصور في عرض الشرائح.
● اضبطالفاصلالزمنيلعرضالشرائحفي( Optionالخيارات).
◄( BGMموسيقىالخلفية)
لالستماعإلىالموسيقىأثناءعرضالصوربحجمهاالكامل.
● اضبط( MusicFolderحافظةملفاتالموسيقى)لـ( BGMموسيقىالخلفية)في( Optionsالخيارات)قبلاستخدامهذهالوظيفة.
◄ ( Rotate ꘤التدوير)
لتدوير الصور .لتدوير الصور بمعدل 90أو 180أو 270أو 360درجة في اتجاه عقارب الساعة.
◄ Delete
لحذفالصور.
◄الخيار
ضبط قيم( Sl ide Speedسرعة الشرائح) و( Music Folderحافظة ملفات الموسيقى) لـ( BGMموسيقى الخلفية).
● استخدم زر ∧∨ < > وزر( OKموافق) لضبط القيم .اضغط على( OKموافق) لحفظ الضوابط.
● اليمكنكتغيير( MusicFolderحافظةملفاتالموسيقى)أثناءتشغيل( BGMموسيقىالخلفية).
◄ ( Hideإخفاء)
إلخفاءالقائمةالظاهرةعلىالشاشةبحجمهاالكامل.لعرضالقائمةمجدًداعلىالشاشةبحجمهاالكامل،اضغطعلىالزر( OKموافق).
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
( Music Listالئحة ملفات الموسيقى)
يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز تخزين .USB
قد تتضمن ملفات الموسيقى ( )*.MP3التي يتم شراؤها قيو ًدا تتعلق بحقوق النسخ .قد ال يدعم هذا النموذج إعادة تشغيل هذه
الملفات .يمكن تشغيل ملف الموسيقى على جهاز  USBلديك من خالل هذه الوحدة .قد يختلف On Screen Display
(العرض على الشاشة) عن جهاز التلفزيون لديك .تعتبر الصور ً
مثال لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.

ملف دعم الصور بتنسيق ()*.MP3
معدل البت  32إلى  320كيلوبت لكل ثانية
• معدل تحليل  MPEG1الطبقة  32 : 3كيلو هرتز 44.1 ،كيلوهرتز48 ،
كيلوهرتز.

مكونات الشاشة

4

3

USB Device

No Marked

Free Space 150 MB

Duration

2

Page 2/3

Up Folder
03:33

S001

04:45

S002

01:30

S003

02:37

S004

01:58

S005

Exit

Music
S003

Title
Up Folder

EXIT

Music List

Mark

MARK

1
2

الصفحة الحالية  /مجموع الصفحات

3

إجمالي عدد عناوين الموسيقى التي تم تمييزها بعالمة

4

القابلة لالستخدام  USBذاكرة جهاز

5

األزرار المناظرة بجهاز التحكم عن بعد

Up Folder
Option

Page Change

لالنتقال إلى الحافظة ألعلى

00:00/01:34

5
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Navigation

1

قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
تحديد ملفات الموسيقى والقائمة المنبثقة
كما هو موضح ،يتم تضمين ما يصل إلى  6عناوين للموسيقى لكل صفحة.

( Playتشغيل) (أثناء اإليقاف) :لتشغيل عناوين ملفات الموسيقى
المحددة.
عند بلوغ نهاية ملف الموسيقى المش ّغل ،يتم تشغيل العنوان المحدد
التالي .في حالة عدم وجود عناوين ملفات موسيقى محددة للتشغيل،
سيتم تشغيل عنوان ملف الموسيقى التالي في الحافظة الحالية .إذا
انتقلت إلى حافظة أخرى وضغطت على الزر ( OKموافق) ،فتتوقف
الموسيقى الحالية قيد التشغيل.
( Play Markedتشغيل المميزة بعالمة) :لتشغيل عناوين ملفات
الموسيقى المحددة .عند بلوغ نهاية ملف الموسيقى المش ّغل ،يتم تشغيل
العنوان المحدد التالي تلقائياً.
( Stop Playإيقاف التشغيل) (أثناء التشغيل) :إليقاف تشغيل
عناوين الموسيقى.
( Play with Photoتشغيل مع الصور) :لبدء تشغيل عناوين
ملفات الموسيقى المحددة ثم االنتقال إلى ( Photo Listالئحة
الصور).
( Mark Allتمييز الكل) :لتمييز جميع عناوين ملفات الموسيقى في
الحافظة.
( Unmark Allإلغاء تمييز الكل) :إللغاء تمييز كل عناوين ملفات
الموسيقى المميزة.
Delete :حذف عناوين الموسيقى المحددة.
( Closeإغالق) :إلغالق القائمة المنبثقة.

USB Device

No Marked

Free Space 150 MB

Duration

Page 2/3

Title

Up Folder

Up Folder

03:33

S001

04:45

S002

01:30

S003

02:37

S004

01:58

00:00/01:34

S005
Mark

Option

Page Change

MARK

Up Folder
Navigation

➩

Exit

EXIT

Music List
Music
S003

USB Device

No Marked

Free Space 150 MB

Duration
Up Folder
03:33
04:45
01:30
02:37
01:58
Exit

EXIT

Page 2/3

Music List

Title
Up Folder

4395KB 1Kbps

Play
Play with Photo
Mark All
Delete
Close
Mark

MARK

Music
S003

Page Change

S001
S002
S003

00:00/01:34

S004
S005

Up Folder
Option

Navigation
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB

إذا لم تضغط على أي زر لفترة أثناء التشغيل ،سيظهر مربع معلومات التشغيل (كما هو موضح أدناه)
على شكل شاشة توقف.
ما المقصود ‘بشاشة التوقف’؟
تعمل شاشة التوقف على منع تلف وحدات البكسل بالشاشة وذلك بسبب استمرار عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة.

Music
S003

0:27 / 3:67

مالحظة

•ال يتم تشغيل ملف الموسيقى التالف أو المعيب ولكن يتم عرض  00:00في وقت التشغيل.
•ال يتم بدء تشغيل ملف الموسيقى الذي تم تنزيله من خدمة مدفوعة والذي يكون محميًا بموجب حقوق النشر
ولكن يتم عرض معلومات عدم المالءمة في وقت التشغيل.
•في حالة الضغط على ( OKموافق) ،يتم إيقاف أزرار ■ وشاشة التوقف.
•تتوفر األزرار ( PLAYتشغيل)(►) و( Pauseإيقاف مؤقت)( )IIو■ و►► و◄◄ بجهاز التحكم عن
بعد في هذا الوضع.
•يمكنك استخدام الزر ►► ح ّدد ملف الموسيقى التالي والزر ◄◄ ح ّدد ملف الموسيقى السابق.
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
( Movie Listالئحة األفالم)
يمكنك تشغيل ملفات األفالم الموجودة على جهاز تخزين .USB
يتم تنشيط الئحة األفالم عند اكتشاف وحدة  .USBوتستخدم عند تشغيل ملفات األفالم على التلفزيون.
وتقوم بعرض األفالم في حافظة  USBكما تدعم الخيار ( Playتشغيل).
تسمح بتشغيل جميع األفالم في الحافظة والملفات التي يريدها المستخدم.
وهي عبارة عن الئحة أفالم تقوم بعرض معلومات الحافظة وملف الفيلم.
قد يختلف ( On Screen Displayالعرض على الشاشة) عن جهاز التلفزيون لديك .تعتبر الصور ً
مثال لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.

ملف دعم األفالم (*)avi/*.DivX.
تنسيق الفيديو ،MPEG1 :  MPEG2(MPEG4 ،ال يدعم ،)V3 ،V2-4 Microsoft MPEG ،xx.3 DivX  xx.4 DivX،
xx.5 DivX(DivX VOD ،)DRMXviD ،(xx.6 DivX ،)Playbackتنسيق الصوت PCM، Dolby Digital ،Mpeg، Mp3 :
التردد النموذجي  :في نطاق 32ك~ 48كيلوهرتز
معدل البت  32 :ك~ 320كيلوبت لكل ثانية
تنسيق الترجمة ( ass/ *.ssa/*.txt.* /)2.0 smi/ *.srt/ *.sub)MicroDVD, SubViewer.* :نظام ترجمة أقراص )DVD
•
قد• ال يتم تشغيل  DivXتبعًا لألنواع الخاصة به أو طرق التسجيل.
في حالة عدم وجود صفحات بينية في هيكل الفيديو والصوت لخاص بالملف المسجل ،فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
•
إطارا/ث
ال يمكن الوصول إلى أقصى عدد إطارات في الثانية ( )FPSإال عند مستوى  .SDيصل معدل اإلطارات في الثانية إلى ً 25
إطارا/ث (عند دقة  )480*720تبعًا للدقة.
(عند دقة  )576*720أو ً 30
أقصى معدل نقل بيانات لملفات  DivXيمكن تشغيله هو  4ميجابت/ثانية.
•
إطارا/ث أو أعلى بشكل صحيح.
إطارا/ث أو ً 30
قد• ال يتم تشغيل الملفات التي يبلغ معدل اإلطارات في الثانية لها أكثر من ً 25
يجب وضع ملف فيلم  DivXوملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها.
•
يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به لكي يتم تشغيله.
•
قد• ال يتم تشغيل الفيديو عبر اتصال  USBالذي ال يعتمد السرعة العالية بشكل سليم.
كما يتم دعم وحدات تخزين  USBاألقل من  .2.0 USBولكنها قد ال تعمل بشكل سليم في الئحة األفالم.
•
قد• ال يتم تشغيل الملفات المرمزة باستخدام تقنية)  GMCوهي اختصار لتعويض الصور المتحركة الشامل).

