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LED LCD TV
Please read this manual carefully before operating
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WARNING
yy If you ignore the warning message, you
may be seriously injured or there is a
possibility of accident or death.

CAUTION
yy If you ignore the caution message, you may
be slightly injured or the product may be
damaged.

NOTE
yy The note helps you understand and use
the product safely. Please read the note
carefully before using the product.

LICENSES / OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

3

Supported licenses may differ by model. For more information about licenses, visit www.lg.com.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a
subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays
DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your
files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.
“DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.”
“DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or
its subsidiaries and are used under license.”
“Covered by one or more of the following U.S. patents :  
      7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this
product, please visit http://opensource.lge.com .
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are
available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of
performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to
opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the
product.
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SAFETY INSTRUCTIONS
Please read these safety precautions carefully before using the product.

WARNING

Do not place the TV and remote control in the following environments:
yy
--A location exposed to direct sunlight
--An area with high humidity such as a bathroom
--Near any heat source such as stoves and other devices that produce heat
--Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be exposed to steam
or oil
--An area exposed to rain or wind
--Near containers of water such as vases
Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product deformation.
Do not place the product where it might be exposed to dust. y
yy
This may cause a fire hazard.
Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.
yy

Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or
yy
covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off. y
You may be electrocuted due to excess moisture.
Make sure to connect the power cable to the grounded current. (Except for devices
yy
which are not grounded.)
You may be electrocuted or injured.
Fix the power cable completely. y
yy
If the power cable is not fixed completely, a fire can break out.
Ensure the power cord does not come into contact with hot objects such as a
yy
heater. y
This may cause a fire or an electric shock hazard.
Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables. y
yy
Otherwise, this may result in fire or electric shock.
Bend antenna cable between inside and outside building to prevent rain from
yy
flowing in. y
This may cause water damaged inside the Product and could give an electric
shock.
When mounting a TV it on the wall, make sure not to install TV by hanging power
yy
and signal cables on the back of the TV. y
It may cause fire, electric shock.

SAFETY INSTRUCTIONS

Do not drop the product or let it fall over when connecting external devices. y
yy
Otherwise, this may result in injury or damage to the product.
Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of
yy
children. y
Anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed by mistake, force the
patient to vomit and visit the nearest hospital. Additionally, vinyl packing can cause
suffocation. Keep it out of the reach of children.
Do not let your children climb or cling onto the TV. y
yy
Otherwise, the TV may fall over, which may cause serious injury.
Dispose of used batteries carefully to protect a child from eating them. y
yy
In case that it eats them, take it to see a doctor immediately.
Do not insert a conductor (like a metal chopstick) into one end of the power cable
yy
while the other end is connected to the input terminal on the wall. Additionally, do
not touch the power cable right after plugging into the wall input terminal. y
You may be electrocuted. (Depending on model)
Do not put or store inflammable substances near the product. y
yy
There is a danger of explosion or fire due careless handling of the inflammable
substances.
Do not drop metallic objects such as coins, hair pins, chopsticks or wire into the
yy
product, or inflammable objects such as paper and matches. Children must pay
particular attention. y
Electrical shock, fire or injury can occur. If a foreign object is dropped into the
product, unplug the power cord and contact the service centre.
Do not spray water on the product or scrub with an inflammable substance (thinner
yy
or benzene). Fire or electric shock accident can occur.
Do not allow a impact shock or any objects to fall into the product, and do not drop
yy
onto the screen with something. y
You may be injured or the product can be damaged.
Never touch this product or antenna during a thunder or lighting storm. y
yy
You may be electrocuted.
Never touch the wall outlet when there is leakage of gas, open the windows and
yy
ventilate. y
It may cause a fire or a burn by a spark.

ENGLISH
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Do not plug too many electrical devices into a single multiple electrical outlet. y
yy
Otherwise, this may result in fire due to over-heating.
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Do not disassemble, repair or modify the product at your own discretion. y
yy
Fire or electric shock accident can occur. y
Contact the service center for check, calibration or repair.
If any of the following occur, unplug the product immediately and contact your local
yy
service centre.
--The product has been impacted by shock
--The product has been damaged
--Foreign objects have entered the product
--The product produced smoke or a strange smell
This may result in fire or electric shock.
If you don’t intend to use the product for a long time, unplug the power cable from
yy
the product. y
Covering dust can cause a fire, or insulation deterioration can cause electric
leakage, electric shock or fire.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with
yy
liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

SAFETY INSTRUCTIONS

Install the product where no radio wave occurs.
yy

There should be enough distance between an outside antenna and power lines to
yy
keep the former from touching the latter even when the antenna falls. y
This may cause an electric shock.
Do not install the product on places such as unstable shelves or inclined surfaces.
yy
Also avoid places where there is vibration or where the product cannot be fully
supported. y
Otherwise, the product may fall or flip over, which may cause injury or damage to
the product.
If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product
yy
from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.
If you intend to mount the product to a wall, attach VESA standard mounting interface (optional
yy
parts) to the back of the product. When you install the set to use the wall mounting bracket (optional
parts), fix it carefully so as not to drop.
Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer.
yy
When installing the antenna, consult a qualified service man. y
yy
This may create a fire hazard or an electric shock hazard.
We recommend that you maintain a distance of at least 5 to 7 times the diagonal
yy
screen size when watching TV. y
If you watch TV for a long period of time, this may cause blurred vision.
Only use the specified type of battery. y
yy
This could cause damage to the remote control.
Do not mix new batteries with old batteries. y
yy
This may cause the batteries to overheat and leak.
Make sure there are no objects between the remote control and its sensor.
yy

Signal from the remote control may be disturbed by sun light or other strong light.
yy
In this case, darken the room.
When connecting external devices such as video game consoles, make sure the
yy
connecting cables are long enough. y
Otherwise, the product may fall over, which may cause injury or damage the
product.
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Do not turn the product On/Off by plugging-in or unplugging the power plug to the
yy
wall outlet. (Do not use the power plug for switch.) y
It may cause mechanical failure or could give an electric shock.
Please follow the installation instructions below to prevent the product from
yy
overheating.
--The distance between the product and the wall should be more than 10 cm.
--Do not install the product in a place with no ventilation (e.g., on a bookshelf or in
a cupboard).
--Do not install the product on a carpet or cushion.
--Make sure the air vent is not blocked by a tablecloth or curtain.
Otherwise, this may result in fire.
Take care not to touch the ventilation openings when watching the TV for long
yy
periods as the ventilation openings may become hot. This does not affect the
operation or performance of the product.
Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or
yy
deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact
replacement part by an authorized servicer.
Prevent dust collecting on the power plug pins or outlet. y
yy
This may cause a fire hazard.
Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted,
yy
kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs,
wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.
Do not press strongly upon the panel with a hand or sharp object such as nail,
yy
pencil or pen, or make a scratch on it.
Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of
yy
time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.
When cleaning the product and its components, unplug the power first and wipe it
yy
with a soft cloth. Applying excessive force may cause scratches or discolouration.
Do not spray with water or wipe with a wet cloth. Never use glass cleaner, car or
industrial shiner, abrasives or wax, benzene, alcohol etc., which can damage the
product and its panel. y
Otherwise, this may result in fire, electric shock or product damage (deformation,
corrosion or breakage).
As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power
yy
source even if you turn off this unit by SWITCH.
When unplugging the cable, grab the plug and unplug it. y
yy
If the wires inside the power cable are disconnected, this may cause fire.
When moving the product, make sure you turn the power off first. Then, unplug the
yy
power cables, antenna cables and all connecting cables. y
The TV set or power cord may be damaged, which may create a fire hazard or
cause electric shock.

SAFETY INSTRUCTIONS

Contact the service center once a year to clean the internal parts of the product. y
yy
Accumulated dust can cause mechanical failure.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the
yy
apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is
damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
been dropped.
If the product feels cold to the touch, there may be a small “flicker” when it is turned
yy
on. This is normal, there is nothing wrong with product.
The panel is a high technology TFT product with resolution of two million to six
yy
million pixels. You may see tiny black dots and/or brightly coloured dots (red, blue
or green) at a size of 1 ppm on the panel. This does not indicate a malfunction and
does not affect the performance and reliability of the product.  y
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to
exchange or refund.
You may find different brightness and colour of the panel depending on your
yy
viewing position(left/right/top/down). y
This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not related with
the product performance, and it is not malfunction.

Displaying a still image (e.g., broadcasting channel logo, on-screen menu, scene from a video
yy
game) for a prolonged time may cause damage to the screen, resulting in retention of the image,
which is known as image sticking. The warranty does not cover the product for image sticking. y
Avoid displaying a fixed image on your television’s screen for a prolonged period (2 or more hours
for LCD, 1 or more hours for Plasma). y
Also, if you watch the TV at a ratio of 4:3 for a long time, image sticking may occur on the borders of
the panel. y
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to exchange or refund.
yyGenerated Sound
“Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by
plastic thermal contraction due to tempera-ture and humidity. This noise is common for products
where thermal deformation is required. Electrical circuit humming/panel buzzing: A low level noise is
generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a
product. It varies depend-ing on the product. y
This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.
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When moving or unpacking the product, work in pairs because the product is
yy
heavy. y
Otherwise, this may result in injury.
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Viewing 3D Imaging (Only 3D models)

WARNING
Viewing Environment
yy Viewing Time
-- When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every hour. Viewing 3D contents for a long
period of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain.
Those that have a photosensitive seizure or chronic illness
yy Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a
flashing light or particular pattern from 3D contents.
yy Do not watch 3D videos if you feel nausea, are pregnant and/ or have a chronic illness such as epilepsy,
cardiac disorder, or blood pressure disease, etc.
yy 3D Contents are not recommended to those who suffer from stereo blindness or stereo anomaly. Double
images or discomfort in viewing may be experienced.
yy If you have strabismus (cross-eyed), amblyopia (weak eyesight) or astigmatism, you may have trouble
sensing depth and easily feel fatigue due to double images. It is advised to take frequent breaks than
the average adult.
yy If your eyesight varies between your right and left eye, revise your eyesight prior to watching 3D
contents.
Symptoms which require discontinuation or refraining from watching 3D contents
yy Do not watch 3D contents when you feel fatigue from lack of sleep, overwork or drinking.
yy When these symptoms are experienced, stop using/watching 3D contents and get enough rest until the
symptom subsides.
-- Consult your doctor when the symptoms persist. Symptoms may include headache, eyeball pain,
dizziness, nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, visual inconvenience or fatigue.

SAFETY INSTRUCTIONS
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Viewing Environment
� Viewing Distance
- Maintain a distance of at least twice the screen diagonal length when watching 3D contents. If you
feel discomfort in viewing 3D contents, move further away from the TV.
Viewing Age
yy Infants/Children
-- Usage/ Viewing 3D contents for children under the age of 5 are prohibited.
-- Children under the age of 10 may overreact and become overly excited because their vision is in
development (for example: trying to touch the screen or trying to jump into it. Special monitoring
and extra attention is required for children watching 3D contents.
-- Children have greater binocular disparity of 3D presentations than adults because the distance
between the eyes is shorter than one of adults. Therefore they will perceive more stereoscopic
depth compared to adults for the same 3D image.
yy Teenagers
-- Teenagers under the age of 19 may react with sensitivity due to stimulation from light in 3D
contents. Advise them to refrain from watching 3D contens for a long time when they are tired.
yy Elderly
-- The elderly may perceive less 3D effect compared to the youth. Do not sit closer to the TV than the
recommended distance.
Cautions when using the 3D glasses
�
�
�
�
�

Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to view 3D videos properly.
Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses or protective goggles.
Using modified 3D glasses may cause eye strain or image distortion.
Do not keep your 3D glasses in extremely high or low temperatures. It will cause deformation.
The 3D glasses are fragile and are easy to be scratched. Always use a soft, clean piece of cloth when
wiping the lenses. Do not scratch the lenses of the 3D glasses with sharp objects or clean/wipe them
with chemicals.
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NOTE
yy Image shown may differ from your TV.
yy Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
yy The available menus and options may differ from the input source or product model that you are
using.
yy New features may be added to this TV in the future.
yy The TV can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. And the TV should
be turned off if it will not be watched for some time, as this will reduce energy consumption.
yy The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture
is reduced, and this will reduce the overall running cost.

INSTALLATION PROCEDURE
1
2
3
4

Open the package and make sure all the accessories are included.
Attach the stand to the TV set.
Connect an external device to the TV set.
Make sure the network connection is available.y
You can use the TV network functions only when the network connection is made.

ASSEMBLING AND PREPARING
Unpacking
Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local
dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual
product and item.

WARNING
yy You need to enable easy access for connecting and disconnecting electric cables fed from the mains.

CAUTION
yy Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
yy Any damages or injuries by using unapproved items are not covered by the warranty.
yy Some models have a thin film attached on to the screen and this must not be removed.

NOTE
yy The items supplied with your product may vary depending on the model.
yy Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade
of product functions.
yy For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick
and 18 mm width. Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB memory
stick does not fit into your TV’s USB port.
B

B
A

A

*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm

ASSEMBLING AND PREPARING
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TV
SAVING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIST

0

FLASHBK

MARK

FAV

VOL

3D

CH

P
A
G
E

MUTE
MENU INFO

Q.MENU

ENTER

BACK

EXIT
L/R SELECT

Remote control and
batteries (AAA)
(See p. 26)

Owner’s manual

Polishing cloth
(Depending on model)
Use this to remove dust
from the cabinet.

Cinema 3D Glasses
The number of 3D glasses
may differ depending on
the model or country.
(Only 32/42/47/55LM58**,
47/55LM46**)

Cable holder
(Depending on model)
(See p. 18)

Power Cord

Stand Screws
8 EA, M4 x 20
(See p. 18)

Desk-mount Screw
(Only 32/42/47LM58**,
47LM46**,
32/37/42/47LS46**)
(See p. 19)

FREEZE

RATIO

Wall mount inner spacers
4EA
(See p.21)

       or

Stand Body / Stand Base
(See p. 18)

Isolator
(Depending on model)
(See p.14)
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NOTE
yy Antenna Isolator Installation Guide
-- Use this to install TV in a place where there is a voltage difference between TV Set and GND of
antenna signal.
»» If there is a voltage difference between TV Set and GND of antenna signal, the antenna contact
might be heated and excessive heat might cause an accident.
-- You can improve the safety when watching TV by efficiently removing power voltage from TV
antenna. It is recommended to mount the isolator to the wall. If it cannot be mounted to the wall,
mount it on the TV. Avoid disconnecting the antenna Isolator after installation.
-- Before starting, be sure that the TV antenna is connected.
1. Connect to TV.

Wall
ANTENNA/
CABLE IN

Cable / Antenna

or

Isolator
2. Connect to Set-Top box.

Connect one end of the isolator to cable/antenna jack and the other to TV set or set-top box.
“Equipment connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection
or through other equipment with a connection to protective earthing - and to a cable distribution system
using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a cable distribution
system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain
frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11)”

When applying the RF Isolator, a slight loss of signal sensitivity can occur.

ASSEMBLING AND PREPARING

Separate purchase items can be changed or modified for quality improvement without any notification.
Contact your dealer to buying these items.
These devices only work with certain models.

AG-F2**, AG-F3**
Cinema 3D Glasses
The model name or design
may be changed depending
on the upgrade of product
functions,manufacturer’s
circumstances or policies.

Compatibility

32/42/47/55LM58**,
47/55LM46**

AG-F2**, AG-F3**
Cinema 3D Glasses

•

32/37/42/47LS46**
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Parts and buttons
Screen

Remote control andy
intelligent sensors1
Power indicator

Speakers

OK

Touch
Button

SETTINGS

INPUT

Touch buttons2

Description
Scrolls through the saved programmes.

H

Adjusts the volume level.

H

OK

Selects the highlighted menu option or confirms an input.

SETTINGS

Accesses the main menu, or saves your input and exits the menus.

INPUT

Changes the input source.

/I

Turns the power on or off.

1
2

Intelligent sensor - Adjusts the image quality and brightness based on the surrounding environment.
All of the buttons are touch sensitive and can be operated through simple touch with your finger.

NOTE
yy You can set the power indicator light to on or off by selecting OPTION in the main menus.

ASSEMBLING AND PREPARING

When moving or lifting the TV, read the following to
prevent the TV from being scratched or damaged
and for safe transportation regardless of its type
and size.

yy When transporting a large TV, there should be
at least 2 people.
yy When transporting the TV by hand, hold the TV
as shown in the following illustration.y

CAUTION
yy Avoid touching the screen at all times, as
this may result in damage to the screen.
yy It is recommended to move the TV in the box
or packing material that the TV originally came
in.
yy Before moving or lifting the TV, disconnect the
power cord and all cables.
yy When holding the TV, the screen should face
away from you to avoid damage.y

yy Hold the top and bottom of the TV frame firmly.
Make sure not to hold the transparent part,
speaker, or speaker grill area.y

yy When transporting the TV, do not expose the
TV to jolts or excessive vibration.
yy When transporting the TV, keep the TV upright,
never turn the TV on its side or tilt towards the
left or right.

ENGLISH
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Lifting and moving the TV
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Setting up the TV

CAUTION
yy When attaching the stand to the TV
set, place the screen facing down on a
cushioned table or flat surface to protect the
screen from scratches.
yy Tighten the screws firmly to prevent the TV
from tilting forward. Do not over tighten.

1
M4 x 20
4EA

Stand Body
Front

NOTE
yy Remove the stand before installing the TV
on a wall mount by performing the stand
attachment in reverse.