اسم
االمتداد

جهاز فك تشفير الفيديو

برنامج فك تشفير الفيديو

mpg,
mpeg,
vob, dat

MPEG1, MPEG2

AC3,MPEG,MP3,PCM

Avi, DivX,
m4v

أقصى استبانة

720x576@25p
,MPEG4-SP, MPEG4-ASP, DivX 3.xx, DivX 4.xx

720x480@30p
AC3,MPEG,MP3,PCM

DivX 5.xx
DivX 6.xx(Playback), XviD
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
مكونات الشاشة

4

3

USB Device

No Marked

Free Space 150 MB

Duration

2

Page 2/3

Movie List
Movie
M002

Title
Up Folder
Favorite Music
M001

01:34:15

M002

01:35:30

M001

01:30:20

M001

Exit

EXIT

Mark

MARK

1

لالنتقال إلى الحافظة ألعلى

2

الصفحة الحالية  /مجموع الصفحات

3

إجمالي عدد عناوين األفالم المميزة

4

القابلة لالستخدام  USBذاكرة جهاز

5

األزرار المناظرة بجهاز التحكم عن بعد

مالحظة

640x480, 720KB
Up Folder
Option

Page Change

5

1

Navigation

•استخدم مفتاحا اليمين/اليسار (< > /) لالنتقال إلى إطار محدد لألمام أو الخلف أثناء تشغيل أحد األفالم( .قد ال يعمل
مفتاحا اليمين/اليسار (<  )> /بشكل صحيح مع بعض الملفات أثناء تشغيل أحد األفالم).
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
تحديد األفالم والقائمة المنبثقة

USB Device

No Marked

Free Space 150 MB

Duration

Page 2/3

( Playتشغيل)  :لتشغيل األفالم المحددة .يتم تنفيذ وظيفة
 DivX Playأثناء تغيير الشاشة.
( Mark Allتمييز الكل)  :لتمييز جميع األفالم في الحافظة.
( Unmark Allإزالة تمييز الكل)  :إلزالة تحديد كل األفالم
التي تم تمييزها.
( Deleteحذف)  :لحذف عنصر الفيلم المح ّدد.
( Closeإغالق)  :إلغالق القائمة المنبثقة.

MUVIE LIST

Title

Movie
M002

Up Folder
Favorite Music
M001
01:34:15

M002

01:35:30

M001

01:30:20

M001
Mark

EXIT

MARK

Up Folder
Option

Page Change

Navigation

➩

Exit

640x480, 720KB

USB Device

No Marked

Free Space 150 MB

Duration

Page 2/3

Title

Movie
M002

Up Folder

1366x768, 125KB

Play

Favorite Music

Mark All

M001

01:34:15

Delete

M002

01:35:30

Close

M001

EXIT

Mark

01:30:20
Exit

MUVIE LIST

640x480, 720KB

M001
MARK

Page Change

Up Folder
Option

Navigation

استخدام جهاز التحكم عن بعد

►► ◄◄ /

عند التشغيل،
اضغط بشكل متكرر على الزر ( REWالترجيع)(◄◄) لزيادة السرعة ◄◄()x2  x4( ◄◄◄ >-) )x8(◄◄◄◄ >- >-
◄◄◄◄◄()x16 . )x32(◄◄◄◄◄◄>-
اضغط بشكل متكرر على الزر ( FFالتقديم)(►►) لزيادة السرعة ►►()x2)x4( ►►► >- )x8( ►►►► >- >-
►►►►►( x16) .)x32(►►►►►► >-
يؤدي الضغط المتكرر على هذين الزرين إلى زيادة سرعة التقديم السريع/الترجيع السريع.

II

أثناء التشغيل ،اضغط على الزر ( Pauseإيقاف مؤقت)()II.

■

أوقف الشاشة أثناء التشغيل.

►

اضغط على الزر ( Playتشغيل)(►) للعودة إلى التشغيل العادي.

مالحظة

•في حالة عدم دعم بعض الملفات ،تظهر رسالة بخصوص الملف غير المعتمد.
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
عند تحديد ( Movie Optionخيار األفالم)

►

Full Screen

◄

Picture Size
Subtitle Language

1/6
1/6

Audio Language

Off

Subtitle File

Latin 1

● Language
● Sync

+0.5

● Position

15

OK

Option

Picture Size :للضبط إلى [ ]Full Screenأو []Original Size.
Subtitle Language :لتحديد اللغة التي تريدها للملف ذي مسارات ترجمة متعددة.
ال ّ
يتوفر هذا الخيار إذا كان للملف مسار ترجمة واحد فقط.
Audio Language: لتحديد اللغة التي تريدها للملف ذي مسارات صور متعددة.
ال ّ
يتوفر هذا الخيار إذا كان للملف مسار صوت واحد فقط.
 : Sللضبط على التشغيل أو إيقاف التشغيل.
 ubtitle File
Language :للضبط إلى أحد الخيارات التالية  Latin1و Latin2و Latin4و Latin5و Cyrillicو Greekو Hebrewو Chinese
و Japaneseو.Korean
Sync :لضبط تأخير الترجمة من  0إلى  +5.0وزيادات قدرها  0.5ثانية.
Position :لنقل موضع الترجمة من  0إلى .16
* يمكنك تشغيل الفيديو للخلف أو األمام من خالل النقر فوق مفتاح < أو >.
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
( DivX Registration Codeرمز تسجيل )DivX
OK

USB

Move

Photo List
Music List
DivX(R) Video On Demand
Your registration Code is: xxxxxxxxxx
To learn more visit www.divx.com/vod.

Movie List
DivXReg.
Reg.Code
Code
DivX
Deactivation

Close

قم بتأكيد رقم رمز تسجيل  DivXالخاص بالتلفزيون .باستخدام رقم التسجيل ،يمكن تأجير األفالم أو شراؤها على الموقع
.www.divx.com/vod
ال يسمح بتشغيل ملفات  DivXالمستأجرة أو التي تم شراؤها باستخدام رمز تسجيل  DivXمن تلفزيون آخر( .يمكن فقط تشغيل
ملفات  DivXالمتوافقة مع رمز التسجيل الخاص بالتلفزيون الذي تم شراؤه).

حول فيديو  : DivXإن ® DivXعبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة  DivX,Inc.وهذا الجهاز يعد جهاز DivX Certified
الذي يسمح بتشغيل فيديو  .DivXتفضل بزيارة الموقع  www.divx.comلمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج
الالزمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو .DivX
حول  :DivX VIDEO-ON-DEMANDيجب تسجيل جهاز ® DivX Certifiedهذا لتتمكن من تشغيل محتوى DivX
اختصارا بـ  .)VODإلنشاء رمز تسجيل ،ح ّدد موقع قسم  DivX VODفي قائمة إعداد
( Video-on-Demandالمعروف
ً
الجهاز .انتقل إلى  vod.DivX.comواستخدم هذا الرمز الستكمال عملية التسجيل ومعرفة المزيد حول .DivX VOD
" DivX Certifiedلتشغيل فيديو  ،DivXبما في ذلك المحتوى المميز"
“”7,519,274 ;7,515,710 ;7,460,668 ;7,295,673 .Pat

مالحظة

• Supported movie file
إطارا/الثانية ( 720x576بكسل عرض×طول).
االستبانة  :أقل من ً 25
إطارا/الثانية ()480×720
معدل اإلطار  :أقل من ً 30
( Mال يدعم Microsoft MPEG4-V2)V3 ،،
• برنامج فك تشفير الفيديو ،MPEG1 : ،MPEG2  PEG4
VOD D(،)DRM ،XviD DivX 6.xx( .)Playbackقد ال
،DivX3.xx ،DivX4.xx ،DivX5.xx  ivX ،
تعمل بعض األزرار عند التحميل.
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قوائم المستخدم
يضبط خيارات .USB
( Deactivationإلغاء التنشيط)

OK

USB

Move

Photo List
Music List
Movie List
DivX Reg. Code
DivX(R) Video On Demand
?Do you want to deactivate your device

Deactivation
Deactivation

Yes

➩

No

DivX(R) Video On Demand
This device is deactivated.
Your deactivation code is: xxxxxxxx
To learn more visit www.divx.com/vod.

Close

يكمن الغرض من إلغاء التنشيط في السماح بإلغاء تنشيط األجهزة للمستخدمين ممن قاموا بتنشيط جميع األجهزة المتاحة من خالل
 web_serverومحظور عليهم تنشيط مزيد من األجهزة .سمحت خدمة  DivX VODللمستهلك بتنشيط ما يصل إلى  6أجهزة
من خالل حساب واحد؛ ولكن الستبدال أو إلغاء تنشيط أي من هذه األجهزة ،كان يجب على المستهلك االتصال بقسم دعم DivX
وطلب الحذف .واآلن مع هذه الميزة المضافة ،سيتمكن المستهلكون من إلغاء تنشيط األجهزة بأنفسهم ومن ثم إدارة أجهزة DivX
 VODلديهم على نحو أفضل.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
ال يتم عرض أية صورة على الشاشة
● هل تم توصيل سلك الطاقة الخاص بالمنتج؟

•تحقق من توصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة على نحو سليم.

● هل مصباح مؤشر الطاقة مضيء؟

• تحقق من تشغيل مفتاح الطاق
• قد يحتاج للخدمة.

<>M3204C
● الشاشة قيد التشغيل ومؤشر الطاقة يضيء باللون األخضر،
ولكن تظهر الشاشة داكنة للغاية.
<>M4716C
● الشاشة قيد التشغيل ومؤشر الطاقة يضيء باللون األزرق،
ولكن تظهر الشاشة داكنة للغاية.
● هل مؤشر الطاقة يضيء باللون األصفر؟

●هل تظهر الرسالة ''Out of range
(خارج النطاق) على الشاشة؟

●هل تظهر الرسالة ''Check signal cable
(افحص كبل اإلشارة)؟

• اضبط مستوى السطوع والتباين مرة أخرى.
• قد تحتاج اإلضاءة الخلفية لإلصالح.

•إذا كان المنتج في وضع توفير الطاقة ،فحرك الماوس أو اضغط
على أي مفتاح.
• قم بإيقاف تشغيل الجهازين ثم بإعادة تشغيلهما.
• تكون اإلشارة الواردة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق
التردد العمودي أو األفقي للمنتج .اضبط التردد بالرجوع إلى قسم
المواصفات في هذا الدليل.
* أقصى معدل استبانة
 1600 : R 1200 xبمعدل  60هرتز<>M3204C
 GB
 1080 x 1920بمعدل  60هرتز<>M4716C
HDMI/DVI 1920 : 1080 xبمعدل  60هرتز
• يكون كبل اإلشارة بين الكمبيوتر والمنتج غير موصل .افحص كبل
اإلشارة.
• اضغط على قائمة '( 'INPUTاإلدخال) بجهاز التحكم عن بُعد
لفحص إشارة اإلدخال.

ً
موصوال.
تظهر الرسالة 'منتج غير معروف' عندما يكون المنتج
● هل قمت بتثبيت برنامج التشغيل؟

•قم بتثبيت برنامج تشغيل المنتج المزود مع المنتج ،أو قم بتنزيله من
موقع الويب)http://www.lg.com( .
• تحقق مما إذا كانت وظيفة "توصيل وتشغيل" معتمدة من خالل
الرجوع إلى دليل مستخدم بطاقة الفيديو.

تظهر الرسالة '( 'Key Lock Onقفل المفاتيح قيد التشغيل).
●تظهر الرسالة '( 'Key Lock Onقفل المفاتيح قيد
التشغيل) عند الضغط على زر ( Menuالقائمة).

• تحول وظيفة القفل دون تغيير ضوابط خيارات العرض على
الشاشة عن غير قصد .لتحرير القفل ،توجه إلى ( Menuالقائمة) ثم
( Optionالخيارات) وقم بتعطيل خيار ( Key Lockقفل
المفاتيح).
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استكشاف األخطاء وإصالحها
الصورة المعروضة على الشاشة تبدو غير طبيعية.
● هل وضع الشاشة غير صحيح؟

•إشارة تناظرية من نوع  - D-Subاضغط على الزر
"( "AUTOتلقائي) على جهاز التحكم عن بُعد لتحديد أفضل
حالة للشاشة تالئم الوضع الحالي تلقائيًا .إذا لم تكن نتيجة
الضبط مرضية ،فاستخدم قائمة خيارات عرض Position
(الموضع).
•تحقق من دعم المنتج الستبانة وتردد بطاقة الفيديو .إذا كان
التردد خارج النطاق ،فاضبطه على معدل االستبانة الموصى
به في القائمة " Control Panelلوحة التحكم" ""Display
(العرض) ( Setting -ضبط).

●هل تظهر خطوط رفيعة على
خلفية الشاشة؟

•إشارة تناظرية من نوع  - D-Subاضغط على الزر
"( "AUTOتلقائي) على جهاز التحكم عن بُعد لتحديد أفضل
حالة للشاشة تالئم الوضع الحالي تلقائيًا .إذا لم تكن نتيجة
الضبط مرضية ،فاستخدم قائمة خيارات عرض Clock
(الساعة).

●يظهر تشويش أفقي أو تبدو
الشخصيات باهتة.

•إشارة تناظرية من نوع  - D-Subاضغط على الزر
"( "AUTOتلقائي) على جهاز التحكم عن بُعد لتحديد أفضل
حالة للشاشة تالئم الوضع الحالي تلقائيًا .إذا لم تكن نتيجة
الضبط مرضية ،فاستخدم قائمة خيارات عرض Phase
(الحالة).
•لم يتم توصيل إشارة اإلدخال المالئمة بمنفذ اإلشارة .قم
بتوصيل كبل اإلشارة المالئم إلشارة إدخال المصدر.

● تظهر الشاشة بشكل غير طبيعي.

يظهر طيف للصورة على المنتج.
●يظهر طيف للصورة عند إيقاف تشغيل المنتج.

مالحظة

•في حالة عرض صورة ثابتة لفترة طويلة ،قد تتلف وحدات البكسل
سريعًا .استخدم وظيفة شاشة التوقف.

لتردد العمودي  :ليتمكن المستخدم من مشاهدة عرض المنتج ،ينبغي أن تتغير صورة الشاشة عشرات المرات كل
	•
ثانية واحدة مثل المصباح الفلورسنت .والتردد العمودي أو معدل التحديث هو عدد مرات عرض الصورة في الثانية
الواحدة .ووحدة القياس هي الهرتز.
التردد األفقي  :الفاصل الزمني األفقي هو الوقت المستغرق لعرض خط عمودي واحد .عند قسمة  1على الفاصل
	•
الزمني األفقي ،يمكن حساب عدد الخطوط األفقية التي يتم عرضها كل ثانية كالتردد األفقي .ووحدة القياس هي
الكيلوهرتز.

52

استكشاف األخطاء وإصالحها
وظيفة الصوت ال تعمل.
● أال يصدر صوت؟

•تحقق من توصيل كبل الصوت بشكل سليم.
•اضبط مستوى الصوت.
•تحقق من ضبط الصوت بشكل سليم.

● الصوت غير واضح بالمرة.

• حدد صوت المعادلة المالئم.

● الصوت منخفض للغاية.

•اضبط مستوى الصوت.

ألوان الشاشة غير طبيعية.
●استبانة ألوان الشاشة رديئة
(ً 16
لونا).

•اضبط عدد األلوان على أكثر من  24بت (ألوان حقيقية)
اختر القائمة – ( Displayالعرض) – ( Settingsضبط)
( Color Tableجدول األلوان) في .Windows

●عدم ثبات لون الشاشة أو ظهور لون واحد فقط.

•تحقق من حالة اتصال كبل اإلشارة .أو قم بإعادة إدخال بطاقة فيديو
للكمبيوتر.

●هل تظهر بقع سوداء على الشاشة؟

• تظهر وحدات بكسل متعددة (باللون األحمر أو األخضر أو األبيض
أو األسود) على الشاشة ،والتي قد تكون إحدى السمات الفريدة
لشاشات  .LCDوال يعتبر ذلك عيبًا بشاشة .LCD

ال يتم تشغيل الشاشة بشكل طبيعي.
● تتوقف الشاشة عن التشغيل فجأة.

• هل تم ضبط مؤقت وضع السكون؟
• افحص ضوابط التحكم بالطاقة.
تم فصل الطاقة.
• "!( "CAUTION! FAN STOPتنبيه! المروحة متوقفة!)
في حالة توقف الشاشة عن التشغيل بعد ظهور هذه الرسالة ،فهذا
ً
عطال بالمروحة.
يعني أن هناك
في هذه الحالة ،اتصل بمركز الخدمة المحلي.
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المواصفات
< > M3204C
شاشة LCD

 80.0سم ( 31.5بوصة) TFT(شرائح الترازستور الرقمي)
لوحة LCD(كريستال سائل)
الحجم القطر المرئي  80.0 :سم
 0.51075مم

( Powerالطاقة)

تيار متردد يبلغ  240-100فولت~  60 / 50هرتز وقدرة  1.6أمبير
الفولتية المق ّدرة
وضع التشغيل  100 :واط بشكل نموذجي
استهالك الطاقة
وضع السكون  1 ≤ :واط ()RGB  2 /واط ()HDMI/DVI
		
(إذا كان ( LAN OFFإيقاف تشغيل  LANمحدداً))
		
 0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل
		

األبعاد
والوزن

[]2

[]1
االرتفاع

االرتفاع

العرض

العمق

العرض

العمق

[]4

[]3

االرتفاع

العمق

االرتفاع

العرض

العمق

العرض

العرض  xاالرتفاع  xالعمق
[ 80.29 ]1سم ( 31.61بوصة) x 53.18سم ( 20.93بوصة) x 30.19سم ( 11.88بوصة)
[ 80.29 ]2سم ( 31.61بوصة) x 49.30سم ( 19.41بوصة) x 9.98سم ( 3.93بوصة)
[ 80.29 ]3سم ( 31.61بوصة) x 53.18سم ( 20.93بوصة) x 30.19سم ( 11.88بوصة)
[ 80.29 ]4سم ( 31.61بوصة) x 49.30سم ( 19.41بوصة) x 9.98سم ( 3.93بوصة)
الوزن الصافي

مالحظة

[ 14.02 ]1كجم ( 30.90رطل)

[ 13.20 ]2كجم ( 29.10رطل)

[ 14.80 ]3كجم ( 32.62رطل)

[ 13.98 ]4كجم ( 30.82رطل)

المعلومات الواردة بهذا المستند عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
•
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المواصفات
< > M4716C
شاشة LCD