Stand Base

2

Top View

3

Tidying cables
Gather and bind the cables with the cable holder.y

M4 x 20

cable holder

4EA

CAUTION
yy Do not move the TV by holding the cable
holder, as the cable holders may break, and
injuries and damage to the TV may occur.

ASSEMBLING AND PREPARING

1

Lift and tilt the TV into its upright position on a
table.
-- Leave a 10 cm (minimum) space from the
wall for proper ventilation.

Adjusting the angle of the TV to suit view
Swivel 20 degrees to the left or right and adjust the
angle of the TV to suit your view.
20

20

10 cm

10 cm

2

m
10 c
10 cm

Connect the power cord to a wall outlet.

CAUTION
yy Do not place the TV near or on sources
of heat, as this may result in fire or other
damage.
Securing the TV to a table
Fix the TV to a table to prevent from tilting forward,
damage, and potential injury.
(Only 32/42/47LM58**, 47LM46**,
32/37/42/47LS46**)
To secure the TV to a table, insert and tighten the
supplied screw on the rear of the stand.

WARNING
yy To prevent TV from falling over, the TV
should be securely attached to the floor/
wall per installation instructions. Tipping,
shaking, or rocking the TV may cause injury.

CAUTION
yy When adjusting the angle of the product,
watch out for your fingers.
-- Personal injury may occur if hands or
fingers are pinched. If the product is tilted
too much, it may fall, causing damage or
injury.

ENGLISH
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Mounting on a table
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Securing the TV to a wall
(This feature is not available for all models.)

1

2

3

Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets
and bolts on the back of the TV.
-- If there are bolts inserted at the eye-bolts
position, remove the bolts first.
Mount the wall brackets with the bolts to the
wall.y
Match the location of the wall bracket and the
eye-bolts on the rear of the TV.
Connect the eye-bolts and wall brackets tightly
with a sturdy rope.y
Make sure to keep the rope horizontal with the
flat surface.

CAUTION
yy Make sure that children do not climb on or
hang on the TV.

NOTE
yy Use a platform or cabinet that is strong and
large enough to support the TV securely.
yy Brackets, bolts and ropes are not provided.
You can obtain additional accessories from
your local dealer.

ASSEMBLING AND PREPARING

Attach an optional wall mount bracket at the rear
of the TV carefully and install the wall mount
bracket on a solid wall perpendicular to the
floor. When you attach the TV to other building
materials, please contact qualified personnel.
LG recommends that wall mounting be performed
by a qualified professional installer.

10 cm

10 cm

10 cm

Make sure to use screws and wall mount
bracket that meet the VESA standard. Standard
dimensions for the wall mount kits are described in
the following table.
Separate purchase (Wall Mounting Bracket)
Model

32LM58**y
32/37LS46**

VESA (A x B)
Standard
screw
Number of
screws
Wall mount
bracket

200 x 200
M6

42/47/55LM58**y
47/55LM46**
42/47LS46**
400 x 400
M6

4

4

LSW200BX,
LSW200BXG

LSW400BX,
LSW400BXG

B

yy Disconnect the power first, and then move
or install the TV. Otherwise electric shock
may occur.
yy If you install the TV on a ceiling or slanted
wall, it may fall and result in severe injury.y
Use an authorized LG wall mount and
contact the local dealer or qualified
personnel.
yy Do not over tighten the screws as this may
cause damage to the TV and void your
warranty.
yy Use the screws and wall mounts that meet
the VESA standard. Any damages or injuries
by misuse or using an improper accessory
are not covered by the warranty.

NOTE

10 cm

A

CAUTION

yy Use the screws that are listed on the VESA
standard screw specifications.
yy The wall mount kit includes an installation
manual and necessary parts.
yy The wall mount bracket is not provided. You
can obtain additional accessories from your
local dealer.
yy The length of screws may differ depending
on the wall mount. Make sure to use the
proper length.
yy For more information, refer to the manual
supplied with the wall mount.
yy When attaching a third-party wall mounting
bracket to the TV, insert the wall mount
inner spacers into the TV wall mount holes
to move your TV in vertical angle. Please
make sure not to use the spacers for LG
wall mounting bracket.

Wall Mount Inner Spacer
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Mounting on a wall
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MAKING
CONNECTIONS

Antenna connection
Connect the TV to a wall antenna socket with an
RF cable (75 Ω).

This section on MAKING CONNECTIONS mainly
uses diagrams for the 32/42/47/55LM58** models.
Connect various external devices to the TV
and switch input modes to select an external
device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each
device.
Available external devices are: HD receivers,
DVD players, VCRs, audio systems, USB storage
devices, PC, gaming devices, and other external
devices.

ANTENNA /
CABLE IN

NOTE
yy The external device connection may differ
from the model.
yy Connect external devices to the TV
regardless of the order of the TV port.
yy If you record a TV program on a DVD
recorder or VCR, make sure to connect the
TV signal input cable to the TV through a
DVD recorder or VCR. For more information
of recording, refer to the manual provided
with the connected device.
yy Refer to the external equipment’s manual for
operating instructions.
yy If you connect a gaming device to the TV,
use the cable supplied with the gaming
device.
yy In PC mode, there may be noise associated
with the resolution, vertical pattern, contrast
or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change
the refresh rate to another rate or adjust the
brightness and contrast on the PICTURE
menu until the picture is clear.
yy In PC mode, some resolution settings may
not work properly depending on the graphics
card.

NOTE
yy Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
yy If the image quality is poor, install a signal
amplifier properly to improve the image
quality.
yy If the image quality is poor with an antenna
connected, try to realign the antenna in the
correct direction.
yy An antenna cable and converter are not
supplied.

MAKING CONNECTIONS
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DVI to HDMI connection

Transmits the digital video and audio signals from
an external device to the TV. Connect the external
device and the TV with the HDMI cable as shown.

Transmits the digital video signal from an external
device to the TV. Connect the external device and
the TV with the DVI-HDMI cable as shown. To
transmit an audio signal, connect an audio cable.
Choose any HDMI input port to connect. It does
not matter which port you use.
AUDIO IN
(RGB/DVI)

3

Choose any HDMI input port to connect. It does
not matter which port you use.

/ DVI IN

1

2

/ DVI IN

1

2

(*Not Provided)
(*Not Provided)

HDMI

DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / HD STB / PC

NOTE
yy It is recommended to use the HDMI
connection for the best image quality.
yy Use the latest High Speed HDMI™ Cable
with CEC (Customer Electronics Control)
function.
yy High Speed HDMI™ Cables are tested to
carry an HD signal up to 1080p and higher.
yy DTV Audio supported Codec: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
yy HDMI Audio supported format : Dolby
Digital, PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1k/48k
/88k/96k/176k/192k, DTS Not supported)

DVI OUT

AUDIO OUT

DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / PC

NOTE
yy Depending on the graphics card, DOS mode
video may not work if a HDMI to DVI Cable
is in use.
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HDMI connection
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Composite connection

Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with a component cable as
shown.

Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external
device and the TV with th e composite cable as
shown.

AV IN

VIDEO

L/MONO AUDIO R

AV IN

VIDEO

2

L/MONO AUDIO R

PB

PR

L

R

PB

PR

L

AUDIO

VIDEO

RED

WHITE

RED

BLUE

GREEN

(*Not Provided)

VIDEO

RED

L

RED

WHITE

RED

BLUE

GREEN

VIDEO

WHITE

YELLOW

(*Not Provided)

L

R

RED

AUDIO

VIDEO

Y

1

WHITE

1

COMPONENT
IN

2

Y

YELLOW

COMPONENT
IN
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Component connection

R

AUDIO

R

AUDIO

VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

NOTE
yy If cables are installed incorrectly, it could
case the image to display in black and white
or with distorted colour.

MAKING CONNECTIONS

Audio connection

Transmits the video signal from PC to the TV. To
transmit an audio signal, connect an audio cable.

You may use an optional external audio system
instead of the built-in speaker.

AUDIO IN
(RGB/DVI)

NOTE
yy If you use an optional external audio device
instead of the built-in speaker, set the TV
speaker feature to off.

RGB IN (PC)

Digital optical audio connection
Transmits a digital audio signal from the TV to an
external device. Connect the external device and
the TV with the optical audio cable as shown.
(*Not Provided)

OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT

RGB OUT (PC)

AUDIO OUT

PC

(*Not Provided)

USB connection

USB IN

Connect a USB storage device such as s USB
flash memory, external hard drive or a USB
memory card reader to the TV and access the My
media menu to use various multimedia files.

USB device

(*Not Provided)

OPTICAL
AUDIO IN

Digital Audio System

NOTE
yy Do not look into the optical output port.
Looking at the laser beam may damage
your vision.
yy Audio with ACP (Audio Copy Protection)
function may block digital audio output.
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RGB-PC connection
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REMOTE CONTROL
The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control.
Please read this manual carefully and use the TV correctly.
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching
the
and
ends to the label inside the compartment, and close the battery cover.
To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

CAUTION
y y Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.
y y In Analogue TV and some countries, some remote control buttons may not work.
Make sure to point the remote control toward the remote control sensor on the TV.

RATIO

INPUT

Selects Radio, TV and DTV programme.
Resizes an image.
Changes the input source; Turns the TV on.
Adjusts the brightness of the screen to reduce energy
consumption.
Accesses the saved programme list.
Returns to the previously viewed programme.
Accesses your favourite programme list.
Used for viewing 3D video.
(Only 32/42/47/55LM58**, 47/55LM46**)
Moves to the previous or next screen.
Accesses the main menus.

ENERGY

TV /
RAD
SAVING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIST

0

Q.VIEW

Views the information of the current programme
and screen.

FAV

P

P
A
G
E

MUTE
3D OPTION

SETTINGS INFO

Q.MENU

Navigation buttons
(up/down/left/right)

OK

GUIDE

EXIT

2 TELETEXT

1
2

1 Coloured buttons

TEXT

3

T.OPT

SUBTITLE

BUTTONS

3 Control buttons
AV MODE

(

)

Accesses the Quick menus.
Used for viewing 3D video.
(Only 32/42/47/55LM58**, 47/55LM46**)
Scrolls through menus or options.

Moves to the previous or next screen.
Returns to the previous level.
Shows programme guide.
Clears on-screen displays and return to TV viewing.
These access special functions in some menus.
( : Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
These buttons are used for teletext.
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
Controls the MY MEDIA menus, or the SIMPLINK
compatible devices (USB,SIMPLINK).
Accesses the AV devices connected to the TV;
Opens the SIMPLINK menu.
Selects an AV mode.

USINGyTHEyUSERyGUIDE
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USING THE USER GUIDE
UseryGuideyallowsyyouytoymoreyeasilyyaccessytheydetailedyTVyinformation.

1y PressySETTINGSytoyaccessytheymainymenus.
2y PressytheyREDybuttonytoyaccessytheyCustomer
Supportymenus.
3y PressytheyNavigationybuttonsytoyscrollytoyUser
GuideyandypressyOK.

UseryGuide

1

PROGRAMMEySetting
PICTURE,ySOUNDySetting
OPTION

OPTIONy>yToysetylanguage
SETTINGy y yOPTIONy yLanguage
Youycanyselectytheylanguageyofytheymenuydisplayedyonytheyscreenyandythey
digitalysoundybroadcasting.
yyyMenuyLanguagey:ySelectsyaylanguageyforytheydisplayytext.
yyyAudioyLanguageyyy[InyDigitalyModeyOnly]y:ySelectytheydesiredylanguagey
whenywatchingydigitalybroadcastingycontaingyseveraly
voiceylanguages.
yyySubtitleyLanguageyy[InyDigitalyModeyOnly]y:yUseytheySubtitleyfunctionywheny
twoyorymoreysubtitleylanguagesyareybroadcast.
y yyIfysubtitleydatayinyayselectedylanguageyisynotybroadcast,ytheydefaultylanguageysubtitleywillybeydisplayed.

AdvabcedyFunction
Information
PICTURE

AUDIO

SETUP

TIME

LOCK

OPTION

NETWORK

MYyMEDIA

PressyOK()ytoysetyyourypictureysettings.

CustomerySupport

2

ZoomyIn

Close

SETTINGy y yOPTIONy yLanguage
Youycanyselectytheylanguageyofytheymenuydisplayedyonytheyscreenyandythey
digitalysoundybroadcasting.
yyyMenuyLanguagey:ySelectsyaylanguageyforytheydisplayytext.
yyyAudioyLanguageyyy[InyDigitalyModeyOnly]y:yelectytheydesiredylanguageywheny
watchingydigitalybroadcastingycontaingyseveralyvoicey
languages.
yyySubtitleyLanguageyy[InyDigitalyModeyOnly]y:yUseytheySubtitleyfunctionywheny
twoyorymoreysubtitleylanguagesyareybroadcast.
y yyIfysubtitleydatayinyayselectedylanguageyisynotybroadcast,ytheydefaultylanguageysubtitleywillybeydisplayed.

Exit

SoftwareyUpdate
PictureyTest

2

SoundyTest
SignalyTest

ZoomyOut

Close

Product/ServiceyInfo.
NetworkyTest
UseryGuide
Close

UseryGuide

3

2
Toyuseyinputydevice
ToyuseyEnergyySavingyfeature

PROGRAMMEySetting

Toysetytimeyoptions

PICTURE,ySOUNDySetting
OPTION

ToysetyTVylockyoptions
Toysetylanguage

AdvabcedyFunction

Toysetycountry

Information

1

Toysetysubtitle

1

Allowsytoyselectytheycategoryyyouywant.

2

Allowsytoyselectytheyitemyyouywant.
Youycanyusey
ytoymoveybetweenypages.
H

3

Allowsytoybrowseytheydescriptionyofythey
functionyyouywantyfromytheyindex.

1

Showsytheydescriptionyofytheyselectedymenu.
ytoymoveybetweenypages.
Youycanyusey
H

2

Zoomsyinyoryoutytheyscreen.
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MAINTENANCE
Cleaning your TV
Clean your TV regularly to keep the best performance and to extend the product lifespan.

CAUTION
yy Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and all other cables first.
yy When the TV is left unattended and unused for a long time, disconnect the power cord from the wall
outlet to prevent possible damage from lightning or power surges.y

Screen, frame, cabinet and stand
yy To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and soft cloth.
yy To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in clean water or a diluted mild
detergent. Then wipe immediately with a dry cloth.

CAUTION
yy Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
yy Do not push, rub, or hit the screen surface with your fingernail or a sharp object, as this may result in
scratches and image distortions.
yy Do not use any chemicals as this may damage the product.
yy Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may result in fire, electric shock, or
malfunction.y

Power cord
Remove the accumulated dust or dirt on the power cord regularly.

TROUBLESHOOTING
Problem

Solution

Cannot control
the TV with the
remote control.

yy Check the remote control sensor on the product and try again.
yy Check if there is any obstacle between the product and the remote control.
yy Check if the batteries are still working and properly installed ( to , to ).

No image display
and no sound is
produced.

yy Check if the product is turned on.
yy Check if the power cord is connected to a wall outlet.
yy Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.

The TV turns off
suddenly.

yy Check the power control settings. The power supply may be interrupted.
yy Check if the Auto sleep feature is activated in the Time settings.
yy If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after
15 minutes of inactivity.

When connecting
to the PC (RGB/
HDMI DVI),
‘No signal’ or
‘Invalid Format’ is
displayed.

yy Turn the TV off/on using the remote control.
yy Reconnect the RGB/HDMI cable.
yy Restart the PC with the TV on.