 119.28سم ( 46.96بوصة) TFT(شرائح الترازستور الرقمي)
لوحة LCD(كريستال سائل)
الحجم القطر المرئي  119.28 :سم
 0,5415مم  x 0,5415 xمم RGB

تيار متردد يبلغ  240-100فولت~  60 / 50هرتز وقدرة  3.3أمبير
( Powerالطاقة) الفولتية المق ّدرة
وضع التشغيل  240 :واط بشكل نموذجي
استهالك الطاقة
وضع السكون  1 ≤ :واط ()RGB  2 /واط ()HDMI/DVI
		
(إذا كان ( LAN OFFإيقاف تشغيل  LANمحدداً))
		
 0.5 ≤ :واط
وضع إيقاف التشغيل
		

األبعاد
والوزن

[]2

[]1
االرتفاع

االرتفاع

العرض

العمق

العرض

العمق

[]4

[]3
االرتفاع

االرتفاع

العمق

العرض

العمق

Width x Height x Depth
[ 111.70 ]1سم ( 33.0بوصة)  66.10 xسم
[ 111.70 ]2سم ( 33.0بوصة)  75.78 xسم
[ 111.70 ]3سم ( 33.0بوصة)  66.10 xسم
[ 111.70 ]4سم ( 33.0بوصة)  75.78 xسم

( 26.0بوصة)  11.87 xسم ( 4.7بوصة)
( 29.8بوصة)  30.26 xسم ( 11.9بوصة)
( 26.0بوصة)  11.87 xسم ( 4.7بوصة)
( 29.8بوصة)  30.26 xسم ( 11.9بوصة)

Net

[ 26.42 ]1كجم ( 58.2رطل)
[ 27.16 ]3كجم ( 59.9رطل)

مالحظة

[ 30.44 ]2كجم ( 67.1رطل)
[ 31.18 ]4كجم ( 68.7رطل)

المعلومات الواردة بهذا المستند عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
•
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العرض

المواصفات
إشارة الفيديو أقصى االستبانة

 1600 : R 1200 xبمعدل  60هرتز <>M3204C
 GB
 1920 : 1080 xبمعدل  60هرتز <>M4716C
 1 1080 xبمعدل  60هرتز
 920: H
 DMI/DVI

		
		

 -قد تكون غير معتمدة وفقاً لنوع نظام التشغيل أو بطاقة الفيديو.

معدل االستبانة الموصى به
		

 -قد تكون غير معتمدة وفقاً لنوع نظام التشغيل أو بطاقة الفيديو.

		
التردد األفقي

:R
 GB

من  30كيلوهرتز إلى  83كيلوهرتز
HDMI/DVI :من  30كيلوهرتز إلى  83كيلوهرتز

		
التردد العمودي

 768 x 1360 WXGA : Rبمعدل  60هرتز <>M3204C
 GB
 1080 x 1920 WXGA :بمعدل  60هرتز <>M4716C
 768 x 1360 WXGA : Hبمعدل  60هرتز <>M3204C
 DMI/DVI
 1080 x 1920 WXGA :بمعدل  60هرتز <>M4716C

RGB:

من  56هرتز إلى  75هرتز

		

HDMI/DVI :من  56هرتز إلى  60هرتز

		
نوع المزامنة

مركبة/منفصلة/رقمية

		

موصل الدخل
ظروف بيئة التشغيل

		

من نوع  D-Subمزود بـ  15س ًنا( HDMI/DVI ،رقمي)
فيديو ّ
مركب( Component ،المكون)،RS-232C ، LAN, USB

الشروط التشغيلية

درجة الحرارة ° 0 :إلى ° 40درجة مئوية ،الرطوبة  % 10 :إلى % 80

		
شروط التخزين

درجة الحرارة ° 20- :إلى ° 60درجة مئوية ،الرطوبة  % 5 :إلى % 95

		

			

مطبّقة فقط على النماذج التي تدعم مكبرات الصوت

( Audioالصوت)

مالحظة

إخراج صوت RMS	
حساسية اإلدخال
معاوقة مكبّر الصوت

 10واط  10 +واط ( ) R + L
0.7Vrms
 8أوم

المعلومات الواردة بهذا المستند عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
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المواصفات
وضع الكمبيوتر  -وضع الضبط المسبق
وضع الضبط المسبق
350 x 640
400 x 720
480 x 640
480 x 640
600 x 800
600 x 800
624 x 832
768 x 1024
768 x 1024
720 x 1280

1
2
*3
4
*5
6
7
*8
9
*10

التردد األفقي
)كيلو هرتز(

التردد العمودي
)هرتز(

31.469
31.468
31.469
37.5
37.879
46.875
49.725
48.363
60.123
44.772

70.8
70.8
59.94
75
60.317
75
74.55
60
75.029
59.855

وضع الضبط المسبق
*11
*12
*13
*14
15
*16
17
*18

1280
1360
1366
1280
1280
1680
1600
1920

x
x
x
x
x
x
x
x

768
768
768
1024
1024
1050
1200
1080

التردد األفقي
)كيلو هرتز(

التردد العمودي
)هرتز(

47.7
47.72
47.7
63.981
79.98
65.290
75.0
67.5

60
59.799
60
60.02
75.02
59.954
60
60

 1إلى  :17وضع RGB
 :17فقط M3204C
*  :وضع HDMI/DVI

وضع ( DTVالشبكة المؤقتة)
< > M3204C

< > M4716C
المكون
o
o
o
o
o
o
x

480i
576i
480p
576p
720p
1080i
1080p

HDMI/
)DVI(DTV

المكون
480i
576i
480p
576p
720p
1080i
1080p

x
x
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

HDMI/
)DVI(DTV
x
x
o
o
o
o
o

( Power indicatorمؤشر الطاقة)
< > M3204C

< > M4716C

)الصورة( Picture
وضع التشغيل
وضع السكون
وضع إيقاف التشغيل

مالحظة

)الصورة( Picture

المنتج

وضع التشغيل
وضع السكون
وضع إيقاف التشغيل

أخضر
أصفر
-

المنتج
أزرق
أصفر
-

يتوفر تحديد التلفزيون الرقمي/الكمبيوتر على إدخاالت  HDMI/DVIلدرجات استبانة شاشة الكمبيوتر :
•
 640 60/480 xهرتز 1280 ، 60/720 xهرتز 1920 ، 60/1080 xهرتز ودرجات االستبانة .1080p ،720p ،480p :DTV
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التحكم بالعديد من المنتجات

RS-232C

استخدم هذه الطريقة لتوصيل عدة منتجات بكمبيوتر واحد .يمكنك التحكم بالعديد من المنتجات في نفس الوقت من خالل توصيلها
بكمبيوتر واحد.
الكمبيوتر .عند تعيين قائمة [ضبط
معرف الشاشة بين  1و .99
ّ
المعرف] في [خيار] إلى متوقف عن التشغيل ،يجب ضبط قيمة ّ

توصيل الكبل
قم بتوصيل الكبل  232C-RSكما هو موضح في الصورة.
يلزمك شراء كبل للتوصيل بمقبس  232C-RSحيث إنه غير متوفر كملحق.
يُستخدم البروتوكول  232C-RSلتوصيل الكمبيوتر بالمنتج .يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل المنتج أو تحديد مصدر اإلدخال
أو ضبط قائمة خيارات العرض من الكمبيوتر.

كابل RS-232C
)غير مضمن(

الشاشة 4

الشاشة 2

الشاشة 3

الكمبيوتر

الشاشة 1

عمليات تهيئة 232C-RS
عمليات التهيئة ثالثية األسالك (غير قياسية)

عمليات التهيئة سباعية األسالك (كبل  RS-232Cالقياسي)
الكمبيوتر
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(أنثى)

الكمبيوتر

الشاشة
3
2
5
6
4
8
7

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

TXDRXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(أنثى)

D-Sub 9
(أنثى)

معلمة التوصيل

◄ معدل البود 9600 :بود ()UART
◄ طول البيانات  8 :بت
◄ بت التماثل  :ال شيء
◄ بت التوقف  1 :بت
◄ التحكم يالتدفق  :ال شيء
◄ رمز االتصال  :رمز ASCII
كبال (معكوساً) متقاطعاً
◄ استخدم ً
A1

الشاشة
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
(أنثى)

TXDRXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

RS-232C

التحكم بالعديد من المنتجات

الئحة مراجع األوامر
األمر 1
( Power .01الطاقة)

األمر 2

البيانات

البيانات1

( Input Select .02تحديد اإلدخال)

k
k
k

a
b
c

 00Hإلى 01H
 02Hإلى 09H
 01Hإلى 1FH

( Volume Mute .05كتم الصوت)

k
k
k

d
e
f

 00Hإلى 01H
 00Hإلى 01H
 00Hإلى 64H

k
k
k
k
k
k

g
h
i
j
k
l

64H
64H
64H
64H
64H
01H

Remote Lock/ key Lock .13
(قفل التحكم عن بُعد/قفل المفاتيح)

k

m

 00Hإلى 01H

( Balance .14التوازن)
Color Temperature .15
(درجة حرارة اللون)
Abnomal state .16
(الحالة غير الطبيعية)

k
k

t
u

 00Hإلى 64H
 00Hإلى 02H

k

z

FFH

j
j

p
u

 01Hإلى 08H
01H

m
d
d

c
d
e

Key Code
 00Hإلى 55H
 00Hإلى 14H

d

f

 00Hإلى 14H

d

g

 00Hإلى 64H

d

h

 00Hإلى 64H

d
d
d
d

i
j
x
y

19H
01H
06H
05H

Aspect Ratio .03
(نسبة الطول إلى العرض)
( Screen Mute .04حجب الشاشة)
Volume Control .06
(التحكم بالصوت)
( Contrast .07التباين)
( Brightness .08السطوع)
( Color .09اللون)
( Tint .10درجة اللون)
( Sharpness .11الحدة)
OSD Select .12
(تحديد خيارات العرض على الشاشة)