SPECIFICATIONS
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Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

MODELS

32LM58**

42LM58**

47LM58**

32LM5800-TC
32LM580Y-TC
746.0 x 527.0 x 204.0

42LM5800-TC
42LM580Y-TC
979.0 x 660.0 x 269.0

47LM5800-TC
47LM580Y-TC
1089.0 x 722.0 x 269.0

979.0 x 594.0 x 35.5

1089.0 x 655.0 x 35.5

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm)

Weight

With stand (kg)

9.8

15.6

18.1

Without stand (kg)

8.5

13.1

15.6

Without stand (mm) 746.0 x 462.0 x 35.5

Power requirement

MODELS

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55LM58**

47LM46**

55LM46**

55LM5800-TC
55LM580Y-TC

47LM4600-TB
47LM460Y-TB
47LM4650-TB
47LM465Y-TB
47LM4610-TC
47LM461Y-TC

55LM4600-TB
55LM460Y-TB
55LM4650-TB
55LM465Y-TB
55LM4610-TC
55LM461Y-TC

1263.0 x 822.0 x 315.0 1089.0 x 720.0 x 269.0 1263.0 x 822.0 x 315.0

Dimensions
(W x H x D)

With stand (mm)

Weight

With stand (kg)

25.5

17.4

25.5

Without stand (kg)

21.9

14.9

21.9

Without stand (mm) 1263.0 x 754.0 x 35.5

Power requirement

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LS46**

MODELS

Dimensions
(W x H x D)
Weight

With stand (mm)

Power requirement

MODELS

Dimensions
(W x H x D)
Weight

32LS4600-TA
32LS460Y-TA
32LS4610-TC
32LS461Y-TC
746.0 x 528.0 x 204.0

Without stand (mm) 746.0 x 462.0 x 35.5
9.7
With stand (kg)
Without stand (kg)

With stand (mm)

8.2

Power requirement

37LS46**
37LS4600-TA
37LS460Y-TA
37LS4610-TC
37LS461Y-TC
856.0 x 590.0 x 204.0

42LS46**
42LS4600-TA
42LS460Y-TA
42LS4610-TC
42LS461Y-TC
979.0 x 660.0 x 269.0

856.0 x 524.0 x 35.5

979.0 x 593.0 x 35.5

12.4

15.1

10.5

12.7

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
47LS46**
47LS4600-TA
47LS460Y-TA
47LS4610-TC
47LS461Y-TC
1089.0 x 720.0 x 269.0

Without stand (mm) 1089.0 x 655.0 x 35.5
17.4
With stand (kg)
Without stand (kg)

1089.0 x 655.0 x 35.5 1263.0 x 754.0 x 35.5

14.9
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
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Environment condition

New Zealand,
Singapore

Operating temperature

0 °C to 40 °C

Operating humidity

Less than 80 %

Storage temperature

-20 °C to 60 °C

Storage humidity

Less than 85 %

Television System
Programme
Coverage

Australia

Television System
Programme
Coverage

Indonesia,
Israel, Myanmar,
Sri Lanka

Television System
Programme
Coverage

South Africa

Television System
Programme
Coverage

Vietnam,
Malaysia

Television System
Programme
Coverage

Iran, Algeria,
Tunisia, Digital
model

Television System
Programme
Coverage

Analogue model,
India, Thailand,
--

Television System
Programme
Coverage
External Antenna
Impedance

Digital TV

Analogue TV

DVB-T

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I

UHF 21 to 69
DVB-T
VHF 06 to 12,
UHF 27 to 69
DVB-T

UHF 21 to 69

DVB-T
VHF 4 to 11, 13
UHF 21 to 68
DVB-T
VHF 6 to 12,
UHF 21 to 69
DVB-T
VHF 5 to 12,
UHF 21 to 69

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
PAL B/B
B/B : VHF/UHF 0 to 75, CATV : 2 to
44
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71

-

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

-

BG : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
I : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
DK : VHF/UHF 1 to 69, CATV 01 to 47
M : VHF/UHF 2 to 78, CATV 01 to 71

75  Ω

75  Ω

SPECIFICATIONS

Component port connecting information

Horizontal
Frequency
(kHz)

Vertical
Frequency
(Hz)

31.469
31.5

59.94
60

720x576

31.25

50

1280x720

37.5
44.96
45

50
59.94
60

33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.75
56.25
67.43
67.5

59.94
60
50
23.97
24
30.00
50
59.94
60

Resolution
720x480

1920x1080

Component ports on the TV

Y

PB

PR

Video output ports on DVD
player

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

Signal

Component

480i/576i

O

480p/576p

O

720p/1080i

O

1080p

O (50 Hz / 60 Hz only)

3D supported mode
Input

Signal

Resolution

HDMI

720p

1280x720

Horizontal
Frequency
(kHz)

Vertial
Frequency
(Hz)

89.9 / 90
/ 75

59.94 / 60
/ 50

Frame packing (720 60p)

45 / 37.5

60 / 50

Side by Side(half), Top & Bottom

Playable 3D video format

1080i

1920x1080

33.7 /
28.125

60 / 50

Side by Side(half), Top & Bottom

1080p

1920x1080

53.95 / 54

23.98 / 24

Frame packing (1080 24p)

67.5 / 56.3

60 / 50

Side by Side, Top & Bottom,
Single Frame Sequential

27

24

Side by Side(half), Top & Bottom

33.7

30

Side by Side(half), Top &Bottom

RGB

1080p

1920x1080

66.587

59.93

Side by Side, Top & Bottom

USB

1080p

1920x1080

33.75

30

Side by Side, Top & Bottom,
MPO(Photo)

DLNA

1080p

1920x1080

33.75

30

Side by Side, Top & Bottom,
MPO(Photo)

DTV

Signal

Playable 3D video format

720p, 1080i

Side by Side, Top & Bottom

Media contents and a player need to support HDMI 3D Frame Packing, HDMI 3D Side by Side, HDMI 3D
Top & Bottom to play in 3D.
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Record the model number and serial number of
the TV.
Refer to the label on the back cover and quote
this information to your dealer when requiring any
service.
MODEL
SERIAL

(Only DTV)
Trade Mark of the DVB Digital
Video Broadcasting Project
(1991 to 1996)

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

ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ 31

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ HDMI/DVI-DTV

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ

ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸ ّﻐﻞ ﺃﻗﺮﺍﺹ DVD

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

576x720

Y

Cb

Cr

720x1280

Y

Pb

Pr

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ

480i/576i

O

480p/576p

O

720p/1080i

O

1080p

 ٥٠) Oﻫﺮﺗﺰ  ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ ﻓﻘﻂ(

480x720

٣١٫٤٦٩
٣١٫٥

٥٩٫٩٤
٦٠

٣١٫٢٥

٥٠

٣٧٫٥
٤٤٫٩٦
٤٥

٥٠
٥٩٫٩٤
٦٠

1080x1920

٣٣٫٧٢
٣٣٫٧٥
٢٨٫١٢٥
٢٦٫٩٧
٢٧
٣٣٫٧٥
٥٦٫٢٥
٦٧٫٤٣
٦٧٫٥

٥٩٫٩٤
٦٠
٥٠
٢٣٫٩٧
٢٤
٣٠٫٠٠
٥٠
٥٩٫٩٤
٦٠

ﻭﺿﻊ ) 3Dﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ( ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ

ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ
ﺍﻷﻓﻘﻲ
)ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ(

HDMI

720p

720x1280

٧٥ / ٩٠ / ٨٩٫٩

ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ
)ﻫﺮﺗﺰ(

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ

/ ٦٠ / ٥٩٫٩٤
٥٠

ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ )

٣٧٫٥ / ٤٥

٥٠ / ٦٠

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ)ﻧﺼﻒ(  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ

1080i

1080x1920

٢٨٫١٢٥ / ٣٣٫٧

٥٠ / ٦٠

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ)ﻧﺼﻒ(  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ

1080p

1080x1920

٥٤ / ٥٣٫٩٥

٢٤ / ٢٣٫٩٨

ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ )(1080 24P

٥٦٫٣ / ٦٧٫٥

٥٠ / ٦٠

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ  ،ﺇﻃﺎﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ

٢٧

٢٤

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ)ﻧﺼﻒ(  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ

٣٣٫٧

٣٠

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ)ﻧﺼﻒ(  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ

RGB

1080p

1080x1920

٦٦٫٥٨٧

٥٩٫٩٣

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ

USB

1080p

1080x1920

٣٣٫٧٥

٣٠

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ ) MPO ،ﺻﻮﺭﺓ(

DLNA

1080p

1080x1920

٣٣٫٧٥

٣٠

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ ) MPO ،ﺻﻮﺭﺓ(

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
)(DTV

(720

Signal

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ

720p, 1080i

ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ،ﻋﻠﻮﻱ ﻭﺳﻔﻠﻲ

ﻳﻠﺰﻡ ﺩﻋﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻟﻮﺿﻊ HDMI 3D Frame Packing، HDMI 3D Side by Side، HDMI 3D Top & Bottom
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ
TV

Y

PB

PR

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ

ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻷﻓﻘﻲ
)ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ(

ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ
)ﻫﺮﺗﺰ(

30
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ﻇﺮﻭﻑ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻭﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ﻭﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ

ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﻭ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻭ --

ﻣﻦ  ٠ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  ٤٠ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ٪ ٨٠

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻣﻦ  ٢٠-ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  ٦٠ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ٪ ٨٥

ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻳﺔ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

DVB-T

PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

 UHFﻣﻦ  ٢١ﺇﻟﻰ ٦٩

 VHF/UHF : BGﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  CATV ،٦٩ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : Iﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : DKﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

DVB-T

PAL B/B

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

VHFﻣﻦ  ٠٦ﺇﻟﻰ ،١٢
 UHFﻣﻦ  ٢٧ﺇﻟﻰ ٦٩

 VHF/UHF : B/Bﻣﻦ  ٠ﺇﻟﻰ  : CATV ،٧٥ﻣﻦ  ٢ﺇﻟﻰ ٤٤

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

DVB-T

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

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

 UHFﻣﻦ  ٢١ﺇﻟﻰ ٦٩

 VHF/UHF : BGﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  CATV ،٦٩ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : Iﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : DKﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 M : VHF/UHFﻣﻦ  ٢ﺇﻟﻰ  CATV ،٧٨ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٧١

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

DVB-T

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

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

 VHFﻣﻦ  ٤ﺇﻟﻰ ١٣ ،١١
 UHFﻣﻦ  ٢١ﺇﻟﻰ ٦٨

 VHF/UHF : BGﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  CATV ،٦٩ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : Iﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : DKﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 M : VHF/UHFﻣﻦ  ٢ﺇﻟﻰ  CATV ،٧٨ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٧١

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

DVB-T

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

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

 VHFﻣﻦ  ٦ﺇﻟﻰ ،١٢
 UHFﻣﻦ  ٢١ﺇﻟﻰ ٦٩

 VHF/UHF : BGﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  CATV ،٦٩ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : Iﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : DKﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 M : VHF/UHFﻣﻦ  ٢ﺇﻟﻰ  CATV ،٧٨ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٧١

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

DVB-T

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

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

 VHFﻣﻦ  ٥ﺇﻟﻰ ،١٢
 UHFﻣﻦ  ٢١ﺇﻟﻰ ٦٩

 VHF/UHF : BGﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  CATV ،٦٩ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : Iﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : DKﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 M : VHF/UHFﻣﻦ  ٢ﺇﻟﻰ  CATV ،٧٨ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٧١

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

-

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

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

-

 VHF/UHF : BGﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  CATV ،٦٩ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : Iﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 VHF/UHF : DKﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٠١ CATV ،٦٩ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ٤٧
 M : VHF/UHFﻣﻦ  ٢ﺇﻟﻰ  CATV ،٧٨ﻣﻦ  ٠١ﺇﻟﻰ ٧١

 ٧٥ﺃﻭﻡ

 ٧٥ﺃﻭﻡ

ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
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ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ.
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻠﺼﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(

٣٥٫٥ × ٤٦٢٫٠ × ٧٤٦٫٠

٣٥٫٥ × ٥٩٤٫٠ × ٩٧٩٫٠

٣٥٫٥ × ٦٥٥٫٠ × ١٠٨٩٫٠

ﺍﻟﻮﺯﻥ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ(

٩٫٨

١٥٫٦

١٨٫١

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ( ٨٫٥
١٥٫٦
١٣٫١
ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~  ٥٠ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~  ٥٠ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~ ٥٠
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ

ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﺍﻟﻌﺮﺽ ×
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ × ﺍﻟﻌﻤﻖ(

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(

٣١٥٫٠ × ٨٢٢٫٠ × ١٢٦٣٫٠

47LM4600-TB
47LM460Y-TB
47LM4650-TB
47LM465Y-TB
47LM4610-TC
47LM461Y-TC
٢٦٩٫٠ × ٧٢٠٫٠ × ١٠٨٩٫٠

55LM4600-TB
55LM460Y-TB
55LM4650-TB
55LM465Y-TB
55LM4610-TC
55LM461Y-TC
٣١٥٫٠ × ٨٢٢٫٠ × ١٢٦٣٫٠

ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(

٣٥٫٥ × ٧٥٤٫٠ × ١٢٦٣٫٠

٣٥٫٥ × ٦٥٥٫٠ × ١٠٨٩٫٠

٣٥٫٥ × ٧٥٤٫٠ × ١٢٦٣٫٠

ﺍﻟﻮﺯﻥ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ(

٢٥٫٥

١٧٫٤

٢٥٫٥

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ( ٢١٫٩
٢١٫٩
١٤٫٩
ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~  ٥٠ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~  ٥٠ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~ ٥٠
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ

55LM5800-TC
55LM580Y-TC
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﺍﻟﻌﺮﺽ ×
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ × ﺍﻟﻌﻤﻖ(

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(

32LS4600-TA
32LS460Y-TA
32LS4610-TC
32LS461Y-TC
٢٠٤٫٠ × ٥٢٧٫٠ × ٧٤٦٫٠

37LS4600-TA
37LS460Y-TA
37LS4610-TC
37LS461Y-TC
٢٠٤٫٠ × ٥٩٠٫٠ × ٨٥٦٫٠

42LS4600-TA
42LS460Y-TA
42LS4610-TC
42LS461Y-TC
٢٦٩٫٠ × ٦٦٠٫٠ × ٩٧٩٫٠

ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(

٣٥٫٥ × ٤٦٢٫٠ × ٧٤٦٫٠

٣٥٫٥ × ٥٢٤٫٠ × ٨٥٦٫٠

٣٥٫٥ × ٥٩٣٫٠ × ٩٧٩٫٠

ﺍﻟﻮﺯﻥ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ(

٩٫٧

١٢٫٤

١٥٫١

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ( ٨٫٢
١٢٫٧
١٠٫٥
ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~  ٥٠ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~  ٥٠ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~ ٥٠
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ

ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﺍﻟﻌﺮﺽ ×
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ × ﺍﻟﻌﻤﻖ(

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(

47LS4600-TA
47LS460Y-TA
47LS4610-TC
47LS461Y-TC
٢٦٩٫٠ × ٧٢٠٫٠ × ١٠٨٩٫٠

ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻣﻢ(

٣٥٫٥ × ٦٥٥٫٠ × ١٠٨٩٫٠

ﺍﻟﻮﺯﻥ

ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ(

١٧٫٤

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ )ﻛﺠﻢ( ١٤٫٩
ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ  ٢٤٠-١٠٠ﻓﻮﻟﺖ~ ٥٠
 ٦٠ /ﻫﺮﺗﺰ

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ

ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﺍﻟﻌﺮﺽ ×
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ × ﺍﻟﻌﻤﻖ(

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ

32LM5800-TC
32LM580Y-TC
٢٠٤٫٠ × ٥٢٧٫٠ × ٧٤٦٫٠

42LM5800-TC
42LM580Y-TC
٢٦٩٫٠ × ٦٦٠٫٠ × ٩٧٩٫٠

47LM5800-TC
47LM580Y-TC
٢٦٩٫٠ × ٧٢٢٫٠ × ١٠٨٩٫٠
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ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ  /ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ

ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍء ﻟﻪ ﻭﻹﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ.
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ً
ﺃﻭﻻ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﺎﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻠﻒ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ.

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
• ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ،ﺍﻣﺴﺢ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻭﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﺟﺎﻓﺔ.
ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ.
• ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﺍﻣﺴﺢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﺑﻤﺎء ﻧﻈﻴﻒ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻒ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺧﻔﻴﻒ .ﺛﻢ ﺍﻣﺴﺤﻪ ً

ﺗﻨﺒﻴﻪ
•
•
•
•

ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻬﺎ.
ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺤﻚ ﺃﻭ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻈﻔﺮﻙ ﺃﻭ ﺑﺸﻲء ﺣﺎﺩ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﺪﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻻ ﺗﺮﺵ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻄﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.

ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺃﺯﻝ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ.

ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

ﺍﻟﺤﻞ

ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ
ﺑُﻌﺪ.

• ﺍﻓﺤﺺ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ )

ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻻ
ﻳﺼ ُﺪﺭ ﺃﻱ ﺻﻮﺕ.

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

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﻓﺠﺄﺓ.

• ﺍﻓﺤﺺ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺓ ) Auto sleepﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ( ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ) Timeﺍﻟﻮﻗﺖ(.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻓﺴﻴﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ.

ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )RGB/
 ،(HDMI DVIﻳﺘﻢ
ﻋﺮﺽ "ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺷﺎﺭﺓ"
ﺃﻭ "ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ".

• ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
• ﺃﻋﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ .RGB/HDMI
• ﺃﻋﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﺇﻟﻰ

،

ﺇﻟﻰ

(.
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ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﻬﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ.

3

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

1
2

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ  SETTINGSﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ Customer
) Supportﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼء(.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ) User Guideﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ(
ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ .OK

 1ﻟﻌﺮﺽ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
 2ﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻐﻴﺮﻫﺎ.

 1ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
 2ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪﻩ.
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
 3ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ.

ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ.
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ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﺍﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ) 1.5ﻓﻮﻟﺖ ﺑﺤﺠﻢ  (AAAﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺛﻢ ﺃﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻜﺴﻲ.

ﻭ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
• ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺣﺠﻢ ﺻﻮﺭﺓ.
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ  ،ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎ.
ENERGY

INPUT

RATIO

ﺿﺒﻂ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

TV /
RAD

ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ.

SAVING

3

2

1

6

5

4

9

8

7

Q.VIEW

0

LIST

ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.
ﻳُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻟﻌﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ.

FAV
P
A
G
E

ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.

P

ﻳُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ.

MUTE
3D OPTION

Q.MENU

،

ﻓﻘﻂ(

ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ )ﺃﻋﻠﻰ/ﺃﺳﻔﻞ/ﻳﺴﺎﺭ/ﻳﻤﻴﻦ(
SETTINGS INFO

،

ﻓﻘﻂ(

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻟﻌﺮﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ.

OK

ﻟﻤﺴﺢ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ.
 :ﺍﻷﺻﻔﺮ،
 :ﺍﻷﺧﻀﺮ،
)  :ﺍﻷﺣﻤﺮ،
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

 1ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ
EXIT

GUIDE

1
SUBTITLE

T.OPT

TEXT

ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.

2
3

AV MODE

 2ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

 :ﺍﻷﺯﺭﻕ(

 3ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ )

(

ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ) ،(MY MEDIAﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
.
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ SIMPLINK
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ) AVﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ( ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ؛
ﻭﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ .SIMPLINK
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ).(AV
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ﻭﺻﻠﺔ RGB-PC

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺻﻮﺕ

ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ .ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ،
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺻﻮﺕ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻮﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ.

AUDIO IN
)(RGB/DVI

• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺻﻮﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻜﺒﺮ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ ،ﻓﺎﺿﺒﻂ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

)RGB IN (PC

ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ .ﻗﻢ
ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ ﺻﻮﺕ ﺑﺼﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

)*ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ(

AUDIO OUT

OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT

)RGB OUT (PC

)*ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ(

ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ USB
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺨﺰﻳﻦ  USBﻣﺜﻞ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻓﻼﺵ  USBﺃﻭ ﻗﺮﺹ ﺛﺎﺑﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﺭﺉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺫﺍﻛﺮﺓ  USBﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﻗﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺳﺎﺋﻄﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

OPTICAL
AUDIO IN

ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻮﺗﻲ ﺭﻗﻤﻲ
USB IN

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ .ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ ﻗﺪ
ﻳﻀﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ.
• ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ) ACPﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺴﺦ( ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.

)*ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ(

ﺟﻬﺎﺯ USB

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ
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ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ

ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﺮ ّﻛﺐ

ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮﻱ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ ّ
ﻣﺮﻛﺐ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
L/MONO AUDIO R

AV IN

L/MONO AUDIO R

VIDEO

AV IN

VIDEO

2
R

ﺃﺣﻤﺮ

ﺃﺑﻴﺾ

COMPONENT
IN

L

PB

ﺃﺻﻔﺮ

AUDIO

ﺃﺣﻤﺮ

ﺃﺑﻴﺾ

ﺃﺣﻤﺮ

ﺃﺣﻤﺮ

ﺃﺯﺭﻕ

ﺃﺑﻴﺾ

ﺃﺣﻤﺮ

ﺃﺯﺭﻕ

ﺃﺧﻀﺮ
ﺃﺧﻀﺮ

VIDEO

PR

Y

AUDIO

VIDEO

1

COMPONENT
IN

PR

L

R

PB

Y

1

2

)*ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ(
ﺃﺣﻤﺮ

ﺃﺑﻴﺾ
R

AUDIO
R

AUDIO

ﺃﺻﻔﺮ

)*ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ(

L

VIDEO

L

VIDEO

ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻴﺪﻳﻮ  / Blu-Ray / DVD /ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺑﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
 / Blu-Ray / DVDﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺑﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻣﺸﻮﺷﺔ.
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ﻭﺻﻠﺔ HDMI

ﻭﺻﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ  DVIﺇﻟﻰ HDMI

ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ  HDMIﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺮﺳﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ  DVI-HDMIﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺻﻮﺕ.

AUDIO IN
)(RGB/DVI
3

2

1

2

/ DVI IN

1

/ DVI IN

)*ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ(

)*ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ(

HDMI

 / Blu-Ray / DVDﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺑﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ /
 / HD STBﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

AUDIO OUT

DVI OUT

 / Blu-Ray / DVDﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻛﺎﺑﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ  /ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ
•
•
•
•
•

ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻣﻊ ﻭﺻﻠﺔ  HDMIﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ
ﺟﻮﺩﺓ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﺣﺪﺙ ﻛﺒﻞ ™ HDMIﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ ﻭﻇﻴﻔﺔ CEC
)ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ(.
ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺒﻼﺕ ™ HDMIﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  1080pﻭﺃﻛﺜﺮ.
ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ MPEG :ﻭ  Dolby Digitalﻭ
 Dolby Digital Plusﻭ HE-AAC
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺻﻮﺕ  HDMIﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ  Dolby Digital :ﻭ PCM
)ﺣﺘﻰ  192ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ،32/44.1/48/88/96/176/192 ،
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺻﻮﺕ  DTSﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ(.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﺿﻊ  DOSﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻨﻔﺬ  HDMIﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ .DVI

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﺧﺘﺮ ﺃﻱ ﻣﻨﻔﺬ ﺇﺩﺧﺎﻝ  HDMIﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ .ﻓﻼ ﻳﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻌﻴﻦ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.

ﺍﺧﺘﺮ ﺃﻱ ﻣﻨﻔﺬ ﺇﺩﺧﺎﻝ  HDMIﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ .ﻓﻼ ﻳﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻌﻴﻦ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ.
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ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ

ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ ﺭﺳﻮﻣًﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ.
ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﺍﺯﺍﺕ

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ RF
)ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺔ  75ﺃﻭﻡ(.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

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

ANTENNA /
CABLE IN

ﻣﻼﺣﻈﺔ
•
•
•

•
•
•

•

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

ﻣﻼﺣﻈﺔ
•
•
•
•

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺎﺯﻳﻦ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻀﺨﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺳﻴﺌﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﻮﺍﺋﻲ ،ﻓﺤﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻛﺒﻞ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻭﻣﺤﻮﻝ.
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ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
•
•

•
•

 10ﺳﻢ
 10ﺳﻢ

 10ﺳﻢ

ﻣﻼﺣﻈﺔ

 10ﺳﻢ

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

•
•
•

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ )ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ(
•
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
) VESAﺃ  xﺏ(
ﺍﻟﺒﺮﻏﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ
ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ

ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ً
ﺃﻭﻻ ،ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺙ
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﻟﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﻣﺎﺋﻞ ،ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻌﺘﻤ ًﺪﺍ ﻣﻦ  LGﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﻫﻞ.
ﻻ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ
ﺗﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ  .VESAﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻠﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ.

•
200 x 200
M6
4
LSW200BX,
LSW200BXG

400 x 400
M6
4
LSW400BX,
LSW400BXG

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ً
ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ .VESA
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.
ﺇﻥ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻏﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.
ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮﺱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﺼﻨّﻊ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﻭﺣﺮﻙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺰﺍﻭﻳﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ .ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﱢ
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺪﺓ ﻣﻊ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻦ
.LG

A
B

ﻓﺎﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺑﺤﺮﺹ ﻭﺛﺒّﺖ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﺻﻠﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻮﺩﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﺭﺽ .ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺑﻨﺎء ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺆﻫﻞ.
ﺗﻮﺻﻲ  LGﺑﻘﻴﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭﻣﺤﺘﺮﻑ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
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ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ(.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
1

2

3

ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺃﻭ ﻗﻮﺳﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻗﻢ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.
ﺃﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ً
ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ.
ﺛﺒّﺖ ﻗﻮﺳﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.
ﻭﻃﺎﺑﻖ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ
ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﻭﻗﻮﺳﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﺒﻞ ﻗﻮﻱ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻛﺎﻑ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺟﻬﺎﺯ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺼﺔ ﺃﻭ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ.
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ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
1

ﺿﺒﻂ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ

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

ﺃﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ  20ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﺿﺒﻂ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﻤﺎ
ﻳﻼﺋﻤﻚ.
20

20

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 10ﺳﻢ

0

 1ﺳﻢ

 10ﺳﻢ

 10ﺳﻢ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
2

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﻗﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻗﺪ
ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ﺛﺒّﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﻴْﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
،

،

)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ
ﻓﻘﻂ(
ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻏﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء
ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﺭﺑﻄﻪ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﻟﻤﻨﻊ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻳﺠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ /ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺄﻣﺎﻥ ً
ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ .ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯﻩ ﺃﻭ ﺗﺄﺭﺟﺤﻪ ﺇﻟﻰ
ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ.

• ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ.
ﺇﺫ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺃﻭﺍﻷﺻﺎﺑﻊ .ﻭﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺇﺻﺎﺑﺔ.
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ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

ﺗﻨﺒﻴﻪ

1
M4 x 20
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ

4EA

• ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ,ﺿﻊ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻣﺴﺘﻮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻔﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻮﺳﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﺳﻄﺢ
ٍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﺵ.
• ﺃﺣﻜﻢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﻟﻸﻣﺎﻡ .ﻻ ﺗﺮﺑﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﻗﻢ ﻳﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻜﺴﻲ.
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ
ﺍﺟﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻭﺍﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ.

3

ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ

M4 x 20
4EA

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻻ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺳﻠﻚ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﻜﺴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻒ.
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ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻧﻘﻠﻪ
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻪ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﺪﺷﻪ ﺃﻭ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻵﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﻭﺣﺠﻤﻪ.

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

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻬﺎ.
• ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭ ً
ﻣﻐﻠﻔﺎ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻓﻘﺖ
ﺑﻪ.
• ﺍﻓﺼﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻪ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ ﻋﻨﻚ ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻬﺎ.

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

ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﺭﺗﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ.
• ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻻ ﱢ
• ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﺟﻌﻠﻪ ﺩﻭﻣًﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ،ﻭﺗﺠﻨّﺐ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻭ
ﻳﺴﺎﺭﺍ.
ﺇﻣﺎﻟﺘﻪ ﻳﻤﻴ ًﻨﺎ ﺃﻭ ً
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ﺍﻷﺟﺰﺍء ﻭﺍﻷﺯﺭﺍﺭ

ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻭ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

1

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻤﺲ

ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻤﺲ

2

INPUT

SETTINGS

OK

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ.

SETTINGS

ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ.

INPUT

ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.

I/
1
2

ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ  -ﻟﻀﺒﻂ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻠﻤﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ) OPTIONﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
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ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ.
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﺸﺮﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.
ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﻓﻘﻂ.
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻭ
ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺃﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.

ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻭ
ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ

ﺃﻭ

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ
ﻓﻘﻂ

•

ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ

ﻓﻘﻂ

14

ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﺎﺯﻝ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﻟﺘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭ  GNDﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ.« ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﻟﺘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭ  GNDﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ.
 ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻮﻟﺘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ .ﺍﺫﺍﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ,ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ .ﺗﺠﻨّﺐ ﻓﺼﻞ ﻋﺎﺯﻝ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ.
 -ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء.

.1ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.

ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
ﺃﻭ

ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ

ANTENNA/
CABLE IN

ﺍﻟﻜﺒﻞ  /ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ

 .2ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺠﻬﺎﺯ .Set-Top box
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﺑﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﻜﺒﻞ/ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ .Set-Top box
"ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺾ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ  -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ ﻣﺤﻮﺭﻱ  ،ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺰﻝ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻌﻴّﻦ )ﻋﺎﺯﻝ ﺟﻠﻔﺎﻧﻲ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
"(EN 60728-11
ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﺎﺯﻝ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻱ ،ﻗﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﻔﻴﻒ.
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ENERGY AV MODE INPUT
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ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
)ﺑﺤﺠﻢ (AAA
)ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (26

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

RATIO

ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
)ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (18

ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺑﺮﻏﻲ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ
)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ
،

ﺑﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
M4 x 20 ، 8 EA
)ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (18

ﻓﻘﻂ(
)ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (19

ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
4EA
)ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (21

ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ  /ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ
)ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (18

،

ﺃﻭ

ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
)ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (14

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ
)ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.

ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ.
)ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ
،
ﻓﻘﻂ(
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ  /ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

•
•
•
•
•
•

ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﺪﻳﻚ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
1
2
3
4

ﺍﻓﺘﺢ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ.
ﺛﺒّﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻘﻂ.

ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻓﻚ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ.

ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
• ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ.
• ﻻ ﻳﺠﺐ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒّﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ.
• ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻛﺒﻼﺕ  HDMIﻭﻭﺣﺪﺍﺕ  10 USBﻣﻢ ً
ً
ﻋﺮﺿﺎ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺒﻞ ﺇﻃﺎﻟﺔ
ﺳﻤﻜﺎ ﻭ  18ﻣﻢ
ﻳﻌﺘﻤﺪ  USB 2.0ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﻞ  USBﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ  USBﻻ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﺬ  USBﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
B

B
A

A

<  10ﻣﻢ
*)= (A
<  18ﻣﻢ
*)= (B
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ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ

ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
• ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ/ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ  5ﺃﻋﻮﺍﻡ.ﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ  10ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ( .ﻟﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺟﻴ ًﺪﺍ ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﺮﻭﺽ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ .ﻟﺬﺍ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ً
ﻋﻤﻘﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
• ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ
ﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  19ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ .ﻟﺬﺍ ﻗ ّﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ.
• ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻻ ﺗﺠﻠﺲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ًﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
•
•
•
•
•

ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ  .LGﻭﺇﻻ ،ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮﻥ ً
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻴﺔ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌ ّﺪﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﻻ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟ ًﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟ ًﺪﺍ .ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻩ ﺷﻜﻠﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﺵ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻧﺎﻋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻌﺪﺳﺎﺕ .ﻻ ﺗﺨﺪﺵ ﻋﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺷﻴﺎء ﺣﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻔﻬﺎ/ﺑﻤﺴﺤﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ
 ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﺍﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
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ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻓﻘﻂ(

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ
• ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﺧﺬ ًﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻗﺪﺭﻩ  15 - 5ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ .ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﻴﻦ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﺲ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
•
•
•
•

ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻧﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻀﻮء ﻭﺍﻣﺾ ﺃﻭ ﻟﻨﻤﻂ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
ً
ﺣﺎﻣﻼ ﻭ/ﺃﻭ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻣﺰﻣﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﻛﻨﺖ
ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻐﺜﻴﺎﻥ ﺃﻭ ِ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻭ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ.
ﺍﻟﻤﺠﺴﻢ .ﻓﻘﺪ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﺛﻨﺎء
ﺍﻟﻤﺠﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ
ﻻ ﻳُﻮﺻﻰ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ
ّ
ّ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤ َﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟ َﻌ َﻤﺶ )ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ( ﺃﻭ ﺣﺮﺝ ﺍﻟﺒﺼﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺄﺧﺬ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ.

• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ،ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻟﺪﻳﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ
• ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺏ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺧﺬ ً
ﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺰﻭﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ.
ﺍﺳﺘﺸﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ .ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺄﻟﻢ ﺑﻤﻘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺧﻔﻘﺎﻥﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻭ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ.
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• ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻓﻚ ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺛﻘﻴﻞ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.
• ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﺑﻌﻄﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ.

ً
ً
ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
"ﻭﻣﻴﻀﺎ"
• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﺭ ًﺩﺍ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻠﺤﻆ

• ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺸﺎﺷﺔ  TFTﺫﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺩﻗﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﻭﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﻜﺴﻞ .ﻗﺪ ﺗﺮﻯ
ﻧﻘﺎﻃﺎ ﺳﻮﺩﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭ/ﺃﻭ ً
ً
ﻧﻘﺎﻃﺎ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺳﺎﻃﻌﺔ )ﺣﻤﺮﺍء ﺃﻭ ﺯﺭﻗﺎء ﺃﻭ ﺧﻀﺮﺍء( ﺑﺤﺠﻢ  1ﺟﺰء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ.
ﻭﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻄﻞ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ.
ﺗﺤﺪﺙ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ.
• ﻗﺪ ﺗﺮﻯ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻄﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻚ )ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ/ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ/ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ/
ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ(.
ﺗﺤﺪﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ .ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻄﻞ ﻓﻴﻪ.

• ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﻛﺸﻌﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ( ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺸﺎﺷﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺒﻘﺎء ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .ﻭﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﺗﺠﻨّﺐ ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ )ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺸﺎﺷﺔ  ،LCDﻭﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻼﺯﻣﺎ(.
ً
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ  ،4:3ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ.
ﺗﺤﺪﺙ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒًﺎ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ.
• ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺻﻮﺕ "ﺗﻜﺴﻴﺮ" :ﻳﻌﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠّﺺ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ .ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳًﺎ .ﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ/ﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ :ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ ﺧﺎﻓﺖ
ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤ ّﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻘﻮﺓ ﺗﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻷﻱ
• ﺃﻭﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ .ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺿﺮﺭ،
ﻛﺘﻀﺮﺭ ﺳﻠﻚ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﺃﻭ ّ
ّ
ﻟﻠﻤﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻋﻪ.
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ

• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ) .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻤﻔﺘﺎﺡ(.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻋﻄﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﻂ  10ﺳﻢ.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻬﻮﻳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻧﺔ(.ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺩﺓ.ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺑﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭﺓ.ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺮ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ .ﻭﻻ
ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
• ﻗﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺑﺪﺍ ﻟﻚ ﺗﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﺳﻮء ﺣﺎﻟﺘﻪ ،ﻓﺎﻓﺼﻠﻪ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
• ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﻮﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻓﻮﻗﻪ .ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺟﻴ ًﺪﺍ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﺲ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﺑﻴﺪﻙ ﺃﻭ ﺑﺸﻲء ﺣﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻇﻔﺮ ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﺭﺻﺎﺹ ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﺣﺒﺮ ﺑﺸ ّﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻢ ﺑﺨﺪﺷﻬﺎ.

• ﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺇﺻﺒﻌﻚ )ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

• ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ً
ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﺍﻣﺴﺤﻪ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﺪﻭﺵ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺭﺫﺍﺫ ﺍﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺭﻃﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻨﻈﻒ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ،ﺇﻟﺦ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻟﻮﺣﺘﻪ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ )ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ(.
• ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
• ﻋﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ ،ﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻭﺍﻓﺼﻠﻪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ً
ﺃﻭﻻ .ﺛﻢ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻭﻛﻞ ﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.
ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
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ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
• ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ٍ

• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﻟﺮﻓﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ .ﺗﺠﻨﺐ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ
ﺃﻭ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺪﻋﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻠﺐ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ،ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ) VESAﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ( ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻋﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ )ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ( ،ﺛﺒّﺘﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻓﻘﻂ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ،ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
• ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  5ﻭ  7ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺸﻮﺷﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ﻓﻘﻂ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ.
• ﻻ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
• ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺃﺷﻴﺎء ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ.

• ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺵ ﺿﻮء ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺿﻮء ﻗﻮﻱ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ،
ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻋﺘﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺄﺟﻬﺰﺓ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻼﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ.
ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
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• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
 ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻓﺎﻓﺼﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺗﺴﺮﺏ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺻﺪﻣﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒّﺐ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺇﻟﻰ ّ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﻘﻄﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺵ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺃﻱ ﻏﺮﺽ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ،ﻛﺎﻟﻤﺰﻫﺮﻳﺎﺕ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
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• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺼﺪﺭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.

• ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺤﺮﺹ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻢ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﻢ ،ﺍﺻﻄﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ.
ﻣﻮﺻ ً
ً
ﻣﻮﺻﻮﻻ ﺑﻄﺮﻑ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
ﻼ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ( ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ
• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ّ
ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﻄﺮﻑ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ً
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ) .ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ(
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ.
• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﻋﻴﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ
ﻛﺎﻟﻮﺭﻕ ﻭﻋﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺏ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺟﻴ ًﺪﺍ.
ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﺳﻠﻚ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺮﺵ ﺍﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺗﻘﻢ ﺑﻤﺴﺤﻪ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ )ﻣﺮﻗﻖ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ "ﺍﻟﺜﻨﺮ" ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ( .ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ
ﺃﻭ ﺗﺤﺪﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺃﻱ ﺃﺷﻴﺎء ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻭﻻ ﺗﻄﺮﻕ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻲء.
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
• ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺃﺑ ًﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻫﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺍﻟﺮﻋﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺮﺏ ﻏﺎﺯﻱ ،ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺗﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.
• ﻻ ﺗﻠﻤﺲ
ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺼﺎﺏ ﺑﺤﺮﻭﻕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺃﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
•
ِ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼﻋﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒّﺐ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ .ﻓﺄﺑﻘﻪ
ﺍﻟﺘﻘﻴﺆ
ّ
ﺑﻌﻴ ًﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
• ﻻ ﺗﺪﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﺴﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﻠﻘﻮﻥ ﺑﻪ.
ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
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ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﻡ ًﻣﺜﻼ
 ُﻗﺮﺏ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻛﺎﻟﻤﻮﺍﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺼﺪﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ُﻗﺮﺏ ﻃﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺖﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ّﻗﺮﺏ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎء ﻛﺎﻟﻤﺰﻫﺮﻳﺎﺕﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ّ
ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻪ.
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻐﺒﺎﺭ.
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ّ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ.
ً
ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
• ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ

• ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﺍﻙ ﻣﺒﻠﻠﺘﻴﻦ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺭﻃﺒًﺎ ﺃﻭ ﻳﻐﻄﻴﻪ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ،ﻓﻘﻢ
ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺴﺢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻋﻨﻪ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ) .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺭﺿﺔ(.
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
• ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﺣﺮﻳﻖ.
• ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻼﻣﺲ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺃﺷﻴﺎء ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻛﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ.
• ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎء ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻮﻕ ﻛﺒﻼﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻗﻢ ﺑﺜﻨﻲ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.
ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
• ﻋﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺒﻞ ﻃﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﻼﺕ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺘﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎﺯ.
ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ  /ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
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ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ .www.lg.com

ﺇﻥ  HDMIﻭﺷﻌﺎﺭ  HDMIﻭ High-Definition Multimedia Interfaceﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ .HDMI Licensing LLC
ﺣﻮﻝ  DivX® :DIVX VIDEOﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺭﻗﻤﻲ ﺃﻧﺸﺄﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ  ،DivX, LLCﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
 .Rovi Corporationﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻳﻌﺪ ﺟﻬﺎﺯ ® DivX Certifiedﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ  .DivXﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ  divx.comﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻔﺎﺗﻚ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ .DivX
ﺣﻮﻝ  :DIVX VIDEO-ON-DEMANDﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ® DivX Certifiedﻫﺬﺍ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻓﻼﻡ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺑـ  (VODﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺣ ّﺪﺩ
) DivX Video-on-Demandﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ً
ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺴﻢ  DivX VODﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ  vod.divx.comﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
"® DivX Certifiedﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ® DivXﺣﺘﻰ  ،HD 1080pﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ".Premium
"® DivXﻭ ® DivX Certifiedﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ Rovi
 Corporationﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ".
"ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ:
“7,519,274 ;7,515,710 ;7,460,668 ;7,295,673

ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ  GPLﻭ  LGPLﻭ  MPLﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ
.http://opensource.lge.com
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭّ ،
ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﻛﻔﺎﻻﺕ ﺇﺧﻼء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ.
ﺳﺘﻮﻓﺮ ً LG Electronics
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ )ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ( ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ  .opensource@lge.comﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ  .Dolby Laboratoriesﺇﻥ " "Dolbyﻭﺭﻣﺰ  Dﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﺎﻥ
ﻣﺴﺠﻠﺘﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ .Dolby Laboratories

2

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

2

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

28

ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ

3

ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ

29

ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ

3

ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

4

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ

10

 -ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﺍﺕ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻓﻘﻂ(

12

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ

12

ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

12
15
16
17
18
18
19
21

ﻓﻚ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﺍﻷﺟﺰﺍء ﻭﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻧﻘﻠﻪ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻜﺒﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ

22

ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ

22
23
23
24
24
25
25
25
25

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ
ﻭﺻﻠﺔ HDMI
ﻭﺻﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ  DVIﺇﻟﻰ HDMI
ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ
ّ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ
ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻭﺻﻠﺔ RGB-PC
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ USB
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺻﻮﺕ
 -ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ

26

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ

27

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

28

ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

28
28
28

ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
 ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻞ -ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺃﻭ
• ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ،ﻓﻘﺪ ّ
ﺣﺎﺩﺙ ﺧﻄﻴﺮ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﺪ
• ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،ﻗﺪ ّ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﺗﺴﺎﻋﺪﻙ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﺑﺄﻣﺎﻥ .ﻳُﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

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

www.lg.com

רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה.
עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים לספק המקומי
בעת בקשה לקבלת שירות.
דגם
מספר סידורי
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מצב נתמך HDMI/DVI-DTV

מידע אודות חיבור שקע Component

720x480

31.469

59.94

31.5

60

720x576

31.25

50

1280x720

1920x1080

37.5

50

44.96

59.94

45

60

יציאות קלטי וידאו בנגן הDVD-

Y

PB

PR

Y

B-Y

R -Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

33.75

60

28.125

50

480i/576i

26.97

23.97

480p/576p

27

24

33.75

30.00

720p/1080i

O

1080p

 50 Hz / 60 Hz) Oבלבד(

56.25

50

67.43

59.94

67.5

60

O
O

מצב תלת-ממד נתמך
כניסה

אות

רזולוציה

אופקית
תדר )(kHz

אנכית
תדר )(Hz

HDMI

720p

1280x720

89.9 / 90 / 75

 59.94 / 60 / 50דחיסת תכנים )(60p 720

תבנית וידאו תלת-ממד הניתנת להפעלה

45 / 37.5

60 / 50

זה לצד זה )חצי( ,למעלה ולמטה

1080i

1920x1080

33.7 / 28.125

60 / 50

זה לצד זה )חצי( ,למעלה ולמטה

1080p

1920x1080

53.95 / 54

23.98 / 24

דחיסת תכנים )(24p 1080

67.5 / 56.3

60 / 50

למעלה ולמטה ,זה לצד זה,
רצף תמונות בודדות

27

24

זה לצד זה )חצי( ,למעלה ולמטה

33.7

30

זה לצד זה )חצי( ,למעלה ולמטה

RGB

1080p

1920x1080

66.587

59.93

זה לצד זה ,למעלה ולמטה

USB

1080p

1920x1080

33.75

30

זה לצד זה ,למעלה ולמטה) MPO ,תמונה(

DLNA

1080p

1920x1080

33.75

30

זה לצד זה ,למעלה ולמטה) MPO ,תמונה(

DTV

אות

תבנית וידאו תלת-ממד הניתנת להפעלה

1080i ,720p

זה לצד זה ,למעלה ולמטה

תוכן המדיה ונגן המדיה צריכים לתמוך ב HDMI 3D Top & Bottom ,HDMI 3D Side by Side ,HDMI 3D Frame Packing-כדי
שניתן יהיה להפעילם בתלת-ממד.

עברית

33.72

59.94

אות

Component

עבר

רזולוציה

תדר אופקי )(kHz

תדר אנכי )(Hz

כניסות  Componentבטלוויזיה

Y

PB

PR

30

מפרטים

תנאי סביבה

ניו זילנד ,סינגפור

 0 °Cעד 40 °C

טמפרטורה בהפעלה
לחות בהפעלה

פחות מ80%-

טמפרטורת אחסון

 -20 °Cעד 60 °C

לחות אחסון

פחות מ85%-

מערכות שידור

טלוויזיה דיגיטלית

טלוויזיה אנלוגית

DVB-T

PAL-I ,PAL/SECAM-B/G/D/K
 1 VHF/UHF :BGעד  01 CATV ,69עד 47

עברית

עבר

טווח ערוצים

 21 UHFעד 69

שיטות שידור

DVB-T

טווח ערוצים

 06 VHFעד ,12
 27 UHFעד 69

שיטות שידור

DVB-T

טווח ערוצים

 21 UHFעד 69

שיטות שידור

DVB-T

 1 VHF/UHF :Iעד  01 CATV ,69עד 47
 1 VHF/UHF :DKעד  01 CATV ,69עד 47

אוסטרליה

אינדונזיה ,ישראל,
מיאנמר ,סרי חנקה

PAL B/B
 0 VHF/UHF :B/Bעד  2 : CATV ,75עד 44
NTSC-M ,PAL-I ,PAL/SECAM-B/G/D/K
 1 VHF/UHF :BGעד  01 CATV ,69עד 47
 1 VHF/UHF :Iעד  01 CATV ,69עד 47
 1 VHF/UHF :DKעד  01 CATV ,69עד 47
 2 VHF/UHF :Mעד  01 CATV ,78עד 71

דרום אפריקה

NTSC-M ,PAL-I ,PAL/SECAM-B/G/D/K
 1 VHF/UHF :BGעד  01 CATV ,69עד 47

טווח ערוצים

 4 VHFעד 13 ,11

 1 VHF/UHF :Iעד  01 CATV ,69עד 47

 21 UHFעד 68

 1 VHF/UHF :DKעד  01 CATV ,69עד 47
 2 VHF/UHF :Mעד  01 CATV ,78עד 71

ויאטנם ,מלזיה

שיטות שידור

DVB-T

NTSC-M ,PAL-I ,PAL/SECAM-B/G/D/K
 1 VHF/UHF :BGעד  01 CATV ,69עד 47

טווח ערוצים

 6 VHFעד ,12

 1 VHF/UHF :Iעד  01 CATV ,69עד 47

 21 UHFעד 69

 1 VHF/UHF :DKעד  01 CATV ,69עד 47
 2 VHF/UHF :Mעד  01 CATV ,78עד 71

איראן ,אלג'יריה,
טוניס ,דגם דיגיטלי

שיטות שידור

DVB-T

NTSC-M ,PAL-I ,PAL/SECAM-B/G/D/K
 1 VHF/UHF :BGעד  01 CATV ,69עד 47

טווח ערוצים

 5 VHFעד ,12

 1 VHF/UHF :Iעד  01 CATV ,69עד 47

 21 UHFעד 69

 1 VHF/UHF :DKעד  01 CATV ,69עד 47
 2 VHF/UHF :Mעד  01 CATV ,78עד 71

דגם אנלוגי ,הודו,
תאילנד-- ,

שיטות שידור

-

טווח ערוצים

-

NTSC-M ,PAL-I ,PAL/SECAM-B/G/D/K
 1 VHF/UHF :BGעד  01 CATV ,69עד 47
 1 VHF/UHF :Iעד  01 CATV ,69עד 47
 1 VHF/UHF :DKעד  01 CATV ,69עד 47
 2 VHF/UHF :Mעד  01 CATV ,78עד 71

התנגדות אנטנה חיצונית

75Ω

75Ω
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מפרטים
מפרטי המוצר המופיעים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג של פונקציות המוצר.
לקבלת מידע אודות אספקה וצריכת החשמל ,עיינו בתווית הנמצאת על-גבי המכשיר.

עם מעמד )מ"מ(

204.0 x 527.0 x 746.0

269.0 x 660.0 x 979.0

269.0 x 722.0 x 1089.0
35.5 x 655.0 x 1089.0

דגמים
מידות
)רוחב  xגובה
 xעומק(

ללא מעמד )מ"מ(

35.5 x 462.0 x 746.0

35.5 x 594.0 x 979.0

משקל

עם מעמד )ק"ג(

9.8

15.6

18.1

ללא מעמד )ק"ג(

8.5

13.1

15.6

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

דרישות מתח

**55LM58

**47LM46

**55LM46

55LM5800-TC
55LM580Y-TC

47LM4600-TB
47LM460Y-TB
47LM4650-TB
47LM465Y-TB
47LM4610-TC
47LM461Y-TC

55LM4600-TB
55LM460Y-TB
55LM4650-TB
55LM465Y-TB
55LM4610-TC
55LM461Y-TC

מידות
)רוחב  xגובה
 хעומק(

עם מעמד )מ"מ(

315.0 x 822.0 x 1263.0

269.0 x 720.0 x 1089.0

315.0 x 822.0 x 1263.0

ללא מעמד )מ"מ(

35.5 x 754.0 x 1263.0

35.5 x 655.0 x 1089.0

35.5 x 754.0 x 1263.0

משקל

עם מעמד )ק"ג(

25.5

17.4

25.5

ללא מעמד )ק"ג(

21.9

14.9

21.9

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

דגמים

דרישות מתח

דגמים

**32LS46

**37LS46

**42LS46

32LS4600-TA

37LS4600-TA

42LS4600-TA

32LS460Y-TA

37LS460Y-TA

42LS460Y-TA

32LS4610-TC

37LS4610-TC

42LS4610-TC

32LS461Y-TC

37LS461Y-TC

42LS461Y-TC

מידות
)רוחב  xגובה
 xעומק(

עם מעמד )מ"מ(

204.0 x 528.0 x 746.0

204.0 x 590.0 x 856.0

269.0 x 660.0 x 979.0

ללא מעמד )מ"מ(

35.5 x 462.0 x 746.0

35.5 x 524.0 x 856.0

35.5 x 593.0 x 979.0

משקל

עם מעמד )ק"ג(

9.7

12.4

15.1

ללא מעמד )ק"ג(

8.2

10.5

12.7

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

דרישות מתח

**47LS46
47LS4600-TA

דגמים

47LS460Y-TA
47LS4610-TC
47LS461Y-TC

מידות
)רוחב  xגובה
 xעומק(

עם מעמד )מ"מ(

269.0 x 720.0 x 1089.0

ללא מעמד )מ"מ(

35.5 x 655.0 x 1089.0

משקל

עם מעמד )ק"ג(

17.4

ללא מעמד )ק"ג(

14.9

דרישות מתח

AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

עברית

32LM5800-TC
32LM580Y-TC

42LM5800-TC
42LM580Y-TC

47LM5800-TC
47LM580Y-TC

עבר

**32LM58

**42LM58

**47LM58
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תחזוקה  /פתרון בעיות

תחזוקה
ניקוי הטלוויזיה
יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שברשותכם באופן קבוע כדי לשמור על רמת הביצועים המיטבית ולהאריך את אורך חיי המוצר.

זהירות
עברית

עבר

ודאו כי הטלוויזיה כבויה וכי ניתקתם את כל הכבלים המחוברים אליה.
במקרים בהם לא נעשה שימוש בטלוויזיה לפרקי זמן ממושכים ,נתקו את כבל המתח מהשקע בקיר כדי למנוע נזקים
אפשריים כתוצאה מברקים או נחשולי מתח.

מסך ,מסגרת ,גוף המכשיר ומעמד
כדי להסיר אבק או לכלוך קל ,נגבו את המשטח בעזרת מטלית יבשה ,נקייה ונטולת סיבים.
להסרת לכלוך קשה ,נגבו את המשטח בעזרת בד רך עם מעט מים נקיים או תכשיר ניקוי קל מדולל במים .לאחר מכן ,נגבו
מיד במטלית רכה.

זהירות
אל תגעו במסך אף פעם ,שכן הדבר עלול לפגוע בו.
אין לדחוף את מסך הטלוויזיה ,לשפשף אותו או לגעת בו באמצעות הציפורניים או באמצעות חפצים חדים .דבר זה עשוי
לגרום לשריטות במסך ולעיוותים בתמונה.
אין לעשות כל שימוש בכימיקלים ,שכן הדבר עלול לפגוע במוצר.
אין לרסס נוזל כלשהו על הטלוויזיה .אם נוזלים יחדרו לטלוויזיה ,הם עשויים לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לתקלה.

כבל חשמל
יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.

פתרון בעיות
בעיה

פתרון

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה
עם השלט רחוק.

בדקו את חיישן השלט רחוק במכשיר ונסו שוב.
בדקו אם יש חסימה כלשהי בין המוצר לשלט הרחוק.
בדקו אם הסוללות פועלות ומותקנות בצורה נכונה ) ל, -

אין תמונה ואין קול

בדקו אם המכשיר מופעל.
בדקו אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
בדקו אם קיימת בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מכשירים אחרים.

הטלוויזיה נכבית באופן
פתאומי.

בדקו את הגדרות צריכת החשמל .ייתכן שאספקת החשמל נותקה.
בדקו אם תכונת הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הזמן.
הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא
מבוצעת פעולה כלשהי במשך  15דקות.

בעת חיבור הטלוויזיה
למחשב ),(RGB/HDMI DVI
מוצגת ההודעה ""No signal
או "."Invalid Format

כבו את הטלוויזיה או הפעילו אותה באמצעות השלט הרחוק
חברו מחדש את כבל .RGB/HDMI
אתחלו את המחשב כאשר הטלוויזיה פועלת.

ל.( -

27 שימוש במדריך למשתמש

שימוש במדריך למשתמש
.המדריך למשתמש מספק לכם גישה נוחה יותר למידע של הטלוויזיה

עבר

עברית

User Guide

1

PROGRAMME Setting
PICTURE, SOUND Setting
OPTION

OPTION > To set language
SETTING
OPTION Language
You can select the language of the menu displayed on the screen and the
digital sound broadcasting.
Menu Language : Selects a language for the display text.
Audio Language [In Digital Mode Only] : Select the desired language
when watching digital broadcasting containg several
voice languages.
Subtitle Language [In Digital Mode Only] : Use the Subtitle function when
two or more subtitle languages are broadcast.
If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed.