( ISM mode .17وضع )ISM
Auto configuration .18
(التهيئة التلقائية)
 .19المفتاح
( Tile Mode .20وضع التجانب)
Tile H Position .21
(الوضع األفقي للتجانب)
Tile V Position .22
(الوضع الرأسي للتجانب)
Tile H Size .23
(الحجم األفقي للتجانب)
Tile V Size .24
(الحجم العمودي للتجانب)
معرف التجانب)
( Tile ID Set .25ضبط ّ
( Natural Mode .26الوضع الطبيعي)
(في ( Tile modeوضع التجانب))
( Picture mode .27وضع الصورة) ()PSM
( Sound mode .28وضع الصوت)

00H
00H
00H
00H
00H
00H

00H
00H
00H
01H

A2

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

إلى
إلى
إلى
إلى

البيانات3

RS-232C

التحكم بالعديد من المنتجات
األمر 2

األمر 1

البيانات

البيانات1

d

w

FFH

d

l

FFH

d

n

FFH

d

p

FFH

Auto Volume .33
(الضبط التلقائي لمستوى الصوت)

d

u

 00Hإلى 01H

( Speaker .34مكبّر الصوت)
( Time .35الوقت)
 .36وقت ( On Timerمؤقت التشغيل/اإليقاف)

d
f
f

v
a
d

 .37وقت ( Off Timerمؤقت التشغيل/اإليقاف)

f

Scheduling Input select .38
(جدولة تحديد اإلدخال)
( Sleep Time .39وقت النوم)
( Auto Sleep .40مؤقت النوم التلقائي)
Power On Delay .41
(مهلة تأجيل التشغيل)
( Language .42اللغة)
DPM Select .43
(تحديد إدارة طاقة الشاشة)
( Reset .44إعادة الضبط)
( Power Saving .45توفير الطاقة)
( Power Indicator .46مؤشر الطاقة)
( Logo Indicator .47مؤشر الشعار)

Fan Fault check .29
(فحص عطل المروحة)
Elapsed time return .30
(عرض الوقت المنقضي)
Temperature value .31
(قيمة درجة الحرارة)
Lamp fault check .32
(فحص عطل اللمبة)

( M3204Cفقط)

f

u

00H
00H
F1H
E0H
01H
F1H
E0H
01H
F1H

f
f
f

f
g
h

 00Hإلى 08H
 00Hإلى 01H
 00Hإلى 64H

f
f

i
j

 00Hإلى 09H
 00Hإلى 01H

f
f
f
p

k
l
o
f

e

00H
00H
00H
00H

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

إلى
إلى
إلى
إلى

01H
06H
F4H
E4H
80H
F4H
E4H
80H
F4H

02H
03H
01H
01H

*قد تكون هذه الوظيفة معطلة وذلك
يتوقف على المنتج.
 .48الرقم التسلسلي
( S / W Version .49إصدار البرنامج)
( Input Select .50تحديد اإلدخال)

f
f
x

FFH
FFH
 20Hإلى A0H

y
z
b

A3

 00Hإلى 17H
 00Hإلى 17H

 00Hإلى 17H

البيانات3

 00Hإلى 3BH
 00Hإلى 3BH

 00Hإلى 3BH
 02Hإلى 09H

RS-232C
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
اإلرسال

][Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr
*
*
*

*
*
*

[األمر  :]1األمر األول)k, j, m, d, f, x( .
[ :]Command2األمر الثاني  a(.إلى )u
معرف الجهاز للمنتج.
[ :]Set IDإعداد رقم ِّ
النطاق  01H :إلى  .63Hعن طريق تعيين القيمة ' ،'0يمكن للخادم التحكم بكافة المنتجات.
معرف الجهاز بالقيمة ' '0في الوقت نفسه ،فال ينبغي
* في حالة تشغيل الجهاز مع أكثر من وحدتين باستخدام ِّ
أن يتم التحقق من رسالة اإلقرار.
نظرا ألن كافة األجهزة سترسل رسالة اإلقرار ،فسيكون من المستحيل التحقق من رسائل اإلقرار بأكملها.
ً
[ :]DATAإلرسال بيانات األمر.
أرسل بيانات ' 'FFلقراءة حالة األمر.
[ :]Crإرجاع ألول السطر
رمز 'D 0 x 0' ASCII
[ ] :رمز  ASCIIمسافة ()0x20

إقرار قبول البيانات

][Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
* يرسل المنتج ( ACKإقرار) ً
وفقا لهذا التنسيق عند استقبال بيانات طبيعية .وفي هذا الوقت إذا كانت البيانات عبارة
عن وضع قراءة البيانات ،فيشير ذلك إلى بيانات الحالة الحالية.
إذا كانت البيانات عبارة عن وضع قراءة البيانات ،فإنها ترجع بيانات الكمبيوتر.
إقرار الخطأ

][Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x
* إن كان هنالك خطأ ،فسيُعرض NG

A4

RS-232C
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Power .01الطاقة) (األمر a :)
◄ للتحكم في تشغيل/إيقاف طاقة الجهاز.
اإلرسال

][k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات  : 0فصل الطاقة

 : 1تشغيل الطاقة

اإلقرار

][a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
◄ إلظهار حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.
اإلرسال

][k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr
اإلقرار

][a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات  : 0فصل الطاقة

 : 1تشغيل الطاقة

( Input Select .02تحديد اإلدخال) (األمر ( )b :إدخال الصورة الرئيسي)
◄ لتحديد مصدر اإلدخال للجهاز.
يمكنك ً
أيضا تحديد مصدر اإلدخال باستخدام زر ( INPUTاإلدخال) في جهاز التحكم عن بُعد.
اإلرسال

][k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr
		
البيانات ( AV : 2صوت وفيديو)
( Component : 4مكون)
( RGB : 7كمبيوتر)
( HDMI : 8تلفزيون رقمي)
( HDMI : 9كمبيوتر)
اإلقرار

][b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
		
البيانات ( AV : 2صوت وفيديو)
( Component : 4مكون)
( RGB : 7كمبيوتر)
( HDMI : 8تلفزيون رقمي)
( HDMI : 9كمبيوتر)

A5
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Aspect Ratio .03نسبة العرض إلى االرتفاع) (األمر ( )c :تنسيق الصورة الرئيسي)
◄ لضبط تنسيق الشاشة.
يمكنك ً
أيضا ضبط تنسيق الشاشة باستخدام الزر ( ARCالتحكم في نسبة العرض إلى االرتفاع) في جهاز التحكم عن بُعد أو
في قائمة ( Screenالشاشة).
اإلرسال

][k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات ( Normal screen : 1الشاشة الطبيعية) ()4:3
( Wide screen : 2الشاشة العريضة) ()16:9
( Zoom : 4تكبير/تصغير ) ()AV
( Original : 6أصلي) ()AV
)AV( 14 : 9 : 7
( Just Scan : 9مسح فقط) (تلفزيون رقمي عالي الوضوح) * وضع 1:1RGB، HDMI / DVI PC
 10إلى 1F ( Cinema Zoom :التكبير/التصغير السينمائي)  1إلى 16
B ( Full Wide :عريض بملء الشاشة)
اإلقرار

][c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
( Screen Mute .04حجب الشاشة) (األمر d :)
◄ لتحديد تشغيل/إيقاف حجب الشاشة.
اإلرسال

][k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات  : 0إظهار الشاشة (عرض الصورة)
 : 1إخفاء الشاشة (عدم عرض الصورة)
اإلقرار

][d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x

A6
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Volume Mute .05كتم الصوت) (األمر e :)
◄ للتحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل ( Volume Muteكتم الصوت).
اإلرسال

][k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات  : 0تشغيل كتم الصوت (إلغاء الصوت)
: 1 ( Volume Mute Offإيقاف تشغيل كتم الصوت) (تشغيل الصوت)
اإلقرار

][e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات  : 0تشغيل كتم الصوت (إلغاء الصوت)
: 1 ( Volume Mute Offإيقاف تشغيل كتم الصوت) (تشغيل الصوت)
 .06التحكم بمستوى الصوت (األمر )f :
◄ لضبط مستوى الصوت
اإلرسال

][k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :
البيانات
(رمز سداسي عشري)
اإلقرار

][f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

* تخطيط البيانات الفعلي
 : 0الخطوة 0
:
 : Aالخطوة 10
:
 : Fالخطوة 15
 : 10الخطوة 16
:
 : 64الخطوة 100

A7
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Contrast .07التباين) (األمر g :)
◄ لضبط درجة تباين الشاشة.
يمكنك ً
أيضا ضبط درجة التباين من قائمة ( Pictureالصورة).
اإلرسال
][k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

اإلقرار
][g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة .A7

( Brightness .08السطوع) (األمر h :)
◄ لضبط درجة سطوع الشاشة.
يمكنك ً
أيضا ضبط درجة السطوع من قائمة ( Pictureالصورة).
اإلرسال
][k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :
البيانات
* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" كما هو موضح أدناه.
اإلقرار
][h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة .A7

A8
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Color .09اللون) (األمر  :( )iتوقيت الفيديو فقط)
◄ لضبط ألوان الشاشة.
يمكنك ً
أيضا ضبط األلوان من قائمة ( Pictureالصورة).
اإلرسال
][k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