. כדי לגשת לתפריטים הראשייםSETTINGS לחצו על
לחצו על הלחצן אדום כדי להיכנס לתפריט
.תמיכת לקוחות
לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתפריט מדריך
.OK למשתמש ולאחר מכן לחצו על

Advabced Function
Information

2

Zoom In

Close

SETTING
OPTION Language
You can select the language of the menu displayed on the screen and the
digital sound broadcasting.
Menu Language : Selects a language for the display text.
Audio Language [In Digital Mode Only] : elect the desired language when
watching digital broadcasting containg several voice
languages.
Subtitle Language [In Digital Mode Only] : Use the Subtitle function when
two or more subtitle languages are broadcast.
If subtitle data in a selected language is not broadcast, the default language subtitle will be displayed.

PICTURE

AUDIO

SETUP

TIME

LOCK

OPTION

NETWORK

MY MEDIA

Press OK( ) to set your picture settings.
Customer Support

Exit

Software Update
Picture Test
Sound Test

2

Zoom Out

Close

Signal Test
Product/Service Info.

. הצגת התיאור של התפריט הנבחר1
-ניתן להשתמש ב
.כדי לעבור בין העמודים
. הגדלה או הקטנה )זום( של המסך2

Network Test
User Guide
Close

. מאפשר בחירה בקטגוריה הרצויה1
. מאפשר בחירה בפריט הרצוי2
-ניתן להשתמש ב
.כדי לעבור בין העמודים
 מאפשר דפדוף בתיאור של הפונקציה הרצויה מתוך3
.האינדקס

1
2
3
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שלט רחוק

שלט רחוק
התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק.
קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה.
להחלפת סוללות פתחו את מכסה הסוללות ,החליפו סוללות ) (1.5V AAAכאשר הסימונים
על הסוללות תואמים את הכיתוב בתוך תא הסוללות ,וסגרו את מכסה הסוללות.
להסרת הסוללות ,חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.

ו-

זהירות
עברית

עבר

אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות משום שהדבר עלול להזיק לשלט רחוק.
בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות ,לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.
הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלוויזיה.

ENERGY

INPUT

RATIO

TV /
RAD
SAVING

3

2

1

6

5

4

9

8

7

Q.VIEW

0

LIST

FAV
P
A
G
E

P
MUTE

לחצני ניווט )מעלה/מטה/
שמאלה/ימינה(

3D OPTION

Q.MENU

SETTINGS INFO

OK

 1לחצנים צבעוניים
EXIT

GUIDE

 2לחצני TELETEXT
1

SUBTITLE

T.OPT

TEXT

2
3

AV MODE

 3לחצני שליטה
(
)

בחירת ערוץ רדיו ,טלוויזיה וטלוויזיה דיגיטלית.
שינוי גודל התמונה.
החלפת מקור הכניסה; הפעלת הטלוויזיה.
כוונון בהירות המסך להפחתת צריכת האנרגיה.
גישה לרשימת הערוצים השמורים.
חזרה לערוץ הקודם שבו צפיתם.
גישה לרשימת ערוצים מועדפים.
משמש לצפייה בווידאו בתלת-ממד.
)** 47/55LM46** ,32/42/47/55LM58בלבד(
למעבר למסך הקודם או הבא.
גישה לתפריטים הראשיים.
צפייה במידע או בתוכנית ובמסך הנוכחיים
גישה לתפריטים מהירים.
משמש לצפייה בווידאו בתלת-ממד.
)** 47/55LM46** ,32/42/47/55LM58בלבד(
דפדוף בתפריטים ובאפשרויות.
מעבר למסך הקודם או הבא.
חזרה לרמה הקודמת.
הצגת לוח השידורים.
סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.
 :כחול(
 :צהוב,
 :ירוק,
)  :אדום,
לחצנים אלה משמשים לטלטקסט.
אחזור הכתוביות המועדפות עליכם במצב דיגיטלי.
לשליטה בתפריטי  ,MY MEDIAאו בהתקנים תואמי SIMPLINK
)(SIMPLINK ,USB
גישה להתקני  AVהמחוברים לטלוויזיה;
פותח תפריט .SIMPLINK
בחירת מצב .AV
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חיבור RGB-PC

חיבור שמע

העברה של אותות הווידאו הדיגיטליים מהמחשב לטלוויזיה.
להעברת אותות שמע ,חברו כבל שמע.

ניתן להשתמש במערכת שמע חיצונית אופציונלית במקום
ברמקול המובנה בטלוויזיה.

AUDIO IN
)(RGB/DVI

הערה
כאשר אתם משתמשים בהתקן שמע חיצוני במקום
ברמקול המובנה בטלוויזיה עליכם לכוון את מאפיין
הרמקול של הטלוויזיה למצב כבוי.

העברה של אותות השמע הדיגיטליים מהטלוויזיה להתקנים
חיצוניים .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל
שמע אופטי ,כפי שמוצג בתרשים להלן.
)לא מצורף*(

AUDIO OUT

OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT

)לא מצורף*(

)RGB OUT (PC

מחשב

חיבור USB
חברו לטלוויזיה התקן אחסון מסוג  USBכמו זיכרון הבזק
מסוג  ,USBכונן קשיח חיצוני ,קורא כרטיסי זיכרון מסוג
 .USBלאחר מכן ,עברו לתפריט  My mediaכדי להפעיל
קובצי מולטימדיה שונים.

מערכת שמע דיגיטלית

הערה

USB IN

)לא מצורף*(

OPTICAL
AUDIO IN

הימנעו מלהביט ישירות ביציאה האופטית .מבט ישיר
לקרן הלייזר עלול לגרום נזק לראייה.
פונקציית שמע עם ) ACPהגנת שמע מפני העתקה(
עשויה לחסום אותות שמע דיגיטליים.

בהתקן הUSB-

עברית

חיבור שמע אופטי דיגיטלי

עבר

)RGB IN (PC
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חיבור Component

חיבור Composite

העברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהתקנים חיצוניים
לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות
כבל  ,componentכפי שמוצג בתרשים להלן.

העברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקנים חיצוניים
לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות
כבל  ,compositeכפי שמוצג בתרשים להלן.

עברית

עבר

L/MONO AUDIO R

AV IN

L/MONO AUDIO R

VIDEO

AV IN

VIDEO

2

אדום

R

לבן

COMPONENT
IN

L

PB

AUDIO

VIDEO

1

COMPONENT
IN

אדום

כחול

ירוק

לבן

אדום

כחול

ירוק

אדום

AUDIO

VIDEO

PR

Y

צהוב

PR

L

R

PB

Y

1

2

אדום

לבן

אדום

לבן

)לא מצורף*(

R

AUDIO
R

AUDIO

צהוב

)לא מצורף*(

L

VIDEO

L

VIDEO

VCR / DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box

הערה
אם הכבלים אינם מותקנים כהלכה ,ייתכן שהתמונה
תוצג בשחור-לבן או בצבעים מעווותים.
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חיבור HDMI

חיבור  DVIלHDMI-

העברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהתקנים חיצוניים
לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות
כבל ה ,HDMI-כפי שמוצג בתרשים להלן.

העברה של אותות וידאו דיגיטליים מהתקנים חיצוניים
לטלוויזיה .חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות
כבל ה ,HDMI-כפי שמוצג בתרשים להלן .להעברת אותות
שמע ,חברו כבל שמע.

בחרו באחת מכניסות ה HDMI-לחיבור ההתקן .לא משנה
באיזה מהכניסות תשתמשו.

בחרו באחת מכניסות ה HDMI-לחיבור ההתקן .לא משנה
באיזה מהכניסות תשתמשו.

3

AUDIO IN
)(RGB/DVI

עברית

עבר

2

1

/ DVI IN

2

1

/ DVI IN

)לא מצורף*(
)לא מצורף*(

HDMI
מחשב  HD / HD STB /ממיר כבלים DVD/ Blu-Ray /

הערה
מומלץ להשתמש בחיבור  HDMIלאיכות התמונה
הטובה ביותר.
השתמשו בכבל ™ HDMIבמהירות גבוהה העדכני
ביותר ,הכולל פונקציית Customer Electronics) CEC
.(Control
כבלי ™ HDMIבמהירות גבוהה מיועדים להעברת
אותות  HDשל עד  1080pואפילו מעבר לכך.
רכיב  Codecנתמך של שמע Dolby ,MPEG :DTV
HE-AAC ,Dolby Digital Plus ,Digital
תבנית נתמכת של שמע PCM ,Dolby Digital :DTV
)עד ל32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, ,KHz 192-
 DTSאינו נתמך(

AUDIO OUT

DVI OUT

מחשב  HD /ממיר כבלים DVD/ Blu-Ray /

הערה
בהתאם לכרטיס המסך ,ייתכן שמצב  DOSלא יפעל
כהלכה אם כבל חיבור  HDMIאל  DVIנמצא בשימוש.
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עברית

עבר

חיבורים

חיבורים

חיבור לאנטנה

פרק זה העוסק בחיבורים ,מציג בעיקר את תרשימי הדגמים
**.32/42/47/55LM58

חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF

חברו התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה והחליפו את מצבי
הכניסה לבחירת התקנים חיצוניים .למידע נוסף על חיבור
התקנים חיצוניים ,עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל
התקן.
ההתקנים החיצוניים הזמינים הנם :מקלטי  ,HDנגני ,DVD
מכשירי וידאו ,מערכות שמע ,התקני אחסון  ,USBמחשבים
אישיים ,התקני משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

).(75Ω

ANTENNA /
CABLE IN

הערה
חיבור ההתקן החיצוני עשוי להשתנות מהמוצג בדגם
זה.
חברו התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר
השקעים בטלוויזיה.
כאשר אתם מקליטים תוכנית טלוויזיה באמצעות
מקליט  DVDאו מקליט וידאו ,הקפידו לחבר את כבל
כניסת אות הטלוויזיה אל הטלוויזיה דרך מקליט
ה DVD-או מקליט הווידאו .למידע נוסף על הקלטה,
עיינו במדריך של ההתקן המחובר.
עיינו במדריך למשתמש של הציוד החיצוני לקבלת
הוראות הפעלה.
בעת חיבור קונסולות משחקים לטלוויזיה ,עליכם
להשתמש בכבל המצורף לקונסולה.
במצב מחשב ,ייתכן ויישמעו רעשים הקשורים
לרזולוציה ,לתבנית האנכית ,לניגודיות או לבהירות.
אם נשמעים רעשים ,שנו את מצב המחשב לרזולוציה
אחרת ,שנו את קצב הרענון לקצב אחר או התאימו
את הניגודיות והבהירות בתפריט עד שהתמונה תהיה
נקייה.
ייתכן וחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה
במצב מחשב ,בהתאם לכרטיס המסך שברשותכם.

הערה
השתמשו במפצל אות כדי להשתמש ביותר משתי
טלוויזיות.
אם איכות התמונה גרועה ,התקינו מגבר אות לשיפור
איכות התמונה.
אם איכות התמונה גרועה בזמן שאנטנה מחוברת,
כוונו את האנטנה לכיוון המתאים.
כבל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.
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חברו את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה
בתשומת לב רבה והתקינו את התקן התלייה לקיר על גבי
קיר יציב ובניצב לרצפה .אם אתם מחברים את הטלוויזיה
לחומרי בנייה אחרים ,פנו לטכנאים מוסמכים.
חברת  LGממליצה להזמין איש מקצוע להתקנת הטלוויזיה
על הקיר.

 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

הערה

הקפידו להשתמש בברגים והתקן תלייה לקיר התואמים
לתקן  .VESAמידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר
מתוארות בטבלה שלהלן.
לרכישה בנפרד )התקן תלייה לקיר(
דגם

**32LM58
**32/37LS46

(A x B) VESA
בורג סטנדרטי
מספר הברגים
התקן תלייה
לקיר

200 x 200
M6
4
,LSW200BX
LSW200BXG

**42/47/55LM58
**47/55LM46
**42/47LS46
400 x 400
M6
4
,LSW400BX
LSW400BXG

השתמשו בברגים המפורטים במפרטים לפי תקן
.VESA
ערכת התקן התלייה כוללת את חוברת ההתקנה ואת
הרכיבים הדרושים.
התקן התלייה לקיר הוא אופציונלי .באפשרותכם
לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן התלייה
לקיר .הקפידו להשתמש באורך המתאים.
למידע נוסף ,עיינו בחוברת המצורפת להתקן התלייה
על הקיר.
בעת חיבור התקן תלייה על הקיר המיוצר בידי צד
שלישי ,הכניסו את המרווחים הפנימיים לתלייה על
הקיר אל תוך החורים לתלייה על הקיר שבטלוויזיה
כדי להזיז את הטלוויזיה בזווית אנכית .ודאו כי אינכם
משתמשים במרווחים עבור עבור התקן התלייה על
הקיר של חברת .LG

A
B

מרווח פנימי עבור התקנה על הקיר

עברית

 10ס"מ

נתקו תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן
הזיזו או התקינו את הטלוויזיה .אחרת ,הדבר עלול
לגרום להתחשמלות.
אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על גבי התקרה או
על גבי קיר נטוי ,היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה
חמורה.
השתמשו בהתקן תלייה לקיר המורשה על-ידי LG
ופנו לספק מקומי או לטכנאי מוסמך.
אל תהדקו את הברגים יתר על המידה משום שהדבר
עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולפקיעת האחריות.
השתמשו בברגים ובהתקני תלייה לקיר התואמים
לתקן  .VESAנזקים או פציעות שיגרמו כתוצאה
משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים מתוקף
האחריות.

עבר

התקנה על גבי הקיר

זהירות
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חיבור הטלוויזיה לקיר
)תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים(.

עברית

עבר

1

2

3

הכניסו את בורגי העין והדקו אותם ,או לחלופין הדקו את
תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
 אם מוברגים ברגים במיקום בורגי העין במכשיר לפניהברגת בורגי העין ,יש לשחרר את הברגים.
התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים.
התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין שבחלקה
האחורי של הטלוויזיה.
חברו את בורגי העין ואת התקן התלייה באופן הדוק
באמצעות חבל חזק.
הקפידו שהחבל יהיה אופקי למשטח ישר.

זהירות
ודאו שילדים לא יטפסו או ייתלו על הטלוויזיה.

הערה
השתמשו במשטח או בארונית חזקה וגדולה מספיק
כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
התקני התלייה ,הברגים והחבלים אינם מסופקים.
ניתן לרכוש אביזרים נוספים אצל הספק המקומי.
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התאמת זווית הטלוויזיה לצפייה

התקנה על גבי שולחן
1

הרימו את הטלוויזיה והטו אותה כך שתהיה במצב
מאונך על גבי השולחן.
 לאוורור הולם ,אפשרו מרווח של  10ס"מ מסביבלטלוויזיה.

סובבו את הטלוויזיה ב 20-מעלות לשמאל או לימין וכווננו
את זווית הטלוויזיה בהתאם להעדפות הצפייה שלכם.
20

20

2

עבר

10

ס"מ
 10ס"מ

עברית

 10ס"מ

 10ס"מ

חברו את כבל החשמל לשקע החשמל.

זהירות
אין להניח את הטלוויזיה בסמוך או על מקורות
חום ,משום שהדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים
אחרים.
קיבוע הטלוויזיה לשולחן
יש לקבע את הטלוויזיה לשולחן ,כדי למנוע תזוזה קדימה
של הטלוויזיה .בנוסף ,הדבר נועד למנוע נזקים ופציעה
אפשרית.
)** 32/37/42/47LS46** ,47LM46** ,32/42/47LM58בלבד(
הציבו את הטלוויזיה על השולחן ,ולאחר מכן הבריגו והדקו
את הבורג המצורף לחלק האחורי של המעמד.

אזהרה
כדי למנוע את נפילת הטלוויזיה ,יש לחבר אותה
היטב לרצפה או לקיר בהתאם להוראות ההתקנה.
הפלה ,טלטול או נענוע של הטלוויזיה עלולים לגרום
לפציעות.

זהירות
בעת כוונון זווית המסך ,היזהרו שלא לפגוע
באצבעותיכם.
 אם ידיכם או אצבעותיכם ייצבטו הן עלולות להיפגע.אל תטו את המוצר יתר על המידה ,אחרת הוא עלול
ליפול ולגרום לנזק או לפציעה.
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התקנת הטלוויזיה

זהירות

1
חלק קדמי

M4 x 20
גוף המעמד

בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה ,הניחו את
המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד
או משטח ישר כדי למנוע ממנו מלהישרט.
הדקו את הברגים היטב על מנת למנוע את נפילת
הטלוויזיה לפנים .אל תהדקו יתר על המידה.

4EA

הערה
עבר

עברית

לפני התקנת הטלוויזיה על גבי הקיר הסירו ממנה את
הבסיס בסדר פעולות הפוך להרכבתו.

בסיס המעמד

מבט עליון

2

סידור הכבלים
אספו את הכבלים והדקו אותם באמצעות תפס הכבלים.

3

תפס לכבלים

זהירות
M4 x 20
4EA

אין להזיז את הטלוויזיה על-ידי אחיזה בתפס הכבלים
או בתפס כבל החשמל ,מכיוון שהם עלולים להישבר,
ולגרום לפציעות ולנזק לטלוויזיה.
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הרמת הטלוויזיה והזזתה
בעת הזזת הטלוויזיה או הרמתה ,קראו את ההוראות
הבאות על מנת למנוע שריטות או נזק לטלוויזיה ולמען
הובלה בטוחה ללא קשר לסוג הטלוויזיה או לגודלה.

הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על-ידי שני
אנשים לפחות.
בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני ,אחזו את הטלוויזיה
כפי שמוצג באיור שלהלן.