(رمز سداسي عشري)
* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة .A7
اإلقرار
][i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

( Tint .10درجة اللون) (األمر ( )j :توقيت الفيديو فقط)
◄ لضبط درجة اللون للشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط لضبط درجة اللون من قائمة ( Pictureالصورة).
اإلرسال
][k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات

األحمر 00H :إلى األخضر64H :

(رمز سداسي عشري)
* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة .A7
اإلقرار
][j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات

األحمر  00H :إلى األخضر 64H :

* تخطيط البيانات الفعلي لدرجة اللون
 : 0الخطوة  0إلى األحمر
:
 : 64الخطوة  100إلى األخضر
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Sharpness .11الحدة) (األمر:( )kتوقيت الفيديو فقط)
◄ لضبط حدة الشاشة.
يمكنك ً
أيضا ضبط الحدة من قائمة ( Pictureالصورة).
اإلرسال
][k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

(رمز سداسي عشري)
* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة .A7
اإلقرار
][k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

( OSD Select .12تحديد خيارات العرض) (األمر l :)
◄ للتحكم في تشغيل/إيقاف تشغيل خيارات العرض للجهاز.
اإلرسال
][k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات  : 0إيقاف خيارات العرض

 : 1تشغيل خيارات العرض

اإلقرار
][l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات  : 0إيقاف خيارات العرض

 : 1تشغيل خيارات العرض

( Remote Lock /Key Lock .13قفل التحكم عن بُعد/قفل المفاتيح) (األمر m :)
◄ للتحكم في تشغيل/إيقاف قفل التحكم عن بُعد.
تعمل هذه الوظيفة عند التحكم في وحدة  232C-RSعلى قفل وحدة التحكم عن بُعد والمفاتيح الداخلية.
اإلرسال
][k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات  : 0إيقاف تشغيل

 : 1تشغيل

اإلقرار

][m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات  : 0إيقاف تشغيل

 : 1تشغيل
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Balance 14التوازن) (األمر t :)
◄ لضبط توازن الصوت.
اإلرسال

][k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

(رمز سداسي عشري)
 : 00Hالخطوة L50
 :64Hالخطوة R50
اإلقرار

][t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

 :00Hالخطوة  0إلى L50
 :64Hالخطوة  100إلى R50
* ( Balanceالتوازن)  :من  L50إلى R50
( Color Temperature .15درجة حرارة األلوان) (األمر u :)

◄ لضبط درجة حرارة ألوان الشاشة.
اإلرسال
][k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات  : 0متوسطة
 : 1باردة
 : 2دافئة
اإلقرار
][u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
		
البيانات  : 0متوسطة
 : 1باردة
 : 2دافئة
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Abnormal state .16الحالة غير الطبيعية) (األمر )z :
◄ ( Abnormal stateالحالة غير الطبيعية)  :يُستخدم هذا األمر لقراءة حالة إيقاف التشغيل عند التواجد في وضع
االستعداد.
اإلرسال

][k][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Data FFبيانات FF) ( Read :قراءة)
اإلقرار

][z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
:0
:1
:2
:3
:4
:8
:9

عادي (الطاقة قيد التشغيل واإلشارة موجودة)
ال توجد إشارة (الطاقة قيد التشغيل)
إيقاف تشغيل الشاشة بواسطة جهاز التحكم عن بُعد.
إيقاف تشغيل الشاشة عبر وظيفة ( sleep timeمؤقت السكون)
إيقاف تشغيل الشاشة عبر وظيفة 232C-RS
إيقاف تشغيل الشاشة عبر وظيفة ( off timeمؤقت اإليقاف)
إيقاف تشغيل الشاشة عبر وظيفة ( auto offإيقاف التشغيل التلقائي)

( ISM mode .17وضع ( )ISMاألمر)j p :
◄ يُستخدم هذا األمر لتحديد التأثير المانع لخيال الصورة.
اإلرسال

][j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( 1H Dataبيانات 1H) ( Inversion :انعكاس)
2H ( Orbiter :منع الظالل)
4H ( White Wash :تنقية األبيض)
8H ( Normal :عادي)
اإلقرار

][p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x

A12

RS-232C
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Auto Configure .18التهيئة التلقائية) (األمرj u :)
◄ لضبط موضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائياً .تعمل فقط في الوضع ( RGBالكمبيوتر).
اإلرسال

][j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات

 :1للضبط

اإلقرار

][u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x

( Key .19المفتاح) (األمر)m c :
◄ إلرسال رمز مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد عبر األشعة تحت الحمراء.
اإلرسال

][m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات رمز المفاتيح  :راجع الصفحة .32 A
اإلقرار

][c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
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RS-232C

بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Tile Mode .20وضع التجانب) (األمر d d :)
◄ لتغيير وضع التجانب.
اإلرسال

][d][d][ ][Set ID][ ][Data][x
البيانات
 00أو 11
12
13
14
... ...
55

الوصف
وضع التجانب قيد اإليقاف.
وضع ( 2 × 1عمود × صف)
الوضع 3 × 1
الوضع 4 × 1
الوضع 5 × 5

* ال يمكن ضبط البيانات على  0Xأو  ،X0باستثناء .00
اإلقرار

][d][ ][00][ ][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Tile H Position .21الوضع األفقي للتجانب) (األمر d e :)
◄ لضبط الوضع األفقي.
اإلرسال

][d][e][ ][Set ID][ ][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 14H :

 : 00Hالخطوة (10-اليسار)
 : 14Hالخطوة ( 10اليمين)
اإلقرار

][e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Tile V Position .22الوضع العمودي للتجانب) (األمر d f :)
◄ لضبط الوضع العمودي.
اإلرسال

][d][f][ ][Set ID][ ][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 14H :

 : 00Hالخطوة (10-ألسفل)
 : 14Hالخطوة ( 10ألعلى)
اإلقرار

][f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Tile H Size .23الحجم األفقي للتجانب) (األمر d g :)
◄ لضبط الحجم األفقي.
اإلرسال
][d][g][ ][Set ID][ ][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة .A7
اإلقرار
][g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Tile V Size .24الحجم العمودي للتجانب) (األمر d h :)
◄ لضبط الحجم العمودي.
اإلرسال
][d][h][ ][Set ID][ ][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 64H :

* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة A7
اإلقرار
][h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
معرف التجانب) (األمر d i :)
( Tile ID Set .25ضبط ّ
(معرف التجانب) لوظيفة ( Tilingالتجانب).
◄ لتخصيص خيار Tile ID
ّ
اإلرسال

][d][i][ ][Set ID][ ][Data][x
البيانات

الحد األدنى  00H :إلى الحد األقصى 19H :

(رمز سداسي عشري)
اإلقرار

][i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Natural Mode 26الوضع الطبيعي) (في ( Tile modeوضع التجانب)) (األمر )d j :
◄ لتعيين وضع ( Tile Naturalتجانب طبيعي) لوظيفة ( Tilingالتجانب).
اإلرسال

][d][j][ ][Set ID][ ][Data][x
البيانات  : 0إيقاف الوضع الطبيعي
 : 1تشغيل الوضع الطبيعي
 : ffحالة القراءة
اإلقرار

][j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Picture Mode .27وضع الصورة) (األمر )d x :
◄ لضبط وضع الصورة.
اإلرسال

][d][x][][Set ID][][Data][x
بنية البيانات
( Dataسداسي عشري)
00
01
02
03
04
05
06

الوضع
( Vividالزاهي)
( Standardالقياسي)
( Cinemaالسينما)
( Sportالرياضة)
( GAMEاأللعاب)
( User1مستخدم )1
( User2مستخدم )2

اإلقرار

][x][][Set ID][][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Sound Mode .28وضع الصوت) (األمر ) d y:
◄ لضبط وضع الصوت.
اإلرسال

][d][y][][Set ID][][Data][X
بنية البيانات
)سداسي عشري( Data

01
02
03
04
05

)الصورة( Picture
)القياسي( Standard
)ملفات الموسيقى( Music
)السينما( Cinema
)الرياضة( sport
)األلعاب( GAME

اإلقرار

][y][][Set ID][][OK/NG][Data][x

 .29التحقق من عطل المروحة (األمر ) d w :
◄ للتحقق من عطل المروحة بالتلفزيون.
اإلرسال

][d][w][][Set ID][][Data][x
* تكون دائمًا البيانات ( FFبصيغة سداسية عشرية).
( Data ffبيانات )ff ( Read Status :حالة القراءة)
اإلقرار

][w][][Set ID][][OK/NG][Data][x
* تعتبر قيمة البيانات هي قيمة الحالة لعطل المروحة.
البيانات  :0المروحة معطلة
 :1المروحة بحالة جيدة
 :2غير متاح
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Elapsed time return .30عرض الوقت المنقضي) (األمر )d l :
◄ لقراءة الوقت المنقضي.
اإلرسال

][d][l][ ][Set ID][ ][Data][x
* تكون دائمًا البيانات ( FFبصيغة سداسية عشرية).
اإلقرار

][l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
* تشير البيانات إلى الساعات المنقضية.
(رمز سداسي عشري)
( Temperature value .31قيمة درجة الحرارة) (األمر d n :)
◄ لقراءة قيمة درجة الحرارة الداخلية.
اإلرسال

][d][n][ ][Set ID][ ][Data][x
* تكون دائمًا البيانات ( FFبصيغة سداسية عشرية).
اإلقرار

][n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
* قيمة البيانات تكون بطول حرف واحد برموز سداسي عشرية.