זהירות
אל תגעו במסך אף פעם ,שכן הדבר עלול לפגוע בו.

עברית

אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון.
הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים ,ברמקולים או
באזור של סבכת הרמקולים.

עבר

מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך
חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה ,נתקו את כבל החשמל
ואת כל הכבלים.
בזמן אחיזה בטלוויזיה ,המסך צריך לפנות הרחק מכם
למניעת נזק.

בעת הובלת הטלוויזיה ,אין לחשוף את הטלוויזיה
לטלטולים או לרעידות חזקות.
בעת הובלת הטלוויזיה ,החזיקו את הטלוויזיה במצב
זקוף .לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או
להטות אותה לשמאל או לימין.
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חלקים ולחצנים

מסך

עברית

עבר

שלט רחוק
וחיישנים חכמים

1

מחוון הפעלה

רמקולים

לחצני מגע

לחצן מגע

2

INPUT

SETTINGS

OK

תיאור
דפדוף בין ערוצים שמורים.
כוונון עוצמת הקול.

OK

בחירת האפשרות המסומנת בתפריט או אישור הבחירה.

SETTINGS

גישה לתפריטים הראשיים ,או שמירת הבחירה שלכם ויציאה מהתפריטים.

INPUT

החלפת מקור הקלט.

I/
1
2

הפעלה או כיבוי של המכשיר.

חיישן חכם  -מכוונן את איכות התמונה ואת הבהירות בהתאם לסביבה.
כל הלחצנים רגישים למגע וניתן להפעילם באמצעות נגיעה קלה של האצבע.

הערה
ניתן להעביר את נורית מחוון ההפעלה למצב מופעל או כבוי על-ידי בחירת  OPTIONבתפריטי הבית.
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רכישה בנפרד
פריטים הניתנים לרכישה בנפרד ניתנים לשינוי או להתאמה למטרות שיפור באיכות המוצר ללא התראה מראש.
פנו למשווק המקומי לרכישת פריטים אלה.
התקנים אלה פועלים בדגמים מסוימים בלבד.

) Compatibilityתאימות(
**AG-F3** ,AG-F2
משקפי קולנוע תלת-ממד

עבר

עברית

**AG-F3** ,AG-F2
משקפי קולנוע תלת-ממד
שם הדגם ועיצובו עשויים להשתנות
בהתאם לשדרוג בפונקציות של
המוצר ,צורכי היצרן או שינוי מדיניות.

**47/55LM46** ,32/42/47/55LM58

•

**32/37/42/47LS46

14
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הערה

עברית

עבר

מדריך להתקנת מבודד אנטנה
 השתמשו במדריך זה להתקנת טלוויזיה באזור שבו ישנם הבדלי מתח חשמלי בין מקלט הטלוויזיה ובין ה GND-של אותהאנטנה.
«אם ישנם הבדלים במתח החשמלי בין מקלט הטלוויזיה וה GND-של אות האנטנה ,חיבורי האנטנה עלולים
להתחמם יתר על המידע ולגרום לתקלות או לתאונות.
 ניתן לשפר את הבטיחות בעת הצפייה בטלוויזיה באמצעות הורדת מתח חשמלי מאנטנת הטלוויזיה .מומלץ להתקיןאת המבודד על גבי הקיר .אם לא ניתן להתקינו על גבי קיר ,יש להתקין אותו על גבי הטלוויזיה .הימנעו מניתוק מבודד
האנטנה לאחר התקנתה.
 לפני הפעלת הטלוויזיה ,ודאו כי אנטנת הטלוויזיה מחוברת. .1חיבור לטלוויזיה

קיר
או

מבודד

ANTENNA/
CABLE IN

כבל  /אנטנה

 .2חיבור לקופסת הממיר.
חברו קצה אחד של המבודד אל שקע הכבל/אנטנה ואת הקצה השני לטלוויזיה או לממיר.
"ציוד המחובר אל ההארקה של הבניין באמצעות חיבור החשמל או באמצעות ציוד נוסף המחובר להארקה  -ולמערכת
פיצול כבלים באמצעות כבל קואקסיאלי ,עלול להוות סכנת שריפה .מסיבה זו יש להתחבר למערכת פיצול הכבלים
באמצעות התקן המספקת בידוד חשמלי מתחת לטווח תדר מסוים )מבודד גלווני ,עיינו בתקן "(EN 60728-11
בעת התקנת מבודד ה ,RF-ייתכן ויורגש איבוד קל של רגישות האות.
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ENERGY AV MODE INPUT

TV
SAVING

3

2

1

6

5

4

9

8

7

FLASHBK

0
MARK

LIST

FAV
P
A
G
E

CH

3D

VOL

MUTE
Q.MENU

MENU INFO

ENTER

EXIT

שלט רחוק וסוללות )(AAA
)ראו עמ' (26
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עברית
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כבל חשמל

עבר

מטלית ניקוי
)בהתאם לדגם(
השתמשו בה להסרת אבק
מגוף המכשיר.

משקפי קולנוע תלת-ממד
מספרן של משקפי התלת-ממד
עשוי להיות שונה שהתאם
לדגם או למדינה.
)**32/42/47/55LM58
** 47/55LM46בלבד(
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תהליך התקנה/הרכבה והכנה

הערה

עברית

עבר

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
תצוגת ה) OSD-תצוגת המסך( של הטלוויזיה שלכם עשויה להיות שונה מהמוצג בחוברת זו.
התפריטים והאפשרויות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם להתקן הקלט המחובר או בהתאם לדגם המכשיר
שברשותכם.
ייתכן וייתווספו מאפיינים חדשים למכשיר זה בעתיד.
ניתן להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת החשמל .עליכם לכבות את הטלוויזיה אם אינכם מתכוונים
לצפות בה לזמן מה ,כיוון שהדבר יקטין את צריכת האנרגיה שלה.
הורדת רמת הבהירות של התמונה מפחיתה באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש ,וכתוצאה מכך
גם את עלות השימוש הכוללת.

תהליך ההתקנה
1
2
3
4

פתחו את האריזה וודאו שנמצאים בה כל האביזרים.
חברו את המעמד למסך הטלוויזיה.
חברו התקן חיצוני למסך הטלוויזיה.
ודאו שחיבור הרשת זמין.
ניתן להשתמש בפונקציית הרשת של הטלוויזיה רק לאחר שנוצר חיבור לרשת.

הרכבה והכנה
הוצאה מהאריזה
ודאו שהאביזרים הבאים מצורפים לטלוויזיה שלכם .אם חסר אביזר כלשהו ,פנו למשווק שאצלו רכשתם את המכשיר .האיורים
המוצגים להלן עשויים להיות שונים ממראה המכשיר והפריטים.

אזהרה
יש לאפשר גישה נוחה לכבלים החשמליים לצורך חיבורם וניתוקם.

זהירות
כדי להבטיח את בטיחותו של המוצר ואת אורך חייו ,אין להשתמש בפריטים לא מאושרים.
נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש בפריטים שאינם מאושרים אינם נכללים במסגרת האחריות.
בדגמים מסוימים המסך מצופה בשכבת ניילון דקה ,שיש להסיר לפני השימוש.

הערה
הפריטים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
מפרט המוצר ותוכנו של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג הפונקציות של המוצר.
להשגת חיבור מיטבי יש להשתמש בכבלי  HDMIובהתקני  USBשעוביים אינו עולה על  10מ"מ ורוחבם אינו עולה על 18
מ"מ .יש להשתמש בכבל מאריך התומך ה USB 2.0-אם כבל ה USB-או התקן זיכרון ה USB-אינם מתאימים לכניסת הUSB-
שבטלוויזיה.
B

B
A

A

<  Aמ"מ
*= 10
<  Bמ"מ
*= 18
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זהירות
סביבת צפייה
מרחק צפייה
 שמרו על מרחק של לפחות פעמיים מהאורך האלכסוני של המסך בעת צפייה בסרטי תלת-ממד .אם אתם חשים בחוסרנוחות בעת צפייה בסרטי תלת-ממד ,התרחקו למרחק רב יותר מהטלוויזיה.
גיל צפייה

אמצעי זהירות בעת צפייה באמצעות משקפי תלת-ממד
ודאו שאתם משתמשים במשקפי תלת-ממד של חברת  .LGאחרת ,ייתכן ולא תוכלו לצפות כהלכה בסרטי תלת-ממד.
אין להשתמש במשקפי תלת-ממד במקום משקפי הראייה הרגילים שלכם ,משקפי השמש שלכם או משקפי המגן שלכם.
שימוש במשקפי תלת-ממד עלול לאמץ את העיניים או לגרום לעיוות הראייה.
אין לאחסן את משקפי התלת-ממד במקום חם מאוד או קר מאוד .הדבר יגרום לעיוות של המשקפיים.
משקפי התלת-ממד הם שבירים ונשרטים בקלות .בעת ניקוי המשקפיים יש להשתמש במטלית רכה ונקיה בלבד .אין
לשרוט את עדשות משקפי התלת-ממד באמצעות חפצים חדים או לנקות אותם באמצעות חומרים כימיים.

עברית

 -קשישים עלולים שלא לחוות צפייה בתלת-ממד באופן דומה לצעירים .אין לשבת קרוב יותר למסך מהמרחק המומלץ.

עבר

פעוטות/ילדים
 השימוש/הצפייה של ילדים מתחת לגיל  5בסרטי תלת-ממד אסורה. ילדים מתחת לגיל  10עלולים להגיב בצורה מוגזמת ולהתרגש יתר על המידה משום שהראייה שלהם עדייך מתפתחת)למשל ,הם עלולים לנסות לגעת במסך או לקפוץ לתוכו( .יש להשגיח באופן מיוחד על ילדים הצופים בסרטי תלת-ממד.
 ילדים ממקמים באופן שונה ממבוגרים ייצוגים של תלת-ממד במרחב משום שהמרחק בין העיניים שלהם קטן יותרמהמרחק בין עיני המבוגרים .לכן הם יחוו עומק תלת-ממד רב יותר בעת צפייה בתמונות תלת-ממדיות בהשוואה
למבוגרים.
בני נוער
 ייתכן ובני נוער מתחת לגיל  19יגיבו ברגישות רבה בשל גירוי אור המגיעים מסרטי תלת-ממד .יעצו להם להימנע מצפייהבסרטי תלת-ממד למשך זמן ממושך כאשר הם עייפים.
הגיל השלישי
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הדמיית תלת-ממד )בדגמי תלת-ממד בלבד(

אזהרה
סביבת צפייה
זמן צפייה
 בעת צפייה בסרטי תלת-ממד ,יש להפסיק את הצפייה למשך  5עד  15דקות אחרי כל שעת צפייה .צפייה בסרטיתלת-ממד למשך זמן ממושך עלולה לגרום לכאבי ראש ,סחרחורות ,עייפות ואימוץ של העיניים.

עברית

עבר

הסובלים מהתקפים אפילפטיים או ממחלות כרוניות
חלק מהמשתמשים עלולים לסבול מהתקפים או מתגובות בלתי רגילות אחרות בעת חשיפה לאורות מהבהבים או לתבנית
מסוימת במשחק וידאו או בסרט.
אל תצפו בווידאו בתלת-ממד אם אתם מרגישים בחילה ,אם אתן בהיריון או אם אתם סובלים ממחלה כרונית כגון
אפילפסיה ,מחלת לב ,מחלת לחץ דם וכו' .
צפייה בסרטי תלת-ממד אינה מומלצת לסובלים מעיוורון תלת-ממד או מקושי בצפייה בתלת-ממד .ייתכן והם יחוו תמונות
כפולות או אי נוחות בעת הצפייה.
אם אתם סובלים מפזילה ,ערפול ראייה )ראייה חלשה( או ליקוי ראייה ייתכן ותתקשו לקלוט את הדימויים התלת-ממדיים
ותתעייפו בקלות בשל צפייה בתמונות כפולות .רצוי להפסיק את הצפייה באופן תכוף יותר ממבוגרים אחרים.
אם הראייה שלכם בעין ימין שונה מהראייה שלכם בעין שמאל ,תקנו את ראייתכם לפני צפייה בסרטי תלת-ממד.
תסמינים שבגינם יש להימנע מצפייה בסרטי תלת-ממד
אין לצפות בסרטי תלת-ממד כאשר אתם עייפים בשל מחסור בשינה ,עבודה מאומצת או שתייה מרובה.
כאשר אתם חשים בתסמינים אלה ,הפסיקו את הצפייה בסרטי תלת-ממד ונוחו עד שישככו התסמינים.
 אם התסמינים נמשכים ,היוועצו ברופא .התסמינים עלולים לכלול כאבי ראש ,כאבי עיניים ,סחרחורות ,בחילה ,דפיקותלב ,טשטוש בראייה ,חוסר נוחות ,ראייה כפולה ,אי נוחות בראייה או עייפות.

הוראות בטיחות
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בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהאריזה ,יש לבקש סיוע מאדם נוסף ,כי המוצר כבד.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לפציעה.
יש ליצור קשר עם מרכז השירות פעם בשנה כדי לנקות את החלקים הפנימיים של המוצר.
הצטברות אבק עלולה לגרום לתקלה מכנית.
יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך .תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן
כלשהו ,לדוגמה ,אם כבל החשמל או התקע ניזוק ,אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר ,אם
המכשיר נחשף לגשם או ללחות ,אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.

הצגת תמונה נייחת )כגון שידור לוגו של ערוץ ,תפריט מסך ,תמונה ממשחק וידאו( לזמן ממושך עלולה לגרום לנזק
למסך ,ולהידבקות התמונה למסך .האחריות אינה מכסה מקרים של הידבקות או צריבת תמונה למסך.
כדי למנוע צריבת תמונות ,הימנעו מלהציג תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך )שעתיים או
יותר בצג  ,LCDשעה או יותר בצג פלזמה(.
כמו כן ,אם אתם צופים בטלוויזיה בתמונה המוצגת יחס של  4:3למשך זמן ממושך ,היצרבות תמונה עלולה להתרחש
בשוליים של הצג.
תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.
הפקת צלילים
צלילי "התפצחות" :קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק
בשל שינויי טמפרטורה ולחות .רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי .המהום מעגלים חשמליים/זמזום
מסך :מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר ,מפיקים צלילים נמוכים .הצלילים משתנים
בהתאם למוצר.
הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

עברית

מסך הטלוויזיה מיוצר בטכנולוגיית  TFTחדשנית עם רזולוציה של שני מיליון על שישה מיליון
פיקסלים .ייתכן ותראו נקודות שחורות קטנות או נקודות צבעוניות בהירות )אדומות ,כחולות או
ירוקות( בגודל של  1 ppmעל גבי המסך .הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע על התפקוד של
המוצר ועל האמינות שלו.
תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או
להחזר כספי.
עמדת הצפייה )ימין/שמאל/מעלה/מטה( עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה.
התופעה מתרחשת כתוצאה מהמאפיינים של המסך .היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר ,ואינה
נחשבת כתקלה.

עבר

אם הטלוויזיה קרה למגע ,התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה .זוהי תופעה רגילה שאינה
מצביעה על תקלה בטלוויזיה.
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אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל.
)אין להשתמש בשקע החשמל כמתג הפעלה(.
הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
-

עברית

עבר

פעלו על פי הוראות ההתקנה שלהלן כדי למנוע את התחממות המוצר.
יש להשאיר מרחק של יותר מ 10-ס"מ בין המוצר ובין הקיר.
אין להתקין את המוצר באזור ללא אוורור ,כגון מדף ספרים או ארון.
אין להתקין את המוצר על שטיח או על כרית.
יש לדאוג שפתח האוורור לא ייחסם על-ידי מפת שולחן או וילון.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה.
אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות ,משום שהם עלולים
להתחמם .הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.

יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה ,יש לנתקו ולהפסיק את השימוש
במכשיר .לאחר מכן ,על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.
יש למנוע הצטברות אבק על שקע החשמל או על הפינים של התקע.
הדבר עלול לגרום לשריפה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות :אין לעוות אותו ,לעקם אותו ,להפעיל עליו
לחץ ,לסגור עליו דלת או לדרוך עליו .שימו לב במיוחד לתקעים ,לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת
היציאה של הכבל מהמכשיר.
אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות היד או באמצעות אובייקט חד כגון ציפורן ,עיפרון או עט ,או
לשרוט אותו.
הימנעו מלגעת במסך ה LCD-או מלהצמיד אליו אצבעות למשך זמן ממושך .פעולות אלה עלולות
לגרום להפרעות זמניות על המסך.

בעת ניקוי המוצר וחלקיו ,יש לנתקו מהחשמל לפני ניקויו במטלית רכה .ניקוי בחוזקה עלול לגרום
לשריטות ולשינוי בצבע המוצר .אין להתיז את המוצר במים או או לנגבו במטלית רטובה .אין
להשתמש בחומר לניקוי זכוכית ,בחומר מבריק לרכבים או בחומר מבריק תעשייתי ,חומר ניקוי שורט
או בשעווה ,בנזן ,אלכוהול וכן הלאה .הם עלולים לפגוע במוצר ובמסך שלו.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה ,למכת חשמל או לפגיעה במוצר )עיוות ,חלודה או שבירה(.
כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר ,הוא אינו מנותק ממקור מתח של זרם חילופין גם אם תכבו אותו באמצעות
המתג.
נתקו את הכבל מהחשמל באמצעות אחיזה בתקע עצמו.
אם החוטים שבתוך כבל החשמל יתנתקו ,הם עלולים לגרום לשריפה.
בעת העברת המוצר ,יש קודם כל לכבותו .לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל ,את כבל האנטנה
ואת כבלי החיבורים.
מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק ,וכך להוות סכנת שריפה או לגרום למכת חשמל.

הוראות בטיחות
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זהירות
יש להתקין את המוצר במקום שלא קיימים בו גלי רדיו.

יש לוודא כי ישנו מרחק מספיק בין האנטנה הנמצאת בחוץ לבין קווי מתח ולוודא כי היא לא תבוא
איתם במגע גם כאשר היא עלולה ליפול.
אחרת ,הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

אם בכוונתכם לתלות את המכשיר על הקיר ,חברו את תופסני הקיר ) VESAרכיבים אופציונליים( לצדו האחורי של
המכשיר .כאשר אתם תולים את המכשיר על הקיר באמצעות התקן התלייה על הקיר )רכיבים אופציונליים( ,יש לחבר את
המכשיר בזהירות על מנת למנוע מהמכשיר ליפול.
יש להשתמש רק בחיבורים/אביזרים שצוינו על-ידי היצרן.
בעת התקנת האנטנה התייעצו באיש מקצוע מוסמך.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות  5עד  7פעמים מהאורך האלכסוני של המסך בעת הצפייה
בטלוויזיה.
אם אתם צופים בטלוויזיה למשך זמן ממושך ,הדבר עלול לגרום לראייה מטושטשת.
יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לנזק לשלט רחוק.
אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם הסוללות הישנות.
הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.
יש לוודא שאין חפצים הנמצאים בין השלט רחוק ובין החיישן שלו.

אור שמש או מקורות אור חזקים אחרים עלולים להפריע לאות מהשלט רחוק .במקרה זה,
יש להחשיך את החדר.
בעת חיבור התקן חיצוני ,כגון קונסולת משחק ,יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים מספיק.
אחרת ,המוצר עלול ליפול ,והדבר עלול להביא לפציעה או לגרום נזק למוצר.

עברית

אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על מעמד,יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותו .אחרת,
הטלוויזיה עלולה ליפול ,ולגרום לפציעה.

עבר

אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים .כמו כן יש להימנע
ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר.
אחרת ,המוצר עלול ליפול ,והדבר עלול להביא לפציעה או לגרום נזק למוצר.
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אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר ,או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם.
הדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות.
לבדיקה ,כיול או תיקון ,פנו למרכז השירות.

-

עברית

עבר

אם מתרחשים המקרים הבאים ,נתקו מיד את המוצר מהחשמל ופנו למרכז השירות.
המוצר נפגע ממכת חשמל
המוצר ניזוק
עצמים זרים נכנסו למוצר
עשן וריח מוזר יוצאים מהמוצר
מקרים אלו עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות.
אם אין בכוונתכם להשתמש במוצר במשך זמן רב ,נתקו את כבל החשמל מהמוצר.
שכבת אבק עלולה לגרום לדליקה ,ופגיעה בשלמות הבידוד עלולה להוביל לזליגת חשמל,
להתחשמלות או לדליקה.
אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים מלאים נוזלים ,כגון אגרטלים.

הוראות בטיחות

5

אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד.
הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.

אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים.
הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.

השליכו סוללות משומשות באופן בטוח כדי למנוע מילדים מלבלוע אותן.
במקרה שילד בלע סוללה ,קחו אותו מיד לבדיקה רפואית.

אין להכניס מוליכים )כגון בורג ממתכת( לתוך קצה אחד של כבל החשמל כאשר הקצה השני מחובר
לשקע בקיר .כמו כן ,אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע בקיר.
פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות) .בהתאם לדגם(
אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר.
חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.
אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמטבעות ,סיכות לשיער ,מקלות אכילה או חוטי מתכת,
או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים .יש להיזהר במיוחד כאשר יש ילדים בסביבה.
הדבר עלול לגרום למכת חשמל ,לשריפה או לפציעה .אם נפל עצם זר אל תוך המוצר ,נתקו אותו
מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.
אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים )כגון מדלל או בנזן( .הדבר עלול לגרום
לסכנת התחשמלות.
אין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך.
קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.
אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים.
פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.
אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז .הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות .יש לפתוח חלון
ולאוורר את החדר.

עברית

אין להרשות לילדים לטפס על הטלוויזיה או להיתלות ממנה.
הטלוויזיה עלולה ליפול ,ולגרום לפציעה קשה.

עבר

יש להרחיק מילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
בליעת החומר מונע הלחות מזיקה .במקרה של בליעה ,יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את
החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר .כמו כן ,אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק .יש להרחיק
מהישג ידם של ילדים.
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הוראות בטיחות
יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

אזהרה

עברית

עבר

-

אין להניח את את הטלוויזיה ואת השלט רחוק באזורים הבאים:
אזור החשוף לאור שמש ישיר
אזור שבו יש לחות גבוהה ,כמו בחדר אמבטיה
סמוך למקור חום כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתיז שמן
אזור החשוף לגשם או לרוח
סמוך לכלים המלאים במים ,כגון אגרטלים
אחרת ,אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה ,מכת חשמל ,תקלות בהפעלה או השחתה של
המוצר.
אין למקם את המוצר באזור שבו הוא עלול להיות חשוף לאבק.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה.
התקע הראשי משמש כהתקן ניתוק .עליו להישאר זמין בכל עת.

אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות .כמו כן ,אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים,
יבשו היטב את התקע או נגבו ממנו את האבק.
קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יתר על המידה.
הקפידו לחבר את כבל החשמל לשקע מוארק) .חוץ מהתקנים אשר אינם מאורקים(.
אתם עלולים להתחשמל או להיפצע.

קבעו את כבל החשמל בשלמותו.
אם כבל החשמל אינו מקובע היטב ,קיימת סכנת דליקה.

ודאו שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנורי חשמל.
הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

אין להניח על המוצר עצמו חפצים חמים או כבלי חשמל.
אחרת ,הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

כופפו את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור
פנימה .הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.

בעת התקנת טלוויזיה על גבי הקיר ,ודאו שאינכם מתקינים את הטלוויזיה כאשר כבל החשמל וכבל
האות נמצאים מאחורי הטלוויזיה.
הדבר עלול לגרום לשריפה ולמכת חשמל.

רישיונות  /הודעה בדבר תוכנת קוד פתוח
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רישיונות
הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם .למידע נוסף אודות רישיונות ,בקרו באתר .www.lg.com
המוצר מיוצר תחת רישיון ממעבדות  "Dolby" .Dolbyוסמל ה D-הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby
.Laboratories

אודות  :DIVX VIDEO-ON-DEMANDיש לרשום התקן ® DivX Certifiedזה כדי להפעיל סרטי
) (VOD) DivX Video-on-Demandוידאו על-פי דרישה בתבנית  (DivXשנרכשו .לקבלת קוד הרישום,
אתרו את החלק הנוגע ל DivX VOD-בתפריט ההגדרות של המכשיר .עברו לאתר vod.divx.com
לקבלת מידע נוסף אודות אופן השלמת הרישום.
"מוצר ® DivX Certifiedלהפעלת וידאו ® DivXעד  1080פיקסלים באיכות  ,HDלרבות תוכן משופר".
"® DivX Certified® ,DivXוסמלים דומים הם סימנים מסחריים של חברת  DivX, Inc.ונעשה בהם
שימוש ברישיון".
"מוצר זה רשום תחת אחד או יותר מהפטנטים האמריקניים הבאים:
“7,519,274 ;7,515,710 ;7,460,668 ;7,295,673

הודעה בדבר תוכנת קוד פתוח
על מנת להשיג את קוד המקור תחת  MPL ,LGPL ,GPLורישיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך זה ,בקרו באתר
.http://opensource.lge.com
בנוסף לקוד המקור ,כל מונחי הרישוי ,כתבי ויתור אחריות והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים במסמך זה ,זמינים להורדה.
חברת  LG Electronicsתספק קוד מקור על-גבי תקליטור במחיר עלות הביצוע של פעולה זו ,לדוגמה ,מחיר אמצעי האחסון,
דמי משלוח וטיפול ,אם תשלחו בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת  .opensource@lge.comהצעה זו תקפה למשך שלוש ) (3שנים
ממועד הרכישה של המוצר.

עברית

אודות וידאו ® DivX :DivXהיא תבנית וידאו דיגיטלית שנוצרה על-ידי  ,DivX, LLCחברת בת של חברת
 .Rovi Corporationזהו התקן  DivXשקיבל אישור רשמי ומפעיל וידאו מסוג .DivX
בקרו באתר  divx.comלקבלת מידע נוסף ולקבלת כלי תוכנה להמרת הקבצים לווידאו .DivX

עבר

 ,HDMIהלוגו של  HDMIו High-Definition Multimedia Interface-הם סימנים מסחריים או סימנים
מסחריים רשומים של .HDMI Licensing LLC
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תוכן העניינים

תוכן העניינים

עברית

עבר
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29

מפרטים
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 -הדמיית תלת-ממד )בדגמי תלת-ממד בלבד(

12

תהליך ההתקנה

12

הרכבה והכנה

12
15
16
17
18
18
19
21

הוצאה מהאריזה
רכישה בנפרד
חלקים ולחצנים
הרמת הטלוויזיה והזזתה
התקנת הטלוויזיה
סידור הכבלים
התקנה על גבי שולחן
התקנה על גבי הקיר

22

חיבורים

22
23
23
24
24
25
25
25
25

חיבור לאנטנה
חיבור HDMI
חיבור  DVIלHDMI-
חיבור Component
חיבור Composite
חיבור RGB-PC
חיבור USB
חיבור שמע
 -חיבור שמע אופטי דיגיטלי

26

שלט רחוק

27

שימוש במדריך למשתמש

28

תחזוקה

28
28
28

ניקוי הטלוויזיה
 מסך ,מסגרת ,גוף המכשיר ומעמד -כבל חשמל

אזהרה
התעלמות מהודעת האזהרה עלולה להוביל לפציעות
חמורות ,לתאונות או לסכנת מוות.

זהירות
התעלמות מהודעת הזהירות עלולה להוביל לפציעות
קלות או לגרום נזק למוצר.

הערה
הערה זו מסייעת לכם להבין כיצד להשתמש במוצר
ולהשתמש בו בבטחה .קראו את הוראות הבטיחות
בעיון לפני השימוש במוצר.

מדריך למשתמש

טלוויזיית LED LCD
יש לקרוא מדריך זה לפני הפעלת הטלוויזיה ולשמור אותו
לעיון עתידי.
**LM58
**LM46
**LS46

www.lg.com

Network Quick Setup Guide

TroubleshootingyNetworkyProblems

*yImageyshownymayydifferyfromyyouryTV.
*yImageyshownyonyayPCyorymobileyphoneymayyvaryydependingyonytheyOSy(OperatingySystem).

WiredyNetworkyConnection

1y PressytheySETTINGSybuttonytoyaccessytheymainymenu.y
2y SelectytheyNETWORKy→yNetwork Status menu.
NETWORK

Move

OK

NetworkyConnection
NetworkyStatus

Internet connection
Followytheyinstructionsybelowythatycorrelateytoyyourynetworkystatus.

Check the TV or the router.
Network Status
TV

Wired router

Gateway

NETWORKySETTING
1y PressytheySETTINGSybuttonytoyaccessytheymainy
menu.y

2y SelectytheyNETWORKy→yNetwork Connection

DNS

4y Theydeviceyautomaticallyytriesytoyconnectytoythey
NetworkyConnection

Internet

Check the router or consult your Internet service provider.

Networkyconnecting...
Move

2yResetytheypoweryforybothytheyTVyandytheyrouter/cableymodem.
3yIfyyouyuseyayfixedyIPyaddressyandychooseytoysetytheyIPyaddressyautomatically,yanyXywilly
appearybetweenyTVyandyGateway.
4yIfyyouyareynotyusingyayrouter,yconsultyyouryInternetyserviceyprovideryforyservice.

network.

menu.

NETWORK

When an X appears between TV and Gateway.
1yCheckytheycableyconnectionybetweenytheyTVyandytheywiredyrouter.

OK

Network Status
TV

NetworkyConnection

Gateway

Cancel

NetworkyStatus

5y Theyconnectedynetworkyisydisplayed.
SelectytheyCompleteytoyconfirmytheynetworky
connection.
NetworkyConnection

Internet

Network Status
TV
Gateway

3y SelectytheyStart Connection.
Wiredynetworkyisyconnected.

ConnectyayLANycableytoytheybackyofyTV.
Settingyyourynetworkywillyenableynetwork-relatedyfeaturesyonytheyTV.

Forydetailedysettings,yselecty[SetyExpert].

SetyExpert

1yCheckytheyrouter/cableymodem.
-yUnplugytheyrouter/cableymodem,ythenyplugyitybackyinyaftery5yseconds.
-yPressytheyResetybuttonyonytheyrouter/cableymodem.
2yIfyyouyareynotyusingyayrouter,yconsultyyouryInternetyserviceyprovider.

DNS

Previous

NetworkyConnection

When an X appears between Gateway and DNS.

DNS

Internet

When an X appears between DNS and Internet.

1yUnplugytheyrouter/cableymodem,ythenyplugyitybackyinyaftery5yseconds.
2yPressytheyResetybuttonyonytheyrouter/cableymodem.
3yCheckythatytheyMACyaddressyofytheyTV/routeryisyregisteredywithyyouryInternetyservicey
provider.y(TheyMACyaddressydisplayedyonytheyrightypaneyofytheynetworkystatusywindowy
shouldybeyregisteredywithyyouryInternetyserviceyprovider.)
4yCheckytheyrouterymanufacturer’sywebsiteytoymakeysureyyouryrouteryhasytheylatestyfirmwarey
versionyinstalled.

Complete

Previous

StartyConnection
Previous

P/NO: MBM63564012 (1201-REV01)

Please call LG Customer Service if you experience any problems.

Network Quick Setup Guide
yInstallingy&ySetting
Installythey

UpdatingytheyTVyFirmware
SETTINGS → Customer Support ( a )y→ySoftware Update
SoftwareyUpdate
PictureyTest

yprogrammeyonyyouryPC.

1y Goytoy

.yThen,yselectyyouryregion.y

2y SelectySupport.yThen,ySearchyforyyourymodel.
3y SelectyDriversy&ySoftware.yThen,yselecty

PICTURE

AUDIO

SETUP

TIME

LOCK

OPTION

NETWORK

MYyMEDIA

.

4y Youycanyrunytheyprogrammeywhenyinstallationyisycomplete.



SoundyTest
SignalyTest
Product/ServiceyInfo.
NetworkyTest
UseryGuide

PressyOK()ytoysetyprogrammeysettings.

a

CustomerySupport

Exit

Close

UsesySoftwareyUpdateytoycheckyandyobtainytheylatestyversion.yIfynotyupdated,ycertainyfunctionsymayynotyworky
properly.yItyisyalsoypossibleytoycheckymanuallyyforyavailableyupdates.

NOTE
yy DLNAyserviceyisyavailableyifyTVyandyotherydevicesyareyconnectedyviayaysingleyrouter.

DLNAyConnectionytoyPC
1y StartyNeroyMediayHomey4yandyenableysharedyfoldersyonyyouryPC.
» a y:yClickytheyShareybutton.
» b y:yyClickytheyAddybuttonyandyselectytheydesiredyfolder.

a

b

Software Update

SetyitytoyOn.
Whenyanyupdatedyfileyisydetected,ytheyfileyisydownloadedyautomatically.
Whenytheyfileydownloadyisycomplete,ytheysoftwareyupdateywindowyappears.

Check Update Version

Checksytheylatestyupdateyversionyinstalled.yWhenyaynewyupdateyisyavailable,ythey
downloadyprocessycanybeyperformedymanually.

NOTE
yy Theylatestyversionycanybeyobtainedyviaytheydigitalybroadcastysignalyoryanyinternetyconnection.
yy Changingytheyprogrammeywhileydownloadingytheysoftwareyviayaydigitalybroadcastysignalyinterruptsythey
downloadyprocess.yReturningytoytheyinitialyprogrammeyallowsydownloadingytoyresume.
yy Ifysoftwareyisynotyupdated,ycertainyfunctionsymayynotyworkyproperly.
yy (OnlyyNordicymodels)
YouycanycheckywhetheryLGyOTAyserviceyisyavailableyinytheyDTVychannelybyypressingytheyredybuttonyasyyouy
seeythey“Updateyisydetected.”ymessageyunderytheychannelybanner.

2y MakeysureythatytheyPCynetworkydeviceyisyselected.

c

» c y:yyClickytheyNetworkybuttonyandycheckythatytheycorrectyPCynetworky
deviceyisyselected.y(Atyleastyoneynetworkydeviceymustybey
selected.)
» d y:yClickytheyStartyServerybutton.

d

Pleaseyselectytheydevice.
Pagey1/1

yyUSByDISK
PICTURE

AUDIO

SETUP

TIME

LOCK

OPTION

NETWORK

MYyMEDIA



yyyyyyyyyyDLNAyDevice

e

f

DeviceySelection

Close
PressyOK()ytoysetyprogrammeysettings.

CustomerySupport

Exit

3y YouycanyviewyandyenjoyysharedycontentybyyusingytheyTV’syMY
MEDIA( e )yfunction.
» y f :yySelectytheyDLNAyDeviceyonytheyTV’syMY MEDIAytoyenjoyy
contentyfromyyouryPC.

Please call LG Customer Service if you experience any problems.