 .32فحص عطل اللمبة (األمر )d p :
◄ للتحقق من عطل اللمبة.
اإلرسال

][d][p][ ][Set ID][ ][Data][x
* تكون دائمًا البيانات ( FFبصيغة سداسية عشرية).
اإلقرار

][p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
البيانات  : 0اللمبة معطلة
 :1اللمبة بحالة جيدة
 : 2غير متوفر (( )DPM/Power Offتحديد خيارات العرض على الشاشة/إيقاف التشغيل)
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Auto volume .33ضبط الصوت تلقائيًا) (األمر )d u :
◄ ضبط مستوى الصوت تلقائيًا.
اإلرسال

][d][u][][Set ID][][Data][x
البيانات  : 0إيقاف التشغيل
 : 1تشغيل
اإلقرار

][u][][Set ID][][OK/NG][Data][x
( Speaker .34مكبر الصوت) (األمر )d v :
◄ لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.
اإلرسال

][d][v][][Set ID][][Data][x
البيانات  : 0إيقاف التشغيل
 : 1تشغيل
اإلقرار

][v][][Set ID][][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Time .35الوقت) (األمر )f a :
◄ لضبط الوقت الحالي.
اإلرسال

][f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr
[]Data1
 : 0االثنين
 : 1الثالثاء
 : 2األربعاء
 : 3الخميس
 : 4الجمعة
 : 5السبت
 : 6األحد
[]Data2
 0Hإلى ( 17Hالساعات)
[]Data3
 00Hإلى ( 3BHالدقائق)
اإلقرار

][a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x
*عند قراءة البيانات ،يتم إدخال  FFHللمعامل [ ،]Data1و[ ]Data2و[ .]Data3في الحاالت األخرى ,يتم
التعامل مع الكل على أنها .NG
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
 .36وقت ( On Timerمؤقت التشغيل/اإليقاف) (األمر )f d :
◄ ضبط مؤقت التشغيل.

اإلرسال
][f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr
[]Data1
 f1h .1إلى ( f4hقراءة فهرس واحد)
 :f1قراءة الفهرس األول من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 :f2قراءة الفهرس الثاني من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 :f3قراءة الفهرس الثالث من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 :f4قراءة الفهرس الرابع من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 e1h .2إلى ( e4hحذف فهرس واحد)( e0h ،حذف كافة الفهارس)
 :e0حذف كافة الفهارس من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 :e1حذف الفهرس األول من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 :e2حذف الفهرس الثاني من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 :e3حذف الفهرس الثالث من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 :e4حذف الفهرس الرابع من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
 01h .3إلى ( 80hكتابة) (يوم األسبوع)
بت  : )01h( 0اإلثنين
بت  : )02h( 1الثالثاء
بت  : )04h( 2األربعاء
بت  : )08h( 3الخميس
بت  : )10h( 4الجمعة
بت  : )20h( 5السبت
بت  : )40h( 6األحد
بت  : )80h( 7كل يوم
( : )1fhاإلثنين إلى الجمعة
( : )3fhاإلثنين إلى السبت
( : )60hالسبت إلى األحد
[]2 Data
 00hإلى ( 17h, ffhبالساعات)
[]3 Data
 00hإلى 3bh( ffh ,بالدقائق)
*عندما تقوم بقراءة/حذف قائمة وقت التشغيل الحالية ،يجب أن تكون قيمة المعامل [ ]Data3[]Data2هي .0FFH
(مثال  - ff ff f1 01 fd :1عند قراءة الفهرس األول من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
مثال  - ff ff e1 01 fd :2عند حذف الفهرس األول من ( On Time Listقائمة وقت التشغيل)
مثال  - 03 02 3f 01 fd :3عند كتابة إدخال لبيانات وقت التشغيل" ،اإلثنين إلى السبت)"02:03 ،
اإلقرار

][d][][Set ID][][OK][Data1][Data2][Data3][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
 .37وقت ( Off Timerمؤقت التشغيل/اإليقاف) (األمر )f e :
◄ ضبط مؤقت إيقاف التشغيل.
اإلرسال

][f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr
[]1 Data
 f1h .1إلى ( f4hقراءة فهرس واحد)
 :f1قراءة الفهرس األول من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)،
 :f2قراءة الفهرس الثاني من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 :f3قراءة الفهرس الثالث من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 :f4قراءة الفهرس الرابع من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 e1h .2إلى ( e4hحذف فهرس واحد)( e0h ,حذف كافة الفهارس)
 :e0حذف كل الفهارس من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 :e1حذف الفهرس األول من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 :e2حذف الفهرس الثاني من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 :e3حذف الفهرس الثالث من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 :e4حذف الفهرس الرابع من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
 01h .3إلى ( 80hكتابة) (يوم األسبوع)
بت  : )01h( 0اإلثنين
بت  : )02h( 1الثالثاء
بت  : )04h( 2األربعاء
بت  : )08h( 3الخميس
بت  : )10h( 4الجمعة
بت  : )20h( 5السبت
بت  : )40h( 6األحد
بت  : )80h( 7كل يوم
( : )1fhاإلثنين إلى الجمعة
( : )3fhاإلثنين إلى السبت
( : )60hالسبت إلى األحد
[]2 Data
 00hإلى 17h( ffh,بالساعات)
[]3 Data
 00hإلى ( 3bh, ffhبالدقائق)
*عند قراءة/حذف قائمة إيقاف التشغيل الحالية ،يجب أن تكون كل [ ]Data3[]Data2وفق التردد FFH.
(مثال  - ff ff f1 01 fd :1عند قراءة الفهرس األول من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
مثال  - ff ff e1 01 fd :2عند حذف الفهرس األول من ( Off Time Listقائمة وقت إيقاف التشغيل)
مثال  - 03 02 3f 01 fd :3عند كتابة أي ( Off Time Dataبيانات وقت إيقاف التشغيل)" ،من االثنين إلى السبت)"02:03 ،
اإلقرار

][e][][Set ID][][OK][Data1][Data2][Data3][x
A23
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Scheduling Input select .38جدولة تحديد اإلدخال) (األمر ( )f u :إدخال الصورة الرئيسي)
◄ لتحديد مصدر إدخال التلفزيون حسب اليوم.
اإلرسال

][f][u][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr
[]1 Data
 f1h .1إلى ( f4hقراءة/كتابة فهرس واحد)
 :f1قراءة الفهرس األول من ( On Time Inputإدخال وقت التشغيل)
 :f2قراءة الفهرس الثاني من ( On Time Inputإدخال وقت التشغيل)
 :f3قراءة الفهرس الثالث من ( On Time Inputإدخال وقت التشغيل)
 :f4قراءة الفهرس الرابع من ( On Time Inputإدخال وقت التشغيل)
[]2 Data
Input
(اإلدخال)عشري)
( Dataسداسي
02
04
07
08
09

( Inputاإلدخال)
AV
المكون
 - RGBكمبيوتر
( HDMI/DVIقرص )HD-DVD
 - HDMI/DVIكمبيوتر

*عندما تقوم بقراءة/حذف إدخال وقت التشغيل الحالي ،يجب أن تكون قيمة المعامل [ ]Data2هي .0FFH
(مثال  - ff f1 01 fu :1عند قراءة الفهرس األول من ( On Time Inputإدخال وقت التشغيل)
مثال  - 02 f3 01 fu :2عند كتابة إدخال لبيانات وقت التشغيل إلى الفهرس الثالث ")"AV
اإلقرار

][u][][Set ID][][OK][Data1][Data2][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Sleep Time .39وقت النوم) (األمر )f f :
◄ لضبط وقت النوم.
اإلرسال

][f][f][][Set ID][][Data][Cr
( Dataالبيانات)
 : 0إيقاف تشغيل
10 : 1
20 : 2
30 : 3
60 : 4
90 : 5
120 : 6
180 : 7
240 : 8

اإلقرار

][f][][Set ID][][OK/NG][Data][x

( Auto Sleep .40مؤقت النوم التلقائي) (األمر )f g :
◄ لضبط مؤقت النوم التلقائي.
اإلرسال

][f][g][][Set ID][][Data][Cr
البيانات  : 0إيقاف التشغيل
 :1تشغيل
اإلقرار

][g][][Set ID][][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Power On Delay .41مهلة تأجيل التشغيل) (األمر )f h :
◄ لضبط مهلة التأجيل المجدولة عند تشغيل الطاقة (الوحدة :الثانية).
اإلرسال
][f][h][][Set ID][][Data][Cr
البيانات  00H :إلى ( 64Hقيمة بيانات)
* ارجع إلى "تخطيط البيانات الفعلي" صفحة A7
اإلقرار
][h][][Set ID][][OK/NG][Data][x

( Language .42اللغة) (األمر )f i :
◄ لضبط لغة خيارات العرض.
اإلرسال

][f][i][][Set ID][][Data][Cr
( Dataالبيانات)
 : 0اإلنجليزية
 : 1الفرنسية
 : 2األلمانية
 : 3اإلسبانية
 : 4اإليطالية
 : 5البرتغالية
 : 6الصينية
 : 7اليابانية
 : 8الكورية
 : 9الروسية
اإلقرار

][i][][Set ID][][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( DPM Select .43تحديد إدارة طاقة الشاشة) (األمر)f j :
◄ لضبط وظيفة ( DPMإدارة طاقة الشاشة).
اإلرسال

][f][j][][Set ID][][Data][Cr
البيانات  : 0إيقاف التشغيل
 :1تشغيل
اإلقرار

][j][][Set ID][][OK/NG][Data][x

( Reset .44إعادة ضبط (األمر)f k :
◄ إجراء إعادة ضبط لوظائف الصورة ،ووظائف الشاشة وإعادة الضبط على إعدادات المصنع.
اإلرسال

][f][k][][Set ID][][Data][Cr
( Dataالبيانات)
 : 0إعادة ضبط إعدادات الصورة
 : 1إعادة ضبط إعدادات الشاشة
 : 2إعادة الضبط على إعدادات المصنع
اإلقرار

][k][][Set ID][][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( Power saving .45توفير الطاقة) (األمر )f I :
◄ للضبط على وضع توفير الطاقة.
اإلرسال

][f][I][][Set ID][][Data][Cr
البيانات  : 0إيقاف التشغيل
( :1المستوى الثابت )1
( :2المستوى الثابت )2
( :3المستوى الثابت )3
اإلقرار

][I][][Set ID][][OK/NG][Data][x

( Power Indicator .46مؤشر الطاقة) (األمر )f o :
◄ لضبط مؤشر  LEDالخاص بمؤشر الطاقة.
اإلرسال

][f][o][][Set ID][][Data][Cr
البيانات  : 0إيقاف التشغيل
 :1تشغيل
اإلقرار

][o][][Set ID][][OK/NG][Data][x
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
 .47مؤشر الشعار (األمر  M3204C( )f p :فقط)
◄ لضبط مؤشر  LEDالخاص بمؤشر الطاقة.
اإلرسال

][f][p][][Set ID][][Data][Cr
البيانات  : 0إيقاف التشغيل
 :1تشغيل
اإلقرار

][p][][Set ID][][OK/NG][Data][x
* قد تكون هذه الوظيفة معطلة وذلك يتوقف على المنتج.

( Serial no.Check .48التحقق من الرقم التسلسلي) (األمر )f y :
◄ لقراءة األرقام التسلسلية
اإلرسال

][f][y][][Set ID][][Data][Cr
( Data FFبيانات ( )FFلقراءة األرقام التسلسلية)
اإلقرار

][y][][Set ID][][OK/NG][Data1] [Data13] [x
*يكون تنسيق البيانات في شكل رمز .ASCII
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
( S/W Version .49إصدار البرنامج) (األمر )f z :
◄ التحقق من إصدار البرنامج.
اإلرسال

][f][z][][Set ID][][Data][Cr
( Data FFHبيانات FFH) ( Read :قراءة)
اإلقرار

][z][][Set ID][][OK/NG][Data][x

( Input select .50تحديد اإلدخال) (األمر)x b :
◄ لتحديد مصدر اإلدخال للجهاز.
اإلرسال

][x][b][][Set ID][][Data][Cr
		
( AV : 2صوت وفيديو)
البيانات  0H
40H ( Component :مكون)
( 60H : RGBالكمبيوتر)
90H ( HDMI/DVI :تلفزيون رقمي)
A0H( HDMI/DVI :كمبيوتر)

اإلقرار

][b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
		
( AV : 2صوت وفيديو)
البيانات  0H
40H ( Component :مكون)
( 60H : RGBالكمبيوتر)
90H ( HDMI/DVI :تلفزيون رقمي)
A0H( HDMI/DVI :كمبيوتر)
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من الحمراء
بالعديدتحت
التحكماألشعة
رمز
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رمز األشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بُعد

الشكل الموجي لإلخراج
نبض أحادي ،مُعدلة بإشارة يبلغ ترددها  37,917ك هرتز بمعدل  455ك هرتز
Tc
تردد الناقل
12 / Tc = fosc / 1 = FCAR

T1

◄ تهيئة اإلطار

معدل التشغيل = 3 / 1 = Tc / T1

▪ اإلطار األول
( Lowمنخفض)
رمز مخصص

البدء
الرمز

( Highالمرتفع)
رمز مخصص

رمز البيانات

رمز البيانات

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0
▪ تكرار اإلطار
رمز التكرار

Tf

◄ رمز البداء

9مث

 4.5م ث
 0.55م ث

◄ رمز التكرار

9مث
 2.25م ث

◄ وصف البت

▪ بت ""1

▪ بت ""0
 0.56م ث

 0.56م ث

 2.24م ث

 1.12م ث
◄ الفاصل الزمني لإلطارات Tf :
▪ يتم إرسال الشكل الموجي طالما تم الضغط على أحد المفاتيح.

Tf

Tf

 108 = Tfم ث عند تردد  455ك هرتز
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الرمز(سداسي)

مالحظة

الوظيفة
)∧( ألعلى

زر وحدة التحكم عن بعد

)∨( ألسفل

زر وحدة التحكم عن بعد

40
41
06
07
08
C4

)تشغيل الشاشة( MONITOR ON

C5

)إيقاف تشغيل الشاشة( MONITOR OFF

09
95
0B
43
5B
4D
44
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
79

)كتم الصوت( MUTE

) R/Cتحديد إدخال(

)توفير الطاقة( Energy Saving

زر وحدة التحكم عن بعد

) > ( يمين

زر وحدة التحكم عن بعد

) < ( يسار

زر وحدة التحكم عن بعد

)التشغيل/إيقاف التشغيل(  POWER ON/OFFزر وحدة التحكم عن بعد
زر وحدة التحكم عن بعد
)رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل(
زر وحدة التحكم عن بعد
رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل

)اإلدخال( Input

زر وحدة التحكم عن بعد

)القائمة السريعة( MENU

زر وحدة التحكم عن بعد

)الخروج( EXIT

زر وحدة التحكم عن بعد

)إدارة توفير الطاقة( PSM

زر وحدة التحكم عن بعد

)موافق( OK

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 0

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 1

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 2

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 3

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 4

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 5

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 6

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 7

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 8

زر وحدة التحكم عن بعد

مفتاح الرقم 9

زر وحدة التحكم عن بعد

)تمييز بعالمة( ARC

زر وحدة التحكم عن بعد
رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل

02
03

)رفع الصوت( Vol+

) R/Cتحديد إدخال(

)خفض الصوت( Vol-

زر وحدة التحكم عن بعد
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الرمز(سداسي)

E0
E1
28
99

مالحظة

الوظيفة
)) ∧ (Page UPالسطوع( Bright

زر وحدة التحكم عن بعد

)) ∨ (Page Downالسطوع( Bright

زر وحدة التحكم عن بعد

)الرجوع( BACK

زر وحدة التحكم عن بعد

)التهيئة التلقائية( AUTO CONFIC

زر وحدة التحكم عن بعد
)رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل(

)تشغيل الشاشة) (لون أحمر( ID ON

زر وحدة التحكم عن بعد

)إيقاف تشغيل الشاشة) (لون أخضر( ID OFF

زر وحدة التحكم عن بعد

)لون أصفر(

زر وحدة التحكم عن بعد

72
71
63
61
7B
B0
B1
BA
8F
8E
5A

II

زر وحدة التحكم عن بعد

◄◄

زر وحدة التحكم عن بعد

►►

زر وحدة التحكم عن بعد

AV

رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل

BF

)/RGBالمكون( COMPONENT

D5

كمبيوتر RGB

C6

HDMI/DVI

76

(ARC (4:3

77

(ARC (16:9

AF

)تكبير/تصغير( (ARC (ZOOM

)لون أزرق(

زر وحدة التحكم عن بعد

)التجانب( TILE

زر وحدة التحكم عن بعد

►

زر وحدة التحكم عن بعد

■

زر وحدة التحكم عن بعد

) AVتحديد إشارة إدخال(
) COMPONENTرمزاألشعةتحتالحمراءالمنفصل(تحديدإدخال
رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل
)للكمبيوتر  RGBتحديد إشارة إدخال(
رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل
) HDMI/DVIتحديد إشارة إدخال(
رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل
)في الوضع  3:4فقط(
رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل
)في الوضع  9:16فقط(
رمز األشعة تحت الحمراء المنفصل
)تكبير/تصغير  ZOOM1 (1في وضع(
))تكبير/تصغير ZOOM2 (2و
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التراخيص
قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز .لمزيد من المعلومات حول التراخيص ،تفضل بزيارة الموقع .www.lg.com
إن  HDMIوشعار  HDMIو High-Definition Multimedia Interfaceهي
عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة .HDMI Licensing LLC

E N E RGY STA R i s a s et of p owe rsaving guidelines issued by the U.S.
nvironmental Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has
determined that this product meets the ENERGY
TAR guidelines for energy efficiency.

احرص على قراءة إحتياطات األمان قبل استخدام
المنتج.
احتفظ بدليل المستخدم (الموجود على القرص
المضغوط) في مكان يسهل الوصول إليه لمراجعته
في المستقبل.
إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في
الجهة الخلفية من الجهاز وفي أحد جوانبه .قم
بتدوينهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.
الطراز
الرقم التسلسلي

850TAZ209Y

تبطل الكفالة
إذا تمّت إزالتها

هام

تبطل الكفالة إذا تمّت إزالتها.

تحذير  -هذا منتج من الفئة األولى .يمكن لهذا
المنتج أن يصدر تشويشاً صوتياً في البيئة المنزلية
ويُطلب في هذه الحالة من المستخدم اتخاذ
اإلجراءات المناسبة.
أمرا عاديًا عند "تشغيل" هذا الجهاز أو
تكون الضوضاء المؤقتة ً
"إيقاف تشغيله"

